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PREFACE
Dear Colleagues,
We have the pleasure of sharing state-of-the-art knowledge, science and technology with you in the "1 st
International Conference on Environment, Technology and Management (ICETEM)” organized by
Environmental Engineering Department of Niğde Ömer Halisdemir University between 27-29 June 2019 in
Niğde (one of the cities of Cappodoccia), Turkey.
This conference provided not only the opportunity to bring experts from all around the World and different
disciplines and but also the ideal academic platform for researchers to present the latest research findings. We
believe this interaction is a unique platform to come together to discuss critically recent researches and to
intensify new collaborations and scientific research in environment, technology and management issues that
are intertwined with time. 56 universities and institutions from 13 different countries of the World and Turkey
participated in this conference. Scientific papers were presented in Turkish or English.
This international conference developed new collaborations and meeting of experts and scientists on the
fundamentals, applications, and products of the environment, technology and management fields, during three
days.

On Behalf of Organizing Committee
Prof. Dr. Fehiman ÇİNER & Prof. Dr. Neslihan DOĞAN-SAĞLAMTİMUR
Co-Chairs of the ICETEM
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in Various Biological Materials
Kamala K. Badalova, Gaibverdi B. Iskandarov, Faiq P. Hasanov
Effect of Physiological Conditions on Seeds Germination and Seedlings Growth on
Iranian Parsley; Petroselinum Sativum and Turkish Parsley; Petroselinum Crispm,
and Study the rate of Absorption Spectrum of Apiol under the Effects of ZnO (NP)
Zahra Atghia, Ahmad Majd, Sedigheh Arbabian
Water Hyacinth Roots and Natural Rice Husk as an Economic Potential Biomass for
the Removal of Organic Pollutants and Pharmaceutical Industrial Residues from
Wastewater
Safa’a M. Riad, Heba T. El-Balkiny, Dina Atef, Yousef S. Yousef, Shehab I. Elsayed, Dina
M. Mourad, Rahma K. Mohamed, Ahmed M. Emam, Aya O. Mohamed, Amany M.
Elkhateb and Amira Abdel Waness
Toxicity Assessment of Carbamazepine Active Ingredient by Some Toxicity Test
Methods
Sevil Yıldız, Süheyla Tongur
Vortex Assisted Ionic Liquid Dispersive Liquid Phase Micro-Extraction and Flame
Atomic Absorption Spectrometric Determination of Co and Ni in Food and
Environmental Samples
Abdullah Taner Bişgin
A Inter-Laboratory Comparison Test for Electrochemical Analytical Methods in
Real Wastewater Sample: Z-Score Model and Participants Effect
Hulusi Demircioğlu, İlgi Karapınar
Chairperson: Prof. Dr. Taki Güler
Paleoenvironmental Reconstruction of the Northeastern Voltaian Basin of Ghana
Emmanuel Daanoba Sunkari, Mahamuda Abu, Ali Gürel
Monitoring Drought with Standardized Soil Moisture Index (SSI) in Data-Scarce
Çarşamba Basin
Cihangir Koycegiz, Meral Buyukyildiz
Production of Oleate Coated Micronized Calcite by Ball Milling from Marble
Processing Tailings
Ercan Polat, Taki Güler
The Determination of Çarşamba River Water Budget with SWAT in Konya Closed
Basin, Turkey
Cihangir Koycegiz, Meral Buyukyildiz
Biomaterial Resources and Usage Areas
Ahmet Alkaya, Hülya Şereflişan, Önder Duysak
Chairperson: Prof. Dr. Türkan Bayer Altın
Determining of Carbon Storage using Remote Sensing
Mehmet Mısır, Nuray Mısır, Abdullah Yıldız
Landfill Site Selection and Geographic Information System Applications
Tolga Bahadır, Şevket Tulun, Hakan Çelebi, İsmail Şimşek
The Evaluation of Emergency Calls to Emergency Health Services with the
Geographical Information System (The Example of Erzincan Province)
H. Ferit Bayata, Mehmet Oğuzhan Gürel, Osman Ünsal Bayrak
Investigation of Light Pollution in Niğde Ömer Halisdemir University Campus
Aslı Bozdağ, Öznur Begüm Gökçek
Flood Events Assessment in Azatlı (Niğde), Turkey Based on Basin Morphometry
using GIS Technique
Türkan Bayer Altın
Chairperson: Prof. Dr. Bülent TOPKAYA
Management of Empty Pesticide Containers in Turkey and in the World
Fatma Füsun Uysal, Coşkun Yıldırım, Rasim Keskin
Modeling of Drying Kinetics of Wastewater Treatment Sludge
Mehmet Yüceer, Emir Tosun, Aziz Mahmut Özcan, Özgür Özdemir, Faik Dinçer Erkan, Ali
İhsan Alber, Mahmut Fırat
Removal of Heavy Metals Using Silica Fume
Neslihan Manav-Demir, Elif Burcu Atci
Application of Zero Waste Management System to Niğde Ömer Halisdemir
University
Çağdaş Gönen, Ece Ümmü Deveci
The Effect of Graphite Addition on Biogas Production from Animal Waste and Food
Waste
Ö. Begüm Gökçek, Hamdi Muratçobanoğlu, R. Ali Mert, A. Gözde Akan, Recep Zan, Sevgi
Demirel
Analysis and Optimization of Waste Transport System: An Example of a University
Hospital
Tarık Uzunlular, Hasan Kıvanç Yeşiltaş, Çağatayhan Bekir Ersü
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16:00-17:30
Session 3

HALL
1992 B

Chairperson: Prof. Dr. Mahmut Fırat
Radiation Absorption of Geopolymer Building Materials: Preliminary Results from
New Design Measurement System
Elif Süzgeç, Neslihan Doğan-Sağlamtimur, Vakkas Bozkurt, Sefa Ertürk
Effect of the Repairing Distribution Pipes on Leakages in District Metered Area
Fatih Mehmet Durmuşçelebi, Özgür Özdemir, Mahmut Fırat
A Review on the Properties of Concrete/Mortar Incorporating Glass Powder
Hatice Öznur Öz, Hasan Erhan Yücel, Muhammet Güneş, Yasin Kaya
Environmental Approach in Transportation: Triz-Supported Power Stored Public
Bicycle Designed
Eser Özengiz, Orhan Erden
Useing ETFE Material in Architectural Design
Neslihan Demircan, Yahya Bulut, Parisa Doraj, Omid Hossein Eskandani
Analysis of Technical Characteristics and Main Engine Profile of Full Container
Ships in the Turkish Seaborne Trade Fleet
Fatih Yılmaz, Ali Rıza Dal

HALL
1299
Industrial
pollution and
control

HALL
1453 A
Soil pollution
and
remediation
technologies

HALL
1453 B

Chairperson: Prof. Dr. Ali Gürel
Determination of Sensitive Zones for Soil Protection and Water Function in
Kastamonu Karaçomak Basin
Nuriye Ebru Yıldız, Eren Dağra Sökmen, Şükran Şahin
Development of Long-Term Sustainable Water Loss Management Strategy: Kayseri
Distribution System Case Study
Mustafa Usluer, Fatih Mehmet, Durmuş Çelebi, Yavuz Çağan, Mahmut Fırat
Application of Visual MODFLOW flex for Simulating Groundwater Flow in
Altınova Antalya Turkey: Implication for Water Resources Management
Alex Modi Lomoro Wani, Ayşe Muhammetoğlu, Habib Muhammetoğlu
Ageing Effects on Performance of Domestic Water Meters
I. Ethem Karadirek
Assessment of Physico-Chemical Parameters in Ceyhan River (Turkey) within Water
Framework Directive
Esra Bıçkıcı, Meltem Eken
Artificial Reproduction of Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Cultured under
Laboratory Conditions
Kamuran Umut Yaraş, Muhammet Mülayim, Şehriban Çek - Yalnız
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Selami Demir
Evaluation of Different Color Measurement Methods in Colorful Waters Prepared
By Using Textile Dyeing
Saadet Acar, Sena Sezgin Özkür, Nevzat Özgü Yiğit
Removal of Red 241 Textile Dye from Aqueus Solutions by Electrocoagulation
Process using Taguchi Method
Fuat Özyonar, Ömür Gökkuş, Hamdi Muratçobanoğlu
Effect of Best Available Techniques Concept and Bref’s on the Continuous
Improvement of Industrial Pollution Control Technologies
A. Teoman Sanalan
Color Removal from Aqueous Solutions of Direct Yellow 86 Textile Dyestuff by
Electro-Fenton Method
Kasım Atmaca, Nevzat Beyazıt
Artificial Neural Network Modeling of Discrete Settling Process
Selami Demir, Yaşar Avşar, Neslihan Manav Demir
Chairperson: Prof. Dr. Bilal Tunçsiper
Soil Treatment with Soil Washing
Tolga Bahadır, Şevket Tulun, Hakan Çelebi, İsmail Şimşek
The Production of Boric Acid with Citric Acid from Bigadic Bor Wastes
Emine Yoğurtcuoğlu
The Effects of Different Mulch Material Applications on Total Organic Carbon,
Phosphate and Total Nitrogen Fluxes through Runoff from Soils
Selma Yaşar Korkanç, Halil Şahin
Treatment of Contaminated Soils with Petroleum-Derived Pollutants
Elanur Adar
Interpolation of Soil Quality Parameters for a Dry Agriculture Field with IDW
Method
Gülden Gök, Orhan Atakan Gürbüz
Boron Waste and Evaluation
Diler Katırcıoğlu-Bayel
Chairperson: Prof. Dr. Mehmet Sinan Bilgili
Production of Biogas from Organic Wastes in Eco-Campus Model: Example of Niğde
Ömer Halisdemir University
HamdiMuratçobanoğlu, Ö. Begüm Gökçek, Şafak N. Yavuz, Ali Arslan Ekmekci, Yonca
Yılmaz, Şeyma Yiğit, Sevgi Demirel
Car Wash Industry in Turkey: Decrease Water Pollution by Wastewater Reuse
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Welcome
Reception

SESSIONS
(DAY-2)

Şehit Ömer Halisdemir Congress and Culture Center

Friday (28 June 2019)
ORAL PRESENTATIONS
Keynote Speakers
Prof. Dr. Ülkü YETİŞ
Middle East Technical University (Turkey)
Title: Combining Technology-Based Effluent Standards and Water
Quality-Based Effluent Limits: A Proposal for Turkey

09:00-10:45
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HOUR

HALL
1992 A

M. Iberia Aydin, Burak Yuzer, Huseyin Selcuk
Application of Electrocoagulation for Nutrient Removal and Recovery from Fresh
Human Urine
Elif Oztekin, Hatice İnan
Removing Aluminum and Recycling of Caustic Soda Solution from Alkaline
Cleaning Waste Effluents Generated in the Aluminum Industry
Elif Ateş, Damla Özaktaç, Hüseyin Selçuk
A Systematic Survey of Five Antibiotics in Two Urban Wastewater Treatment Plants
in Istanbul
Orhan İlhan, Can Burak Özkal, Süreyya Meriç
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Bora Timurkutluk
The Controlling of Extruder Temperature in 3D Printer
Bekir Cirak, Sezgin Eser, Mehmet Onur Ogulata, Tuba Izler, Abdullah Ozdal
The Influence of the Green Walls in Improving Energy Consuming and Its Role in
Sustainable Development
Sevgi Yılmaz, Parisa Doraj, Omid Hossein Eskandani
From Cartesian 3D Printers to Multi-Axis Robotic (Jointed) 3D Printer Designs
Eser Özengiz, Orhan Erden
Impedance Control of Obstacles Avoidance Using Arduino Controller
Bekir Cirak, Sezgin Eser, Mehmet Onur Ogulata, Tuba Izler, Abdullah Ozdal
Counter Top Dishwasher
Ecem Mete, Orhan Erden, Hüseyin Rıza Börklü
Computer Based Demolition Simulation for Disposal Plan
Mustafa Sudağ, Orhan Erden
Chairperson: Prof. Dr. Safa’a M. Riad
The Neoproterozoic Volta Basin and Its Hydrocarbon Potential, Ghana:
A Comparative Review
Mahamuda Abu, Daniel Kwadwo Asiedu
Environmental Impacts of Land Consolidation Projects
Ela Ertunç, Aslı Bozdağ, Ö. Begüm Gökçek
The Estimation of Economic Capacity and Ecological Effects of Recreational Fishing
Activities in the Iskenderun Bay
Emrah Şimşek, Özkan Akar, Hülya Şereflişan
Weathered Limestone and Gabbroic Rocks and Soil Development in Ordu Province,
Turkey: The Quaternary Geomorphological Evolution
Ali Gürel
Land Snails Hypometabolism Strategy and Epiphragm
Ahmet Alkaya, Hülya Şereflişan, Önder Duysak
The Effect of Certification Procedures on the Development of Fisheries Sector
Zahid Enes Aslan, Hülya Şereflişan

Prof. Dr. Kamel-Eddine BOUHIDEL
HALL
1923

University of Hadj Lakhdar (Algeria)
Title: Theoretical and Experimental Methods for Selective Recovery of
Metal Values from Electroplating Sludge

Prof. Dr. Bülent TOPKAYA
Akdeniz University (Turkey)
Title: Evaluation of Research Activities Dealing with
Solid Waste Management in Mediterranean Sea Basin Countries

Prof. Dr. Hüseyin SELÇUK
İstanbul University (Turkey)
Title: Circular Economy for Water Massive Textile Industries
10:45- 11:00

Coffee Break
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Chairperson: Prof. Dr. Hüseyin Selçuk
Validation of Forward Osmosis Process: Impact of Membrane Type
Serhat Akşit, Seda Saki, Niğmet Uzal
Treatment of Slaughterhouse Industry Wastewater by Microfiltration and
Ultrafiltration Membranes and use As Agricultural Irrigation
Afşin Yusuf Çetinkaya
Salt Remowal Methods and Obtained Drinking Water of Sea Water
Ayben Polat Bulut
Ecosafefarming by Solar Treatment and Desalination of Biologically Treated
Brackish Wastewater
Damla Özaktaç, Elif Ateş, İberia Aydın, Burak Yüzer, Hüseyin Selçuk
Membrane Processes (UF, NF, RO) for Wastewater Reuse
Yunus Balık, Bilgehan Nas
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Filiz Dadaşer Çelik
Optimum Process Condition Determination for Disperse Blue 60 Removal by
Electrocoagulation with Taguchi Method
Fuat Özyonar, Hamdi Muratçobanoğlu, Ömür Gökkuş
The Treatability of Vehicle Washing Wastewaters using Fenton Process
Hüseyin Cüce, Hakan Dulkadiroğlu, Merve Şennur Yakut, Melike Kocabaş
Removal of Dyestuff by using Olive Stone Adsorption
Füsun Boysan, Esra Altıntığ, Muhammed Has, Ahsen Özer
Activity of New Generation Meso Porous Silica Pillared Catalyst in Catalytic Wet
Peroxide Oxidation of Phenol
Burcu Yeter Dinçer, Fatma Suna Balcı, Fatma Tomul
Effect of Acid Activation on Properties of Bentonite and Performence on Catalytic
Wet Peroxide Oxidation
Fatma Suna Balcı
Efficiency of Magnetic Pumice Catalysts for Fenton-Like Oxidation of Wastewater
originating from a Textile Chemicals Production Industry
Caner Erat, Deniz İzlen Çifçi, Süreyya Meriç
Chairperson: Prof. Dr. Ahmet Bilgil
The Effects of High Aspect Ratio Synthetic Wollastonites on Standard Mortars
Based on Pozzolanic Activity Test
Hasan Erhan Yücel, Hatice Öznur Öz, Muhammet Güneş, Yasin Kaya
Urban Transformation Applications in European Cities
Can Bülent Karakuş, Ayben Polat Bulut
A Sustainable Architecture Example, Green Building
Füsun Boysan, Muhammed Has, Ömer Seyfullah Doğan, Süleyman Reyimov, Elif
Altıntaş
Evaluation of Possible Impacts of High-Scale Transportation Investments in
Istanbul on Land Use and Urban Transformation Processes
Ayça İlhan, Görkem Gülhan
Urbanization and Sustainable Transportation: Canakkale City Center
Merve Temiz, Alper Sağlık, Abdullah Kelkit, Mehmet İlkan Bayrak, Elif Sağlık
Determination of Carbon Footprint Originated from Highway Transportation in
Sivas
Fuat Özyonar, Ömür Gökkuş, Hamdi Muratçobanoğlu
Chairperson: Prof. Dr. Ayten Ateş
The Importance of Variables in Formation of Anodic Aluminum Oxide Nano Molds
Senem Sanduvaç, Ertuğrul Şahmetlioğlu, Ersen Turaç
Chromium (Cr VI) Removal from Water with Starch-Magnetite Nanocomposite
Rojin Şimşek, Buşra Nur Çiftçi, Yağmur Uysal
Production of Fly Ash-Based Geopolymer Composite Materials by using Different
Design Parameters
Neslihan Doğan-Sağlamtimur, Hatice Öznur Öz, Ahmet Bilgil, Elif Süzgeç, Türkan Vural
Investigation of Chromium (Cr VI) and Color Removal from Water with BentoniteMagnetite Nanocomposite
Buşranur Çiftçi, Pınar Belibağlı, Yağmur Uysal
The Effect of Low Velocity Impact with Grafen 6.6 Nanofibers Reinforced Epoxy
Adhesively Bonded Joints
Mürsel Ekrem, Musa Yılmaz, Necati Ataberk
Mechanical and Thermal Properties of MWCNT Reinforced Polysulfone
Nanofibers by Electrospinning
Mürsel Ekrem, Ömer Çoşkun, Rafet Yavuz
Chairperson: Prof. Dr. Ülkü Yetiş
Thyme Oils on Coliforms in Drinking Water
Özlem Pelin Can
Examination of Portable Groundwater Quality and Agricultural Assessment af
Selected Trace Metals in Pakistan
Muhammad Mustaqeem, Ammarah Luqman, Zeliha Selamoglu
Toxicity of Analgesic and Anti-Inflammatory Pharmaceuticals
Senar Aydın, Mehmet Emin Aydın, Fatma Bedük, Arzu Ulvi
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Aluminum in Domestic Poisoning and Research Methods
Kamala K. Badalova, Gaibverdi B. Iskandarov, Karina F. Orujova, Faiq P. Hasanov
Comparison of Some Physiological and Biochemical Parameters of Salvia tomentosa
Distributed in Roadside and Inner Parts
Huseyin Turker, Zeynep Duzelten Balli, Bengu Turkyilmaz Unal
Microbiological Quality of Packaged Water Sold in Sivas
Özlem Pelin Can
Chairperson: Prof. Dr. Şükrü Aslan
The Effect of Na-Alginate Concentration on Immobilization and Biosorption
Characteristics of Bacillus Species
Elif Canpolat, Tuba Artan-Onat, Özge Çetin
In Vitro Evaluation of Antibacterial Activity of Two Novel Bodipy Dyes Against
Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Esra Kılavuz, Ersen Turaç, Sedef İlk, Ertugrul Şahmetlioğlu, Ersen Göktürk
Characterization of Paenibacillus Sp. Isolated from Nigde Akkaya Dam
Elif Canpolat, Burcu Biterge-Süt
The Formation Potential of Total Organic Halogens in Low SUVA Surface Waters
Kamil Şenel, Betül Aykut, Cihan Özgür, Şehnaz Şule Kaplan Bekaroğlu
Investigation of Treatability of Fish Net Cleaning Water by Fenton Process
Kamil Şenel, Betül Aykut, Cihan Özgür, Şehnaz Şule Kaplan Bekaroğlu
Determination of Different Milk Types Adulteration in Dairy Products by
Applications of Immunological Methods
Usman M. Khan, Fariha Khan, Zeliha Selamoglu
Chairperson: Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci
The Use of Multi-Criteria Decision Making Models for Selection of Best Available
Techniques in Cleaner Production Applications
Elif Şimşek, Ayşe Dal, Yunus Emre Demirel, Emrah Öztürk, Mehmet Kitiş
Energy Recovery of the Biomass Mixture and Sewage Sludge
Casen Panaitescu, Dorin Bombos, Fehiman Çiner
Effects of Inlet and Outlet Heights on Clean Pressure Drop in a Cyclone
Aykut Karadeniz, Coşkun Ayvaz, Kadir Ulutaş, Selami Demir
Determination of the Direct Energy Consumption during the Production of Organic
Grapes in Kayseri
Kübranur Cingirt, Evrim Karaçetin
Sewage Sludge for Fuel Production
Casen Panaitescu, Fehiman Çiner
Energy Efficiency Applications: Metal Industries
Işıl Hasdemir, Fatma Esen, Mehmet Ferhat Sarı
LUNCH (University Restaurant)

12:30- 13:30

Session 6

JUNE 28,
2019,
FRIDAY
13:30-15:20

13:30-15:20
Session 6

Invited Speaker
Prof. Dr. İsmail TORÖZ
İstanbul Technical University (Turkey)
Title: The Place and Applicability of Turkish Penal Code in
Protecting Environmental Quality
HALL
1071
Engineering law,
policy and
economics

HALL
1299
Waste
Management

Chairperson: Prof. Dr. İsmail Toröz
Evaluation of Courses Including Innovative Educational Technologies in
Environmental Engineering
Arzu Teksoy, Berrak Erol Nalbur, Seval Kutlu Akal Solmaz, Fehiman Çiner
Sustainable Product Design for Circular Economy
Melike Çakmak
Environmental Awareness and Carbon Footprint: The Case of Nigde
Hasan Bülbül, Arzum Büyükkeklik, Ayşe Topal
Analysis of Relationship between Waste Management and The European Union
Environmental Legislation in the Mining Sector
M. Suat Delibalta, Fehiman Çiner
The Effect of Environmental Awareness on Household Practices and
Purchasing Behavior
Hasan Bülbül, Arzum Büyükkeklik, Buket Özoğlu
Revisiting Rachel Carson: Environmental Apocalypticism in Silent Spring
Barış Ağır

Invited Speaker
Prof. Dr. Nuri AZBAR
Ege University (Turkey)
Title: Waste to Value: Case Studies
Chairperson: Prof. Dr. Nuri Azbar
Possible Contribution of the Plastic Pochette Pricing to the Environmental
Responsibility Awareness: Kafkas University Sample
Murat Demirel
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Site Selection for Industrial Areas Geographical Information System Based Sieve
Analysis and Analytical Hierarchy Process: Sivas City Example
Can Bülent Karakuş, Sayiter Yıldız
Electrical and Electronic Wastes and Consumer Behaviours: Niğde Case Study
Fehiman Çiner, Muhammed Üzüm, Mehmet Altuntaş
Waste Management Application in Environmental Management System: PTT
Example
Bircan Güner, Esma Biçer
Production of Leather Dye from Waste Walnut and Hazelnut Brown Shells: A
Reuse Study
Tuğba Özsoy, Ruhsar Arabacıoğlu, Neslihan Doğan-Sağlamtimur, Ersen Turaç
The Role of Landscape Architects in Climate Change: Canakkale Urban Area
Analysis
Merve Temiz, Alper Sağlık, Mehmet İlkan Bayrak, Elif Sağlık, Abdullah Kelkit
Coffee Break
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Yağmur Uysal
Modeling of Water Quality Index of Drinking Water Treatment Plant Effluent with
Artificial Neural Networks
Alper Alver
Determination of Surface Water Quality of Karasu Stream (Hatay) According to
the Physicochemical Parameters
Funda Turan, Meltem Eken, Ayşegül Ergenler
Assessment of Water Quality of the Orontes River Basin, Turkey
Funda Turan, Meltem Eken, Ayşegül Ergenler
An Overview of the Quality of Water Resources in the Upper East Region of Ghana
Emmanuel Daanoba Sunkari, Samuel Kojo Abanyie
The Determination of Physico-Chemical Parameters of some Freshwater Resources
Poured into the Iskenderun Bay and the Evaluation of Water Quality
Esra Bıçkıcı, Meltem Eken
Chlorpyrifos Removal by Single-Wall Carbon Nanotubes (SWCNTS)
Büşra Dolan, Yağmur Meltem Aydın Kızılkaya, Vedat Uyak
Chairperson: Prof. Dr. Mehmet Şener
The Effect of Irrigation Water Used in Landscape on Facing Stones
Mustafa Korkanç, Uğur Erdem Dokuz, Selma Yaşar Korkanç
Discrimination of the Geological, Pedogenic and Anthropogenic Parts of the Heavy
Metals in Acidic Soils
Abdurrahman Lermi and Ali Gürel
Land Use/Cover Changes in Somalia from 2003 to 2016
Mohammed Yahye, Filiz Dadaser-Celik
Fuzzy Cognitive Maps for Understand Human-Aquifer Interactions in the Palas
Basin
Mehmet Soylu, Omer Karadeniz, Filiz Dadaser-Celik
Occurrence, Health Risks and Geochemical Mechanisms of Fluoride in
Groundwater of the Northeastern Region, Ghana
Emmanuel Daanoba Sunkari, Musah Saeed Zango, Mahamuda Abu, Abdurrahman
Lermi
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Nevin Çankaya
Thermodynamic Studies for Adsorption of Pharmaceuticals Compounds onto Soil
Ülker Aslı Güler, Eliza Tuncel, Mehtap Erşan
Effect of Aluminium Content of Zeolites on Arsenic Removal from Aquous
Solutions
Ayten ATEŞ
Acid Red 73 Dye Removal with Advanced Oxidation Processes and Evaluation of
Energy Consumption
Emine Baştürk
Synthesis of a New Adsorbent using Waste Ash and Tetracycline Removal
Mehtap Erşan, Hatice Doğan
Arsenic Removal from Aquous Solutions with Alkali Treated Natural Zeolites
Ayten ATEŞ
Investigation of Removal of Safranine using Hazelnut Shell
Mehtap Erşan, Fatma Elibol, Hatice Doğan
Removal of Automative Industry Wastewaters by using Advanced Treatment
Meltem Sarıoglu Cebeci, Emine Nur Urlu
Chairperson: Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk
Evaluation of Performances of Turbulence Models for CFD Simulation of Cyclone
Separators
Sena Gençoğlu, Aykut Karadeniz, Murat Aksel, Selami Demir
Determination of Emission Factor for Asphalt Paving
Bahtiyar Öztürk, Nizami Mustafazade
Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) Concentration in
Indoor and Outdoor Air
Fatma Esen, Mehmet Ferhat Sari
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Statistical Evaluation of Seasonal Relationship between Air Pollution Levels in
Adana City Centre and Meteorological Conditions
Çağatayhan Bekir Ersü, Hasan Kıvanç Yeşiltaş, Baha Akyüz
Determination of PM10 Dispersion by using Aermod View: A Case Study in Nigde
(Turkey)
Mustafa Tel, Neslihan Doğan-Sağlamtimur
Sivas City Air Quality Assessment
Ülker Aslı Güler, Berna Fil
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Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Niğmet Uzal
Disposal of Sivas Wastewater Treatment Plant Treatment Sludges with Vegetable
Waste
Meltem Sarıoğlu-Cebeci, Turgay Bişgin
Application of Constructed Wetlands for Domestic Wastewater Treatment of Rural
Areas in Sivas, Turkey
Şükrü Aslan, Sayiter Yıldız, Merve İrgi, Tuğçe Şahin
Effect of Inflow Distribution Ratio on Nitrogen Removal Performance in Step-Feed
Anoxic-Aerobic Sequencing Batch Reactor
Engin Gürtekin
Copper Effect on Nitrification Process in Batch Units
Şükrü Aslan, Sezgin Sözer, Ali Güven
Effect of Anoxic/Aerobic Phase Ratio on Nitrogen Removal Performance in StepFeed Anoxic-Aerobic Sequencing Batch Reactor
Engin Gürtekin
Treatment of Textile Waste Water by using Photocatalytic and Adsorption
Methods with Nano-TiO2
Şeyma Türkyılmaz, İsmail Ayhan Şengil, Nazire Pınar Tanattı
Occurrence of Antibiotics in Sewage Sludge of Urban Wastewater Treatment Plant
Senar Aydın, Mehmet Emin Aydın, Fatma Bedük, Arzu Ulvi
Chairperson: Assoc. Prof. Dr. Hatice İnan
Investigation of the Effect of TiO2 on Chlorella Enzyme Activity
Mesut Sezer, İsmail Ayhan Şengil, Nazire Pınar Tanattı
Treatment of Electrocoagulated Biodiesel Wastewater by using Chlorella Vulgaris
Meryem Mehmetbaşoğlu, N. Pınar Tanattı, Melisa Sırma, Ekrem Karataş, İ. Ayhan
Şengil
Biological Treatment of Heavy Metals by Gen Technology
Şeyma Akkurt, Merve Oğuz
The Effects of Various Drying Technics and Maltodextrin Coating on Quality of
Different Apple Cultivars
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL METHODS FOR SELECTIVE
RECOVERY OF METAL VALUES FROM ELECTROPLATING
SLUDGE
Kamel-Eddine Bouhidel*, Chahrazad Amrane, Hasna Senoussi, Afaf Lalmi
Laboratory of Chemistry and Environmental Chemistry LCEE (Team: Water Chemistry/Desalination &
Environment), Department of Chemistry, Faculty of Matter Sciences, University Hadj Lakhdar Batna 1,
05400, Algeria
* Corresponding author, e-mail: ke.bouhidel@gmail.com

Abstract
This keynote lecture deals with a serious environmental issue of the metal plating /
electroplating and surface finishing industry: the metallic hydroxides sludge, a problematic
industrial solid waste, produced by the precipitation treatment of liquid effluents. The
minimization / inertization of this sludge or its valorization are the main research and industrial
trends to prevent pollution by heavy metals.
The oral talk aims to present:
o A chronological overview of this strategic industry, corner stone of various modern
technologies, and its hazardous effluents;
o A review of the pollution prevention technologies and methods, specific to the
electroplating industry; it will describe the new ideas and concepts as “Zero Discharge”,
“Waste Minimization”, “Clean and Sustainable Technologies”, … it will compare the US,
an advanced country, and Algerian experiences.
o A deep theoretical, numerical and experimental investigation of some hydrometallurgical
routes aiming to sludge valorization, volume minimization and detoxification, through
selective metal values separation.
o Precise case studies as selective ammoniacal leaching of Cu and Ni, leaching solutions
recycling by diffusion dialysis, selective metal precipitation as phosphates, …
Keywords: Hydrometallurgy, Metal Hydroxide, Numerical Calculation, Selective leaching, Sludge.
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NEW PARADIGMS AND FUTURE DIRECTIONS IN ENERGY
TECHNOLOGIES FOR CLEAN ENVIRONMENT
Ibrahim Dincer1, 2*
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Clean Energy Research Laboratory, University of Ontario Institute of Technology, Oshawa, Ontario, Canada
2
Faculty of Mechanical Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul Turkey
* Corresponding author, e-mail: Ibrahim.Dincer@uoit.ca

Abstract
The world has been facing critical challenges due to the increased energy and environmental
problems and the need for sustainable resources. Energy has been a key domain with a
multidisciplinary nature and played an important role in the world's politics. In this regard, one
should remember that it has shaped the past, is shaping the present and will shape the future.
There has been a strong need to achieve the sustainability targets for better efficiency, better
resources use, better economics, better environment, better energy security and better
management. In this study, the focus is about new paradigms on innovative energy solutions
and their ultimate contributions. This study will also make a prime focus on newly-developed
multi-purpose energy generating systems and their performance assessment through energy and
exergy efficiencies as well as other newly developed parameters. Also, novel system design,
analysis, assessment and improvement options will be discussed. Various parametric studies
will be presented to highlight the importance of new energy systems and mindset chance when
it comes to more efficient and effective and environmentally-benign operation. There will be
some hydrogen focused solutions and it role in new energy portfolio for future. Furthermore,
there will be a general discussion about carbon-free society and its complications.
Keywords: Energy, Environment, Sustainable Development.
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FIBRE REINFORCED GEOPOLYMER COMPOSITES - A REVIEW
Kinga Korniejenko1*, Michał Łach1, Neslihan Doğan-Sağlamtimur2, Gabriel Furtos3,
Janusz Mikuła1
1

2

Faculty of Materials Engineering and Physics, Cracow University of Technology, Poland
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University, Turkey
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Abstract
The current technology of Portland cement, developed in the 20th century, has many
disadvantages. First of all, the durability of this material is questioned in many scientific studies.
At the same time, its production has an adverse environmental impact, which includes both the
emission of a very high amount of CO 2 and highly toxic nitrogen oxides as well as the
overwhelming consumption of energy and natural resources. The most promising alternative
solutions are technologies based on geopolymers. They have a significantly lower carbon
footprint than traditional construction materials. One of the limitations for the wide use of such
materials is their relatively low brittle fracture behaviour. Nowadays, one of the most important
research areas is the improvement of their mechanical properties. To improve this mechanical
properties it is possible to reinforce the matrix by fibres addition. The main objective of the
article is to analyse the possibilities of using new composite for practical applications,
especially in building industry.
Keywords: Composite, Geopolymer, Fiber

1. INTRODUCTION
Growing environmental awareness and importance of development of sustainable construction
materials for decreasing environmental impact of construction industry are main motivators to
research works on new, innovative materials’ solutions (Hager, 2017; Bilgil et al., 2018).
Present Portland cement technology, inherited from the 20th century, has a lot of disadvantages
such as (Palmo et al., 2014; Assaedi et al., 2017a): energy- and non-renewable natural resourceintensity, intolerable volume of CO2 emissions and questionable durability, among others. It is
clearly incompatible with rationally “sustainable”. The most promise alternative solutions are
technologies based on alkali-activated and geopolymer composites (Korniejenko et.al. 2016;
Mikuła and Korniejenko, 2015). These technologies have much lower carbon footprint than
traditional construction materials. It is estimated that the manufacturing of geopolymers
produced 6 times less CO2 than Portland cement (Mikuła and Korniejenko, 2015).
The one of the limitation for wide use this materials is their relatively low tensile and flexural
strength (Sá Ribeiro et al., 2017; Korniejenko et.al. 2016). Contemporary, one of the most
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important research area is improving this mechanical properties by reinforce the matrix trough
fibres addition (Mikuła and Korniejenko, 2015). In mechanical point of view the addition of
fibers is an efficient method for improving such mechanical properties as fracture toughness.
The presence of fibers reduces the general effect of cracking, limits the widths of the occurring
cracks (exemplary reduction of the propagation of microcracks), suppresses all brittle behavior
and enhances ductility. It also increases the flexural strength of composites. The fibers can also
improve those properties of geopolymers that are connected with their energy absorption and
resistance to deformation (Furtos et al., 2019; Sakulich, 2011).
Nowadays, the geopolymer reinforced by fibres are fast growing topic of researh. On the Figure
1. There are presented the fibres that have been tested as a reinforced for geopolymer
composities.

Figure 1. Classification of fibres used for reinforcment the geopolymer composities.
In the environmental point of view, the addition of renewable fibres will be especially
beneficial. The replacement of the synthetic fibres with their natural counterparts reduces
significantly the environmental impact (closing important life cycles, including CO 2). The
natural fibres have also other features such as (Assaedi, 2017a; Alomayri et al., 2013a; PachecoTorgal, Jalali 2011): low cost of production, low density, they are renewable in short time, nontoxic, and easy to process.
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The main objective of the article is to analyse the possibilities of using new composite in
practical applications, especially in building industry. The article presents benefits and potential
threats for using natural fibres reinforced geopolymer composites. It compares the research
works under the topic natural fibres reinforced geopolymer composites conducted in different
geographical area and also with addition fibres available locally.
2. RESEARCH METHODOLOGY
The research was focused on plant fibres, however in the article there is some information about
other natural fibres based on animals wool and mineral fibres such as basalt. The research was
conducted with using scientific articles database such as ScienceDirect, Scopus and Google
Scholar. The research was focused on geopolymers, inorganic polymers and alkali-activated
materials among this composites were search keywords such as: “natural fibres” and “plant
fibres”. Next the additional search phrases were applied. They were connected with particular
kind of fibres, exemplary “cotton fibres”. Additional information for articles based on
contemporary conducted research in the framework of project supported by the ERANet-LAC
2nd Joint Call (http://www.eranet-lac.eu) and funded by National Centre for Research and
Development, Poland, the Romanian National Authority for Scientific Research and
Innovation, CCCDI – UEFISCDI, project number ERANET- LACFIBER 17/2017, within
PNCDI II and the Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), under grant:
“Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced
with waste fibers”.
3. NATURAL FIBRES REINFORCED GEOPOLYMER COMPOSITES
3.1. Cotton
The cotton (Gossypium) is the primary raw material used in textile industry. The plant grows
native to tropical and subtropical regions such as the Americas, Africa, and India. It is also
popular waste also in Europe. A lot of research work connected withgeopolymers reinforced by
cotton fibres has been conducted in years 2013 -2014. The cotton was introduced to geopolymer
matrix based on fly ashes (class F, collected from the Collie power station in Western
Australia), as a short fibre addition as well as research with cotton fabric layers was made
(Alomayri et al., 2013a; Alomayri et al., 2014a;).
The works in case of short cotton fibers research made with fibre addition between 0.3 - 1.0
wt% and with addition short fibres (10 mm x 0.2 mm). The results show that the content of
cotton fibres (up to 0.5 wt%) increases the compressive and flexural strength, flexural modulus
and fracture toughness of the composites. However, further increase in cotton fibre content
beyond 0.5 wt% caused a reduction in the mechanical properties due to poor workability which
led to formation of voids (poor dispersion of fibers within the matrix) and fibre agglomerations.
[Alomayri et al., 2013b; Alomayri and Low, 2013). The works on the short cotton fibres
reinforced geopolymers based on fly ash form Skawina, Poland have been conducted
(Korniejenko et.al. 2016). The results show that 1% fibre addition improves mechanical
properties comparison with geopolymers without admixture (Korniejenko et.al. 2016).
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The research with cotton fabric was made with fibre addition between 0 - 8.3 wt%. They show
optimum value of fibre addition 2.1 wt% according to mechanical properties of the composite
(Alomayri et al., 2014b; Alomayri et al., 2014c). However the mechanical properties can be
decreasing as a result of water absorption (Alomayri et al., 2014d). The research results also
show the dependence of properties on the fabric layers orientation (Alomayri and Low, 2013).
The thermal stability this kind of composites was also investigate and they have stable
properties in elevated temperature thanks to geopolymer matrix [Alomayri et al., 2013b;
Alomayri et al., 2014c).
3.2. Abaca
Abaca (Manila hemp) fibre is extracted from a banana species, produced mainly by the
Philippines. The fibre is interesting because it has very good mechanical properties (Ngo and
Promentilla, 2018; Malenab et al., 2017). The research was connected with the utilization of
scrap abaca fiber as reinforcement (long fibre ca. 25 cm) for fly ash-based geopolymer matrix
(Malenab et al., 2017). The fly-ash was from a coal fired power plant situated at the central
region of Luzon, Philippines. The main goal of research was to improve the adhesion the abaca
fibers to geopolymer matrix trough the fibres chemical treatment. The results show that the
Al2(SO4)3 treatment is effective to form Al(OH)3 deposits that roughen the surface for better
fibre-matrix interface and could also protect the fiber from the harsh environment of the
geopolymer matrix (Malenab et al., 2017). Moreover, abaca fibre-reinforced geopolymer
indicate better adhesion for the treated fibre/matrix which results in an improved flexural
strength as compared to the geopolymer without reinforcement (Malenab et al., 2017).
3.3. Sisal
Sisal fibers (Agave sisalana) are stiff fibers used to manufacture various products (Korniejenko
et.al. 2016). It is one of the most widely used cellulosic fibres. The plant grows native to Latin
America, especially in Mexico (Lewin and Pearce, 1998; Yan et al., 2016). The research was
made on two types of geopolymers based on metakaolin (Correia et al., 2013; de Sá Teles e
Lima, 2014) and fly ash (Korniejenko et.al. 2016; Patel and Joshi, 2016).
The metakaolin based matrix was reinforced by 3 wt%. 25 mm sisal fibres. The results shows
considerable improvement the mechanical properties comparison with matrix without fibre
addition (Correia et al., 2013). The other research have been performed based on geopolymer
based on fly ash, class F obtained from Satpura Thermal power station Sarni, District-Betul
(Patel and Joshi, 2016) The short sisal fibres (length ca.1 cm) was added in the amount of 0.5,
1, 1.5, 2, 2.5 wt%. The best results for mechanical properties were obtained to 2 wt% (Patel and
Joshi, 2016). The investigation for short sisal fibres was conducted also for geopolymers based
on fly ash form Skawina, Poland (Korniejenko et.al. 2016). The results show that 1 wt% fibre
addition improves mechanical properties comparison with geopolymers without fibre addition
(Korniejenko et.al. 2016).
The some flame resistant tests have been conducted for sandwich panels made from metakaolin
matrix x fiber (3mm sisal mat) x metakaolin matrix of 200x200 mm (de Sá Teles e Lima, 2014).
The composites were exposed to direct flame and visual changes and temperature profile were
assessed up to 35 minutes. The results shows that the temperature barrier of the composites was
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around 80 to 90% below those observed areas close to the focal point of the flame. Additionally,
the temperature reduction was even greater at the edges, which registered 40oC just 9 cm away
from the focal point of the flame (de Sá Teles e Lima, 2014).
3.4. Pineapple leaf
Pineapple leaf fibre is obtained from the leaves of the plant Ananas comosus as a waste product
of pineapple cultivation (Correia et al., 2013). The metakaolin based matrix was reinforced by
3 wt%. 25 mm pineapple leaf fibres (Correia et al., 2013). The results of mechanical tests
performed in this work showed that mechanical properties of the material can be considerable
improved by using pineapple leaf fibres. Although the tests results for the samples with
pineapple leaf fibres are lower than the one with sisal fibres (Correia et al., 2013). The other
research was made on geopolymer matrix based on fly ash class-C reeinforced by short fibre
(ca. 5.0 mm pineapple leafs) - 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.2 wt% (Amalia, 2017a). The result
show that addition the pinapple fibers improve the mechanical properties (compressive and
flexural strength) of the composites and did not change the nature of geopolymers as a fire or
acid resistance material (Amalia, 2017a).
3.5. Flax
Flax (Linum usitatissimum) is one of the oldest and the most widely used cellulosic fibres. The
fibres are originated from the stem of flax plant [Yan et al., 2016, Alzeer and MacKenzie, 2013).
Contemporary, the flax is one of the most popular fibres as an addition to geopolymer matrix.
The research was made on different raw materials such as: dehydroxylated kaolinite-type clay
(New Zealand halloysite - Imerys Premium grade) (Alzeer and MacKenzie, 2013), low calcium
fly-ash (ASTM class F), collected from the Eraring power station in NSW (Assaedi et al., 2014;
Assaedi et al., 2015) as well as fly-ash with nano-assitions (Assaedi et al., 2016; Assaedi et al.,
2017b) and with different addition of flax fibers 4-10 wt% as well as flax fabric. The research
results pointed improving mechanical properties by fibre addition, especially flexural strenght.
However some of them reported seems to include some mistakes such as increasing the flexural
strength form 5.8 MPa to 70.2 MPa connected with 10% flex fibre addition (Alzeer and
MacKenzie, 2013). Also the research conducted in the framework of the ERANet-LAC project
shows that flax is resonable additive for geopolimers based on clay as well as fly-ash (Silva et
al., 2018; Korniejenko et al., 2018b).
3.6. Hemp
After flax and sisal, hemp (Cannabis sativa) is one of the most widely used cellulosic fibres
used as reinforcement in different kind of composites (Correia et al., 2013), especially because
it shows rapid growing - only 3.5 months, high dry biomass production and high carbon storage
potential (Galzerano et al. 2017; Zampori et al., 2013). The research was conducted with not
typical matrix. In the first case, the investigation matrix was foaming (using Si metal powder)
metakaolin reinforced by grid made by hemp fibres; the volume percentages of hemp fibres
were equal to 1.13 and 4.53% (Galzerano et al., 2017). The results show that this composite can
be interesting in building applications, because of good bonding between matrix and
reinforcement in the composites, good stability to the thermal variation and improvement of
mechanical properties (Galzerano et al. 2017). In the second case the matrix was geopolymer
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mortar. It was made of fly ash (the PEGO Thermal Power Plant in Portugal, fly ash categorized
as class B and group N), calcium hydroxide, waste glass, ordinary Portland cement (OPC),
recycled aggregates and a sodium hydroxide solution (Mastali et al., 2018). The geopolymer
mortat was reinforced by short hemp shiv fibres (ca. 20–30 mm) up to 8 wt%. The investigation
shows decreasing of mechanical properties caused by fibre addition (about 50% in the
compressive strength due to addition of 8% hemp shiv fibres), but the authors stress the
environmental benefits – reduce the carbon footprint, connected with using the natural fibres
(the use of at least 8% hemp fibres leads to carbon negative emissions -19.7 kgCO2eq/m3)
(Mastali et al., 2018). The some research with hemp addition has beenmade also in the
framework of the ERANet-LAC project, they show that hemp could be valuable addition to
geopolymer matrix, but the properties are depended on the form of fibres (Korniejenko et al.,
2018b).
3.7. Coir
Coconut is one of the most common food and industrial plant. The fibres can be extracted from
the coconut husk (coir) as well as from trunk (Asasutjarit et al., 2007). The investigation for
short coir was conducted for geopolymers based on fly ash form Skawina, Poland with 1 wt%
fibre addition. The result show that fibres admixture improves mechanical properties
comparison with geopolymers without fibre addition (Korniejenko et.al. 2016). Similar
research was made with coir addition between 0 to 1% and based on geopolymer mortar (that
mainly based on fly ash and silica fume) (Siddharth et al., 2016; Amalia e al., 2017b). The
research shows that optimum amount of coir is about 0.75 wt% according to mechanical
properties. Additionally, a coir improves the crack resisting capacity on the mortar (Amalia e
al., 2017b).
Other type of research was made with using short (3 – 5 cm) coconut trunk fibre and
geopolymer matrix based on fly ash used in this study was taken from Bosowa power plant in
Jeneponto, South Sulawesi (Trindade et al., 2017). The results show also the increasing the
mechanical properties up to some amount of fibres and next decreasing them (Trindade et al.,
2017).
3.8. Jute
Jute (Corchorus capsularis (white jute) and Corchorus olitorius (dark jute)) is bast fibre
originated from the bark of the jute plant (fibre is only 5–6% of the green weight). It is extracted
from the jute plant by steeping in water (retting) (Yan et al., 2016). The geopolymer cement
(metakaolin and sand) were reinforced by with textile jute fiber (Trindade et al., 2017). The test
results present that the incorporation of juta fibers in geopolymers appears a viable solution to
overcome its initial brittle behaviour (Trindade et al., 2017).
3.9. Raffia
The raffia palm tree belongs to the multifunctional plant family. The raw fibers are extracted
from the upper surface of the leaflets (Elenga et al., 2009; Korniejenko et al., 2018a). The
research for short raffia fibres was conducted for geopolymers based on fly ash form Skawina,
Poland (Korniejenko et.al. 2016; Korniejenko et al., 2018a). The results show that the
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composites reinforced by raffia fibres has worse properties than synthetic fibre (PP). However
they still have reasonable mechanical properties for some construction purposes (Korniejenko
et al., 2018a).
3.10. Sweet sorghum
Sweet sorghum is one of the many varieties of the sorghum grass whose stalks have a high
sugar content. To the composite (geopolymer matrix based on Class F fly ash) it was
implemented as waste – bagasse in 1,2,3 wt% as a fine fibre (below 10 mm) (Chen et.al., 2014).
The results show that the compressive strength slightly decrease and the tensile and flexural
strengths both increase with the content of sweet sorghum fibres up to 2 % and then decrease
to be lower than that of the geopolymer without fibres addition (Chen et.al., 2014). There is
also change the behaviour during failure from the brittle failure (samples without fibres) to
“ductile” (for samples with fibres) (Chen et.al., 2014).
3.11. Luffa
Luffa is a kind of tropical and subtropical vines in the cucumber family. The fibers was obtained
form dried matured fruits (mass of fiber makes a great scrubbing sponge). The homogeneous
outer core of the sponge was cut into layers of fibre (Alshaaer et al., 2017). The layers has been
join with metakaolin matrix. The composite includes about 10 vol% natural Luffa Cylindical
fibres (Alshaaer et al., 2017). The results are very promising. They show that the compressive
and flexural strengths of the end geopolymeric products respectively increase and the
composites are durable (no significant deterioration in mechanical performance over a duration
of 20 months) (Alshaaer et al., 2017).
3.12. Bamboo
An Amazonian tropical bamboo specie Guadua angustifolia was used for production
geopolymer composite. Geopolymer based on metalaoline reinforced by bamboo fibres and
strips (Sá Ribeiro et al., 2016). The results show that the proper bamboo preparation allow gain
the flexural tests results comparable with synthetic fibres such as PP (Sá Ribeiro et al., 2016).
3.13. Wood and sawdust
Also the some investigation connected with different fraction of wood waste (Sarmin, 2016;
Furtos et al., 2019), including sawdust addition (Duan et al., 2016) to the geopolymers were
conducted. The geopolymer matrix based on class F fly ash provided by GK Kiel GmbH power
Plant in Kiel, Germany and metakaolin.. The different kind of wood aggregates were applied
as an reinforcement (Sarmin, 2016): wood particles, wood fibres and wood flour. The research
result shows that the shape and size of wood aggregates affect the properties of the geopolymer
composites (Sarmin, 2016). The wood flour show the best cohesion with matrix among
investigated additions. The research with sawdust addition (0–20% by mass with an interval of
5% were investigated) was made on the fly ash based matrix (Duan et al., 2016). The results
show that 5% of sawdust addition is optimal taking under consideration all mechanical
properties. However, the flexural strength increases with the content of sawdust - the highest
flexural strength was for 20% of sawdust regardless of curing ages (Duan et al., 2016).
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3.14. Other fibres
The other possibilities of reinforcement geopolymers composites are offered by some plant
waste such as corn husk (Musil et al., 2014), rice husk (Heo et al., 2015) and coffe coffee
grounds (Kua et al., 2017; Mierzwiński et al. 2018). The research in this area are valuable not
only because of design new composite, but also because of new possibilities of utilization some
industrial waste. Moreover there is a lot of natural fibres such as: henequen, ramie, sunn, kenaf
that have not been investigated yet as a reinforcement for geopolymers composites. It creates
new research opportunities and new possibilities for application this class of composites in civil
engineering.
Other possibilities are offered by animal fibres such as wool and related mammalian fibres
(Alzeer et al., 2012; Murri et al., 2017) and mineral fibres such as basalt (Bahera et al., 2018)
and diatomite (Bagci et al., 2017). The research results in this area gives also interesting results
(the mechanical properties are usually better than plant fibers), but using this kind of fibres is
not such beneficial for environment like plant one.
4. CONCLUSION
The main motivation of research work is growing environmental awareness and importance of
development of sustainable construction materials for decreasing environmental impact of
building industry. Present Portland cement technology, inherited from the 20th century, has a
lot of disadvantages such as: energy- and non-renewable natural resource-intensity, intolerable
volume of CO2 emissions and questionable durability, among others. It is clearly incompatible
with rationally “sustainable”. The most promise alternative solutions are technologies based on
alkali-activated and geopolymer composites. The one of the limitation for this materials is
relatively low tensile and flexural strength. To improve this mechanical properties it is possible
to reinforce the matrix by fibres addition. In the environmental point of view, the addition of
renewable fibres will be especially beneficial. The replacement of the synthetic fibres with their
natural counterparts reduces significantly the environmental impact (closing important life
cycles, including CO2). The natural fibres have also other features such as low costs of
production and low density.The article presents benefits and potential threats for using natural
fibres reinforced geopolymer composites. It compares the research works under the topic
natural fibres reinforced geopolymer composites conducted in different geographical area and
also with addition fibres available locally.
The results show that the geopolymer composites based on natural fibres can be low-cost and
effective construction materials. The natural fibres would reduce dependency on conventional
additives such as synthetic fibres hence reduce greenhouse gas emissions and negative
environmental impacts. The contemporary research gives promising results but to practice
application there is required most of further tests to optimize the mechanical properties of the
composites as well as investigate the other properties such as absorptivity and resistance for
different environment, including long-durability issues and the LCA analysis for the chosen
products.
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Özet
Genel olarak bilindiği gibi bazı ülkelerin bazı bölgeleri gelecekte su sıkıntısı problemleri ile
karşı karşıya kalacaktır. Bazı ülkelerin su ihtiyaçları zaten ülkenin su kaynaklarının kapasitesine
ulaşmıştır. Su kaynakları gözönüne alındığında, Avrupa bölgesinde su sıkıntısı tehlikesi
bulunmamasına rağmen, Avrupanın güney kesimlerinde su kaynaklarının yanlış kullanılması
nedeni su sıkıntısı problem Güney Avrupa ülkelerinde de bir sorun olarak değerlendirimektedir.
su ihtiyacı ve su kaynağı arasında denge Avrupanın bazı bölgelerinde temel olarak Türkiye,
Kıbrıs, Yunanistan ve İspanya’da baskı altındadır. Bu günlerde su yetersizliği problemleri suya
bağlı tarım, sanayi ve enerji gibi sektörlerini etkilemiştir. Bu sektörler arasında Tekstil sektörü
çok farklı tehlikeli maddler içeren yüksek miktardaki ürettiği atıksu miktarı ile en fazla kirliliğe
sebep olan sektrödür. Bundan dolayı tekstil atıksuları olumsuz etkilerinden dolayı çevreye
ulaştığında sadece atık olarak değerlendirilmektedir. Su kıtlığı ve hayli tuzlu tekstil
atıksularının içindeki tuz ve tehlikeli kimyasal bileşikler ile birlikte bu sektörde su yönetiminin
döngüsel ekonomik yaklaşımı ile yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Fakat döngüsel ekonomi
yaklaşımının bir standardı bulunmamaktadır. Bundan dolayı döngüsel ekonomi veya sıfır atık
ile ilgili çevre politikalarının tekstil endüstri için uygun olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Çünkü döngüsel ekonomi yaklaşımı üretim aşamasında önemli değişiklikler gerektirmektedir.
Bu çalışmada ilgili literatür ve endüstriyel uygula örenkleri değerlendirilerek tekstil
endüstrisinin döngüsel ekonomi modeline uyumu ile ilgili yaşayacağı zorluklar
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döngüsel Ekonomi, Sıfıra yakın deşarj, Tuz geri kullanımı, Tekstil endüstrisi, Atıksu geri
kullanımı

CIRCULAR ECONOMY IN THE WATER MASSIVE TEXTILE INDUSTRY
Abstract
It is generally well recognized that specific areas in many countries are facing further severe
water shortage problems, adding to many countries already attaining the limit of their water
supply. Europe has always been considered not in danger concerning water resources. However,
due to overexploitation of resources and deterioration of existing water bodies, water scarcity
problems have been observed in the southern regions of Europe. The equilibrium between water
demand and availability is already under pressure in some regions of Europe, mainly in Turkey,
Cyprus, Greece and Spain. Nowadays water scarcity has already affected main water
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demanding sectors such as agriculture, industry and energy as well. Amon water demanding
industries. The textile industry is, one of the most polluting industry in the world, as the industry
generate a massive amount of wastewater including many different hazardous compounds.
Thus, textile wastewater used to be considered as just waste due to the negative effects provoked
when arriving in the environment. Water scarcity together with the high amount of salts and
hazardous compounds in the brackish textile wastewater, leads to the recognition of
wastewaters to be managed in a circular economy concept. However, here is no standardized
approach to creating a circular economy. Thus, defining appropriate policies in terms of circular
economy or zero waste approaches must be considered if they are suitable for the textile
industry. Because the transition to a circular economy requires significant changes in
production systems. In this study, the related literature and industrial application examples were
reviewed to evaluate challenges faced by the textile industry in adapting to the circular economy
model.
Keywords: Circular economy, Near zero discharge, Salt reuse, Textile industry, Wastewater reuse

1. GİRİŞ
Dünyada, hızla ilerleyen ancak farklı coğrafi bölgelerde farklı etkiler yapan iklim değişimi
yaşanmaktadır ve endüstriyel gelişimle birlikte dünyanın pek çok ülkesinde su sıkıntısı
yaşanmaya başlanmıştır (ÇOB, 2007; DMİGM, 2007, 2008; TKBDİM, 2007; Voulvoulis,
2018).
Sanayi bölgelerinde en önemli kırılma noktası tatlı su varlığının azlığıdır. Boya üretim
endüstrisi özellikle Milli gelirimizde önemli payı olan tekstil endüstrisi sanayisine hizmet
vermektedir. Bundan dolayı boya endüstrisi ürünlerinin araştırması tekstil sektöründe
yapılmıştır. Boya üretim sistemlerinde üretim sırasında farklı kimyasallar kullanılırken tekstil
sektöründe boya kullanımında yine farklı yardımcı kimyasallar kullanılmaktadır. Ayrıca tekstil
endüstrisi içerisindeki yıkama, boyama, basma, bitirme, ağartma proseslerinden atık sulara
karışan çok çeşitli zararlı boyalar, deterjanlar, biyositler, ağır metaller, çözücüler, çok çeşitli
yardımcı kimyasallar ve bazı proseslerde kullanılan çeşitli tuzlar ile boya üretme endüstrisinden
çok farklı özellikler göstermektedir (Lopez, 1999; Ciardelli ve Ranieri, 2001; Filho vd. 2019)).
Tekstil endüstrisi boya tüketen en fazla endüstri olup aynı zamanda en fazla su tüketen endüstri
kategorisindedir ve boyama banyosunda boya ile birlikte çok yüksek oranda su ve 20-75 kg/m3
tuz kullanılmaktadır (Ranganathan v.d., 2007; Gümüşler Tekstil Verileri, 2007; ÇOBİÇDR,
2007, 2008). Başka bir değişle 1 kg pamuklu kumaşın boyanması için yaklaşık olarak 0.5-1.0
kg tuz kullanılmaktadır (Allegre v.d., 2007). Tekstil atık sularının arıtımı için genellikle
kimyasal çöktürme ve aktif çamur arıtma sistemi uygulanmaktadır. Kimyasal çöktürme
prosesinde çözünmüş boyaların, aktif çamur sisteminde ise reaktif boyalar gibi pek çok boyanın
giderimi sağlanamaz. Her iki klasik arıtma sistemi ile istenen kanal veya alıcı ortam deşarj
standartları genellikle sağlanabilse de bakiye kalan renk, KOİ ve tuz miktarı suların tekrar
proses veya sulama suyu olarak kullanılması hususunda problem teşkil eder (Gahr v.d, 1994;
Pagga v.d., 1994; Tunay v.d., 1996; Vandevivere v.d., 1998; Selçuk, 2005; Karadag v.d.,
2006;Ranganathan v.d., 2007, Yuzer vd. 2015; Oktem vd. 2019). Tekstil atık sularının geri
kullanılabilmesi için ileri derece arıtma sistemlerinin uygulanması gerekir. Bu amaçla biyolojik
ve/veya kimyasal arıtma sonrası literatürde pek çok oksidasyon, adsorpsiyon, iyon değiştirme,
membran filtrasyon arıtma proseslerine ve bunların kombinasyonlarına rastlanmaktadır (Lin ve
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Chen, 1997; Giardelli ve Raniery, 2001;Mattioli v.d., 2002; Ranganathan v.d., 2007). Tekstil
atık suları çalışılan ve aynı zamanda boya üretim sanayisi atıksularının arıtımında da ümit vaat
eden veya uygulamada rastlanan ileri arıtma metotları ve atıksu geri dönüşüm sistemleri aşağıda
özetlenmiştir.
2. İLERİ ARITMA METOTLARI
Ozonlama: Tekstil atık sularının arıtımında pratikte uygulanan en önemli ileri arıtma
prosesidir. Ozon ve beraberinde suda oluşturduğu radikaller boyalardaki çift bağları hızla
parçalayarak çok hızlı şekilde renk giderimi sağlarken biyosit gibi tekstil proseslerinde
kullanılan pek çok zehirli maddenin zehirliliğini azaltır ve biyolojik arıtılabilirliğini artırırlar
(Baig ve Liechti, 2001; Selçuk v.d. 2006; Gagol vd. 2018). Ozon dispers haldeki boyalar hariç
tüm boya atık sularında 100% yakın bir renk giderimi sağlar. Literatürde, ham tekstil atık
sularında ozon uygulayan pek çok araştırma mevcut olsa da (Gahr v.d., 1994; Perkowski v.d.,
1996) ozon üretiminin maliyetli olması nedeniyle pratikte dünyada renk standardı olan
ülkelerde ozonlama tekstil endüstri atık su arıtımında kimyasal veya biyolojik arıtma prosesleri
sonrası uygulanmaktadır (Schöeberger v.d., 1998; Bonomo v.d., 1999; Rozzi v.d., 2000;
Schoebrl v.d., 2004; Bes-Pia v.d., 2004). Ozonlama ile renk tamamen giderilirken KOİ giderimi
düşük gerçekleşmektedir (25-45%). Ozon aynı zamanda UV ve H2O2 ile beraber kullanıldığında
çok daha fazla hidroksil radikali oluşturarak sadece ozonlama işlemine göre daha hızlı renk
giderimi elde edilirken suların geri kullanılması için önemli olan KOİ değeri çok daha düşük
seviyelere (KOİ<50 mg/l) indirilebilmektedir (Alaton v.d, 2002; Bes-Pia v.d., 2003, 2004).
Ozon uygulamasının sağladığı diğer bir avantaj ozonlama sonrası askıdaki maddelerin
stabilitesinin azalması ve iplik şeklinde hareket eden boyar maddelerin parçalanarak flok
oluşturması (clariflocculation) ile bir sonraki kimyasal çöktürme ve UF gibi arıtma
proseslerinin KOİ giderme verimlerini önemli miktarda artırmasıdır (Marcucci v.d., 2002).
Literatür değerlendirildiğinde ozon ile oksidasyonun tekstil atık sularının arıtımında ara veya
son arıtma olarak renk giderimi için kullanılabileceği görülmektedir. Ozon literatürden
görüleceği gibi atıksuların BOİ değerinin artırılarak biyolojik arıtılmasını sağlayan yıllardır
üzerinde çalışılan temel proseslerden biridir (Ulucan-Altuntas ve Ilhan, 2018). Fakat ozon
atıksu ve boya karekterizasyonuna göre verimsiz olabildiği gibi aşırı ozon tüketen endüstrilerde
işletme ve yatırım maliyetleri nedeni ile atıksu arıtımında uygulaması olmayan bir teknoloji
olup daha çok içme suyu arıtımında ülkemizde de kullanılmaktadır.
Fenton Oksidasyonu: tekstil atık sularının arıtımı ve biyolojik arıtılabilirliğinin artırılması için
üzerinde çok çalışılmış bir arıtma ise Fenton ileri oksidasyonudur. Bu ileri oksidasyon
sisteminde hidroksil radikali, asidik bir ortamda (pH<4) hidrojen peroksit (H2O2) ve Fe(II)
reaksiyonu sonucu oluşur. Hidroksil radikali çok güçlü bir oksitleyicidir ve sudaki pek çok
kirleticiyi parçalayarak mineralize eder. Fenton prosesi ile yapılan çalışmalar bu prosesin tekstil
atık sularının biyolojik arıtılabilirliğini artırdığı, yüksek oranda KOİ (%55-85) ve renk giderimi
(>98) sağladığını ortaya koymaktadır (Lin and Chen, 1997; Perez v.d., 2002; Meriç v.d, 2005;
Babuponnusami ve Muthukumar, 2014; Apaydin, 2014; Erkan ve Apaydin, 2015; Wang v.d.,
2016; Ilhan v.d., 2017). Elde edilen sonuçlar Fenton oksidasyonunun tekstil atık sularının
arıtımı için verimli olabileceğini kanıtlasa özellikle merserizasyon işlemi sonrası çıkan alkali
tekstil proses sularının pH değerinin düşürülmesi ve tekrar yükseltilmesi zorunluluğu bu
prosesin uygulanabilirliğini sınırlamıştır. Fenton ile arıtılmamış boyama prosesi atıksularından
%70-86 gibi çok daha yüksek KOİ ve %98’in üzerinde renk giderimi elde edilebilmektedir.
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Ayrıca Fenton sonrası uygulanan iyon değiştirici gibi ek bir arıtma ile KOİ 10 mg/l den düşük
seviyelere indirilebilmektedir. Yapılan ön çalışmada Denizli-Gümüşler bölgesi tekstil
endüstrilerinin büyük çoğunluğunda H2O2’in ağartıcı olarak kullanıldığı ve kullanılan H2O2’in
%35-65’inin atık olarak arıtma tesisine verildiği tespit edilmiştir. Atık olarak çıkan H 2O2 boya
banyolarında kullanılacak olan Fenton oksidasyonu için gerekenden (100-700 mg/l) çok daha
fazladır. Fenton oksidasyonu yıllardır araştırılan ve halen araştırılmakta olan bilinen bir
teknolojidir. Fakat bu teknolojinin yukarıda belirtildiği üzere düşük pH gerektirmesi ve arıtma
sonrası pH yükseltilmesi gerektirdiğinden dünyada birkaç uygulaması mevcuttur.
2.3 Aktif çamur biyolojik arıtma sistemi: Uygulamada tekstil atık sularının arıtımında
kullanılan en yaygın arıtma metodudur. Aerobik biyolojik arıtma yöntemlerinin boyaların
büyük bir kısmında (özellikle azo boyalar) renk gidermediği veya az giderdiği için etkili
olmadığı görülmüştür. Anaerobik ve anaerobik/aerobik ardışık olarak uygulanan proseslerin
renk ve organik madde gideriminde etkili olduğu bulunmuştur (Van der Zee et al., 2001; Sponza
and Işık, 2002; Şen and Demirer, 2003; Pearce et al., 2003; Işık and Sponza, 2004; Karapınar
Kapdan and Alparslan, 2005; Işık and Sponza, 2006; Frijters et al., 2006; Dos Santos et al.,
2007; Wu et al., 2007; Somasiri et al., 2008; Wang et al., 2008; Paz v.d., 2017). Tekstil
atıksularının renk ve organik madde gideriminde anaerobik proseslerin kullanıldığı çoğu
çalışma sentetik tekstil atıksuları ve boya banyosu içeriğinde bulunan değişik boyarmaddeler
kullanılarak yürütülmüştür.
Şen ve Demirer (2003) gerçek pamuklu tekstil atıksularının akışkan yataklı reaktörde (FBR)
anaerobik olarak arıtılabilirliğini inceledikleri çalışmada % 82 KOI ve % 59 renk giderim
verimi elde etmişlerdir. Gerçek tekstil atıksuyuna anaerobik/aerobik ardışık arıtma sisteminin
uygulandığı diğer bir çalışmada değişen işletme koşullarında % 85’in üzerinde renk ve % 90
civarı KOI giderim verimi elde edilmiştir (Karapınar Kapdan ve Alparslan, 2005). Yukarı akışlı
anaerobik reaktör(UASB)’ün atıksu içinde mevcut olan toksik bileşiklere daha dirençli ve
xenobiotik ve dirençli bileşikler içeren atıksuların arıtımı için uygun olduğu çeşitli
araştırmacılar tarafından bulunmuştur(Donlon et al., 1997; Van Lier et al., 2001; Somasiri et
al., 2008). Işık ve Sponza (2006) yünlü tekstil endüstrisi boyama prosesinden alınan asit
boyama atıksularının anaerobik yukarı akışlı çamur yataklı (UASB) reaktör ve ardışık olarak
işletilen anaerobik UASB/aerobik tam karışımlı tank reaktör(CSTR) sisteminde biyolojik
olarak arıtılabilirliğini inceledikleri çalışmada 17 saat alıkonma süresine sahip UASB reaktörde
% 51-84 KOI giderimi ve % 81-96 renk giderim verimi elde etmişlerdir. 3,3 gün alıkonma
süresine sahip UASB/CSTR ardışık reaktör sisteminde % 83-97 KOI giderimi ve % 80-87 renk
giderimi elde etmişlerdir. Frijters ve diğ.(2006) tarafından yapılan çalışmada çözünmüş ve
çözünmeyen boyaların her ikisini içeren ağartma ve boyama proseslerinden kaynaklanan
atıksular ardışık anaerobik/aerobik sistemde başarılı bir şekilde arıtılmıştır. Rengin büyük bir
kısmı önasidifikasyon havuzunda ve anaerobik reaktörde giderilmiştir. Anaerobik arıtma
sonrası renk % 80-95 ve KOI % 35-55 arasında giderilmiştir. Anaerobik/aerobik arıtmada
toplam % 80-90 KOI giderim verimi elde edilmiştir. Somasiri ve diğ. (2008) UASB reaktörde
farklı işletme koşullarında gerçek tekstil atıksuyu kullanarak yaptıkları çalışmada % 90’ın
üzerinde KOI azalımı ve biyolojik ayrışma nedeniyle % 92’in üzerinde renk giderimi elde
etmişlerdir. Tekstil endüstrilerinde boyar madde giderimleri boyar madde üzerinden veya
tekstil atıksuları kullanılarak yapılmıştır.
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3. ATIKSU GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE MEMBRAN PROSESLERİ
Bir filtrasyon prosesi olup gözenek çapına göre MF (1 µm), UF (>10 nm), nano filtrasyon (~2
nm) ve ters osmoz (<2 nm) olarak tekstil endüstrisindeki proseslerde kimyasal solüsyonun
ve/veya özellikle su geri kullanımı için kullanılmaya başlanmıştır (Ciardelli v.d., 2000). MF
askıdaki katı maddelerin UF ise 10 nm den büyük bakteri, virüs, boya, protein gibi maddelerin
giderilmesi için kullanılmaktadır. Nano filtrasyon ve ters osmoz membran prosesleri ise tuz
iyonları gibi çözünmüş haldeki inorganik iyonların giderilerek suların geri kullanılması için
kullanılmaktadırlar (Ciardelli v.d., 2000: Tang ve Chen, 2002; Marcucci v.d., 2002; Dasgupta
v.d., 2015). Membranlarda belli bir debide su elde etmek için gerekli membran yüzey alanı ve
enerji miktarı membran gözenek çapı küçüldükçe artar. Gözenek çapı çok düşük olan nano
filtrasyon ve ters osmoz membran sistemlerinin yatırım ve işletme maliyeti oldukça yüksektir.
Tüm bu maliyetler özellikle suyun askıdaki madde ve organik madde miktarına göre artar. Bu
maddeler membran filtrelerinde tıkanmalara, filtrelerin ömrünün kısalmasına, filtrelerden
geçen suyun debisinin azalmasına, gerekli basıncın veya gerekli enerji ihtiyacının artmasına
sebep olarak arıtma maliyetini yükseltirler (Ciardelli v.d., 2000; Tang ve Chen, 2002; Marcucci
v.d., 2002). Bundan dolayı mevcut uygulamalarda mikro-UF sistemleri ve tuzluluğu çok yüksek
olmayan atık sularda aktif karbon adsorpsiyon prosesi nano filtrasyon ve ters osmoz membran
proseslerinin ön arıtması olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda boya banyolarında su ile birlikte
tuz geri dönüşümünü sağlayan entegre membran arıtma sistemleri araştırılmaya başlanmıştır
fakat boyaların membran yüzeylerindeki tıkanmalara neden olması nedeni ile bu sistemler
uygulamaya geçmemiştir (Liu v.d.,1994; Rozzi v.d., 1999; Marcucci v.d., 2002; Tang ve Chen,
2002; Bes-Pia v.d., 2003, 2004; Fersi v.d., 2005; Zylla vd., 2006, Ranganathan vd., 2007;
Vishnu v.d., 2008).
Membran prosesleri atıksuların geri dönüşümünde kullanılan tek ticari arıtma sistemleridir.
Fakat anyonik ve katyonik gibi çok farklı boya yapılarının membranlar üzerinde tıkanmalara
neden olmaları nedeni ile bu geri dönüşüm teknolojileri uygulamaya çok zorunlu durumlarde
geçebilmiştir. Ülkemizde membran teknolojileri ile geri dönüşüm çalışmaları hala pilot ölçekte
devam etmektedir. Sonuç olarak membran teknolojisi öncesi atıksudaki boyar maddeler,
inorganik ve organik maddelerin tıkanmalara sebep olmaması için etkin olarak arıtılması
gerekmektedir. Aksi halde ortaya çıkan tıkanma ve işletme maliyetlerinden dolayı döngüsel
ekonomi kapsamında geri dönüşüm teknolojisinin uygulanabilirliği mümkün olmamaktadır.
4. DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA TUZ VE ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Membran sistemleri ile tekstil atık sularının geri dönüşümü ortaya konsantre olmuş tuzlu
membran atıkları çıkarmaktadır. Döngüsel ekonomi kapsamında tuzunda geri bir kaynak olarak
dönüştürülüp kapalı sistemde üretim modeline geçilmesi gerekmektedir. Konsantre tuz tekstil
sektöründe kullanılmasada Deri sanayinde tuz kaynağı olarak kullanılması imkanı vardır. Tuzlu
atıkların hidrojen üretimi ile bertaraf edilmesi henüz çalışılmaktadır. Döngüsel ekonomi
kapsamında geri dönüşümde öncelikle endüstriler arasında tuz atıklarının deri endüstrisinde
kullanılması gibi atıkların kaynak olarak değişimi sağlanmalıdır. Endüstrilerden kaynaklanan
enerji kaynağı olarak kullanılabilecek atıklar ortak bir atıktan enerji dönüşüm prosesi ile geri
dönüştürülmelidir. Tuzlu atık solusyonlarının diğer atıksulara karıştırılmadan bertarafı veya
geri dönüşümü sağlanmalıdır. Döngüsel ekonomi kapsamında agresif atıkların kaynağa
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dönüştürülmesi ile sıfır atıksu kapsamına yani kapalı çevrim le su kullanımı ekonomik açıdan
uygulanabilir olacaktır (Yuzer vd. 2015).
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Abstract
Solid waste management (SWM) has become more important municipal issue because of the
rise of environmental and health awareness. The world population has tripled in the last century
and also consumption habits, welfare and education status of societies which have huge impacts
on solid waste management have changed dramatically. Hence the change in waste generation
and composition makes it hard to manage the problem. Especially in developed and less
developed countries of the Mediterranean Sea Basin.
The Mediterranean (Med) Sea is the largest of the semi-enclosed European seas. It is
surrounded by 23 countries and has shores on three continents with a coastline of 46 000 km.
The countries of the Mediterranean basin cover 8,759 million km 2 and presently hold 427
million people. It is forecasted that the population of the northern Med Sea countries will reach
to 196 million in 2025 whereas the population of the southern and eastern Med Sea countries
will be 327 million within this period. The population living in the coastal regions of the basin
will reach to 174 million by 2025.
The countries subject to evaluation in this study are classified as Northern-rim countries:
Namely Albania, Croatia, France, Greece, Italy, Slovenia, Bosnia and Spain; and South-easternrim countries: Namely Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia and
Turkey.
Because of the economic and political instability in most of South-eastern Rim countries, it is
hard to create solid waste management strategies. In addition, the lack of usable data regarding
solid waste generation and disposal technologies is an issue. However, numerous scientific
research studies have been carried out on different aspects of solid waste issue in these
countries.
There are more than 27 thousand published articles with reference to “solid waste” in Science
Citation Index (SCI) database including all countries in the world within the time range between
1970 and 2019 from which only 20% (5599) are conducted by Med Sea countries. This number
of publications differs a lot in case of north and southern rim countries respectively: 4303
publications in the NR countries and 1296 publications in the SR countries.
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In the northern part of the Med Sea basin, 69% of the publications are published by 2 countries
which are Italy and Spain whereas 53% of the publications in the South-eastern-rim are
conducted by Turkey alone.
In this study, results of bibliometric analysis of solid waste management in Mediterranean Sea
Basin countries was evaluated using the literature in SCI database will be presented.
Keywords: Solid waste, Solid waste management, Bibliometric Analysis, Med Sea Basin
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TEKNOLOJİ BAZLI DEŞARJ STANDARTLARI İLE SU KALİTESİ
BAZLI DEŞARJ LİMİTLERİNİN BİRLİKTE UYGULANMASI TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

Ülkü Yetiş
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü, 06800 Ankara

Özet
Bu çalışmada “Alıcı Ortam Kriterleri Bazında Deşarj Standartlarını Belirleme ve Uygulama
Yöntemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında, ülkemizde su kalitesi bazlı deşarj
limitlerinin uygulanmasına geçişe yönelik olarak geliştirilen yaklaşım sunulmaktadır. Proje,
ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) için
2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilmiş ve çıktılarından birisi, mevcut teknoloji bazlı deşarj
standartları uygulamasından, su kalitesi bazlı deşarj limitleri uygulamasına geçişe ilişkin
yaklaşım olmuştur.
Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD) (2000/60/EC), tüm yüzey ve yeraltı sularının
“iyi durum”a getirilmesini hedeflemekte; nehir havzalarında “iyi duruma ulaşmak ve iyi
durumu korumak” için; alınması gereken önlemleri, su kalitesi izleme programı ve havza
karakterizasyonunu içeren “nehir havzası yönetim planlarının (NHYP)” oluşturulmasını
gerektirmektedir. Bu çerçevede, nehir havzalarında kirletici kaynakların (noktasal ve yayılı
kaynaklar) kontrol altına alınması, bu kaynaklardan sulara salınan 45 öncelikli tehlikeli madde
ve madde grupları ile nehir havzaları için “belirli kirletici (risk bazında öne çıkan)” olarak
belirlenecek tehlikeli madde ve madde grupları için Çevresel Kalite Standartlarını (ÇKS)
sağlanmasını beklemektedir. SÇD, 45 öncelikli kirletici için ÇKS Direktifi’nde (2013/39/EU)
verilen ÇKS’lerin uygulanmasını, üye ülkelerin nehir havzası belirli kirleticilerini ve bu
kirleticiler için kendi ÇKS’lerini tanımlanmasını ve bu ÇKS’lerin sularda sağlanmasını
gerektirmektedir. Spesifik kirleticiler, ekolojik durum sınıflandırılmasında kullanılırken,
öncelikli kirleticiler kimyasal durum değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Ülkemiz de AB
uyum süreci içerisinde, SÇD’nin gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Tarım ve
Orman Bakanlığı (mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı), ülkemiz için belirli kirleticileri ve bu
kirleticiler için ÇKS değerlerini belirlemiş ve yakın geçmişte Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi
Yönetmeliği’ni bu doğrultuda revize etmiştir. Bu yönetmeliğin 10. Maddesi, alıcı ortamlarda
öncelikli ve belirli kirletici düzeylerinin, yönetmelikte tanımlanmış olan ÇKS’leri aşmayacak
şekilde kontrol edilmesine 2019 yılı sonu itibarıyla geçileceğini belirtmektedir.
Çalışmada, ülkemizde su kalitesi bazlı deşarj standartları/limitleri uygulamasına geçiş için
gerçekçi bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmış ve ülkemiz koşullarında uygulanabilir nitelikte
olduğu düşünülen bir “su kalitesi bazlı deşarj standartları/limitleri uygulamasına geçiş
stratejisi” oluşturulmuştur (
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Tablo 1). Önerilen yaklaşımın ana eksenini, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, “teknoloji
bazlı deşarj standartları” ile “su kalitesi bazlı deşarj limitlerinin” birlikte uygulanması teşkil
etmektedir. Bu kapsamda, ilk aşamasını, halen ÇŞB tarafından revizyonu tamamlanma
aşamasına gelmiş Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)’nin uygulanması teşkil
etmektedir.
İkinci aşamada, SKKY’nin sektörel deşarj standardı tablolarının öncelikli kirleticiler ve mevcut
en iyi tekniklerle ile ilişkin emisyon seviyeleri (MET-İES1) açısından revize edilerek
kullanılması ve teknoloji bazlı deşarj standartları ile devam edilmesi oluşturmaktadır.
SKKY’nin sektörel deşarj standartları tablolarına; o sektör için söz konusu olan MET-İES
parametrelerinin ve yine o sektör için söz konusu olan öncelikli kirleticilerin ülkemiz koşulları
için belirlenecek deşarj standartları ile dahil edilmesi önerilmektedir. Yaklaşımın 3. aşamasını
ise; belirli kirleticilerin de (o endüstriyel sektörde deşarjı söz konusu olan belirli kirleticiler)
deşarj sınırlamalarına dahil edilmesi ve su kalitesi bazlı deşarj limitleri uygulamasına geçilmesi
biçiminde şekillendirilmektedir. Teknoloji bazlı deşarj standartları uygulanmasına rağmen
hedef su kalitesinin sağlanamadığı durumlarda söz konusu olacak bu uygulama ile AB
ülkelerinde olduğu gibi, teknoloji bazlı deşarj standartları ile su kalitesi bazlı deşarj limitlerinin
birlikte uygulanması yaklaşımı hayat geçirilmiş olabilecektir.
Tablo 1. Uygulanması Önerilen Aşamalı Deşarj Standardı/Limiti Belirleme Yaklaşımı
Aşama Yaklaşım

Deşarj Limiti/Standardı

Revize SKKY’nin uygulanması - Teknoloji Bazlı Deşarj Standartları
1

2

Halen tamamlanma aşamasına gelmiş
Deşarj Standardı
revizyonun uygulanması
SKKY’de Yer Alan Deşarj Standartlarının Revizyonu - Teknoloji Bazlı
Deşarj Standartları
SKKY’de bulunan sektörel tablolara
yeni parametrelerin (MET-İES
Deşarj Standardı
parametreleri + 45 öncelikli kirleticiden
mevcut olanlar) eklenmesi
Su Kalitesi Bazlı Deşarj Limiti Uygulaması

3

Nehir Havzası Belirli Kirleticileri ve
Öncelikli Kirleticiler için uygulama

Deşarj Limiti

1

MET-İES: AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED, 2010/75/EU) (eski IPPC Direktifi) kapsamında yayımlanmış olan
sektörel “mevcut en iyi teknik referans dökumanları (BREF)’nın, “sonuçlar” bölümünde ya da AB tarafından yayımlanmış

“BAT Conclusions” dökumanlarında (Decisions) yer alan alıcı ortama deşarja ilişkin standartlarıdır.
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Abstract
In this study, it is aimed to shed light on an alternative waste management approach in contrast
to conventional environmental engineering methodology based on degradation and/or final
disposal of wastes, especially organic ones. For this purpose, “Waste to Value” concept will be
presented by the help of real case studies in which a biorefinery concept is realized. In this
approach, organic waste materials are valorized into value added chemicals in the form of either
biofuels (BioH2, BioCH4, BioEtoH, Biodiesel etc.) bioplastics or other biomaterials. Thereby,
a new perspective for waste management in Environmental Engineering will be attempted to
nourish which will support the sustainable waste management and circular economy through
environmentally friendly waste valorization.
Keywords: Biofuel, biorefinery, bioplastic, biomaterials, valorisation, sustainability

1. INTRODUCTION
The European Commission defines the bioeconomy as "the production of renewable biological
resources and the conversion of these resources and waste streams into value added products,
such as food, feed, bio-based products and bioenergy. “Bioeconomy" refers to activities that
make use of bio-innovations, based on biological sources, materials and processes to generate
sustainable economic, social and environmental development. Bioeconomy is regarded as the
solution for: climate change, resource scarcity, conservation of biological diversity,
safeguarding nutrition, energy transition and post-fossil chemistry while safeguarding growth
and competition and sustainability (EU BioE Strategy, 2012). Biorefinery in this respect has a
major role in bioeconomy. By biorefinery approach, in contrast to conventional final disposal
or treatment methods, valorization of wastes into value added chemicals or bioproducts such as
biofuels (BioH2, BioCH4, BioEtoH, Biodiesel etc.) and biopolymer is realized. In this study,
it is aimed to look through the the concept of biorefinery in a way to demonstrate an alternative
waste management approach in environmental engineering applications. For this purpose,
biohydrogen, biomethane, bioethanol, biodiesel, and biopolymers production from organic
wastes are discussed via the help of some case studies.
2. WASTE TO BIOENERGY/BIOFUELS
Nearly 70% of electricity is still produced by non-renewable fuels in 2017. In the future, a 100%
renewable energy mix is needed to achieve a net-zero carbon economy by 2050. Bioenergy is
a key solution in this mix, thanks to its flexibility, cost effectiveness and energy efficiency.
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There has been growing interest for biofuels such as biodiesel and ethanol during last two
decades. Increasing oil prices, rising dependence on fossil fuels, global warming due to
greenhouse emissions, control of the most of oil reserves by the politically unstable countries
forced governments to take precautions to ensure energy safety. In this regard, renewable
energy sources including biofuels are supported by the several countries (Bölük and Koç, 2013).
Not only developed countries like European Union, Canada and the United States but also the
developing countries are implementing support polices such as tax discounts and input
subsidies. Although Turkey has a high renewable energy potential to meet substantial part of
its energy needs, this potential has not been fully exploited yet.
2.1. Biomethane
Most organic materials are very good canditate for biomethane production. Biomethane
production is a biological process that are conducted by anaerobic microorganisms including
acidogeneic, acetogenic and methanogenic group of microorganisms. The end product of the
anaeerobic biodegradation is energetically precious methane gas that can be used as a biofuel
in transportation, electricity and heat production. Food wastes, animal wastes, especially animal
manure (cattle, chicken etc.), wastewater sludges, municipal solid wastes and industrial
wastewaters are mostly used organic materials for methane production. There are more than
13.000 biogas plants all over the Europe (at least 9000 in Germany). All these biogas plants are
govermentally supported through feed in tariff system. Similar support system is now active in
Turkey since 2011 but incentive in Turkey is too low (0.10 $/kwh) compared to Europe. The
potential of organic waste material to be used for biomethane production in Turkey is extremely
high. There are more than 17 million cattle, 350 million chicken which accounts for more than
355 million tons of manure production per year. The municipal solid waste production is around
30 million tons per year in Turkey (50% is organic). If all these organic waste materials can be
valorized via biomethane production, Turkey can easily replace natural gas import by 90% with
locally produced biogas and in the mean time, an environmentaly friendly waste management
can be realized. It is estimated that almost 3000 biogas plants (with an average installation
power of 500 kW on the average) could be installed in Turkey which could result in 9 billion
Euro economic circulation on the average. This investment not only helps to valorize the
organic wastes into bioenergy for for biofuel, electricity and heat but also creates new jobs and
new opportunities in the local energy market.
2.2. Biohydrogen
Due to worldwide technological developments to meet ever-increasing global energy
consumption, CO2 emissions are reaching critical levels, threatening the well-being of the
environment. In order to combat with climate change, not only reduction of carbon emissions
but also transition to zero carbon economy is discussed all over the World. In this regard,
hydrogen with its zero carbon emission seems to be a promising energy carrier of the future.
Hydrogen is seen as a "fuel of the future" that will replace the petroleum-based economy. It is
a versatile energy carrier with the potential for extensive use as a transportation fuel, in power
generation, and in many other applications. Hydrogen is currently produced from fossil sources
(steam reforming of methane), but technologies utilizing renewable sources are urgently needed
for sustainability. Biological hydrogen (biohydrogen) production is one of the challenging areas
of technology development for sustainability. There are a wide range of biohydrogen
28

technologies, including direct biophotolysis, indirect biophotolysis, photo-fermentations, and
dark-fermentation (Azbar and Levin, 2012). Among other alternative production methods (
pyrolysis, gasification, steam gasification, steam reforming, and electrolysis) which are highly
energy intensive processes, biological methods are promising both in terms of ecological and
economical reasons. On the other hand, if biohydrogen systems are to become commercially
competitive they must be able to synthesize H2 at rates that are sufficient to power fuel cells of
sufficient size to do practical work, and further research and development aimed at increasing
rates of synthesis and final yields of H2 are essential (Azbar and Levin, 2012). Suspended
culture systems employing continuous stirred tank reactors (CSTR) are more commonly used
for continuous hydrogen production. In such a conventional system, hydrogen-producing
bacteria are well suspended in the mixed liquor and suffer less from the mass transfer resistance;
however, biomass retention is substantially influenced by the culture hydraulic retention time
(HRT), and washout of biomass may occur at shorter HRTs. Thus hydrogen production rates
are restricted considerably by low CSTR biomass retention and low hydraulic loading rates. On
the other hand, immobilized-cell systems have become popular alternatives to suspended-cell
systems in continuous operations because they are capable of maintaining higher biomass
concentrations and could operate at higher dilution rates without biomass washout. Some other
advantages of immobilized cells over free cells are improved biological stability, improved
biomass holdup, improved product yields, improved reactor choice, improved downstream
processing (Azbar and Karapinar Kapdan, 2012). Keskin et.al (2012) reported that new cell
immobilization material, namely ceramic bal, under thermophilic conditions, is much more
robust than CSTR against high organic loading rates and 5 fold more volumetric hydrogen
production was achieved in 8 fold smaller immobilized bioreactor.
2.3. Bioethanol
Bioethanol production is a biological process performed by microorganisms such as yeast and
bacteria in a suitable medium and conditions. Bioethanol is not only an alternative biofuel that
can be used in transportation but also a raw material for pharmaceutical sector in cosmetic and
industrial processes (Sanchez and Cardona, 2008). According to Alternative Fuels Data Center
reports, USA produced 58% of world's total bioethanol in 2015, while Brazil produced 28%.
Europe and rest of the world only share 14% of bioethanol production (Demirbaş, 2017).
Bioethanol production can be classified as first, second and third generation based on the raw
materials used. First generation bioethanol production is mainly sugar-based fermentation using
mostly corn, wheat, barley, sugar cane and sugar beet which may casue food and energy
conflict. On the other hand ,second generation bioethanol production is based on the exctraction
of sugar from lignocellosic raw materials including municipal solid wastes. Third-generation
biofuels are related to algal biomass but could to a certain extent be linked to utilization of CO 2
as feedstock (Lee and Lavoie, 2013). Turkey's biomass energy potential is about 32 Mtoe. The
amount of usable biomass potential in Turkey is approximately 17 Mtoe (Balat, 2005).
Lignocellulosic materials provide a potential source of added value chemicals, such as reducing
sugars, furfural, ethanol and other products, by using biochemical or chemical and
thermochemical methods (Balat et al. 2008). Using lignocellulosics instead of cereals is also
claimed to reduce the total cost of bioethanol production (Balat, 2008). Isci (2012) proposed
that the total lignocellulosic biomass could produce up to 6.10 Gl of bioethanol per year in
Turkey. The potential bioethanol production could replace 4.39 Gl of gasoline per year when
bioethanol is used in E85 fuel for a midsize passenger vehicle. It is well known that blending
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ethanol in gasoline and /or diesel helps to reduce atmospheric pollution and enhances the engine
performance. Organic waste materials that are rich in sugar such as rice straw, municipal solid
wastes, waste fruits etc could be exploited for bioethanol production. Furtheremore, ethanol
production by syngas fermentation has now been in the agenda of the researcher as a promising
technology which would also help to biotreatment of syngas (Anggraini et al., 2017).
2.3. Biodiesel
Biodiesel is produced from vegetable oils, yellow grease, used cooking oils, or animal fats. The
fuel is produced by transesterification—a process that converts fats and oils into biodiesel and
glycerin (a coproduct). Approximately 100 kg of oil or fat are reacted with 10 kg of a shortchain alcohol (usually methanol) in the presence of a catalyst (usually sodium hydroxide
[NaOH] or potassium hydroxide [KOH]) to form 100 kg of biodiesel and 10 kg of glycerin (or
glycerol) (Ullah et.al 2017). Glycerin, a co-product, is a sugar commonly used in the
manufacture of pharmaceuticals and cosmetics. From the environmental engineering point of
view, use of waste cooking oils are interesting. It is environmentally friendly solution to exploit
the waste cooking oil in the production of biodiesel, thereby, both valorization of waste material
and environmentally friendly waste management are simultaneously realized. The annual waste
oil potential of Turkey is estimated around 250–300,000 t/year based on vegetable oil
consumption in Turkey. However, officially controllable waste oil was recorded to be only 15–
20% of this amount. Frying oil makes up 9% of the totally collected waste oil (Arslan and
Ulusoy, 2018). Organized and well planned waste oil collection from both domestic and
industrial sources is a must to valorize this waste in an environmentally friendly manner.
3. BIOPOLYMERS AND BIOPRODUCTS
Micro-organisms provide a source of bioplastics and biopolymers from renewable sources.
Recently, there has been an increased interest in the conversion of waste biomass into
biopolymers and bioplastics through the gasification-fermentation process. These bioproducts
can be used as packaging material, contributing to the reduction of waste due to their
biodegradability. Biopolymer production such as polyhydroxybutyrate (PHB),
polyhydroxyalkanoates (PHA), polylactic acid or polylactide (PLA), PHBV (poly-3-hydroxy
butyrateco-valerate) and 1,3 Propanediol (precursor of PTT) from organic wastes are widely
reported in the literature. Although currently considerably more expensive than plastic derived
from petrochemicals, bacteria have proved capable of yielding bioplastics with comparable
properties. They have the additional advantage of being biodegradable. The implementation of
biorefineries that co‐produce higher value products along with biofuels has been proposed as a
solution. The biorefinery model would be especially advantageous if the conversion of by‐
products or waste streams generated during biofuel production were considered (Yazdani and
Gonzalez 2007). During the production of biodiesel, a large amount of raw glycerol is generated
as a by‐product in the range of 10% (w/w) of biodiesel production (Mu et al. 2008). The
valorisation of waste glycerin generating from biodisel production was reported by
Gungormusler and Azbar several times (Gungormusler et al, 2016; Gungormusler and Azbar,
2015; Avcı et al, 2014; Gönen et al ,2012). Gungormusler, Gönen and Azbar reported enhanced
1,3 PDO production using immobilized cell in packed bed bioreactors, thereby reducing the
fermantation time and reactor volume significantly. Other bioproducts such as isoglucose,
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glutamate, citric acid, lactic acid, acrylamide etc. could also be produced from organic
materiasl through biological fermentation which create a whole new market for bioproducts.
4. CONCLUSION
Bioeconomy is now more than a research and has developed into a strategy and policy with
heavy emphasis on innovation. But, this has not yet been sucessfully acknowledged by all
stakeholders and policy makers. The production parts of the various value chains need to be
closer linked to the processing and back end of the value chains like norms, standards, markets,
etc., including the need or the same fair conditions of public support for all four elements: Food,
Feed, Fibre, Fuels. It is obvious from the literature mentioned above that organic wastes are
very good canditates for value added chemical production (biofuels, bioplymers and other
bioproducts) and thereby a circular economoy could be reliazed via the use of biorefinery
concept that exploits the “waste to value” approach in environmental engineering applications.
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Abstract
Geopolymers based on fly ash are an emerging alternative to ordinary Portland cement, with a low
impact on the environment and a potential to increase the sustainability of the concrete-based
construction. Reported here is the design and investigation of new hemp fiber-reinforced geopolymer
composites (HFRGC) based on fly ash and hemp fiber (5-50 wt. %). These HFRGC materials showed
promising mechanical properties: compressive strength at cylindrical test (6.05-17.40 MPa); force load
at upper yield at cylindrical test (0.25 - 1.51KN); compressive modulus at cylindrical test (92.22-917.40
MPa) flexural strength (2.95-9.99 MPa); and flexural modulus (53.96-564 MPa). The density of HFRGC
decreases with the addition of hemp fiber. SEM and optical images showed short hemp fibers 3D
randomly oriented inside of HFRGC. SEM images showed a good adhesion of geopolymer

matrix around hemp fiber and unreacted spherical shape fly ash.
Keywords: Hemp Fiber; Fly Ash; Geopolymer Composites; Fiber Reinforced Geopolymer Composites
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Abstract
Engineered nanoparticles (ENPs) are defined as manmade materials with a size between 1 and
100 nm. ENPs are used in a broad range of products, from pharmaceuticals, personal care
products and facade paints to self-cleaning surfaces and many more. One additional sector of
using ENMs is environmental nanotechnology that is the application of nanotechnology
techniques to reduce or prevent damage to our environment. In other words, nanomaterials are
promising for reducing greenhouse gases, cleaning toxic wastes and building alternative energy
sources. Using ENMs in water and wastewater treatment has been pursuaded by adsorption,
advanced oxidation processes, mainly photocatalysis and hybrid processes such as
nanopacticles enhanced membranes. New generation of ENMs has been promising to abate
many toxic pollutants as well as antibiotic resistance. On the other hand, released some toxic
nanoparticles enter and threaten ecosystems. Therefore, research should focus on the
sustainable use of nanomaterials to avoid environmental contamination.
This review is focused on using ENMs to abate micropollutants in water and wastewater
considering the risk due to the release of ENMs in the effluent.
Keywords: Environmental Remediation, Nanoparticles, Risk Assessment
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Abstract
Demand and requirements of composite materials is continuously growing. One of the
techniques for design, analysis and optimization of composite materials is multi-scale
numerical modelling. However, this advanced technique has many challenges to overcome.
Some examples of multiscale analysis for fiber concrete and natural fiber based materials will
be used to demonstrate main challenges.
Multiscale numerical modelling has gain its significance due to increase of computation power.
However, there are still challenging to perform FE2 type of simulation for realistic industrial
problems due to too large computation time. Therefore, one of challenge to overcome is
reduction of computation time by doing fully or partially uncoupled numerical simulations.
There are techniques such as design of precomputed database, model reduction techniques and
others to do this, but they usually works fine for specific type of problems and still there are
lack of general acceptable technique.
Another class of problems is related to material properties that should be defined on micro or
even nano-scale. Mechanical properties, such as strength and stiffness on those scales are very
challenging to obtain experimentally. Therefore, sometimes, it is reasonable to go on molecular
scale and perform molecular dynamic simulation for getting effective mechanical properties of
fibers or matrix.
Despite of many challenges in multi-scale numerical modelling, this technique is very
promising and will be widely used for design of composite materials.
Keywords: Numerical Modelling, Multi-Scale Simulations, Composite Materials, Mechanics of Materials
Acknowledgment: This work is financially supported by ELAC2015/T02-0721 FIBER, “Development of ecofriendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers” research project.
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Abstract
The objective of the Environmental Law is to ensure the protection of the environment, which
is the common asset of all living things, in accordance with the principles of sustainable
environment and sustainable development. Based on this law, the relevant ministries have
issued regulations for the protection of water, air and soil quality. Turkish Penal Code (TPC)
has been enacted for those who do not comply with the regulations, ie. for those polluting the
environment.
The purpose of the TPC is pointed out as “to protect public health and the environment, to
prevent the committing of a crime…”. However, Article 181 and Paragraph 1 of the Law “Any
person who intentionally discharges waste or refuse material into the earth, water or air,
contrary to the technical procedures as defined in the relevant laws and in such a way as to
cause damage to the environment, shall be sentenced to a penalty of imprisonment for a term
of six months to two years” appears that the punishment of public offender is regulated with
this article while it does not regulate who and how the contaminated environment should be
cleaned. Article 181, Paragraph 4 states that “Where an offence is committed as defined under
paragraphs one and two in relation to waste or refuse material which has a characteristic which
may cause the alteration of the natural characteristics of plants or animals, enhance or create
infertility or cause an incurable illness in humans and animals, the offender shall be sentenced
to a penalty of imprisonment for a term of not less than five years and a judicial fine of up to
thousand days”. Therefore, the features mentioned in this statement are not issues that can be
measured on a parameter basis and require long-term and costly research studies. Consequently,
the adequacy of the relevant articles of the TPC in the prevention of environmental pollution
and whether they are applicable for sustainable environmental quality should be discussed.
Keywords: Environmental Law, Turkish Penal Code, Environmental Pollution.
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Abstract
The Upper East region of Ghana is mainly rural and the inhabitants here largely depend on
groundwater for domestic and agricultural purposes. This part of the country is inhabited by
poverty endemic rural folks who have also for a longtime, traditionally depended on surface
water sources, dug-outs and boreholes for domestic potable water and small scale irrigation
water supplies. Most of these water resources are contaminated with coliforms, toxic trace
metals, and agrochemicals. The largest watersheds in the area (Vea and Tono dams) are all
contaminated with agrochemicals due to intensive irrigation farming activities around these
watersheds. Majority of the water quality parameters seriously exceed their acceptable
standards for drinking and domestic purposes in the drinking water sources in the various
districts. This is largely due to an interplay of processes involving mineral dissolution, mining
activities, continuous application of agrochemicals on farms and biological contamination from
human and animal fecal matter owing to open defecation. All these have cumulated in the
outbreak of several diseases and ailments in the region since the contaminated water sources
are still being used for domestic water supply by the rural folks. A key water-related problem
in some parts of the region is dental fluorosis. This is very common in the Bongo district and
the Bolgatanga Municipality and the source of this menace is attributed to dissolution of the
Bongo granites that contain excess amounts of fluorine.
Keywords: Contaminants, Dental fluorosis, Ghana, Management practices, Water quality

1. INTRODUCTION
The Upper East region is located in the northeastern fringe of Ghana and bordered by Burkina
Faso to the north, Togo to the east, Sissala East district in the Upper West region to the west,
and West Mamprusi district in the Northern region to the south (Fig. 1). The region is mainly
rural and the rural folks depend on groundwater for domestic and agricultural purposes. This
part of the country is inhabited by poverty endemic rural folks who have also for a longtime,
traditionally depended on surface water sources, dug-outs and boreholes for domestic potable
water and small-scale irrigation water supplies (Anku et al., 2009). All these water sources are
rain-fed and as a result of the erratic rainfall patterns, indiscriminate felling down of trees and
the general variability of the climate, it is getting out of hand in maintaining them. Relying on
surface water sources in these areas has not been beneficial as they are seasonal (mostly dry up
during the long dry season), often polluted and account for the majority of water-borne diseases
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in the region. On the contrary, groundwater is protected from most surficial contaminant
sources and is somewhat bacteriologically fit for domestic and irrigation uses even without
prior chemical treatment. Thus, the development and protection of the groundwater resources
in this region is the best resolve to meeting the local water supply demands and improving the
socio-economic livelihood of the rural folks. The region is composed of three distinct geologic
provinces: Birimian and Tarkwaian (Precambrian volcanics and sediments), Voltaian
(Paleozoic sedimentary rocks), and Dahomeyan (metamorphic rocks) (Fig. 1). Due to intense
water-rock interaction, these rocks can influence the chemistry of groundwater.
Worryingly, there exists no comprehensive study on the quality alongside the sources and
processes responsible for the water chemistry for the entire region. Available literature are only
skewed towards comparing analytical results with existing national and international standards
for drinking, domestic and agricultural purposes. However, Agyekum and Dapaah-Siakwan
(2008) only considered the quality of groundwater in the region, taking into account some 214
boreholes spread over the entire region.
In the present study, we use published works to document for the first time the quality status of
water resources in the Upper East region of Ghana with highlights on natural and anthropogenic
contaminant sources. Additionally, we summarize the various water-related health problems
reported in the region. This would serve as a conceptual framework for policy-makers and
sustainable development of the region.

Figure 1. Location of the study area and geological map showing the various rock types in the
region
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2. MATERIALS AND METHODS
This study involved gathering information on the hydrogeological resources of the Upper East
region, synthesis and analysis of the bacteriological quality of the water resources and
physicochemical data to assess their quality and sources of the ions. The various methods used
in conducting this study are summarized below (Figure 2).

Information
gathering

Synthesis

Analysis

Manuscript

Figure 2. Flow chart of methods used in conducting the research
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Major Pollutants of Water
The principal group of water pollutants are pathogens manifested as viruses, bacteria and
protozoans followed by inorganic pollutants (salts, acids, and toxic metals), major ions
(sulphates, nitrates, phosphates, calcium, magnesium, and fluoride), and agrochemicals. If all
these contaminants exceed certain thresholds in water, they render the water unsuitable for
drinking and may pose serious health challenges. In the Upper East region of Ghana, these
pollutants serve as a threat to the water resources and call for a great deal of attention.
3.1.1. Bacteriological contamination
In the study area, the Ghana Health Service has continuously declared that bacteriological
contamination is the most persistent menace of the available drinking water sources causing a
wide range of waterborne diseases (Ghana Health Service, 2004). Moreover, limited studies on
the quality of drinking water in the region have revealed substantial bacteriological
contamination (Table 1). The drinking water guideline provided by the WHO for total and fecal
coliforms is 0 counts per 100 mL (WHO, 2017). In view of this guideline value, most of the
surface and groundwater sources in the Upper East region show severe bacteriological
contamination due to rampant open defecation by the rural folks. The observed bacteria species
in the contaminated water sources have the proclivity of causing severe health issues as
summarized in Table 2. The sources of water in most of the communities of the region such as
dams, rivers, wells, and boreholes are greatly threatened by bacteriological contamination.
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Table 1. Summary of bacteriological contamination of water resources in the Upper East region of Ghana (values with asterisks are measured in cfu/mL)
Bacteriological contamination in groundwater sources
Sample number and location

Mean total coliform (mpn/mL)

7 Wells in Kassena-Nankana Municipality
7 Boreholes in Kassena-Nankana Municipality
7 Pipe water sources in Kassena-Nankana Municipality
15 Wells in Bolgatanga Municipality (wet season)
15 Wells in Bolgatanga Municipality (dry season)
8 Borehole water samples from Bolgatanga Municipality
5 Hand-dug wells around UDS Navrongo Campus
2 Pipe water samples at UDS Savanna Hall
1 Reservoir borehole at UDS Navrongo Campus
2 Pipe water samples at UDS Chemistry/Biology department
Guideline value

3*
3*
1*
5.9
4.11
18
17
12
6
12
0

Mean total fecal coliform (mpn/mL)
3.57*
3*
1*
5.2
3.07
4
12
3
4
4
0

Reference
Issahaku et al. (2017)
Issahaku et al. (2017)
Issahaku et al. (2017)
Abanyie et al. (2016)
Abanyie et al. (2016)
Naabil et al. (2014)
Adetunde and Glover (2010)
Adetunde and Glover (2010)
Adetunde and Glover (2010)
Adetunde and Glover (2010)
WHO (2017)

Bacteriological contamination in surface water sources
4 Samples from northern part of Tono Dam

250

163

Ninkuu et al. (2015)

4 Samples from southern part of Tono Dam
4 Samples from eastern part of Tono Dam
4 Samples from western part of Tono Dam
4 Samples from northern part of Vea dam
4 Samples from southern part of Vea dam
4 Samples from eastern part of Vea dam
4 Samples from western part of Vea dam
Guideline value

268
235
598
940
908
268
250

190
130
345
538
480
184
152

0

0

Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
WHO (2017)
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Table 2. Types of bacteria reported in drinking water sources in the Upper East region of
Ghana
Bacteria
Heterotrophic bacteria
Salmonella typhi
E. coli

Related health problems
Harmless but can cause food
spoilage problems
Enteric fever (typhoid fever),
bacteremia and enterocolitis
Usually harmless but elevated
amounts can lead to severe food
poisoning, urinary tract infections,
and gastroenteritis

Reference
Ninkuu et al. (2015)
Adetunde and Glover (2010)
Ninkuu et al. (2015)
Issahaku et al. (2017)
Saana et al. (2016)
Naabil et al. (2014)
Adetunde and Glover (2010)

3.1.2. Trace metals
Most of the water resources in the Upper East region of Ghana have high loadings for trace
metals exceeding the WHO acceptable limits. Table 3 is a summary of the results of heavy
metal assessment in water resources from previous studies in the region. From Table 3, it is
observed that the quality of water resources in the Upper East region of Ghana in regard of toxic
trace metals is not entirely good though some of the metal concentrations fall within the
acceptable limits. The Talensi and Nabdam districts appear to be the most affected in the region
with respect to trace metal contamination. Pb, Mn, Cd, Hg, and As pollution are very critical in
this part of the region and therefore requires immediate redress before the situation gets out of
hand.
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Table 3. Trace metal concentrations in water resources in the Upper East region of Ghana (all values are recorded in mg/L except As in µg/L, NA: Not Available)

Sample location
Boreholes in Datuku community, Talensi district
Hand-dug wells in Nangodi, Nabdam district
Boreholes in various parts in the Upper East region
Boreholes in Atankwidi Sub-basin of the White Volta
Boreholes in Bolgatanga Municipality
Boreholes in Kassena-Nankana Municipality
Guideline value

Atankwidi Sub-basin of the White Volta
Tono Dam
Guideline value

Fe
0.02 - 19.41
0.215
0.0196 - 0.152
0.55
NA

0.02 -13.10
NA

Trace metal contamination in groundwater sources
Mn
Cu
Zn
Pb
Cd
0.04 - 2.24
< 0.16
0.01 - 0.03
0.005 -786.0 0.005 - 0.791 0.001 - 2.227
< 0.20
6.80
14.70
1.09
0.57
1.31
0.005 0.033
0.005 - 0.021
< 0.0015
< 0.0015
0.0008 - 0.022
< 0.006
0.1
2
NA
0.01
0.003
0.05
Trace metal contamination in surface water sources
0.005 0.65
0.005 - 0.06
0.02
0.11 - 0.12
0.10 - 0.12
0.1
2
NA
0.01
0.003
0.05

Cr
3.32

Ni
0.0002 - 0.02
0.001 - 0.191
-

Hg
1.00 - 9.0
1.00 - 115
1.00 - 9.00

-

-

<
0.006
0.07

0.006

10

-

-

-

0.07

0.006

10

As
Reference
Cobbina et al. (2013)
Cobbina et al. (2015)
Lutz et al. (2013)
Aim-Gyampo
et
al.
(2018)
Naabil et al. (2014)
Armah and Armah (2017)
WHO (2017)

Barnie et al. (2014)
Adams et al. (2014)
WHO (2017)
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3.1.3. Major cations
Major cations such as K+, Na+, Ca2+, and Mg2+ are necessary for the enhancement of human
health and are thus, needed in copious amounts. However, if their concentrations are extremely
high, the groundwater becomes unsuitable for drinking and other domestic purposes. In the
Upper East region, most of the water resources fall within the guideline values for the major
cations except in a few localities especially in the White Volta Basin and the Bongo district
(Table 4). This is interpreted to be as a result of ion exchange reactions in the hydrogeological
system.
3.1.4. Major anions
From the perspective of human health, the nitrogenous compounds like nitrate and nitrite are
the critical anions of concern in water quality analysis. There are several exposure media of
nitrates in the environment but drinking water is the dominant one. Naturally, surface water
sources and even groundwater contain lower amounts of nitrates but due to the effects of runoff
and leaching from agrochemicals, nitrate concentrations in drinking water sources increase
exponentially. In terms of major anion contamination in the water resources of the Upper East
region, high nitrates in the Talensi and Nabdam districts and Bawku Municipality are common
(Table 4). Also, high fluoride (F-) concentrations are found in groundwater resources of the
Bongo district, Atankwidi Sub-basin, and Bolgatanga Municipality (Table 4). As a result of the
high groundwater fluoride in these areas, most of the inhabitants are suffering from dental
fluorosis. Chlorides, sulphates, bicarbonates and phosphates seem not to pose any problem.
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Table 4. Major ion concentrations in the water resources of the Upper East region (all concentrations are measured in mg/L, NA: Not Available)
Major ion concentrations in groundwater sources
Sample location

K

+

Na

+

Ca2+

Mg2+

Cl-

F-

NO3-

HCO3-

SO42-

PO43-

Reference

Boreholes in Kassena-Nankana Municipality

14.33 - 27.77

17.85 - 38.05

53.98 - 126.65

21.69 - 52.06

5.15 - 30.02

0.01 - 0.37

1.49 - 15.50

13.68 - 26.66

8.31 - 25.24

0.06 - 0.39

Wells in Kassena-Nankana Municipality
Hand-dug wells in Kassena-Nankana Municipality
Hand-dug wells in Manyoro-Gowrie communities
Boreholes in the Atankwidi Sub-basin

12.87 - 32.45
3.30 - 14.40
0.938 - 6.096

12.3 - 31.4
15.56 - 44.36
34.70 - 72.50

5.87 - 73.3
34.11 - 148.70
11.20 - 47.30
11.22 - 80.16

4.211 - 22.27
14.56 - 61.09
12.60 - 19.40
0.979 - 8.630

8.90 - 187.98
7.09 - 26.94

up to 0.01
0.05 - 0.81
0.01 - 0.91
0.38 - 1.95

0.07 - 12.40
1.19 - 46.97
0.01 - 0.12

60.80 - 171.14
200.08 - 588.04

4.40 - 85.84
4.72 - 328
0.84 - 33.36

0.01 - 0.05
0.07 - 1.28
0.002 - 2.873

-

-

-

-

-

0.00 - 0.82
0.00 - 0.45

1.23 - 5.33
0.09 - 4.21

-

31.00 - 149
20.00 - 48

-

Abanyie et al. (2016)
Abanyie et al. (2016)

Boreholes in Bolgatanga Municipality
Boreholes in the White Volta Basin

1.10 - 43.50
-

7.50 - 52.0
-

12.30 - 76.20
-

2.50 - 37.90
-

2.00 - 93.30
1.00 - 283.60

0.04 - 3.79

< 0.001 - 0.07
0.42 - 431.17

58.80 - 381
-

< 1.00 - 93.80
-

0.01 - 0.47
-

Koffi et al. (2017)
Anornu et al. (2017)

Hand-dug wells in the White Volta Basin
Boreholes in Bongo district

1.00 - 16.10

3.20 - 150.10

8.20 - 270.71

2.84 - 31.60

2.70 - 90.45
0.10 - 89.20

0.05 - 1.49
1.80 - 4.00

0.83 - 143.94
-

43.10 - 902.45

4.20 - 722.45

-

Anornu et al. (2017)
Sunkari and Abu (2019)

Boreholes in Bongo district
Boreholes in Bongo district

-

-

-

-

-

1.71 - 4.00
1.70 - 4.00

-

-

-

-

Sunkari et al. (2018)
Atipoka et al. (2009)

Boreholes in Bongo district

0.20 - 11

9.10 - 65

6.60 - 72.0

2.30 - 40

0.70 - 38.90

0.11 - 4.60

0.10 - 72.30

58.0 - 485

0.10 - 49.30

-

Apambire et al. (1997)

-

-

-

-

-

0.70 - 4.50

-

-

-

-

Craig et al. (2015)

1.90 - 5.40

17.10 - 35.0

16.20 - 43.50

6.70 - 18.50

2.40 - 30.1

0.30 - 3.10
0.60 - 4.50

0.30 - 61.80

-

1.90 - 7.80

-

Craig et al. (2015)
Craig et al. (2018)

1.40 - 149
0.75 -175.58
-

7.50 - 103
9.00 - 71.85
-

11.60 - 64.20
0.00 - 104.90
-

3.00 - 30.20
0.97 - 56.79
-

3.60 - 93.80
0.21 - 55.22
1.40 - 13

0.30 - 3.30
up to 5.84
0.07 - 3.12
0.20 - 2.10

2.20 - 97.40
0.00 - 194.65
0.06 - 24

61.02 - 573.59
-

1.20 - 38.60
0.00 - 66.45
-

-

Craig et al. (2018)
Alfredo et al. (2014)
Anku et al. (2009)
Agyekum and Dapaah-Siakwan (2008)

Wells in Bolgatanga Municipality (wet season)
Wells in Bolgatanga Municipality (dry season)

Boreholes in Namoo, Bongo district
Hand-dug wells in Namoo, Bongo district
Boreholes in Namoo, Bongo district
Open wells in Namoo, Bongo district
Boreholes in Bongo district
Boreholes in Northern Ghana
Boreholes in Builsa district
Wells in Talensi and Nabdam districts
Boreholes in Bawku Municipality
Guideline value
Atankwidi Sub-basin of the White Volta
Tono irrigation dam
White Volta Basin
Guideline value

Oyelude et al. (2013)
Armah and Armah (2017)
Oyelude et al. (2013)
Bakobie et al. (2017)
Anim-Gyampo et al. (2018)

-

-

-

-

-

-

0.15 - 595

-

4.70 - 428

0.20 - 4.50

13 - 86

1.00 - 47.50

7.00 - 103

0.10 - 3.00

0.10 - 1.50

0.80 - 15

5.20 - 45

0.10 - 58

-

NA

NA

100

150

250

1.5

50

NA

NA

NA

1.40 - 25.30
10 - 11

7.80 - 70.90
25 - 35

0.03 - 0.65
-

0.001 - 10.10
2.0 - 5.0

12.20 - 258.64
115 - 121.0

4.00 - 84
4.00 - 4.00

0.01 - 14.30
0.70 - 2.40

Barnie et al. (2014)
Adams et al. (2014)

-

-

-

-

1.46 - 9.12

0.02 - 0.42

0.03 - 28.94

-

-

-

Anornu et al. (2017)

NA

NA

100

150

250

1.5

50

NA

NA

NA

Major ion concentrations in surface water sources
5.60 - 40.90
0.90 - 18.90
3.00 - 44
45 - 65
25 - 45
1.00 - 12.20

Cobbina et al. (2013)
Zango et al. (2014)
WHO (2017)

WHO (2017)
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3.1.4. Agrochemical pollutants
The upper regions with the Upper East region as the main culprit have been declared by the
Ministry of Food and Agriculture (MOFA) as the largest user of fertilizers in Ghana (Fig. 3;
MOFA, 2003). The use of fertilizers in the region is continuously high over the years as
compared to the other regions in the country (Fig. 3). The fertilizers used in this part of the
country are mostly the nitrogenous fertilizers. Certainly, the nitrate contamination of most of
the groundwater resources in the region is likely due to the usage of the nitrogenous fertilizers
in the region. The infiltration of rain water contaminated with these fertilizers into the aquifer
materials is capable of increasing the nitrate loading in the water. The Bawku Municipality,
Bongo district, Builsa district, Kassena-Nankana Municipality, and Atankwidi Sub-basin of the
White Volta are the most nitrate polluted areas (Table 4). The nitrate concentrations in the
groundwater sources in these areas are above the permissible limit (50 mg/L) of the WHO
highlighting the intensity of nitrogenous fertilizer application to farms.

Fertilizer consumption (tons)

1997

1998

1999

2000

2001

25000
20000
15000
10000
5000
0

Figure 3. Fertilizer consumption (tons) in all the regions of Ghana (MOFA, 2003)
Despite the reduction in post-harvest losses and the increase in food production in the Upper
East region, the rampant application of pesticides has seriously contaminated most of the
underlying aquifers and some surface water sources. The deleterious effects of organochlorine
pesticides particularly DDT have drawn public attention in the region (Pelig-Ba, 2011). Studies
on pesticide contamination in water resources in the region are however very limited; those
available only cover the Tono and Vea irrigation dams. Previous studies documented
contamination of these irrigation dams with benzene hexachloride (BHC),
dichlorodiphenyltrichloroethane
(DDT), dichlorodiphenyldichloroethane
(p,p-DDD),
dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), aldrin, heptachlor, endosulfan, chlorpyrifos, and
dieldrin (Table 5).
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Table 5. Pesticides (measured in µg/L) found in surface water resources in the Upper East
region of Ghana (Pelig-Ba, 2011; asterisks: taken from Ntow et al., 2008)
Type of pesticide
Tono dam
Vea dam
WHO (2017)
Alpha BHC
0.007
0.0063
2
Beta BHC
0.05
0.004
2
Gamma BHC
0.006
0.035
2
Delta BHC
0.004
0.004
2
Aldrin
0.002
< 0.001
0.03
Heptachlor
< 0.001
0.009
0.1
Heptachlor Epoxide
< 0.001
< 0.001
0.1
Beta Endosulfan
0.007
< 0.001
0.03
Endosulfan Sulphate
< 0.001
0.007
0.03
Endosulfan*
0.04
NS
0.01
Chlorpyrifos*
0.02
NS
0.01
Dieldrin
0.001
0.007
0.03
p,p'-DDD
< 0.001
0.099
1
p,p'-DDE
0.002
0.004
1
p,p-DDT
22.4
25.4
1
4. CONCLUSION
Bacteriological contamination of water in the Upper East region of Ghana is key among
numerous threats to the health of the people and therefore should be a point of concern to
stakeholders in designing mitigation strategies. With respect to trace metal contamination, Pb,
Mn, Cd, Hg, and As pollution were found to be critical in the study area and therefore require
immediate redress. K+, Na+, Mg2+ and Ca2+ .concentrations in groundwater in the region are
generally low. High NO32- concentrations (in the Talensi and Nabdam districts and Bawku
Municipality) were reported in this study. Also, high F- concentrations were found in
groundwater of the Bongo district, Atankwidi Sub-basin, and Bolgatanga Municipality.
Chlorides, sulphates, bicarbonates and phosphates seem not to pose any problem.
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Abstract
This study was conducted to unravel the source and paleodepositional environments of
siliciclastic sediments of the Bombouka/Gambaga Group in the NE margin of the Voltaian
Basin using facies analysis, paleocurrent anaysis, petrography and geochemistry. The area
represents largely, a shallow marine depositional environment with records of tidal flats, deltaic
and aeolian environments. Two broad facies types were identified: lithofacies and ichnofacies.
The lithofacies were observed as; (a) asymmetric ripple marks on sandstones, (b) parrallel
lamination on silty/argillaceous sediments, (c) straight-crested and bifurcated ripples on shales,
(d) flute casts and climbing ripples on sandy shales, (e) bipolar herringbone cross-bedding on
quartz-rich sandstones, and (f) wavy lamination and cross-bedding on feldspathic sandstoes.
However, the ichnofacies include only Skolithos on quartzitic sandstones. From the structural
data, about 85% of the paleocurrents moved from the NE to SW direction with subordinate
directions from WNW to ESE. This suggests that the siliciclastic sediments in the NE Voltaian
were derived from the basement metavolcanic and metasedimentary Birimian rocks and their
associated granitoids, which are located around the NE fringes of the Voltaian. Geochemical
source discrimination diagrams also support a dominant felsic-intermediate source, traceable to
the Paleoproterozoic Birimian Supergroup.
Keywords: Geochemistry, Paleocurrent analysis, Paleoenvironmental reconstruction, Provenance, Voltaian Basin

1. INTRODUCTION
The Voltaian Basin of Ghana comprises of detrital materials from the adjacent Paleoproterozoic
Birimian rocks (Anani et al., 2017). The bordering geological features include the Gambaga
and Kwahu Massifs to the northeastern and southeastern parts of the Voltaian Basin,
respectively, which are important members of the Voltaian Supergroup (Fig. 1). The area covers
the Gambaga/Bombouaka Group. It is generally divided into three formations (Fig. 1) namely
the; (1) Tossiegou (sandstones), (2) Poubogou (mudstones, siltstones and sandstones), and (3)
Panabako (sandstones and quartzose), from top to bottom. Study of these rocks, however, has
been impeded either by structural complexity, limited exposure, and obliteration of
sedimentological details as a result of the Pan – African orogeny, which occurred around 600
Ma (Deynoux et al., 2006). The rocks have poor paleontological control and stratigraphy that
has led many workers to describe them in conversation if not in print as monotonous. Extensive
review of previous works revealed different sources of sediments that formed the Northeastern
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Voltain rocks. Previously, Anani (1999) suggested that much of the materials that formed the
Gambaga and Kwahu Massifs, which belong to the Bombouaka/Kwahu Group, came from the
weathering and erosion of rocks belonging to the West African Craton (WAC). This hypothesis
was derived from only geochemical signatures of the rocks. But recently, provenance of
sediments is effectively determined by a combination of geochemistry, petrography and
paleocurrent analysis (Yan et al., 2016; Dillinger et al., 2018).
Therefore, in this study we investigate the effectiveness of an integrated paleocurrent analysis,
petrography and geochemistry to unraveling source terranes of the sandstones in the Tossiegou,
Poubogou, and Panabako Formations of the Voltaian Basin. This is the first time such approach
has been used to understand the source areas of the rocks.

Figure 1. Location and general geological map of the Voltaian Basin (modified from Affaton
et al., 1980)
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Fieldwork
Field mapping was done on a scale of 1:25000 to observe and measure various paleocurrent
indicator sedimentary structures. These include cross-bedding, overturned cross-bedding
(paleoslope indicator structure), cross-lamination and asymmetric ripple marks. One hundred
and sixty-two (162) paleocurrent structural measurements were recorded at twenty-seven (27)
outcrop locations.
2.2. Data Analysis
Using stereographic projection softwares (GEOrient and Stereonet), rose diagrams of structures
were generated for the various formations.
2.3. Thin-Section Analysis
Twenty (20) thin sections were prepared for petrographic studies at the geology laboratory of
the University of Ghana.
2.4. Geochemical Analysis
Whole-rock geochemical analysis (major, trace and rare earth elements - REEs) of the samples
was previously conducted by Anani et al. (2017) following standard procedures. The major and
trace elements were analyzed by means of inductively coupled plasma-atomic emission
spectroscopy (ICP-AES) whereas the REE were analyzed using inductively coupled plasmamass spectroscopy (ICP-MS) technique at the Analytical Laboratory of Johannesburg, South
Africa (Anani et al., 2017).
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Depositional Environments
The study area represents largely, a shallow marine environment with records of tidal flats,
deltaic and aeolian environments. These observations corroborate well with the depositional
environments reported by earlier workers in the northeastern Voltaian (e.g., Abu, 2018). Two
broad facies types were identified (Table 1): lithofacies and ichnofacies. The lithofacies were
observed as; (a) asymmetric ripple marks on sandstones, (b) parrallel lamination on
silty/argillaceous sediments, (c) straight-crested and bifurcated ripples on shales, (d) flute casts
and climbing ripples on sandy shales, (e) bipolar herringbone cross-bedding on quartz-rich
sandstones, and (f) wavy lamination and cross-bedding on feldspathic sandstoes. However, the
ichnofacies include only Skolithos on quartzitic sandstones (Table 1).
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Table 1. Depositional environments and facies types of the studied sedimentary rocks
Location
Morago River

Mid-section
Nakpanduri cliff

Sedimentary features
Possible depositional environment
Sandstones with wave ripples and Shallow marine environment or
ripple index of 6.7 (Tucker, 2004). beach environment

Facies type

of Silty/argillaceous sediments - Deep marine environment or fluvial
siltstone/sandy
shales
with environment
parallel lamination.

Isolated areas in Nalerigu

Shales with ripple index of 20.9, Flood plain environment
straight-crested and bifurcated
ripples.

Exposures in the northern Poorly sorted fine grained, Shallow marine environment by a
parts of the Gambaga greenish-grey (sandy shale) that low energy current
Massif
alternates with siltstones, flute Flood plain environment possible
casts, climbing ripples, flat crest
ripples and parallel lamination
present.
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Southern parts of the
study area and some parts
of
Nakpanduri
and
Nalerigu

Southern half of
Gambaga Massif

Moderately-sorted
Aeolian depositional environment
(compositionally), medium to
coarse-grained
quartz-rich
sandstones (quartz arenites),
Large-scale
cross-bedded
sandstones
with
horizontal
erosional surfaces in some places
and relatively high dips of about
350,
bipolar
cross-bedding
(herringbone cross bedding).
the Quarzitic
sandstones
with Oxygenated environment of a
ubiquitous Skolithos ichnofacies. shoreface/foreshore environment

Sakogu and Sayogu areas

Relatively high feldspar content Continental shelf environment under
sandstone
(arkose/feldspathic turbulent current conditions
sandstones) with wavy lamination,
tangential bottom contact crossbedding and small scale ripple
marks.
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3.2. Paleocurrent Directions
The paleocurrent directions from field data indicate that about 85% of sediments were from the
NE to SW with about 15% (subordinate sediments) from the N to S and WNW to ESE (Fig. 2).
This agrees with the conclusions of Viljoen et al. (2008) who worked on the Panabako
Formation and the adjoining Oti/Pendjari group and proposed that the paleocurrent directions
of the lower Voltaian (herein referred to as the Bombouaka Group) were in the N-S and NESW direction. Anani (1999) also concluded that the sediments or materials of the bordering
massifs (Bombouaka/Gambaga/Kwahu Group) came from the WAC rocks of which the
Birimian is part. This bordering WAC is composed of Paleoproterozoic basin-type granitoids,
belt-type granitoids, pegmatites, dacites, metasediments and volcanic rocks.

Figure 2. Map of the paleocurrent directions at sample locations
3.3. Provenance and Reconstruction
Overturned cross-beds of the Panabako Formation are ubiquitous and were used as benchmarks
for inferring the paleoslope of the area. Plots of overturned cross-beds (Fig. 3) indicate that the
source of sediments of the study area (Gambaga Group) is at the NE and WNW parts. This
suggests that sediments moved from the Birimian terrane with granitoids, metasedimentary and
metavolcanic rocks as the dominant rock types around the shallow sides of the SW and ESE
(place of deposition). A northern shallow end (sediment origin) and a southern deeper end can
also be implied for the upper Panabako Formation of the Gambaga Group (Fig. 3). The rose
diagrams indicate a dominant NE-SW flow with minor N-S and WNW-ESE directions of the
current medium/media that deposited the sediments of the Gambaga Group (Fig. 3). The
sediments of the area (Gambaga Group) were probably moved from the NE direction with
minor input from the WNW and NW parts. The NE, WNW and N parts of the study area are
made up of the basement rocks and this is in agreement with the findings of Anani (1999) and
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Kalsbeek et al. (2008), who stated that sediments of the Amazonian source have a typical
northerly paleocurrent direction.

Figure 3. (a) Paleocurrent direction for the asymmetric ripples of the Tossiegou Formation,
(b) Paleocurrent directions of the sandy shales of the Poubogou Formation, (c) Paleocurrent
direction for the quartz-rich and feldspar-rich sandstones of the Panabako Formation, (d)
Paleocurrent direction of the study area (Gambaga – Nakpanduri Massifs) and, (e) Paleoslope
of the Panabako Formation
3.4. Petrography
The sandstones are characterized by medium to fine grained textures under the petrographic
microscope (Fig. 4). The main constituents are quartz (monocrystalline and polycrystalline), Kfeldspar (microcline), plagioclase, muscovite, undifferentiated opaque minerals, heavy
minerals (zircon) and rock fragments. Quartz occurs as the most dominant framework grain
accounting for about 85% of the total volume of the rocks. The quartz grains have a subhedral
shape and are mostly stained with iron showing reddish brown colours under cross polarized
light.
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Figure 4. Photomicrographs of the studied sandstones (Qtz: quartz, Plg: plagioclase, Mic:
microcline, Ort: orthoclase, Mus: muscovite, Zr: zircon, Op: opaque mineral, Lf: lithic
fragment)
3.5. Geochemistry
According to Amstrong-Altrin et al. (2015), the chemical composition of siliciclastic materials
is controlled by the weathered source rock(s) and as such, suitable in deciphering the source of
clastic materials. The sediments of the study area are the weathered products from a suite of
magmatic rocks of mafic and felsic composition (Fig. 5a). On the Roser and Korsch (1988)
silica-alkali-mafic diagram (Fig. 5b), the samples appear as weathered products of intermediate
felsic rocks (andesites and dacites). The felsic source indication of the sediments is further
supported by ternary diagram (Fig. 5d) of Bracciali et al. (2007). Using Th/Sc versus Zr/Sc
source discrimination diagram of McLennan et al. (1993) (Fig. 5c), the sediments show that
they are recycled materials of upper continental crustal source rocks where granitic rocks are
dominant. These four geochemical source diagrams all suggest that the detrital materials of the
NE Voltaian Basin are the weathered products of the adjacent magmatic rocks of largely
intermediate to felsic composition where granitic and dacitic rocks are the main parent rocks
(Anani et al., 2017).
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Figure 5. (a) K2O versus Rb plot relative to K2O-Rb (after Floyd and Leveridge, 1987), (b)
Silica – alkali – mafic sediment source indication diagram (after Roser and Korsch, 1988), (c)
Th/Sc – Zr/Sc variation diagram of the Gambaga – Nakpanduri sandstone (after McLennan et
al., 1993) and, (d) Source rock V – Ni – Th*10 discrimination diagram (after Bracciali et al.,
2007)
4. CONCLUSION
Major conclusions that can be drwan from this study are as follows:
 Two broad facies types were identified; lithofacies and ichnofacies.
 The study revealed that 85% of paleocurrent directions of the sediments were from the
NE towards the SW direction with subordinate trends of N to S and WNW to ESE
directions.
 This suggests that the most probable dominant source area of the sediments that formed
the Gambaga Group of the NE Voltaian Basin is located somewhere in the northeastern
parts where the Paleoproterozoic Birimian Supergroup exists.
 The geochemical plots for source discrimination from the study support dominant felsic
and intermediate source rocks, which can be traced to the adjacent crystalline Birimian
rocks.
 Prior to the Neoproterozoic times that the sediments were deposited in the NE Voltaian,
their source rocks were paleogeographically located in the Amazonian Craton, which
were later eroded, transported and transformed into the Birimian Supergroup from
which the Voltaian sediments were derived.
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Abstract
There are a number of enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) techniques to detect
milk adulteration in dairy products. ELISAs have been successfully applied to the detect target
antigens like caseins, lactoglobulins, immunoglobulins and other whey proteins of cows’ milk
adulteration of sheep, goat and buﬀ alo milk. A number of ELISAs have also been applied to
cheeses. ELISA in combination with PCR was applied to cheese samples made with buffalo
milk to ensure compliance with current legislation. Immunological methods for the detection
of adulteration in milk and cheese resulted in the development of sensitive, reliable assays
capable of detecting low levels of adulteration in milk (both crude and heat-treated) and ripened
cheese. Even milk from species that are extremely similar, such as cow and buﬀ alo, or sheep
and goat, can be distinguished through careful ELISA design and speciﬁc antibodies. Future
developments in both immunoassay and PCR technology are likely to improve speciﬁcity and
further sensitivity in detection methods. The use of high quality ELISAs and PCR methods in
combination will ensure the food analyst to have suﬃcient evidence to enforce European
Commission legislation and control adulteration in dairy products.
Keywords: Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Immunoassay, Milk adulteration.

1. INTRODUCTION
The dairy industry is responsible for a diverse group of commercially important products including milk, butter, cheese and yoghurt. The milk used to make these products is mainly obtained
from cow, sheep, goat and buﬀ alo. Cows’ milk dominates the market and for the majority of
the Western population it is the only milk that is ingested. Reasons for which cows’ milk is
avoided include: intolerance or allergy (Halken, 2003; Sampson, 2003); religious, ethical or
cultural objections (Shatenstein and Ghadirian, 1998); per- sonal preference; and unsuitability
for specialist products such as feta and mozzarella cheeses. There is a growing demand from
consumers for authentic and correctly labelled milk and cheese, particularly for genuine
traditional products (Moatsou and Anifantakis, 2003). Therefore, it is important to protect the
consumer by ensuring that adequate control measures are in place, and that the food analyst has
suitable methods for the detection of milk adulteration. Labelling and authenticity regulations
may diﬀ er from country to country and contribute towards the need for analytical tests to
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enforce such legislation (Dennis, 1998). European legislation is in place to ensure that dairy
products are correctly described and to protect the consumer from inferior products bearing
false claims of authenticity (European Commission, 2001). This paper aims to review methods
used to detect adulteration of dairy products, with particular focus on the application of
immunoassays
1.1. Milk Speciation by Immunoassay
The detection of adulteration of sheep, goat and buﬀ alo milk has, until recently, been based on
milk protein analysis or relied on the application of antibody-based assays (Moatsou &
Anifantakis, 2003). Non-immunological protein-based methods for milk speciation have
mainly focussed on polyacrylamide gel electrophoresis or isoelec- tric focusing (IEF) of milk
caseins or whey proteins (Amigo et al., 1992; Levieux & Venien, 1994; Malin et al., 1994;
Veloso et al., 2002; Bramanti et al., 2003). The European Commission (2001) reference method
is based on IEF of c-caseins, and sets a detection limit of 1% (v/v) cow’s milk. Detection limits
for immunological or molecular assays obviously need to be equivalent or better than that set
by the European Commission (Figure 1).
We have summarized the details of immunoas- says that have been developed for the detection
of cows’ milk (Table 1) or goat milk (Table 2) in milk from other species. Caseins are relatively
heat stable proteins and as such are common target antigens in ELISAs for detecting
adulteration of heat-treated milks. However, a number of antigens have been used including:
casein (b-caseins or c-caseins) (Garcia et al., 1990; Rodriguez et al., 1990; Anguita et al., 1995;
Haza et al., 1996, 1997; Richter et al., 1997; Haza et al., 1999).

Figure 1. Examples of ELISA formats
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Table 1. Immunoassays for the detection of cows’ milk adulteration of dairy products
Adulterated
sample
Sheep milk

Target antigen

Type of assay

Cow caseins

Sandwich ELISA

Detection limit of
adulteration (%)
1

Sheep cheese

Cow caseins

Sandwich ELISA

1

Sheep or
goat cheese

Native and heatdenatured
cow b-lactoglobulin
Cow c3-casein

Indirect competitive
ELISA

0.1–0.2

Indirect competitive
ELISA
Indirect competitive
ELISA
Immunostick
ELISA
Immunostick
ELISA
Sandwich ELISA

0.1

Immunoblotting
Indirect Competitive
ELISA

1.0
0.1

Sheep or goat milk
Sheep or
goat cheese
Sheep milk

Cow c3-casein

Sheep cheese

Cow b-casein

Goat or sheep milk

Cow
lactoglobulin
Cow IgG
Cow IgG

Sheep milk
Goat, sheep and
buffalo milk

Cow b-casein

b-

0.1
1.0
0.5
0.1

Reference
Garcia
et
al.
(1990); Rodriguez
et al. (1990)
Garcia
et
al.
(1990); Rodriguez
et al. (1990)
Beer et al. (1996)

Richter
et
al.
(1997)
Richter
et
al.
(1997)
Anguita et al.
(1996)
Anguita et al.
(1996)
Levieux & Venien
(1994)
Inda et al. (1998)
Hurley et al. (2004)

Table 2. Immunoassays for the detection of goat milk adulteration of dairy products
Adulterated
Target antigen Type of assay
Detection limit Reference
sample
of adulteration
(%)
Sheep milk
Goat
whey Sandwich
1.0
Garcia et al.
proteins
ELISA
(1993)
Sheep milk
Goat
whey Indirect ELISA 1.0
Rodriguez et al.
proteins
(1994)
Sheep milk
Goat as2-casein Indirect ELISA 0.5
Haza et al.
(1996,
1997,
1999)
1.2. Milk Speciation by PCR
It would be unwise to review methods of milk speciation without considering PCR-based methods, even if the focus is on immunoassays. Recently, attention has been turning towards DNAbased methods for many aspects of food authentication, including milk adulteration detec- tion
(Plath et al., 1997; Lockley and Bardsley, 2000). Genomic DNA in somatic cells persists in
milk and even ripened cheese. PCR of DNA extracted from somatic cells in milk has been
successfully applied to detect adulteration of milk products, targeting DNA sequences with
adequate species–species variation (Woolfe and Primrose, 2004).
Many of these studies utilize mitochondrially encoded genes such as the cytochrome b gene,
because the sequences have been shown to diﬀ er by a number of nucleotides between even
closely related species. However, there are still signiﬁcant problems with the use of PCR for
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quantiﬁcation (Woolfe and Primrose, 2004) and the number of mitochondria in any cell can
vary greatly depending on cell type and environ- mental conditions. Where quantiﬁcation has
been attempted using a non-mitochondrial marker, PCR has been able to detect 0.5%
adulteration (Klotz and Einspanier, 2001).
2. CONCLUSION
As an analytical tool, ELISA technology is robust, rapid, inexpensive, reliable and easy to use.
This review has outlined some successful applications of immunological methods to the
detection of fraudulent adulteration of milk products. However, immunological and
electrophoretic methods rely largely on protein detection for species identiﬁcation. The success
of these methods may be hindered by the proteolysis that occurs during cheese maturation, or
denaturation of milk proteins as a result of heat treatment (Plath et al., 1997).
The DNA-based methods may have an advantage over ELISA techniques, displaying higher
sensitivity and more rapid performance (Lockley and Bardsley, 2000; Klotz and Einspanier,
2001). However, the potential higher sensitivity has not yet been achieved (Klotz and
Einspanier, 2001). For routine authenticity control and food standards enforcement, ELISA has
the advan- tage over PCR of being more practical for routine use in the ﬁeld. In addition, the
ELISAs described in this review, unlike many DNA- based methods, have the advantage of
quantiﬁ- cation, an attractive quality when an assay is being considered for use in routine
analysis of dairy products.
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Abstract
Groundwater contamination has considerable impact on public health in areas where majority
of the people rely on groundwater for drinking and agriculture purpose but it pose a serious
threat to healthy lives of community as well as agricultural land..Keeping in view, groundwater
samples from 119 public places in flood affected areas of district Sanghar of Pakistan were
investigated for physico-chemical parameters (like color, odor, pH, electrical conductivity
(EC), turbidity, chloride (Cl), alkalinity, nitrate (NO3), sulphate (SO4) and TDS) and essential
metals (like calcium (Ca), magnesium (Mg), sodium (Na) and potassium (K)), trace elements
(like iron (Fe), zinc (Zn) and arsenic (As)) and microbiological indicators (like coliform and
faecal coliform). According to APHA standard methods. Microbiological analysis data revealed
that 57 and 44% water samples were contaminated with coliform and faecal coliform bacteria.
On the other hand, chemical analysis data showed that 55, 41, 08, 33, 32, 16, 55 and 46% water
samples were having high concentration of Ca, Hardness, Mg, Cl, Na, K, SO4 and TDS
respectively in comparison to GVs. Trace elements like Fe, As and Zn were also high in 49, 26
and 9 % samples respectively. Health risk assessment for plants due to high concentration of
Fe, As and Zn was carried out by calculating chronic daily intake (CDI) and health risk index
(HRI) for different plants. Arsenic HRI>1 for plants in 32 and 26 samples respectively, posing
serious threats to the agriculture land as well as farmer's health and environment.
Keywords: Agriculture, Flood, Groundwater quality, Risk assessment, Trace metals

1. INTRODUCTION
According to an estimate, one third of world’s population is dependent on groundwater for their
drinking use whereas in Pakistan 70% of people rely on groundwater for their drinking as well
as agriculture purpose (Nickson et al., 2005). Sources of the groundwater were subjected to
place at high risk at open air where it was mixed with human feces. Due to this activity a large
area of land is converted into fecal land. When in the seasons of rain and floods these fecal
material is mixed with water and then this water then ported for the purpose of drinking and
cultivation. Besides this, pollutants from fertilizers, industrial wastes and other chemical
constitutes make their route to agriculture water and consumption of this polluted water
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contribute to about 80% of waterborne diseases which includes hepatitis, diarrhea, dental caries,
oral hygiene and anemia in children and may not remain effective for agricultural land as well
as environment. A study showed possible contamination of well water by human wastes from
the traditional latrines system and animal manure (Djaouda et al., 2014).
From physico-chemical point of view, although the major ions and metals which are included
in water are essential nutrients for humans but it may harmful for crops and agriculture. Water
samples which contain trace elements/metals if used in excess can cause serious health
implications depending upon nature and quantity of the metal intake. This excess in
concentration are toxic for human health and agricultural land. Investigation have also been
carried out to evaluate physico-chemical and microbiological quality of water and possible
health risks for human health and agriculture industry. Most of water samples analyzed in these
studies were found unfit for human consumption in form of drinking and agriculture purposes
(Adepoju-Bello et al., 2005). Most of water samples analyzed in these studies were found unfit
for human consumption on grounds of either chemical or microbiological contamination.
Objective of this research is to evaluate the quality of water, its contamination with heavy
metals and other wastes, contaminated water use and its impact on human health and
agriculture.
2. METHODOLOGY
2.1. Physico-Chemical Analysis and Instrumentation
Water samples for present study were collected from different areas of Sindh,Pakistan. From
each site, three water samples were collected in clean poly propylene bottles (600mL) for
evaluation of physico-chemical, trace elements and aesthetic parameters. Samples sites were
used to determine the physical and chemical properties of the samples like
pH,taste,turbidity,color etc by using standard methods and other relevant instruments(Apha
2005).Chemical analysis of other parameters like electrical conductivity (EC), turbidity,
chloride (Cl), alkalinity, nitrate (NO3), sulphate (SO4) and TDS, essential metals like calcium
(Ca), magnesium (Mg), sodium (Na) and potassium (K) and trace elements like iron (Fe), zinc
(Zn) and arsenic (As)was done in laboratory applying APHA standard methods for examination
of water and wastewater after proper calibration and standardization (Apha 2005).
2.2. Health Risk Assessment
Equation (1) is used to determine the values of Health Risk Intake(HRI) and Chronic daily
intake(CDI) which effects were also noted at agriculture growth (Shah et al. 2012):
𝐶ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐 𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑘𝑒 (𝐶𝐷𝐼) =

𝑀𝑐×𝐿𝑤
𝑊𝑏

(1)

In above mentioned equation,Mc is considered as concentration of metal in water samples and
Lw is considered as concentration of water
Equation (2) is modified form to determine the health problems, agriculture and soil issues and
health risks of that crops on population (Muhammad et al. 2010).:
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𝐶𝐷𝐼

Health Risk Index (HRI) = 𝑅𝑓𝐷 × 0.001

(2)

In above mentioned equation, CDI represents as the concentration of water which we intake
daily which is toxic and its oral dose of toxicity is 0.0003, 0.7 and 0.3 mg.kg-1·day-1 for As, Zn
and Fe respectively which is represented as RfD in the equation.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Physico-Chemical Investigation
Physical and aesthetic parameters including color, taste and turbidity of most of the water
samples collected and analyzed were not objectionable with the exception of a few having saline
taste. Turbidity of water samples ranged from 0.2-3.5NTU which shows that turbidity of all of
the water samples was less than WHO permissible limit of 5NTU (Organization 2004).pH of
all water samples collected and analyzed ranged from 7.0-8.27 showing pH of all samples
within WHO permissible limits of 6.5-8.ECis measure of ions concentration in water, their
mobility and is an indication of dissolved ionizable solids as depicted in following table 1 and
2 (Laluraj et al., 2006).
Table 1. Comparative presentation of chemical parameters range and mean values
Union
Council
Mir
Hassan
n= 21
MithoK
hoso
n=21
Kanhar
n=41
SitharPi
r
n=36

Ec
(µS/cm)
771.06194.0

pH

Turb
(NTU)

Hard(mg/
L)
250.02100.0

Cl(mg/
L)
59.51470.0

Alk(mg
/L)
195.0560.0

SO4(mg
/L)
120.0960.0

NO3(m
g/L)
0.110.5

TDS(mg
/L)
480.43996.7

7.17.9

0.6-3.5

2832.1

7.5

1.5

825.7

552.2

343.3

500.7

2.3

1890.7

Min.

493.03263.0

7.18.3

0.5-2.5

60.01200.0

42.0910.0

140.0465.0

28.0520.0

0.0-1.8

241.22089.3

Mea
n

1591.4

7.7

1.6

382.4

186.3

303.8

307.2

0.3

1017.8

Min.

391.06335.0

7.28.4

0.7-3.0

120.01550.0

24.51575.0

110.0430.0

49.0840.0

0.0-7.9

232.63585.3

Mea
n

1663.2

7.7

1.6

441.7

239.5

253.9

282.5

0.8

1008.3

Min.

453.05504.0

7.08.3

0.2-3.0

80.01600.0

31.51155.0

100.0430.0

26.01230.0

0.0-4.5

233.93665.0

Mea
n

1780.8

7.7

1.5

485.4

272.2

245.7

308.3

0.8

1087.1

Ran
ge
Mea
n

Table 2. Comparative presentation of range and mean values of metal concentration
Union
Council
Mir
Hassan
n= 21
MithoKhos
o
n=21
Kanhar
n=41

Ca(mg/L)

Mg(mg/L)

Na(mg/L)

Range

40.0-416.0

26.7-315.9

40.0-860.0

Mean

144.4

112.9

354.0

Range

8.0-200.0

9.7-170.1

40.0-495.0

Mean

75.8

46.9

Range

28.0-400.0

12.2-245.4

211.7
27.01000.0

K(mg/
L)
4.036.0
10.2
3.019.0
6.2
3.021.0

Fe(mg/L
)
0.1-1.5
0.5
0.1-1.3
0.5
0.1-2.0

As(µg/
L)
1.218.5
10.8
1.316.0
6.7
1.018.0

Zn(mg/L
)
0.3-3.5
1.3
0.5-1.3
0.9
0.3-4.2
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SitharPir
n=36

Mean

88.9

53.3

180.1

Range

8.0-220.0

12.2-301.3

26.0-850.0

Mean

87.0

65.0

190.8

7.7
1.068.0
12.8

0.4
0.2-1.8
0.5

4.1
0.516.8
5.1

1.7
0.4-4.0
1.8

Chloride varied from 24-1575 mg/L with mean value of 295mg/L. Chloride level in water
samples collected from Mitho Khoso union council ranged from 42-910 mg/L which is less
than other union councils. Sulphate ranged from 26 to 1230 mg/L and overall 55% water
samples have high concentration of SO4 as compared to WHO permissible limit.
Analysis data revealed that NO3 concentration of almost all water samples except two was
within the WHO permissible limit. Total dissolved solids (TDS) of water is due to ability of
water to dissolve a wide range of minerals and salts such as Na, K, Ca, Cl, SO4, NO3, Mg and
bicarbonates etc. (Organization 2004).
3.2. Essential Metals and Elements
Presented data showed that 16% water samples have K,Ca,NOM,Fe,Zn and As concentration
higher than WHO guideline limit and highest value of 68 mg/L was found in water samples
collected (Rahman et al. 2009).
Impact On Agriculture
Due to the presence of high concentration of metals and elements, the growth and productivity
also affected because maximum concentration of these heavy metals in contaminated water
showed deteriorating effects on plants growth.
Health Risk Assessment
Chronic daily intake (CDI) and health risk index (HRI) (chronic and carcinogenic effects) is
calculated.
4. CONCLUSION
Physico-chemical and microbiological analysis revealed that there was high level of microbial
contamination in public schools of District Sanghar as 57 and 44% sites were contaminated
with coliform and faecal coliform bacteria which may pose serious health threat to the healthy
lives of young students. Net result of present study is that most of the waterborne diseases
prevailed in the region are due to consumption of contaminated water. Mass awareness about
waterborne diseases and sanitation practices should be intensified in the region. This water is
also dangerous for the crops cultivation. Excess amount of this metals and elements may be
very harmful for agriculture and agricultural products as well. It is advised that there should be
a very strict and applicable policy be implemented to where are these groundwater is available
in Pakistan. These metals and elements are dangerous for the agriculture, living population,
livestock, animals and other bio population residing at that affected area having polluted water
full of these metals and elements.
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Özet
Krom, çevreye çeşitli doğal ve antropojenik aktivitelerle eklenen ve başlıca Cr (III) ve Cr (VI)
şeklinde bulunan temel inorganik çevre kirleticilerinden biridir: Yüksek çözünürlüğü ve
hareketliliği nedeniyle Cr (VI)’nın daha toksik olduğu kabul edilmektedir.
Cr (VI) ile kirlenmiş atık suların uzaklaştırılmasında kullanılan geleneksel yöntemler arasında;
elektrokimyasal arıtma, iyon değişimi, buharlaşma, kimyasal çöktürme, ters ozmoz ve
sorpsiyon bulunur ancak bu fiziksel ve kimyasal metotların yüksek operasyon maliyeti, yan
ürün olarak kimyasal salınması ve yüksek miktarda çamur oluşumu gibi teknik ve ekonomik
kısıtlamaları vardır. Canlı veya ölü mikroorganizmalara veya bitkilere dayanan biyolojik
arıtıma, toksik metal seviyelerinin düşük maliyetli ve çevre dostu bir şekilde çevresel olarak
kabul edilebilir sınırlara azaltılması sağlanır.
Bu derleme çalışmasında, krom kirliliği problemine, kimyasına, kaynaklarına, etkilerine,
biyolojik ajanlarla iyileştirme stratejilerine ve bakteri hücresindeki ayrıntılı krom
detoksifikasyon mekanizması üzerinde duruldu. Bununla birlikte; başlangıç konsantrasyonu,
biosorbent dozu, metal çözeltisinin pH’sı ve karıştırma süresi gibi sorpsiyonu etkileyen
parametreler değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Krom, Bakteri, Giderim, Biyoremediasyon.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS AFFECTING THE REMOVAL OF CHROMIUM
BY BACTERIA
Abstract
Chromium is one of the major inorganic environmental pollutants, which is added in the
environment through various natural and anthropogenic activities and exists mainly in two
forms: Cr(III) and Cr(VI). Cr(VI) is considered to be more toxic than Cr(III) due to its high
solubility and mobility.
The conventional methods used for the removal of chromium (VI) contaminated effluent
includes electrochemical treatment, ion exchange, evaporation, chemical precipitation, reverse
osmosis, and sorption, however all these physical and chemical methods were observed to have
technical and economical constrains like high cost of operation and release of chemical and
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huge sludge to the environment as by-product therefore the need to replace them with cost
effective and environmental friendly biological method of treatments. Biological treatment,
based on living or nonliving microorganisms or plants, offers the reduction of toxic metal levels
to environmentally acceptable limits in a cost-effective and environmentally friendly manner.
This review focused on chromium pollution problem, its chemistry, sources, effects,
remediation strategies by biological agents and detailed chromium detoxification mechanism
in bacteria cell. Together with this, various parameters affecting the sorption, such as initial
concentration, biosorbents dose, pH of metal solution, and shaking time were evaluated.
Keywords: Chromium, Bacteria, Removal, Bioremediation.

1. GİRİŞ
Ağır metaller fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerine göre farklı şekillerde
tanımlanabilmektedir. En genel yapılan tanımlama metallerin atom numarasına ve özelliklerine
göre yapılan tanımlamadır. Buna göre, atom numarası 22-92 arasında ve yoğunluğu 5
g/cm3’den daha büyük olan metaller ağır metal olarak tanımlanmaktadır. Çinko, civa, nikel,
bakır, kobalt, demir, kadmiyum, kurşun ve krom bilinen bazı önemli ağır metallerdir. Doğal
sularda ağır metal konsantrasyonu kirlilik yükü ve kaynağına göre farklılıklar göstermektedir.
Ağır metaller hem doğal olaylar (erozyon, rüzgâr taşınımı, volkanik etkiler, vb.) hem de
antropojenik etkiler (atıksu deşarjları, zirai faaliyetler, atık depolama vb.) sonucunda yeraltı ve
yüzeysel su kaynaklarına karışmaktadır. Farklı endüstriyel ve tarımsal atıklarının oluşturduğu
ağır metaller Tablo 1’de sunulmuştur (Uçar, 2017).
Tablo 1. Ekosisteme salınan ağır metallerin kaynakları
Endüstri
Plastik sanayi
Ev aletleri yapım işleri
Tekstil sanayi
Rafineri
Ağaç işlemeciliği
Havadaki Partikül ve Dumanlar
Fosil yakıtlar
Metal işlemeciliği
Şehir, fabrika
Tarım
Sulama
Gübreleme
Pestisit uygulaması
Hayvansal gübreler
Kireçler
Metal aşınması
Metal İşletmeciliği ve Eritmeden Gelen Atıklar
Maden işletmelerinden rüzgârla yayılan
Metallerin eritilmesinden
Demir ve çelik endüstrisinden
Metal işlemeciliğinden

Co, Cr, Cd, Hg
Cu, Ni, Cd, Zn, Sb
Zn, Al, Ti, Sn
Pb, Ni, Cr
Cu, Cr, As
As, Pb, Sb, Se, U, V, Zn, Cd
As, Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni
Cd, Cu, Pb, Sn, Hg, V
Cd, Pb, Zn
As, Cd, Mn, U, V, Zn
Cu, Mn, Zn
As, Cu, Mn, Zn
As, Pb
Fe, Pb, Zn
Cd, Hg, Pb, As
As, Cd, Hg, Pb, Se
Zn, Cu, Ni, Cr, Cd
Zn, Cu, Ni, Cr, Cd
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2. KROM
Atom numarası 24, atomik ağırlığı 51,996 g/mol olan krom, ilk kez Fransız kimyacı Vauquelin
tarafından 1797’de keşfedilmiştir. Vauqulin, Sibirya’daki kırmızı kurşun madenlerinden
keşfettiği bu elementi bileşimindeki farklı renklerden dolayı Yunancada renk anlamına gelen
‘chroma’ kelimesi ile isimlendirdi. Cr, Ar3d54s1 elektronik konfigürasyon durumuyla
periyodik tablonun VI-B grubunda yer alır (Doğan, 2012).
Geleneksel olarak sadece laboratuvar koşulları altında gözlenen Cr’un stabil olmayan ve
biyolojik sistemlerdeki kısa ömre sahip diğer değerlikteki durumlarına karşın, Cr’un stabil
formları Cr (III) ve Cr (VI) ’dır. Cr (VI), kromun en toksik formu olup genellikle kromat
(CrO42) şeklinde oksijenle ya da dikromat (Cr2O72) şeklinde oksianyonlarla kompleks yapmış
formda bulunmaktadır (Molakwane, 2010; Shanker ve diğ., 2005).
Cr (III) ise oksit, hidroksit ve sülfat formlarında bulunup çok daha az hareketli, su ve topraktaki
organik materyale güçlü bir şekilde bağlı olarak bulunur. Cr (VI) güçlü bir okside edici ajan
olup organik madde varlığında Cr (III)’e indirgenmektedir.
Bu dönüşüm asidik topraklar gibi asidik ortamlarda daha hızlı olmaktadır (McGrath ve Smith,
1990). Bununla birlikte Cr (VI)’nın yüksek düzeyleri, ortamın indirgeme kapasitesinin üstünde
olup bir kirletici olarak davranmaya başlar. Ayrıca Cr (III)’de aşırı oksijen varlığında Cr (VI)
’ya oksitlenebilir ve çok toksik bir forma tekrardan dönüşmüş olur (Vajpayee ve diğ., 1999).
3. KROMLU ATIKSULARI ARITMA YÖNTEMLERİ
Günümüzde özellikle endüstri kuruluşlarının önemli sorunu olan ağır metal içeren atıkların
arıtımında; ekonomik yönden ucuz, pratik uygulamalarda kolaylık sağlayacak arıtım
süreçlerine yönelik geniş bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Çevre kirliliğini artıran ve
ekolojik dengenin bozulmasında önemli rol oynayan endüstri kuruluşlarının başında,
atıksularında ağır metal içeren kuruluşlar gelmektedir (Sağlam ve Cihangir, 1995). Bu
karakterdeki atıksuların arıtımında başarıyla kullanılabilecek fiziksel-kimyasal yöntemler
(presipitasyon, aktif karbon adsorbsiyonu, ters ozmoz, iyon değişimi vb) bulunmakla birlikte
gerek arıtım süreçlerinin zorluklar içermesi, komplike oluşu, gerekse ekonomik açıdan pahalı
ve arıtım verimliliğinin düşük olması nedeniyle endüstriyel uygulamalarda arzu
edilmemektedir (Wong ve Kwok, 1992). 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. Ayrıca, arıtım sistemlerinde
hiçbir zaman parçalanamayan bu tür kalıcı maddeler, temel arıtımda etkin olan, özellikle
biyolojik arıtım süreçlerinde önemli rolü bulunan mikroorganizmalar (aktif çamur vb) için de
çok küçük miktarlarında bile toksik etki yaptığı için arıtımın gerçekleşmediği görülmektedir.
Bu metaller içerisinde kurşun, çinko, bakır, kobalt, kadmiyum, krom, nikel, arsenik, civa ve
gümüş gibi metal iyonları, kalıcı etkilerinden dolayı canlı sistemleri ve çevre sağlığı yönünden
önem taşımakta olup belirli bir sınırı aştığı zaman son derece toksik etki göstermektedir (Doğan,
2012).
Ağır metallerin biyolojik arıtımında ise mikroorganizmaların metal iyonlarını sıvı ortamlardan
adsorplama özellikleri kullanılarak daha avantajlı ağır metal temizliği yapılabilmektedir.
Mikroorganizmaların yüzeyinde karboksilat, amin, fosfat, hidroksil, sülfhidril gibi metal
iyonlarının adsorplanması için uygun bölgeler mevcuttur. Her bir fonksiyonel bölge, farklı ağır
metalleri farklı kapasitede tutabilir. Hücre zarı polimerik yapıları, biyolojik adsorpsiyonu
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meydana getiren ana malzemelerdir ve protein, nükleik asit, lipit ve karbonhidratlardan
oluşurlar. Bu yapıların içinde organik (karboksilik, aromatik, alifatik ve amino gibi) ve
inorganik grupların (hidroksil, sülfat gibi) iyonlaşması, hücre zarının negatif yüke sahip
olmasını sağlar. Bu özelliklerinden dolayı mikroorganizmalar metal katyonlarına kolayca
bağlanabilirler. Pasif tutulma olarak da adlandırılan bu olay, biyolojik mekanizmalardan
bağımsızdır ve biyosorpsiyon olarak adlandırılır (Ergül Ülger, 2016). Biyosorpsiyon, biyolojik
yapılar ve metal türleri arasında meydana gelen fiziko-kimyasal etkileşimler sonucunda
meydana gelir (Ergül Ülger, 2016).
Mikroorganizmalar canlı iken bazı ağır metal iyonları, hücre içine girerek burada birikebilirler.
Canlı hücreler ağır metalleri hem aktif hem de pasif olarak tutabilirler, böyle durumlar
biyoakümülasyon olarak adlandırılır (Shumate ve Strandberg 1985).
Canlı mikroorganizmaların toksik formda hücre içine aldıkları ağır metalleri metabolize ederek
daha az toksik formda metallere dönüştürmesi ise biyoremediasyon olarak adlandırılmaktadır
(Christodoulatos ve Koutsospyros 1998). Biyoremediasyon fizikokimyasal yöntemlerin
kullanılamayacağı doğal su kaynaklarının doğrudan temizlenmesinde, metal giderici
organizmaların doğaya salınması yardımıyla kullanılabilir. Ancak biyoremediyasyonda
kullanılan organizmalar, maruz kaldıkları metalin toksik etkilerine de direnç göstermelidirler,
aksi halde metal doğaya salınan popülasyonu hızla öldürüp temizleme işlemini durduracaktır.
Bu etkiyi ortadan kaldırmak için ya asitle muamele edilmiş, giderim kapasitesi yüksek
biyokütleler, ya da metale dayanıklı organizma kültürleri kullanılmaktadır. Zira
mikroorganizmalar, ağır metallerle karşılaştıklarında kendilerini korunmak için bazı direnç
mekanizmaları geliştirmişlerdir (Şekil 1) ve yüksek metal konsantrasyonlarında bu
mekanizmalar sayesinde yaşayabilmektedirler. Bu mekanizmaların bazıları henüz tam
bilinmiyor olsa da, belli başlı olarak şu şekilde listelenebilirler (Bruins vd. 1999).
Metalin hücre zarından geçişinin engellenmesi: Hücre duvarında veya zarında meydana
gelen değişimler metalin hücreye girişini engeller. Gen üzerinde meydana gelen nokta
mutasyonları ve metallerin dış zara veya hücre proteinlerine bağlanması zarın geçirgenliğini
azaltmaktadır (Ergül Ülger, 2016). Bakterilerde bulunan ekstrasellüler polisakkaritler, metal
iyonlarını biyolojik olarak tutmakta ve bakterileri hücre bileşenleri ile etkileşimden
korumaktadırlar.
Metallerin mikroorganizmadan aktif olarak uzaklaştırılması: Metaller aktif taşıma yoluyla
hücre dışına pompalanırlar, bu mekanizma plazmit veya kromozom tarafından kodlanıyor
olabilir (Ergül Ülger, 2016).
Metallerin proteinlere bağlanması ile hücre içinde birikmesi: Bu mekanizma ile ağır
metallerin hücre içinde hücre metabolizmasına etki edemeyecekleri bir yerde (örneğin
vakuollerde) birikmesi sağlanarak hücresel organellerle etkileşmeleri önlenir (Ergül Ülger,
2016).
Metallerin hücre dışında tutulması: Joho ve arkadaşları tarafından metal direnci öncelikli
olarak bakteriler için kurgulanmış olsa daha sonra maya ve mantarlar için de geçerliği
görülmüştür (Joha vd. 1995). Örneğin, Saccharomyces cerevisiae büyük miktarda glutatyonu
salgılayarak Ni adsorbsiyonunu azaltabilmektedir (Murata vd. 1985). Glutatyon ağır metallere
hızla bağlanır ve mayanın taşıdığı metilglioksal geni metallerin yoğun olduğu bölgelerde
ekstrasellüler glutatyon maddesi oluşturur.
Enzimlerle metalin daha az toksik forma dönüştürülmesi: Hücre içinde ve enzimatik
yollarla gerçekleşir. Direnç gram negatif ve gram pozitiflerde benzer genler tarafından sağlanır.
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Bacillus cereus RC607 suşundaki direnç ile ilgili olan mer A geninin Clostridium
butiricum’daki mer A genleri ile nükleotit sekanslarının benzerliği % 76,8’den % 100’e kadar
değişmektedir. Mer A genleri plazmit veya kromozom kökenli olabilirler (Misra 1992). Genel
olarak bakteriyel metal dayanıklılık genleri plazmitler yardımıyla aktarılırlar (Ergül Ülger,
2016).

Şekil 1. Metal ile Mikroorganizma arasında etkileşim mekanizmaları (Ergül Ülger, 2016).
Şekil 1’de mikroorganizmaların metallerle biyosorpsiyon, biyoemilim, enzimle katalizlenmiş
taşıma ve biyomineralizasyon mekanizmaları detaylı olarak gösterilmektedir.
3.1. Cr (VI) İndirgeyen Bakteriler
Krom indirgeyen bakteriler yıllarca çalışılmasına rağmen, Cr (VI) indirgeme mekanizması ve
biyokimyası hakkında çok az bilgi vardır. Cr (VI) ’nın hücrelerce alınıp alınmadığı ya da
sitoplazma veya periplazmada dışarıya transfer edilen elektronlarca indirgenip indirgenmediği
hala belirsizliğini korumaktadır. Hücreler ve metal oksitler arasındaki direk etkileşimin enerji
korunum süreçlerini gerektirdiği gösterilmiştir (Arnold ve diğ., 1988). Hekzavalent krom
oksitleyici bir ajandır uygun elektron donörleri varlığında kolayca indirgenir.
Cr (VI) ’yı Cr (III)’e indirgeme yeteneğindeki mikroorganizmaların keşfi bu stratejilerin
gelişmesinde önemli bir potansiyele sahiptir. 1977’de ilk kez rapor edilen bakteriyel suşlardan
Pseudomonas, Rus bilim adamları N.A. Romanenko ve V. Korenkov tarafından kromatla
kontamine olmuş arıtma çamurundan izole edilmiştir.
1977’den sonra Bacillus cereus, B. subtilis, Pseudomonas aeruginosa, P. ambigua,
P.fluorescens, E. coli, Achromobacter eurydice, Micrococcus roseus, Enterobacter cloacae,
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Desulfovibrio desulfuricans ve D. vulgaris gibi türlere ait kromat indirgeyen birtakım suşlar
rapor edilmiştir (Doğan, 2012).
Kromla kaplı bakır arsenatla kontamine olmuş bir bölgeden krom indirgeyen bakteri izole
edilmiştir. 16S rRNA analizleri sonunda CRB5 izolatının Pseudomaonas synxantha ile yüksek
bir benzerlikle Pseudomonas cinsine ait bir tür olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aerobik ve
anaerobik şartlarda kromatın yüksek konsantrasyonlarını tolere edebilmektedir. Ayrıca 48°C ve
37°C arasında, düşük besin şartları altında ve pH 4-9 düzeylerinde geniş bir aralıkta krom
indirgeme verimliliği sergilemektedir.
Romanenko ve Koron’Kev (1977)’in çalışmasından sonra bazı araştırmacılar çeşitli şartlar
altında Cr (VI) indirgemesini katalize eden yeni mikroorganizmalar izole ettiler. Bilinen Cr
(VI) indirgeme bakterileri Tablo 3’te verilmiştir (Molakwane 2010).
Tablo 3. Bilinen krom(VI) indirgeyen bakteriler (Molakwane 2010)
Tür isimleri
İzolasyon şartları
Achromobacter sp. StrainCh1
Anaerobik
Agrobacterium radiobacter EPS-916
Aerobik-Anaerobik
Bacillus megaterium TKW3
Aerobik
Bacillus sp.
Aerobik
Bacillus sp. ES 29
Aerobik
Bacillus subtilis
Anaerobik
Bacillus drentesis
Aerobik
Bacillus mycoides
Aerobik
Bacillus thuringiensis
Aerobik
Deinococcus radiodurans R1
Anaerobik
Pseudomonas fluorescens
Aerobik-Anaerobik
Pseudomonas putida MK1
Anaerobik
Pseudomonas aeruginosa
Aerobik
3.2 Cr (VI) Dirençlilik Mekanizması
Çoğu mikroorganizma grubu Cr (VI) ’ya hassastır, fakat bazı mikrobiyal türler dirençlidir ve
yüksek düzeylerde kromatı tolere edebilirler. Bakterilerde Cr (VI) dirençliliği çoğunlukla
plazmid kaynaklıdır. Farklı dirençlilik stratejileri tanımlanmıştır;




Sülfat transport modifikasyonu,
Katalaz, süperoksit dismutaz gibi Reaktif Oksijen Türlerini temizlemek için kullanılan
enzimleri aktive ederek oksidatif strese bağlı kromatla mücadele,
RecA, RecG, RuvAB gibi SOS yanıtı enzimlerinin DNA hasar tamiri için üretimi,



Fenton reaksiyonu ile yüksek oranda reaktif hidroksil radikallerin üretimini engellemek
için ayrı tutmaya hizmet eden demir alımının regülasyonu (Evgen, 2012).
Bazı durumlarda Cr (VI) dirençliliği sülfat alım mekik sistemi gibi alım mekanizmalarının
regülasyonu ile ilişkilidir. Kromatın yapısal olarak sülfata olan benzerliğinden dolayı, kromat
bazı türlerde sülfat transport sistemini kullanarak hücreden geçer. Membranı geçtikten sonra
çeşitli enzimatik ve enzimatik olmayan aktivitelerle, mutajeniteyi artıran DNA transkripsiyonu
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ile sonuçlanmasına aracılık eden Cr (III)’e indirgenir (Cervantes ve diğ., 2001). Ek olarak, Cr
(III) karboksil ve tiyol grupları ile reaksiyona girerek enzimlerin yapı ve aktivitelerini
değiştirebilir ve çeşitli toksik etkilerini sitoplazmada sergileyebilir (Cervantes ve diğ., 2001).
Genel olarak anlatılan, hasar ve direnç mekanizmaları Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Bakterilerde Cr (VI) dirençlilik mekanizması (Ramírez-Díaz ve diğ., 2008).
Kromatın hücreyi geçmesi için kullanılan kromozom kodlu sülfat alım yolağı mutasyona
uğradığında (X) kromatın transportu da azalır (A). Cr (VI) ’nın ektraselüler indirgenmesi Cr
(III)’ün hücre membranından geçişini engeller (B). Cr (VI) ’nın hücre içi indirgenmesi protein
ve DNA hasarlarının yanı sıra oksidatif stresler de üretebilir (C). Detoksifiye edici enzimler
kromatın toksik etkilerini minimize eden oksidatif strese karşı korumaya katılırlar (D). Plazmid
kodlu transportırlar kromatı sitoplazmadan sızdırabilirler (E). DNA tamir sistemleri krom
türevlerince oluşturulan hasarlara karşı korumaya katılır (F) (Ramírez-Díaz ve diğ., 2008).
Kromata dirençli bakteriyel direnç mekanizmalarından en iyi karakterize edilenleri, kromat
iyonlarının hücre sitoplazmasından akışı ve Cr (VI)’ nın Cr (III)’e indirgenmesidir. ChrA
taşıyıcısı tarafından kromat akışı Pseudomonas aeruginosa ve Cupriavidus metallidurans (eski
adı Alcaligenes eutrophus) bakterilerinde kurulmuştur. Membran potansiyeli ile tahrik edilen
enerjiye bağımlı bir süreçten oluşur.
Kromat indirgemesi, diğer mekanizmalar tarafından detoksifiye edilebilen Cr (III) üreten çeşitli
bakteri türlerinden çıkan kromat indirgemeleri ile gerçekleştirilir. En çok karakterize edilen
enzimler, yaygın NAD (P) H’ye bağlı flavoprotein redüktaz ailesine aittir. Kromatın neden
olduğu oksidatif strese karşı koruma sağlayan birkaç bakteri sistemi örneği tarif edilmiştir.
Kromata karşı diğer bakteriyel direnç mekanizmaları, DNA hasarının onarımı için makinelerin
bileşenlerinin ifadesini ve demir ve kükürtün homeostazıyla ilgili sistemleri içerir.
3.3 Mikrobiyal Krom İndirgenmesini Etkileyen Faktörler
Biyoremediasyon yöntemi, mikrobiyal topluluğun yoğunluğu ve bileşimi, kirlilik yaratan
organik bileşiklerin dönüşüm hızı, çevresel faktörler, substrat faktörleri ve mikrobiyal
faktörlerden etkilenmektedir. Temel çevresel faktörler nem, havalandırma, sıcaklık, pH ve
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besin miktarıdır. Toksiklik, derişim, çözünürlük, uçuculuk ve kimyasal yapısı ile ilgili substrat
özellikleri de biyolojik dönüşümü etkilemektedir (Ergül Ülger, 2016). Mikrobiyal faktörler ise
o bileşiği parçalayabilecek mikroorganizmanın varlığı, mikrobiyal topluluğun alıştırılması ve
ekolojik faktörlerdir (Ergül Ülger, 2016). Bakterilerin kromu indirgemesi üzerinde etkisi olan
bazı önemli parametreler aşağıda verilmiştir.
pH: Bakteriyel türlerin bir çoğunun büyümesi için optimum pH 6,5-7,5 arasındadır. Optimum
pH değeri substrata göre de değişmektedir.
Sıcaklık: Enzimatik olarak katalizlenen arıtım reaksiyonlarını etkiler. Özellikle belli bir
sıcaklığın üzerinde hücresel aktiviteler inaktive olmaktadır.
Konsantrasyon: Konsantrasyon direk olarak spesifik büyüme hızını etkilemektedir. Eğer
kontaminantın konsantrasyonu litrede mikrogram, nanogram arasındaki düşük
konsantrasyonlarda ise mikroorganizmaların büyümesi için enerji ve C kaynağı olarak yetersiz
kalabilmektedir.
Redoks Potansiyeli: Bir ortamın aerobik veya anaerobik olup olmadığını belirler. Yani bir
ortamda hangi elektron akseptörünün olduğunu ifade eder.
Bu konuda yapılmış çalışmalar aşağıda verilmiştir.
Kılıç ve Dönmez (2008)’in yaptıkları çalışmada, kroma dayanıklı üç farklı mikroorganizma
türünün (Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus sp. ve Ochrobactrum sp.) farklı pH, sıcaklık,
Cr (VI) konsantrasyonu ve inkübasyon sürelerinde meydana gelen hücredışı polisakkarid
üretimlerindeki değişim test edilmiştir. Her bir tür için azami hücre dışı polisakkarid üretimi
farklı çevresel koşullarda gerçekleşmektedir ve en yüksek polisakkarid üretimini Pseudomonas
aeruginosa türü sağlamaktadır.
Velasquez ve Dussan (2009)’nın yaptıkları çalışmada Kolombiya’da elde edilmiş farklı
Bacillus sphaericus suşlarının civa, bakır, demir ve krom elementlerine karşı toleransları ve
ayrıca canlı kütledeki bu elementlerin biyolojik giderim ve biriktirilmeleri belirlenmiştir. Canlı
veya ölü olarak kullanılan B. sphaericus OT4b31 suşunun krom elementinin biyolojik
gideriminde karşılıklı olarak % 25 ve % 44,5’e kadar etkili olduğu gösterilmiştir. Bu veriler
ışığında ise elde ettikleri mikroorganizmaların ağır metallerin giderimi sürecinde
kullanılabilecek bir alternatif oluşturdukları ileri sürülmüştür.
Polti vd. (2010)’ın yaptıkları araştırmada, daha önceki çalışmalarında Cr (VI)’ya dayanıklı olan
Streptomyces sp. MC1’in sentetik ortamda ve toprak örneklerinde bulunan Cr (VI)’yı Cr (III)’e
indirgeyebildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada ise Cr (VI)’nın in vitro koşullarda
indirgenebilmesi için gerekli olan optimal pH, sıcaklık, büyüme evresi ve elektron kaynakları
araştırılmıştır. Cr (VI) indirgenmesinin optimal olarak 30 °C ve pH 7’de kromat reduktaz
enzimi tarafından gerçekleştiği ve bu enzimin supernatant, pellet ve hücre içermeyen özüt
bulunduğu gösterilmiştir.
Dolayısıyla, bakterilerin ve bazı bitkilerin toksik bir madde olan Cr (VI)’yı daha az toksik
özellikler gösteren Cr (III)’e indirgeyebilme kapasitesine sahip oldukları gözlemlenmiştir.
İzolasyon çalışmalarının yanı sıra, bu amaç doğrultusunda genetik ve protein mühendisliği
kullanılarak uygun enzimleri üretebilen gelişmiş bakteriler üretilmeye çalışılmaktadır ve bu
şekilde bakterilerin doğal Cr (VI) giderim kapasiteleri de arttırılmaktadır. Örneğin Ackerley vd.
(2004) tarafından yapılan bir çalışmada, iki saf çözülebilen bakteri flavoproteininin, ChrR
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(Pseudomonas putida) and YieF (Escherichia coli) kromat redüktaz aktivitesine sahip olup
olmadıkları araştırılmıştır ve bu genlerin krom giderimine yardım edebilecekleri öne
sürülmüştür.
4. SONUÇ
Klasik fiziksel-kimyasal arıtım yöntemlerine kıyasla metallerin biyolojik yöntemlerle giderimi
ve geri kazanımı, kullanılan ekonomik, pratik olması; yüksek verimlilik içermesi nedeniyle
tercih edilmeli ve ilgili biyoteknolojik süreçlerde daha yaygın olarak kullanılmalıdır.
Mevcut atıksu ve içme suyu arıtım tesislerinde organik madde giderimi etkin bir şekilde
yapılmaktadır fakat metaller ağır olduğundan dibe çökmekte ve uzaklaştırılmaları için mevcut
yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ağır metaller su fazından katı faza geçerek atık
çamurda birikmektedir. Bu durumda atık çamurun uzaklaştırılması bir diğer çevre sorunudur.
Özellikle biyolojik arıtım süreçlerinde mikroorganizmaların kullanılması arıtımın daha etkili
ve randımanlı yapılmasını sağlayarak yaşanan problemlerin çözülmesine imkan sağlayacaktır.
Yapılan çalışmalarda; Pseudomonas, Bacillus ve Achromobacter sp. alt türlerinin Cr(VI)’ya
karşı dirençli oldukları belirlenmiştir. Etkin bir biyoremediasyon düzeyine ulaşmak için daha
detaylı araştırmalar yapılmalı ve toksik metallerin giderimi ve değerli olan metallerin de geri
kazanımı konusunda araştırmalar yapılarak en etkin türler ve giderim mekanizmaları tespit
edilmelidir.
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Özet
Ağır ve toksik metallerin neden olduğu çevre kirliliği; madencilik, metalürjik prosesler ve diğer
kimya endüstrileri nedeniyle oluşarak insan sağlığını ve çevreyi etkileyen dünya çapında
önemli bir sorundur.
Son yıllarda, kontamine olmuş ortamlardan ağır metallerin geri kazanımı ve azaltılmasını
amaçlayan bazı prosesler geliştirilmiştir. Fiziksel ve kimyasal yaklaşımlar geniş aralıktaki
kirleticileri giderebilmektedir ama bu metotların artan enerji tüketimi ve ilave kimyasal ihtiyacı
gibi temel dezavantajları vardır. Bakterilere dayalı olarak yapılan biyoremediasyon yöntemi ile
ağır metaller fizikokimyasal yöntemlere göre daha etkili bir şekilde giderilmektedir.
Biyoremediasyon işlemlerinin umut verici gelişme alanı, toksik ağır metalleri biriktirme
kabiliyetinin artmasını sağlayan genetik olarak işlenmiş bakteri türleridir. Bakterilerin metal
iyonlarının olumsuz etkilere dayanma kabiliyetlerini arttırmanın en yaygın yollarından biri,
metalotiyonin genlerini klonlamak veya poli-histidinler veya poli-sisteinler gibi metal bağlayıcı
peptidleri veya proteinleri aşırı eksprese etmektir.
Bu çalışmada, bazı yabanıl bakteri türlerinin MT geni klonlamış olan bakteri türleri ile
kıyaslanarak araştırılmıştır. Derleme çalışmada amaç, metal bağlayan proteinler ve peptitlerin
biyoremediasyon mekanizmalarının tartışılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Ağır metaller, Bakteri suşu, Metallothionein, Giderim, Biyoremediasyon.

BIOLOGICAL TREATMENT OF HEAVY METALS BY GEN TECHNOLOGY
Abstract
Environmental pollution by heavy and toxic metals because of mining, metallurgical processes
and other chemical industries is a worldwide significant problem affecting both human health
and the environment.
In recent years, several processes have been developed with the aim of reducing or recovering
heavy metals from contaminated environments. Physical and chemical approaches are capable
of removing a broad spectrum of contaminants, but the main disadvantages of these methods
are in the increased energy consumption and the need of additional chemicals. Bioremediation
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based on using the bacteria is very attractive for the elimination of heavy metals comparing to
physicochemical methods.
The promising area of improvement of bioremediation processes is genetically engineered
bacterial strains which have the increased abilities to accumulate toxic heavy metals. One of
the mostly used ways how to enhance the ability of bacteria to withstand metal ions adverse
effects is to clone gene for metallothioneins (s) or by over-expressing metal-binding peptides
or proteins such as poly-histidines or poly-cysteines.
In this study, the metal-binding ability of MT in comparison with that of several wild type
bacteria species were investigated. This review aims to discuss the effects of metal binding
proteins and peptides on the bioremediation mechanisms.
Keywords: Heavy metals, Bacteria strain, Metallothionein, Removal, Bioremediation.

1.GİRİŞ
Gelişen sanayi ile birlikte, sanayi atıklarının su kaynaklarına bırakılması, akarsuların ağır
metallerle daha çabuk ve fazla kirletilmesine sebep olmaktadır. Çevrenin (toprak ve su) çeşitli
toksik metallerle kirlenmesi ekosistem ve insan sağlığı için ciddi bir tehdittir ve uygun
iyileştirici önlemlerin uygulanmasını gerektirir. Krom, kadmiyum, civa, arsenik, kurşun vb.
ağır metaller, çevre ve insan sağlığı üzerindeki toksik etkilerinden dolayı başlıca çevresel
kirleticiler olarak kabul edilmektedir. Doğal sularda ağır metal konsantrasyonu kirlilik yükü ve
kaynağına göre farklılıklar göstermektedir. Ağır metaller hem doğal olaylar (erozyon, rüzgâr
taşınımı, volkanik etkiler, vb.) hem de antropojenik etkiler (atıksu deşarjları, zirai faaliyetler,
atık depolama vb.) sonucunda yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına karışmaktadır (Uçar, 2017).
Farklı endüstriyel ve tarımsal atıkların oluşturduğu ağır metallerin atıksulardan arıtılmasında
birçok yöntem kullanılmaktadır. Ağır metal içeren atıksuların arıtımında; ekonomik yönden
ucuz, pratik uygulamalarda kolaylık sağlayacak arıtım süreçlerine yönelik geniş bilimsel
araştırmalar yapılmaktadır (Sağlam ve Cihangir, 1995). Bu tür atıksuların arıtımında başarıyla
kullanılabilecek fiziksel-kimyasal yöntemler (presipitasyon, aktif karbon adsorbsiyonu, ters
ozmoz, iyon değişimi vb) bulunmakla birlikte gerek arıtım süreçlerinin zorluklar içermesi,
komplike oluşu, zararlı yan ürün oluşumu, gerekse ekonomik açıdan pahalı ve arıtım
verimliliğinin düşük olması nedeniyle endüstriyel uygulamalarda kullanımlarını
kısıtlamaktadır (Wong ve Kwok, 1992). Endüstri atıkları AAT’lerde etkili bir şekilde
arıtılamadıklarında; göl, nehir, deniz, okyanus gibi alıcı ortamlara deşarj edilerek suda yaşayan
ve bu suyu kullanan canlı sistemleri ve çevresi için oldukça toksiktir. Ağır metaller ilk olarak
sedimentte birikir ve sedimentin adsorbsiyon kapasitesinin aşılmasıyla sularda birikime devam
eder. Bu şekilde besin zinciri ile insanlara kadar aktarılmaktadır. Bu yayılım az gelişmiş
ülkelerde artmaya devam etmekte iken daha gelişmiş ülkelerde son yüzyıl içinde ağır metal
yayılımında azalmalar olmaktadır (Yavuz ve Sarıgül, 2016).
Birçok mikroorganizma bulundukları ortamda yüksek konsantrasyonlarda çeşitli metallerin
varlığında yaşamlarını devam ettirebilmektedir. Metaller, tüm mikroorganizmalar (prokaryotlar
ve ökaryotlar) için toksiktir. Ama bu organizmalar, hayatta kalabilmek için geliştirdikleri direnç
mekanizmaları sayesinde çok yüksek metal konsantrasyonlarının olumsuz etkilerinden
kendilerini korurlar (Şensoy Karaoğlu,2013). Metallere karşı direnç gösteren organizmaların
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biyolojik arıtımda kullanılması ile çevre dostu ve ekonomik bir arıtım yapılmasını sağlar. Alt
başlıklarda ağır metallerin kullanım alanları ve bakteriyel direnç mekanizmaları hakkında
bilgiye yer verilmiştir.
2. AĞIR METALLER ve KULLANIM ALANLARI
2.1. Kurşun
Kurşun, su ve havadan oksitlenmemesi nedeni ile boruların yapımında, su altı telefon
kablolarının korunmasında, sülfürik asitten etkilenmemesi nedeniyle özellikle sülfürik asit
endüstrisinde ve kurşun akümülatörlerin yapımında kullanılır. Kurşunun başka bir kullanım
alanı da radyoaktif ışınlara karşı koruyucu etkisi nedeniyle atom enerjisi çalışmalarında ve
radyoaktif maddelerle yapılan çalışmalarda geniş ölçüde koruyucu olarak kullanılmasıdır
(Dündar ve ark, 2011). Kurşun madenleri ve metal endüstrileri akü ve pil fabrikaları, petrol
rafinerileri, boya endüstrisi ve patlayıcı sanayii atık sularında da istenmeyen
konsantrasyonlarda kurşun kirliliğine rastlanmaktadır. Pil fabrikası atık sularında 5,66 mg/l,
asidik maden drenajlarında 0,02-2,5 mg/l, tetraetil kurşun üreten fabrika atık sularında 120–150
mg/l organik, 66–85 mg/l inorganik kurşun kirliliğine rastlanmıştır (internet kaynak 1).
2.2. Çinko
Enzimlerin etki mekanizmasında bulunur. Çinko, demir, alüminyum ve bakırdan sonra en çok
kullanılan metaldir. En önemli kullanım alanları; kuru pil yapımı, kaplamacılık (galvanizleme)
ve alaşımlarının yapımıdır. En önemli alaşımları; pirinç (% 10-40 Zn, % 60-90 Cu), tunç (%
70-95 Cu, % 1-25 Zn, % 1-18 Sn), Alman gümüşü (% 50-60 Cu, % 20 Zn, % 20-25 Ni)’dür
(Dündar ve ark, 2011). Çinko içeren bileşik ve alaşımların kullanıldığı bazı ürünler sıralanacak
olursa; diş dolguları ve alçıları, süs ve sanat ürünleri, ilaç ve merhemler, kozmetik ürünleri, saat
akrep ve yelkovanları, kibrit, oto lastikleri, lambalar, tarım ilaçları, tekstil boyaları, lehim,
mobilya yüzey koruma ürünleri, vitamin ve mineral katkıları, pil gövdeleri, yazıcı mürekkebi,
sabunlar, koku gidericiler, kauçuk, pudralar, televizyon ekranlar vb. yaygın kullanıma sahiptir
(internet kaynak 2).
2.3. Krom
Krom, özellikle metalurji, kimya, refrakter (ateşe dayanıklı çeşitli malzemeler) ve döküm
sanayiinde olmak üzere otomotiv, mutfak ve banyo metalleri gibi sektörlerde de
kullanılmaktadır. Metalurji sanayiinde krom cevherinin en önemli kullanım alanı paslanmaz
çelik yapımında kullanılan ferrokrom üretimidir. Dünya krom üretiminin yaklaşık yüzde 95’i
ferrokrom üretiminde kullanılmaktadır. Ferrokrom, paslanmaz çelik metal ve silah sanayinin
çok önemli bir maddesidir. Krom; çeliğe sertlik ile kırılma ve darbelere karşı direnç verir,
aşınma ve oksitlenmeye karşı koruma sağlar (internet kaynak 3).
Kaplamacılık endüstrisi atık sularındaki Cr (VI) ve Cr (III) derişimleri sırasıyla 25- 100 ve 550 μg/L arasındayken tabak yapımı endüstrisindeki Cr (III) konsantrasyonu 1500 μg/L olarak
tespit edilmiştir. Atık sulardaki Cr türlerinin konsantrasyonları Cr’un kullanıldığı endüstriyel
proseslerdeki çeşitliliğe bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle Cr (VI) maden sanayiinde Cr
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(III) ise tabak yapımı, tekstil ve dekoratif kaplama endüstrisi atık sularında daha yüksek
düzeylerde bulunmaktadır (Doğan, 2012).
2.4. Arsenik
Arsenik; Arsenik yaygın olarak metalloid, kayaların içi, hava, toprak ve su da bulunur. Birçok
ülkede içme suyu olarak kullanılan yüzey suları inorganik arsenik içermektedir (Çin, Şili ve
Bangladeş). Fakat örneğin, Arsenobetain (organik arsenik) balıkların vücutlarında depo edilir
ve bu balıkların tüketimiyle insana kadar besin zinciri ile aktarılmaktadır. Hava, toprak ve
sudaki arsenik kirliliğinin en önemli nedenleri; demir olmayan metallerin dökümü ve fosil
yakıtlardan enerji üretimi işlemleridir. İnsan kaynaklı kirliliğin en önemli nedeni ise döküm
faaliyetleridir. Fabrikalar, arsenik içeren pestisitler ve kereste koruyucuları ise diğer kirlilik
kaynaklarıdır (Yavuz ve Sarıgül, 2016).
Yukarıda da anlatıldığı üzere ağır metallerin kullanım alanlarının oldukça geniş olması
nedeniyle atıksularda da yüksek konsantrasyonlarda olmasına neden olmaktadır.
3. AĞIR METAL DİRENÇ MEKANİZMASI
Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bazı metaller çok düşük konsantrasyonlarda
gereklidir. Bakır, selenyum ve çinko gibi bu mikro besinlerin bazıları yüksek
konsantrasyonlarda toksiktir ve atık sularda bulunabilir. Endüstriyel atık sularda rastlanan
kadmiyum, cıva ve kurşun gibi ağır metallerin canlılar için bilinen bir faydası olmayıp çok
düşük konsantrasyonlarda bile toksik özelliğe sahiptirler.
Metallerin sulak alanlardan giderimi; bitki alımı, toprak partiküllerine bağlanma ve çökelme
gibi bazı süreçler yoluyla olabilir. Sulak alanlarda çoğu metalin hareketliliği (mobilitesi)
göreceli olarak çok düşük olduğundan bu alanlar metal tuzları için uygun birikme yerleridir.
Bakterilerin metal tutma özellikleri, belirli özellikteki inaktif, ölü mikrobiyal biyokütle ile ağır
metal yönünden seyreltik veya konsantre çözeltiden metalin kimyasal bağlarla bağlanması
olarak tanımlanır (Altuğ, 2016). Ağır metal kirliliğine maruz kalmış çevrelerin biyolojik
iyileştirilmesi, biyolojik iyileştirmede kullanılacak mikroorganizmaların belirlenmesinde,
çevreye en az zarar veren (hatta hiç vermeyen), kolay uygulanabilen ve maliyeti düşük
uygulamalardan oluşmaktadır.
Daha önce yapılmış çalışmalara göre, ağır metal direnç genleri kromozom ya da plazmidler
üzerinde bulunabilir. Mikroorganizmalar, ağır metallere karşı direnci temel hücre
bileşenlerinde yaptıkları yapısal değişiklikler veya sentezledikleri yeni hücre bileşenleri ile
sağlarlar. Yapılmış çalışmalarda ağır metal kirliliğine maruz kalmış ortamlarda dirençli farklı
türlerin varlığı ifade edilmiştir (Yavuz, 2016). Ağır metallere direnç gösteren en önemli Gramnegatif ve Gram-pozitif aerobik bakterilerin, Staphylococcus sp., Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa ve Bacillus sp. türleridir. Mikroorganizmaların bulunduğu çevrede,
toksisiteye sebep olan metalin varlığı ve bu metalin organizma üzerinde yarattığı stres
sonucunda, mikroorganizmalar toksik metallere karşı direnç mekanizmaları oluşturmaktadır
(Guzzo vd., 1999).
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Bakterilerde ilk olarak rastlanan direnç civa ve organomerküriyellere karşıdır. Ağır metal direnç
sistemlerinin prokaryotik yaşamın başlangıcından hemen sonra geliştiği ve neredeyse tüm
bakterilerde bulunduğu rapor edilmiştir. Ağır metal direnci gösterdiği rapor edilen bazı
mikroorganizmalar Tablo 1’ de verilmiştir (Yavuz ve Sarıgül, 2016). Ağır metal direnci genelde
antibiyotik direnci ile ilişkilidir.
Tablo 1. Ağır metal dirençli tespit edilmiş bazı mikroorganizma türleri
Mikroorganizmalar
Direnç Gösterdiği Metaller İzole Edildikleri Yer
Pseudomonas aureginosa
Cu, Hg
Atık su
Bacillus sp.
Stenotrophomonas
meltophila
Methylobacterium
mesophilicum
Micrococcus luteus
Voriovorax para-doxus

As
Zn

Toprak
Toprak

Cd

Toprak

Pb
Ag

Bacillus arsenicus

Co, Se, Hg, As, Cu, Zn, Mg,
Cd, Pb
Co, Se, Hg, As, Cu, Zn, Mg,
Cd, Pb
Co, Se, Hg, Mn, As, Cu,
Mg, Cd, Pb
Cu
Cu
Cu

Toprak
Gümüş madeni
yakınlarından
Sediment

Planococcus mari-timus
Staphylococcus Pasteuri
Pseudomonos sp.
Lysinibacillus sp.
Escherichia coli

Sediment
Sediment
Nehir
Nehir
Nehir

4. REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİNİN PRENSİPLERİ
Rekombinant DNA teknolojisi, hedeflenen bir genin büyük miktarlarda üretimini veya
hedeflenen bir geni ifade etmeyen bir hücrenin, o hedeflenen geni ifade edebilmesini (bir diğer
deyişle hedeflenen RNA’yı ya da proteini üretebilmesini) amaçlamaktadır. Rekombinant DNA;
vektör plazmidi ve hedeflenen geni içeren DNA parçası olmak üzere iki ana parçadan oluşur.
Plazmidler hücrelerin kromozomal DNA’larından ayrı, halkasal ve çift zincirli DNA
molekülleridir. Plazmidler bakterilerde, mayalarda ve bazı ökaryotik canlılarda hali hazırda
bulunmaktadırlar. Bu plazmidler ise genetik mühendisliği sayesinde vektör olmak üzere
tasarlanmaktadırlar. Vektör yapısı haritası Şekil 1’ de verilmektedir (Soydemir ve Aksoy,
2017).
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Şekil 1. Vektörün genel yapısı
Sayılan vektörlerin ortak içerdiği temel elementler antibiyotik direnç geni, replikasyon orijini
bölgesi (“origin of replication”) ve hedeflenen DNA bölgesinin eklenebileceği vektör
bölgesidir (Şekil 1). Antibiyotik direnç genleri konakçı olarak kullanılan bakterilerin kültür
içerisinden seçimi için kullanılmaktadırlar (Soydemir ve Aksoy, 2017).
Küçük moleküler ağırlıklı plazmidler rekombinant molekül oluşturmada tercih edilir.
Plazmidler ampisilin, tetrasiklin, kanamisin gibi antibiyotik direnç genlerini içermektedir. Bu
direnç genleri plazmidin içerisinde çoğaldıkları bakteri hücrelerini seçmek için kullanılır. Yani
besiyeri ortamına ampisilin direnç geni eklendiğinde, plazmid içermeyen bakteriler ölürken,
içinde plazmid olan bakteriler ampisilini parçalayan bir enzim içerdiği için canlı kalacaktır.
(Cevher Keskin ve Memon 2005).
Replikasyon orijini ise, plazmid replikasyonunun hücre içerisinde başlayabilmesi için,
ökaryotik kromozomal DNA üzerinde de birden fazla olarak bulunan DNA bölgesidir. Ana
görevi replikasyonun başlaması için gerekli proteinleri bağlamasıdır (Soydemir ve Aksoy,
2017).
Hedeflenen gen bölgesinde çoklu klonlama bölgesi (“multiple cloning site”) denilen
belirlenmiş restriksiyon bölgeleri (restriction site) olan bölge bulunmaktadır. Bu bölgenin
amacı vektör ile birleştirilecek olan DNA parçasının kolayca DNA ligaz tarafından
birleştirilmesi ya da daha sonra kolayca belirli “restriksiyon endonükleaz” enzimlerini (EcoRI,
HindIII vb.) kullanarak kesmektir (Soydemir ve Aksoy, 2017).
Promotör bölgesi (promoter region”) ise ifade vektörlerinin olmazsa olmaz parçasıdır.
Promotör bölgeleri, DNA üzerinde kendisinden sonra gelen genin ifade edilmesinin başlangıcı
için gerekli olan transkripsiyon faktörleri ve RNA polimeraz gibi enzimlerin bağlanmasını
sağlayan bölgedir. Restriksiyon bölgesine ek olarak “3’ ve 5’ primer bölgeleri” de vektör
yapısına eklenebilir, bu bölgeler sayesinde daha sonraki bir klonlama ya da dizileme çalışması
için vektörler hazır hale getirilir (Soydemir ve Aksoy, 2017).
Kullanılan vektör ve DNA parçası DNA ligaz enzimi ile birleştirildikten sonra rekombinant
DNA bir hücreye verilmek için hazır hale gelir. Rekombinant DNA hücrelere kimyasal ya da
fiziksel yollarla verilebilmektedir. Bu olaya transformasyon adı verilmektedir, eğer konakçı
hücre ökaryot ise transfeksiyon adı verilmektedir.
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Rekombinant DNA’nın hücreye girişi eğer virüsler tarafından sağlanıyorsa, buna da
transdüksiyon denir. Transfeksiyon, transformasyon ya da transdüksiyon uygulanmış hücrelere
transgenik hücreler adı verilmektedir. Transgenik hücreler içerdiği rekombinant DNA’yı
vektörün tipine göre klonlamaya, ifade etmeye ya da diğer rekombinant DNA özelliklerini (gen
knockdown vektörleri, reporter vektörler vb.) göstermeye başlar, bu da rekombinant DNA
teknolojisinin işlevselliğini ortaya koymaktadır (Soydemir ve Aksoy, 2017).
4.1. Bakteri Hücrelerinin Transformasyonunda Kullanılan Yöntemler
Yabancı DNA’yı bakteri içine sokmak için kimyasal yöntem ve elektroporasyon yöntemleri
kullanılmaktadır.
Kimyasal yöntemde, bakteri hücreleri yüksek konsantrasyondaki CaCl2 ile muamele edilerek
hücre duvarında delikler açılır. CaCl 2 ile bakterinin etkileşimi sonunda hücre duvarı yapısı
geçici olarak bozulur ve vektörleri içlerine almaya yatkın “kompetan” hale gelir. Buz üzerinde
bakteri hücreleri ile DNA karıştırılır. Karışım ısıtılır ve ısı şokuna uğrayan bakteri hücresine
gen girer. Rekombinant DNA bakteri içine girer, kopyalanır ve proteinleri üretir (Memişoğlu,
2013; Cevher Keskin ve Memon 2005).
Trasformasyonda, ökaryotik ve prokaryotik sistemlerde yaygın bir şekilde kullanılan başka bir
yöntem de Elektroporasyondur. Transformasyon veriminin yüksek olması ve kısa sürede
tamamlanması bu yöntemin avantajlarıdır (Cevher Keskin ve Memon,2005). Bu yöntemde,
%10 gliserol ile hazırlanmış kompetan bakteri hücrelerine kısa süreli yüksek voltaj uygulanarak
hücre membranında DNA’ların hücre içine geçmesini sağlayan porlar oluşturulur. Böylece
hücreye rekombinant DNA’nın girmesi sağlanır (Memişoğlu, 2013 ve Cevher Keskin ve
Memon,2005).
4.2. Transformasyon İşlemi Sonunda Rekombinant Bakteri Seçilimi
Rekombinanat plazmid DNA’yı içine almamış bakteriler ile transforme olmuş bakterilerin
birbirinden ayrılması işlemine seçilim denir.
Plazmid DNA üzerinde antibiyotik direnç genleri bulunmaktadır. Plazmid DNA’da hangi
antibiyotik direnç geni bulunuyorsa bu geni içeren besiyeri ortamında bakteriler büyütülür. Bu
şekilde içinde plazmid DNA olan bakteriler dirençli olduğu için hayatta kalırken, içinde
plazmid DNA içermeyen bakteriler antibiyotik direnç genine sahip olmadıkları için ölürler
(Memişoğlu, 2013). Şekil 2’ de Klonlama vektörü olarak bakteri plazmidi kullanılan
rekombinant DNA teknolojisinin temel basamakları gösterilmiştir (Memişoğlu, 2013).
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Şekil 2. Bakteri plazmidine gen klonlama basamakları
Rekombinant DNA teknolojisi ilaçların yanında birçok aşının üretiminde, gen tedavisinde ve
çevre mühendisliğinde biyolojik savaş için süper bakterileriler ile oktan, ksilen, naftalin ve
karışık hidrokarbonlar gibi petrol artıklarını kullanabilen bakteri türlerinde bu teknoloji
kullanılmaktadır (Soydemir ve Aksoy, 2017).
Bir tez çalışmasında, Burdur Gölü'nden 5 farklı noktadan toplanan su ve sediment örneklerine
ağır metal analizi (bakır, çinko, kurşun, kadmiyum, arsenik ve cıva) yapılmış ve bakteri
izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Ağır metal dirençli tespit edilen 39 izolat saflaştırılmıştır.
Çalışmada; bakır, çinko, kurşun, kadmiyum, arsenik ve cıvanın Minimum İnhibisyon
Konsantrasyonları belirlenmiştir. Yüksek derecede dirençli olan 7 izolat ve düşük derecede
direnç gösteren 5 izolat üzerinde Antibiyotik Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu testi
yapılmıştır. Yapılan ağır metal analizlerinde sediment örneklerinde en yüksek 49,63 µg/g çinko
ve 27,15 µg/g bakır tespit edilmiş diğer 4 metal tespit edilememiştir. Minimum inhibisyon
konsantrasyonları; bakır için 8 mM, kadmiyum için 4mM, kurşun için 16 mM, çinko için 16
mM, arsenik için 16 mM ve cıva için 0,025 mM olarak tespit edilmiştir. PZR ile taranan 15
farklı direnç geninden 4 tanesi çalışmamızda gözlemlenmiştir. Bunlar bakır, kadmiyum ve
kadmiyum-çinko-kobalt dirençlerini kodlayan genlerdir. Antibiyotik direnci ağır metal
direncine benzer sonuçlar göstermiştir (Yavuz, 2017).
Ruiz ve arkadaşları tarafından (2011), E.coli’ye metallothionein ve polifosfatkinaz genleri
aktarılarak atıksulardan yüksek oranda civa giderimi ve direnç kazandırımı yapılmıştır. Civaya
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direnç, polifosfat kinaz ile 80 µM, metallothionein ile 120 µM düzeyinde olmuştur. Bu çalışma
ile ilk defa metallothionein geninin taşıyıcı bir proteinle kaynaşmaksızın civa giderimini
sağladığı ortaya konulmuştur. Soğuk buhar atomik absorpsiyon spektrometresi analizleri,
metallothionein geni aktarılmış bakterinin 120 µM civa içeren karışımdan 100.2±17.6 µM’ını
biriktirdiğini göstermiştir. Bu çalışmayla ilk defa metllothionein geni klonlanmış rekombinant
bakteride yüksek civa birikimi ve gideriminin etkili olduğu gözlenmiştir.
5. SONUÇ
Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, kentleşme ve yaşam standartlarının artması ile birlikte suya
olan ihtiyaç dünyada ve ülkemizde sürekli olarak artmaktadır. Türkiye su zengini bir ülke
değildir. Bu nedenle gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmek için mevcut su
kaynaklarımızı verimli kullanmanın yanı sıra, atıksuların çevre dostu, yerüstü ve yeraltı su
kaynaklarına zarar vermeyecek şekilde arıtılarak deşarj edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Ağır metallerin atıksulardan gideriminde kullanılan klasik fiziksel-kimyasal arıtım
yöntemlerinin pahalı olması, toksik reaktif üretimi ve yüksek reaktif ihtiyacı gibi olumsuz
yönleri vardır. Bu kirleticilerle baş edebilecek mikroorganizmaların arıtımda kullanımı son
yıllarda büyük önem kazanmıştır.
Biyolojik süreçlerle metal arıtımı, özellikle mikroorganizmalarla yapılan metal biyosorpsiyonu,
konvansiyonel arıtıma alternatif ve etkili bir teknoloji oluşturacak güçtedir. Fakat toksik
metaller bakteri tarafından doğal olarak toksik olmayan forma dönüştürülemezler. Bu yüzden
yeni biyoremediasyon metotlarının bulunmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Daha etkili
biyoremediasyon uygulamalarının geliştirilmesi için daha fazla araştırma yapılarak ağır
metallerin giderimin de daha etkili olan türler belirlenmelidir.
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Abstract
Cobalt (Co) and nickel (Ni) are the important trace essential metals for the metabolisms of
humans and animals. However, high concentrations of these metal ions may be toxic and lead
to some health problems and cancers. Usages of these metals have increased with increasing
population and human demands. Heavy metals such as Co and Ni tend to accumulate in
environment. The contamination of environment with toxic heavy metals is a serious and
undesirable problem. Due to their negative impact on human, it is important to determine the
concentration of cobalt and nickel, especially in food and water samples. Therefore, volunteer
scientists have made great efforts to determine heavy metal contents of environmental samples.
In this study, ionic liquid dispersive liquid-phase micro-extraction (IL-DLPME) method was
developed for simultaneous flame atomic absorption spectrometric (FAAS) determination of
Co and Ni. For this purposes, sodium diethyl dithio carbamic acid (Na-DDTC) as a chelating
reagent and ionic liquid 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate as an extractor
were used. Method parameters including pH, concentration of chelating reagent, amount of
ionic liquid and vortex time were investigated and optimized. At the optimum conditions
interference effect of matrix ions were examined. Detection and quantitation limits of the
method were determined as 1.3 µg/L and 3.8 µg/L for Co and 1.7 µg/L and 4.8 µg/L for Ni,
respectively. Method has permitted 15 preconcentration factor. Linear dynamic ranges of the
method were determined between 0.1-2.2 µg/mL for Co and 0.1-2.5 µg/mL for Ni. Validation
of the method was performed by using certificated reference materials with quantitative results.
Finally, method was applied to food and environmental samples for determination of their Co
and Ni contents.
Keywords: Cobalt, DLLME, Extraction, FAAS, Nickel

1. INTRODUCTION
Increased population, growing industrialization, developments in technology, new industrial
factories and their activities bring a lot of advantages and adversely affect to environment and
also inhabitants. Heavy metals above their permissible concentrations are hazardous
contaminants for waters and living organisms (Bişgin et al., 2016). Hazardous metals are
environmentally persistent, non-biodegradable, toxic and accumulative. Existence of metal ions
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in aquatic media can cause many environmental and human health problems. The increasing
industrial activities may cause the accumulation of these pollutants (Sürme et al., 2018).
Heavy metal pollution in the world is the biggest problem and also inevitable for environment
and inhabitants. Heavy metals are found naturally in the earth and become concentrated with
increasing anthropogenic and industrial activities. As a result of these activities considerable
amount of trace metal can be released to environment (Bilal et al., 2017). So environment has
been polluted mostly in terms of heavy metals. The majority of heavy metals such as cadmium
and lead have toxic effects on living organisms. On the other hand, some of these metals such
as copper, zinc and cobalt are essential for human health (Beikzadeh and Sarrafi, 2017).
The persistence, toxic and non-biodegradable characteristics of trace metals such as cobalt and
nickel have attracted great interests of worldwide attention. Its accumulation and persistence in
the environment tend to concentrate in the food chain. They can be toxic and harmful at high
concentrations for all living organisms (Sorouraddin and Nouri, 2016).
Some of foodstuffs can contain cobalt and nickel. In addition preservation conditions increased
the cobalt and nickel concnetrations of foodstuffs. For example can, tin and tin can. Cobalt and
nickel are the important trace essential metals for the metabolisms of humans and animals.
However, high concentrations of these metal ions may be toxic and lead to some health
problems and cancers (Sadeghi et al., 2018). Usages of these metals have increased with
increasing population and human demands. Heavy metals such as Co and Ni tend to accumulate
in the environment. The contamination of the environment with toxic heavy metals is a serious
and undesirable problem. Due to their negative impact on human, it is important to determine
the concentration of cobalt and nickel, especially in food and water samples. Therefore,
volunteer scientists have made great efforts to determine heavy metal contents of environmental
samples (Arpa and Arıdaşır, 2019).
Nowadays, developed instrumental analytical devices and techniques such as flame atomic
absorption spectrometer, graphite furnace atomic absorption spectrometer and inductively
coupled plasma mass spectrometer can determine trace amount of metal ion at level of µg mL 1
and/or ng mL-1. However, determination of metal ions could be problematic and various
limitations could be observed. First reason is very low metal concentration so corresponding
analytical instruments hardly detect and determine the metal concentration. Therefore, metal
content of sample is below detection limit of the corresponding atomic absorption spectrometer.
Second one is; some of metal ions could negatively or positively interfere to analysis of target
analyte (Yao et al. 2017). Therefore, metal content of sample could not be determined
accurately. Because of these reasons, it is necessary or mandatory to apply one or more
preconcentration procedures to complex matrix prior to the instrumental analysis (Altunay et
al., 2019).
Thus, analytical chemists have performed to develop various extraction methods such as cloud
point extraction, dispersive liquid-liquid micro-extraction, solid-phase extraction. In these
procedures micro-extraction methods are economic and easy than classical liquid phase
extraction methods (Akramipour et al., 2018) because only very small amount of organic
solvent and very little extractant are used to extract analyte from the aqueous media (Torbati et
al., 2019). In dispersive liquid liquid-microextraction method, a disperser solvent such as
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acetone, methanol and acetonitrile in only micro liter volumes and an extraction phase such as
ionic liquids and non-water soluble organic solvents are added to the sample solutions to extract
the target analyte. An aqueous cloudy solution is formed. The target analyte can be extracted to
the extraction phase after centrifugation of the cloudy solution (Lemos and Vieira, 2014; Aydin
et al., 2018).
In this study vortex assisted ionic liquid dispersive liquid-liquid micro-extraction method was
developed for simultaneous determination of Cobalt and Nickel in foodstuffs.For this 1-Hexyl3-methylimidazolium hexafluorophosphate was used as an extractive agent and sodium diethyl
dithio carbamic acid (Na-DDTC) was used as complexing agent for complexation of Cobalt
and Nickel in the preconcentration studies.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Chemicals
The reagents used in the experimental studies were of analytical grade. Deionized water was
used throughout the experiments. Sodium diethyl dithio carbamic acid (Na-DDTC) and 1Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate were purchased (Sigma-Aldrich, Munich,
Germany) and used without further purification. Methanol, ethanol, acetonitrile, acetone,
toluene, cyclohexane, chloroform, 1,2 dichloroethane, carbon tetra chloride, hydrogen peroxide
and nitric acid were purchased from Merck (Merck, Darmstadt, Germany). Phosphoric acidphosphate (Merck, Darmstadt, Germany) for pH 2, 3, 6, 7 and 8, acetic acid-acetate (Merck,
Darmstadt, Germany) for pH 4 and 5 were used to prepare buffer solutions.
2.2. Instruments
A Shimadzu AA 7000 flame atomic absorption spectrometer (Shimadzu Corporation, Kyoto
Japan) was used for determination of copper. Hanna HI 2211 model digital pH-meter (Hanna
Instruments, Woonsocket, RI) was used to control pH of the aqueous media. A Nuve FN 400
model centrifugation device (Nuve Industry, Ankara, Turkey) was used to facilitate and
accelerate the phase separation of turbid solution. A Velp RX3 (Italy) model vortex mixture
was used to dissolve ionic liquid rich phase. Berghof Speedwave 2 (Berghof Instruments,
Eningen, Germany) closed vessel microwave digestion system was used to digest solid
mushroom samples.
2.3. Recommended Procedure
150 micro liter of hexa floro fosfat extractant was injected to 25 mL of sample solution
containig 180 micro molar diethyl di thio carbamic acid and which was buffered to pH 4 and
containing Cobalt and Nickel ions. Solution was vortexed at 2400 rpm for 60 seconds. Formed
cloudy solution was immediatealy centrifuged at 3000 rpm for 5 minutes. Sedimented phase
was removed by syringe and it was diluted to 1000 micro liter final volume with 1 molar nitric
acid in methanol solution.
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2.4. Preparation of Real Samples
Freshly collected mushroom samples were dried at 105 ˚C and then grinded in an agate
porcelain. Powder samples were sieved by using 200 mesh sifter. The microwave digestion
procedure was employed the samples. The developed method was applied to the digested
aqueous mushroom samples after necessary dilutions and pH adjustments.The microwave
digestion method was also applied to reference standard materials. Digested samples were
subjected to proposed procedure after pH adjustments and necessary dilutions.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Effect of pH
pH of aquous media is important for complexation of cobalt and nickel ions with diethyl di thio
carbamic acid. Firstly, effect of pH was investigated between pH 2 and 8. As it can be seen in
Figure 1 Quantiative extraction for both ions were obtained between pH 3 and 5. pH 4 was
chosen as optimum and all further extraction studies were performed by applying pH 4.

Figure 1. Effect of pH on the simultaneous extraction (N=4)
3.2. Effect of Extractant Type
In order to find best extraction efficiency; Toluene, cyclohexane, tetra fluoroborate, carbon tetra
chloride, hexafluorophosphate and1,2 dichloride ethane water-insoluble extractants and ionic
liquids were used. Results are depicted in Figure 2. In presence of hexafluorophosphate
quantitative extraction of both target ions were obtained. Hexafluorophosphate was used further
extraction studies.
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Figure 2. Effect of extractant type on the simultaneous extraction (N=4)
3.3. Effect of Extractant Amount
Extractant amount is important factor for complete extraction of metal ions from aqueous phase
to organic phase. To obtain quantitative extraction of Cobalt and Nickel ions
hexafluorophosphate volume was investigated between 50 and 300 micro liter. Results are
given in Figure 3. Quantitative extraction was obtained between 100 and 200 micro liter of
extractant volume. Therefore, 150 micro liter extractant volume was applied in all further
extraction studies.

Figure 3. Effect of extractant volume on the simultaneous extraction (N=4)
3.4. Effect of Ligand Concentration
Cobalt and Nickel ions react with di ethyl di thio carbamic acid and form metal complex. Ligand
concentration was investigated between 10 and 200 micro-molar. Results are given in Figure 4.
Recovery values increased with increasing ligand concentration and reached plateau. Therefore
180 micro molar di ethyl di thio carbamic acid concentration was applied in all further
extraction studies.
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Figure 4. Effect of ligand concentration on the simultaneous extraction (N=4)
3.5. Effect of Matrix
Effects of some potentially interfering ions which could be found in foodstuff and water
samples were examined. Interfering species at the concentrations given in Table 1 did not
positively or negatively affect the determination of simultaneous extraction of Cobalt and
Nickel.
Table 1. Effect of potentially interfering ions on the simultaneous extraction (N=4)
Ions Added species
Concentration % Recovery
Co
Ni
a
NaCl
1000
103±4 104±2
Cl100
102±2 104±2
NO2- NaNO2
10000
104±2 98±3
NO3- NaNO3
2Na2SO4
1000
95±1
103±1
SO4
1000
98±2
95±3
PO43- Na3PO4
3+
Cr(NO
)
50
98±5
99±3
Cr
3 3
3+
Fe(NO3)3.9H2O 100
103±1 98±3
Fe
102±1 99±1
Al3+ Al(NO3)3.9H2O 100
2+
Cd(NO3)2.4H2O 20
103±1 95±3
Cd
50
100±4 98±2
Pb2+ Pb(NO3)2
2+
Zn(NO3)2.6H2O 50
95±3
99±3
Zn
102±2 98±3
Mn2+ Mn(NO3)2.4H2O 100
98±3
98±2
Mg2+ Mg(NO3)2.6H2O 1000
102±2 99±1
Ca2+ Ca(NO3)2.4H2O 1250
KNO3
10000
98±2
101±2
K+
NaNO3
10000
99±2
100±2
Na+
a
Mean ± standard deviation
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3.6. Analysis of Standard Reference Materials
In order to prove method validation, two different standard reference materials which are Tea
and Trace Elements in Bush branches and leaves were used. Results are depicted in Table 2.
Recovery values were obtained between 96 % and 98 % for Nickel. Recovery values were
obtained as 95 % for Cobalt. Method accuracy was proven with high correlation between
certificated and our values. Therefore, these results showed that proposed method was
applicable to real food samples.
Table 2. Standard reference material analysis (N=3)
SRM
GBW 07603 GBW 07605
Certified value 1.70
4.60
for Nickel, µg/g
Our value
1.63±0.10
4.52±0.70
Recovery
96±1
98±4
Certified value 0.41
0.18
for Cobalt, µg/g
Our value
0.39±0.11
Not determined
Recovery
95±1
Below detection
3.7. Real Sample Analysis
Developed method was applied to determine nickel contents of edible mushroom samples.
Results are given in Table 3. According to results nickel contents of mushroom samples were
determined between 2.8 and 10.5 micro gram per gram on a basis of dry weight. Analyte
addition-recovery tests were also applied to mushroom samples. Quantitative recovery results
were obtained and Percent recovery values ranged between 98 and 99.
Table 3. Ni contents of mushrooms and analyte addition tests for Ni (N=4)
Mushroom species
Added (µg) Found (µg) % Recovery Content (µg/g)
a
Piptoporus betulinus
1.79±0.10
10.5±0.2
0.50
2.26±0.11
99±1
Boletus luteus
0.98±0.05
4.8±1.6
0.50
1.45±0.07
98±4
Russula delica
1.02±0.07
2.8±0.3
0.50
1.51±0.04
99±2
a
Mean±standard deviation
According to results cobalt content was found only one mushroom sample. Determined content
was 1.51 micro gram per gram on a basis of dry weight. Analyte addition-recovery tests were
also applied to mushroom samples. Results are given in Table 4. Quantitative recovery results
were obtained from analyte addition recovery tests. Percent recovery values ranged between 94
and 98.
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Table 4. Co contents of mushrooms and analyte addition tests for Co (N=4)
Mushroom species
Added (µg) Found (µg) % Recovery Content(µg/g)
A
Piptoporus betulinus
0.98±0.10 1.51±0.02
0.50
1.45±0.11
94±1
Boletus luteus
NF
BDL
0.50
0.48±0.05
96±4
Russula delica
NF
BDL
0.50
0.49±0.04
98±2
a
Mean±standard deviation
NF: Not found
BDL: Below Detection limit
4. CONCLUSION
The method represents the wide linear ranges, low detection limits, and high preconcentration
factor for Cobalt and Nickel ions. The method does not require expert personnel and high
operational costs because instrumentation is simple and inexpensive. Moreover method is
environmental friendly.
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Özet
Temiz üretim; kaynak kullanımları, atıkların ve emisyonların bütüncül bir yaklaşımla kaynakta
önlenmesine dayanan proaktif bir çevre koruma stratejisidir. Endüstriyel tesislerde temiz üretim
uygulamalarıyla doğal kaynakların ve çevrenin bir bütün olarak korunması hedeflenmektedir.
Temiz üretim uygulamalarında gerekli maliyetler ve sağlanacak faydalar arasında bir dengeyi
içeren mevcut en iyi teknikler (MET) kullanılmaktadır. Ancak temiz üretim uygulamalarında
endüstriyel tesisler özelinde en uygun MET’lere nasıl karar verileceği önemli bir sorundur.
İmalat sanayinin farklı alt sektörlerinde yürütülen temiz üretim çalışmaları incelendiğinde
araştırmacıların önemli bir bölümünün MET’lere karar verme sürecinde herhangi bir sistematik
veya analitik yöntem kullanmadıkları görülmüştür. Ancak temiz üretim uygulamalarında en
uygun MET’lere karar verilmesi sağlanacak tasarrufları ve faydaları doğrudan etkilediğinden
oldukça önemlidir. Bu çalışmada, çok ölçütlü karar verme (ÇÖKV) yöntemlerinin temiz üretim
ve diğer çevresel problemlerin çözümündeki uygulamaları araştırılmıştır. Ayrıca yaygın
kullanıma sahip 15 farklı ÇÖKV modeli irdelenmiş ve temiz üretim uygulamalarında en uygun
MET’lere karar verme süreçlerinde kullanılabilirlikleri değerlendirilmiştir. Uygulama
kolaylıkları, geliştirilebilir olmaları, farklı alternatiflerin değerlendirilmesine ve sıralanmasına
olanak sağlamaları nedeniyle “Tercih Sıralaması Organizasyon Yöntemi (PROMETHEE)”,
“İdeal Çözüme Benzerlik Yoluyla Tercih Sıralama Tekniği (TOPSIS)”, “Çok Ölçütlü
Optimizasyon ve Uzlaşık Çözüm Tekniği (VIKOR)” ve “Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)”
yöntemlerinin MET’lere karar verme süreçlerinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Ayrıca çeşitli ÇÖKV yöntemlerinin etkili bir kombinasyonunu içeren yeni bir karar verme
modeli geliştirilerek MET’lere karar verme süreçlerinde kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV) Yöntemi, Mevcut En İyi Teknikler (MET), Temiz Üretim.

THE USE OF MULTI-CRITERIA DECISION MAKING MODELS FOR SELECTION
OF BEST AVAILABLE TECHNIQUES IN CLEANER PRODUCTION
APPLICATIONS
Abstract
Cleaner production is a proactive environmental protection strategy based on the reduction of
resources consumptions, prevention of wastes and emissions with a holistic approach at the
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source. It is aimed to protect natural resources and environment as a whole with cleaner
production applications in industrial plants. The best available techniques (BAT) include a
balance between the required costs and benefits are used in cleaner production applications.
However, it is an important problem to determine the most suitable BATs for industrial plants
in cleaner production applications. When the cleaner production studies carried out in different
sub-sectors of the manufacturing industry are examined, it was observed that a significant
number of the researchers did not use any systematic or analytical method in the decision
making process. However, deciding on the most appropriate BAT in cleaner production
applications is very important as it directly affects the savings and benefits. In this study,
applications of multi-criteria decision-making (MCDM) methods in the solution of cleaner
production and other environmental problems were investigated. In addition, 15 different
MCDM models with widespread use were examined and their usability was evaluated in terms
of selecting the most appropriate BATs in cleaner production applications. It was concluded
that “Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE)”,
“Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)”, “Multicriteria
Optimization and Compromise Solution” (VIKOR)” and “Analytical Hierarchy Process
(AHP)” methods can be used in BAT decision-making processes because of their ease of
implementation, developable properties and possibilities for evaluation, comparison and
ranking of different alternatives. In addition, a new decision-making model can be developed
for the decision-making processes of BATs using an effective combination of various MCDM
methods.
Keywords: Best Available Techniques (BAT), Cleaner Production, Multi-Criteria Decision Making (MCDM)
Method.

1. GİRİŞ
Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin çevre üzerinde oluşturduğu baskının
kaynakta önlenmesi ve minimize edilmesi hem toplumsal sorumluluk hem de sürdürülebilir
kalkınmanın temelini oluşturmaktadır (TTGV, 2011). Dolayısıyla temiz üretim kaynak
kullanımları ve kirlenmenin kaynakta önlenmesini amaçlayan proaktif bir bir çevre stratejisini
ifade etmektedir (Öztürk, 2014). Endüstrilerde temiz üretim yaklaşımının yapılandırılması ve
sürekliliğinin sağlanması sadece çevresel fayda sağlamamakta bununla birlikte üretim
maliyetlerinin azaltılması, üretim verimliliğinin artırılması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi,
mevcut ve gelecekteki yasal düzenlemelere tam uyum sağlanması ve firma rekabet gücünün
artırılması gibi teknik, ekonomik ve hukuki faydalar da sağlamaktadır (Öztürk vd., 2005).
Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde değerlendirilen en önemli direktiflerden birini
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (IPPC-96/61/EC)” yeni adıyla “Endüstriyel Emisyonlar
Direktifi (IED-2010/75/EU)” oluşturmaktadır. Direktif, oluşan endüstriyel kirliliğin
kaynağında entegre bir yaklaşımla önlenmesinde “mevcut en iyi tekniklerin (MET/BAT)”
uygulanmasını esas almaktadır (IPPC BREF, 2003). MET’ler tesis ve üretim prosesleri özelinde
değişmektedir. Bunda tesisin yapısı, proses özellikleri, tesisat yapısı ve makine parkı, mevcut
uygulamalar, öncelikler, tesisin konumu, maliyet unsurları gibi daha çok sayıda faktör etkili
olabilmektedir. Bu nedenle etkili ve sürdürülebilir bir temiz üretim uygulaması için IED-IPPC
sektörel MET referans (BREF) dokümanlarında sunulan MET uygulamalarının farklı
değerlendirme kriterleri göz önünde bulundurularak karar verilmesi önem arz etmektedir.
Ancak temiz üretim uygulama metodolojisine göre temiz üretim analiz-etüt çalışmaları
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sonucunda tesis özelinde MET karar verme süreciyle ilgili herhangi bir teknik-metot, standart
ya da uygulamanın bulunmaması endüstriyel temiz üretim uygulamalarında MET’lere nasıl
karar verileceği konusu bir sorun teşkil etmektedir. Literatürdeki temiz üretim çalışmaları
incelendiğinde çok az sayıdaki çalışmada MET belirleme süreçlerinde kompleks karar verme
modelinin kullanıldığı görülmüştür (Cikankowitz ve Laforest, 2013; Öztürk, 2014; Yılmaz vd.,
2014; Evrard vd., 2018). Ancak çalışmaların büyük bir bölümünde herhangi bir sistematik veya
analitik yöntem kullanılmamıştır. Endüstriyel tesisler özelinde MET’lere karar verme süreçleri
teknik, ekonomik, çevresel ve ürün kalitesi açılarından negatif etkilere neden olmaması için
hassas karar vermeyi gerektiren süreçlerdir. Bu bağlamda, ÇÖKV yöntemlerinin farklı karar
modelleri MET’lere karar verme süreçlerinde kullanılabilir ve etkili sonuçlar verebilir.
Bu çalışmada, çevre ve diğer mühendislik sorunlarının çözümünde kullanılan toplam 15 ÇÖKV
yöntemleri irdelenmiştir. Bu yöntemlerin endüstriyel temiz üretim uygulamalarında MET’lere
karar verme süreçlerinde teknik olarak uygulanabilirlikleri araştırılmıştır. Bu çalışmanın ana
amacı; temiz üretim uygulamalarında tesis ve üretim prosesleri özelinde en uygun MET’lere
karar verme sürecinde sistematik bir yaklaşım sağlamaktır. Bu çalışma sonucunda önerilen
karar modelleri operatörlerin, sektör paydaşları ve bu konuda çalışan araştırmacılara önemli
teknik katkılar sağlayacaktır. Ayrıca bilimsel çalışmalarda MET belirleme süreçlerinin
iyileştirilmesi ve standartlaştırılması adına önemli bir farkındalık oluşturacaktır.
2. ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ
ÇÖKV yöntemi genellikle birbiriyle çelişen somut ve maddi olmayan kriterler açısından bir
dizi alternatif arasından bir veya daha fazla alternatifin sıralanmasında veya seçilmesinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Birden fazla ve genellikle çelişen kriterler içeren ÇÖKV
yöntemleri karar vericilerin belirli bir hedefe ulaşmak için karmaşık değerlendirme
problemleriyle başa çıkmalarını sağlamaktadır (Perçin, 2010). ÇÖKV yöntemlerinden biri olan
basit toplamlı ağırlıklandırma (BTA) çok basit ve yaygın olarak kullanılan ÇÖKV yöntemidir.
Puanlama yöntemi olarak da bilinen BTA yöntemi, temel mantığı tüm ölçütlere göre her
alternatifin performans değerlerinin ağırlıklı toplamını elde etmektir (Melia, 2015). BTA
yöntemi temiz üretim uygulamalarında MET seçimi için henüz kullanılmamıştır.
Ağırlıklı çarpım yöntemi (AÇY), BTA yöntemine çok benzeyen, uygulaması ve anlaşılması
kolay olan bir tekniktir. Bu yöntem, mantıksal ve hesaplama açısından basit olmasına rağmen
BTA gibi yaygın kullanıma sahip değildir (Yoon ve Hwang, 1995). Adım adım ağırlık
değerlendirme oran analizi (SWARA-step-wise weight assessment ratio analysis), bugüne
kadar birçok problemin çözümünde başarı ile uygulanmış, basit ve uzmanlarla birlikte
çalışmaya oldukça uygun olan ÇÖKV yöntemidir (Kersuliene vd., 2010). Katkı oranı
değerlendirmesi (additive ratio assessment (ARAS)) yöntemi, karar seçeneklerini çeşitli
ölçütler altında fayda fonksiyonu değerine göre sıralayan ÇÖKV yöntemidir. Bu yöntemde, bir
fayda fonksiyon değeri, bir karar seçeneğinin diğer karar seçeneğine göre görece etkinliğini
belirler. Yöntemde, karar seçeneklerinin fayda fonksiyonu değeri ile karşılaştırılır (Shariati vd.,
2014).
Analitik hiyerarşi süreci (AHS), karmaşık problemlerin çözümü için geliştirilen, politik,
ekonomik, sosyal ve teknik alanlardaki birçok problemin çözümü için en yaygın olarak
kullanılan ÇÖKV yöntemidir. AHS, birçok seçenek içerisinden karar vericinin belirlediği

99

ölçütler çerçevesinde karar seçeneklerini önem sırasına göre sıralayan bir tekniktir. AHS, karar
almada nicel ve nitel ölçütleri değerlendirebilen, grup veya bireyin tercihlerini, deneyimlerini,
bilgilerini, sezgilerini, yargılarını ve düşüncelerini de karar sürecine dahil edebilen doğrusal
ağırlıklı bir yöntemdir (Özbek ve Eren, 2012). Analitik ağ süreci (AAS), AHS’nin
genelleştirilmesi ile geliştirilmiş ve birçok alanda uygulama imkanı bulmuştur. Bu yöntem,
AHS’nin karar verme sürecinde göz önüne almadığı elemanlar arasındaki etkileşimleri de
dikkate alarak, problemin yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşide yapılanma zorunluluğunu
ortadan kaldırmaktadır. AAS, problemleri, elemanlar arasındaki ilişkileri ve yönlerini
tanımlayarak bir ağ şeklinde ifade etmektedir. Bu yapı sayesinde, doğrudan ilişkilendirilmemiş
elemanlar arasında olabilecek dolaylı etkileşimler ve geri bildirimler de dikkate alınmaktadır
(Saaty, 1996).
Gri sistem teorisi (GST), küçük örneklem ve zayıf bilginin yer aldığı problemlere çözüm
bulabilmek için geliştirilmiştir. GST’nin ortaya çıkışındaki temel düşünce; stokastik ya da
bulanık yöntemlerle üstesinden gelinemeyen belirsiz sistemlerin davranışlarını, sınırlı sayıda
veri yardımı ile tahmin etmektir (Köse vd., 2013; Altan ve Candoğan, 2014). Kuvvetlendirme
değerlendirmeleri için tercih sıralaması organizasyon yöntemi (preference ranking organization
method for enrichment evaluations (PROMETHEE)) yöntemi, alternatiflerin birbirleriyle
çelişen kriterleri göz önünde bulundurularak sınırlı sayıda alternatifin ölçülmesi için iyi
tasarlanmış bir yöntem olarak kabul edilmektedir (De Smet vd., 2009). Oran analizi temelinde
çok amaçlı optimizasyon (multi-objective optimization on the basis of ratio analysis
(MOORA)) yöntemi Brauers ve Zavadskas tarafından 2006 yılında geliştirilen ve ÇÖKV
problemlerinin çözümünde son yıllarda çokça kullanılan yeni sayılabilecek bir yöntemdir.
MOORA yöntemi ise farklı öngörülerin gruplandırılmasına dayanmaktadır (Brauers ve
Zavadskas, 2006).
İdeal çözüme benzerlik ile sipariş tercihi tekniği (technique for order preference by similarity
to ideal solution (TOPSIS)), gerçek dünyadaki ÇÖKV problemleriyle ilgilenmek için kullanışlı
bir yöntemdir. Karar vericilere çözülecek sorunları organize etmede ve alternatiflerin analiz,
karşılaştırma ve sıralamasını yapmada yardımcı olmaktadır (Yue, 2011). Çok ölçütlü
optimizasyon ve uzlaşık çözüm (Multicriteria Optimization and Compromise Solution
(VIKOR)) yöntemi, farklı birimlerle ölçülen ve birbiriyle çelişen ÇÖKV problemlerinin
çözümü için geliştirilmiştir (Afful-Dadzie vd., 2014). “Karmaşık oransal değerlendirme”
anlamına gelen (complex proportional assessment (COPRAS)) yöntemi kalitatif ve kantitatif
faktörleri değerlendirebilen ÇÖKV yöntemidir. Ölçütlerin maksimizasyon ve minimizasyon
yönlü oluşlarını dikkate alarak karar seçeneklerinin sıralanması ve değerlendirilmesi için çok
uygun bir yöntemdir (Kaklauskas vd., 2005). COPRAS yöntemi, karar seçeneklerinin önem
derecesi ve önceliğinin doğrudan ve oransal bağımlılığından hareket etmektedir (Zavadskas
vd., 2004).
İşlevsel rekabet gücü değerlendirmesi (Operational competitiveness rating (OCRA)) yöntemi,
performans ve verimlilik analizi problemlerinin çözümü için geliştirilmiş, oldukça basit ve
kullanışlı bir yöntemdir. OCRA, birbirine benzeyen girdiler kullanarak benzer çıktılar üreten
karar birimlerinin göreli etkinlik ölçümünden kullanılır (Özbek, 2017). Girdi ve çıktı
memnuniyeti ile verimlilik analizi tekniği (efficiency analysis technique with input ve output
satisficing (EATWIOS)), veri zarflama analizi (VZA) ve OCRA gibi çıktı ve girdi miktarları
arasındaki maksimum getiriyi ölçmenin ötesinde karar birimlerinin (KB) optimum çözümler
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yerine, tatmin edici çözümlere yönelebilmesini de destekleyen bir verimlilik analiz yöntemidir
(Peters ve Zelewski, 2006). Veri zarflama analizi (VZA), birden çok farklı ölçü birimlerine
sahip girdi ve çıktıların varlığı durumunda karar birimlerinin (KB) etkinliklerini ölçebilen,
parametrik olmayan, doğrusal programlama (DP) tabanlı bir yöntemidir. VZA’da etkinlik
ölçümü, üretim fonksiyonunun (üretim sınırı) bilindiği varsayımı altında yapılmakta ve
sistemlerin etkinliği, üretim sınırı ile karşılaştırılarak göreli olarak ölçülmektedir (Özden,
2008).
3. ÇEVRESEL KONULARIN KARAR VERME SÜREÇLERİNDE KULLANILAN
ÇÖKV YÖNTEMLERİ VE UYGULAMA ALANLARI
Çevre mühendisliğinde birçok alanda ÇÖKV yöntemleri kullanılmaktadır. VIKOR yöntemi,
2004'ten beri farklı alanlardaki çalışmalar için birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır.
Dursun (2016) en uygun tedavi alternatifini seçmek için bulanık VIKOR yöntemini
kullanmıştır. Curiel-Esparza vd. (2014) optimal dezenfeksiyon yönteminin seçiminde AHS,
Delphi ve VIKOR yöntemlerini kullanmıştır. TOPSIS yöntemi, bazı araştırmacılar tarafından
arıtma tesisleri için en iyi alternatifi seçmek için kullanılmıştır. Karimi vd. (2011) atıksu arıtma
prosesini seçmede bulanık TOPSIS ve bulanık AHS yöntemlerini kullanmışlardır. Kalbar vd.
(2012), Hindistan'daki belediye atıksu arıtımında kullanılan atıksu arıtma teknolojilerini
TOPSIS yöntemini uygulayarak listelemişlerdir. Dursun (2015), Türkiye için en iyi atıksu
arıtma alternatiflerini değerlendirmek için TOPSIS uygulamıştır. Qu vd. (2016), farklı acil
durum su kaynağı senaryolarında su teknolojilerinin uygulanması için üçgen bulanık TOPSIS
tabanlı bir yaklaşım kullanmışlardır. Srdjevic vd. (2017), Sırbistan'da bir inşa edilen sulak
alanın en iyi segmentasyonunu seçmek için TOPSIS dahil olmak üzere beş ÇÖKV yöntemini
kullanmışlardır. Kim vd. (2013), kentsel havzalarda arıtılmış atık su akış kullanımında en iyi
yerlerin önceliklendirilmesinde bulanık TOPSIS karar modelini kullanılmışlardır.
Analitik hiyerarşi süreci yöntemi, farklı alanlardaki çalışmalar için birçok araştırmacı
tarafından kullanılmıştır. Mahjouri vd. (2017), demir ve çelik atıksu arıtma teknolojisi
seçiminde AHS ve TOPSIS yöntemleri kullanmışlardır. Arroyo ve Molinos-Senante (2018),
avantajlı bir seçim yaklaşımı kullanarak uygun atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesinde AHS
yöntemi kullanmışlardır. Li vd. (2017), kıyı bölgelerindeki endüstriyel atıksu deşarjının yer
seçimi için çok kriterli değerlendirme yönteminde AHS yönteminden yararlanmışlardır.
Woltersdorf vd. (2018), yarı kurak gelişmekte olan ülkelerde kentsel alanlar için entegre bir su
ve besin yeniden kullanım sisteminin faydaları araştırmışlardır.
Ekolojik, ekonomik, toplumsal, kurumsal, politik ve teknik kriterleri kullanan dört sistem AHS
ile çoklu karar kriterleri analizi yoluyla karşılaştırılmıştır. Sutadian vd. (2017), su kalitesi
endeksi geliştirmek için parametre ağırlıklarını belirlemede AHS kullanmışlardır. Ouyang vd.
(2015), doğal atık su arıtma alternatiflerinin seçimi için AHS yöntemi kullanmışlardır. Beltrán
vd. (2009) atıksu arıtma alternatiflerinin seçiminde AHS ve PROMETHEE yöntemlerini
kullanmışlardır. Ozturk (2018) öncelikli mikrokirleticilerden biri olan triklosan için en iyi
arıtma alternatiflerinin belirlenmesi amaçlamış ve 18 değerlendirme kriterlerinin
belirlenmesinde ve ağırlıklandırılmasında AHS ve entropi yöntemi kullanılmıştır. Ardından
arıtma alternatiflerinin belirlenmesinde TOPSIS, PROMETHEE ve VIKOR karar
modellerinden yararlanmıştır (Ozturk, 2018).

101

4. ENDÜSTRİYEL TEMİZ ÜRETİM UYGULAMALARINDA MEVCUT EN İYİ
TEKNİKLERE KARAR VERME SÜRECİ
Temiz üretim uygulama metodolojisine göre prosesler bazında girdi-çıktı denkliklerine dayalı
detaylı analiz çalışmaları yapıldıktan ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenmektedir. Bu noktada
endüstriyel tesislerde teknik-teknolojik alt yapı, teknik uygulanabilirlik, ekonomik durum ve
çevresel faydalara göre MET’lere karar verilmektedir. Ancak bu temel çerçevede tesis özelinde
öncelikli MET’lere karar verilebilmesi için sistematik bir karar verme modelinin kullanılması
gereklidir. Literatürde çok az sayıdaki araştırmacı temiz üretim uygulamalarında MET
belirleme süreçlerinde çeşitli ÇÖKV yöntemlerinden ya da kompleks karar verme araçları
kullanmışlardır. Ozturk ve Cinperi (2018) entegre bir yünlü tekstil fabrikasında uygun teknoekonomik minimizasyon teknikleriyle su tüketimini, atık su miktarını ve kirletici yüklerini
azaltmak amaçlanmıştır. Toplam 82 minimizasyon tekniği belirlenmiş ve çok kriterli karar
verme yöntemlerinden kriter ağırlıklandırma, ağırlıklandırılmış toplama ve basit sıralama
metotlarının bir kombinasyonunu kullanarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, tesiste toplam
9 minimizasyon tekniğinin uygulanmasına karar verilmiştir. Yılmaz vd. (2014) belirli bir sürece
odaklanmış, demir döküm ve bu endüstriye uygulanacak MET'lerin performans ve çapraz
medya etkilerini değerlendirmek için bir YDA kullanmıştır. Fores vd. (2013) belirli bir
endüstriyel tesisat ve sektör için sürdürülebilir ve en uygun MET’i tanımlamak için bir YDA
temelli bir karar verme sistemi kullanmışlardır. Evrard vd. (2018) MET’leri önermede
istatistiksel araçlar (temel bileşen analizi, hiyerarşik kümeleme) ve algoritmik yaklaşım
(MissForest) ile bir karar verme sistemi kullanmışlardır.
Cikankowitz ve Laforest, (2013) MET performansının bir teknik değerlendirme yöntemi olarak
kullanılmasını çalışmışlardır. Çalışılan şirketler göz önüne alındığında, metodoloji MET’lerin
değerlendirilmesine odaklanır ve üretim birimlerinin ve yönetim süreçlerinin değerlendirilmesi
için genel bir çerçeve sunulmuştur. L-MET, bir şirketin mevcut tekniklerinin performansı ile
BREF'lerin MET performansı arasında bir karşılaştırma sağlar. Bu adım çok önemlidir, çünkü
MET performansındaki sapmaları tespit eder. Ayrıca, bu şekilde, mevzuatın gerektirdiği
performans seviyesine ulaşmada en büyük öneme sahip önlemlerin belirlenmesi daha kolay
olacaktır. Öztürk (2014) tekstil sektörünün faklı alt sektörlerinde temiz üretim uygulamaları
yapmışlardır. Her bir işletme özelinde teknik, ekonomik ve çevresel performansların
artırılmasında ihtiyaç duyulan temiz üretim önerileri belirlenmiştir. Bu kapsamda ÇÖKV
yöntemlerinden oluşan üç aşamalı bir karar verme modeli kombinasyonu kullanmıştır. Bu
kapsamda kriter ağırlıklandırma, ağırlıklandırılmış toplama ve basit sıralama metotlarını
kullanımıştır (Öztürk, 2014). Yapılan çalışmalardan da görüldüğü gibi MET’lere nasıl karar
verileceği konusunda eksiklikler bulunmaktadır. Bu nedenle en uygun MET’lere karar verme
sürecinde sistematik bir yaklaşımın geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
ÇÖKV yöntemleri genelde çelişen, mevcut alternatifler arasında tercih kararı almak için
kullanılan yöntemlerdir. ÇÖKV yöntemleri, karmaşık ve bütünüyle algılaması zor konuları
analiz etmektedir. Bahsedilen yöntemler ile şeffaf ve hesabı verilebilir bir yöntem sağlanmakta
ve karar verme süreçlerini sistematik bir şekilde yürütmektedirler. Böylelikle çevre
mühendisliği ve temiz üretim alanlarında tercihler arasında karar vermede yardımcı
olmaktadırlar. Literatürde de görüldüğü üzere çevre mühendisliğinde birçok alanda ÇÖKV
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yöntemleri ile çalışma yapılmıştır. Ancak temiz üretim de sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmada, çevre mühendisliği ve temiz üretim ile ilgili sorunların çözümünde kullanılan
toplam 15 ÇÖKV yöntemleri irdelenmiştir. Birçok araştırma sonucunda da PROMETHEE,
TOPSIS ve AHS yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. PROMETHEE yöntemini diğer
karar verme yöntemlerinden ayıran en önemli özellik, her derecelendirme faktörünün
birbirlerinin ve iç ilişkilerinin önem derecelerini dikkate almasıdır. TOPSIS yöntemi,
dünyadaki en önemli karar verme yöntemlerinden biri olarak kabul edilmektedir. AHS,
karmaşık problemlerin çözümü için geliştirilen bir ÇÖKV yöntemidir. Bu nedenle çevresel
problemlerin çözümünde yaygın kullanıma sahip olmaktadırlar. Ancak MET’lere karar verme
süreçlerinde herhangi bir karar yöntemi kullanılmamakta ve bu oldukça sübjektif bir durum
olmaktadır. Temiz üretim etüt-analiz çalışmaları sonucunda elde edilen verilere göre MET’lere
nasıl karar verileceği bir sorun teşkil etmektedir. Bazı araştırmalar da ÇÖKV yöntemi
kullanılmış kısmen de olsa kantitatif değerlere dayanan objektif bir yaklaşım uygulanmaya
çalışılmıştır. Ancak bu çalışmalarda da farklı yöntemlerin veya çeşitli karar modellerinin
kullanılması ve bir standardın bulunmaması temiz üretim uygulamalarında MET’lere karar
verme süreçlerini daha karmaşık hale getirebilmektedir. Bu nedenle MET seçiminde sistematik
kolay uygulanabilir, standartlaştırılabilir, kullanışlı ve etkili sonuçlara ulaşılmasını sağlayan bir
karar yönteminin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bağlamda PROMETHEE, TOPSIS,
VIKOR ve AHS pratik ve etkili yöntemler olabilir. Ayrıca çeşitli ÇÖKV yöntemlerinin bir
kombinasyonu kullanılarak yeni bir karar model yaklaşımı geliştirilebilir.
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Özet
İki asırdan fazla bir süredir faaliyette olan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), çevrenin
korunmasında en etkili sistem olan Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya başlamıştır.
Türkiye’de ilk defa PTT’de beş yönetim sisteminin (TS EN ISO 9001: 2015 / TS EN ISO
10002: 2014 / TSE EN ISO 14001: 2015 / TSE EN ISO 27001: 2013 / OHSAS 18001: 2014)
entegre yönetim sistemi olarak uygulanmaktadır.
Bu çalışmada PTT’de yaklaşık 4.180 iş yerinde (Genel Müdürlük Hizmet Binaları,
Başmüdürlük ve Başmüdürlüklere bağlı Posta İşleme, Kargo İşleme, Posta Dağıtım, Kargo
Dağıtım, Merkez Müdürlükleri ve bunlara bağlı Şube) atık yönetimini uygulamak için yasal
yükümlülükler doğrultusunda hazırlanan prosedürlere, uygulama metotlarına, tüm iş yerlerinde
teslim edilen atıklara ait verilerin takibinin yapılması, raporlanması ve izlenmesi için kullanılan
kaynaklara (EYS yazılımına) değinilecektir. Hem kaynakları etkin ve verimli kullanmak hem
de daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için PTT’de uygulanan Çevre Yönetim Sistemini diğer
kurum ve kuruluşlara örnek olması açısından tanıtmak amaçlanmaktadır.
2018 yılında PTT faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların belediyelere veya yetkilendirilmiş
kurum-kuruluşlara teslimi sağlanmıştır. Bu bağlamda 107.498,65 kg tehlikeli atık, 473.381,69
kg tehlikesiz atık teslimi yapılarak sadece tehlikesiz atıklardan 332.279,10 kg kağıt karton
ambalaj atığın geri dönüştürülmesiyle 5.644 adet ağacın kurtarılması ile uygulanan yöntemin
etkin ve verimliliği ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Atık Yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi, PTT

WASTE MANAGEMENT APPLICATION IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEM: PTT EXAMPLE
Abstract
The Postal and Telegraph Organization (PTT), which has been in operation for more than two
centuries, has started to implement the Environmental Management System which is the most
effective system in the protection of the environment. It is implemented as an integrated
management system of five (TS EN ISO 9001: 2015 / TS EN ISO 10002: 2014 / TSE EN ISO
14001: 2015 / TSE EN ISO 27001: 2013 / OHSAS 18001: 2014) the first time at PTT in Turkey.
In this study, we will introduce application methods, prepared the procedures, the resources
(EYS software) used for tracing, reporting and monitoring of data related to wastes delivered
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in all workplaces in PTT at approximately 4,188 workplaces (General Directorate Service
Buildings, Directorates, Cargo Handling, Postal Distribution, Cargo Distribution, Central
Office etc.) The aim is to introduce the Environmental Management System, which is applied
in PTT, as an example to other institutions and organizations, both for efficient and efficient
use of resources and for a cleaner and sustainable environment.
In 2018, the wastes generated as a result of PTT activities were delivered to municipalities or
authorized institutions. In this context, 107.498.65 kg dangerous waste, 473.381,69 kg nonhazardous waste is delivered and 5.644 trees were recovered by recycling paper packaging
waste from only non-hazardous waste. As a result, the efficiency and efficiency of the applied
method is revealed.
Keywords : Waste Management, Environmental Management System, PTT

1.GİRİŞ
Organizasyonlar; ihtiyaçların sonsuz, kaynakların sınırlı olduğu dünyada, kıt kaynakların etkin
ve verimli kullanılması ilkesi ile hareket ederek sürdürülebilir bir çevre sağlama yolunda
ilerlemektedir. Bu bağlamda yönetim otoriteleri iş süreçlerini, çevreye daha az zarar verecek
şekilde oluşturmaya ve bu iş süreçlerinde çevreye duyarlı malzemeler kullanmaya özen
göstermektedirler. Organizasyonlar, ekonomik gelişmenin için çevre kalitesi ile fırsatların
arasındaki ilişkiyi fark etmişlerdir ve bu bağlamda politika, misyon, vizyon, iş ve işlemlerini,
toplumsal duyarlılık için de yeniden düzenlemeye başlamışlardır.
Artık, organizasyonlara yön veren müşteri istekleri kavramı, kalite ve hızın ötesinde, çevre
unsurlarını da içermektedir. Toplam kalite olgusu içinde yer alan çevre kalitesinin önemi her
geçen gün giderek artmaktadır. Atıkların atılması veya kazalar sonucu oluşan çevre sorunlarının
sebepleri kalite ve iş güvenliği sebepleriyle benzer olduğu görülmektedir (Baynal, 2014).
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş. 1840 yılından günümüze iki asra yakın süredir topluma
hizmette sınır tanımadan faaliyetlerde bulunmaktadır. Dünyada uygulanan yönetim
standartlarından Kalite (TS EN ISO 9001: 2015), Müşteri Memnuniyeti (TS EN ISO 10002:
2014), Çevre (TSE EN ISO 14001: 2015), Bilgi Güvenliği (TSE EN ISO 27001: 2013) ile İş
Sağlığı ve Güvenliği (OHSAS 18001: 2014)Yönetim Sistemlerini Entegre bir yapıda
dokümante ederek tüm işyerlerinde uygulamıştır. Belgelendirme kuruluşu TSE tarafından
yapılan tetkik sonucu ülkemizde ilk defa 5 yönetim sisteminin bir arada belgelendirilmesine
hak kazanmıştır.
Sanayi Devriminden 1970’li yıllara kadar tüm dünyanın gündemini kalkınma oluştururken bu
tarihten sonra doğal kaynakların sınırsız olmadığını hatırlatan çevre krizlerinin yaşanması,
çevrenin ve çevre korumanın önemini ortaya çıkarmıştır (Zeytin ve Kırlıoğlu, 2014).
Çevre yönetimi, insanoğlunun yaşam tarzıyla doğal çevrenin işleyişi arasındaki etkileşim
bütününü kapsamakta olup, iyi bir yönetim sistemi ile koruyucu, onarıcı ve geliştirmeci
değerler, temel işlevler olarak belirlenmiştir (Baykal, 2010; Zeytin ve Kırlıoğlu, 2014).
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Halkın artan çevre bilinci ve çevreye duyarlı ürünlere yönelmesi, devletlerin çevre
düzenlemeleri ve politikaları, organize olmuş grupların baskıları sonucu işletmeler çevre
yönetim sistemini uygulamaya başlamışlardır (Kanalan, 2006; Ertuğrul, İ. & Şavlı, A., 2013).
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) çevresel amaç hedeflerin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi,
atık oluşumunun önlenmesi, atık oluşumunun azaltılarak çevreye verilen zararın azaltılması,
geri dönüşümün sağlanmasıyla verimliliğin arttırılması ve maliyet tasarrufu sağlanmasında, en
önemlisi çevrenin korunmasında en etkili sistem olan Çevre Yönetim Sistemini uygulamaya
başlamıştır.
Belirtilen çevre yönetim sistemlerinin varlığı çevre maliyetlerinin de işletme maliyetleri arasına
girmesini sağlayarak işletmelerin salt kâr elde etme yönündeki hedeflerine atıkların azaltılması
gibi yeni hedefler eklemiş ve işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda
gerçekleşmesine önemli bir katkı sağlamıştır (Yontar, 2008) .
Organizasyonlarda, çevre yönetim sistemlerinin uygulanmasıyla belirlenen çevre sorunları
kontrol edilerek, veriler elde edilmekte ve bu verilere göre sürekli iyileştirme için gerekli
aksiyonlar açılmakta ya da düzeltici faaliyetler başlatılmaktadır.
Sanayileşme ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte paralellik gösteren hızlı kentleşme ve nüfus
artışı, Türkiye’de ve hatta tüm dünyada insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını hızlı bir
şekilde artırmaktadır. Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişleme, doğal
kaynakların daha çok kullanımına sebep olurken, sürekli artış gösteren tüketim eğilimi ile
birlikte oluşan atıklar da, miktarları ve zararlı içerikleri sebebiyle çevreyi ve insan sağlığını
tehdit eder boyutlara ulaşmıştır (Kaçtıoğlu ve Şengül, 2010; Gündüzalp ve Güven, 2016). Bu
bağlamda atık tanımı, ülkemiz mevzuatında ilk olarak 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanunu’nda “Herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye atılan veya bırakılan zararlı maddeler”
olarak belirtilmiştir. (Çevre Kanunu, 1983).
Bu çalışmada PTT AŞ.’de yaklaşık 4.180 iş yerinde (Genel Müdürlük Hizmet Binaları,
Başmüdürlük Hizmet Binaları ve Başmüdürlüklere bağlı Posta İşleme, Kargo İşleme,
Posta Dağıtım, Kargo Dağıtım, Merkez Müdürlükleri ve bunlara bağlı Şube) atık
yönetimini uygulamak için yasal yükümlülükler doğrultusunda hazırlanan prosedürlere,
uygulama metotlarına, tüm iş yerlerinde teslim edilen atıklara ait verilerin takibinin yapılması,
raporlanması ve izlenmesi için kullanılan kaynaklara (EYS yazılımına) değinilecektir.
Bu çalışma ile hem kaynakları etkin ve verimli kullanmak hem de daha temiz ve sürdürülebilir
bir çevre için PTT AŞ.’de uygulanan Çevre Yönetim Sisteminin diğer kurum ve kuruluşlara
örnek olması açısından yapılan iş ve işlemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
2.METOT
Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında yer alan Çevre Yönetim Sistemi için; ilgili
standart hükümleri, Çevre Kanunu, Atık Yönetim Yönetmeliği, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği
ve vb. mevzuata uygun olarak ortak doküman hazırlanarak yükümlülükler belirlenmiştir. Bu
sayede şirketin işyerlerinde uygulanacak olan Çevre Yönetim Sistemi, Şirketin işyerlerinde
oluşan atıkların ilgili mevzuatlara göre kaynağında toplatılması, azaltılması, geri dönüşümü ve
bertarafının sağlanması maksadıyla Ülke genelinde hizmet veren yaklaşık 4180 işyerinde
(acentelikler hariç) aynı anda uygulanmasında yol haritası olması maksadıyla Tehlikeli
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Atıkların Yönetim Prosedürü, Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Prosedürü ve Çevre Yönetim
Sistemi Faaliyeti Kontrolü Prosedürü hazırlanarak doküman haline getirilmiştir. Dokümanların
üst yönetimce onaylanmasına müteakip eş zamanlı olarak elektronik ortamda tüm işyerlerine
duyurusu yapılmıştır.
PTT AŞ.’de Atık Yönetimi; mevzuat gereği hazırlanan prosedürler doğrultusunda, tehlikesiz
ambalaj atıkları için şirketin iş yerlerinden doğrudan yetkilendirilmiş kuruluşlara veya lisanslı
firmalara, tehlikeli atıklar için şubelerden; bağlı olduğu merkezlere, merkezlerden de bağlı
olduğu Başmüdürlüklere, Başmüdürlüklerde oluşturulan geçici biriktirme yerlerine
gönderilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığın Çevrimiçi Sistemi kullanılarak toplanan tehlikeli
atıkların yetkilendirilmiş geri dönüşüm/bertaraf firmalarına tesliminin yapılmasını sağlanacak
şekilde metot uygulanmaktadır.
Ülke genelinde 4.180 işyerinde hizmet veren Şirketin faaliyetleri sonucunda (oluşan) atıkların
takibi, kontrolü ve verilerin raporlanması için yazılım kullanılmaktadır. Yazılım hem zaman
açısından tasarruf, hem de Atık Yönetimin uygulanabilirliği açısından kolaylık sağlamaktadır.
Uygulamada yeknesaklık sağlamak ve uygulama adımlarını göstermek üzere Çevre Yönetim
Sistemi ve sistemin ana unsurları olan atık yönetimi konularında yaklaşık 28.000 çalışana
eğitimler verilmiştir. Ayrıca 2.000 temizlik firma personeline atık türleri, atıkların toplanması,
biriktirmesi ve yetkilendirilmiş geri dönüşüm/bertaraf firmalarına teslimi hakkında eğitimler
verilmiştir. Benzer eğitimler yeni işe başlayan veya firma personeline de verilmek üzere
planlama yapılmıştır.
Bunun yanında hem çalışanlarda hem de PTT AŞ.’den hizmet almaya gelen müşterilerde
farkındalık oluşturmak için doğal kaynak tasarrufunu ve atık oluşumunun azaltılması temalı
afişler tasarlanarak işyerlerinde teşhiri sağlanmıştır. Teşhiri sağlanan görseller hakkında iç ve
dış müşterilerimizde olumlu geri bildirimler alınmıştır.

Görsel 1. Farkındalık Afişleri
Entegre Yönetim Sistemi eylem planı çerçevesinde; çevreye olan duyarlılığı göstermek, diğer
kuruluşlara öncü olmak, çalışanlarda ve toplumda var olan farkındalığı artırmak ve gelecek
nesillere yaşanabilir daha yeşil çevre bırakılabilmek amacıyla, Ankara Kurtboğazı Barajı
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alanında 23 Nisan 2019 tarihinde Atık Toplama Etkinliği (Trashtag Challenge)
gerçekleştirilmiştir.
Atık Yönetiminin uygulanmasında en büyük değişken insan faktörüdür. PTT AŞ.’de atık
yönetiminin etkin ve verimli uygulanması için öncelikle eğitimlere ağırlık verilmiştir. Şirket
faaliyetleri sonucunda üretilen (oluşan) atıkların azaltılması, önlenmesi, kaynağında
toplatılması, geri dönüşümü ve bertarafının sağlanması açısından eğitimlere, görsellere, afişlere
ve farkındalık faaliyetlerine önem verilerek çevre açısından duyarlı, bilinçli personel ve hatta
toplum için öncü bir kuruluş olma yolunda ilerlemektedir.
3.BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Bu bölümde Şirketin faaliyetleri sonucunda işyerlerinde üretilen (oluşan) başlıca atık türlerine,
2018 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyanı yapılan tehlikeli ve tehlikesiz atık miktarlarına
ve 2019 yılı ilk çeyrek atık miktarlarına yer verilmiştir.
Tablo 1. PTT AŞ. İşyerlerinde Üretilen (Oluşan) ve Takibi Yapılan Başlıca Atık Türleri
Tehlikesiz Atık Kodları ve Türleri
150101 Kâğıt-Karton Ambalaj
150102 Plastik Ambalaj
150104 Metalik Ambalaj
150106
Karışık
Ambalaj
(Kağıt,Plastik,Cam,Metal)
150107 Cam Ambalaj
160604 Alkali Piller
170405 Demir Ve Çelik Atığı
180109 Miadı Dolmuş İlaç Atığı
200101 Kâğıt- Karton (Arşiv)
200134 Atık Pil

Tehlikeli Atık Kodları ve Türleri
080317 (Baskı Toneri)
130208 Atık Motor Yağı
130701 Fuel-oil ve Mazot
130703 Diğer Yakıtlar
160213 Tehlikeli Iskarta Ekipmanlar
160305 Tehlikeli Madde İçeren Organik
Atıklar
160601 Kurşunlu Piller
160602 Nikel Kadmiyumlu Piller
170409 Kontamine Olmuş Metal Atıkları
180103 Tıbbi Atık
200121 Flüoresan Atığı
200126 Bitkisel Atık Yağ
200133 Atık Pil
200135 Atık Elektrikli Ve Elektronik
Ekipmanlar

Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere Şirketin faaliyetleri ofis, posta-kargo kabul ve dağıtım
şeklinde özetlenebilir.
Tablo 2. PTT AŞ. İşyerlerinde 2018 Yılında Üretilen (oluşan) ve Mevzuat Hükümlerine Göre
Yönetilen Tehlikesiz Atık Cinsleri ve Miktarları
TEHLİKESİZ ATIK
ATIK KODU VE CİNSİ
150101-KÂĞIT-KARTON AMBALAJ
150102 PLASTİK AMBALAJ

MİKTARI (KG)
295.723,00
60.829,00
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150104 METALİK AMBALAJ
150106-KARIŞIK AMBALAJ
(Kâğıt, Plastik, Cam, Metal)
150107-CAM AMBALAJ
160604 -ALKALİ PİLLER
170405-DEMİR VE ÇELİK ATIĞI
180109-MİADI DOLMUŞ İLAÇ ATIĞI
200101-KÂĞIT- KARTON(ARŞİV)
200134-ATIK PİL
TOPLAM

2.299,00
58.311,00
5.438,00
9,00
21.440,00
26,00
43.866,00
51,00
487.992,00

Tablo 3. PTT AŞ. İşyerlerinde 2018 Yılında Üretilen (oluşan) ve Mevzuat Hükümlerine Göre
Yönetilen Tehlikeli Atık Cinsleri ve Miktarları
TEHLİKELİ ATIK
ATIK KODU VE CİNSİ
MİKTARI(KG)
080317- BASKI TONERİ
82,00
130208- ATIK MOTOR YAĞI
690,00
130701- FUELOİL VE MAZOT
57.750,00
130703- DİĞER YAKITLAR
8.850,00
160213 -TEHLİKELİ ISKARTA EKİPMANLAR
6.505,00
160305- ORGANİK ATIKLAR
8.360,00
160601-KURŞUNLU PİLLER VE AKÜMÜLATÖRLER
16.707,00
160602- NİKEL KADMİYUM PİLLER
39,00
170409- KONTAMİNE OLMUŞ METAL ATIKLARI
2.540,00
180103-TIBBİ ATIK
14,50
200121- FLÜORESAN ATIĞI
293,00
200126- BİTKİSEL ATIK YAĞ
2.345,00
200133 ATIK PİL
2.960,00
200135- ATIK ELEKTİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLAR
58.630,00
TOPLAM
165.765,50
PTT AŞ. işyerlerinde 2019 yılı ilk çeyreğinde oluşan atıklara ait bilgiler Tablo 4 ve Tablo 5’te
rapor halinde verilmiştir.
Tablo 4. PTT AŞ. İşyerlerinde 2019 Yılı İlk Çeyreği (Ocak-Şubat-Mart) Üretilen (oluşan) ve
Mevzuat Hükümlerine Göre Yönetilen Tehlikeli Atık Cinsleri ve Miktarları
2019 TEHLİKELİ ATIKLAR (İLK ÇEYREK)
ATIK KODU VE CİNSİ
MİKTARI(KG)
20.760,00
200135-ATIK ELEKTRİK VE ELEKTRİKLİ EKİPMANLAR
4.080,00
160601-KURŞUNLU PİLLER VE AKÜMÜLATÖRLER
1.540,00
200126-BİTKİSEL ATIK YAĞ
231,00
080317-ATIK BASKI TONERİ
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200133-ATIK PİL
200121-ATIK FLUORESAN
TOPLAM

131,92
10,00
26.752,92

Tablo 5. PTT AŞ. İşyerlerinde 2019 Yılı İlk Çeyreği (Ocak-Şubat-Mart) Üretilen (oluşan) ve
Mevzuat Hükümlerine Göre Yönetilen Tehlikesiz Atık Cinsleri ve Miktarları
2019 TEHLİKESİZ ATIKLAR (İLK ÇEYREK)
ATIK KODU VE CİNSİ
MİKTARI(KG)
85.443,00
150101- KAĞIT-KARTON AMBALAJ
18.724,90
150106- KARIŞIK AMBALAJ
12.589,00
150102- PLASTİK AMBALAJ
4.260,00
170405- DEMİR VE ÇELİK
1.860,00
200101- KAĞIT KARTON(ARŞİV)
1.762,56
150107- CAM AMBALAJ
1.600,00
170201- AHŞAP
1.140,00
160122- BAŞKA BİR ŞEKİLDE TANIMLANMAMIŞ PARÇALAR
680,00
191201- KAĞIT-KARTON
400,00
160119- PLASTİK
184,75
150104- METALİK AMBALAJ
120,00
170407- KARIŞIK METALLER
11,85
200134- ATIK PİL
5,14
160605- DİĞER PİLLER VE AKÜMÜLATÖRLER
1,92
160604- ALKALLİ PİLLER (160603 HARİÇ)
128.783,12
TOPLAM
Atık Yönetimi kapsamında işyerlerinde oluşan atıkların, kaynağında ayrı toplatılması, toplanan
atıkların belediyelere ve lisanslı geri dönüşüm/ bertaraf firmalarına belirlenen sorumlularca
teslimi ve EYS yazılımından takibi sağlanmaktadır. Bu kapsamda işyerlerinden 2018 yılında
653.757,50 kg atık toplanmış olup %25’ini tehlikeli atıklar oluştururken %75’ini de tehlikesiz
atıklar oluşturmaktadır. 2019 yılı ilk çeyreğinde 155.536,04 kg atık toplanmış olup %17,20’sini
tehlikeli atık oluştururken %82,80’sini tehlikesiz atık oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar
sonucunda; toplanan bu atıklar belediyelere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş
olan kuruluşlara veya lisanslı firmalara teslim edilmiştir. Yapılan teslimatlar ekonomimize geri
dönüşüm ile kazandırılan atıklar olarak kayıtlanmıştır.
Kullanım ömrü tamamlanmış pillerin canlılara (insanlara, hayvanlara), bitkilere, suya, havaya
ve toprağa verdiği zararların minimize edilmesi için Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları
Derneği (TAP) ile protokol yapılmıştır. Bu sayede iş yerlerinden toplanan 3.011 kg atık pil
uygun bertarafı için adı geçen derneğe posta yoluyla teslim edilmiştir.
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4. SONUÇ
PTT AŞ. 2017 yılı Ekim ayında başlayan Çevre Yönetim Sistemi standardı belgelendirme
çalışmalarının tamamlanması sonucu 2018 yılı Aralık ayında TSE tarafından yapılan
belgelendirme tetkiki sonucu 13.12.2018 tarihinde TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim
Sistemi Standardı belgesini almaya hak kazanmıştır.
Bu süreçte faaliyetler sonucu işyerlerinde oluşan atıkların mevzuatına uygun yönetilmesi için;
yapılacak faaliyetler belirlenerek, prosedürler hazırlanmış olup üst yönetimin onayı ile
elektronik ortamda tüm çalışanlara duyurularak uygulama başlatılmıştır.
İş yerlerinden 2018 yılında faaliyetlerimiz sonucu 487.992 kg tehlikesiz, 165.765,5 kg tehlikeli
atık teslimi gerçekleştirilerek bu atıklara ilişkin beyanlar Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Madde
9-(ğ) bendi gereğince 30 Mart 2019 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrimiçi
uygulaması olan “Entegre Çevre Bilgi Sistemi” üzerinden yapılmıştır.
Şirketin faaliyetleri sonucunda üretilen (oluşan) atıkların azaltılması, önlenmesi, kaynağında
toplatılması, geri dönüşümü ve bertarafının sağlanması açısından eğitimlere, görsellere, afişlere
ve farkındalık faaliyetlerine önem verilerek çevre açısından duyarlı, bilinçli personel hatta
toplum oluşturmak ve diğer kamu kurum/kuruluşları için örnek teşkil etmek hedeflenmektedir.
Çevre Yönetim Sistemi kapsamında Atık Yönetimi’nin daha etkin olarak uygulanabilmesi için
geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
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Abstract
This paper describes about an obstacle avoidance robot vehicle which is controlled by ultrasonic
sensor. The robot is made using ultrasonic sensor and it is controlled by Arduino micro
controller. Ultrasonic sensor fixed in front axle of the mobil robot. The sensor gets the data
from surrounding area through fixed sensors on the robot. The sensor senses the obstacle and
deviate its path to choose an obstacle free path. The sensor will be sending the data to the
controller is compared with controller to decide the movement of the robot wheel. The robot
wheel movement and direction will be based on the sensing of the ultrasonic sensor and also
using a wheel encoder. This vehicle is used for detecting obstacle and avoiding the collision.
Keywords:Obstacle, Avoidance, Arduino, Mobile Robot

1. INTRODUCTION
Mobil robots are a part of casual life with improving technology. Functionality problems are
detecting block, escape block and overcoming block. Todays, escape block mobil robots are
using wide area. In vehicles, for example, detect block, moving vacuum cleaners, any danger
(rock, mine etc.) in military area conditions. Obstacle robot within this study has two steps.
Hardware part; servo motors, sensor and micro controller and software part, the blocks which
is detecting block algorithms written in Arduino software. Nowadays world robotics is a fast
growing and interesting field. robot has sufficient intelligence to cover the maximum area of
provided space. Autonomous Intelligent Robots are robots that can perform desired tasks in
unstructured environments without continuous human guidance. The obstacle detection is
primary requirement of this autonomous robot. The robot gets the information from surrounding
area through mounted sensors on the robot. Researches are design to build an obstacle
avoidance robotic vehicle using ultrasonic sensors for its movement. An Arduino Uno is used
to achieve the desired operation. A robot is a machine that can perform task automatically.
Robotics is generally a combination of computational intelligence and physical machines
(motors). Computational intelligence involves the programmed instructions. The project
proposes robotic vehicle that has an intelligence built in it such that it guides itself whenever an
obstacle comes ahead of it. This robotic vehicle is built, using an Arduino Uno. An ultrasonic
sensor is used to detect any obstacle ahead of it and sends a command to the Arduino (Minguez,
J. and Montano, L and Qu, Z., Wang, J. and Plaisted, C. E.-2004).
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2. EXPERIMENTAL SETUP
Obstacles avoidance is a robot that measures its distance from any distance sensor to objects in
front of it and changes direction to avoid hitting it after a certain distance. Here, the used
materials of the obstacle avoiding robot is as follows: Robot body, dc motors, servo motor, HCSR04 ultrasonic sensor, Arduino card, breadboard, drunk wheel, connecting cables and DC
batteries (9V-12V), L298N motor driver. The upper part of the robot and the center of the robot
are fixed to the servo motor. Since the obstacles is avoidance, we have placed two ultrasonic
sensors that are fixed to each other on the servo motor. These two sensors to rotate 180 degrees,
and since one of the sensors scans a 15-degree angle, two sensors increase the scanned angle
and rotate it with a 180-degree servo motor to avoid the obstacle movement in a short time.
When the ultrasonic sensors detect any object and the object is less than 25 cm away, it moves
to the servo motors and the robot quickly runs away from it. Obstacle Avoiding Robot, Sense
nearby objects, should not crash into an object, Stop at 25 cm from the object.
2.1. DC Motor and Servo Motor
Servo motors are usually controlled by servo drives called electronic moving controllers. Servo
drives control the movement of the servo motor. Controlled quantities are often point-to-point
position control, speed control and acceleration programming. Pulse width modulation, called
PWM technique, is often used in robot control systems, digital control systems and other
position controllers. DC and servo Motor Figure 1. are also shown.

Figure 1. DC and Servo Motor
2.2. Ultrasonic Sensor
Ultrasonic sensors generate sound waves with higher frequencies that humans cannot perceive,
making them ideal for quiet environments. They do not consume much electricity, are simple
in design, and are relatively inexpensive (Secchi, H., Carelli, R. and Mut, V.). The block
diagram is shown in Figure 2.
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Figure 2. Block diagram of controlling [3]
The sound signals in the 20 KHZ-1Ghz range are defined as ultrasonic sound. Many ultrasonic
sensors produce ultrasonic sound at 40 KHZ frequency. The higher the volume, the higher the
frequency. Ultrasonic audio signals cannot detect the human ear. Figure 3. An ultrasonic sensor
is also shown.

Figure 3. Ultrasonic Sensor [4]
Figure 3 shown is the ultrasonic pulse. The pulse is reflected from the deflection and taken by
the transducer. The arrival time of the pulse is proportional to the distance of the sensor and
deflection (Secchi, H., Carelli, R. and Mut, V. ).
2.3. HC-SR04 Sensor
HC-SR04,ultrasonic distance meter sensor (transducer) available on 4 pcs. These; vcc, gnd, trig,
echo pins. A pulse is sent from the trig pin to use the sensor. A sound wave occurs within the
sensor. This sound wave travels at a speed of 350 m/s at sea level and 20°C. It hits an object
and is reflected back to the sensor. HC-SR04 ultrasonic distance meter sensor is used frequently
in projects such as robot that flee from obstacle. HC-SR04 sensor Figure 4 is shown.
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Figure 4. HC-SR04 Sensor
HC-SR04,ultrasonic distance meter sensor (transducer) available on 4 pcs. These; Vcc, gnd,
trig, echo pins. A pulse is sent from the trig pin to use the sensor. A sound wave occurs within
the sensor. This sound wave travels at a speed of 350 m/s at sea level and 20°C. It hits an object
and is reflected back to the sensor. HC-SR04 ultrasonic distance meter sensor is used frequently
in projects such as robot that flee from obstacle. HC-SR04 sensor Figure 4 is shown.
2.4. Breadboard
Breadboard is a circuit element consisting of p-pins and v-inputs as shown in Figure 5.
HereVdd: Voltage Input. Vdd is Drain-Drain voltage,Vin: the voltage input from power supply
to the voltage regulator on the board that is used to regulate Vin down to VDD for the chip
which can be a range of voltages that regulator can tolerate. Vss:Vss refers to source-substrate
voltage. It is a common ground (0 volts). P are(P0-P15 ) pins inputs.

Figure 5. Breadboard
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2.5. Motor Drive
The L298N H-bridge module can be used with motors that have a voltage of between 5 and 35v
dc. With the module used in this study, there is also an onboard 5V regulator, so if your supply
voltage is up to 12V you can also source 5V from the board. The Motor drive module diagram
as shown in Figure 6.

Figure 6. Motor drive module

2.6. Kinematic Model
The configuration is called differential drive or unicycleand is schematically depicted in Figure
7. A mechanically much simpler, and therefore more common,

Figure 7. The obstacle robot prototype
Wheel geometry is seen in Figure 8, two large independently actuated fixed wheels and one
small free moving castor wheel to keep the balance. The simplest possible (kinematic) model
for the unicycle, is given by
𝑧1̇ = v. Cosθ
𝑧2̇ = v .sinθ
𝜃̇ =ω

(1)
(2)
(3)
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where z = (z1, z2)Tis the center point on the wheel axis, see Figure 8, θ∈ R is the orientation and
the inputs v,ωis the translational and angular velocities respectively.

Figure 8. The obstacle model
The kinematic model of the mobile robot used in the experiments here reported is now
discussed. The mobile robot is a unicycle-like differential drive platform whose control signals
are the linear and angular velocities (u and ω). A sketch of the robot navigating towards its goal
in a free space is given in Fig. 9. The mathematical model describing this navigation, in polar
coordinates, is given by this Fig. 9 (Secchi, H., Carelli, R. and Mut, V.).

Figure 9. The Polar coordinates of an obstacle [5]
𝜌̇ = −𝑢. 𝑐𝑜𝑠𝛼
𝑠𝑖𝑛∝
𝛼 ̇ = −𝑤 + 𝑢. 𝜌
𝑠𝑖𝑛∝
𝜃̇ = 𝑢. 𝜌

(4)
(5)
(6)

119

where ρ is the distance robot-goal, which is the origin of the inertial frame of coordinates < g
>, u is the linear velocity of the robot (in the direction normal to the axis linking its driven
wheels), ω is the angular velocity of the robot, α is the orientation error (regarding the goal
position), θ is the angle between the line linking the origins of the onboard and the inertial
frames of coordinates and the horizontal axis, and is the angle between the direction of
movement and the horizontal axis (Arduino – HomePage).
Figure 10 shows a situation in which an obstacle is detected by the robot sensors. The repulsion
force 𝐹⃗ is then generated, which causes the temporary displacement of the goal point X d, as
illustrated. As a result of seeking for the new goal, a change is imposed to the heading angle of
⃗⃗⃗⃗𝑡 ,
the robot, thus allowing it to deviate from the obstacle. The components of the force 𝐹⃗ (𝐹
⃗⃗⃗⃗𝑟 , perpendicular to it) are also represented (
aligned to the axis of movement of the robot, and𝐹
İ.ışık , İ.Çayıroğlu).

Figure 10. The force of an obstacle [6]
where a and b are positive constants satisfying the condition a = b (dmax− dmin).2, dmin is the
minimum measurable distance (characteristic of the sensing system), d max is the maximum
distance that causes a nonzero repulsion force (specified by the user), and d is the smallest
distance between the robot and the obstacle delivered by the set of sensors (notice that d min< d
<dmax). The bound dmax characterizes the repulsion zone, which is the region inside which the
fictitious repulsion force has a non-zero value (İ.ışık , İ.Çayıroğlu).
3. ARDUINO
Arduino circuit board is the installation of the elements of the robot running away from the
obstacle. Computer program has been sent into Arduino card.Sensors are connected with the
Arduino board using breadboard. Microcontroller is able to sense the environment through
receiving input from sensors. It is also able to control its surrounding through controlling motors
and other actuators. The Arduino programming language that is based on the processing are
used to program the microcontroller found on the board. Due to its open-source environment,
we can able to easily write and upload codes to the I/O board. Arduino environment is written
in Java hence it can be run on Linux, Mac OSX and Windows platforms. The output of the
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comparator is given to the microcontroller, which then moves actuators in left or right direction
by giving power through DC motor (R.Vaıravan, S.Ajıthkumar, L.ShabınAshıff, C.Godwın
Jose).
In this page you can find the desired output of the Arduino. The mounting elements are shown
in Figure 11.

Figure 11. Arduino circuit of obstacle avoidance
Arduino programming language has 2 basic code. Free drivers for setup and loop codes are.
Setup, code, is run 1 time after Arduino starts to run. One-time functions are executed in this
function. For example, pin adjustment, serial communication initiation. Loop code, infinite loop
functions. It is executed immediately after the Setup function and continues as long as the
Arduino is running. As with most programming languages, the Arduino programming language
is a case sensitive language. Descriptions are also made on the Arduino programmes. Here is
an example from the following:
Ardunio programmes:
int trig = 3;
int echo = 2;
int mesafe; //Defined variables for HC-SR04 ...
int sure;
int sol_i = 4; //motor connections
int sol_g = 5;
int sag_i = 6;
int sag_g = 7;
void setup()
{
pinMode(trig, OUTPUT); //trig pini speaker, echo pin for microphone
pinMode(echo, INPUT); //therefore trig pini output, echo pini input
pinMode(sol_i, OUTPUT);
pinMode(sol_g, OUTPUT);
pinMode(sag_i, OUTPUT); //motor connections output
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pinMode(sag_g, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(1000); // to achieve a regular sound wave
digitalWrite(trig, LOW); //a sound wave is sent from the trig pin once a second
sure = pulseIn(echo, HIGH); //The return time and distance of the sound wave are calculated here
mesafe = (sure / 2) / 29; //The pulseIn command executes a stopwatch at the back when a condition
occurs
//so when the information comes to echo, the sound wave
//geridöndüğü zaman pulseInkomutukronometreçalıştırır
if (mesafe&gt; 0 &amp;&amp; mesafe&lt;25)
{
digitalWrite(sol_i, HIGH);
digitalWrite(sol_g, LOW); //If the robot is close to 25 cm, robot will turn left
digitalWrite(sag_i, LOW);
digitalWrite(sag_g, HIGH);
}
else
{
digitalWrite(sol_i, HIGH); //if the distance is more than 25 cm the robot will go straight
digitalWrite(sol_g, LOW);
digitalWrite(sag_i, HIGH);
digitalWrite(sag_g, LOW);
}
}

To prevent the robot from colliding with an obstacle, the robot must be changed after the
distance has dropped below a value. For example, if the distance is greater than 25 cm, the robot
will go straight if there is no danger of collision with the robot. If the distance is less than 25
cm, the robot has to be changed as the robot has a risk of collision. This can be done in two
ways. One of the motors is stopped, only one motor is powered, or the direction of the robot
can be changed, such as tank rotation, by giving opposite direction to the two motors. This can
be done with the if-else command as seen in the Arduino program above.
4. CONTROLLING DC MOTORS
H-Bridge L298N module is used to control one or two DC motors is quite easy. First connect
each motor to the motor A and B connections on the L298N. Using two motors for a robot
ensure that the polarity of the motors is the same on both inputs. Next connect power supply –
the positive to pin 4 on the module and negative / gnd to pin 5. If supply up to 12V leave in the
12V jumper and 5V will be available from pin 6 on the module. This can be fed to your
Arduino’s 5V pin to power it from the motors power supply. Don’t forget to connect Arduino
GND to pin 5 on the module as well to complete the circuit. need six digital output pins on
Arduino, two of which need to be PWM (pulse - Width - Modulation) pins. PWM pins are
denoted by the tilde (“~”) next to the pin number, for example finally, connect the Arduino
digital output pins to the driver module.
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Two DC motors, so digital pins D9, D8, D7 and D6 will be connect to the pins IN1, IN2, IN#
and IN4 respectively. Then connect D10 to module pin 7 and D5 to module pin 12.The motor
direction is controlled by sending a HIGH or LOW signal to the drive for each motor or channel.
However the motors will not turn until a HIGH is set to the enable pin and they can be turned
off with a low to the same pin. However if you need to control the speed of the motors, the
PWM signal from the digital pin connected to the enable pin can take care of it. However the
motors will not turn until a HIGH is set to the enable pin and they can be turned off with a low
to the same pin. However if you need to control the speed of the motors, the PWM signal from
the digital pin connected to the enable pin can take care of it.
5. CONCLUSION
In this study, the results of the obstacle robot prototype system developed as a result of the
control was satisfactory because the Arduino controller and ultrasonic sensor were used and
HC-SR04 ultrasonic sensor was chosen. It was used to feel the disability and prevent them.
Successful implementation of the obstacle avoidance algorithm has also been accomplished
with minimal errors. Thus, it is aimed to contribute to the security of vehicles and lives in the
vacuum cleaner robot and traffic used in the houses.
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Abstract
In this study, extruder temperature for the quality of flament material in the 3D printer was
inspected by the PID controller. Because the extruder temperature in the 3 D production printer
directly effects the quality of the 3D product. The PID controller is designed to monitor the
effects of Kp, Ki, Kd coefficients on the system response and the most suitable PID controller
for the system. The effect of each coefficient on the response of the given unit was observed.
Simulation is modeled using MATLAB Simulink software. For each simulation, the input and
output signals are compared and time graphs of the control signal are generated. Graphs are
also interpreted.
Keywords: 3D, Printer, ,Extruder, PID Control

1. INTRODUCTION
3D printing is the name given to the process of converting digital files in computer environment
to physical objects. For 3D printing, which is the abbreviation for production with 3D printers,
first the model that the printer will produce must be obtained. This starts with the digital design
of the 3D design. This design can be created from scratch through 3D design programs, as well
as through 3D scanning technology. This design process on the computer is called "CAD"
(Computer aided design). There are various CAD programs according to each level commonly
used in the market. Through these programs, design ideas can be digitized or 3D-scanned
models can be edited. As long as 3D model data is obtained in any way, it can be produced in
printers. The geometry of the print to be taken as the output, the usage area of the printing etc.
3D printers to be used according to the parameters also change (Ausiello, P., Franciosa,
P.,Martorelli, M.,Watts).
One of the most talked about technologies today, 3D printers are among the indispensables of
life. 3D printers can benefit from many different areas. 3D printers that convert designs in minds
into physical objects offer the user the opportunity to complete this after seeing what is missing.
3D printer technology addresses many industries. The first ones that come to mind from these
sectors; scientific studies in jewelery, accessory, shoe design, industrial and architectural
design, civil engineering, construction, automotive industry, aerospace, dentistry and medicine,
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education, geographic information systems and different fields. In the early stages of the
technology, 3D printers used in the industrial sector can now produce the needed product by
themselves, as they are now entering homes with their desktop models( Bell, A., Ayoub, A.F.,
Siebert, P).
3D models of furniture, architecture and various engineering models and prototypes and models
of various scales are produced with 3D printing. It can be easily used in the production of 3D
printers in the health sector, in the production of biological tissues and artificial organs, in the
production of chemical compounds or drugs and in the production of parts in the biomedical
sector. In many parts of the world, researchers have succeeded in removing various prostheses,
organs through the 3D printer. These developments indicate that 3D printers will be
indispensable for the health sector (Davendorf, L., Ryokai, K).
2. 3D PRINTING METHODS
Today, there are dozens 3D printer technologies with different working principles. Different
3D printer technologies, such as FDM, SLS, SLA, operate based on completely different
principles. Generally, FDM system is used in the printing with end printers for desktop printers.
In this way, even very complex designs can be produced in a simple way.
2.1. FDM ( Fused Deposition Modelling )
FDM Technology works in the form of a cylindrical form of thread-shaped plastic materials,
which are melted and layered through an extrusion head. It is the most known and most
commonly used layered manufacturing technology. The most widely used 3D printer
technology. The materials are applied to the print head of the printer in the form of a filament
and melted out of it. The melt material is then deposited in layers one after another according
to the shape of the model to be produced. Fig 1. showed layered states of material. This system
is also called FFF (Fused filament fabrication) (F. S. Nooruddin and G. Turk).

Figure.1. Layered States of Material

3. 3D PRINTER TEMPERATURE
The plastic material solution is between 190-240 degrees from the exturder. When plastic is
close to these temperatures, it is still hot and easy to handle. With its cooling, it quickly passes
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into solid form and retains its shape. At this point it is necessary to capture the correct ratio
between temperature and cooling. This balance will be released easily from the plastic nozzle
and the 3D model will be printed with the correct dimensions. Extruder temperature is a factor
that can cause the formation of strands. If this temperature is too high, the viscosity of the plastic
in the nozzle will be greatly increased and a flow will occur. As with other parameters, the exact
opposite, that is, the temperature is too low will prevent the plastic outlet from the nozzle. When
this balance is not maintained, various printing problems may occur (Garino,123 F., Garino,
G.B.).
Fig 2. showed Threaded States of 3D Print. Here too, it is seen that at the top of the pyramid,
the plastic cannot cool at the required speed and therefore cannot take the form it should take.
There may also be several reasons for this;

Figure.2. The Strand States of 3D Print

In order to get 3D printing of a model, it is necessary to check various parameters such as
durability, extruder temperature and print speed for the part quality during the printing process.
This allows a printing process that can meet expectations such as a solid model or a fast print.
In this work, the extruder temperature of FDM technology will be checked for 3D Print quality.
The temperature of the heater head (extruder) is determined by the material used. 205 oC for
PLA filament, 240 oC for ABS and lower temperatures for flexible filaments. In summary, the
temperatures specific to each filament should be selected (G. Li, X.-Z. Ye, and S.-Y. Zhang,).
ABS is selected here as the flament. So it is 240 oC. A 3D printer melts and discharges kilograms
of plastic during its operation. While it sounds simple, 3D printers do this by pouring the whole
plastic through a very thin hole in the fineness of a sand grain. Inevitably, when the extruder is
in a way that goes wrong, the extruder may experience difficulty in melting the plastic. This
can also be caused by the filament being damp or dirty. Extruder blockage can turn into a
problem that will stop printing. If the printing is interrupted and the cause is not the end of the
filament or the filament impeller, it is useful to check the extruder temperature. If the extruder
temperature is not controlled, these jams or blockages will prevent the plastic from flowing
freely. Fig 3. showed states of occlusion of extruder.
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Figure.3. The Occlusion States of Extruder

When receiving large prints, at the beginning of the printing, the first layers adhere very
successfully to the table, but in the subsequent layers the piece begins to curl and deform. And
that would mean that all the pressure was wasted. This distortion is particularly common in
ABS printing. The main reason for this problem is the non-uniformity of the extruder
temperature during the printing process, the ambient temperature and the faults and faults from
the printer. For example, an ABS piece is printed at 240 oC and will dry at room temperature to
draw a draw of about 1.5%. And this draw ratio will create measure distortion in millimeters in
large parts. To avoid this, it is necessary to check the extruder temperature (M. Kazhdan, A.
Klein, K. Dalal, and H. Hoppe).
In 3D printing technology, the models created after the 3D design process are transferred to the
interfaces of 3D printers in STL format. The extension ği stereolithography mod .stl is a format
in which the surfaces of the 3D designed model are divided into a plurality of triangles within
a mathematical array, where these triangles represent the 3D model with their normal and three
points.As the number of triangles increases, the detail level of the 3D model increases at the
same rate.
The 3D design depends on the material selected, the printing technology. However, another
issue that needs attention is the STL resolution (Quimby, M.L., Vig, K.W.L., Rashid, R.G.,
Firestone, A.R).
The most common file format for 3D printing is the file ".stl". In the .stl output from the 3D
design program, although the resolution is usually assigned automatically, this resolution is an
important element. Low resolution STL file; As the workpiece is larger and less triangular, it
means that the 3D design is geometrically distant from the model.
This will result in poor surface quality and, therefore, a pixel print. High resolution STL file;
high resolution file occupies a very large space. Even this high resolution can be detailed at a
level that 3D printers cannot print.
4. EXPERIMENTAL AND METHOD
In this study 3 D printer, the ABS material was used and the extruder temperature was
monitored by the PID controller. The PID controller is designed to monitor the effects of Kp,
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Ki, Kd coefficients on the system response and the most suitable PID controller for the system.
The effect of each coefficient on the response of the given unit was observed. Simulation is
modeled using MATLAB Simulink software. For each simulation, the input and output signals
are compared and time graphs of the control signal are generated. Graphs are also interpreted.
Figure.4.de The simulink model of the 3 D extruder is shown.

Figure. 4. Simulink Model of 3D Printer Extruder

5. SIMULATION RESULTS
4 different simulations were made for the extruder temperature to be 240 oC. The best Kp, Kd
and Ki gains and the success of the controller were observed in these simulations. The values
of these gains used in simulations are given in Table 3.
Table 3. The Gain Values
Simulation
Kp
Kd
Ki

1
20
20
20

2
20
20
10

3
20
20
5

4
15
15
1.5

The unit has a unit step function of 240 units. The system response is required to be 200 units.
Simulation 1
In the transient zone, the system showed a rapid rise time. Approximately 0.11 units in excess.
Afterwards, it has reversed the 0.02 - 0.03 unit value. It has changed to continuous. Sitting at
the reference value, the sitting took place in a shorter time. Approximately 8 seconds. Figure.5.
are also shown.
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Figure. 5. Simulation 1 ( Kp=20, Kd=20, Ki=20 )

Simulation 2
It showed a rapid rise time, showed a surge exceeding 0.06 units and moved to a more rapid
state, was placed in the desired value. Decreasing the Ki value has decreased. Seating time is
shortened. This is described in Figure.6. are also shown.

Figure. 6. Simulation 2 ( Kp=20, Kd=20, Ki=10 )

Simulation 3
There was a slight decrease in the time and increase in the time of the increase and delay in the
sitting time. Excess of approximately 0.04 units was observed. These are described in Figure.7.
are also shown.
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Figure. 7. Simulation 3 ( Kp=20, Kd=20, Ki=5 )

Simulation 4
The system showed a slower rise time. Excess is almost 0.01 units. The system went into steady
state with decreasing infiltration. The reference value was immediately captured, but the
residence time was prolonged. A permanent condition error has occurred. This is described in
Figure.8. are also shown.

Figure. 8. Simulation 4 ( Kp=15, Kd=15, Ki=1.5 )

As seen from the four simulations, as the integral element decreases the transient errors of the
system, the transition to the continuous state of the system is late. In an ideal system, the output
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of the system is expected to be at the reference value and the minimum error is expected. Ki =
1.5 is a more suitable value because of the late response of the system.
6. CONCLUSION
In this study, the extruder temperature in the 3D printer was inspected by the PID controller.
The PID controller is designed to monitor the effects of Kp, Ki, Kd coefficients on the system
response and the most suitable PID controller for the system. The effect of each coefficient on
the response of the given unit was observed. Simulation is modeled using MATLAB Simulink
software. For each simulation, the input and output signals are compared and time graphs of the
control signal are generated. Graphs are also interpreted. As seen from the four simulations, as
the integral element decreases the transient errors of the system, the transition to the continuous
state of the system is late. In an ideal system, the output of the system is expected to be at the
reference value and the minimum error is expected. In simulation 4 (Figure. 8) the system
showed a slower rise time. Excess is almost 0.01 units. The system went into steady state with
decreasing infiltration. The reference value was immediately captured, but the residence time
was prolonged. A permanent condition error has occurred. Ki = 1.5 is a more suitable value
because the response of the system is too late.
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Abstract
Forward Osmosis (FO) process has demonstrated a great potential in desalination, water
treatment, food processing, pharmaceutical applications etc. due to low pressure requirements
compared to pressure driven membrane processes. FO is based on the transition of water
molecules through a semi-permeable membrane from a feed solution which is less concentrated
to a more concentrated draw solution. To optimize the mass transfer in FO process, a
comprehensive simulation should be performed to identify the most important parameters in
the process. In this study, computational fluid dynamics (CFD) model was used to simulate the
effect of different module geometries on the mass transfer of FO experiments. Simulation
results obtained from using three different membrane module types are compared. CFD analysis
is performed with the commercial software ANSYS Fluent and it is found that although the
velocity magnitude increases as the channel width decreases, the fluctuations at the
perpendicular component of the velocity decreases.
Keywords: Forward osmosis, CFD, Membrane Module

1. INTRODUCTION
FO has received much attention with the benefits of minimum energy consumption, low
membrane fouling propensity and high water recovery as compared to other membrane
processes [1]. Investigations have demonstrated the potential of FO technology for the food
industry, oil and gas sector, desalination, power generation, wastewater concentration and water
reclamation, etc. [2,3]. FO process based on the spontaneous permeation of a low osmotic
pressure (feed solution) through a semi-permeable membrane from a high osmotic pressure
(draw solution) [4]. Being the key element of FO process, desirable membrane should has a
highly porous support layer to eliminate the internal concentration polarization (ICP) and a
dense active layer to reject solutes effectively [5].
Previous theoretical and experimental studies have demonstrated how features of typical
membranes in FO process. In order to evaluate of membrane technology, models can accurately
cover all significant physical processes requirements in the systems. CFD have become
increasingly popular for modeling membrane based systems because it provides different
properties like membrane development, solution properties, mass transfer optimization and
optimal flow design [6]. Alshwairekh et. al (2019) investigated effects of the membrane and
channel design in FO systems using CFD simulation to predict the water flux through the
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membrane [7]. Akther et. al (2019) used CFD modeling to analyze the impact of concentration
gradient across membrane film on water flux and salt rejection at different FO cell orientations
[4].
There are several investigations that use CFD to understand momentum and mass transports in
FO system. Moreover, CFD allows easily design various geometries without requiring actual
construction and directly can be a good solution to manipulate the performance of the module
design procedure [8,9]. In recent years, some researches about modeling FO modules have been
developed a predictive model for spiral wound and hollow fiber modules. Gruber et al. (2016)
presented a CFD model for an FO module using asymmetric membranes to analyze external
CP on the porous support layer [10]. In another study, effects of geometry changes on the
effective mass transfer in lab-scale membrane modules was investigated using open source CFD
code [11]. Thus, the objective of this study is to assess the effect of FO module geometry on
the hydraulic characteristics of FO process.
2. MATERIALS AND METHODS
In engineering research, it is often more costly or time-consuming to carry out experiments on
a real scale, so it is more convenient to work with laboratory-scale test devices. Since the
membranes used in processes such as FO, reverse osmosis (RO) and pressure retarded osmosis
(PRO) are also very expensive, experiments on these subjects are generally performed using
laboratory-scale devices. Although the experimental study presents more realistic and accurate
results than the numerical analysis, less data is obtained via experimental studies and their
precision are limited by the measurement tools’ capacity. At this point, the question emerges as
to what scale and what measures will be used in laboratory scale set-ups. In this study, a
numerical research was performed to demonstrate the effect of different module geometries on
the mass transfer of FO experiments. The 3D sketch of the membrane module used in the
modeling is given in Fig. 1.

Figure 1. 3D sketch of the membrane module
The hydraulic characteristics of the flow within the membrane module considering the
membranes, spacers and steel shims together are emphasized. Establishment of osmotic
pressure and determination of membrane characteristics were not considered in this study. The
flow zones within the module are shown in Fig. 2.
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Figure 2. Flow zones in the membrane module
The analysis are conducted by using the commercial software ANSYS Fluent. Fluent is a
software that can successfully solve a variety of flow problems. A quadratic mesh was formed
in the solution region, thereby 22487 mesh cells were formed. The higher the number of mesh
cells in CFD analysis, the longer the solution will be, so the number of cells is being reduced
as much as possible. Therefore, whenever possible, 2D geometries should be used instead of
3D. Since the module used in this study is symmetrical, the geometry which is 3D can be
reduced to 2D state as in Fig. 3.

Figure 3. 2D geometry of the membrane module
Since the fluids used in the analysis were liquid and they are usually considered incompressible,
a pressure-based solution was choosen rather than a density-based solution. Since the period in
which the flow was unstable was not important for this analysis, a steady solution was made to
observe the steady state only.
The Reynolds number is defined as the ratio of inertial forces to viscous forces and is calculated
by the Eq. (1).
𝑅𝑒 =

𝜌𝑉𝐷
𝜇

(1)

where 𝜌 is the density, 𝑉 is the velocity, 𝜇 is the dynamic viscosity of the liquid. 𝐷 is the
hydraulic diameter and is calculated by the Eq. (2).
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4𝑎𝑏

𝐷 = 2(𝑎+𝑏)

(2)

Where a and b are the dimensions of the rectengular flow area. The cross flow velocity value
used in the analyzes was V=0.0163 m/s. The Reynolds numbers in the feed and draw regions
calculated using the relevant data are both smaller than 2,300 and are in the laminar region.
There are many types of turbulence models that can be used in CFD analysis, and it is known
that these are only suitable for Re>30,000 [12]. Therefore, no turbulence model is used and
laminar solution is made.
Pure water was choosen for the feed zone and 2 M (NaCl) saline water was identified for the
draw zone. The properties of the liquids used in CFD calculations are given in Table 1.
Table 1. Properties of the liquids used in CFD calculations
Property
Unit
Fresh Water 2M NaCl Water
Density
kg∕m3
998.2
1098
Cp (Specific Heat)
j/kg-k
4182
2980
Thermal Conductivity
w/m-k
0.6
0.59
Molecular Weight
kg/kg-mol
18.0152
117
Standart State Entalphy
j/kg-mol
-285841200
-317500000
Standart State Entropy j/kg-mol-k
69902.21
82684.3
Reference Temperature
k
298
298
Viscosity
kg/m-s
0.001003
0.00135
Electrical Conductivity
1/ohm-m
0.0000055
5
The inner region of the membrane is defined as porous zone and the permability of a porous
media is defined by the Ergun equation (Eq. 3).
|∆𝑝|
𝐿

=

150𝜇 (1−𝜀)2
𝐷𝑝2

𝜀3

𝑣∞ +

1.75𝜌 (1−𝜀)
𝐷𝑝

𝜀3

2
𝑣∞

(3)

where 𝜇 is the viscosity, 𝐷𝑝 is the mean particle diameter, 𝐿 is the bed depth, and 𝜀 is the void
fraction. In the case of laminar flow, the second term on the right side of the equation is dropped
and the Blake-Kozeny equation is obtained (Eq. 4).
|∆𝑝|
𝐿

=

150𝜇 (1−𝜀)2
𝐷𝑝2

𝜀3

𝑣∞

(4)

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, the effect of the change of the channel depth on the hydraulic characteristics of
the flow was investigated. Other dimensions of the module and all other features are kept
constant. The channel depths used in the analyzes are 1.5 mm, 3 mm and 6 mm (Fig. 4).
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Figure 4. Module channel depths used in the analyzes
Although the feed inlet and draw inlet velocities used in all three analyzes were equal, the
velocity distribution within the channel varied due to the change in the flow area. Considering
the continuity equation, it is clear that the velocity will increase as the depth (and hence the
area) becomes smaller (Fig. 5).

Figure 5. Velocity distribution within the feed channel
The cross flow velocity magnitude values along the channel are given in Fig. 6. For all three
channel widths, the velocity magnitude reaches the peak value just after the inlet and then falls
to a fixed value.
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Figure 6. Velocity magnitudes along the channels
What is expected from the osmosis process is that the flux occurs as high as possible. Flux is
described as the mass transfer from the feed zone to draw zone and it occurs in the normal
direction to the cross flow. The velocities in the y direction, which are perpendicular to the cross
flow direction, are given in Fig. 7.

Figure 7. Velocities in the Y direction
Referring to Fig. 6 and Fig. 7, it is seen that although the velocity magnitude increases as the
channel width decreases, the fluctuations at the perpendicular component of the velocity
decreases. Furthermore, these fluctuations occur in both positive and negative directions and
their average value is around zero.
4. CONCLUSION
In this study, channel width of FO membrane module was modeled for three different channel
dimensions and its effects on hydraulic characteristics of FO process were investigated.
Although the same velocity is used in all geometries, it has been observed that, as the result of
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the continuity equation, the flow velocity increases as the flow area becomes smaller. Since the
velocity component which is in the normal direction to the cross flow, is important for the flux,
those values were also checked and it was observed that the opposite situation arose here. It has
been demonstrated that, as the channel width decreases, the fluctuation of the velocity in the
normal direction decreases. These results show that it is necessary to work with an optimum
value instead of increasing or decreasing the channel depth as much as possible. Since this study
is only a numerical study, validating the results obtained from this study with an experimental
study should be the subject of further studies.
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Özet
Bor, yer kabuğunda nadir olarak bulunan elementlerden birisidir. Bor madenleri, yeryüzünde
mineral tuzları şeklinde bulunmaktadır. Topraktan çıkarıldıktan sonra kırma, eleme, yıkama ve
öğütme işlemleri gibi çok basit bir takım işlemlerden sonra ilgili sanayilerin kullanımına hazır
hale gelebilmektedir. Ticari değere sahip bor mineralleri boraks (tinkal), kernit (razorit),
kolemanit, üleksit, propertit, pandermit ve borasittir. Çağımızın gereği olan hızlı üretim ve
tüketim artışı, birçok sorunu da beraberinde getirerek mevcut hammadde kaynaklarına
alternatif olabilecek ikincil hammadde kaynağı olarak görülen atıkların değerlendirilmesine
yönelik çalışmalar gündeme getirmiştir. Tüm endüstriyel faaliyetlerde olduğu gibi madenlerin
işletilmesi sonucunda da atıklar meydana gelmektedir. Türkiye için stratejik öneme sahip olan
bor cevherinin atıkları da bunlardan biridir. Bu nedenle bor atıkların gelecekte muhtemel
değerlendirilme olanakları göz önünde bulundurulmalıdır. Genel olarak, bu derlemede bor
atıkları ve değerlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
Anahtar kelimeler: Bor, Bor atıkları, Çevre kirliliği, Endüstriyel hammaddeler

BORON WASTES AND THEIR EVALUATION
Abstract
Boron is one of the rare elements in earth crust. Boron mines are found in the form of mineral
salts on the earth. After being removed from the soil, it can become ready for use by the related
industries after a very simple process such as crushing, sieving, washing and grinding.
Commercially, borax, kernite, colemanite, ulexite, propertite, pandermite and borasite are the
most utilized compounds of boron. The rapid increase in production and consumption due to
our age has brought with it many problems and the studies on the evaluation of the wastes seen
as secondary raw material sources which may be an alternative to the existing raw material
resources have been brought into the agenda. As with all industrial activities, wastes occur as a
result of the operation of mines. Waste of boron minerals which are strategic importance for
Turkey is also one of them. For this reason, evaluation possibilities of boron wastes should be
considered in the future. In general, the importance of boron waste and its evaluation are
emphasized in this review.
Keywords: Boron, Boron wastes, Environmental pollution, Industrial raw materials
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1.GİRİŞ
Bor, yeryüzünde toprak, kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir elementtir. Topraktan
çıkarıldıktan sonra kırma, eleme, yıkama ve öğütme gibi bir takım işlemlerden sonra ilgili
endüstrilerin kullanımına hazır hale gelebilen bor mineralleri, doğada serbest halde değil
mineral tuzları şeklinde bulunmaktadır. Doğada yaklaşık 230 çeşit stratejik öneme sahip bor
minerali vardır. Bunlardan ticari değere sahip olanlar ise boraks (tinkal), kernit (razorit),
kolemanit, üleksit, propertit, pandermit ve borasittir. Ayrıca, borun % 41'i ETİ Maden
İşletmeleri tarafından üretilmektedir. Bu şirkete bağlı Eskişehir Kırka Bor İşletmesi,
Türkiye'nin en büyük bor rezerv işletmesidir (Şekil 1). Ülkemiz gerek kalite, gerekse miktar
bakımından dünyanın en zengin yataklarına sahip olmasına rağmen, bor ürünleri ile rafine bor
bileşiklerinin üretimi ve ticareti açısından olması gereken düzeyde değildir. Endüstriyel alanda
çok çeşitli ve sınırsız olarak nitelendirilebilecek kadar fazla alanda kullanılan bor mineralleri,
gelişen teknoloji ile günümüzde, nükleer yakıt teknolojisinden motorlu taşıt yakıtlarına (jet ve
roket), hidrojen elde edilmesine, seramik ve ilaç sanayisine, su yumuşatıcı etkisi nedeniyle
sabun ve deterjanlarda, cam endüstrisinden kâğıt sanayisine, yüksek ısı transistörlerine, süper
iletkenlere kadar sayısız alanda en az petrol kadar önem taşıyan bir üründür (Kılıç ve diğ.,
2009).

Şekil 1. Dünya Bor rezervleri ve talepleri (Ioneer, 2019)
Son zamanlarda, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik kavramları, küresel
ısınmadan dolayı mevcut hammadde kaynaklarına alternatif olabilecek ikincil hammadde
kaynağı olarak tabir edilen atıkların geri dönüşümüne yönelik çalışmaları gündeme taşımıştır.
Geri dönüşüm, yeni malzemelerin üretimi için yeniden kullanılacak atık malzemelerin geri
kazanılması anlamına gelir. Bu nedenle, bilim adamları yıllardır doğal olarak mevcut atık
maddeleri yeniden kullanmak ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulmasına katkıda bulunmak
için mücadele etmektedir. Gerçekleştirilen bütün endüstriyel faaliyetlerde olduğu gibi
madenlerin işletilmesi sonucunda da atıklar meydana gelmektedir. Bu atıklar, yapısal
özelliklerine göre çevreye olabilecek olumsuz etkileri tolere edilebilir seviyenin üzerinde zarar
verme potansiyeline sahip olabilirler. Bu bağlamda, bor rezervine sahip ülkeler, son yıllarda
bor atık yığınlarından ciddi şekilde uzak durmaktadır. Özellikle, Türkiye dünyanın en büyük
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bor atık yığınlarının ve bunun sonucunda ortaya çıkan atık depolarının oluşmasına yol açan bor
rezervlerinin %73'ne sahiptir ve bu atıklar ülkede önemli bir yer kaplar.
Genel olarak, bu derlemede bor atıkları ve değerlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır.
2. BOR ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLME YÖNTEMLERİ
Cevher zenginleştirme tesislerinde meydana gelen atıklar maden sahalarının yakınındaki
alanlara, atık barajlarına, denizlere, göllere ve nehirlere boşaltılmaktaydı. Günümüzde ise
gelişen teknoloji ile birlikte zenginleştirme tesis atıklarından yararlanmak veya eğer bu
mümkün değilse atıkların çevreye zarar vermeden uygun biçimde bertaraf etme yoluna
gidilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye için stratejik öneme sahip olan bor cevherinin
atıkları da bunlardan biridir. Kırka 'da yılda 250.000 ton konsantre atık ve 150.000 ton bor
türev atığı oluşmaktadır (Aydın ve diğ., 2012) (Şekil 2). Eti Bor Emet Kolemanit İşletmesi
Tesisi’nden %88’i kaba ve %12’si ince olmak üzere yılda 1,5 milyon ton atık ortaya
çıkmaktadır. Tesislerde zenginleştirme sonucu ortaya çıkan ince artıklar atık barajına
verilmeden önce uygun zenginleştirme yöntem veya yöntemleri ile bor kazanılıp bir tikinere
beslenip etkili bir çökelme ile suyu tekrar kazandıktan sonra ortaya çıkan koyu artıklar artık
barajına verilebilir veya en uygun zenginleştirme yöntemiyle borları kazanmak gerekir
(Yamık ve diğ., 2004). Bu atıklardan %26’lara varan B 2O3 kaybı meydana gelmektedir. Bu
atıkları döşeme karosu gövdesi (Emrullahoglu ve Emrullahoğlu, 2002) ve duvar meydanı gibi
yapı malzemesi (Ediz ve diğ., 2002) tuğlalar (Kavas ve Önce, 2002; Uslu, 2004; Elbeyli ve
diğ., 2004a; Elbeyli ve diğ., 2004b; Kavas, 2006) membran malzemeleri (Banar ve diğ.,
2017), seramikler (Christogerou, 2009; Çiçek ve diğ.,2014; Ercenk ve diğ., 2014; Celik, 2015)
ve çimento üretimi (Erdoğan, 1992; Erdoğan ve diğ., 1998; Kula ve diğ., 2002; Boncukoğlu
ve diğ., 2002a; Boncukoğlu ve diğ., 2002b; Özdemir ve Öztürk, 2003; Erdoğan ve diğ., 2004a;
Erdoğan ve diğ., 2004b; Koyuncu ve diğ., 2004; Topçu ve Boğa, 2010; Mutuk ve Mesci,
2014; Över Kaman ve diğ., 2017) olarak birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 3).

Şekil 2. Bor atık alanı (Keskin ve Karacasu, 2019)
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Şekil 3. Bor atıklarının sektörel bazda kullanımlarının dağılımı (Oruç ve diğ., 2004)
Çimento üretiminde borun kullanılması yeni bir uygulama olmayıp, B2O3 kullanılarak üretilen
çimentonun özelliklerinde önemli ölçüde iyileşmeler gözlenmiştir. Buradan yola çıkarak
ülkemizde de bu tür çalışmalar başlatılmış ve yapılan çalışmalar sonucunda kolemanitin bu
bağlamda en uygun mineral olabileceği tespit edilmiştir. Kolemanit mineralinin %8 oranında
çimento üretiminde kullanılması durumunda klinker pişirme sıcaklığını düşürmekte ve
çimentonun özelliklerini iyileştirmektedir. Bor katkılı çimento, mukavemet, su ve gaz
geçirgenliği, hidratasyon ısısı gibi parametreler açısından portland çimentosu ile
karşılaştırıldığında daha iyi özellikler sergilemektedir. Ayrıca, bor bileşiklerinin çimento ve
beton üretiminde katkı maddesi olarak kullanılması ürüne alev geciktiricilik ve radyasyon
geçirimsizliği gibi teknolojik özellikler kazandırmaktadır (Pehlivanoğlu ve diğ. 2013).
Pehlivanoğlu ve diğ. (2013) yaptıkları çalışmada mineral katkı malzemelerinin çimento
üretiminde kullanılmasının çevreye olumlu birçok etkisinin yanı sıra doğal ham maddelerden,
yakıt ve elektrik enerjisinden tasarruf sağlayarak maliyetlere de olumlu etkisi olması ile ülke
ekonomisine katkı sağlayacağını vurgulamışlardır.
2.1. Atıklardan Borun Tekrar Kazanılması
2.1.1. Sıvı atıklardan borun kazanılması
Ülkemizde borun kazanımı sırasında uygulana yıkama, buharlaştırma ve kristalizasyon
teknikleri esnasında bor kaçakları olmaktadır. Ayrıca bor işleme ve üretim fabrika atık sularının
yanında bor içeren jeotermal atık sulardan ve bor maden yataklarının drenaj sularından da ciddi
bor kayıpları meydana gelmektedir. Bu işlemler sırasındaki bor kaçakları 19 ppm’e kadar
çıkabilmektedir. Bitki ve hayvanlar için gerekli bir mikro besin hammaddesi olan borun 5
ppm’in üzerinde olması, bitkiler üzerinde toksik etki yapmaktadır. Teknolojik olarak çok çeşitli
ve yaygın bir kullanım alanına sahip borun atık sulardaki bu denli yüksek konsantrasyonu,
çevreye verdiği zararın yanında aynı zamanda ekonomik bir kayıptır. Gelişmiş teknolojiler ile
çok düşük bor içeren göl sularından bile bor ekonomik olarak geri kazanılabilmektedir.
Dolayısıyla çevre ve ekonomik boyutları ele alındığında, bor içeren atık sulardan borun
ekonomik bir şekilde uzaklaştırılması veya geri kazanılması gerekmektedir.
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Bor kaçaklarını geri kazanmak yukarıda sayılan klasik yöntemlerle mümkün değildir. Borun
sudan ve atık sulardan uzaklaştırılması için birçok fizikokimyasal işlem gerektirir.
Bunlar:
• Bir inorganik adsorplayıcı ile adsorpsiyon,
• İyon değiştiriciler,
• Sıvı-sıvı ekstraksiyonu,
• Sıvı-sıvı ekstraksiyonu ve adsorpsiyon kombine prosesi,
• Membran prosesleri,
• Ultrafiltrasyon,
gibi tekniklerdir. Günümüzde bor içeren sulu çözeltilerden borun uzaklaştırılması veya geri
kazanılması için en hızlı ve ekonomik teknik sıvı-sıvı ekstraksiyon tekniğidir (Okay ve diğ.,
1985; Tural ve diğ., 2005; Recepoğlu ve diğ., 1991).
2.1.2. Katı atıklardan borun kazanılması
Zenginleştirme esnasında atığa geçen borun tekrar kazanılması amacıyla suda bekletme +
sınıflandırma, gravite yöntemleri, manyetik ayırma, elektrostatik ayırma, soda liçi, çözeltme
+ flokülasyon, flotasyon, ısıl işlem (kalsinasyon, dekrepitasyon), ultrason gibi işlemler
uygulanmaktadır.
Bor konsantratör tesislerinde iri boyutlara elle ayıklama, mekanik dağıtma+sınıflandırma
yöntemleri uygulanabilmekte fakat ince boyuttaki (-0,5 mm) %15-20 B2 O3 tenörlü cevherler
ise atık barajına gönderilmektedir. Ferromanyetik ve paramanyetik minerallerin atık killerde
bulunması durumunda sabit mıknatıslı yüksek alan şiddetli manyetik ayırıcılar etkili bir ayırım
yapabilmektedir.
3. BOR ATIKLARININ ÇEVREYE ETKİLERİ
Genellikle açık havada ve cevher yakınında istiflenmiş olarak bulunan bor atıkları önemli
çevresel sorunlara neden olabileceği için yeraltı suyu ve toprak için potansiyel bir tehdittir
(Şekil 4). Bor madenciliği faaliyetlerinin bir sonucu olan artan miktarlarda atık, depolama
zorlukları ve hava, toprak ve su kirliliği gibi çevresel sorunlar yaratmaktadır.

Şekil 4. Bor atıklarının çevreye etkileri (a) Hava deposu; (b) Atık yayılımı
(Zhang ve diğ., 2016)
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Bu zorluklar, atık kilden yeni ürünler elde etmek ve atıkların kullanımlarını araştırmak için
araştırmanın geliştirilmesini teşvik etmiştir. Depolama alanlarının amacı, yeraltı ve yüzey
suyunu korumak, yangın ve patlamaları önlemek ve meydana gelebilecek kötü kokuları
gidermektir. Ancak en önemli amaç, yeraltı sularının kirlenmesini önlemektir. Bu nedenle,
depolama alanlarına geçirimsiz katmanların uygulanması oldukça önemlidir. Bu şartlar göz
önüne alındığında, atık kilden yeni ürünler geliştirmek ve kullanımları için uygulamaları
araştırmak önemlidir.
Bor atıklarının uygun bir şekilde değerlendirilmesinden elde edilecek avantajlar:
 Büyük bir potansiyel olan bor stokları ülke ekonomisine kazandırılarak ekonomik
aktivite ve ihracatı geliştirebilecektir.
 Stoklama maliyeti azalacaktır.
 Çevre ve hava kirliliği önlenmiş olacaktır.
 Üretilen yeni ürünlerle ek kazanç sağlanacaktır.
 Atıklar ile yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi önlenecektir.
 Atıkların atıldığı göletlerin yapım maliyetleri ve kapladıkları alanlar azalacaktır (Bentli
ve diğ., 2002; Özdemir ve diğ., 2003).
4. SONUÇLAR
Bor atıklarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde ilk hedefin
atıktaki borun tekrar kazanılması veya geriye kalan kil içerikli minerallerin uygun sektörlerde
kullanılabilir hale getirilmesinin en iyi değerlendirme şekli olduğu görülmektedir. Bor atıkları;
seramik sektöründe sır üretimi, çini hamuru ve döküm çamuru yapımı, yer ve duvar karosu
üretiminde, cam, emaye, silika refrakterler için, hammadde veya katkı maddesi olarak
kullanılabilmektedir. Bor atıklarının değerlendirilmesi ile ilgili gerçekleştirilen bilimsel
araştırmalar yan kayacın çoğunlukla kil mineralleri içermesinden dolayı bor atıklarının sektörel
alanda kullanımının özellikle seramik sektöründe yoğunlaştığı, onu tuğla ve hemen arkasından
da çimento üretiminin takip ettiği görülmüştür. Yapılan bu çalışmalarda hem bor atıklarından
yeni bir ürün elde edilmiş hem de bu atıkların katkı maddesi olarak kullanılması durumunda,
mevcut ürünlerin fiziksel ve fiziko-mekanik özellikleri üzerindeki etkisi de incelenmiştir.
Bor konsantratör tesislerinden çıkan kil içerikli atıklar önemli bir potansiyel kaynak
oluşturmaktadır. Türkiye bor rezervleri 3,3 milyar ton ile dünya toplam bor rezervi
sıralamasında %73'lük büyük bir pay ile ilk sırada yer almaktadır. Dünya bor ürünlerinin
tüketimi yaklaşık 4 milyon ton olup, 2018 yılında Dünya bor talebinin yaklaşık %59'u da
Türkiye tarafından karşılanmıştır. Bu talep yoğunluğunda bor atıklarının değerlendirilmesinin
ülkemiz ekonomisine ve ihracatına önemli katkılar sağlayabileceği açıkça görülmektedir.
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Abstract
Performance of artificial neural network (ANN) in predicting efficiency of discrete settling
process was evaluated in this study. For this purpose, a layered settling approach was used
in a primary sedimentation tank and suspended solids (SS) removal efficiencies were
calculated for various operating conditions by solving the mass balance equations. The
removal efficiencies from the layered settling calculations were employed for training and
validating the ANN. The results showed that an ANN with the logistic function
satisfactorily predicts SS removal efficiency in discrete settling process at a given set of
influent flowrate, split ratio, particle density, particle diameter, and water temperature.
ANN predicted the SS removal efficiencies with mean square errors as low as 0.0064%.
Keywords: Artificial neural network, Discrete settling, Removal efficiency, Suspended solids, Takacs Model

1. INTRODUCTION
The process of removing suspended solids (SS) from fluid phase by gravity is known as
sedimentation, which is a vital step of wastewater treatment operations [1]. Two types of
settling processes are referred to as primary and secondary settling. The purpose of primary
settling process is to remove primary sludge from wastewater [2], while the secondary settling
process is employed to recover active biomass and recycle it to the biological treatment units.
The removal of SS in primary sedimentation tanks (PSTs) also results in a significant decrease
of organic load, usually expressed in terms of biochemical oxygen demand (BOD) or chemical
oxygen demand (COD).
With the increase in need for advanced wastewater treatment processes and lower discharge
limits, efficient removal of pollutant species in wastewater treatment plants has become more
and more important, for which efficient operation of PSTs is usually a prerequisite since nonbiodegradable SS upsets the biological treatment units.
The performance of PSTs depends largely on hydraulic parameters, namely over-flowrate and
hydraulic retention time, tank configuration, wastewater characteristics, particle characteristics,
temperature, and industrial wastewater contributions [3]. Further, experimental and numerical
investigations show that the performance of the sedimentation basins is influenced by velocity
field variations and the geometry of the tank, especially, the location of the inlet, medium, and
outlet baffles [4].
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Settling tanks can be rectangular with horizontal or circular with radial flow patterns. Either
rectangular or circular, the physical phenomenon is associated with the gravitational
precipitation of solid particles in a liquid. The settling phenomenon has been a subject of
research since Stokes, in 1851, formulated the equation describing the settling velocity of
spherical discrete particles under quiescent laminar flow conditions. In the 1970s a
mathematical theory was developed which attempted to unify studies on sedimentation of
dispersed and flocculating suspensions. The theory applied continuum mechanics to particulate
systems and the phenomenological framework has led to a variety of similar mathematical
models of one-dimensional solid-liquid separation processes of flocculent suspensions. When
considering the process of sedimentation as applied to PSTs, discrete settling conditions could
be assumed for relatively low inlet concentrations. Work by Hazen, in 1904, saw the first
analysis of factors affecting the settling of solid particles form dilute suspensions and
introduced the surface loading concept. However, sewage contains a considerable portion of
flocculent particles that do not have constant settling characteristics and there is a number of
published studies developing a variety of mathematical models of one-dimensional solid-liquid
separation processes of flocculated suspensions. Flow conditions are also subject to a variety
of disturbances due to hydraulic conditions, density currents and wind action. A certain amount
of work has been undertaken to study the dynamic behavior and hydraulic characteristics of
reservoirs and PSTs. In recent years, in order to consider the fluid dynamics of the tank, models
based on computational fluid dynamics (CFD) have been used to predict flow patterns and
suspended solid distributions within sedimentation tanks [5]. For the design and calculation of
the dimensions of PSTs, exhaustive experimental measurements are required for the
construction of solid-removal percentage curves. Several experiments are necessary to obtain
solid-removal contour plots at different heights and times, which are also required for
constructing charts that describe the total solid-removal percentage in the tank at a given time
[6].
Current levels of discharge limits as well as economic considerations along with the current
level of developments in computing technology dictates, most of the time, the use of advanced
modeling tools for the optimization of wastewater treatment processes. Examples of these
advanced modeling tools include CFD simulations and activated sludge models (ASMs), both
of which are based on the solution of a great number of ordinary- or partial-differential
equations written for all treatment units within the wastewater treatment plants. For instance,
simulation of a wastewater treatment plant, using ASM3 model [7] with two complete-mix
reactors (anoxic-aerobic, Modified Ludzack Ettinger process) with one primary and one
secondary settling tanks, requires simultaneous solution of 46 ordinary differential equations
with a step size as small of 0.1 seconds. Therefore, the solution takes a long time even on fastest
computers. For these kinds of dynamic models, one should use any kind of simplification
without giving up the accuracy. For this purpose, the PSTs may be considered separately from
the biological treatment units, and simpler as well as faster models could be employed for
simulating the PSTs, which could reduce the computational load by up to 20%, in ASM3
simulations for instance. One simpler modeling tool for PSTs could be artificial neural
networks.
Artificial neural network is a black-box modeling tool that consists of a set of processing units
capable of simulating human nervous system for learning the relationship between the inputs
and outputs. The processing units are called neurons. Neurons are grouped in layers. Of these,
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the first layer is called the input layer in which each neuron represents the independent variables
of the system. The dependent variables correspond to the neurons in the last layer, which is
called the output layer. One or more hidden layers are also provided to connect the input and
output layers in which the task of each neuron is to transmit an output signal to the neurons in
successive layer based on its input signal from the neurons in the preceding layer. The output
signal in each neuron is calculated by its weights and biases using its activation function. These
weights and biases define the network topology, and updating these values to an optimum set
of values is the main objective of the learning process [8].
The aim of this study is to evaluate the performance of artificial neural networks in predicting
removal efficiency of discrete settling processes. For this purpose, a circular primary
sedimentation tank with hydraulic retention time between 1.44 and 2.22 hours and surface
loading between 1.35 and 2.08 m3/m2.h was designed. The suspended solids removal efficiency
of the sedimentation tank was calculated by a ten-layered model (Takacs approach) for varying
influent flowrate, split ratio (ratio of underflow to influent flowrate), average particle diameter,
average density of particles, and wastewater temperature. The calculated removal efficiencies
(a total of 3000 data points) were used for training and testing the artificial neural network. The
removal efficiencies predicted by ANN were evaluated for their accuracy precision.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Sedimentation Tank Design
The design of the circular sedimentation tank used for simulations is shown in Fig. 1. The
diameter of the settler is 21 m with a surface area of approximately 346 m 2. The settler has an
active side wall depth of 3 m and a bottom slope of 5%. The active volume is 1039 m 3. The
retention time is between 1.44 and 2.22 hours depending on the influent wastewater flowrate.
The surface loading ranges from 1.35 to 2.08 m 3/m2.h. The influent wastewater enters the
sedimentation tank at a depth of 1.6 m from the surface.
Diameter = 21 m
Effluent weir
Effluent weir
Side wall depth = 3 m
Inlet
Influent

Sludge hopper

Waste sludge

Figure 1. The design of the sedimentation tank

A ten-layer settling tank, in which discrete settling of particulate matter takes place, was
assumed for calculating the suspended solids removal efficiency. The influent to the
sedimentation tank enters from the mth layer, where m is an integer between 2 and 9. For this
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study the inlet layer was taken as m = 6. Clarified wastewater leaves the tank from the top layer,
which is enumerated as the Layer 1. The sludge is withdrawn from Layer 10. In this case, the
mass balance equations which define the rate of change in solids concentration in each layer is
written as
1 𝑄𝑜𝑣𝑟 (𝑋2 −𝑋1 )

𝑑𝑋1
𝑑𝑡
𝑑𝑋𝑖
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(1.b)
(1.c)
(1.d)
(1.e)

where Xi is the suspended solids (SS) concentration in ith layer (g/m3), h is the depth of each
layer (m), Qovr is the over-flowrate in the settler (m3/s), Qund is the under-flowrate in the settler
(m3/s), Qin is the influent flowrate to the settler (m3/s), A is the cross-sectional area of the settler
(m2), and vt is the settling velocity of solids (m/s). The discrete settling velocity of solids was
calculated by Stoke’s law as follows:
4𝑔𝑑𝑝 (𝜌𝑝 −𝜌𝑓 )

𝑣𝑡 = √

(2)

3𝐶𝐷 𝜌𝑓

where g is gravitational acceleration (9.81 m/s2), dp is the particle diameter (m), ρp is particle
density (kg/m3), ρf is the wastewater density (kg/m3), and CD is the drag coefficient, which is a
function of Reynolds number (Re) as follows:
24

𝐶𝐷 = {24
𝑅𝑒

𝑅𝑒

(1 + 0.14𝑅𝑒

0.7 )

⟺

𝑅𝑒 < 0.5

⟺

0.5 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 1000

(3)

The removal efficiency (η) of the sedimentation tank for a given set of operating conditions is
calculated using the following formula:
𝜂=

𝑋𝑖𝑛 −𝑋1
𝑋𝑖𝑛

100%

(4)

A total of 3000 operating conditions given in Table 1 is used to calculate suspended solids
removal efficiencies. For each operating condition, Eqn. 1 forms a system of linear equations
with 10 unknowns (suspended solids concentrations, Xi, in each layer) under steady-state
conditions. These systems of equations were solved using Gauss-Seidel method for each
operating condition to calculate suspended solids concentration in the top layer (X1). Then, the
removal efficiency for each operating condition was calculated using Eqn. 4.
Table 1. Operating conditions used for simulations
Operating condition
Influent wastewater flowrate

Range
0.13 – 0.20 m3/s

Split ratio*

0.0025 – 0.0150

Remarks
Four values were used: 0.13, 0.25, 0.175, and 0.2 m3/s
Five values were used: 0.0025, 0.0050, 0.0075, 0.0100,
and 0.0150

150

Five values were used: 1100, 1200, 1300, 1400, and
1500 kg/m3
Particle diameter
25 – 150 μm
Six values were used: 25, 50, 75, 100, 125, and 150 μm
Wastewater temperature
5 – 25 °C
Five values were used: 5, 10, 15, 20, and 25 °C
* Defined as the ratio of under-flowrate to influent wastewater flowrate
1100 – 1500 kg/m3

Particle density

2.2. Artificial Neural Network
Open-source software [8] was used for artificial neural network modeling of discrete settling
process efficiency. The tool was developed in Microsoft Excel Visual Basic for Applications
(VBA) v7.0 with a user-friendly interface on MS Excel sheets. The tool supports definition of
a network topology as shown in Fig. 2. The user can select from a number of activation
functions including linear, logistic, arctangent, hyperbolic tangent, Gaussian, Elliot, sinusoid,
and Sinc functions. A detailed discussion on the performance of these functions can be found
in [9]. Also, the user can select number of hidden layers as well as number of neurons in input,
hidden, and output layers.
Hidden layer

Influent flowrate

Split ratio
Particle density

Removal efficiency

Particle diameter

Water temperature

Figure 2. Topology of ANN
The ANN software was run with five input neurons: The influent flowrate (Qin), the split ratio
(S), the particle density (ρp), the particle diameter (dp), and the water temperature (T). All of the
input values were normalized to the range of [0, 1] prior to ANN modeling. Suspended solids
removal efficiency of the sedimentation tank (η) was used as the output neuron. Since the
removal efficiency takes values between 0 and 1, normalization was omitted. The network was
run with logistic function (span: 0 < y < 1) which is
1

𝑦 = 1+𝑒−𝑥

(5)
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where x is the input signal to a hidden neuron and y is the output signal of the neuron. Randomly
selected 70% of the input was used for training the network over 2000 epochs and a learning
rate of 0.75. A preliminary study was also performed to optimize the number of hidden neurons,
in which the performance of the ANN was tested with 2 to 10 hidden neurons.
3. RESULTS AND DISCUSSION
First, the suspended solids removal efficiencies at operating conditions given in Table 1 were
estimated by solving Eqn. 1 under unsteady-state conditions. For the solution, the sedimentation
tank was assumed to be full of influent wastewater, that’s the suspended solids concentrations
in all settler depths were equal to the influent suspended solids concentration which is 800
mg/L. For all other operating parameters in Table 1, the average values were used. The fourthorder Runge Kutta method was used for the solution. The step size was taken as 1 second. The
results at 5, 10, 15, 20, 30, 60, and 90 minutes of operation are shown in Fig. 3. As clearly seen,
the suspended solids concentration in the top layer dropped quickly and the effluent
concentration stabilized after 90 minutes of operation. The steady-state effluent concentration
was below 8 mg/L, corresponding a removal efficiency of over 99%. On the other hand, the
calculations must be performed for a duration of a few hours to a few days to obtain steadystate concentration of suspended solids in the bottom layer, which means thousands of
calculation steps. Also, an issue of discontinuity at the bottom layer is clear from Fig. 3. The
reason for this is probably that only advection and settling mechanisms were considered in mass
balance equations (Eqn. 1). Several mechanisms like diffusion and compaction were not
considered. Thus, the steady-state and unsteady-state solutions of Eqn. 1 are reliable especially
for suspended solids concentrations in the top layer.

Top

Bott
om

0 mg/L

5 min
10 min
15 min
30 min
60 min
20 min
Figure 3. Unsteady-state solution to the mass balance equations (Eqn. 1)

2000 mg/L

90 min

For modeling purposes, the mass balance equations (Eqn. 1) were solved under steady-state
conditions with operating parameters given in Table 1. The results are shown in Fig. 4. This
figure is a map of suspended solids removal efficiency of the sedimentation basin, and a
representation of the lower triangular matrix of independent-dependent variable plots. The color
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scale represents the removal efficiency. The horizontal and vertical axes of the removal maps
as well as the ranges of operating conditions are shown in the figure. Of the operating
conditions, the split ratio, which is defined as the ratio of under-flowrate to influent flowrate,
seems the least effective parameter on the removal efficiency, while particle density and particle
diameter are the most effective parameters. All other other parameters being kept constant at
their average values (Table 1), the removal efficiency increases with decreasing influent
flowrate. On the other hand, increasing split ratios lead to increased removal efficiencies. This
effect of split ratio on the removal efficiency is expected since increased split ratio means
reduced over-flowrate in the sedimentation tank. The effects of particle density and particle
diameter are similar in direction as expected (Eqn. 2). Comparing their magnitude, one can
conclude that particle diameter affects the removal efficiency linearly (Eqn. 2 and Eqn. 3), while
the removal efficiency is proportional to the square root of particle density (Eqn. 2). As one of
the minor predictors of removal efficiency, wastewater temperature is more effective on the
removal efficiency than influent flowrate and split ratio.

Split
ratio
(0.0025
– 0.015)

Rem
oval
effic
ienc
y

Particle
density
(1100 –
1500
kg/m3)

Particle
diamete
r
(25 –
150 μm)

Temper
ature
(5 – 25
°C)

Influent flowrate
(0.13 – 0.20 m3/s)

Split ratio
(0.0025 – 0.015)

Particle density
(1100 – 1500 kg/m3)

Particle diameter
(25 – 150 μm)

Figure 4. Suspended solids removal efficiencies at varying operating conditions
Preliminary work has been performed for artificial neural network modeling of suspended
solids removal efficiency in the sedimentation basin. Although a number of activation functions
were tested for their performance, the logistic function (Eqn. 5) showed the best prediction
capability and only the results with logistic function are shown here to prevent confusion. Since
the number of hidden neurons also plays an important role in prediction performance of ANNs,
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the logistic function–ANN were run 25 times with 2 to 10 hidden neurons to determine the
optimum number of neurons in the hidden layer. Calculated mean square errors (MSEs) with
varying number of hidden neurons are shown in Fig. 5. Calculated distributions of MSEs were
based on 25 runs with random initials for ANN weights and biases.
1,00000

Mean square error

0,10000
0,01000
0,00100
0,00010

0,00001
2

3

4
5
6
7
8
Number of hidden neurons

9

10

Figure 5. Mean square errors with several numbers of hidden neurons
Fig. 5 is a box-whisker plot, in which the whiskers represent the minimum and maximum
values. The edges of boxes correspond to the first and the third quartiles of the distributions.
The lines in the boxes represent median values. Clearly, the MSEs calculated with 2 hidden
neurons were the highest, which shows that the performance of logistic-ANN with 2 hidden
neurons is very limited. Although the smallest MSEs were obtained with 6 and 8 hidden
neurons, the performance of simulation were not stable with these number of neurons. Ten
hidden neurons produced consistently the lowest MSEs and the logistic–ANN was used with
10 hidden neurons.
Results of artificial neural network with logistic function and 10 hidden neurons are shown in
Fig. 6. In the figure, the horizontal axis shows the removal efficiencies calculated by steadystate solution of mass balance equations (Eqn. 1), while the ANN predicted removal efficiencies
are shown in vertical axis. Fig. 6 clearly shows the good agreement between layered model and
ANN. The coefficient of determination was calculated as 0.9998 and the mean square error was
calculated as 3.464*10-5 (relative MSE = 0.0064%). The results clearly showed that artificial
neural network with a topology given in Fig. 2 can be confidently used to predict the removal
efficiency in a discrete settling process.
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y = 0,9948x + 0,0054
R² = 0,9998

Figure 6. Layered vs. ANN model results
4. CONCLUSIONS
The performance of artificial neural networks in predicting the suspended solids removal
efficiency in discrete settling processes was evaluated in this study. For this purpose, the steadystate removal efficiencies in a circular sedimentation tank was calculated for various operating
conditions, including the influent flowrate, the split ratio, the particle diameter, the particle
density, and the wastewater temperature. The removal efficiencies were calculated by solving
mass balance equations with a 10-layer sedimentation tank assumption. A total of 3000 data
points were obtained with this method. The calculated removal efficiencies were used for
training and validating the artificial neural network. The modeling work showed that ANN with
logistic function and 10 hidden neurons successfully represent the removal efficiency in a
discrete settling process with coefficient of determination very close to unity and very small
mean square errors. It is concluded that ANN approach can be confidently used to predict
suspended solids removal efficiency in a discrete settling process.
In general, modeling of wastewater treatment processes are accomplished by writing and
solving mass balance and rate equations, which requires simultaneous solution of a great
number of ordinary differential equations (ODEs). For activated sludge model No. 1, for
instance, 13 ODEs must be written for each complete-mix reactor as well as 10 ODEs for
secondary settling plus 10 ODEs for primary sedimentation. These modeling technqiues
employ step sizes in time as small as 0.1 seconds. Thus, the simulations take very long times.
The findings in this study proves that artificial neural networks can be confidently used to
predict the removal efficiency in a primary sedimentation tank. Using ANN approach for
primary sedimentation in these systems reduces total number of ODEs to be solved, thus,
reduces the simulation times as well as necessary computational power.
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Abstract
Performances of several turbulence models in Computational Fluid Dynamics (CFD)
simulations of cyclone separators were evaluated in this study, as a preliminary step to a
more comprehensive modeling work. The models were evaluated using experimental data,
namely pressure drop and cut diameter. Three turbulence models were employed in CFD
simulations: κ-ε model, κ-ω model, and Reynolds Stress Model (RSM). For all models, the
discrepancies between the experimental and simulated pressure drops were lower than 11%,
while the discrepancies between cut diameters range from 1.57% to 30.5%. Of all turbulence
models, RSM proved to be the one that simulates complex flow properties within c yclone
separators. Reynolds Stress Model should be used as the turbulence model for simulating
cyclone separators using CFD.
Keywords: CFD, Collection efficiency, Cyclone, Pressure drop, Turbulence model

1. INTRODUCTION
Cyclone separators are one of the main preliminary treatment devices for particulate control in
flue gas treatment. The use of cyclones are very common because of their simple operation and
maintenance as well as their capability to adapt extreme operating conditions (Elsayed and
Lacor, 2010a; 2011a).
A cyclone separator is a device in which the flue gas is forced into a spinning motion. Being
heavier than the flue gas, particles drift toward the cyclone walls during the spinning motion
and separated from the gaseous flow. A cyclone separator is composed of four main parts: the
inlet, the body, the cone, and the outlet (Demir, 2014). Particle laden gas enters the cyclone
separator through the inlet structure and directed towards bottom within the body. The
cylindrical structure of the body forces the gas into a spinning motion that forms an outer vortex
of gaseous flow. The purpose of the cone is to divert the gaseous flow toward the outlet part.
At this point, particles, due to their weight, cannot change direction and fall to a dust bin under
the cone. The gaseous flow forms an inner vortex, move upward direction and leaves the
cyclone through the outlet.
A great number of research papers have been dedicated to optimize the cyclone dimensions and
the geometry of the parts including, but not limited to, Stairmand (1951), Lapple (1951), and
Ioza and Leith (1989). Recently, computational fluid dynamics (CFD) simulations proved to
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be a useful tool for simulating anisotropic flow in cyclone separators (Raoufi et al, 2008;
Hoekstra et al, 2009; Elsayed and Lacor, 2010a; 2010b; 2011a; 2011b; 2011c).
Computational fluid dynamics tools provide a virtual environment to create solid models and
simulate behavior of fluid inside a flow domain. A great number of options exist for fluid flow
simulation pertaining to the design of the flow domain (cyclone dimensions and geometry) and
operating conditions (roughness of the material, air density and viscosity etc.) as well as
turbulence models. It is hard to solve analytically complex flow conditions due to turbulence’s
chaotic and unpredictable nature. Navier-Stokes equations are used as equation of motion to
define fluid behavior under dynamic conditions. Additionally, turbulence has a significant
effect on Navier Stokes equations to characterize the flow conditions. Turbulence models
predict flow dynamics under defined initial and boundary conditions. Several turbulence
models are used to simulate fluid behavior inside a flow domain such as Laminar Flow Model,
κ-ε model, κ-ω model, Large Eddy Simulation (LES), and Reynolds Stress Model (RSM). Most
of these turbulence models are used to simulate specific characteristics of fluid flow. For
instance, LES model is mostly used for simulating gaseous flow in combustion systems (Janicka
and Sadiki, 2005) while κ-ε model is mostly employed in linear flow simulations as well as
multiphase flow (Perez et al, 2016). For simulating anisotropic flow in cyclones, some
researchers used κ-ε model (Demir et al, 2016) while others used RSM (Brar et al, 2015),
although use of LES model also reported (Brar and Elsayed, 2018). This shows us selecting
right turbulence model needs a validation and verification process because of turbulence
prediction varies to model.
An experimental study for the optimization of cyclone body geometry has been carried out in
Environmental Engineering Department of Yıldız Technical University (Istanbul, Turkey),
which involves fine-tuning of the geometry using CFD simulations. The motivation of this
study comes from the need for a calibrated, reliable cyclone model for use in CFD simulations.
The aim of this work is to evaluate the performances of several turbulence models in simulating
gaseous flow in cyclone separators as a preliminary step to fine-tuning of cyclone body
geometry with CFD simulations. For this purpose, three turbulence models, namely κ-ε Model,
κ-ω model, and Reynolds Stress Model (RSM) were evaluated. The evaluations were based on
calculated pressure drops and cut diameters of a Stairmand high-efficiency type cyclone.
Experimental pressure drops for model calibration were obtained from Karadeniz (2015), and
particle collection efficiencies were obtained from follow-up experiments.
2. MATERIALS AND METHODS
A Stairmand high-efficiency type cyclone with a body diameter of 29 cm was used for the
modeling work. Experimental pressure drops at various inlet velocities (10, 13.5, and 17 m/s)
were obtained from Karadeniz (2015). The experimental setup is shown in Fig. 1, and the
dimensions of the Stairmand high-efficiency type cyclone is shown in Table 1.
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Figure 1. a. Experimental setup b. Solid model of the cyclone

Table 2. Dimensions of the cyclone separator
Dimension
Body diameter
Inlet height
Inlet width
Body height
Cone height
Cone-tip diameter
Vortex finder height
Vortex finder diameter

Symbol

Unit

Value

D
A
B
hb
hc
B
S
De

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

290
145
58
435
725
10.88
145
145

Ratio to body
diameter
1.000
0.500
0.200
1.500
2.500
0.375
0.500
0.500

New experiments were conducted using the same experimental setup as in Karadeniz (2015)
(Fig. 1) to obtain particle collection efficiencies. For the experiments, fly ash from a combustion
process was used. The particle size distribution analyses of the fly ash (Fig. 2) were conducted
in Yıldız Technical University Laboratories using Malvern Mastersizer Hydro 2000MU. The
median diameter (dp50) of the fly ash was 16.1 μm with dp10 = 1.6 μm and dp90 = 99.0 μm. The
density of fly ash was taken as 1125 kg/m3 in simulations. Experimental collection efficiencies
at various inlet velocities and experimental cut diameters are shown in Table 2.
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b

Figure 2. Size distribution of fly ash a. Volume fraction b. Cumulative volume fraction

Table 2. Experimental data
Inlet velocity Pressure drop
Collection
(m/s)
(Pa)*
efficiency (%)
10.0
211
94.00
13.5
396
94.65
17.0
640
95.24
* Taken from Karadeniz (2015)

Cut
diameter
4.07
3.83
3.60

In CFD simulations, the first step is to calibrate the model against experimental pressure drops
(Table 2). Three turbulence models, namely, κ-ε Model, κ-ω model, and Reynolds Stress Model
(RSM) were used. After the calibration step, the model was run to obtain a converged solution
for each inlet velocity. The final step was DPM simulations, in which fly ash injections were
performed with the converged solution and particle trajectories were calculated. Using the
collection efficiencies, cut diameters were estimated with CFD simulations and compared with
experimental cut diameters. All steps were repeated for each turbulence model employed.
Ansys Fluent v15.0 was used for CFD modeling on an Intel i7-7700K @ 4.20 GHz with 16 GB
RAM @2133 MHz. The simulations took 30 to 70 min for each run. In CFD modeling work,
the first step was to prepare a representative solid model for the flow domain. In this study,
Ansys Spaceclaim v19.1 was used for creating a solid model of the cyclone (Fig. 1.b) and flow
domain. The next step was to prepare the model mesh. Meshing was accomplished with Ansys
Meshing software. The cyclone separator was meshed with about 1.2x106 cells. Tetrahedrons
were employed for the mesh. Also, inflation layers were created near cyclone walls to have a
better solution for wall boundary conditions. Third step was preparing the model setup. In this
step, initial conditions and other model options such as turbulence model as well as solver
options were defined in FLUENT solver. After running analysis until the convergence is
achieved in flow domain, the final step was the post processing of CFD results, in which the
results of the analyses were compiled in color charts and tables.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
Calculated pressure drop with each turbulence model is shown in Table 3. The discrepancies
between the experimental and calculated pressure drops with κ-ε model ranged from 0.25% to
4.74% with an average of 2.08%±2.36. The highest discrepancy was calculated at the lowest
inlet velocity (10 m/s). Calculated pressure drops with RSM turbulence model were comparable
with experimental values. The discrepancies between the experimental and calculated pressure
drops with RSM ranged from 0.76% to 5.71%. The average discrepancy was calculated as
2.82%±2.24%. The discrepancy was the highest at the lowest inlet velocity (10 m/s). The results
with RSM were very close to κ-ε model results. κ-ω model showed the weakest correlations in
terms of calculated pressure drops. The discrepancies between the experimental and calculated
pressure drops ranged from 1.26% to 10.94% with an average value of 6.59%±4.91%. The
highest discrepancy was calculated at the highest inlet velocity (17 m/s). In terms of calculated
pressure drops, κ-ε model’s performance was the best. The RSM model was satisfactory while
κ-ω model was very weak in explaining complex flow in cyclone.
Table 3. Experimental and calculated pressure drops
Pressure drop (Pa)
Inlet
velocity
CFD*
Experimental
(m/s)
κ-ε model
κ-ω model
RSM
10.0
211
221 (4.74%)
227 (7.58%)
222 (5.21%)
13.5
396
391 (0.25%)
401 (1.26%)
399 (0.76%)
17.0
640
632 (1.25%)
570 (10.94%)
624 (2.50%)
2.08%±2.36%
6.59%±4.91
2.82%±2.24%
Average discrepancy
* Calculated as the difference between the averages of static pressures at the inlet
and outlet surfaces.
* Values in parentheses are percent discrepancies between the experimental and
calculated pressure drops.
The contour maps of static pressures with the cyclone calculated by each model are shown in
Fig. 3. The results with κ-ε model and RSM were very similar. The calculated shapes of the
inner vortices by these two models were very close to each other (Fig 3.a and Fig. 3.c). At the
lowest inlet velocity (10 m/s), both models predicted very low pressure gradients in radial
distance along the height of the inner vortex, and the shape of the inner vortex seem very
smooth. At higher inlet velocities the vorticity increases, as expected. Intensity of negative static
pressures within the inner vortex and in the vicinity of the vortex finder increase, leading to
higher pressure gradients in radial distances. The results in κ-ω model were quite different than
the other two. κ-ω model predicted a somewhat unstable inner vortices at all inlet velocities
(Fig. 3.b). Besides, the negative pressures in the vicinity of vortex finder were the most intense.
In general, results from κ-ω model were unacceptable while the other two showed good
prediction ability.
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Figure 3. Static pressures (in Pa) calculated by a. κ-ε model, b. κ-ω model, and c. RSM at
inlet velocities of 10, 13.5, and 17 m/s (from left to right)
Fig. 4 shows tangential velocities calculated κ-ε model (Fig. 4.a), κ-ω model (Fig. 4.b), and
RSM (Fig. 4.c) at inlet velocities of 10, 13.5, and 17 m/s. The highest tangential velocities were
observed near the cyclone roof, after the inlet part where the flow is contracted and forced to
start a swirling motion. In this region, tangential velocities reach up to around 1.2 times the
inlet velocity. Below the reach of vortex finder, however, tangential velocities decrease due to
the dissipation of kinetic energy on cyclone walls. This finding conforms to the general idea
that the pressure drop within a cyclone decreases with increasing body height (Demir et al,
2016) due to the increased dissipation of kinetic energy within the cyclone body. Tangential
velocity profiles calculated by different turbulence models also points out that κ-ε model and
RSM results are comparable and represents experimental data very well, while κ-ω model
explains the complex flow field in cyclones weakly.
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Figure 4. Tangential velocities (in m/s) calculated by a. κ-ε model, b. κ-ω model, and c. RSM
at inlet velocities of 10, 13.5, and 17 m/s (from left to right)
Since pressure drop and particle collection efficiency are the main parameters that determine
the performance of a cyclone, cut diameters of the cyclone were also determined both
experimentally and numerically at all inlet velocities. The results are shown in Table 4. The
particle tracking ability of κ-ε model for particle track was poor. The cut diameters were
predicted by 2.5% to 30.47% errors at varying inlet velocities with an average discrepancy of
16.21%±13.99%. The discrepancy increases with decreasing inlet velocity, and the best
prediction was obtained at an inlet velocity of 17 m/s for this turbulence model. κ-ω model
predicted the cut diameters with discrepancies ranging from 7.05% to 18.89%. The average
discrepancy was calculated as 13.40%±5.97%. Although κ-ω model predicted cut diameters
with smaller margin of errors than κ-ε model does, the results of both models were very poor.
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Reynolds Stress Model predicted the most realistic cut diameters. The discrepancies ranged
from 1.57% to 8.35% at all inlet velocities. The average error was calculated as 5.62%±3.58%.
The cut diameters predicted by RSM was very close to experimental cut diameters. RSM model
showed far better particle tracking performance than the other two turbulence models.
Table 4. Experimental and numerical cut diameters
Cut diameter (μm)
Inlet velocity
CFD*
(m/s)
Experimental
κ-ε model
κ-ω model
RSM
10.0
4.07
5.31 (30.47%)
4.65 (14.25%)
4.41 (8.35%)
13.5
3.83
4.43 (15.67%)
4.10 (7.05%)
3.77 (1.57%)
17.0
3.60
3.69 (2.50%)
4.28 (18.89%)
3.35 (6.94%)
16.21%±13.99%
13.40%±5.97
5.62%±3.58%
Average discrepancy
* Calculated as particle diameter for which the collection efficiency of the cyclone is 50%.
* Values in parentheses are percent discrepancies between the experimental and calculated
cut diameters.
4. CONCLUSIONS
Three selected two-equation turbulence models, namely κ-ε model, κ-ω model, and Reynolds
Stress Model (RSM), were evaluated for their performance in simulating the complex flow in
cyclone separators by using Computational Fluid Dynamics (CFD) method. The evaluations
were based on calculated pressure drops and cut diameters. In terms of pressure drops, κ-ω
turbulence model showed low conformation to explain complex flow inside cyclone flow
domain while κ-ε and RSM turbulence model results are both acceptable accuracy. Both κ-ε
and RSM turbulence model calculated pressure drop with 4.74% and 5.21% errors, respectively.
In terms of cut diameters (particle tracking by DPM method), both κ-ε and κ-ω models were in
poor accuracy. The cut diameters determined by using RSM were in good accuracy with
experimental cut diameters results. In general, Reynolds Stress Model showed the best
performance in simulating complex flow for cyclone separators, and can be used confidently
for cyclone simulation and particle tracking analysis.
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SİVAS KIRSAL BÖLGELERDE EVSEL ATIKSU ARITIMINDA YAPAY
SULAK ALAN UYGULAMALARI
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Özet
Yapay sulak alanların (YSA) klasik sistemlere göre avantajları nedeniyle küçük yerleşim
birimlerinin (3000 kişi) evsel nitelikli atıksuların arıtımında yaygın olarak uygulanmaktadır.
Bu çalışmada Sivas 4 Eylül baraj havzasında bulunan dört adet YSA çıkış sularının analiz
sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmada su örnekleri kurak dönemde YSA’lardan alınarak,
diğer bir sempozyumda sunulan yağışlı dönemde alınan örnekler ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca,
YSA’ların genel durum ve işletim koşulları değerlendirilmiştir.
Hedeflenen kirletici giderimine ulaşmak için YSA’lar uygun koşullarda bulunmamaktadır.
YSA başlangıcında bulunan ön arıtım üniteleri hayvan atıkları ile tıkandığından giriş suyu
kalitesine göre daha yüksek kirletici içermektedir. Bazı YSA’ların giriş ve çıkış noktaları tam
olarak işlevsel olmadığından su örnekleri alınamamıştır. Bazı YSA’lar, kurak dönemde yağışlı
döneme göre daha yüksek KOI ve amonyum içermektedir. Yerleşim bölgesinde ikamet eden
çoğu kişi kurak dönemde YSA’lardan kaynaklanan kötü kokudan şikâyet etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yapay Sulak Alan, Kırsal atıksu, Arıtma

APPLICATION OF CONSTRUCTED WETLANDS FOR DOMESTIC
WASTEWATER TREATMENT OF RURAL AREAS IN SIVAS, TURKEY
Abstract
Due to several advantages of the constructed wetlands (CWs) compared to the conventional
systems, they are widely used for the treatment of municipal wastewater of small settlements
(up to 3000 p.e.).
This paper presents the results of CWs effluents analysis in four rural areas located in the Sivas
4 Eylul Dam Basin. In this study, samples were collected in the dry season and values of the
pollutants were compared with the results of rainy season presented in another symposium.
Additionally, general physical situations and operational conditions of the CWs were evaluated.
General situations of the CWs were not convenient in order to achieve target value of pollutants
elimination. The pretreatment units were clogged with the cow manure wastes and effluents of
the unit contained more pollutants than the influent. The influent and effluent of some CWs
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were not fully functional and samples could not be taken. In the dry season, the effluent samples
of some CWs contained higher concentrations of COD and ammonium than the rainy season.
Most of the people in the villages have complained the bad odor from the CWs area in the
summer season
Keywords: Constructed wetlands, rural wastewater, treatment

1. GİRİŞ
Sulak alanlar, güneş enerjisini kullanabilme ve kendi kendini yenileyebilmektedir. Ayrıca
fotosentez gerçekleştirerek atmosferin doğal dengesini korumaktadır. Organik madde, askıda
katı madde, nutrient, toksik madde, ağır metal ve biyolojik unsurları giderebilmesinden dolayı
yüksek arıtım kapasitesine sahiptir (Duygulu, 2016).
Yapay sulak alanlar (YSA) doğal sulak alanlara benzer inşa edilerek atıksulardan kirleticileri
gidermek için doğal alanlarda rastlanan bitki, toprak ve ilgili mikroorganizmaları içeren
sistemlerdir (EPA, 1993). YSA’lar sızdırmazlık sağlamak amacıyla sıkıştırılmış olarak kil
zemin üzerine kum, çakıl, kaya vb. geçirgen malzeme ile doldurularak inşa edilmektedir. Bölge
iklim koşulları göz önünde bulundurularak YSA’larda yetiştirilen bitkiler ile belirli hidrolik
alıkonma süresini sağlamak suretiyle biyolojik reaksiyonların gerçekleştirildiği, su akımını
yönlendirmek ve su seviyesini düzenlemeye yönelik bir takım mühendislik unsurlarını içeren
yapılardır.
YSA’lar, düşük maliyetli alternatif bir atıksu arıtma teknolojisi sunmaktadır. Günümüzde kırsal
küçük yerleşim birimlerinin atıksularının arıtılmasında YSA kullanımı hızla yaygınlaşmaya
başlamıştır. Klasik atıksu arıtım ile YSA uygulamalarının kirletici giderimi ve ekonomik açıdan
karşılaştırılması Çizelge 1 ve 2’de sunulmuştur.
Doğal arıtma sistemlerinde organik karbon, heterotrofik bakteriler tarafından oksitlenmektedir.
Ototrofik bakteriler, aerobik şartlarda atıksu içeriğindeki NH4’u, NO¯3 ve NO¯2’ye
dönüştürmektedir.
Atıksu içeriğinde mevcut azot bileşikleri ve fosfor, arıtılmadan alıcı su ortamına verildiğinde,
sucul canlıların olumsuz etkilenmesine neden olan çözünmüş oksijen tüketimine ve mikrobiyal
yaşamı arttırması sonucu ötrofikasyona neden olduğu bilinmektedir (Aslan ve Sozudogru,
2017; FernándezNava, 2008).
Amonyum ve nitrat, makrofitler tarafından alınarak, inorganik azot, hücre ve aksamlarda
organik yapı taşı bileşenlerine dönüştürülmektedir (Vymazal, 1995). Farklı bitki türleri, sulak
alanda yararlanılabilir formlarına bağlı olarak azot formlarını absorbe etmektedir. NH4+, zengin
ortamda, makrofitler tarafından tercih edilmekte ve nitrifikasyon sınırlı gerçekleşmektedir
(Garnett ve diğ., 2001). Nutrientlerin bitki tarafından kullanımı ve depolanması, bitki
aksamlarındaki nutrient derişimine bağlı olduğundan, nutrientin bitki tarafından alınması ve
depolanması hızlı büyüme, bitki aksamı yüksek nutrient içeriği ve yüksek kalitede ürün elde
edilmesi, bitkide istenilen özelliktir. Buna karşılık, sonbahar ve kış ayları süresince bitkinin
büyük miktarda biyokütle biriktirmesi ile kış sezonunda biriktirilen azot, tekrar su ortamına
salınabilir (Vymazal, 2007).
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Çizelge 1. Atıksu Arıtımında Klasik Arıtma Sistemleri ile YSA’ların karşılaştırılması (Gikas
ve Tsihrintzis, 2014).
Klasik Atıksu Arıtma Sistemleri
YSA
İnşaat (beton, demir) ve işletimde (elektrik,
kimyasal vd.) yenilenebilir olmayan enerji
kaynakları kullanılmakta
Yüksek miktarda, arıtım gerektiren ürün
oluşturmakta (çamur)

Yenilenebilir enerji kullanılmakta (güneş
enerjisi, rüzgâr vd.)

Çalışan kişi sayısının artışına ve yüksek bakım
giderlerine neden olan mekanik bölümler
bulunmakta
İşletim için teknik çalışanlar gerekmekte

Mekanik bölümler bulunmamakta veya
oldukça kısıtlıdır, işletim ve bakım
giderleri düşüktür
İşletim için teknik elemana gereksinim
duyulmamakta

İşletim ve inşaat maliyeti yüksek

İnşaat maliyeti karşılaştırılabilir veya daha
düşük, en düşük işletim gideri

Düşük alan gereksinimi

Göreceli olarak alan gereksinimi yüksek

Düşük miktarda, arıtım gerektirmeyen
ürün oluşturmakta (hasat bitki atıkları)

Çizelge 2. Atıksu Arıtımında Klasik Arıtma Sistemleri ve YSA’ların Ekonomik
Karşılaştırılması (Lee ve diğ., 2009).
Maliyet
Giderme Verimi (%)
İnşaat ($)

Sistem

Kapasite

YSA

Atıksu 220.000
100
m3/gün

Klasik
Arıtma

300.000

İşletim
($)/yıl

Hacim,
m3

BOI

300

800

2000

450

8090 8090 4050 5060 Bazı ağır
metaller
ve E.coli
giderilme
kte
8099 7080 2030 20

AK

TN

TP

Yorum

Son yıllarda yatay yüzey altı akışlı ve düşey akışlı YSA serilerinin sıralı uygulandığı, birleşik
(hibrid) sistemler dikkat çekmektedir. Tekil sistemlerin olumsuzluklarını azaltması ve bir
sistemin diğerini tamamlaması, birleşik sistemin en olumlu tarafı olarak görülmektedir. Düşey
akım yataklarının birleşik sistemin ilk aşaması olarak uygulanması, iyi bir tasarım sonucunda
tüm sistemde yüksek verimlerde BOI, KOI ve bakteri giderimi sağladığı ve ayrıca amonyumun
tam oksidasyonunun gerçekleştiği belirtilmektedir (Cooper, 1999).
Organik madde ve AKM giderimi için YSA’lar tasarlanmasına rağmen, yeraltısularında nitrat
derişiminin azaltılması ve yüzey sularında ötrofikasyon kontrolu için fosfor azaltımında
nutrient giderimi gerekmektedir (Kinsley ve diğ., 2014). Nutrient giderimi için yatay akımlıya
eklenen reaktif P bariyeri takip eden düşey akımlı ile oluşan birleşik sistemler
uygulanabilmektedir. Yatay akımlı sistem organik madde ve düşük tıkanma riski ile AKM
gideriminde, dikey akımlı sistem ise amonyumun nitrata dönüşümünün gerçekleştiği
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nitrifikasyon sürecinde verimlidir. Nitrifikasyon süreci çıkışı suyu, yatay akımlı sistemin
girişine geri çevrilerek, anoksik ortam ve organik karbon gerektiren (giriş atıksuyundan)
denitrifikasyon süreci ile nitrat N2 gazına dönüştürülmektedir. Nitrifikasyon çıkış suyunun
yatay akımın girişine geri devredilmesi ile %70’e ulaşan toplam azot giderimine
ulaşılabilmektedir (Tunçsiper, 2009).
Septik tank, yatay akımlı, P filtresi ve düşey akımlı YSA’ların birleşik uygulandığı sistem ile
tüm mevsimlerde, 5,6 m3/gün hidrolik yükleme ve 2.3 gün yatay akımdaki hidrolik alıkonma
süresinde, 10 mg/L cBOD5 ve 15 mg/L AKM’den daha düşük derişimlerde yüksek kaliteli çıkış
suyuna ulaşılmıştır. %100 geri çevrim ile % 6575 toplam azot giderimi, yaz ve kış aylarında
elde edilmiştir. Pfiltre uygulaması ile 18 ay süresince iyi bir işletim görülürken daha uzun
işletimlerde çıkış suyu P derişiminin arttığı belirlenmiştir. Tüm sistem için E.coli giderme
verimi etkin olarak görülmektedir (Kinsley ve diğ., 2014).
Özellikle küçük yerleşimlerde evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacıyla kullanılan YSA’lar
ülkemizde yaygındır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 260 adet YSA
bulunmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yaptırmış
olduğu 1464 adet YSA mevcuttur. Toplamda ülkemizde 1724 adet YSA bulunmaktadır. Bu
YSA’ların hizmet ettiği nüfus ise 620.275 kişidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016 yılı
verilerine göre ülkemizde atıksu arıtma tesisi ile sonlanan nüfus 65.025.536 kişidir. Bu nüfusun
%0,95’nin atıksuları ise YSA ile sonlanmaktadır (Cop, 2017).
YSA’ların en olumlu tarafları askıda katı, organik madde ve nutrient gideriminde yüksek verim,
sınırlı miktarda atık madde üretimi, kararlı işletim, düşük ilk yatırım, işletim ve bakım maliyeti
olarak görülmektedir.
Bu çalışmada, Sivas 4 Eylül Baraj havzasında bulunan dört adet kırsal yerleşim biriminde
mevcut, YSA giriş ve çıkış su kaliteleri değerlendirilmiştir. YSA su örneklerinde KOI, azot
bileşikleri (NO2N, NO3N ve NH4N) ve askıda katı madde derişimlerinin belirlenmesi,
YSA’ların işlevine uygun olarak arıtma kalitesi değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında, kurak
dönemde alınan su örnekleri ile yağışlı dönem örnek kaliteleri ve işletme koşulları
karşılaştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
Çalışmada değerlendirilen dört adet YSA, Sivas Kent içme suyunun temin edildiği 4 Eylül
Baraj havzasında bulunmaktadır. Baraj havzası içerisinde bulunan küçük yerleşim birimleri
çalışmada I, II, III ve IV olarak tanımlanmıştır (Şekil 1). Küçük yerleşim birimlerinin, kısıtlı
tarım alanlarında hayvan yemi ihtiyacını karşılamak amacıyla sulu tarım (yonca) ve çoğunlukla
tahıl üretimi yapılmaktadır (buğday, arpa, çavdar). Bölgede son yıllarda hayvan sayısında
azalma görülse de nüfus, çoğunlukla büyükbaş hayvancılıkla geçimlerini temin etmektedir
(Aslan ve diğ., 2018).
Kırsal yerleşim alanlarından kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksular, foseptiklere alınmakta
ve foseptik çıkış suları YSA’lara yüzey akışı ile girmektedir.
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Çalışma kapsamında belirlenen YSA’lardan giriş ve çıkış suları anlık olarak 2018 Eylül ayında
toplanmıştır. Yerleşim yerlerinin nüfusları, yaz aylarında tatil amaçlı şehirlerde yaşayanların
köylerine gelmesi sonucu artmakta ve kış aylarına göre daha yüksek nüfus bulunmaktadır.
Nüfus artışı YSA arıtımını etkilemektedir (Aslan ve diğ., 2018).

Şekil 1. 4 Eylül Baraj havzası içerisinde mevcut YSA Yerleşimleri (Aslan ve diğ., 2018)
2.1 Analitik Yöntem
Çalışma kapsamında pH analizleri Adwa marka cihazla gerçekleştirilmiştir. Renk (Color 436
m¯) ve bulanıklık ölçümü (FAU), NO2N (14776), NO3N (14773), NH4N (14752)
derişimleri spektroquant kit (Merck) kullanılarak Pharo 100 spektrofotometre (Merck) ile AKM
ve KOI analizleri standart metoda (APHA, 1998) göre belirlenmiştir.
Giriş ve çıkış suları anlık olarak 2018 Eylül ayında toplanarak, gün içerisinde laboratuvarda
0.45m selüloz asetat filtreden süzülerek analizler tamamlanmıştır.
3. DENEYSEL SONUÇLAR
Bu çalışmada Sivas içme suyu arıtma tesisi su kaynağı olan 4 Eylül barajı besleme havzasında
bulunan dört küçük yerleşim biriminin atıksularının arıtımında yaklaşık olarak 10 yıldır işletilen
YSA tesisleri incelenmiştir. Tesis inşaatlarının tamamlanması sonrası işletimi köy
muhtarlıklarına bırakılmıştır. YSA’larda olması gereken bitkilerin tesislere ekim ve dikimleri
yapılmamamıştır. Tesislerin inşa edilirken kullanılan topraktaki mevcut tohumların gelişmesi
ile bölge şartlarında büyüyebilecek bitki türleri tesis yüzey alanlarını kaplamıştır. Bazı
tesislerde zaman içerisinde ağaçlar gelişmiştir (Aslan ve diğ, 2018). Gelişen bitkilerin hasat
edilmedikleri belirtilmektedir.
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Baraj su kalitesini korumak amacıyla bölgede mevcut tüm yerleşim birimlerinin atıksuları
YSA’lar ile arıtılmaktadır. Kanalizasyon sistemi ile köylerden toplanan atıksu, foseptiklere ve
daha sonra YSA’lara alınmaktadır. Kanalizasyona evsel atıksu haricinde katı maddeler ve
hayvan atıkları verildiğinden foseptiklerde katı birikimleri olmakta ve tıkanmalar meydana
gelmektedir. Foseptikler sadece tıkanma olduğunda temizlendiğinden foseptiklerden kaçan katı
maddeler YSA yapısında tıkanmalara neden olmaktadır. Tıkanma ile foseptik çıkış suları, YSA
üst seviyesinden serbest yüzeyli olarak akış yapmaktadır ve bazı tesisler bataklık
görünümündedir (Aslan ve diğ, 2018). Tıkanmalar nedeniyle YSA’lara girişten örnekler
alınamamıştır. Fosseptiklerden YSA girişleri zemin üstü boru ile yapılmasına rağmen YSA
tıkanmaları ile oluşan göllenme ve aşırı bitki büyümeleri su örnek alımlarına engel olmaktadır
(Şekil 2).
Konumları nedeniyle atıksu akışı sağlanamayan YSA’lara su girişi olmamakta ve hat üzerinde
tesis ile yerleşim birimi arasında atıksu taşmaları görülmektedir. Genel olarak tesislerin bazıları
yerleşim birimine yakın konumları nedeniyle koku olmaktadır (Aslan ve diğ, 2018).
III numara olarak tanımlanan yerleşim biriminin yaklaşık olarak 3 km ilerisinde bulunan 12
hane için dahi ayrı YSA yapılmıştır. YSA’ların bazılarının giriş ve çıkış hatlarının tıkanması
nedeniyle I numaralı giriş ve çıkış, II numaralı giriş ve III numaralı çıkış örnekleri
alınamamıştır. Örnekler, anlık toplandığı için YSA’larda gerçekleşen biyolojik reaksiyonlar ile
KOI giderim verimleri ve azot dönüşümleri açısından değerlendirilmemiştir. Belirlenen 4 adet
YSA’dan alınan giriş ve çıkış suyu anlık örnek analiz sonuçları Çizelge 3’de sunulmuştur.
Çizelge 3 incelendiğinde dört tesisten çıkış suyu numunesi alınabilen II ve IV numaralı
YSA’larda KOI derişimi yüksektir. IV numaralı YSA giriş numunesi hariç diğer birimler için
giriş ve çıkış suyu NH4N derişimleri oldukça düşük seviyelerde olduğu belirlenmiştir. I
numaralı YSA, diğerlerine göre yerleşim birimine en yakın (yaklaşık 500 m) konuma inşa
edilmiştir. III numaralı yerleşim birimi YSA’sı, çıkış hattında kısmi tıkanma sonucu numune
alınamamış ve değerlendirilememiştir.
YSA giriş ve çıkış sularında NOxN (NO2N ve NO3N) formlarının bulunması kanalizasyon
hattında, foseptik ve/veya YSA’da nitrifikasyon gerçekleştiğini göstermektedir. Çıkış suyunda
NH4N formlarının bulunması, yetersiz nitrifikasyon sonucu ve/veya YSA’da mevcut bitki
artıklarından kaynaklanabilir. Derişimlerin düşük olması ve anlık numune alınması, biyolojik
süreçlerin kısıtlanması ve gerçekleşmesi konusunda kesin sonuçlara ulaşılmasını
güçleştirmektedir.
YSA’lar işletimleri açısından değerlendirildiğinde, YSA’larda olması gereken iklim ve toprak
özellikleri açısından bölgede hızla gelişebilecek ve su içeriğindeki organik madde ve nutrient
bileşik dönüşüm veya biriktirme ile su arıtımı sağlanabilecek bitkilerin yetişmediği
görülmektedir. Bitki ile atıksu arıtımı, YSA’larda gerçekleşmemekte ve YSA’lar bir filtre
ortamı olarak işlev görmektedir. Filtre boşluklarında atıksu içeriğinde mevcut
mikroorganizmalar tarafından organik madde oksidasyonu, aerobik ve/veya anaerobik
koşullarda gerçekleşmekte ve mikroorganizmalar filtre ortamında büyümektedir. Aynı
zamanda düzenli olarak temizlenmeyen foseptikten kaçan AKM ile filtre boşlukları dolmakta
ve tıkanma sonucu su akışı engellenmektedir.
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Şekil 2. Yerleşim Birimlerinde Mevcut YSA Uygulamaları
3.1 Kurak ve Yağışlı Dönem Karşılaştırması
Yağışlı dönemde alınan örneklerin analiz sonuçları (Çizelge 4) değerlendirilerek (Aslan ve diğ.,
2018), kurak dönem de çalışmanın tekrarlanmasına karar verilmiştir. Bu dönemde yağış
miktarının yüksek olması sonucu seyrelmeler ile atıksu kirletici seviyelerinin düşük olduğu
görülmektedir. Ancak kurak dönemde tesislerin fiziksel koşullarının yağışlı döneme göre daha
da kötüleştiği tespit edilmiştir.
Kurak ve yağışlı dönemlerde alınan su örnekleri karşılaştırıldığında;
I numaralı YSA’da foseptiklerin düzenli olarak temizlenmemesi ile YSA’ların tıkanması
sonucu göllenme oluşumu gözlenmiştir ve numune alınamamıştır. İki dönemde de II numaralı
YSA’dan giriş numunesi alınamamıştır. Ancak II numaralı YSA çıkışlarına bakıldığında Eylül
2018 KOI ve AKM sonuçları Nisan 2018 sonuçlarına göre yüksek olduğu görülmektedir.
Ayrıca çıkış suyu bölgesinde yüzey altında anaerobik ayrışma gerçekleşmektedir ve dere giriş
ağızlarında siyah çamur kalıntısı ve koku oluşmaktadır.
Eylül 2018 çalışmasında III numaralı YSA’dan giriş numunesi alınabilmiş fakat YSA
şartlarından dolayı çıkış numunesi alınamamıştır. İki dönemin giriş numuneleri
karşılaştırıldığında Eylül 2018 KOI ve AKM sonuçları Nisan 2018 sonuçlarına göre yüksek,
NH4N değerinin düşük olduğu görülmektedir.
IV numaralı YSA’dan her iki dönemde de giriş ve çıkış numuneleri alınmıştır. Buna göre Eylül
2018 giriş ve çıkış numuneleri analiz sonuçları ile Nisan 2018 analiz sonuçları
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karşılaştırıldığında KOI, AKM ve NH4N değerlerinin yüksek, NO2N ve NO3N değerlerinin
düşük olduğu tespit edilmiştir.
Sonuçlar incelendiğinde analizi yapılan numuneler Nisan 2018 sonuçları ilkbahar döneminde
alındığından yağış ile birlikte seyrelmeden dolayı temiz su girişi olabileceği düşünüldüğünden
Eylül 2018 ayına göre daha düşük derişimlerde elde edilmiştir.
Çizelge 3. Eylül 2018 Su Analiz Sonuçları
PARAMETRE
YERLEŞİM
I.
pH
KOI(mg/L)
BULANIKLIK(FAU)
AKM(mg/L)
NO2-N(mg/L)
NO3-N(mg/L)
NH4-N(mg/L)

II.

III.

IV.

Giriş Çıkış

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

6,72
341
1
78
0,11
—
0,465

6,61
300,5
2
384
0,135
1,4
0,39

—
—
—
—
—
—
—

6,71
178
<1
42
0,055
1,2
2,185

6,75
70,4
<1
32
0,02
<1
1,08

—
—
—
—
—
—
—

Çizelge 4. Nisan 2018 Su Analiz Sonuçları (Aslan ve diğ., 2018)
PARAMETRE
YERLEŞİM
I.
II.
III.
pH
KOI(mg/L)
BULANIKLIK(FAU)
AKM(mg/L)
NO2-N(mg/L)
NO3-N(mg/L)
NH4-N(mg/L)

IV.

Giriş Çıkış

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

Giriş

Çıkış

6,5
112
55
220
0,11
0,6
0,17

—
—
—
—
—
—
—

6,9
29
1
0,8
0,02
4,8
1,07

7,0
73,6
2
4
0,26
0,8
1,2

7,02
57,6
1
—
<0,02
2,9
1,42

7,10
29
<1
0,8
0,29
3,1
1,35

7,02
45
<1
5,2
0,12
4,4
0,51

6,7
93
46
30
0,14
2,6
2,1

4. SONUÇLAR
Çalışma kapsamında Sivas içme suyu arıtma tesisi su kaynağı olan 4 Eylül barajı besleme
havzasında bulunan 4 adet YSA’lar yerinde incelenmiştir. İncelenen YSA’larda tüm tesislerin
bakım ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir.
Tesislerin inşaatı sonrası sorumlulukları köy muhtarına bırakılmıştır. Bölge koşulları dikkate
alınarak bitki tanımlaması yapılmadığından ve gerekli bitkiler YSA’lara ekilmediğinden
tesislerde kullanılan topraklarda mevcut bitki tohumları canlanarak YSA’ları kaplamış ve
bazılarında yüksek bitkiler gelişmiş ve ağaçlanma meydana gelmiştir. Gelişen bitkiler hasat
edilmemektedir. YSA’ların çevresinde koruma olmadığından yaban ve evcil hayvanlar
YSA’lara girebilmektedir. Kanalizasyon sistemine hayvan atıkları da verildiğinden fosseptikler
işlev görmemekte, tıkanmakta ve atıksu taşmaları görülmektedir.

173

Eylül ayında AKM ve KOI’nin yüksek çıkmasının nedeni olarak Nisan ayında yağışlardan
dolayı YSA giriş sularında seyrelme olacağı ayrıca ikamet eden insanların birçoğunun yaz
ayında geldiği düşünüldüğünden yaz-sonbahar arası YSA’lara daha fazla atıksu girişi olacağı
düşünülmüştür.
Bazı bölgelerde foseptiklerin tıkandığı görüldüğünden numune dahi alınamamıştır. Bakımsızlık
en önemli sorun olarak gözlenmiştir. Tıkanmalar olduğundan çıkış bölgelerinin dereye akan
kısımlarında anaerobikleşme ile birlikte koku oluştuğu çevrede yaşayan insanların genellikle
bu durumdan şikâyetçi olduğu görülmektedir.
Bölgede sayısı ve hizmet ettiği mevcut yaz ve kış dönemi yerleşik nüfus dikkate alındığında
içme suyu barajı su kalitesini korumak amacıyla YSA’lara ekonomik olarak yüksek yatırım
yapılmıştır. Mevcut durum itibari ile muhtarların YSA’ların temel işlevini ve işletimini
bilmemeleri, sorumlu kamu kuruluşlarının tesisleri takip etmemeleri sonucu YSA’lar hedefe
uygun işletilmemektedir.
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Özet
Biyolojik azot giderimi, amonyum-azotunun (NH4+N) nitrit-azotuna (NO2N), nitrat-azotuna
(NO3-N), (nitrifikasyon) ve azot gazına (denitrifikasyon) dönüşüm aşamalarını sırası ile
içermektedir. Nitrifikasyon organizmalarının düşük büyüme hızları nedeniyle, nitrifikasyon
süreci, biyolojik azot gideriminin kontrol basamağıdır. Ağır metal içeren çoğu endüstriyel
atıksuların içerikleri nedeniyle biyolojik arıtımı güç olmaktadır.
Bakır ve NH4+-N bazı endüstriyel atıksularda birlikte bulunmaktadır. Kesikli deneysel
çalışmada nitrifikasyon sürecine bakır etkisi değerlendirilmiştir. Deneysel çalışmalar farklı
bakır derişimleri (0 (kontrol)-10.0 mg/L) için üç tekrarlı olarak sürdürülmüştür. Uygulanan
Cu+2 derişimlerinde 95% NH4-N giderimi üzerinde verim elde edilmiştir. Cu+2’ nin
nitrifikasyon organizmalarına engelleme etkisi nedeniyle, kesikli ünitelere uygulanan yüksek
Cu+2 derişimlerinde NO2-N birikimi gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bakır, Ağır metal, Nitrifikasyon

COPPER EFFECT ON NITRIFICATION PROCESS IN BATCH UNITS
Abstract
Biological nitrogen removal involves a sequential conversion of ammoniumnitrogen
(NH4+N) to nitrite nitrogen (NO2N), nitratenitrogen (NO3N) (nitrification), and nitrogen
gas (denitrification). Because of low growth rate of nitrification organisms, nitrification process
is the controlling step in biological nitrogen removal process. Biological treatment of industrial
wastewaters, which are mostly contains heavy metals, presents some difficulties due to its
composition.
Copper and NH4+N are widely encountered in the industrial wastewaters. Effect of copper on
the nitrification process was evaluated in this batch experimental study. Experiments were
carried out by varying the concentrations of Cu 2+ (0(control)10.0 mg/L) in three batch units
for each concentrations. Over about 95% NH4N removal was observed for the applied Cu2+
concentrations. Because of the inhibition effects of Cu 2+ on the nitrification organisms, NO2N
concentrations increased in the batch units when the applied Cu 2+ concentrations to the
nitrifying biomass increased.
Keywords: Copper, Heavy metal, Nitrification
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1. GİRİŞ
Azot kirliliği karasal, sucul ve atmosferik çevre üzerindeki etkilerinden dolayı giderek önem
kazanan küresel bir konudur (Zhang vd., 2011). Sudaki azotlu bileşiklerin ötrofikasyon, sucul
organizmalara toksisite ve amonyağın nitrata oksidasyonundan dolayı çözünmüş oksijen
tüketimi gibi olumsuz etkilere sebep olduğu bilinmektedir (LeyvaDíaz, 2015). Genellikle
endüstriyel ve evsel nitelikli atıksularda azot, amonyum formundadır. Bu nedenle azot
gideriminde amonyum giderimi veya dönüşümü önemlidir (Wang vd., 2016). Atıksularda
amonyum üre, proteinler ve diğer azot içeren maddelerin enzimatik parçalanması ile
oluşmaktadır (Dong, 2015). İçme sularında azot bileşiklerinin varlığında çocuklarda
methemoglobinemi, yetişkinlerde ise kanser ve alkorhidri görülmektedir (Mayo ve Mutamba,
2004). Bu nedenle amonyum, su kütlelerine deşarj edilmeden önce atıksulardan giderilmelidir.
Atıksulardan azot çeşitli fizikokimyasal ve biyolojik süreçlerle giderilebilir ancak daha çevre
dostu olduğundan genellikle biyolojik süreçler tercih edilmektedir (Zhang vd., 2011), ayrıca
biyolojik süreçler iyon değişimi, adsorpsiyon ve kimyasal arıtma gibi fizikokimyasal
yöntemlerle kıyaslandığında daha düşük maliyet ve kimyasal/enerji ihtiyacı gerektirmektedir
(Virdis vd., 2010).
Biyolojik azot giderimi nitrifikasyon ve denitrifikasyon olmak üzere iki süreç içermektedir
(Marin vd., 2016). Nitrifikasyon aerobik ototrofik bakteriler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu süreçte, amonyum azotu ilk olarak Nitrosomonas sp. (amonyum oksitleyen bakteriler, AOB)
tarafından nitrit azotuna, ardından Nitrobacter sp. (Nitrit oksitleyen bakteriler, NOB) tarafından
nitrat azotuna hızlıca oksitlenir (Aslan ve Sözüdoğru, 2017). Nitrifikasyon reaksiyonu Eşitlik
(1)’ deki gibi ifade edilebilir biyolojik reaksiyon için her 1 g NH4N’ in NO3’ e oksidasyonu
için 4.57 g O2 gerekmektedir (Lin, 2008). Nitrifikasyon reaksiyonu sonucu üretilen asiti
dengelemek için nitrifikasyon sürecinde alkalinite gereklidir (Papirio vd., 2014).
NH4+ + 2 O2 → NO3ˉ + 2 H2O + 2 H+

Eşitlik (1)

Denitrifikasyon sürecinde nitrit/nitrat elektron vericisi olarak karbon kaynağı varlığında
heteretrofik denitrifikasyon organizmaları tarafından azot gazına indirgenir (Li ve Irvin, 2007).
Nitrifikasyon düşük kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI), yeterli çözünmüş oksijen derişimi ve uzun
çamur alıkonma sürelerinde başarılı bir şekilde işletilmektedir (Li ve Irvin, 2007). Nitrifikasyon
organizmalarının büyüme hızı çok düşüktür ve pH, çözünmüş oksijen derişimi, sıcaklık ve
toksik kimyasallara karşı oldukça hassastır (Aslan ve Sözüdoğru, 2017). Düşük büyüme hızları
ve çevresel faktörlere karşı hassasiyetlerinden dolayı nitrifikasyon organizmalarına uygun
koşullar sağlamak ve yüksek amonyum içeren atıksuların etkili nitrifikasyonu için öncelikle
kimyasal ve/veya organik engelleyicilerin giderilmesi gerekmektedir (Kim vd., 2006).
Nitrifikasyon organizmaları birçok ağır metal ve ayrıca diğer maddelere karşı hassastır (Çeçen
vd., 2010). Ağır metallerin nitrifikasyon ve denitrifikasyon sürecini engellediği ve organik
bileşiklerin mikrobiyal oksidasyonunu azalttığı bilinmektedir. Atıksudaki ağır metal toksisitesi
metal türü ve derişimi, pH, çamur derişimi, atıksu kirlilik yükü ve metal iyonlarının
çözünürlüğüne bağlıdır (Chipasa, 2003). Ağır metal engellemesine, nitrifikasyon
organizmalarının karbonlu maddelerin oksidasyonundan sorumlu organizmalardan daha hassas
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olduğu bilinmektedir (Stoveland ve diğ., 1979; Sujarittanonta ve Sherrard, 1981; Aslan ve
Gürbüz, 2011).
Endüstriyel atıklarda metal iyonlarının varlığı istenmez çünkü hem ileri yapılı hem de basit
canlılar için oldukça toksik etkiye sahiptirler. Belirli çevresel şartlar altında metallerin toksik
seviyede birikimi ekolojik anlamda zarara neden olmaktadır. Civa, kurşun, kadmiyum ve krom
toksik olmasına rağmen düşük derişimde bakır, nikel, kobalt ve çinko toksik değildir ancak bu
metallerin yaygın kullanımı ve çevrede artan düzeyleri ciddi bir kaygı yaratmaktadır (Bozanta
ve Ökmen, 2011).
Bakırın bitkiler ve canlılar üzerindeki etkisi, kimyasal formuna ve canlının büyüklüğüne göre
değişir. Küçük ve basit yapılı canlılar için zehir özelliği gösterirken büyük canlılar için temel
yapı bileşenidir (Şener 2010).
Bu çalışmada kesikli ünitelerde sentetik atıksu ortamına eklenen farklı Cu +2 derişimlerinin
nitrifikasyon sürecine etkisi incelenerek biyolojik ünitelerde NH4N, NO3N ve NO2N
derişimleri izlenerek AOB ve NOB’lerin Cu+2’ye duyarlılıkları değerlendirilmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Biyolojik nitrifikasyon deneysel çalışmaları her Cu +2 derişimi için üç tekrarlı ve şahit numune
(kontrol) olmak üzere 18 gün süren biyolojik reaksiyon süresinde değerlendirilmiştir.
2.1. Nitrifikasyon Organizmalarının Geliştirilmesi
Sivas atıksu arıtma tesisi havalandırma reaktöründen alınan aşı mikroorganizma içeriğindeki
nitrifikasyon organizmaları, sentetik atıksu bileşimi Tablo 1’de verilen suya eklenen NH 4N
ile zenginleştirilmiştir.
Tablo 1. Sentetik Atıksu Bileşimi
Kimyasal
Derişim (mg/L)
Na2EDTA
4.83
CuSO4
0.0046
Thiamine
0.1
ZnSO4.7H2O
0.023
CaCl2.6H2O
0.0119
Na2MOO4.2H2O
0.066
d-Biotin
0.0005
Vitamin B12
0.0005
MgSO4.7H2O
36.97
NaHCO3
226
CaCl2.2H2O
36.74
H3BO3
1.0
FeCl3.6H2O
0.316
K2HPO4
1960
KH2PO4
1920
Nitrifikasyon organizma büyümesi (zenginleşmesi), sentetik atıksuyun günlük olarak
değiştirilmesi ile yaklaşık olarak 5 ay besleme süresinde elde edilmiştir. Nitrifikasyon
organizmalarının zenginleştirilmesi süresince günlük olarak NH4N ve NO3N, çözünmüş
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oksijen (ÇO) derişimleri ve pH sürekli olarak ölçülerek biyolojik reaksiyon izlenmiştir.
Ünitelerde pH seviyeleri 1 M NaOH ve 1M H2SO4 ile 7.68.0 arasında olması sağlanmıştır.
Biyolojik ünitede ÇO kısıtlamasını engellemek amacıyla sürekli olarak hava pompası ile
havalandırma sonucu ünitede yaklaşık olarak 5.0 mg O2/L derişimde olması sağlanmıştır.
Nitrifikasyon mikroorganizma gelişimleri Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Nitrifikasyon organizmalarının gelişimi (A: aşı; B: 5 ay besleme süresi sonunda)
2.2. Kesikli Deneysel Çalışma
Geliştirilen nitrifikasyon organizmaları, kesikli ünitelere, deney başlangıcında belirlenen
derişimlerde eklenerek Cu+2’nin nitrifikasyon sürecine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 0, 0.5 1,
2.5, 5, 10 mg Cu+2/L derişimlerinde kesikli deneyler yürütülmüştür. Kesikli deneysel çalışmalar
250 mL hacminde cam kapaklı erlenlerde, toplam atıksu hacmi 200 mL için sürdürülmüştür.
Ünitelere başlangıç NH4N derişimi 240 mg/L olmak üzere NH4Cl kullanılmıştır. Sentetik
atıksu distile suda hazırlanmıştır. Deney ünitelerine ototrofik nitrifikasyon mikroorganizmaları
gelişimi için NaHCO3 karbon kaynağı ve pH tamponlaması için eklenerek, ÇO derişimi 3.5
mg/L’nin üzerinde olmak üzere havalandırma yapılmıştır. Alınan örneklerde NH4N, NO2N
ve NO3N derişimleri belirlenmiştir. Ünitelerde başlangıç sentetik atıksu pH’ı yaklaşık 7.5
olarak belirlenmiş ve pH azalmasına bağlı olarak pH seviyesi ayarlanmıştır. Kesikli deneysel
çalışmalar 35 °C sıcaklıkta, 120 dev/dk çalkalama hızında, sıcaklık kontrollü inkübatörde
(Gerhardt) sürdürülmüştür. Kesikli ünitelerde yaklaşık olarak 10 mg NH4N/L’den daha düşük
derişimlere kadar deneysel çalışmalar yapılmıştır. Tüm deneyler üç tekrarlı olarak
gerçekleştirilmiştir
2.3. Ölçüm Yöntemi
Ünitelerden alınan örnekler katıları uzaklaştırmak amacıyla 0.45µm gözenek aralığında ve 47
mm çaplı fitrelerden süzüldükten sonra, NH4N (14752), NO2N (14773), NO3N (14776)
derişimleri spektroquant kitler (Merck) kullanılarak PHARO100 spektrofotometre (Merck) ile
belirlenmiştir. Ünitelerde ÇO derişimleri HQ40d model oksijenmetre (HACH) ve pH, HANNA
marka pH metre kullanılarak günlük olarak ölçülmüş ve 1 M H2SO4 ve 1 M NaOH çözeltileri
ile kesikli sistemde pH 7.5’e ayarlanmıştır.
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3. DENEYSEL BULGULAR
Deneysel çalışmalar tüm derişimler için kesikli ünitelerde NH4N giderme verimi %95’ e
ulaşıncaya kadar sürdürülmüştür (Şekil 2). Tüm Cu+2 derişimlerinde 10. gün sonunda % 95 ve
üzerinde NH4N giderme verimine ulaşılırken 8. Günde sadece şahit, 0.5 mg Cu +2/L ve 1.0 mg
Cu+2/L derişimler için % 90 ve üzerinde NH4N giderme verimi görülmüştür. Aslan ve
Sözüdoğru (2017) yüksek derişimlerdeki Cu+2’nin nitrifikasyon organizmalarının aktivitesini
engellediğini ancak düşük derişimlerdeki Cu+2’ nin (≤ 0.2 mg Cu+2/L) NOB aktivitesini olumlu
etkilediğini ifade etmişlerdir.

Şekil 2. Farklı Cu+2 derişimlerinde NH4-N giderme verimi değişimi
18 günlük deney periyodu boyunca tüm Cu+2 derişimleri için % 95’ in üzerinde NH4N giderme
verimi elde edilmesine rağmen 1 mg Cu+2/L’ nin üzerindeki derişimlerde Şekil 3.’ te görüldüğü
gibi Cu+2 derişiminin artışıyla birlikte çıkış nitrit miktarında da artış gözlemlenmiştir. Bu
durumda Cu+2 engellemesinin nitriti nitrata oksitleyen Nitrobacter sp. türü için amonyağın
nitrite oksidasyonundan sorumlu olan Nitrosomonas sp. türünden daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Nitrifikasyon organizmalarına Cu +2 engellemesinin 0.5 mg/L derişimde
başladığı ve Nitrobacter sp. türünün ağır metal derişiminden Nitrosomonas Sp. türünden daha
fazla etkilendiği Aslan ve Sözüdoğru (2017) tarafından belirtilmiştir.
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Şekil 3. Farklı Cu+2 derişimlerinde ünitelerde NO2-N derişimi

Şekil 4. Kesikli Ünitelerde Farklı Ni+2 Derişimlerinde NO3N Değişimi
1 mg Cu+2/L ve altındaki Cu+2 derişimlerinde amonyum nitrata tam oksidasyonunun
gerçekleştiği ancak 1 mg Cu+2/L üzerindeki derişimlerde ise amonyumun nitrata tam
oksidasyonunun engellendiği Şekil 4’te görülmektedir. 50 mg Cu +2/L derişiminin nitrifikasyon
verimini % 80 oranında inhibe ettiği ve hücre içi ve yüzeye bağlı bakırın nitrifikasyon
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bakterilerinin biyolojik aktivitesini önemli ölçüde etkilediği Wang vd. (2015) tarafından
belirlenmiştir.
4. SONUÇ
Deneysel sonuçlara göre tüm Cu+2 derişimleri için % 95’in üzerinde amonyum giderme
veriminin sağlandığı ancak 1 mg Cu+2/L’ nin üzerindeki Cu+2 derişimlerinde nitrit birikiminin
olduğu görülmüştür. Bu durumda Cu+2 engellemesinin Nitrobacter sp. türü üzerinde
Nitrosomonas sp. türünden daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Özet
Kil malzemesinin adsorpsiyon kapasitesi, geniş yüzey alanı nedeniyle yüksektir. Killer, çoğu
iyonik türün ve ağır metaller, pestisitler ve boyalar gibi organik bileşiklerin kirlenmiş sudan
uzaklaştırılması için uygun adsorbanlar olarak göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, ham kil
malzemesinin adsorpsiyon kapasitesi, kalıcı negatif yükü (izomorfik yer değiştirme nedeniyle)
ya da diğer özellikleri nedeniyle belirli kirleticiler için yetersizdir. Bu durumlarda, kil yüzeyi
iyileştirilebilir ve daha yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip modifiye adsorbanlar elde
edilebilir. Isı aktivasyonu, alkil-amonyum tuzları, uzun zincirli polimerler, asit-baz
uygulamaları, organo-kil oluşumları kil modifikasyonunda yaygın olarak kullanılan
uygulamalardır. Bu çalışmanın amacı, kirli suyun arıtımında kullanılan ham ve modifiye
killerin araştırılması ve kil modifikasyonu ile kazanılan ilave adsorptif özelliklerin
incelenmesidir. Bu bağlamda, zeta potansiyeli, pH, yüzey alanı ve diğer koşulların etkileri ile
farklı kil tipleri için modifikasyon işlemleri incelenecektir. Kil modifikasyonlarında kullanılan
uygulamalar ana hatlarıyla belirtilecek ve işlenmemiş ve değiştirilmiş killerdeki kirletici
maddelerin giderim etkinlikleri karşılaştırılacaktır.
Keywords: Organo-killer, modifiye kil, adsorpsiyon, kontaminasyon

MODIFIED CLAYS IN WATER TREATMENT TECHNOLOGY
Abstract
The adsorption capacity of clay material is high due to its high surface area. Clays stand out as
suitable adsorbents for removal of most ionic species and organic compounds such as heavy
metals, pesticides and dyes in contaminated water. However, adsorption capacity of raw clay
material is poor for specific contaminants because of the permanent negative charge (due to
isomorphic displacement) or for its other characteristics. In these cases, the clay surface can be
modified and the modified adsorbents with higher adsorption capacity can be obtained. Heat
activation, alkyl-ammonium salts, long chain polymers, acid-base applications, organo-clay
formations are widely used practices in the clay modification. The aim of the study is to
investigate the raw and the modified clays used in the treatment of contaminated water and to
examine the additional adsorptive features gained to the clay by modification. In this context,
modification processes will be investigated for different clay types with the effects of zeta
potential, pH, surface area and other conditions. Applications used in the clay modifications
will be outlined and removal efficiencies of contaminants on the raw and modified clays will
be compared in the study.
Keywords: Organo-clays, modified clay, adsorption, contamination
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1. KİLLER
Toprak tortularının ve kayaçların homojen kısmını meydana getiren mineraller olarak
tanımlanmaktadır. Killer, volkanik kayaların kimyasal ve mekanik değişime uğramaları
sonucunda oluşurlar. Killer çeşitli kil minerallerinin bir veya birkaçının karışımı halinde
bulunurlar. Esasen kil mineralleri alüminyum ve magnezyum hidroksitlerinin silikatlarıdır.
Killer, yüksek yüzey alanlarıyla adsorplama, negatif elektrik yükleri ile katyon değiştirme
kapasitesine sahiptirler.
Kaolinit kayaçların hava olaylarından etkilenerek oluşturduğu kil çeşididir. Birbirine sıkıca
bağlı iki tabakalı yapıya sahiptir. Tabakaların sıkıca bağlı olmasını sağlayan elektrik çekim
kuvveti, tabakalar arasına besin ve su girişini engeller. Bu durum kaolinitin stabil yapıda
olmasını sağlar. Montmorillonit Fransa’nın Montmorillon bölgesinde bulunması nedeniyle
montmorillonit adını almıştır. Aynı zamanda montmorillonit ismi, hidrate olabilen kil
minerallerini ifade eder. Bentoniti meydana getiren esas mineraldir. Yapısındaki iki eşdeğer
tabaka karşılıklı olmasından kaynaklı çekim kuvveti zayıftır. Bu durum ıslak halde stabil
olmayan bir minerali meydana getirir (Şeren, 2000).
Montmorillonit mineralinde, negatif yüklü silikat tabakaları arasında değiştirilebilir katyonik
türleri içeren tabakalı bir yapı gözlenir. Montmorillonit mineralinin negatif yük kaynağı,
tabakalardaki Si atomunun Al atomuyla ya da Al atomunun Mg atomuyla yer değiştirebiliyor
olmasından kaynaklanır. Bu negatif yük tabakalar arası bölgede bulunan katyonik türlerle
(Ca+2, Na+ gibi) dengelenmektedir Montmorillonit minerali şişme ve genişleme özelliğine
sahiptir. Doygun halde kuruduğunda büzülme ve kırılma meydana gelir. Montmorillonit yüksek
absopsiyon kapasitesine sahiptir (Clark vd., 2000).
Kimyasal olarak farklılık gösteren illit minerali yapısal olarak montmorillonitlere benzer. İllit
partiküllerinin su ile etkileşimi azdır. Bundan ötürü fazla genişleme özelliği gözlenmez. Katyon
değişim kapasitesi azdır. İllit minerali, kil mineraline nazaran daha ince ve karmaşık
partiküllerden meydana gelir. Tabakaları arasında potasyum iyonları yer alır. İç tabaka bağları
bu yüzden kuvvetlidir. Vermikülit ise, mikanın doğal aşınmasıyla oluşum gösteren magnezyum
alüminoslikat kil mineralidir. Genleşebilir, hızlı ısıtma ile yapraklara ayrılır ve şeklinde değişim
gözlenir (Demir vd., 2009).
Bentonit, içerisinde %50 den fazla montmorillonit minerali muhteva eden simektit grubu
kilidir. Volkanik kül, tüf ve lavların zamanla kimyasal ve fiziksel olarak ayrışmasıyla meydana
gelir. Magnezyum ve alüminyum bakımından zengindir. Gözenekli, yumuşak ve şekillenebilir
özelliklere sahiptir. Kolloidal silis yapıdadır. Yeşil, beyaz, gri gibi farklı renkleri mevcuttur.
Yüksek yüzey alanına sahip olmasının yanında su emme kabiliyeti yüksektir; var olan hacminin
yirmi katına ulaşabilir. Nano parçacık boyutuna sahiptir. Partiküllerinin kalınlığı 1
nanometreden de az olabilir. Partikülleri katmanlı bir yapıdadır. Boy en oranı 1000:1 dir.
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2. KİL MİNERALLERİNİN KULLANIM ALANLARI
Killer ucuz ve kolay temin edilebilmeleri dolayısıyla endüstri ve eczacılık gibi pek çok alanda
kullanım olanakları mevcuttur. Özellikle kaolinler, smektitler, paligorskit ve sepiolit endüstride
ve eczacılıkta yaygın olarak kullanılan minerallerde başı çekmektedir. Döküm sanayinde;
döküm kumuna bağlayıcı özellik kazandırmada, petrol arama çalışmalarında; sondaj
çamurunun yapımında, gıda endüstrisinde; meyve suları ve sıvı yağların ağartılmasında
kullanılmaktadırlar. Seramik sanayinde; seramik hamurunun plastik özelliklerini geliştirirler.
Kağıt endüstrisinde; kağıt hamurundaki yağ ve reçine gibi maddelerin topaklanmasını
engellerler. Boyalarda ve mürekkeplerde; yayılma yeteneğini geliştirirler. İlaç ve kozmetik
sanayinde; etki ve dolgu maddesi olarak tarımda gübre yapımında ve zirai mücadelede; taşıyıcı
adsorban olarak kullanılırlar.
Killer, silikat minerallerinin yapısında bulunan negatif yük sayesinde adsorpsiyon özelliğine
sahiptir. Killerin yüksek yüzey alanına (800 m2 /g) sahip olması, adsorpsiyon kapasitesini de
arttırır. Örneğin, montmorillonit kili, en küçük kristal yapıya, en büyük yüzey alanına, en
yüksek katyon değiştirme kapasitesine ve nihayetinde en büyük adsorpsiyon kapasitesine
sahiptir. Smektit grubundan olan bentonit, düşük maliyetli olması ve bol bulunması nedeniyle
atık sulardan ağır metal giderilmesinde faydalanılan güçlü bir adsorbandır. Buna ilaveten
sepiolitin, sularda bulunan kirleticilerin adsorpsiyon yoluyla uzaklaştırılmasında adsorban
olarak kullanıldığı bilinmektedir. Adsorpsiyon özelliklerine sahip olan killer, petrol, yağ ve
mumlardan (parafinlerden) renklendirici maddelerin uzaklaştırılmasında, benzinden
yapışkanların uzaklaştırılmasında ve benzinin renksizleştirilmesinde kullanılmaktadır.
Bunların yanı sıra killer, adsorpsiyon kapasitesini arttırmak amacıyla modifiye edilebilirler.
3. KİL MİNERALLERİNİN MODİFİKASYONU
Kil mineralleri üzerinde yapılan araştırmalar doğal yaygınlığı, reaktivitesi, düşük maliyeti,
tehlikeli olmayan yapısından dolayı büyük ilgi görmektedir (Bibi vd., 2016). Son yıllarda,
özellikle yeni malzemeler ve yeni uygulamaların oluşturulmasını sağladığı için kil
minerallerinin yüzey modifikasyonu dikkat çekmektedir. Modifiye killer aynı zamanda toprak,
su ve havadaki kirleticiler için adsorbent olarak, boyalar, kozmetik, refrakter vernik, tiksotropik
sıvılar (De Paiva vd., 2008), reolojik kontrol maddeleri (Mortland vd., 1986), ileri malzemelerin
hazırlanmasında (optic, elektronik, nanokompozitler gibi), atıksu arıtma (Lee vd., 2002), petrol
aramalarında, yemeklik yağların ağartılmasında ve içeceklerin berraklaştırılmasında
adsorplayıcı (Murray,1991), olarak kullanılmaktadır. Kil ve kil minerallerinin
modifikasyonunda kullanılan teknikler kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir (Bargaya, 2001):










Adsorpsiyon,
Inorganik ve organik katyonlarla iyon değiştirme,
Inorganik ve organik anyonların özellikle kenarlara bağlanması,
Organik bileşiklerle katılma reaksiyonları
Asitlerle reaksiyon,
Farklı tipte poli hidroksi metal katyonlarla aşılama
Susuzlaştırma ve kalsinasyon,
Delaminasyon
Liyofilizasyon,
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Ultrasonik etkileşim
Partiküller arası polimerizasyon

Montmorillonit (MMT) dünyada en yaygın olarak kullanılan nano boyutlu dolgu malzemesidir.
Bu malzeme şişme özelliği göstererek monomer veya polimer moleküllerinin, galeri tabakaları
arasındaki bölgeye difüzyonunu sağlayarak kil tabakaları arasındaki mesafeyi arttırır ve
tabakaların delaminasyona uğramasını sağlamaktadır (Hofmann, 1968). Çeşitli organik
katyonlarla montmorillonit kili birçok farklı türde polimer matrisi ile uyumlu hale getirilebilir.
Uyumlaştırıcı ajan olarak kullanılan yapılar amino asitlerdir ve poliamid 6-kil sisteminde kil
modifikasyonunda kullanılmıştır (Usuki vd., 1993).
Polimer kompozitler konusunda ilk çalışmalar Toyota araştırma grubu tarafından yapılmış ve
Naylon 6/doğal kil (montmorillonit) nanokompoziti sentezlenmiştir. Çok düşük bir kil
miktarıyla sentezlenen bu nanokompozitin, poliamid (PA) ve geleneksel dolgulara göre
hazırlanan kompozitlere göre bariyer özelliklerinde ve yük altında eğilme veya deformasyon
sıcaklığında (HDT), mekanik özelliklerinde üstünlüklere sahip olması dikkat çekmiştir (Şen,
2005).
Yapılan bir çalışmada yanma geciktirici özelliği arttırılmış polimer-kil nanokompozitleri
hazırlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle montmorillonit kil (MMT) kuaternizeBis (3aminofenil)-fenilfosfin oksit (BAPPO) kullanılarak sulu bir ortam içinde BAPPO katyonları ile
kildeki Na+ iyonları arasındaki iyon değişimi reaksiyonu sonucunda modifiye edilmiştir.
Sodyum Montmorillonit kili kuaternize BAPPO bileşiği ile modifiye edilmiş ve modifikasyon
işlemi başarıyla gerçekleşmiş. NaMMT kilinin XRD desenlerinden elde edilen tabaka açıklığı
12,13 Å iken modifikasyon sonucu 17,52 Å a çıkmıştır. Oluşan nanokompozit malzemenin ısıl
bozunma ve yanma direncinin saf polimere göre daha iyi seviyede olduğu tespit edilmiş
(Bayramoğlu vd., 2017).
Çeşitli organik katyonlarla montmorillonit kili birçok farklı türde polimer matrisi ile uyumlu
hale getirilebilir. Uyumlaştırıcı ajan olarak kullanılan yapılar amino asitlerdir ve poliamid 6-kil
sisteminde kil modifikasyonunda kullanılmıştır (Usuki vd., 1993). Alkil amonyum iyonları kil
tabakaları arasında inorganik iyonlarla kolayca yer değiştirebildiğinden çok fazla
kullanılmaktadır. Bu yer değiştirme reaksiyonu sonucu kil galerilerinin genişlemesi sağlanır,
yanı kil tabakaları arasında mesafe artar ve monomer veya polimerlerin nanokompozit
hazırlama işleminde difüzyonu kolaylaşmış olur (Lagaly, 1986).
Uzun zincirli alkil amonyum iyonları ile modifiye edilmiş ve polar organik sıvılarda dağılabilen
montmorillonit kili, modifiye kil çalışmasının ilk örneklerindendir. Dünyada polimerler ve
polimer esaslı kompozitler gündelik yaşamın her alanında yer almaktadır. Bu nedenle güvenlik
standartlarının yükseltilmesi gereklidir. Bilhassa karbon esaslı polimerik malzemelerin
yanabilen karakteri gereği hedeflenen güvenlik standardına ulaşmak için çeşitli modifikasyon
ya da katkılarla yanmaya karşı direnci arttırılmaktadır. Yanma geciktiriciler, yanabilen
maddelerin yanan bir madde ile karşılaştıklarında alev almayı ve tutuşmayı engelleyen
bileşikler olarak bilinirler. Bir başka çalışmada kilin polistiren gibi matrisler içinde çok iyi
dağıtılmasıyla yanma performansı önemli derecede arttırdığı ortaya konmuştur (Marosi vd.,
2002).
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Tekstil ve boyama gibi endüstriyel uygulamalarda sentetik boyalar yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Sentetik boya içeren bu atık sular toksik ve kansorejen olabilir. Bu atık sular
alıcı ortamın kendi kendini arıtma kabiliyetini sekteye uğratmakta, doğallığını engellemektedir
(Ada vd., 2009). Remazol brilliant blue R (RBBR) tekstil endüstrisinde çok kullanılan sentetik
boyalardan biridir. Kararlı kimyasal yapılarından dolayı bilinen kimyasal ve fiziksel proseslerle
parçalanmaları güçtür (Rahmat vd., 2016). Adsorpsiyon prosesi, boya gideriminde daha
kullanışlı ve ekonomiktir. Adsorbentler; inorganik maddeler, organik maddeler ve silis esaslı
gözenekli inorganik/organik hibrit maddeler olabilir. Bentonit kili ülkemizde ve yeryüzünde
bol mikarda bulunan ve ucuz olarak temin edilebilen ve faklı kirleticilerin gideriminde
adsorbent olarak yaygın kullanılan bir mineraldir. Bilindiği gibi, killerin esas yapı taşları Si, Al,
Fe ve Mn iyonları ile O-atomları ve OH- gruplarıdır.
Doğal bentonite asitle aktifleştirme işlemi yapılmasıyla adsorpsiyon ve katalitik özellikleri
iyileştirilebilir. Montmorillonit içeren kil grubu minerallerinden olan bentonitin inorganik
asitlerle işleme tabi tutulması sonucu kalsit ve dolomit gibi safsızlıklar yapıdan uzaklaşmakta,
değişebilir katyonlar hidrojen iyonuyla yer değiştirmekte ve tetrahedral tabakadaki bazı Al
iyonları ile oktahedral tabakadaki bazı Fe, Al ve Mg katyonları çözülmektedir. Uygun
aktifleştirme işlemi sonucunda bentonit yüzeyindeki gözenek çaplarında ve yüzey alanı ve
adsorplama kapasitesinde artış meydana gelmektedir.
Yapılan bir çalışmada, ham bentonit, asit (HNO3) ve ısı (700 ºC) ile muamele edilerek kimyasal
ve termal olarak modifiye edilmiş. Ham ve modifiye edilmiş bentonit kullanılarak sulu
çözeltilerden remazol brilliant blue R giderimi araştırılmış. Langmuir and Freundlich izoterm
modellerinde korelasyon katsayıları yüksek çıkmış. Çalışma sonunda bentonite yapılan
kimyasal ve termal işlemin bentonitin remazol brilliant blue R adsorplama kapasitesini arttırdığı
bulunmuştur. Yapılan kimyasal ve termal işlem bentonitin RBBR adsorpsiyon kapasitesini
yaklaşık %25 arttırmıştır (Mehtap, 2017).
Organik olarak modifiye edilmiş kil mineralleri, atık su arıtımında düşük maliyetli çözümler
üretebilmektedir. Yapılan bir çalışmada Malatya’da bulunan hidrofobik özellikteki pirofilit
mineralinin yüzeyi organo-fonksiyonel silanlarla modifiye edilme işlemine tabi tutulmuş.
Modifiye profilitin, sulu ortamlarda yer alan organik ve metalik kirliliklerinin gideriminde etkili
bir adsorban olarak kullanılabilirliği araştırılmış. Bu doğrultuda profilit, hidroliz edilmiş NH 2silan çözeltisiyle etkileştirilmiş. Bu etkileşim nihayetinde iyonik türleri tutma kabiliyeti olan
adsorban tozlar elde edilmiş. Hidrofobik özellikteki pirofilit, -NH grubu içeren silanlarla kısa
sürede kaplanarak tamamıyla hidrofılik hale dönüştürülmüş. Yüzeyi modifiye edilen kilin, sulu
çözeltilerden nitrofenol ve Pb gideriminde yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Erdemoğlu vd.).
Son yıllarda organo-bentonitlerin kullanımının birçok alanda arttığı görülmektedir.
Bentonitlerden katı hal tepkimesi ya da iyon değişimi yöntemleriyle organo-bentonitler
sentezlenir. Fakat daha çok iyon değişim reaksiyonları uygulanır. Çeşitli organik bileşik
katyonlarının bentonit yapısındaki katyonlarla yer değiştirmesiyle elde edilir. Uzun zincirli alkil
amonyum katyonlarıyla yapılan sentez sonucu; bentonitin tabakalarının arasındaki
boşluklarının mesafesinin artışı, yüzey özelliklerinin hidrofilden hidrofoba dönüşmesi gibi
değişimler meydana gelebilir (Oruçoğlu vd., 2015).
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Endüstriyel kirlilikler üretim sürecine göre oluşan atık su muhtevaları farklılık gösterir. Kirlilik
giderimine uygun modifikasyon üretimi gereklidir. Bu kapsamda üretilen modifiye organokillerin giderdiği parametrelerin örnekleri: Montmorillonit kili tetrametil amonyum ile
modifiye edilerek tolüen gideriminde adsorban olarak (Vidal vd., 2009); Montmorillonit ve
Kaolin tetrametil amonyum ile modifiye edilerek Fe (III), Co (II), Ni (II) gideriminde adsorban
olarak (Bhattacharyya vd., 2009); Bentonit, Hallosit, Kaolin killeri hekzadesil trimetil
amonyum Br ile modifiye edilerek nitrat gideriminde adsorban olarak (Xi vd., 2010)
kullanılmış. Modifiye edilmiş killer, atık su arıtımının yanı sıra içme suyunun WHO
standartlarına uygun hale getirilmesinde de tercih edilebilir. Yapılan bir çalışmada kırsal ve
içme suyunun yer altı suyundan temin edildiği bir bölgede florürün giderimi için modifiye
edilmiş boksitin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Kontamine olmuş yer altı suyunda standartların
seyreden florürün içme suyu standartlarına ulaştırılması amaçlanmıştır. Deneysel çalışmada
ham ve modifiye edilmiş kil kullanılarak giderim oranlarının farkı gözlemlenmek istenmiştir.
Çalışmada Türkiye’de bol bulunan boksit minerali Na ve Mg elementleriyle birlikte
kalsinasyon işlemine (B-Na ve B-Mg) tabi tutulmuştur. Deney sonucunda florür giderim
oranları sırasıyla ham boksit için %29, B-Na için %32, B-Mg için %37, B-Mg-500 (500 0C de
ısıtılan) için %55 bulunmuştur (Atasoy vd., 2013). Yapılan bu çalışma ile modifiye edilmiş kil
ve minerallerin içme suyu standartlarına ulaşmak adına kontamine olmuş sulardan kirletici
gideriminde artan verimlere imkan verebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Yaygın çalışma alanı bulan nanokompozitler, en az bir bileşeninin nano boyutta olduğu çok
fazlı malzemeler olarak tanımlanırlar. Başta tıp, elektronik, tekstil, kataliz, bilişim ve uzay
sektörleri olmak üzere oldukça yaygın ticari kullanım alanlarına sahiptirler. Bu uygulama
alanları nano boyuttaki malzemelerin makro boyuttaki hallerine göre farklı özellikler
göstermesine bağlı olarak artmaktadır. Nanoparçacıklar yüksek yüzey alanına sahiptir. Birçok
atomu farklı bağlarla etkileşim gösterebilir. Daha büyük tane boyutlu parçacıklardan davranış
olarak farklılık gösterebilir. Örneğin kimyasal ve ısıl direnç, ısıl bozunma, viskoelastik
özellikler gibi (Balaz vd., 2006). Endüstriyel uygulanabilirlik açısından yeni alternatifler sunan
polimer-kil nanokompozit çalışmaları son dönemlerde gelişme göstermektedir. Bu yapılar
makro ve mikro kompozitlerle mukayese edildiğinde malzeme özelliğinde değişimler
gözlenmektedir. Bu değişimler, ısı dayanımı ve mukavemette artış, yanıcılık özelliğinin azalışı,
gaz geçirgenliğinin azalması, biyobozunur polimerlerin biyodegredasyonunun artması olarak
sıralanabilir (Ray vd., 2003).
Sonuç olarak killer su ve atıksu arıtımında yaygın kullanılan ve ucuz ve bol bulunan
materyallerdir. Bunların değişik biçimlerde modifiye edilmesi ile ilave özelliklerin
kazandırılması mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla son yıllarda modifiye killer ile ilgili
yapışan çalışmalar detaylıca incelenerek ülkemizde yaygın olan kil minerallerinden su ve atıksu
teknolojilerinde verimli biçimde istifade etmek mümkün olacaktır.
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Özet
Atık su arıtımında tek tek veya kombinasyon halinde çeşitli mekanik, kimyasal, fiziko kimyasal
ve biyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bu arıtma tekniklerinin çoğu yüksek oranda kirlenmiş
sularda uygulanır. Düşük kirletici içeriğine sahip, yapay ve dağınık olan geniş kirletilmiş
alanların iyileştirilmesi için yeterince uygun olmayan tekniklerdir. Fitoremediasyon, farklı
ortamlar, kirleticiler ve bitkiler için farklı işlemler içeren doğal bir arıtma yöntemidir. Mikro
alg ve çeşitli bitkiler fitoremediasyonda kullanılır ve kentsel, tekstil ve gıda atıkları gibi çeşitli
atık suların arıtımında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Organik ve inorganik kirletici
maddeler fıtoremediasyon ile giderilmektedir. Özellikle bakır, kurşun, çinko ve nikel gibi ağır
metaller; arsenik, selenyum gibi metaloidler; radyonüklidler, fenoller, ametaller ve pestisitler
gibi diğer organik bileşikler, fitoremediasyon ile başarılı bir şekilde giderilir. Fitoremediasyon
kirletici degredasyonu, giderim veya immobilizasyon işlemlerinin ayın anda olmasına izin
verir. Uygun maliyetli ve çevre dostu bir yöntemdir ve uygulama sırasında herhangi bir özel
ekipman gerektirmez ve uygulama alanının tekrar kullanılmasına izin verir. Bu şekilde, tercih
edilen bir atık su arıtma yöntemidir. Bu yöntem, iyileştirme süresinin uzun bir süreyi kapsaması,
ağır düzeylerde kirlenmiş alanlarda bitkilerin kısa sürede etkinliğini gösterememesi gibi
dezavantajlara da sahiptir. Bu çalışmanın amacı, atık su arıtımında kullanılan fıtoremediasyon
teknolojisinin avantajlarını belirlemek ve bu alandaki çalışmaları değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Fitoremediasyon, Atıksu arıtımı, Kirlilik, Ağır metaller.

PHYTOREMEDIATION IN WASTEWATER TREATMENT
Abstract
Various mechanical, chemical, physicochemical and biological methods are used individually
or in combination in the treatment of wastewater. Most of these treatment techniques are applied
in highly contaminated waters. These techniques are not sufficiently suitable for the treatment
of dispersed pollutants in the water from agricultural, industrial or contaminated areas.
Phytoremediation is a natural treatment method which contains different processes for different
environments, contaminants and plants. Microalgae and various plants are used in
phytoremediation and it has a wide range of use in the treatment of various wastewaters such
as urban, textile and dairy wastewaters. Organic and inorganic contaminants are removed by
phytoremediation. Especially, heavy metals such as copper, lead, zinc and nickel; metalloids
such as arsenic, selenium, radionuclides, phenols; nonmetals and other organic compounds such
as pesticides are successfully removed by phytoremediation. Phytoremediation allows to
contaminant degradation, removal or immobilization at the same time. It is a cost-effective and
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eco-friendly method and is not required any special equipments during the application and
allows the applied area to be reused. In this way, it is a preferred wastewater treatment method.
The disadvantages of this method are that the long recovery periods and insufficiency in the
remediation of heavily contaminated areas in a short time. The aim of this study is to determine
the advantages of phytoremediation technology used in wastewater treatment and to evaluate
the studies in this field.
Keywords: Phytoremediation, Wastewater treatment, Contamination, Heavy metals.

1. GİRİŞ
Kirlenmeyi geri dönüştürme stratejisi olan biyoremediasyon, canlı organizmaları kullanan
ortamların dekontaminasyon işleminden oluşur. Biyoremediasyonda bitkiler kullanıldığında bu
işlem fitoremediasyon adını alır (Ramborger vd., 2017). Fitoremediasyon, bozunma,
dengelenme veya kirletici maddelerin uzaklaştırılması için bitkilerin kullanılmasıdır.
Fitoremediasyon, petrolün hidrokarbonları, çözücüler, metaller, polisiklik aromatik
hidrokarbonlar ve pestisitler gibi çeşitli kirletici maddelere uygulanabildiği için çevre kirliliğini
azaltmaya yönelik bir yöntemdir (Ali vd., 2013). Fitoremediasyon, kullanılan tekniğe, kirletici
maddenin kimyasal yapısına veya özelliklerine göre sınıflandırılır (Azubike vd., 2016). Bitki
fizyolojisine göre sınıflandırılmış beş çeşit fitoremediasyon vardır. Bunlar, fitostabilizasyon,
fitovolatilizasyon, fitodegredasyon, fitostimülasyon ve fitoekstraksiyondur.
Biyoteknolojik yaklaşımlar ile mikroorganizmalar ve rekombinant teknolojilerin birlikte
kullanılması fitoremediasyon işleminin her adımında verimin arttırılması adına önemli rol
oynamaktadır. Biyoteknolojik yaklaşımlar ile mikroorganizmalar bitkilerle etkileşime
girdiğinde metal alımlarını uyarır ve fitoremediasyon verimini arttırır. Rekombinant
teknolojilerin kullanılmasıyla da bitkiler ve mikroorganizmalar, fitoremediasyonu artırmak için
genetik olarak değiştirilebilir. Bu durum fitoremediasyon ile ağır metallerin gideriminde önemli
bir yere sahiptir. Bu sayede fitoremediasyonda ağır metallerin alımı için indükleyici olarak
mikroorganizma kullanımı azalır.
Kirleticilerin su ortamından uzaklaştırılmasına yönelik tüm yöntemler arasında,
fıtoremediasyon en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir; çünkü etkili sonuçlar verir ve bu
işlem için çok fazla para harcamanıza gerek yoktur ve diğer yöntemlere göre pratik ve çevre
dostudur (Soumya vd., 2008). Bitkilerin fitoremediasyon için kullanılmasındaki önemli bir
avantaj, ürün kullanımı ve hasat yönetimi ile ekonomik faydaların sağlanmasıdır. Diğer bir
avantajı da süs bitkilerinin çoğunun gıda zincirinde yer almaması ve bu yüzden kirletici madde
riskini azaltmasıdır.
2. FİTOREMEDİASYON İLE SULARDAN KİRLİLİK GİDERİMİ
Su, insan yaşamı için temel bir kaynaktır ve diğer nüfusa göre istilacı popülasyona bağlı
antropojenik faaliyetler ve sanayileşmeler ile kirletilir (David vd., 2018). Kirletici maddeler,
birçok ülkede mekanik iyileştirmenin günlerce süren etkisiyle oluşan ekolojik kirliliklerden
biridir. Özellikle ağır metaller ve boyalar insan sağlığı için zararlı sonuçlar doğurur ve spesifik
bazı hastalıklara neden olur.
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Zehirli kirleticileri doğal maddelerden uzaklaştırmak için birkaç sistem kullanılmaktadır, ancak
bu işlemler örneğin maliyet gideri, lojistik sorunlar içermesi, zaman alıcı olması ve düşük verim
gibi engeller içermektedir. Fitoremediasyon, doğal olarak ekonomik ve ekolojik açıdan pratik
bir yenilik olduğu için düzenleme ve iyileştirme koşullarının en iyi alternatifidir. Toprakta ve
suda bulunan kirlenmeyi emmek için bitkilerin karakteristik kapasitesini kullandığından
ekonomik ve doğa dostudur. Hava, toprak ve sudan kaynaklanan doğal kirlenmeleri ve zehirli
kirleticileri yok etmek için bu düzenli kapasiteye sahip çok sayıda bitki vardır.
3. AZOT VE FOSFOR GİDERİMİNDE FİTOREMEDİASYON UYGULAMALARI
Evsel atık sulardan fosfor ve azot gibi nütrientlerin giderilmesi çeşitli fizyokimyasal arıtma
yöntemleri kullanılarak incelenmiştir (Ray vd., 2014). Fitoremediasyon bu yöntemler içerisinde
en ucuz ve çevre dostu bir yöntemdir. Azot ve fosforun su kütlelerine akışı, inşa edilmiş sulak
alanlar kullanılarak ve daha sonra arıtılmış (izin verilen limitler dahilinde) atık suların
boşaltılmasıyla nokta kaynaklarda (evsel ve endüstriyel atıklar) önlenebilir (White vd., 2011;
Yadav vd., 2012; Wu vd., 2015).
Fitoremediasyonda kirliliğin türüne ve bulunduğu ortama göre yapılan uygulamalar ile sudaki
sediment %71-91, azot %67-96, fosfor %27-97, pestisitler %8-100 ve fekal koliformlar %70–
74 oranlarında azalabilmektedir (Gabor vd., 2001; Piyetz, 2001).
Fosfor ve azot, göller, nehirler, haliçler ve kıyı alanları gibi su kütlelerinin sağlığını etkileyen
kirleticiler olarak tanımlanmaktadır. Bu besinler, hipoksiye, su kalitesinin bozulmasına ve
biyolojik çeşitliliğin kaybına yol açan ötrofikasyona neden olur. Fitoremediasyon için
oluşturulan yapay sulak alanlarda, atıksulardaki toplam azot; nitrifikasyon, denitrifikasyon,
zeminde depo edilme, uçuculasma, bitkilerle alınım mekanizmaları ile giderilir (Koottatep vd.,
2001). Fosfor, su kütleleri için sınırlayıcı bir besin maddesi görevi görür ve uzun süre boyunca
fosfora maruz kalan fototrofik organizmaların büyümesini etkiler (Joyce vd., 2000). Yapay
sulak alanlarda fosfor giderimi, sulak alan yatağında kullanılan zemin cinsine bağlıdır. Eğer
yatakta çakıl kullanılıyorsa çok az fosfor giderilirken, zeminde kil içeriğinin yüksek olması
durumunda fosfor giderimi daha yüksektir. Yatakta su, zemine doğru sızarken fosforu tespit
eden demir ve alüminyum bileşenleri ile temas eder ve fosfor çözünmeyen bileşikler haline
dönüşerek çökelme ve adsorbsiyon ile giderilir (Debusk vd., 1995).
Evsel ve endüstriyel atıksulardan azot ve fosfor gideriminde Phragmites, Canna, Scirpus ve
Typha gibi bazı bitkiler başarıyla kullanılmaktadır. Bu bitkiler, hiper-biriktirici doğaları ile
bilinir ve aynı anda rizosfer çeşitliliğini arttırır ve biyokimyasal süreçleri kolaylaştırır
(Korboulewsky vd., 2012).
4. AĞIR METAL GİDERİMİNDE FİTOREMEDİASYON UYGULAMALARI
Kentsel ve endüstriyel gelişme neticesinde, son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
büyük miktarlarda atıksu üretilmektedir (Elhassan vd., 2014). Atık suya birkaç arıtma yaklaşımı
başarılı bir şekilde uygulanmış olmasına rağmen, arıtılmış atık suyun bertaraf edilmesi çevre
ile ilgili bir konudur (Bhati ve Singh, 2003). Tarımsal kullanım, arıtılmış atık su uygulamasının
yararlı etkiler gösterdiği alanlardan biri olarak kabul edilmektedir (Manas vd., 2009).
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Arıtılmış atıksu, toprak verimliliğini ve üretkenliğini korumak için gerekli olan değerli bitki
besinleri ve organik madde kaynağı olarak kabul edilmesine rağmen hem toprak hem de bitki
dokularında ayrıca çevre ve sağlık üzerinde olumsuz etkileri olan zararlı ağır metallerin
birikmesine neden olabilir (Lubello vd., 2004). En tehlikeli çevresel kirletici maddeler; ağır
metaller, atmosferik birikim ile topraklara verilebilecek doğal elementler, gübre, pestisit
uygulaması gibi tarımsal uygulamalar ve kompost ve lağım çamuru gibi belediye atıklarıdır.
Bununla birlikte, bitkilerin ağır metal alımı, topraktaki konsantrasyonlarına bağlıdır ve ağır
metallerin mevcudiyeti tarafından yönetilmektedir (Zaimoglu vd., 2009). Organik ve inorganik
bileşiklerin alımını artıran, iç içe geçmiş antropojenik faaliyetler nedeniyle, ağır metal kirliliği
birçok gelişmekte olan ülkede küresel bir çevre sorunu haline gelmiştir (Muratova vd., 2015;
Roy vd., 2017).
Ağır metal kirliliğine sebep olan elementlerin başında kadmiyum (Cd), bakır (Cu), kurşun (Pb)
ve nikel (Ni) gelmektedir. Hareket kabiliyeti ve biyolojik birikme kabiliyeti nedeniyle, büyük
bir çevresel kirletici olan kadmiyum insan, hayvan ve bitkiler için en toksik elementtir (Feng
vd., 2018).
Bitkilerin toprakta bulunan mikroorganizma, mineral, azot ve fosfor gibi inorganik maddeleri
bünyesine almasının yanında çevreye uzun vadede olumsuz etkileri bilinen ağır metalleri de
bünyesine alarak topraktan giderme prosesine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Yapılan
çalışmalar, Aptenia Cordifolia, Carpobrotus Edulis ve B. Delagoensis Tubiflorum, mısır,
ayçiçeği ve kanola gibi bitkilerinin bünyelerine aldıkları ağır metalleri kök bölgelerinde
biriktirerek giderimlerini sağladığını göstermektedir.
Düşük maliyeti nedeniyle, bitkilerin fitoakümülasyonu, fitoekstraksiyonu ve inorganik
kirleticilerin fitosekestrasyonu için kullanımı olarak tanımlanan fitoremediasyon, giderek önem
arz etmekte ve ağır metalleri temizlemede en umut verici teknoloji olarak kabul edilmektedir.
5. SONUÇLAR
Kentleşme ve bazı insan faaliyetleri gibi çevreyi kirletebilecek birçok kaynak vardır.
Atıksulardan kaynaklanan sorunlar fitoremediasyon gibi farklı teknikler kullanılarak
çözülebilir. Kirletici maddelerin kirlenmiş alanlardan bitkilerle uzaklaştırılmasında kullanılan
fitoremediasyon, diğer geleneksel yöntemlere kıyasla en yaygın kullanılan en ucuz ve etkili
yöntemdir. Bununla birlikte, giderim daha fazla zaman alır ve daha düşük biyokütle
konsantrasyonu üretir. Günümüzde biyolojik olarak kullanılabilir kirletici maddeler, diğer
kirletici maddelerle karşılaştırıldığında çevrede hızla artmaktadır ve bunların çevreden
uzaklaştırılması gereklidir.
Farklı bitki türleri kullanılarak, kirletici maddelerin ortamdan uzaklaştırılması ve kirleticilerin
etkili şekilde giderilmesiyle birlikte daha yüksek konsantrasyonlarda kirletici giderim
kabiliyetine sahip yeni bitki türlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılabilir. Bunun için
tekniklerin araştırılması gereklidir. Çok farklı tür kirleticilerin çevreden uzaklaştırılması için
değişik fitoremediasyon çalışmaları günümüzde halen devam etmektedir.
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Özet
Fosil yakıtların sonsuz olmaması ve enerjiye duyulan ihtiyacın azalmaması nedeniyle alternatif
enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. Fosil yakıtlara alternatif olan diğer yakıtlara olan ihtiyacın
bir diğer nedeni, son yıllarda etkisi olan küresel ısınma sorunudur. Son zamanlarda biyoyakıt
üretimi için mikroalg üretiminde zengin azot ve fosfora sahip biyogaz çamuru kullanımı yoğun
ilgi görmüştür. Bu çalışmada, karışık kültür mikroalgler kullanılarak kesikli şartlarda, sentetik
olarak hazırlanmış biyogaz çamurundan nütriyent giderimi ve biyokütle üretimi potansiyeli
araştırılmıştır. Çalışma 12 saat karanlık/12 saat ışık ve ışık şiddeti (2275 Lux) suni ışık
ortamında, 25°C’de bir orbital çalkalayıcı içinde de karıştırma hızı 60-65 rpm olacak şekilde
ve hava pompası ile erlenmayerlerde (1,7 L) hava verilerek gerçekleştirilmiştir. Algal
biokütledeki artış hızının sonlandığı 78 günlük inkubasyon süresi sonucunda, 1070 mg/L KOİ,
346 mg/L NH4-N ve 24,5 mg/L PO4-P içeriğine sahip biyogaz çamurunda, KOİ, amonyak azotu
ve fosfat fosforu değerleri sırasıyla 125 mg/L, 211 mg/L ve 12 mg/L ye düşürülmüştür. Sonuçta
klorofil a derişimi 16,94 mg/L biyokütle derişimi ise 700 mg AKM/L civarlarında bulunmuştur.
Ön bir çalışma niteliğinde olan bu çalışma sonuçları biyogaz çamurundan algal biyokütle üretim
ve nütriyent giderimi potansiyeli olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Arıtım, Biyoyakıt, Biyogaz çamuru, Mikroalg, Nütriyent

MICROALGAL TREATMENT OF BIOGAS SLURRY UNDER BATCH
CONDITONS
Abstract
There is a need for alternative energy sources due to the fact that fossil fuels are not infinite and the need
for energy will not decrease. Another reason for the need for other fuels which are alternative to fossil
fuels is the global warming problem which has the effect in recent years. Recently, use of biogas slurry
that has rich N and P in microalgae production for biofuel has gain a great deal of interest. The study
was carried out with 12 hours dark / 12 hour light and light intensity (2275 Lux) in an artificial white
light environment, in an orbital shaker at 25°C with an agitation speed of 60-65 rpm and by air pump to
Erlenmeyer flask (2000 mL). At the end of 78-day incubation period where the algal growth rate ended,
COD, ammonia nitrogen, and phosphate phosphorus values were reduced to 125 mg/L, 211 mg/L, and
12 mg/L , respectively, in the biogas slurry having 1070 COD mg/L, 346 mg NH4-N/, and 24.5 mg PO4P/L content. As a result, the concentration of chlorophyll a 16,94 mg/L, biomass concentration was
found to be about 700 mg SS/L. This study, which is a preliminary study, has shown that biogas slurry
has algal biomass production and nutrient removal potential.
Keywords: Biofuel, Biogas slurry, Microalgae, Nutrient, Treatment.
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1. GİRİŞ
Dünyada insan nüfusunun her geçen gün artmasıyla birlikte, insanlar yaşam faaliyetlerini
devam ettirebilmek için temel ihtiyaçlarını yeterli ve nitelikli düzeyde üretme yoluna
yönelmişlerdir. Gelişen ve ilerleyen teknoloji sayesinde insanların yaşamı kolaylaşırken, kişi
başına düşen enerji tüketim miktarı da giderek artmaktadır. Bu durum doğal olarak dünyada
enerji üretiminin artmasına sebebiyet vermektedir. Enerji ihtiyacının her geçen gün artması,
fosil kökenli enerji kaynaklarının daha hızlı bir şekilde tüketilmesine, doğal olarak fosil yakıt
kullanımına bağlı çevresel problemlerin daha da artmasına sebebiyet vermiştir. Fosil yakıt
kullanımı sera gazlarının ve dolaylı olarak sıcaklıkların artışına neden olarak küresel iklim
değişiklikleri ile doğal dengenin tahribine neden olmuştur. Fosil yakıtların bu gibi çevresel
etkileri ve sonlu olmaları bilim insanlarını fosil kökenli enerji kaynaklarının alternatifi enerji
kaynaklarına özellikle de çevresel sorun oluşturmayacak yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili
çalışmalara yöneltmiştir. Doğal dengenin tahribi nedeniyle gelecekte bir enerji kıtlığı
yaşanılması muhtemel bir gerçektir. Birçok ülke çevreyi koruma amaçlı ve güvenilir yöntemler
ile enerji üretmek için çaba göstermektedir. Çevreyi koruma amaçlı kaynaklar arasında
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı göze çarpmaktadır. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının dünyada fosil kökenli enerji kaynaklarının yerini alabileceği düşünülmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları sırasıyla güneş, rüzgâr, jeotermal, doğal gaz, hidroelektrik ve
biyokütle enerjisidir. Biyokütle enerji kaynakları arasında önemli bir pay, hem Avrupa hem de
dünya ölçeğinde anaerobik çürütmeden biyogaz kullanılmasıdır (Miltner vd. 2017).
Anaerobik çürütme, çeşitli anaerobik mikroorganizmaların, oksijenin yokluğunda metan (CH4)
ve / veya hidrojen (H2) üretmek için substratlar olarak organik maddeleri kullandığı kontrol
edilebilir, biyolojik bir işlemdir (Jain vd. 2015; Zhu vd. 2015). Biyogaz enerjisi hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerde dikkat çeken en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından
biridir (Yan vd. 2016). Biyogaz ve digestat, organik atıkların anaerobik çürütülmesiden elde
edilen ana yan ürünlerdir (Morgado vd. 2017). Mikroalgler, gıda, biyoyakıt üretimi, atık su
arıtımı, enerji ve bitki örtüsü dâhil olmak üzere çeşitli endüstrilerde mevcut ve potansiyel
uygulamalara sahiptir (Pittman vd. 2011; Sydney vd. 2011; Wang vd. 2016). Alternatif ve
yenilenebilir biyokütle hammaddesi olarak Mikroalgler, tarım arazileri için rekabet etmeme,
birim alandaki verimlilik, hızlı büyüme ve santral gibi bir noktadan salınan atık CO2'yi azaltma
yeteneği gibi birçok avantaj sağlar. Mikroalgler, yıl boyunca yeterli güneş ışığı alan bölgelerde
biyogaz çamuru arıtımı için düşük maliyetli yeni bir teknoloji olarak kullanılabilmektedir (Zhao
vd., 2015). Biyogaz tesisinde anaerobik bozulma sonucu oluşan biyogaz çamuru yüksek
derecede kirli atık sudur. Biyogaz çamuru, mikroalgal büyümesi için yüksek
konsantrasyonlarda gerekli besinleri (karbon, azot ve fosfor) içerir ve ucuz bir besin maddesi
olarak işlev görebilir (Zhao vd., 2015). Biyogaz çamurunun besin kaynağı olarak kullanılması,
biyogaz çamurundaki besin maddelerini gidererek hem besi maddelerinin çevresel etkilerini
azaltır hem de ekonomik mikroalgal biyokütle elde edilmesini sağlayabilir (Bhatnagar vd.
2010; Uggetti vd. 2014; Yang vd. 2008; Zhao vd. 2015). Mikroalgler fotosentez sistemlerinde
CO2 karbon kaynağı olarak kullanılır, biyogaz çamuru da, yüksek konsantrasyonlarda gerekli
besin maddelerini (azot ve fosfor) içeren fotosentetik mikroalgal büyüme için ucuz bir besiyer
olarak kullanılır (Zhang vd., 2017).
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Bu çalışmada karışık kültür mikroalgler kullanılarak kesikli şartlarda, sentetik olarak
hazırlanmış biyogaz çamurundan nütriyent giderimi ve biyokütle üretimi potansiyeli
araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Sentetik Biyogaz Çamuru ve Aşı Kültür
Çalışmada karışık mikroalg kültürlerinin biyogaz çamurunda bulunan besi maddelerini
(Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), N, P) giderim potansiyeli ve gelişim hızını tespit edebilmek
için içeriği bilinen, karakteristiği değişmeyen ve biyogaz çamurunu sadece besi elementleri
açısından temsil edebilen bir besi ortamı olması nedeniyle sentetik biyogaz çamuru ile
çalışılmıştır. Biyogaz tesisleri beslemeleri ve işletme şartları nedeni ile değişik
karakteristiklerde çıkış sularına (biyogaz çamuru) sahiptir. Bu nedenle çalışmaya başlamada
önce biyogaz çamuru karakterizasyonu yapılan çalışmalar (Ouyang vd., 2015; X. Wang vd.,
2017; Z. Wang vd., 2016; Yan vd., 2014; Zhao vd., 2013) derlenerek ön arıtımı yapılmış
biyogaz çamuru için KOİ, N ve P açısından ortalama bir karakteristik belirlenmiştir. Tespit
edilen bu karakteristiğe uygun olarak sentetik atıksu KOİ, N ve P saf kimyasalların çeşme
suyuna eklenmesi ile hazırlanmıştır. Çalışılan biyogaz çamuru karakterizasyonu aşağıda Tablo
1’de verilmektedir.
Tablo 1. Sentetik olarak hazırlanmış biyogaz çamuru bileşimi
Temel kaynak
Değer Kaynak
İlave
Glikoz 1065 Teorik
(C6H12O6.H2O)
Toplam organik karbon
İlave
Glikoz 400
Teorik
(C6H12O6.H2O)
Amonyum Azotu (NH4-N), İlave NH4Cl
348
Teorik
mg/L
Fosfat fosforu (PO4-P), mg/L
İlave KH2PO4.3H2O
24
Teorik
pH
Çeşme suyu
7,32
Ölçüm
İletkenlik, µS/cm
Çeşme suyu + ilaveler
4090 Ölçüm
Florür
Çeşme suyu
1.38
Ölçüm (IC)
Klorür
İlave + çeşme suyu
876
Ölçüm (IC)
Bromür
Çeşme suyu
4,72
Ölçüm (IC)
Nitrat
Çeşme suyu
11,8
Ölçüm (IC)
Fosfat
İlave + çeşme suyu
87,8
Ölçüm (IC)
Sülfat
Çeşme suyu
30,8
Ölçüm (IC)
Kalsiyum
Çeşme suyu
61,6
Ölçüm (ICP OES)
Potasyum
Çeşme suyu +ilave
54,7
Ölçüm (ICP OES
Magnezyum
Çeşme suyu
32,7
Ölçüm (ICP OES
Sodyum
Çeşme suyu
63,0
Ölçüm (ICP OES
Parametre
KOİ, mg/L

Çalışma için kullanılan karışık mikroalg kültürü aşıları, tatlı çeşme suyunda güneş ışığı altında
kendiliğinden üreyen alglerin BG11 ortamı bileşiminde bulunan N ve P bileşiklerinin çeşme
suyuna ilavesi ile elde edilen besi ortamında çoğaltılması ile sağlanmıştır. Aşı için kullanılan
kültür 10 günlük çamur yaşında kesikli olarak işletilerek sürekliliği sağlanmıştır. Çoğaltılan
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kültürden 50 mL etkin hacim 1;7 L olacak şekilde 2 L’lik erlenmayere aktarılmıştır. Çalışma
12 saat karanlık/12 saat ışık ve ışık şiddeti (2275 Lux) suni ışık ortamında, 25°C’de bir orbital
çalkalayıcı içinde de çalkalama hızı 60-65 rpm olacak şekilde ve hava pompası ile
erlenmayerlere hava verilerek üç adet reaktörde paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma
algal büyüme hızının durduğu süreye kadar devam ettirilmiştir.
2.2. Analitik Yöntemler
Kesikli çalışmada besi elementi değişim hızına bağlı olarak haftada 5, 3 ve ya 2 kez KOİ, NH 4N, PO4-P, optik yoğunluk ölçümleri yapılmıştır. Optik yoğunluk değerleri 660 nm’de
spektrofotometrede ölçülmüştür. pH ölçümleri günde iki defa yapılmıştır. Klorofil-a ölçümleri
ise haftanın belirli günlerinde yapılmıştır. Deney periyodunun sonunda ise askıda katı madde
(AKM) deneyi yapılmıştır. KOİ (5220-C), askıda katı madde (AKM) (2540-B) ve uçucu askıda
katı madde (UAKM) (2540-E) , pH (4500-B), katyon (3030-F Perkin Elmer Optima 2100 DV
ICP-OES), ve anyon (4110-B Dionex IC 1000) ölçümleri standart metotlara
(APHA/AWWA/WEF, 2017). PO4-P (Merck 1.14848.0001) ve NH4-N (Merck 1.14752.0001)
hazır kitleri ile bir spektrofotometre (AQUMATE Thermospectronic) yardımıyla ölçülmüştür.
Klorofil a analizi örneklerden 10 ml çekilerek, 3000 rpm’de 3-5 dakika santrüfüjlenip üst faz
suyu alındıktan sonra 5 mL % 90’lık metanol ilavesi yapılıp ağzı kapalı şekilde 5-10 dakika
65°C’de bekletildikten sonra üst fazdan (ya da santrüfüjlenerek) alınan solüsyonun absorbansı
665 ve 650 nm’de ölçülerek, ölçüm sonuçları aşağıdaki formülde yerine yazılarak hesap
edilmiştir (Becker, 1994). Klorofil-a (mg/L)=(16,5 x 𝐴665 )-(8,3x𝐴650 ) Burada, A665, A650 :
sırasıyla 665 ve 650 nm’de okunan absorbans değerleridir. Çalışmalarda zaman zaman özellikle
alg varlığı ve türlerin tespiti için mikroskobik gözlemler (Nikon ECLIPSE- E100) de
gerçekleştirilmiştir. Karışık kültür alg gelişimi spektrofotometrede (T80 UV/VIS Spectrometer
PG Instruments Ltd.) 660 nm’de absorbans ölçümleri yaparak da izlenmiştir. BG11 ortamında
geliştirilen karışık alg kültürlerinin bulunduğu ortamdan alınan örnek ve seyreltilmiş
örneklerinde optik yoğunluk (OY), AKM ve klorofil a, ölçümleri yapılmış, aralarındaki ilişkiler
sırasıyla Şekil 1, 2 ve 3’te verilmektedir. Şekil 1’de gösterildiği gibi yaygın biyo kütle artışı
izleme yöntemi olan optik yoğunluk (OY), farklı dalga boylarında, 660 nm, 670 nm ve 680 nm
de ölçümler yapılmış ve AKM ile ilişkisi tespit edilmiştir. Her üç dalga boyunda tespit edilen
ilişki düzeyi çok yüksek (R2>0,99) ve birbirine yakın olduğu için OY izlemeleri 660 nm’de
yapılmıştır. BG11 ortamında geliştirilen alg kültürlerinin bulunduğu ortamdan alınan örnek ve
seyreltilmiş örneklerinde klorofil a, OY(A660) ve AKM ölçümleri yapılmış, aralarındaki ilişkiler
sırasıyla Şekil 2 ve 3’te verilmektedir.
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Şekil 1. BG11 ortamında gelişen alg kültürlerinde AKM ve OY ilişkisi
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Şekil 2. Klorofil a ile OY değişimi
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Şekil 3. AKM ile klorofil a değişimi

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Karışık kültür alglerin sentetik biyogaz çamuru içerisinde artışı ve bu artışa bağlı olarak azot ve fosfor
giderimleri izlenmiştir. Algler genel olarak ototrofik canlılar olarak bilinse de heterotrofik algler de
bulunmaktadır. Dolayısıyla organik madde içeriği yüksek biyogaz çamuru gibi atıksularda algal gelişim
hızı ve biyokütle artışı merak edilmiştir. Algal artışı hızı duruncaya kadar yani yaklaşık 78 gün boyunca
çalışma gerçekleştirilmiştir. Klorofil a algal ototrofik biyokütlenin bir bileşeni olduğu için klorofil a
daki artışlar ototrofik alglerin artışını göstermektedir. Aşağıdaki şekilde inkubasyon süresince klorofil
a artışı gösterilmektedir (Şekil 4). Optik yoğunluktaki artış genel olarak biyokütle artışını temsil
etmektedir. İki artışın paralel olmayışı ortamda sadece alg kültürlerinin değil bakteri gibi diğer türlerinde
geliştiğini göstermektedir. Şekil 6’da ortamdaki KOİ azalışı gösterilmektedir. Ortamda KOİ’nin
azalması heterotrof mikroorganizma kültürlerinin de bulunduğunu, biyokütle artışından bu türlerinde
sorumlu olduğunu göstermektedir. Ortamdaki KOİ inkubasyon süresi sonunda 125 mg/L seviyelerine
düşmüştür. Bu sonuçlar kesikli şartlarda ortamdaki KOİ’nin % 90’lar mertebesinde giderilebileceğini
göstermektedir.
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Şekil 4. Zamana bağlı olarak klorofil a artışı
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Şekil 5. Zamana bağlı olarak optik yoğunluk değişimi
Ortamdaki besi elementleri N ve P azalışı da izlenmiştir (Şekil 7,8). N ve P
mikroorganizmaların hücre sentezinde esas olarak kullanılmaktadır. Ototrof ve ya heterotrof
tüm canlılar hücrelerinde N ve P belli oranda bulunmaktadır. NH4-N ve PO4-P gideriminin
başkaca mekanizmaları olsa da esas olarak asimilasyonla ortamdan uzaklaşmaktadır. NH4-N’u
uçarak (özellikle yüksek pH’larda) ve nitrifikasyonla (amonyum nitrit ve nitrata dönüşerek) ve
PO4-P ise çökerek (özellikle yüksek pH’larda) ortamdan uzaklaştığı bilinmektedir. Bizim
çalışmamız ve diğer birçok çalışma bulguları daha çok bu şartlarda biyokütle içerisinde
asimilasyon mekanizması ile NH4-N ve PO4-P gideriminin gerçekleştiğini göstermektedir.
Amonyak azotu yaklaşık 346 mg/L’den 212 mg/L’ye % 39’luk bir giderimle düşerken, fosfat
fosforu 24, 4 mg/L’den 12,1 mg/L’ye % 50,3 lük giderim göstermiştir. Bu sonuçlar karışık
kültürlerle hem N, P hem de organik karbon gideriminin etkin şekilde yapılabileceğini
göstermektedir.
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Şekil 6. Reaktörlerde KOİ değişimi ve giderimi
350

45
40

330

30

290

25

270

20
15

250

% Giderim

NH4-N, mg/L

35
310

10
230

5

210

0
0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

Zaman, gün
Ortalama

I. Reaktör

II. Reaktör

III. Reaktör

% giderim

Şekil 7. Reaktörlerde NH4-N değişimi ve giderimi
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Şekil 8. PO4-Pdeğişimi ve giderimi
Çanta tip Chlorella aşılı çanta tip bir fotobiyoreaktörde yapılan biyogaz çamuru arıtımı ve
biyogaz saflaştırma işleminde ışık kaynaklarının etkisi ve ışıklandırma stratejilerin belirlenmesi
amacıyla yapılan bir çalışmada (Yan vd., 2016) KOİ, TN ve TP’si sırasıyla 972, 263 ve 51
mg/L olan ön arıtımı yapılmış biyogaz çamurundan 180 mg/L Chlorella aşısıyla optimum ışık
ve ışıklandırma stratejisiyle biyogaz çamurundan % 85,2 KOİ, % 87,1 TN ve %92,4 TP ve
biyogaz bileşimindeki CO2 %85,5 oranında giderilmiştir.
Yine yapılan bir çalışmada (X. Wang vd., 2017) silindirik 16,8 L hacimli fotobiyoreaktörde
KOİ, TN, ve TP değerleri sırasıyla 1065, 313 ve 15 mg/L olan biyogaz çamuru % 25, 35 ve 45
CO2 içerikli biyogaz beslemesiyle Chlorella vulgaris mono kültür, Ganoderma lucidumChlorella vulgaris co kültürleri ve aktif çamur- Chlorella vulgaris karışık kültür aşıları
kullanılarak biyogaz saflaştırma ve nütriyent giderimi araştırılmıştır. 120 mg/L biyokütle
derişimi ile 7 günlük inkübasyon süresinde maksimum KOİ, TN, TP ve CO 2 giderimleri
sırasıyla % 86,1, 85,7, 86,2 ve 79,1 maksimum ortalama giderim oranları bulunmuştur. Çalışma
ayrıca karışık kültürlerin giderim performanslarının daha iyi olduğunu göstermiştir.
Kesikli büyüme ortamında inkübasyon süresince zaman zaman ortamdaki alg varlığı ve türleri
mikroskobik gözlemlerle izlenmiştir. İnkübasyon sonunda 78. gününde mikroskop görüntüleri
(40 X objektif büyültme) Şekil 8’de verilmiştir. Yapılan mikroskobik gözlemlerde yaklaşık
olarak Chlorella türünün % 90 oranında olduğu, geri kalan diğer türlerin yaklaşık % 10’luk
kısmı kapsadığı tespit edilmiştir. Ayrıca karışık kültür ortamında bakteri, protozoa ve nematod
gibi canlı türlerine de rastlanmıştır.
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada laboratuvar şartlarında karışık kültür algler ile aşılanan sentetik biyogaz çamuru
ortamında KOİ, N ve P azalımı ve biyokütle artışı izlenmiştir. 78 günlük izleme sonuçları
ortamda karışık kültürün gelişiminin birlikte olduğunu, algal biyokütle artışının gözlendiğini
ve aynı zamanda bakteriler ile KOİ gideriminin gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ön çalışma
niteliğinde olan bu çalışmaların devamında farklı sıcaklıklarda algal büyümenin ve biyokütle
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artışının niceliksel ve niteliksel olarak nasıl değişeceği tespit edilecektir. Gerçekleştirilen
çalışmanın ilk sonuçları biyogaz çamurunun karışık kültür mikroalg kültürleri ile arıtımının ve
algal biyokütle eldesinin mümkün olduğunu göstermektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ve dünyada boş pestisit kaplarının toplanması ve bertarafına
yöneliktir. Bu amaçla, Türkiye ve Dünyadaki durumu ortaya çıkaran sistematik bir literatür
taraması yaptık. Toplama ve elden çıkarma konusunda başarılı vaka çalışmaları olan ülkelerin
örnekleri kullanılmıştır. Boş pestisit kapları, pestisit kalıntıları içerdiği için insan sağlığına ve
çevreye potansiyel tehdit teşkil eden en yaygın tarımsal atıklardır. Araştırmalarda,
araştırmacılar bazı ülkelerde, çiftçiler eğer açıkta yakmazsa, tarlalara boş kapları bıraktıklarını
veya kanal ve akarsuların yanına koyduklarını gözlemlediler ve yapılan anketlerle bunu
açıkladılar. Türkiye, Yunanistan, İran, Umman, Vietnam, Güney Afrika, Etiyopya ve
Tanzanya'da da benzer bulgular bildirilmektedir. Öte yandan, başarılı boş pestisit ambalaj
toplama programları ABD, Kanada, Avrupa ve Asya'da örnek olarak gösterilmektedir.
Türkiye’de boş pestisit kaplarının iadesi sağlanmalı veya uygun bir toplama programına
alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Boş pestisit kapları, Çevresel etki, Pestisit kapları toplanması

MANAGEMENT OF EMPTY PESTICIDE CONTAINERS IN TURKEY AND IN THE
WORLD
Abstract
The aim of this study is to address the collection and disposal of empty pesticide containers in
Turkey and the World. For this purpose, we performed a systematic literature study revealing
the situation in Turkey and in the World. Examples of countries, that have done successful case
studies on collection and disposal, were used. Empty pesticide containers are the most common
agrochemical wastes posing a potential threat to human health and environment because of
containing pesticide residues. In studies, researchers observed that in some countries, if farmers
do not burn in the open, they leave empty containers to fields or put next to the canals and
streams and they revealed this with the conducted surveys. Similar findings in Turkey, Greece,
Iran, Oman, Vietnam, South Africa, Ethiopia and Tanzania are reported. On the other hand,
successful empty pesticide packaging collection programs are shown as examples in USA,
Canada, Europe and Asia. In Turkey, the return of empty pesticide containers must be provided
or should be taken to an appropriate collection program.
Keywords: Empty pesticide containers, Environmental effect, Pesticide container collection
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1.GİRİŞ
Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik,
dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Zararlı organizmalar, insanların besin
kaynaklarına, mal varlıklarına zarar veren, hastalık yayan böcekler, bitki patojenleri, yabani
otlar, yumuşakçalar, kuşlar, memeliler, balıklar, solucanlar ve mikroorganizmalar olabilir
(www.megep.meb.gov.tr).
Pestisitler, hastalık, zararlı ve yabancı otların zararlarını azaltmaktadır, bunun sonucunda
üretim artmakta, kalite yükselmektedir. Pestisit kullanımı 1940’ lı yıllardan beri tarımsal
üretimi arttıran en önemli bileşendir (Yıldız et al, 2005). Pestisitlerin kullanılmadığı durumlarda
ürünlerde %60’lara varan oranlarda kalite ve verim düşüklüğü olduğu bilinmektedir. Bu
nedenle, ürün kaybına sebep olan zararlı organizmaları kontrol etmek amacıyla tüm dünya
ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de bitki koruma ürünlerinin kullanılması kaçınılmazdır
(Tiryaki et al, 2010).
Boş pestisit kapları pestisit kalıntıların içerdiklerinden insan sağlığına ve çevreye potansiyel
zarar oluşturan en genel agrokimyasal atıklardır (Marnasidis et al,2018). Damalas et al (2008)
yaptıkları çalışmada çiftçilerin açıkta ateşte yakmadıkları takdirde boş kapları tarlaya
bıraktıkları veya sulama kanalları ile akarsuların yanına attıklarını gözlemlemişlerdir. Benzer
bulgular Oman’da, Vietman’da, Güney Afrika’da, Etopya’da ve Tanzanya’da rapor edilmiştir.
Bazı fakir ülkelerde boş kaplar su ve gıda depolamak için kullanılmaktadır.
Dünyadaki çalışmalar boş ürün ambalajlarının çevreye bırakıldığı, kanala veya dereye atıldığı,
çöpe atıldığı, yakıldığı, gömüldüğü, biriktirilip satıldığı başka amaçlar için kullanıldığı veya
özel atık kutularına atıldığını göstermektedir (Uskun, 2015).
2.BOŞ PESTİSİT KAPLARININ ÇEVREYE ETKİLERİ
1970’lerden itibaren pestisit kaplarını yapmak için plastik kullanılmıştır. Günümüzde, plastik
pestisit kapları yüksek yoğunluklu polietilen (HDPPE), popipropilen (PP),politereftalat(PET)
veya COEX çok katmanlı şişelerden oluşmaktadır(Marnasidis ve ark, 2018). Pestisitlerin
çevreye zararlı olmalarındaki en önemli unsurlardan birisi de pestisit kullanımından sonra boş
pestisit kaplarının toprak, yeraltı suları ya da diğer canlılar üzerinde kontaminasyon meydana
getirmesidir.
Boş HDPE pestisit ambalajlarının yakılmasıyla dibenzofuranlar (PCDD’ler/PCDF’ler),
dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) ve askıda katılar (PM10 ve PM2.5)
oluşmaktadır (Marnasidis ve ark,2018). Bilhassa HDPE’den (yüksek yoğunluklu polietilen)
yapılan kapların ABD’de birçok eyalette açıkta yakılması yasaklanmıştır(Gullett et al,2012).
Pestisit kaplarının gömülmesi (hatta onları çalkaladıktan sonra bile) boş alanları kullandığı ve
yeraltı suyu ile toprağı kirlettiği için uygun değildir. Plastik kaplar biyolojik olarak
parçalanamamaktadır, bunların içindeki boş alan ve düşük yoğunluk kademe kademe yüzeye
yükselmesine neden olarak çevre kirliliği oluşturmaktadır (Mavuka ve Ndelela,2017).
Boş ambalaj kaplarının su kaynaklarında yıkanması yoluyla da su kaynaklarına
ulaşabilmektedirler (Altıkat et al, 2009).
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Boş ambalajların direkt olarak herhangi bir çöplüğe atılması ya da tarlada bırakılması çevre
kirliliği oluşturarak diğer canlılar açısından önemli sorunlara yol açabilir. Boş ürün
ambalajlarının temizlenip değişik amaçlarla kullanılması da öncelikle insan sağlığı açısından
önemli tehlikeler oluşturabilir (Uskun, 2015).

3.BOŞ PESTİSİT KAPLARI İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMA
ÇALIŞMALARI
Türkiye’de boş pestisit kaplarının durumu konusunda yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmalar durumun gelişmekte olan ülkelerden farklı olmadığını ortaya konmaktadır. Bu
çalışmalardan bazıları buluntu verileriyle verilmektedir. Türkiye’de imalatçı firmalar pestisiti
öncelikle doğrudan parekende satış yapan ilaç bayilerine, ilaç bayileri ise çiftçilere doğrudan
satış yapmaktadır. Satılan pestisitin ise kullanım sonrası boş ambalaj kabının toplanma şekline
ait herhangi bir kural uygulanmamaktadır (Karayel, 2010).
Kalıpçı et al. (2011) 120 çiftçi ile yaptıkları bir araştırma çalışmasında ilaçlamadan sonra
çiftçilerin %25nin boş ambalajları tarlada bıraktığı, %28.6’sının tarlaya gömdüğü,%23’nün
yaktığı,%9.1’nin yıkayıp kullandıkları,%14.1 nin çöpe attıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlara
göre çiftçilerin boş ambalajların çevre ve insan sağlığına zararları hakkında bilgi sahibi
olmadıkları söylenebilir.
Tunçdemir (2016) araştırmasında çiftçilerin %48.4’nün boş pestisit ambalajlarını yaktığını,
%46.4’nün çöpe attığını, %2.1’nin toprağa gömdüğünü, %1.8’nin evde kullandığını,
%1.3’ünün ise diğer pestisitleri depo etmek için kullandığını belirlemiştir.
Yavuz ve ark. (2014) tarafından yapılan çalışmada katılımcıların boş pestisit kaplarını diğer
amaçlarla (yakıt, çiçek saksısı veya atık toplayıcılarına satılan malzeme) kullanıldığı ve
%40’nın ise yaktıkları belirlenmiştir. Burdur, Isparta ve Afyon’dan toplam 135 pestisit
uygulayıcısın katıldığı anket çalışmasında toplam 28 soru yöneltilmiştir. Katılımcılardan
%68.1’i boş pestisit kaplarını yıkadığını, %36.3’ü poşetleyip çöp kutusuna attığını, %3.7’si
toprağa gömdüğünü, %2.2’si çevreye bırakarak bu kutu ve ambalajları bertaraf ve saklama
yoluna gittiğini, %1.5’u ise başka amaçlar için (su-gıda saklama) kullanarak
değerlendirdiklerini belirtmişlerdir (Nayır et al, 2019).
Kara ve Şimşek (2016) tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pestisit satış
yerlerinin yasal düzenlemelere uygunluk durumunun değerlendirilmesi çalışması boş pestisit
kaplarının çevreye atma, kanala/dereye atma, çöpe atma, yakma, saklama/biriktirip satma,
başka amaçla kullanma gibi yollarla ortadan kaldırılmaya çalışıldığını göstermektedir. Bu
çalışmada satış yapanların dahi yaklaşık %5’i pestisit kutularının başka amaçla
kullanılabileceğini, çevreye atılabileceğini söylemişlerdir. Çalışanların %4.1'i boş kutuların
tencere, tabak olarak ya da başka bir amaçla kullanılmasının sağlığı olumsuz etkileyen bir
davranış olduğunu bilmediğini belirtmişlerdir.
Tüm Sakarya İli genelinde pestisit kullanım düzeyinin ve boş ambalajları yol açtığı sorunların
düzeyinin belirlenmesi için yapılan çalışmada anket uygulaması yapılmıştır. Sonuçlara göre
kullanılan ambalajların %56’sı plastik, %10’u cam,%19’u kâğıt/karton, %9’u metal ve %62sı
diğer malzemelerdendir. Ankete katılanların %75’i pestisit kullanımı ve ambalajlarının
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bertarafı konusunda herhangi bir eğitim almadığını ifade etmişlerdir. %78’i ancak böyle bir
eğitim faaliyeti düzenlenirse katılacaklarını belirtmişlerdir. Ankete katılanların büyük bölümü
(%88) boş ambalajların insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğunun farkındadır ve %89’u da
bu atıkların toplanması gerektiğini düşünmektedir. Katılımcıların önemli bir bölümü en etkin
toplama işlemlerinin küçük ölçekli toplama merkezleri ile olabileceğini ve bu merkezlerin
köylerde olması gerektiğini söylemişlerdir (www.dernektürk.com).
4. DÜNYA’DA BOŞ PESTİSİT KAPLARI YÖNETİMİ ÖRNEKLERİ
ABD, Kanada, Avrupa ve Asya’da başarılı boş ambalaj yönetim programları rapor edilmiştir.
Pestisit ambalaj atığı yönetimi dinamik ve gelişime açık bir proses olup, Avrupa Tahıl Koruma
Birliği’nin boş ambalaj yönetimi için uyguladığı modeli diğerinin uygulaması beklenemez.
Önemli olan tedarik zincirinde tüm paydaşların katılımı, yasalar ve yönetmelikler, sosyal,
çevresel ve ekonomik kabullenmede önemlidir (Patarasiriwrong ve ark, 2013).
Dünyada boş pestisit kapları için ülke programları Avustralya, Avusturya, Arjantin, Belçika,
Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Venezüella, Hırvatistan, Dominik
Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Fransa, Almanya, Guatemala, Honduras, Lüksemburg,
Meksika, Hollanda, Yeni Zelenda, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovenya, İspanya, ABD, Uruguay ve gibi ülkelerde mevcuttur (https://croplife.org).
Tarımsal plastik atıkların yönetimi çok ciddiye alınmalıdır çünkü bunlar yeni bir hammadde
veya enerji oluşturabilirler. Birçok polimerin mekanik olarak geri dönüşümü mümkündür (Sica
et al, 2012). Enerji geri kazanım prosesi bu amaçla inşa edilmiş insineratörlerde ısı ve elektrik
üretimi için atık plastiklerin yakılmasını veya enerjinin yoğun olarak kullanıldığı endüstri olan
çimento fabrikalarında yakılmasından oluşmaktadır (Briassoulis et al, 2012).
Romanya’da sistemin uygulanması AIPROM üye şirketleri ve sistemde yer alan şirketler
tarafından desteklenmektedir (Burduhos, 2012). Romanya’da AIPROM pestisit ambalajlarını
toplamak için olan sistemi destekleyen şirketler tarafından üretilen veya ithal edilen bitki
koruma sistemlerinin plastik, metal ve kâğıt ambalajlarının toplanması, nakli ve geri kazanımı
için olan bir mekanizmadır.
Brezilya’da kullanılmış pestisit kaplarının toplanması ve geri dönüşümü bir endüstri önceliği
olarak başladı, daha sonra çiftçilerin, pestisit distribütörlerinin ve üreticilerin geri
döndürmelerini, toplamalarını sağlamak ve kullanılmış boş kaplar için uygun yerler temin
etmek için bir yeni yasanın devreye girmesiyle daha güçlendirildi (www.fao.org). Brezilya’da
perakendeciler, kooperatifler, hükümet otoriteleri, çiftçiler agrokimyasal ambalajların uygun
bertarafından sorumlu oldukları 2009’da pestisit ambalajlarının %94’ü toplandı (Jin S ve ark,
2018). Brezilya’da yasa çiftçilerin üçlü durulama yapmalarını, boş kapları kabul istasyonuna
geri döndürmelerini, ambalaj teslim makbuzu ve ürün satın alma faturasını ellerinde
bulundurmalarını istemektedir. Distribütörlerden yetiştiricilerin boş kapları nerede geri
döndüreceklerinin faturalar üzerinde belirtmesi, kabul istasyonlarını inşa etmesi ve yönetmesi
ve son kullanıcılar için eğitim programları uygulaması talep edilmektedir. Pestisit
üreticilerinden boş kaplar için nakliye, geri dönüşüm veya bertaraf servisleri temin etmeleri
istenmektedir(www.fao.org).
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Pamira Almanya’da Alman Bitki Koruma Enstitüsü’nün başarıyla 1996’dan beri uyguladığı bir
gönüllüğe dayalı geri kazanım sistemidir. Almanya’da 370 toplama noktası olup bunlar parasız
olarak toplanmaktadır. Ambalajların üç defa çalkalanmış, boşaltılmış ve kuru olması
istenmektedir. Toplama noktasına tesliminde ambalajlar eğitimli personel tarafından kontrol
edilmektedir. Kabul şartlarını sağlamayan ambalajlar ret edilmektedir. Geri döndürülen
ambalajların %88’nin geri dönüştürüldüğü ve geri kalanının elektrik, buhar ve ısı elde etmek
üzere yakıldığı belirtilmektedir(www,rigk.de).
Huici ve ark (2017) 2014-2016 yılları arasında Bolivya’da yaptıkları çalışmada boş kapların
evlerin dışına, su kaynaklarını yanına konulduğunu, evlerinin içine konulduğunda saçılmalar
ve/veya buharlaşmalara neden olduğunu belirtmektedirler. Yapılan çalışmada katılımcıların
%62’sinin üçlü yıkamayı bilmediğini ve %31’nin de boş kapların içinde pestisit kalıntılarının
olduğunu bilmediğini göstermektedir. Teftişlerde görülen problemlerden biri de çoğu kapların
açık ve üçte birinin de içerisinde pestisit kalıntılarının olduğunun görülmesidir. Araştırmacılar
boş pestisit kaplarının muamele edilmesinde yaş ve eğitime göre kayda değer bir farklılık
olmadığını göstermektedir.
Bolivya’da boş pestisit kaplarının yönetimi projesinde sivil toplum kuruluşu olan Plagbol yer
aldı. Yerel hükümetler bütçenin %20’sine ve Plagbol’da %80’nine katkıda bulundu. Buna
ilaveten diğer kurumlardan da katkılar oldu (Huici ve ark, 2017).
Bu çalışma aşağıda belirtilen şekilde yürütüldü.
1-Ana ticaret sendikası ve yerel otorite için 480 kişinin katılımıyla bilgiler arttırıldı (90 ofis
çalışanı ve 390 çiftçi).
2- Boş pestisit kapları için iki toplama merkezi oluşturuldu.
3-Boş pestisit kaplarının uygun şekilde toplanması ve elleçlenmesi için çiftçilere öğretim
yapmak üzere bir teknik takım eğitildi.
4-Değişik çeşitte eğitim ve enformasyon malzemeleri geliştirildi ve dağıtıldı. Bunlar billboardlardaki afişler, posterler, broşürler, video ve radyo programından oluşmaktaydı. Bazı
fuarlarda enformasyon broşürleri dağıtıldı. Daha sonra bir plastik geri dönüşüm firmasıyla boş
pestisit ambalajlarını toplama konusunda anlaşma yapıldı.
5.SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan anket çalışmaları değerlendirildiğinde Türkiye’de kapların çevreye bırakıldığı,
yakıldığı, çöp kutusuna atıldığı, toprağa gömüldüğü veya su-gıda saklama gibi amaçlarla
kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmalardan da görüleceği şekilde boş pestisit kaplarının
toplanması için bir örgütlenmenin gerektiğini göstermektedir.
Gül (2017) çiftçilerin pestisit ambalajlarını uygun olmayan biçimde uzaklaştırması yerel
yönetimlerin katı atık toplama sistemlerine ilave olarak, özellikle ilaçlama zamanında tarım
ilaçları atıklarının da sağlıklı ve güvenli toplanması konusunda çalışma yapmaları gerektiğine
işaret etmektedir (Gül, 2017).
Türkiye de pestisitler ve pestisitlerle bulaşmış kaplar/ambalajlar “Tehlikeli Atık
Yönetmenliğine” göre tehlikeli atık olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla boş pestist
kaplarının yönetimi genel tehlikeli atıklar yönetmenliği çerçevesinde değerlendirilmektedir.
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Oysa, pestisit kapları için özel bir yönetim planı bu riskleri azaltabilir-(Karayel,2010). Dünya
genelinde başarılı pestisit kapları yönetim planı, sadece pestisitlerin temin zincirindeki tüm
paydaşların destekleri ve taahhütleriyle sağlanmaktadır. Bu paydaşlar; hükümet kanadı, pestisit
imalatçıları, kullanıcılar, dağıtıcılar ve temin ediciler, geri kazanımcılar ve bertaraf edicilerden,
hükümet dışı organizasyonlar ve ticari birliklerinden oluşmaktadır (Karayel, 2010).
Türkiye’de bu konuda duyarlı bir çalışma başlatma kararı Çanakkale Valiliği tarafından
başlatılmıştır. Zirai mücadele ilaç ambalajları tehlikeli atık statüsünde değerlendirildiğinden,
tarımda verimliliğin, kalitenin, sürdürülebilirliğin yanı sıra insan sağlığının, doğal denge ve
çevrenin korunması gibi nedenlerle Çanakkale’de acil bir atık pestisit kapları yönetim planına
ihtiyaç duyulmuştur. Çanakkale Valiliği koordinasyonunda hazırlanan “Zirai İlaç Atıklarının
Toplanarak Bertaraf Edilmesi” projesi kapsamında 9 ilçede bulunan 264 yerleşim noktasına
651 konteyner yerleştirilmesi kararlaştırılmıştır(https://www.canakkalekalem.com).
Uskun (2015) kullanılmış pestisit kapları yıkanmasını, üç kez veya basınçla durulanmasını,
tekrar kullanılmaması için delinmesi veya ezilmesini ve bir toplama planına göre veya
onaylanmış bir atık yok etme yöntemiyle uygun bir biçimde yok edilmesini önermektedir. Bu
kaplarda, başta yiyecek ve içecek olmak üzere, başka maddeler depolanmaması gerektiğini
vurgulamaktadır.
Dünyadaki örneklere bakıldığına boş pestisit kaplarının toplanmasında ilgili sektör kuruluşları,
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları aktif rol oynamaktadırlar. Türkiye’de bu konuda
etkin bir toplama ve bertaraf yönetiminin ülke çapında oluşturulması gerekmektedir.
Depozitolu iadenin sağlanması geri dönüşleri arttırabilir. Belirlenecek yerleşim noktalarında
toplama merkezleri oluşturulması uygun olacaktır.
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Özet
Günümüzde, doğal kaynakları korumak ve katı atıkları azaltmak için sürdürülebilir atık
yönetimi yaklaşımına dikkat çekilmiştir. Doğal kaynakların tükenmesi nedeniyle, potansiyel
bir hammadde kaynağı olarak geri dönüşüm ürünlerinin kullanımı inşaat sektöründe giderek
yaygınlaşmaktadır. Betonun ana bileşeni olan çimento üretimi, temel olarak klinker üretimi
kaynaklı olarak küresel CO2 emisyonunun yaklaşık %5-8'ine katkıda bulunmaktadır. Bu
bağlamda, beton endüstrisinde sürdürülebilirliğini arttırmanın yanı sıra karbon ayakizini
nötralize etmek için yıllar boyunca kapsamlı araştırmalar yapılmıştır. Nanomalzemeler (boyut
olarak daha küçük ve yüzey alanı daha fazla küçük parçacıklar) kataliz, polimer, elektronik,
biyomedikal ve çevresel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Son
zamanlarda, çeşitli nanomalzemeler, betonda mekanik özellikleri iyileştirmek, mikro yapıyı
inceltmek ve dayanıklılıklarını artırmak için beton katkı malzemesi olarak incelenmektedir. Bu
derleme çalışmasında pirinç kabuğu, küspe külü, hindistan cevizi kabuğu ve mısır koçanı gibi
tarımsal atıklardan elde edilen nanomalzemelerin sürdürülebilir çimento katkı maddesi olarak
kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Keywords: Beton, CO2 Emisyonu, Çimento, Nanopartiküller, Tarımsal Atık

THE USE OF NANOMATERIALS FROM AGRICULTURAL WASTES AS CEMENT
ADDITIVES
Abstract
Nowadays, the approach of sustainable waste management has been remarked to protect the
natural resources and reduce the solid wastes. Due to the depletion of natural resources, the
recycling applications of a potential source for raw materials have particularly emerged in the
construction industry. The production of cement, a main component of concrete, contributes
about 5-8 % of the global CO2 mainly associated with the production of clinker. In this context,
extensive researches have been undertaken over the years for enhancing the sustainability of
concrete industries, as well as neutralize their carbon footprint. Nanomaterials (being smaller
in size and higher in surface area) are used in several fields, including catalysis, polymers,
electronics, biomedical and environmental applications. Recently, various nanomaterials have
been researched as concrete additives to increase their mechanical strength, refine their
microstructure and improve their durability. This review focuses on the performance of
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nanomaterials manufactured from agricultural waste such as rice husk, bagasse ash, coconut
shell, and corn cob as sustainable cement additives.
Keywords: Agricultural Waste, Cement, CO2 Emission, Concrete, Nanoparticles

1. GİRİŞ
Nanoteknoloji elektronik, bilgisayar, tıp, ilaç, tekstil, çevre, enerji, biyoteknoloji, tarım, gıda ve
yapı malzemesi gibi birçok alanda uygulama imkânı sunabilmektedir. Özellikle inşaat
sektöründe, karbon nanotüpleri (CNT'ler), nano ölçekli SiO2 veya Ti02 gibi nanomalzeme (NM)
kullanımı uygulamaya ilginin artmasına neden olmuştur. Yapılan çalışmalar, NM içeren yapı
malzemelerinin dayanıklılık ve mekanik özelliklerle ilgili faydalı etkiler gösterdiğini ortaya
koymuştur (Lee ve ark., 2010). Beton dayanımını arttıran malzemelere ilave olarak, kendi
kendini temizleyen veya foto katalitik özelliklere sahip beton yüzeyler elde etmek için NM
kullanımı ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır (Lee ve ark., 2010; van Broekhuizenet ve ark.,
2011). Nano ölçekli Ag, Fe2O3, SiO2, TiO2, ZnO'nun yapı malzemelerine antibakteriyel özellik,
çizilmeye veya yangına dayanıklılığa sahip yüzey kaplamaları ve boyalar sağlamak için
kullanıldığını göstermiştir (Hincapié ve diğerleri, 2015).
Beton; düşük maliyeti, mekanik özellikleri, dayanıklılığı, ısı depolama kapasitesi, kimyasal
ataleti, farklı boyut ve şekillerde kalıplanma kolaylığı gibi birçok avantajından dolayı bina
inşasında önemli bir bileşendir ve dünya genelinde yıllık 30 milyar ton tüketim miktarı ile
yaygın olarak kullanılan bir malzemedir (Monteiro ve ark., 2017). İnşaat sektörü doğal
kaynaklardan elde edilen minerallerin yaklaşık % 60'ını tüketmektedir (Vitale ve ark., 2017).
Temel olarak beton; çimento, su, ince ve kaba agrega karışımından oluşmaktadır. Betonda
bağlayıcı malzeme olarak kullanılan çimentonun üretimi esnasında sera gazı ortaya
çıkarmaktadır. Dünya genelinde toplam CO2 emisyonunun yaklaşık olarak %5-7’si çimento
üretiminden kaynaklanmaktadır (Turner ve Collins, 2013). Çimento üretimi esnasında tesisten
kaynaklanan emisyonlar; CO2, NOx, SO2 ve toksik maddelerdir. Özellikle çimento fırın
bacalarından gelen toz emisyonları önemli çevresel sorunlardandır. Bu nedenle, çimentoya
alternatif olabilecek ya da belli oranlarda çimento yerine kullanılabilecek malzemelerin
araştırılması, bu sektörden kaynaklanan çevresel problemleri ve enerji ihtiyacını azaltacağından
önemlidir.
Günümüzde hem doğal kaynakların korunması hem de deponi alanlarının daha uzun süreli
kullanımı amacıyla, geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetleri büyük önem kazanmıştır.
Değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, bu atıkların katı ayırma atık
tesislerinde işlenerek özelliklerine göre daha homojen gruplara sınıflandırılması, atıkların bu
şekilde tekrar kullanılabilecek ve ikincil hammadde haline getirilebilecek nitelikte elde
edilmesi “geri kazanım” olarak tanımlanmaktadır (Kılıç ve Yüce, 2014). Atıkların ikincil bir
hammadde olarak kullanımı ile çevresel sorunların minimizasyonu, hammadde kullanımının
azaltılarak doğal kaynaklar daha etkin kullanılması, enerji tasarrufu ve ekonomik getiri
sağlamak mümkün hale gelecektir. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
bireysel, kurumsal ya da yerel yönetimler çapında “sıfır atık” uygulama çalışmaları
yaygınlaşmaktadır. Sıfır atık yaklaşımı ile kaynakların daha verimli kullanılması ve atık geri
kazanımı/değerlendirilmesi çalışmaları artmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda, çimento
üretiminin küresel ısınmaya katkısı düşünülerek, çimento yerine kullanılabilecek ya da
kullanımını azaltabilecek atık malzeme arayışı ortaya çıkmıştır. Literatür çalışmaları
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incelendiğinde atık cam tozu, uçucu kül ve cüruf, mermer tozu, atık lastik gibi atık
malzemelerin yapı malzemesi sektöründe başarıyla kullanıldığını gösteren çalışmalar
mevcuttur (Demirel ve Öz, 2017). Her türlü tarımsal ürünün üretilmesi sırasında, işlenmesinde
ve sonrasında oluşan yaprak, sap, saman, çekirdek, gübre, ot, vb. atıklar tarımsal atık olarak
değerlendirilmektedir (Çolakoğlu, 2018). Ülkemizin tarımsal üretim potansiyeli
düşünüldüğünde, ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi ve ikincil bir ham madde olarak
kullanılması için çalışmaların yapılması ekonomik ve çevresel açıdan büyük fayda
sağlayacaktır.
Bu çalışmada yakın zamanda hızlı bir gelişme gösteren nanoteknolojinin yapı malzemesi
alanındaki uygulamaları derlenmiştir. Çalışmada özellikle tarımsal atık bazlı nanoparçacıklar,
bunların üretimi ve yapı malzemesi olarak kullanımı konuları incelenmiştir.
2. TARIMSAL ATIKLARDAN NANOPARTİKÜL ÜRETİMİ
Son zamanlarda, tarımsal atıkların (Bambu, muz, mısır, buğday, sisal, çimen vb.) beton
üretiminde kullanımı hususundaki araştırmalar giderek artmaktadır (Pappu ve ark., 2007;
Karade, 2010). Bitkilerin, büyüme süreci boyunca çeşitli mineralleri (özellikle silikatları)
topraktan almaları kısmi çimento yerine kullanılabilirliği fikrini ortaya çıkarmıştır (Mo ve ark.,
2016). Tarımsal atıkların bir diğer yaygın kullanım sebebi, lifli yapılarıdır. Böylece elde
edilecek betonu güçlendirmek için sentetik lif yerine kullanımı mümkündür.
Nanopartiküllerin üretiminde kullanılan yöntemler; Şekil 1’den de görülebileceği gibi aşağıdan
yukarı “Bottom Up” ve yukarıdan aşağı “Top Down” olarak adlandırılan iki ana yaklaşım
altında incelenmektedir.

Şekil 1. Nanopartikül üretiminde kullanılan yaklaşımlar (Gürmen ve Ebin, 2008)
Yukarıdan aşağıya yaklaşımına dâhil olan yöntemlerde hacimsel malzemeye dışarıdan
mekaniksel ve/veya kimyasal işlemler ile enerji verilmesi sonucunda malzemenin nano boyuta
kadar inebilecek küçük parçalara ayrılması esas alınmaktadır (Hassan ve ark., 2014). Yukarıdan
aşağıya yaklaşımı ile çalışan yöntemlere verilebilecek en genel örnekler; mekanik öğütme ve
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aşındırma olabilir. Bu tekniklerde klasik öğütme işlemlerinden çok daha fazla enerji tüketimi
gerçekleştiğinden yüksek enerjili öğütme veya yüksek hız değirmenleri olarak da
adlandırılmaktadırlar. Aşağıdan yukarıya yaklaşımına dahil yöntemler ise; atomik veya
moleküler boyuttaki yapıları kimyasal reaksiyonlar ile büyüterek partikül oluşumunun
gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kimyasal buhar kaplama, kimyasal buhar
yoğunlaştırma, sol jel ve ultrasonik sprey piroliz yöntemleri de bu yaklaşımın en çok bilinen
diğer üyeleridir (Gürmen ve Ebin, 2008). Bu yöntemlerle elde edilen malzemenin partikül çapı
azaldıkça açığa çıkan atom sayısı ve yüzey alanı artmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Partikül çapı-Yüzey alanı ilişkisi
Kullanılan tarımsal atığın türüne ve uygulanan sentezleme yöntemlerine bağlı olarak oluşan
nanoparçacığın özellikleri değişmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Nanopartikül sentezleme metodları
Mısır
(Yaprak,
1
kök, sap
ve kabuk)
2

Mısır
Koçanı

3

Pirinç
kabuğu
(PK)

4

PK

5

Şeker
Kamışı

HCl, etanol

Asit ön işlem, kalsinasyon,
kristalizasyon (Max 550 °C)

NaOH, HCl,
Piroliz, kimyasal çözelti
cetytrimetil
biriktirme (sol-gel),
amonyum
kalsinasyon (Max 700 °C)
klorid, amonyak
HCl, H2SO4,
Asit ön işlem, yakma,
HNO3, CH3COOH,
süzme, piroliz, kimyasal çözelti
NaOH,
biriktirme (sol-gel),
CaO, NH4OH,
(Max 500 °C, 700 °C, 1000 °C)
EDTA, KOH
Asetik, Sitrik ve
Süzme, kalsinasyon
Fosforik Asit
(Max 650 °C)
H2SO4, benzene,
Pulverizasyon, izolasyon,
metanol, asidik
asitle parçalama (Max 105 °C)
NaCl, KOH

TiO2-SiO2 13,8-20,3

Silika

305

Silika

6

Silika

181-294

Selüloz

20-60
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3. TARIMSAL ATIKLARDAN ELDE EDİLEN NANOPARTİKÜLLERLE İLGİLİ
UYGULAMALAR
Saman, ağaç kabuğu, kaktüs suyu, un gibi bitki biyopolimerleri eski zamanlardan beri inşaat
yapımında, harç ve sıva özelliklerini geliştirmek için katkı malzemesi olarak kullanılmıştır.
Tarımsal atıkların çimento katkı malzemesi olarak kullanımı mekanik öğütme işlemi ile
gerçekleşebildiği gibi bir takım kimyasal işlemlerle de gerçekleşebilmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Şeker kamışı sapından silika nanopartikül sentezi (Athinarayanan ve ark., 2015)
Pirinç kabuğu külü, buğday sapı, bambu yaprağı külü, mısır koçanı külü, şeker kamışı külü ve
çimen gibi birçok tarımsal atığın çimento yerine kullanımı mümkündür. Ahmadi ve ark. (2007)
yaptıkları çalışmada, pirin kabuğu külünü %10 ve %20 oranlarında, iki farklı su/çimento oranı
kullanarak (0.40 ve 0.35) KYB üretmişlerdir.
Bu çalışmada, pirinç kabuğu külünün, kendiliğinden yerleşen betonda çimento hamuru ve
agrega arasındaki arayüz geçiş bölgesinin mikroyapısını iyileştirmek için oldukça reaktif bir
puzolanik malzeme olduğunu göstermişlerdir. 180. güne kadar mekanik özelliklerin incelendiği
çalışmada, basınç, eğilme dayanımı ve elastisite modülü değerleri araştırılmıştır. Pirinç kabuğu
külünün, 60. gündeki mekanik özellikler üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna
varılmıştır.
Rahman ve ark., (2014) tarafından pirinç kabuğu külü ile yapılan çalışma sonuçları, bu
malzemenin KYB’lerin tüm taze durum özelliklerini karşılar nitelikte olduğunu ortaya
koymuştur (Tablo 2).
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Tablo 2. Pirinç kabuğu külünün KYB’lerin taze özellikleri üzerindeki etkisi (Rahman ve ark.,
2014)
Test Metodu
Mix 1
Mix 2
Mix 3
Mix 4
Slump yayılma
(mm)
V-hunisi akış hızı
(s)
J-ring (mm)

630

660

670

580

5.9

6.6

6.3

7

5.2

3.7

3.5

4.4

Sisman & Gezer (2011), “Çimento Yerine RHA (Pirinç Kabuğu Külü) İlavesinin Briketlerin
Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerine Olan Etkilerini Türk Standardına Göre İncelenmesi” ile ilgili
yaptıkları çalışmada, RHA’nın puzolanik (kendi başına bağlayıcılık özelliği göstermeyen, fakat
harca karıştırıldığına bağlayıcılığı arttıran toz haldeki yapı malzemelerine verilen ad) özellikte
olduğunu belirtmiştirler. Kontrollü bir şekilde yaktığı pirinç kabuklarından elde ettiği RAH ile
briketlerin, literatürde %20 ile %60 arasında değişen basınç dayanıklılığı ile ilgili verileri
laboratuvar ortamında değerlendirmiş, standartlara uygun briket üretimi için uygun oranın ne
olduğunu bulmaya çalışmıştırlar. Briketleri all-agrega, çimento ve su karıştırarak yapmıştırlar.
Briketleri su emme ve mekanik özelliklerini de değerlendirerek, %20 gibi bir RAH oranı ile
Türk standartlarına uygun briket üretimi gerçekleştirmiştirler. Yaptıkları bu çalışma ile atık
halde bulunan, ekonomik değeri olmayan pirinç kabuklarının ekonomik olarak değer
kazanabileceğini ortaya koymuşturlar. Ayrıca çevre açısından bakıldığında çimentonun
etkilerinin azalmış olacağını gözler önüne sermiştirler.
Buğday çöpü (sapı) atıkları, tahıl üretiminden kaynaklanan yan ürünlerden birisidir. Çiftçiler
genelde bu atıkları açık alanda yakarlar ve çevre kirliliğine neden olurlar (Binici ve Aksogan,
2011). Bununla birlikte, buğday çöpü atığı uygun koşullarda yakılıp öğütüldüğünde, puzolanik
bir madde olan saman külü üretilebilir ve bu malzeme çimento yerine kullanılabilmektedir (Mo
ve ark., 2016). Ataie ve Riding, 2013, yaptıkları bir çalışmada çimento yerine %20 oranında
buğday samanı külü ilave ederek, harç basınç dayanımının yaklaşık %25 arttığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Binici ve ark. (2012) tarafından yapılan bir çalışmada ayçiçeği sapı kullanılarak yalıtım
malzemesi üretimi gerçekleştirmiştir. Üretilen malzemenin ısınma hızı ve ısı kaybının bir
yalıtım malzemesi olan strafora göre daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır.
Morales ve ark. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, şeker kamışı sapı ve saman küllerinin
800 ve 1000° C'de kalsinasyonu sonucu elde edilen nanopartüküllerin puzolanik özellikleri test
edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda kalsinasyon sıcaklığının sadece mineralojik özellikleri
değil aynı zamanda nanopartikülün morfolojik yapısını da etkilediği sonucuna varmışlardır. Bu
atıkların çimento ve beton üretiminde katkı maddesi olarak kullanılabileceği sonucuna
varmışlardır.
Jeffry ve ark (2018) tarafından yapılan bir araştırmada nano-kömür hindistan cevizi kabuğu
külünün (NCA) bitümün asfalt karışımlarının mühendislik özelliklerine etkisi incelenmiştir.
Testler, % 0 (kontrol), %1,5, %6 ve% 7,5 NCA asfalt karışımları üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Bu testler Marshall analizi, dolaylı çekme dayanımı (ITS), esnek modül ve dinamik sünme
testidir. Asfalt karışımlarının mikro yapısal özellikleri, Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ve
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saha emisyon taramalı elektron mikroskobu (FESEM) kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar,
Marshall stabilitesinin, ITS'nin, esnek modülün ve asfalt karışımının dinamik sünme
özelliklerinin % 6 NCA ilavesiyle önemli ölçüde geliştirildiğini göstermiştir. AFM sonuçları,%
6 NCA'nın asfalt karışımının yapışmasını iyileştiren en düşük yüzey pürüzlülüğüne sahip
olduğunu göstermiştir.
POFA, içinden hurma lifi ve kabuklarının tedarik edildiği bir hurma yağı kalıntısı olan tarımsal
bir atıktır. Bu atıkların daha fazla kullanımı mümkün olmadığından, çöp depolama sahalarına
bırakılmakta ve çevresel tehdit oluşturmaktadır. Birçok araştırmacı tarafından harç veya
betonda çimento destek malzemesi olarak kullanılmıştır (Vishwakarma ve Ramachandran,
2018). POFA, Ca (OH)2 ile reaksiyona girebilen ve daha fazla kalsiyum silikat hidrat (C-S-H)
üretebilen, % 21-22 oranında silika oksit içermektedir. Yapılan çalışmalar, % 20 oranında
POFA’nın çimento yerine ikame edilmesiyle dayanıklılıktan ödün vermeden sürdürülebilir
beton üretiminin gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktadır.
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Türkiye’de ve Dünyada tarımsal atıkların değerlendirilmesi durumunda, enerji tasarrufu
sağlanması, daha ucuz malzeme üretilmesi, atık malzemenin geri dönüştürülmesiyle ülke
ekonomisine katkı sağlanmasının yanı sıra hem doğal hammadde ile ekolojik dengenin
korunması hem de çevre kirliliğinin önlenmesi mümkün görünmektedir. Bu çalışmada yakın
zamanda hızlı bir gelişme gösteren nanoteknolojinin yapı malzemesi alanındaki uygulamalarına
örnekler verilmiştir. Çalışmada pirinç kabuğu, palmiye yağı ve Hindistan cevizi kabuğu gibi
tarımsal atıklardan üretilen nanopartiküllerin üretimi ve yapı malzemesi olarak kullanımı
konuları incelenmiştir. Literatür çalışmaları incelendiğinde ülkemize ait tarımsal ürünlerin
atıklarının bu alanda değerlendirilme olanaklarının sınırlı olduğu görülmektedir. Bu konuda
yapılacak çalışmalar hem tarımsal atıkların değerlendirilmesi açısından hem de sürdürülebilir
yapı malzemeleri üretiminin desteklenmesi açısından önem taşımaktadır.
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Abstract
Following EU regulation 2018/841 carbon reporting from the LULUCF is required by all
EU member states. Within this scope the establishment of a carbon baseline in forests is a
prerequisite. Two different approaches are used for determining the amount of carbon stored
in forests. In both cases, control points including field sampling necessary to determine the
parameters of the different stand. However, these studies are time consuming and costly.
The current research addresses this need and focuses on quantifying carbon storage with
remote sensing in pure beech plantation. The study area is in Trabzon Regional Directorate
of Forestry. Terrestrial ecosystem based carbon storage is determined with the help of the
field sampling data. Relationship between the brightness values obtained from the various
bands in LANDSAT-8 OLI satellite image and various vegetation indices are examined.
Thus, amount of carbon storage of the study area was estimated with remote sensing.
Keywords: Carbon storage, Forest, LANDSAT-8 OLI, Remote sensing

1. INTRODUCTION
Forest play a major role in the global carbon cycle, radiation budget and maintaining climatic
balance, variation in biomass quantity can be a good indicator of changes in these processes
because they dominate the dynamics of the terrestrial carbon cycle.
These type studies emphasize the importance of forest in the carbon cycle and need to quantify,
measure, monitor and manage carbon pools in forest.
Forest contain about approximately 80 % of the carbon stored in above- ground vegetation and
about 40 % of the carbon stored in soil and below-ground vegetation.
Traditional methods of estimating forest biomass and carbon storage capacity at the tree level
use allometric equations, developed as a function of the species and such characteristics as tree
height and diameter at breast height (DBH). These methods are time consuming and expensive
and the equations are specific to the location of the sample plots used for their development,
and may not necessarily be applicable to other regions but using remote sensing imaginary is a
practical product for developing biomass and carbon storage mapping methods.
The objective of this study was aimed to determine capacity of carbon storage using remote
sensing method of Araklı Planning Unit in Trabzon Regional Directorate.
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2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Area
The study area is located in the Trabzon Central State Forest Enterprise which covers part of
Trabzon Province located in the eastern Black Sea region of Turkey (Fig.1). The study area
contains a forested area of 17904.30 ha. The altitude ranges from 0 to 2280 m above the sea
level and average slope is about 57 %.
The Black Sea climate is characterized by mild winters and cool summers and is rainy during
all four seasons. The average annual temperature is 12.2 °C, reaching a maximum of 20.2 °C
in summer, a minimum of 4.5 °C in winter and with an average annual precipitation of 640.9
mm. Forest vegetation is typical and the dominant tree species include oriental spruce (Picea
orientalis (L.) Link), Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky), Scots pine (Pinus sylvestris L.),
Nordmann’s fir (Abies nordmanniana (Stev.) Spach subsp. nordmanniana), Oriental hornbeam
(Carpinus orientalis Mill.), and Alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertner).

Figure 1. Study area
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2.2. Field Sampling
The paper incorporates sample plots and sample trees data. The results of sample plots include
stand type, stand diameter (two type: mean diameter and quadratic mean diameter), stand
height, basal area, number of trees, herbaceous biomass, shrub biomass, litter biomass, lying
dead wood biomass, herbaceous carbon amount, shrub carbon amount, litter carbon amount and
lying dead wood carbon amount. The sample trees results include diameter at breast height, tree
height, stem biomass, branch biomass, foliage biomass, stem carbon amount, branch carbon
amount and foliage carbon amount.
The study site has approximately 200 ha of scattered planted areas of beech (Fagus orientalis),
up to 34 years old (Figure 1).
The data used in this study were obtained from different structure stands in Araklı Planning
Unit.
2.3. Obtaining of Reflection Values
Landsat 8 OLI satellite image of the research area dated 26.08.2018 was obtained in order to
obtain the reflection values of all sampling plots. This image is divided into bands using Erdas
imagine software. Separate reflection values for each band have been created in the field feature
layers. By combining these layers with sampling plots, the reflection values of the sample plots
were found (Figure 2).

Figure 2. Satellite image reflectance values for the 222 th sample plot
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If there is more than one reflection value falling to a sample plot, the area-weighted average of
the reflection values in the sample plot is determined and a single reflection value is determined
for each sample plot. Various models have been developed by taking the amount of carbon
taken as dependent variable, the reflectance values of the bands, slope and aspect values and 20
different vegetation index values as independent variables. The most suitable one was decided.
Since the reflectance values of Landsat 8 OLI satellite images used in the study may vary
according to the slope and the aspect, slope and aspect values of the sample plots were
calculated.
2.4. Relationship Amount of Carbon Storage with Remote Sensing Data
Remote sensing data can provide detailed information about the composition of the stand
structures and the species forming the stand. Different stand structures have different spectral
reflectance values in different wave lengths. In addition, the topographic structure on the stands
affects their reflection values. Therefore, the relationship between stand parameters and remote
sensing data also varies. In this study, dependent variable of carbon storage amount; reflectance
values for satellite image bands, vegetation indices obtained from slope and aspect data and
different band combinations were using as independent variables, the relationship between the
amount of carbon storage in the stands and the remote sensing data was investigated.
3. RESULTS
The statistical values of certain characteristics of the sampling plots taken in the research area
are given in Table 1.
Table 1. Statistical values of all bands and vegetation indexes
BAND1
BAND2
BAND3
BAND4
BAND5
BAND6
BAND7
BAND8
BAND10
BAND11
NDVI
SR
DVİ
TVİ
NLI
SAVI
ND53
ND54
ND57
ND32
ND73
NDWI
EVI
IPVI

Minimum
8833,0
7923,0
7131,0
6381,0
12225,0
8274,0
6316,0
6791,6
24967,0
23220,0
0,3
1,8
5608,0
0,8
0,8
0,4
0,1
-0,3
0,1
-0,1
0,0
0,1
0,5
0,6

Maximum
10002,0
9020,0
8923,0
8516,0
21260,0
14368,0
10179,0
9397,2
28185,9
25531,8
0,5
3,0
13930,0
1,0
0,8
0,8
0,3
-0,1
0,2
0,0
0,1
0,3
0,8
0,8

Mean
9487,0
8531,2
7847,4
6905,6
16287,2
10811,1
7529,0
7458,6
26806,3
24523,7
0,4
2,4
9381,6
0,9
0,8
0,6
0,2
-0,2
0,2
-0,1
0,0
0,2
0,6
0,7

Std.
344,2
Deviation
318,1
498,1
514,7
3028,3
2024,0
1041,3
587,5
837,4
577,8
0,1
0,4
2822,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
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The amounts of carbon storage stands, the relationship between the values of the reflection band
satellite images and vegetation index values are tried to be obtained. As explained above, the
reflection values of the bands, the vegetation index values and the sample plot average slope
and aspect values are used as independent variables in the models in which the amount of carbon
storage is a dependent variable. The obtained model are given in Table 2.
Table 2. Parameters Estimations of the Carbon Model
Std. Error of
Parameter Estimate (β)
R Square
the Estimate
(ton/ha)
Constant
1095.554
0.51
34.4
Band1
-0.098
4. DISCUSSION AND CONCLUSIONS
In order to develop carbon stock models byremote sensing of beech plantations of Eastern Black
Sea region; correlations between carbon storage values obtained from the sampling area,
reflectance values of slopes, slope and maintenance values and 20 different vegetation index
values were determined. As a result of the evaluations, a model was developed for the
determination of carbon storage capacity of beech plantations in Eastern Black Sea region by
remote sensing method.
This study is the first study on carbon storage capacity of artificial forests (plantations). An
important issue that artificial stands as well as natural stands in Turkey of also having on global
climate change reveals numerically the positive contribution both in terms of contracts that the
international side of our country should not be ignored in terms of scientific requirements.
Turkey has complex climate structure, particularly due to global warming, is one of the
countries most affected by climate change will be seen. Becuse of it is naturally surrounded
three sides by sea, it has a defective structure and orographic characteristics, different regions
of Turkey will be affected by climate change in different formats and in different sizes.
Determining the carbon storage capacity of forests in Turkey is of considerable importance
because of this reason. In addition to the determination of carbon storage capacity only, it is
important for our country to update these data periodically (Mısır et al., 2013).
One of the remote sensing methods, satellite images can determine the carbon storage capacity
of forested areas quickly, easily and with minimum cost. In such a study, the difference between
the year in which the satellite images were taken and the year in which the data to be taken as
control points was obtained is important. In order to see how the year difference affects
performance, more accurate information will be obtained by performing similar studies with
recent and long-term data.
The results from such studies can be transferred to other fields of study with similar conditions
and can be used as a guide for the selection of the best spectral band combinations in studies
related to stand parameters. In addition, these results are important for the selection of possible
bands in the classification of forest cover. It is estimated that these new relationships can be

223

applied to studies using LANDSAT ETM +, ASTER, SPOT, MODIS or AVHRR data at
regional or global scale.
Determining the carbon storage capacity of forests is becoming more and more important as
the forests are one of the most important factors affecting global climate change. It is of great
importance that this and similar studies be carried out using different satellite images so that
we do not have more information about the carbon storage capacity of our forests quickly.
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Abstract
Biodiversity, the variety of life, emerges as a combination of all living things on earth and
is recognized as one of the key components of environmental sustainability. Biodiversity is
the basis of the ecological balance in the whole ecosystem. Human actions, however, often
lead to irreversible losses in terms of diversity of life on earth. This losses affect the
functioning of the whole environment and difficult to realize the natural cycle. It is
important to establish and protect life as an indicator of biodiversity for the continuation of
natural balance. Forest areas are ecosystems that contain a significant portion of biological
diversity. So, biodiversity in forest areas needs to be demonstrated. Importance of
measurement of biological diversity is increasing and need for biodiversity assessment
methods to enable biodiversity to be measured is outlined. Various methods were used to
determine biological diversity. The biodiversity indices are statistical method which is
planned to evaluate the variety of a data group consisting of different types of components.
Eastern Black Sea Region of Turkey is rich in biodiversity compared to other regions and
endemism is high. Eastern Black Sea forest is dominated by Picea orientalis, Abies spp.,
Pinus sylvestris, Fagus orientalis, Quercus ssp., Castanea sativa, Alnus glutinosa, Carpinus
betulus, Acer spp., Ulmus spp., Taxcus baccata, Populus spp., Tilia spp., Juglans regia,
Salix spp., and Fraxinus angustifolia. Data were collected 34 sample plots from Örümcek
Forests in Eastern Black Sea Region. In this study, aim to compare biodiversity using
biodiversity indices such as Shannon-Weaner Index, Simpson Index, MacArthur Index,
Pielou Regularity Index. The calculations are based on species composition as well as basal
area distribution.
Keywords: Biodiversity, Örümcek Forest, Index, Species composition

1. INTRODUCTION
The earth is made up of ecosystems and ecological features which are supported by biodiversity;
yet many people do not understand the meaning of biodiversity or what the impact of its loss
would mean. The fact is that all the species of flora and fauna, including humans, are dependent
on each other, and the extinction of any one of these species can trigger a domino effect on the
other species, which are directly or indirectly dependent on it.
Biodiversity has been shown to play a key role at all levels of the ecosystem service hierarchy
(Mace et al., 2012, Gao et al., 2014). The diverse habitats and microhabitats contained in forest
ecosystems hold the majority of the world’s terrestrial species (Ozanne et al., 2003, Gao et al.,
2014). However, these biologically diverse systems are increasingly being threatened by
deforestation and forest degradation via varied direct or indirect mechanisms (Singh et al.,
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2001; Dirzo and Raven, 2003, Gao et al., 2014). Therefore, conserving forest biodiversity has
become a critical task at local, national and global level.
To discern the influence of forest management intervention on forest biodiversity conservation
among management regimes, we need to explore the effects of environmental and human forest
use variables on species richness, diversity and density (Hooper et al., 2005, Kalonga et. al.
2016). Generally, easily accessible forests are more affected by human activities (Sassen and
Sheil, 2013) depending on tree species (Ndangalasi et al., 2007); although effective forest
management planning could reverse the situation (Ball, 2011, Kalonga et. al. 2016).
Turkey is among few temperate countries with the highest diversity in its fauna and flora.
Because of its special position between Asia and Europe, and Africa, fauna and flora comprises
elements from these continents. Turkey is in the interface of three different biogeographically
regions where consist from European-Siberian, Mediterranean and Irano-Turanian regions. Of
the Euro-Siberian Biogeographical Zone contain Kolshic zone aka Eastern Black Sea. This is
the climatic region with the highest rainfall and is largely covered with forests. Eastern Black
Sea forest is dominated by Picea orientalis, Abies spp., Pinus sylvestris, Fagus orientalis,
Quercus ssp., Castanea satvia, Alnus glutinosa, Carpinus betulus and Fraxinus angustifolia.
Various diversity indices are used to determine the biodiversity. Diversity index is a statistical
method which is planned to evaluate the variety of a data group consisting of different types of
components. Features of a population such as number of existing species (Richness),
distribution of individuals equally (Evenness) and total number of existing individuals underlie
the basis of diversity indices (Wilhm and Dorris 1968, Allan 1975). Thus, any changes in any
of these three features will affect the whole population, so that the diversity indices depending
upon these features are used effectively to determine the changes in a population (Mandaville
2002, Dügel 1995, Türkmen and Kazancı, 2010). In this study, aim to compare biodiversity
using biodiversity indices such as Shannon-Weaner Index, Simpson Index, MacArthur Index,
Pielou Regularity Index. The calculations are based on species composition and species
distribution as well as basal area and number of tree.
2. MATERIAL
The data used in this study were collected from Örümcek Forests in Eastern Black Sea Region
of Turkey (Figure 1). Study area located 40° 26' 27" - 40° 43' 39" N and 38° 54' 27" - 39° 08'
20" E and average attitude 1150 m. In this area, from the various age and site classes 34
temporary sample plots which size range 400 m2 to 800 m2 were taken. Diameter at breast
heights all trees was measured and identified to species in each sample plots. Ratios of basal
area and number of tree to species in each sample plots were calculated. Shannon-Weaner
Index, Simpson Index, MacArthur Index, Pielou Regularity Index were used for statistical
analyses of biodiversity.
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Figure 1. Örümcek Forests

3. METHODS
In this study, four of the biodiversity indexes were investigated.
Shannon-Weaner Diversity Index
This is an index applied to biological systems by derived from a mathematical formula used in
communication area by Shannon in 1948 (Mandaville 2002). It’s the most preferred index
among the other diversity indices. The index values are between 0.0 – 5.0. Results are generally
between 1.5 - 3.5, and it exceeds 4.5 very rarely (Kocataş 1992). The values above 3 indicate
that the structure of habitat is stable and balanced but the values under 1indicate that there are
pollution and degradation of habitat structure (Türkmen and Kazancı, 2010).
𝐻 = − ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 × ln 𝑃𝑖
(1)
H: Shannon-Weaner Diversity Index
Pi: Ratios of each species according to basal area or number of tree
Simpson Diversity Index
It’s a diversity indices derived by Simpson in 1949 (Mandaville 2002). Simpson index values
are between 0 - 1. But while calculating, final result is subtracted from 1 to correct the inverse
proportion (Türkmen and Kazancı, 2010).
𝐻 = 1 − ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 ²
(2)
H: Simpson Diversity Index
Pi: Ratios of each species according to basal area or number of tree
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MacArthur Diversity Index
It was derived from Shannon-Weaner index by MacArthur in 1965.
𝐻=

1
∑𝑛
𝑖=1 𝑃𝑖 ²

(3)

H: MacArthur Diversity Index
Pi: Ratios of each species according to basal area or number of tree
Pielou Regularity Index
It was derived from Shannon-Weaner index by Pielou in 1966. The ratio of the observed value
of Shannon-Weaner index to the maximum value gives the Pielou Regularity Index result. The
values are between 0- 1. When the value is getting closer to 1, it means that the individuals are
distributed equally (Pielou 1966, Türkmen and Kazancı, 2010).
𝐻

𝑅 = ln 𝑆

(4)

R: Pielou Regularity Index
H: Shannon-Weaner Diversity Index
S: Number of species
4. RESULTS
Biodiversity in 34 sample plots in Örümcek Forests in Eastern Black Sea Region were
calculated to use 1-4 formulas. In calculation, ratios of basal area and number of tree of species
in sample plot were used. The calculation of one of the sample area has shown Table1 and 2.
Table 1. Biodiversity indices according to ratio of basal area in sample plot 136
Species

Basal Area

Ratio of Basal
Area

Picea orientalis

1.47

0.74

Fagus orientalis

0.46

0.23

Carpinus betulus

0.06

0.03

Total

1.99

ShannonWeaner

Simpson

MacArthur

Pielou
Regularity

0.67

0.40

1.67

0.61

Table 2. Biodiversity indices according to using ratio of number of tree in sample plot 136
Species

Number
of trees

Ratio of number
of trees

Picea orientalis
Fagus orientalis
Carpinus betulus
Total

27
15
4
46

0.59
0.33
0.09

ShannonWeaner

Simpson

MacArthur

Pielou
Regularity

0.89

0.54

2.18

0.81
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Table 3. Sample plots which have highest Shannon-Weaner index value
Sample
plot no

63
266
414
655
681

Abies
spp.

Picea
orientalis

Taxcus
baccata

Ratio of Basel Area
0.15
0.04
0.07 0.50
0.03
0.03

0.29

Fagus
orientalis

0.24
0.30
0.21
0.03
0.40

Quercus
ssp.

Carpinus
betulus

Alnus
glutinosa

0.14

0.30
0.27

0.10

Populus
spp.

Tilia
spp.

Acer
spp.

Other
leafy

0.04

0.11

0.16

0.08
0.23

0.32
0.18

0.01

0.51
0.06

0.22

ShannonWeaner

1.35
1.71
1.28
1.32
1.33

The values of Shannon-Weaner diversity index were between 0.38 – 1.35. The lowest value
was for plot 158 and the highest value was for plot 266 (Table 3and 4). All results were found
under the expected ranges (1.5 - 3.5). Although plot 76 has five species, it has lower value than
plot 63 has four species. The reason of this is a behalf of one species has high ratio.
The values of Simpson diversity index were between 0.06 - 0.79. The lowest value was for plot
158 and the highest value was for plot 266 (Table 5 and 6). The result of this index and the
result of Shannon-Weaner index were found highly resemble to each other. The values of the
five plots (plot 63, 266, 414,655 and 681) which had the fifth highest values were the same in
both indices.
Table 4. Sample plots which have lowest Shannon-Weaner index value
Sample
Picea
Fagus
Carpinus
Populus
plot no
orientalis
orientalis
betulus
spp.
Ratio of Basel Area
0.05
0.03
0.89
0.87
0.92

153
158
207
208
212

0.95
0.97
0.11
0.13
0.05

0.03

ShannonWeaner
0.19
0.13
0.35
0.40
0.37

0.01

Table 5. Sample plots which have highest Simpson index values
Sampl
e plot
no

Abie
s
spp.

Picea
orientali
s

Taxcus
baccat
a

Fagus
orientali
s

Quercu
s ssp.

Carpinu
s betulus

0.14

0.30
0.27

Alnus
glutinos
a

Populu
s spp.

Tilia
spp.

Acer
spp.

Othe
r
leafy

0.04

0.11

0.16

0.08
0.23

Simpso
n

Ratio of Basel Area
63
266
414
655
681

0.07
0.03

0.15
0.04
0.50
0.29

0.03

0.24
0.30
0.21
0.03
0.40

0.32
0.10
0.18

0.01

0.51
0.06

0.22

Table 6. Sample plots which have to lowest Simpson index values
Sample
Picea
Fagus
Carpinus
Populus
plot no
orientalis
orientalis
betulus
spp.
Ratio of Basel Area
153
158
207
208
212

0.05
0.03
0.89
0.87
0.92

0.95
0.97

0.03

0.11
0.13
0.05

0.01

0.73
0.79
0.66
0.67
0.70

Simpson

0.09
0.06
0.19
0.23
0.16
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The values of MacArthur Diversity Index were between 1.06 - 4.76. The lowest value was for
plot 158 and the highest value was for plot 266 (Table 7and 8). Also result of this index and the
result of Shannon-Weaner and Simpson index were found highly resemble to each other. The
values of the five plots (no of 63, 266, 414, 655 and 681) which had the fifth highest values
were the same in other (Shannon-Weaner and Simpson index) indices.
The values of Pielou Regularity Index were between 0.19 – 0.99. The lowest value was for plot
158 and the highest value was for plot 92 (Table 9 and 10). Unlike other indices (ShannonWeaner, Simpson and MacArthur indices) plot 266 doesn’t have to highest value. The reason
is that, Pielou is derived from Shannon-Weaner Diversity Index and even if the value of
Shannon-Weaner index is high, due to the number of species is increased Pielou is decreased.
Table 7. Sample plots which have highest MacArthur index values
Sampl
e plot
no

Abie
s spp.

Picea
orientali
s

Taxcus
baccat
a

Fagus
orientali
s

Quercu
s ssp.

Carpinu
s betulus

Alnus
glutinos
a

Populu
s spp.

Tilia
spp.

Acer
spp.

Othe
r
leafy

Mac
Arthu
r

Ratio of Basel Area
0.15

63
266
414
655
681

0.07

0.04
0.50

0.03

0.29

0.24
0.03

0.30
0.21
0.03
0.40

0.30
0.14

0.27

0.32
0.10

3.74
0.04

0.11

0.16

0.08
0.23

0.18
0.01

0.51
0.06

0.22

4.76
2.97
2.99
3.38

Table 8. Sample plots which have to lowest MacArthur index values
Sample plot Picea
no
orientalis

Fagus
orientalis

Carpinus
betulus

Populus
spp.

MacArthur

Ratio of Basel Area
0.05
0.03
0.89
0.87
0.92

153
158
207
208
212

0.95
0.97
0.11
0.13
0.05

0.03

1.10
1.06
1.24
1.31
1.19

0.01

Table 9. Sample plots which have highest Pielou Regularity index values
Sampl Abie Picea
e plot
s
orientali
no
spp.
s
Ratio of Basal Area
63
266
92
111
681

0.44
0.03

Fagus
orientali
s

0.15

0.24

0.04
0.56
0.73
0.29

0.30
0.27
0.40

Quercu
s ssp.

Carpinu
s betulus

Alnus
glutinos
a

0.30
0.14

0.27

0.06

Tili
a
spp.

Acer
spp.

Other
leafy

0.32
0.10

Pielou
Regularit
y
0.97

0.04

0.11

0.23

0.88
0.99
0.85
0.83
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Table 10. Sample plots which have to lowest Pielou Regularity index values
Sample Abies Picea
Fagus
Carpinus Populus Acer Other Pielou
plot no spp.
orientalis orientalis betulus
spp.
spp. leafy Regularity
Ratio of Basel Area
153

0.05

0.95

158
64
691
212

0.03
0.85
0.82
0.92

0.97

0.05

0.28
0.09
0.12
0.05

0.01
0.03

0.06
0.01
0.01

0.19
0.48
0.39
0.27

The increase in the distribution of species in the area in favor of a species has reduced the
biodiversity indices (Table 11). While ratio of basal area of Fagus orientalis %27 in sample
plot 111, when this ratio increase to %95 in sample plot 153, biodiversity indices reduce.
Mean values of biodiversity indexes by species in sample plot shown Table 12. When number
of species increased, biological diversity increased also. But decreased in 6 species. It may be
because of there aren’t enough sample plots which have 6 or more species.
Table 11. Effect of species ratios on biodiversity indices
Sample plot
no

Picea orientalis

Fagus orientalis

ShannonWeaner

Simpson

McArthur

Pielou
Regularity

Ratio of Basal Area
111

0.73

0.27

0.59

0.40

1.66

0.85

153

0.05

0.95

0.19

0.09

1.10

0.28

Table 12. Average values of biodiversity indices regard to number of species
Number of
Species

Shannon-Weaner

Simpson

MacArthur

Pielou
Regularity

Number of
Sample Plots

1

0.00

0.00

1.00

0.00

6

2

0.39

0.24

1.39

0.56

6

3

0.67

0.40

1.68

0.61

6

4

0.87

0.48

2.14

0.63

6

5

1.07

0.57

2.51

0.66

7

6

1.17

0.61

2.63

0.65

2

7

1.71

0.79

4.76

0.88

1

5. CONCLUSIONS
Forest management include protect, develop and sustainability of biodiversity. So when forest
managing, biodiversity is calculated using biodiversity indices. In this study, Shannon-Weaner
231

Index, Simpson Index, MacArthur Index, Pielou Regularity Index were used for calculate to
biodiversity.
As a result, as the number of species increase, as the distribution ratios of species approach each
other, biodiversity indices have increased also. Biodiversity indices have increased in
proportion to the number of species in regions where the ratio is behalf of a species. Biodiversity
indices are higher in areas where the ratios are close to each other than areas have the ratios are
distributed in behalf of one species. This result shows that, the distributions of ratios between
species are important.
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Özet
Gözenekli anodik alüminyum oksit (AAO), kataliz, enerji üretimi ve depolanması, elektronik,
fotonik, sensörler, biyosensörler ve şablon sentezi gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.
AAO oluşumu herhangi bir litografi gerektirmeyen elektrokimyasal bir işlemdir. Bu çalışmada,
gözenekleri altıgen sırayla yerleştirilmiş mükemmel anodik alüminyum oksit (AAO) nano
kalıplarını üretmek için iki aşamalı anodizasyon işlemi yapıldı. Anodizasyon işleminden sonra,
AAO gözenekleri farklı sıcaklıklarda ve dakikalarda %5 H3PO4 çözeltisi içinde genişletildi. İlk
ve ikinci anodizasyon adımları aynı şartlar altında gerçekleştirildi. Anodizasyon sırasında,
AAO kalıplarının gözenek çaplarını 20-300 nm arasında değiştirmek için farklı konsantrasyon,
pH ve voltaj (5-120 V) değerlerinde sulu sülfürik asit, oksalik asit ve fosforik asit çözeltileri
kullanılmıştır. Anodizasyon zamanını değiştirerek gözeneklerin derinliği kontrol edildi. SEM
tarafından üretilen nano kalıpların yüzey analizleri yapıldı.
Anahtar kelimeler: Anodizasyon, nanotüp, nanokalıp, anodik alüminyum oksit.

THE IMPORTANCE OF VARIABLES IN FORMATION OF ANODIC ALUMINUM
OXIDE NANO MOLDS
Abstract
Porous anodic aluminum oxide (AAO) is used in a wide range of applications including
catalysis, energy production and storage, electronics, photonics, sensors, biosensors and
template synthesis. The formation of AAO is an electrochemical process that does not require
any lithography. In this study, a two-stage anodization process was performed in order to
produce perfect anodic aluminum oxide (AAO) nano molds whose pores were placed in a
hexagonal order. After the anodization process, the AAO pores were expanded in 5% H 3PO4
solution at different temperatures and minutes. The first and second anodization steps were
carried out under the same conditions. During anodization, aqueous solutions of sulfuric acid,
oxalic acid and phosphoric acid as electrolyte were used at different concentration, pH and
voltage (5-120 V) values in order to change the pore diameters of AAO molds between 20-300
nm. The depth of the pores was controlled by changing the time of the anodization. Surface
analyzes of the nano molds produced by SEM were performed.
Keywords: Anodization, nanotube, nano mold, anodic aluminum oxide.

233

1. GİRİŞ
Nano yapılı malzemeler nanometre ölçeğinde (1 nm = 10 -9 m) boyutlardadır. Bu malzemeler
nanokristaller, nanopartiküller, nanotüpler, nanoteller, nanoçubuklar veya nano ince filmler gibi
farklı sınıflara ayrılırlar. Boyutlarından dolayı nanomalzemelerin elektronik, manyetik, fotonik,
yapısal ve mekanik özellikleri, aynı bileşimdeki hacimsel malzemelere göre daha üstündür.
Nanoteknolojinin en önemli uygulama alanlarından biri olan nanotüpler; üstün elektriksel
özelliklerinden dolayı ilgi odağı haline gelmişlerdir. Nanotüplere örnek olarak; C, BN, BC 2N,
Si, Au, Al ve Ti nanotüpler verilebilir. Son yıllarda diğer nanotüpler üzerindeki çalışmalar da
hız kazanmıştır. Nanotüpler, bu özelliklerinden dolayı; kimyasal sensörler, elektrik alan
salınımı malzemeleri (FED), elektronik aygıtlar, nano boyutlu parçacıklar için yüksek
duyarlılıklı teraziler, nanocımbız, meteoroloji, biyomedikal ve kimyasal incelemelerde,
nanosondalar, pillerde, nanoelektronik aygıtlar, mantık devreleri, süper kapasitörler ve hidrojen
depolamayı da içeren pek çok uygulama alanı vardır (Iijima ve Dresselhaus, 1996). Nanotüpler;
ark plazma, lazerle buharlaştırma ve kimyasal buhar depolama(CVD), atomik katman kaplama
(ALD), anodik oksidasyon, nanolitografi, sol-jel, maskeleme v.b. yöntemlerle elde edilebilirler.
Nano yapıların yüksek simetri düzeninde elde etmek yani homojen bir şekilde üretebilmek
oldukça önemlidir. 100 nm ‘den daha küçük boyutlardaki endüstriyel amaçlı üretim için
kullanılan litografik yöntem, maliyetlidir. Ayrıca bu yöntem teknolojik açıdan da bazı sorunlar
yaratmaktadır. Bu nedenle nano ölçeklerde alternatif yöntemler araştırılmaktadır. Anodik
alüminyum oksit kalıpların üretilmesi (AAO) ve bu kalıplardan CVD yöntemiyle nanotüp elde
edilmesi bu tekniklerin başındadır (Im et al.,2004). AAO yöntemiyle hazırlanan numuneler
diğer yöntemlere göre, hızlı ve kontrol edilebilirdir. Ayrıca gözenek boyutları, gözenekler
arasındaki mesafenin ayarlanabilmesi, dikey kesitten bakıldığında gözeneklerin nano
boyutlarda hemen hemen kusursuz şekilde düzgün olarak kendiliğinden oluşması gibi pek çok
üstün yanları vardır. AAO yönteminde gözenek boyutları, çap ve silindir uzunluğu son derece
eşit dağılımlıdır ve gözenekler ideal silindir veya ideal altıgen yapısındadır. AAO kalıplarının
önemli bir özelliği de optik olarak geçirgen olmalarıdır. Bu sebeple gözeneklerde biriktirilen
maddelerin özellikle görünür ışık bölgesindeki spektroskopik karakterizasyonu için
uygundurlar (Hu et al.,2008).
Bu çalışmada; gözenekleri kendiliğinden hegzagonal bir düzende yerleşmiş kusursuz anodik
alüminyum oksit (AAO) nanokalıplar üretebilmek için iki aşamalı anodizasyon işlemi
yapılmıştır. Anodizasyon sırasında, AAO nanokalıplardaki gözenek çaplarının 20-300 nm
arasında değiştirilebilmesi için elektrolit olarak sülfürik asit, oksalik asit ve fosforik asit sulu
çözeltileri farklı konsantrasyon, pH ve voltaj değerlerinde kullanılmıştır. Gözeneklerin derinliği
ise anodizasyon süresi değiştirilerek kontrol edilmiştir. Üretilen nano kalıpların SEM ile yüzey
analizleri yapılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Kimyasallar ve Ekipmanlar
Çalışmada kullanılan bütün kimyasal maddeler analitik saflıktadır. Alüminyum (Al), Platin
(Pt), Sülfürik asit (H2SO4), Hidroklorik asit (HCl), Fosforik asit (H3PO4), Oksalik asit
(C2H2O4), Nitrik asit (HNO3), Hidroflorik asit (HF), Etanol (C2H5OH), Perklorik asit (HClO4),
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Aseton (C3H6O), İzopropil alkol (C3H8O) Merck ve Aldrich firmalarından temin edilmiştir.
AAO nanokalıpların üretimi için; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma
Laboratuvarında bulunan MTOPS marka HSD180 model ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, ISOLAB
markalı ultrasonik banyo, Lauda Alpha RA 8 markalı termostatlı su banyosu cihazı, Keysight
U8032A marka DC güç kaynağı, Keysight 34410A marka dijital multimetre ve Radwag WTB
200 marka hassas terazi kullanıldı. Elde edilen AAO kalıpların karakterizasyonu, Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan Zeiss Evo 40 marka
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile yapılmıştır.
2.2. Sentez Yöntemi
Kullandığımız alüminyum levha, 0,25 mm kalınlığında ve %99,99 (Sigma Aldrich) saflıktadır.
2,5 cm x 0,7 cm boyutlarında kesilerek 3 saat boyunca 500 oC sıcaklıkta, azot gazı ortamında
tavlanmıştır. Daha sonra Alüminyum elektrokimyasal parlatılmasında elektrolit olarak
HClO4:C2H5OH karışımından 1:15 oranında karıştırılarak kullanılmıştır. 12V gerilim
uygulayarak alüminyum yüzeyi elektrokimyasal olarak parlatılmıştır (Taşaltın et al., 2009).
AAO nanokalıplar, alüminyum folyo kullanılarak anodizasyon yöntemiyle elde edildiler.
Birinci oksitleme işleminin bitmesiyle alüminyum folyo çözeltiden çıkarılmış ve oksit
yapısındaki bozukluklar kimyasal aşındırma işleminde safsızlıkların oluşmaması için deiyonize
su ile yıkanıp yüksek saflıktaki azot gazı ile kurutulmuştur. Yıkama işleminin ardından
alüminyum folyo üzerinde oluşan gözeneklerin genişletilmesi için kısmi aşındırma işlemine
tabi tuttuk. Alüminyum oksitin aşındırılması işlemi kimyasal bir süreçtir. Birinci aşındırma
işlemi için anodik olarak oksitlenmiş alüminyum folyonun farklı sıcaklıktaki ağırlıkça %5’lik
H3PO4 çözeltisi içinde 20 dakika bekletilerek yapılmıştır. Aşındırma çözeltisi içinden çıkarılan
numuneye tekrar yıkama ve kurutma işlemleri uygulanmıştır. Böylelikle numunemiz ikinci
anodizasyon işlemi için hazır hale gelmiştir. İkinci anodizasyon işleminde birinci anodizasyon
işleminde izlediğimiz basamaklar aynen tekrar edilmiştir. İki elektrotlu anodizasyon ile AAO
nanokalıplar, anodizasyon sıcaklığı, anodizasyon voltajı ve anodizasyon çözeltisi
parametrelerine bağlı olarak oluşturuldular. Alüminyumun anodizasyon işlemi ile oksitlenmesi
için elektrolit olarak H2C2O4, H2SO4 ve H3PO4 çözeltilerini kullandık. Şekil 1’ de anodizasyon
sisteminin şematik bir görünümü verilmektedir.

Şekil 1. Anodizasyon sisteminin şematik gösterimi
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Çizelge 1. H2C2O4 çözeltisinde üretilen AAO nanokalıplar için başlangıç koşulları
Kısaltmalar

Çözelti
0,3 M
H2C 2O4
0,3 M
H2C 2O4

Elektroparlatma

O3

O4

O1
O2

Anodizasyon
Voltajı (V)

Anodizasyon Anodizasyon
Por Genişletme
Sıcaklığı (oC) Süresi (dk)
%5 lik H3PO4 300C
15
20
20dk

Yapılmadı

40

%65 H3PO4 +
%35 H2O+ 9 gr
Na2CO3

40

15

20

%5 lik H3PO4 260C
20dk

0,3 M
H2C 2O4

HClO4:C2H5OH
12V

40

15

20

%5 lik H3PO4 300C
20dk

0,3 M
H2C 2O4

HClO4:C2H5OH
12V

40

1

20

%5 lik H3PO4 300C
20dk

Çizelge 2. H2C2O4 çözeltisinde üretilen AAO nanokalıplar için bazı optimizasyon
koşulları
Anodizasyon Voltajı
(V)

Anodizasyon Sıcaklığı
(oC)

Anodizasyon
(dk)

Süresi

Por Genişletme

Kısaltmalar

Çözelti

O5

0,3 M
H2C 2O4

40

1

20

%5 lik H3PO4 300C
20dk

O6

0,3 M
H2C 2O4

40

1

20

%5 lik H3PO4 600C
20dk

O7

0,3 M
H2C 2O4

30

1

20

%5 lik H3PO4 300C
20dk

O8

0,3 M
H2C 2O4

60

1

20

%5 lik H3PO4 300C
20dk

O9

0,3 M
H2C 2O4

40

1

20

%5 lik H3PO4 300C
20dk
40 dk

O10

0,3 M
H2C 2O4

90

1

10

%5 lik H3PO4 300C
20dk

120

1

5
Tek basamak

%5 lik H3PO4 300C
20dk

O11

0,3 M
H2C 2O4

Çizelge 3. H2SO4 çözeltisinde üretilen AAO nanokalıplar için bazı optimizasyon
koşulları
Anodizasyon
Sıcaklığı (oC)

Anodizasyon Süresi
(dk)

18

1

20

%20 w H2SO4

15

1

20

S3

%20 w H2SO4

10

1

20

S4

%20 w H2SO4

5

1

20

S5

%10 w H2SO4

18

1

20

Kısaltmalar

Çözelti

S1

%20 w H2SO4

S2

Anodizasyon
Voltajı (V)

Por Genişletme
%5 lik H3PO4
300C 20dk
%5 lik H3PO4
300C 20dk
%5 lik H3PO4
300C 20dk
%5 lik H3PO4
300C 20dk
%5 lik H3PO4
300C 20dk
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S6

%10 w H2SO4

15

1

20

S7

%10 w H2SO4

10

1

20

S8

%10 w H2SO4

5

1

20

S9

%10 w H2SO4

10

1

120

S10

%10 w H2SO4

15

1

120

S11

%10 w H2SO4

20

1

120

S12

%10 w H2SO4

25

1

120

%5 lik H3PO4
300C 20dk
%5 lik H3PO4
300C 20dk
%5 lik H3PO4
300C 20dk
%5 lik H3PO4
300C 30dk
%5 lik H3PO4
300C 30dk
%5 lik H3PO4
300C 30dk
%5 lik H3PO4
300C 30dk

Çizelge 4. H3PO4 çözeltisinde üretilen AAO nanokalıplar için bazı optimizasyon
koşulları (1)
Kısaltmalar

Çözelti

Anodizasyon
Voltajı (V)

Anodizasyon
Sıcaklığı (oC)

F1

%10 w H3PO4

120

3

F2

%10 w H3PO4

120

3

F3

%10 w H3PO4

120

3

F4

%10 w H3PO4

120

3

F5

%10 w H3PO4

80

3

F6

%10 w H3PO4

100

3

F7

%10 w H3PO4

120

3

F8

%10 w H3PO4

140

3

Por Genişletme
%5 lik H3PO4
300C 1 saat
%5 lik H3PO4
300C 1 saat
%5 lik H3PO4
300C 1 saat
%5 lik
H3PO4 300C
20 dk
Yapılmadı
Yapılmadı
Yapılmadı
Yapılmadı

Anodizasyon
Süresi (dk)
1
3
5
3
3
3
3
3

3. BULGULAR
3.1. AAO NanokalıplarınYüzey Görüntülerinin İncelenmesi
AAO nanokalıpların yüzey görüntüleri SEM ile incelenmiştir.

Şekil 2. AAO nanokalıpların SEM görüntüleri, O1 (a), O2 (b), O3 (c), O4 (d)

Şekil 3. %10 w H2SO4 çözeltisinde 1 o C de 25 V gerilimdeki SEM görüntüsü
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Şekil 4. AAO nanokalıpların SEM görüntüleri, 1 dk anodizasyon (F1) (a), 1 dk anodizasyon +
%5 lik H3PO4 300C 1 saat (b), 3 dk anodizasyon (F2) (c), 3 dk anodizasyon + %5 lik H3PO4
300C 1 saat (d), 5 dk anodizasyon (F3)(e) ve 5 dk anodizasyon + %5 lik H3PO4 300C 1 saat (f).
3.2. Nanokalıp Hazırlanışında Akım Yoğunluğunun Zamana Bağlılığı
Okzalik asit çözeltisinde yapılan deneyler sonucu elde edilen AAO nanokalıpların akım
yoğunluğunun zamana göre değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Grafikte 30 V, 40 V ve 60 V sabit
akımda yapılan deneylerdeki akım zaman grafiğinde ikinci oksitlemeye ait eğriler
gösterilmiştir. İkinci oksitlemenin başlangıcında akım yoğunluğu zamana bağlı olarak hızlı bir
biçimde azalmıştır. Bu azalmanın nedeni, oksijen iyonlarının alüminyum/oksit ara yüzeyinde
birikmesi ve alüminyum yüzeyinde yalıtkan bir tabaka olan alumina bariyer tabakasının
oluşmasıdır. Bu ani azalma çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Dikey doğrultudaki hacim artışı,
alüminyum yüzeyindeki pürüzler üzerinde elektrik alanın daha kuvvetli olmasına ve oluşan
oksit tabakasının çözünerek incelmesine sebep olmaktadır. Oksit/elektrolit ara yüzeyindeki
elektrik alan etkili çözünme ile metal/oksit ara yüzeyindeki oksit büyümesi dengeye ulaştığı
zaman gözenekler yüzeye dik bir şekilde büyümeye devam eder. Bu durumda alumina
büyümesi dengeli bir şekilde devam ederken akım hemen hemen sabit kalır.

Akım Yoğunluğu
(µA/cm²)

0.60

30 V
40 V
60 V

0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0

200

zaman (s) 400

600

Şekil 5. Nanokalıp hazırlanışında akım yoğunluğunun zamana bağlılığı
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kendinden düzenli altıgen yapılı alümina nanokalıbın elde edilmesi için yüksek saflıkta
(%99.999) alüminyumun kullanılması gerekliliği deneyler sonucunda anlaşılmıştır. Kullanılan
alüminyumun kristal yapısının düzenliliği (düzenli altıgen yapı), yüksek saflıktaki
alüminyumun azot gazı ortamında tavlanmasıyla sağlanmıştır. Tavlama işleminden sonra
yüzeyin pürüzlülüğünün ve yüzeyde bulunan doğal oksit tabakasının giderilmesi için
alüminyum bir dizi mekanik ve kimyasal parlatma işlemlerine tabi tutulmuştur. AAO
nanokalıbın hazırlanabilmesi için anodik alüminyum oksit film iki aşamalı anodizasyon tekniği
ile farklı elektrolitler kullanarak farklı potansiyellerde üretildi. Ayrıca, AAO nanotüplerin
çaplarını (gözenekleri) kimyasal yöntemle büyütmek için denemeler yapılmıştır. 40V 1 oC de
okzalik asit çözeltisinde yapılan anodizasyon Şekil 6.1a’da SEM görüntülerinden açıkça
görüldüğü gibi, düzgün doğrusal altıgen nanotüpler şeklindedir ve yaklaşık olarak 79 nm çapa
sahiptirler. Por genişletme işlemleri ağırlıkça % 5 H3PO4 çözeltisi içinde 20 dk süresince 30oC
sıcaklıkta bekletilerek yapılmıştır. AAO nanokalıplardaki nanotüplerin çaplarının yaklaşık 100
nm olduğu şekil 6.1b’de SEM analizlerinde görülmüştür. Hazırlanan AAO nanokalıplarda
gözenek büyütme (nanotüp hacmini artırma) işleminin yapılması, daha geniş çapa sahip nanotel
üretilmesi için bir avantaj sağlamaktadır.

(a)
(b)
Şekil 6. a) 40V 1oC de okzalik asit çözeltisinde yapılan anodizasyon b) ağırlıkça % 5 H3PO4
çözeltisi içinde 20 dk süresince 30oC por genişletme
Genellikle alüminyumun anodizasyonu H2SO4 çözeltisi içinde düşük potansiyel aralığında (5 ~
40 V), H2C2O4 çözeltisi içinde orta potansiyel aralığında (30 ~120 V ), fosforik asit çözeltisinde
yüksek potansiyel aralığında (80 ~ 200 V) yapılmaktadır. Anodizasyon işleminde uygulanan
potansiyeldeki bu kısıtlama elektrolitin pH değerine ve iletkenliğine bağlıdır. Örneğin
alüminyum yüksek potansiyelde H2SO4 (sülfürik asitin elektriksel iletkenliği çok yüksektir) ile
anodize edilirse, oksit tabakasında bozulmalar oluşmaktadır. Anodizasyon potansiyelinin yanı
sıra elektrolitin pH değeri gözeneğin ölçüsünü belirlemektedir. Daha düşük pH değeri ve daha
düşük potansiyel gözeneğin ölçüsü küçültmektedir. Bu bilgiler ışığında fosforik asit
kullanılarak büyük ölçüye sahip gözenekler elde edilirken, H2SO4 kullanılarak küçük ölçüye
sahip gözenekler elde edilmiştir (Masuda ve Fukuda,1995; Parkhutik ve Shershulsky,1992; Li
et al.,1998; Zhao vd., 2007; Jessensky et al., 1998; Lee et al., 2006; Lombardi et al.,2006).
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KARTEZYEN 3D YAZICILARDAN, ÇOK EKSENLİ ROBOTİK
(EKLEMLİ) 3D YAZICI TASARIMLARINA
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Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Ankara Gazi Üniversitesi, Türkiye
Sorumlu yazar: e-posta:eserozengiz@gmail.com, oerden@gazi.edu.tr

Özet
Teknolojinin gelişmesiyle ve özellikle endüstri 4.0’ın etkisiyle 3D yazıcı teknolojisi çok yaygın
ve popüler hale gelmiştir. Bu teknoloji, montaj ve yapıştırma işlemleri için teknolojiden gelen
temel bir konsepte sahiptir. Bugün, 3D yazıcı teknolojisi mücevherattan eğitime, tıptan
mobilyaya, uçak teknolojisinden otomobil sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır.
Örneğin, bu yazıcılar çeşitli tasarım robotları, oyuncaklar ve sanatsal tasarımlar
yapabilmektedirler.
3D yazıcılarda kullanılan yöntemin işleme veya şekillendirme tekniklerinden çok farklı olduğu
görülmektedir. 3D yazıcı yöntemi, geleneksel talaş kaldırma tekniğinin yerine, malzeme ekleme
tekniğini kullanmaktadır. Geleneksel üretim yöntemlerinde, bilgisayar destekli çizime,
desteklenen üretim materyallerine, çeşitli imalat makineleri ve hammaddelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Diğer klasik yöntemlerle karşılaştırıldığında hammadde gereksinimi ve fire
miktarı çok düşük olduğu bilinmektedir.
Kartezyen 3D yazıcıların kullanımı her geçen gün artmaktadır. Ancak kullanımın artmasıyla
birlikte yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkmakta ayrıca yeni sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu
problemlerin aşılmasında çok Eksenli Robotik (eklemli) 3D Yazıcı Tasarımları yardımcı
olabilir. Bu tip robotlar gaz kaynağı, ark kaynağı, püskürme makineleri gibi sektörlerde yaygın
olarak kullanılmaktadır. Robotun hareket serbestliği eklem sayısıyla doğru orantılı olarak
artmaktadır.
Gelişen her teknolojide olduğu gibi 3D yazıcı teknolojisinde de bazı sorunlar ortaya
çıkmaktadır. 3D yazıcı teknolojisi eklemeli imalat yöntemini kullandığı için bütün katmanlar
eklemeli olarak ilerlemektedir ve parça formunda bazı geometriler için destek atılması
gerekmektedir. 3D printer bu desteği atarak ilerler ama işlem bittikten sonra bu desteklerin
temizlenmesi için ek bir işlem daha gerekmektedir ve bu da ekstra bir zaman ve mesai
gerektirmektedir.
Çok Eksenli Robotik (eklemli) 3D Yazıcı tasarım fikirlerinin ürüne dönüşüm başarı şansını
belirlemek için değerlendirme yapmak gerekir. Bu çalışmada çok Eksenli Robotik (eklemli) 3D
Yazıcıların değerlendirmesi; üretim, finansman, pazarlama, açısından yapılmıştır.
Sonuç olarak hızla yayılan 3D yazıcı teknolojisine robot kolların entegresiyle farklı bir boyut
kazandırılmış olacaktır. Kartezyen 3D yazıcılarda karşılaşılan sorunlara çözüm getirilerek 3D
yazıcıların gelişebileceği farklı platformlar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 3D yazıcıların hızla
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gelişen endüstri 4.0 ortamında üretim aşamalarına, otomasyon sistemlerine entegrasyonu kolay
hale getirilmiştir. Yani çok eksenli robotik eklemli 3D yazıcı üretim bantlarına kolaylıkla
entegre edilebilir ve 3D yazıcı teknolojisini farklı bir yapıya büründürebilir.
Anahtar Kelimeler: 3D Yazıcı, Tasarım, Endüstriyel, Çok Eksenli, Robot

FROM CARTESIAN 3D PRINTERS TO MULTI-AXIS ROBOTIC (JOINTED) 3D
PRINTER DESIGNS
Abstract
With the development of technology and especially with the effect of industry 4.0, 3D printer
technology has become very popular and popular. This technology has a basic concept from
technology for installation and bonding. Today, 3D printer technology is used in many fields
from jewelery to education, medicine to furniture, aircraft technology to the automobile sector.
For example, these printers can design various design robots, toys and artistic designs.
It is seen that the method used in 3D printers is very different from the processing or shaping
techniques. The 3D printer method uses the material addition technique instead of the traditional
chip removal technique. In traditional production methods, there is a need for computer aided
drawing, supported production materials, various manufacturing machines and raw materials.
It is known that the raw material requirement and the amount of waste are very low compared
to other classical methods.
The use of Cartesian 3D printers is increasing day by day. However, with the increase in usage,
new needs also arise and new problems are encountered. Multi-Axis Robotic (jointed) 3D
Printer Designs can help overcome these problems. This type of robots are widely used in
industries such as gas welding, arc welding, spraying machines. The freedom of movement of
the robot increases in proportion to the number of joints.
As with any developing technology, there are some problems in 3D printer technology. As the
3D printer technology uses the articulated manufacturing method, all layers are progressively
inserted and support for some geometries in the form of parts is required. The 3D printer
proceeds with this support, but once the process is finished, an additional process is required to
clear these supports, which requires extra time and overtime.
Multi-Axis Robotic (jointed) 3D Printer design ideas to the product to determine the chances
of success in the conversion of the evaluation is required. In this study, evaluation of MultiAxis Robotic (jointed) 3D Printers; production, financing, marketing.
As a result, it will be possible to add a different dimension to the rapidly spreading 3D printer
technology by integrating the robot arms. In order to solve the problems encountered in
Cartesian 3D printers, different platforms can be developed. In addition, 3D printers in the
rapidly developing industry 4.0 environment, the integration of automation systems has been
made easy. This means that the multi-axis robotic articulated 3D printer can be easily integrated
into the production lines and adopts 3D printer technology.
Keywords: 3D Printer, Design, Industrial, Multi Axis, Robot
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1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesiyle ve özellikle endüstri 4.0’ın etkisiyle 3D yazıcı teknolojisi çok yaygın
ve popüler hale gelmiştir. Bu teknoloji, montaj ve yapıştırma işlemleri için teknolojiden gelen
temel bir konsepte sahiptir. Bugün, 3B yazıcı teknolojisi mücevherattan eğitime, tıptan
mobilyaya, uçak teknolojisinden otomobil sektörüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır.
Örneğin, bu yazıcılar çeşitli tasarım robotları, oyuncaklar ve sanatsal tasarımlar
yapabilmektedirler.
3D yazıcılarda kullanılan yöntemin işleme veya şekillendirme tekniklerinden çok farklı olduğu
görülmektedir. 3D yazıcı yöntemi, geleneksel talaş kaldırma tekniğinin yerine, malzeme ekleme
tekniğini kullanmaktadır. Geleneksel üretim yöntemlerinde, bilgisayar destekli çizime,
desteklenen üretim materyallerine, çeşitli imalat makineleri ve hammaddelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Diğer klasik yöntemlerle karşılaştırıldığında hammadde gereksinimi ve fire
miktarı çok düşük olduğu bilinmektedir.
Gelişen her teknolojide olduğu gibi 3D yazıcı teknolojisinde de bazı sorunlar ortaya
çıkmaktadır. 3D yazıcı teknolojisi eklemeli imalat yöntemini kullandığı için bütün katmanlar
eklemeli olarak ilerlemektedir ve parça formunda bazı geometriler için destek atılması
gerekmektedir. 3D printer bu desteği atarak ilerler ama işlem bittikten sonra bu desteklerin
temizlenmesi için ek bir işlem daha gerekmektedir ve bu da ekstra bir zaman ve mesai
gerektirmektedir.
2. KARTEZYEN 3D YAZICILAR
Kartezyen 3D yazıcılar x, y, z ekseni olmak üzere üç eksende hareket gerçekleştiren, bu hareketi
sayesinde eklemeli imalat teknolojisiyle parça geometrisini oluşturan yazıcılardır.
Kartezyen 3D yazıcılar, 3D yazıcı teknolojisini yayılmasında büyük pay sahibidir. Çünkü
montajı ve programlaması yaygın olarak bulunduğundan kolay hale gelmiştir. Kartezyen 3D
yazıcılar genelde açık kaynak kodlu kontrol kartlarıyla kontrol edilmektedirler ve bu 3D
yazıcılarla alakalı başka bir sorun ortaya çıkarmaktadır. Normal ticari 3D yazıcılarda parça
geometrisine göre destek atılan kısımlar olmaktadır ama açık kaynak kodlu yazıcılarda bu da
mümkün değildir ve bu açık kaynak kodlu yazıcıların basacağı parça türlerinin sınırlı olmasına
sebep olmaktadır. (Kerim-Çetinkaya,2018)
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Şekil 1. Kartezyen 3D yazıcı
Başka ortaya çıkan bir sorun ise Kartezyen 3D yazıcılarda basılacak parça boyutunun sınırlı
ölçülerde olmasıdır. Kartezyen 3D yazıcının büyüklüğü ne kadarsa basılacak maksimum parça
büyüklüğü o ölçülerin biraz altında olmaktadır.
3. ÇOK EKSENLİ ROBOTİK (EKLEMLİ) 3D YAZICI TEKNOLOJİSİ
Robot kollar endüstride otomotiv, paketleme, savunma sanayi, medikal, gibi alanlarda yaygın
olarak kullanılmaktadır. Robot kolların bu kadar yaygın ve verimli kullanılmasının sebebi geniş
hareket hacmine sahip olması ve ulaşılması zor olan noktalara ulaşabilmeleridir. Robot kollar
bu avantajlarını çoklu eksende hareket edebilmelerinden kazanmaktadırlar. Çoklu eksen
hareketlerini de sahip oldukları eklemlerle gerçekleştirirler. Eklem sayısı ne kadar fazla ise
harekete edebilecekleri eksen sayısı da o kadar fazladır. Yaygın olarak kullanılan robot kol tipi
6 eksenli robot kollardır.

Şekil 2. 6 Eksenli robot kol

Şekil 3. Çok eksenli 3D yazıcı
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Robot kollarının geniş hareket hacmine sahip olması ve ulaşılması zor olan noktalara
ulaşabilmeleri gibi avantajları, 3D yazıcı teknolojisinde de yerlerini almalarını sağlamıştır.
Robot kollarının 3D yazıcı teknolojisinde kullanılması, ergiyiğin aktığı kısım olan extruderın
robot koldaki manipülatör kısmına eklenmesiyle mümkün kılınmıştır.
4.
ÇOK
EKSENLİ
DEĞERLENDİRİLMESİ

ROBOTİK

(EKLEMLİ)

3D

YAZICILARIN

6 eksenli bir robot kol, manipülatör kısmına extruder eklenerek bir 3D yazıcı haline getirilebilir.
Bu sayede Kartezyen 3D yazıcılarda karşılaştığımız; zor geometrili parçaların üretiminde atılan
destekten dolayı ekstra bir temizleme işlemi sorununa, büyük ölçülü parçaların üretilememesi
soruna veya açık kaynak kodlu Kartezyen 3D yazıcılarda destek atılmamasından kaynaklanan
üretilen parça tipinin sınırlı olması sorununa çözüm getirilecektir. Ayrıca endüstride robot
kollarının yaygın olarak kullanılmasından dolayı 3D yazıcılar endüstriye, üretim aşamalarına,
otomasyon sistemlerine kolay entegre edilebileceklerdir.
Tablo 1. 3D Printer Kriterleri
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5. SONUÇLAR
Sonuç olarak hızla yayılan 3D yazıcı teknolojisine robot kolların entegresiyle farklı bir boyut
kazandırılmış olacaktır. Kartezyen 3D yazıcılarda karşılaşılan sorunlara çözüm getirilerek 3D
yazıcıların gelişebileceği farklı platformlar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 3D yazıcıların hızla
gelişen endüstri 4.0 ortamında üretim aşamalarına, otomasyon sistemlerine entegrasyonu kolay
hale getirilmiştir. Yani çok eksenli robotik eklemli 3D yazıcı üretim bantlarına kolaylıkla
entegre edilebilir ve 3D yazıcı teknolojisini farklı bir yapıya büründürebilir.
KAYNAKLAR
http://priyoid.com/haberler/turk-tasarimina-sahip-3d-yazici-abbasin-yapimi/
https://burakkguler.tr.gg/11-.--Hafta-Modeller--k1-6-Eksen-Robot-k2-.htm
Fatih Huzeyfe ÖZTÜRK, Özkan ÖZ, Kerim ÇETİNKAYA, 2018, Üç Boyutlu Toz ve Granül
Karıştırıcı Prototip ve İmalatı.
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DEPOLAYAN HALK BİSİKLETİ TASARIMI
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Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Ankara Gazi Üniversitesi, Türkiye
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Özet
Günümüz teknolojisi artık çok farklı boyutlara ulaşmıştır ve ilerlemeye devam etmektedir.
Tabiri uygunsa ultron çağını yaşamaktayız, yaşamasak bile o çağa çok uzak olmadığımız
ortadadır. Böyle bir çağda gün içinde kullandığımız cep telefonu, televizyon, bilgisayar, kol
saati, araba (elektrikli araba), ısıtma sistemleri gibi neredeyse her şey enerjiye, hatta elektrik
enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç ta elektrik enerjisini çok kıymetli hale getirmektedir.
Dolayısıyla insanlık bulabildiği herhangi bir enerji türünü elektrik enerjisine çevirmek için
çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma da ortaya çıkan ama boşa giden bir enerjinin
elektrik enerjisine çevrilip hayatımızın içinde kullanabileceğimiz bir forma dönüştürülmesi
üzerine olacaktır. Bu tasarım TRIZ yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Triz yöntemi kullanılarak enerji depolayan halk bisikleti tasarımı 5 adımda gerçekleştirilmiştir.
İlk olarak bizim tasarımımız açısından dikkat çekilecek nokta; bisikletin hareketinden dolayı
ön tekerlekte bir dönme hareketi meydana gelir ve bir kinetik enerji ortaya çıkar. Ortaya çıkan
bu kinetik enerji verimli kullanılamayarak boşa harcanmış olur ve günümüzde bu kadar enerjiye
ihtiyacımız varken böyle bir enerjinin kullanılmaması problem oluşturur.
İkinci olarak çelişki tipi belirlenmiştir belirlenen problem bir teknik çelişki örneğidir. Çözüm
için öncelikle 39 çelişki matrisine bakılacak ve matriste kesişen şifrelerle 40 çözüm
prensibinden çözüme ulaşılacaktır.
Üçüncü olarak 40 temel prensip tablosu incelendiği zaman bizim problemimiz için uygun olan
çözümler; öncü eylem, mekanik sistemin yerine koyma olduğu görülmektedir.
Dördüncü olarak belirlenen çözümler uygulanır ve öncü eylem bizim problemimize
uygulandığında boşa harcanan kinetik enerjinin engellenmesi için bir öncü aygıt kullanmamız
gerektiği önerisinde bulunur. Kullanılan bu aygıtla boşa harcanan kinetik enerji başka bir
enerjiye dönüştürülecektir ve öncü bir eylem gerçekleştirilmiş olacaktır. Mekanik sistemin
yerine koyma da kullanılacak bu aygıtın dönme hareketini, depolanacak türden bir enerjiye
çevirecek aygıtı işaret edecektir.
Beşinci olarak uygulanan çözüm önerileri kullanılarak bir dinamo bisikletin ön tekerleğinin
göbeğine yerleştirilir ve dinamo dönme hareketinin elektrik enerjisine dönüşümünü sağlar.
Dönüştürülen bu enerjinin de depolanabilmesi için bir bataryaya ihtiyaç vardır. Bu batarya da
dinamonun yerleştirildiği haznede bulunmaktadır.
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Sonuç olarak, TRIZ yöntemi kullanılarak, enerji depolayan ve bunu şehir şebekesine aktaran
bir bisiklet tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım yapılırken dönme hareketindeki boşa harcanan
kinetik enerji problemine, depolanabilir elektrik enerjisi olanağı getirilerek çözüm
bulunmuştur. Bu çözüm bulunurken TRIZ yönteminin dayanaklarından biri olan çelişkiler
yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra çelişkiler sınıflandırılarak teknik çelişki ve fiziksel çelişki
yöntemleri uygulanmıştır.
Bu çözümle beraber oluşturulan tasarım çağımızdaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bize
bir alternatif sunabilecek düzeydedir.
Anahtar Kelimeler: Alternatif, Bisiklet, Elektrik, Enerji, Kamu

ENVIRONMENTAL APPROACH IN TRANSPORTATION: TRIZ-SUPPORTED
POWER STORED PUBLIC BICYCLE DESIGNED
Abstract
Today's technology has reached many different dimensions and continues to progress. If so, we
live in the age of ultron, even if we are not alive, it is clear that we are not far from that age. In
such an era, almost everything such as mobile phones, televisions, computers, wristwatches,
cars (electric cars), heating systems we use during the day need energy, even electrical energy.
This need makes electrical energy very valuable. Therefore, humanity is working on various
projects to convert any type of energy into electricity. This study will be based on the
transformation of a wasted energy into a form that we can use in our lives. This design will be
realized by TRIZ method.
The public bike design, which stores energy using the triz method, was carried out in 5 steps.
The first point to be considered in terms of our design; A rotational movement of the front
wheel occurs due to the movement of the bicycle and a kinetic energy is generated. This kinetic
energy is wasted and cannot be used efficiently and it is a problem to use such energy when we
need such energy.
Second, the type of contradiction has been determined and the identified problem is an example
of technical contradiction. For the solution, first of all 39 contradiction matrix will be looked at
and solution will be reached from the solution principle with the intersecting passwords in the
matrix.
Thirdly, when the 40 basic principle tables are examined, the solutions that are appropriate for
our problem are; pioneering action, mechanical system appears to be the replacement.
Fourthly, the proposed solutions are implemented and suggest that we need to use a leading
device to prevent wasted kinetic energy when leading action is applied to our problem. The
kinetic energy wasted by this device will be transformed into another energy and a pioneering
action will be taken. The replacement of the mechanical system will also indicate the device to
convert the rotational movement of the device to be used into an energy type to be stored.
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Fifth, the solution is placed on the hub of the front wheel of a dynamo bike using the proposed
solutions and the dynamo converts the rotational motion to electrical energy. A battery is
needed to store this transformed energy. This battery is also located in the chamber where the
dynamo is placed.
As a result, a bicycle design was made using the TRIZ method, which stores energy and
transfers it to the city network. In this design, the solution of wasted kinetic energy problem in
rotational motion has been found by providing the possibility of storing electrical energy. While
this solution was found, the contradictions method, which is one of the mainstays of the TRIZ
method, was used. Then the contradictions were classified and technical contradiction methods
were applied.
The design created with this solution is able to offer us an alternative in order to meet the energy
needs of our age.
Keywords: Alternative, Bicycle, Electrical, Energy, Public

1. GİRİŞ
Günümüz teknolojisi artık çok farklı boyutlara ulaşmıştır ve ilerlemeye devam etmektedir.
Tabiri uygunsa ultron çağını yaşamaktayız, yaşamasak bile o çağa çok uzak olmadığımız
ortadadır. Böyle bir çağda gün içinde kullandığımız cep telefonu, televizyon, bilgisayar, kol
saati, araba (elektrikli araba), ısıtma sistemleri gibi neredeyse her şey enerjiye, hatta elektrik
enerjisine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç ta elektrik enerjisini çok kıymetli hale getirmektedir.
Dolayısıyla insanlık bulabildiği herhangi bir enerji türünü elektrik enerjisine çevirmek için
çeşitli projeler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma da ortaya çıkan ama boşa giden bir enerjinin
elektrik enerjisine çevrilip hayatımızın içinde kullanabileceğimiz bir forma dönüştürülmesi
üzerine olacaktır. Bu tasarım TRIZ yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
TRIZ yaklaşımında çelişkiler iki sınıfa ayrılmıştır. İlki teknik çelişkiler olup 39x39 çelişkiler
matrisine dayanmaktadır. Bu matrisin bileşenleri arasında 39 tane çelişki ve 40 çözüm prensibi
bulunmaktadır. Satır ve sütunlara yerleştirilen 39 çelişki parametrelerinin bu matristeki birleşim
alanları 40 yaratıcı problem çözümlerinden uygun olanlarını içermektedir. Teknik çelişkiler,
sistemin bir özelliği iyileşirken başka bir özelliğinin kötüleşmesi durumlarında
kullanılmaktadır. Teknik çelişkiler ile çözülemeyecek problemler için diğer çelişki sınıfı yani
fiziksel çelişkiler kullanılmaktadır. Teknik çelişkilerde olduğu gibi fiziksel çelişkilerde de 40
yaratıcı problem çözümü ilkelerinden yararlanılmaktadır. Fiziksel çelişkiler teknik
çelişkilerden farklı olarak sistemin bir özelliğinin hem olması istenilen hem de olmaması
istenilen durumlarda ya da iki zıt özellikte var olması beklenen durumlarda kullanılmaktadır.
Temel olarak ayırma prensibine dayanan fiziksel çelişkiler 4 şekilde gerçekleşmektedir:
Zamanda ayırma, Mekânda ayırma, Duruma göre ayırma, Parçalar ve bütün arasında ayırma.
Bu tasarım, açığa çıkan ama boşa giden bir kinetik enerjinin depolanarak günlük hayatta
kullanılabilecek forma dönüştürülüp insanlığın hizmetine sunulma amacıyla olacaktır.
Belirlenen bu problem teknik çelişki örneği olup, 39x39 çelişkiler matrisi kullanılarak ideal
çözüme gidilmesi hedeflenmiştir.
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2. PROBLEMİN TANIMLANMASI VE FONKSİYON ŞEMASI
Bisikletler herkesin kolaylıkla ulaşabileceği, kullanımını çabuk öğrenebileceği, ucuz, eğlenceli
ve yaygın olarak kullanılan ulaşım araçlarıdır. Bisiklette bir pedal, bu pedala bağlı bir dişli çark,
bu çarkın hareketini arka tekerleğin göbeğine bağlı dişli çarka aktarmak için kullanılan bir
zincir ve iki tekerlek bulunur. Sürücü pedallara basarak kendi enerjisini kinetik enerjiye
dönüştürür ve ilk dişli çarkta bir dönme meydana getirir. Bu dönme hareketi arka tekerleğe
zincirle aktarılır ve tekerleğin dönmesi sağlanır. Bu dönme hareketi sayesinde yere temas eden
tekerlekler öteleme hareketi yapmaya başlarlar ve sürücünün bisikletle mesafe almasını
sağlarlar.
Burada bizim tasarımımız açısından dikkat çekilecek nokta; bisikletin hareketinden dolayı ön
tekerlekte bir dönme hareketi meydana gelir ve bir kinetik enerji ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu
kinetik enerji verimli kullanılamayarak boşa harcanmış olur ve günümüzde bu kadar enerjiye
ihtiyacımız varken böyle bir enerjinin kullanılmaması problem oluşturur. Bizim çalışmamızda
bu kaybolan kinetik enerji bir yere depolanacak ve kullanıma hazır hale getirilecektir.
Böylelikle problem çözülmüş olacaktır. Fonksiyon Şeması;

Şekil 1. Problemin fonksiyon şeması
3. PROBLEME TRIZ UYGULANMASI VE ÇÖZÜMÜ
Bu çalışmada belirlenen problem bir teknik çelişki örneğidir. Çözüm için öncelikle 39 çelişki
matrisine bakılacak ve matriste kesişen şifrelerle 40 çözüm prensibinden çözüme ulaşılacaktır.
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Şekil 2. 39x39 çelişki matrisi
Bu tasarım için 39x39 çelişki matrisine bakıldığı zaman iyileşen özellik; verimlilik ve kötüleşen
özellik; enerji kaybı olarak belirlenmiştir. Bu iki belirlemeye göre matriste kesişim sağlanırsa;
10, 28, 29, 35 şifrelerinin karşımıza çıktığı görülecektir. Bu şifreler kullanılarak 40 yaratıcı
çözüm prensibi arasından problemimiz için çözüm aranacaktır.

Şekil 3. 40 temel prensip
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Şekil 4. Tasarımın gerçekleştirilmesi
39x39 çelişki matrisinin bize verdiği 10, 28, 29, 35 şifreleri 40 temel prensip tablosunda
incelendiği zaman bizim problemimiz için uygun olan çözümlerin 10 ve 28 numaralı
çözümlerin olduğu görülmektedir. Bunlar; 10- Öncü Eylem ve 28- Mekanik Sistemin Yerine
Koyma olmaktadır. Öncü eylem bizim problemimize uygulandığında boşa harcanan kinetik
enerjinin engellenmesi için bir öncü aygıt kullanmamız gerektiği önerisinde bulunur. Kullanılan
bu aygıtla boşa harcanan kinetik enerji başka bir enerjiye dönüştürülecektir ve öncü bir eylem
gerçekleştirilmiş olacaktır. Mekanik sistemin yerine koyma da kullanılacak bu aygıtın dönme
hareketini, depolanacak türden bir enerjiye çevirecek aygıtı işaret edecektir. Bu iki çözüm
önerisi kullanılarak bir dinamo bisikletin ön tekerleğinin göbeğine yerleştirilir ve dinamo
dönme hareketinin elektrik enerjisine dönüşümünü sağlar. Dönüştürülen bu enerjinin de
depolanabilmesi için bir bataryaya ihtiyaç vardır. Bu batarya da dinamonun yerleştirildiği
haznede bulunmaktadır.
Bataryalarda depolanan bu enerji de şehir şebekesine belirlenen duraklar vasıtasıyla
aktarılabilir.

Şekil 5. Elde edilen enerjinin şehir şebekesine aktarılması
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Şekil 6. Fiziki çelişkilerde duruma göre ayırma prensibi
Bu aktarma işlemi gerçekleştirilirken başka bir çelişki daha ortaya çıkmaktadır. Depolanan
elektrik enerjisi doğru akım (DC) cinsindendir. Ama şehir şebekesi alternatif akım (AC)
cinsindendir. Bakıldığı zaman çelişki cinsi teknik çelişki görünse de fiziki bir çelişki olarak
belirlenmektedir. Fiziki çelişki çözümlerinden de duruma göre ayırma prensibi kullanılabilir.
Duruma göre ayırma prensibi, sistemin bir özelliği belirli bir koşulda yüksek değerde iken başka
bir koşulda düşük değerde olması beklenen durumlarda kullanılmaktadır. Duruma göre ayırma
prensibi 40 çözüm prensibi arasından 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38 ve 39 numaralı çözüm
prensiplerini kapsamaktadır. Bu çözüm prensiplerine bakıldığı zaman bizim problemimiz için
en uygun çözümün 36 numaralı faz dönüşümü çözümü olacağı görülmektedir. Bu faz
dönüşümü işlemi ise DC-AC Conventer ile yapılacaktır.

Şekil 7. DC / AC Conventör
Bu conventör bisikletin park edileceği durakların içlerine gömülü bir vaziyette olacak ve
bisikletler durağa park edilip kilitlendiği zaman bataryalarda depolanan enerjiyi alıp AC akıma
çevirerek şehir şebekesine aktaracaktır.
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4. SONUÇ
Sonuç olarak, TRIZ yöntemi kullanılarak, enerji depolayan ve bunu şehir şebekesine aktaran
bir bisiklet tasarımı yapılmıştır. Bu tasarım yapılırken dönme hareketindeki boşa harcanan
kinetik enerji problemine, depolanabilir elektrik enerjisi olanağı getirilerek çözüm
bulunmuştur. Bu çözüm bulunurken TRIZ yönteminin dayanaklarından biri olan çelişkiler
yöntemi kullanılmıştır. Daha sonra çelişkiler sınıflandırılarak teknik çelişki ve fiziksel çelişki
yöntemleri uygulanmıştır.
Bu çözümle beraber oluşturulan tasarım çağımızdaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla bize
bir alternatif sunabilecek düzeydedir.
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Abstract
Dyestuff are widely used in industry and contaminants have posed risks to the ecosystem also
may significantly affect the photosynthetic activity in aquatic life. The immobilization has
many advantages for industrial usage, and is identified as nonspecific adsorption of cells or
entrapment of cells in gels or micro holes. In this study, four different Bacillus species (B.
cereus, B. megaterium, B. subtilis and B. thuringiensis) were immobilized with different Naalginate (1-2.5-5-10%) concentrations. Bacillus species were grown and sporulated. The
bacterial cells collected and suspended in Na-Alginate solutions and the immobilized cells
(beads) were made with CaCl2.2H2O. The hardened beads transferred and stored in 0.85% NaCl
solution at 4°C until further use. The biosorption kinetics of beads determined with 100-ppm
initial dye concentration. B. megaterium and B. thuringiensis were most effective and
decolorized the maxilon red approximately 90%. On the other hand, the dye biosorption was
affected by Na-Alginate concentration and the most effective Na-Alginate concentrations were
determined as %1 for B. cereus and B. subtilis and %2.5 for B. megaterium and B. thuringiensis.
The 10% Na-Alginate concentration reduced the decolorization yield which might be a result
of dye and bacteria interaction disrupted by high Na-Alginate concentration.
Keywords: Bacillus species, Biosorption, Immobilization, Na-Alginate, Maxilon red (MR)

1. INTRODUCTION
In many industries like textile, paper, plastic, leather, petrochemical, food or cosmetics have
been extensively used synthetic dyes in nowadays. The 10.000 different dyes or pigments
produced annually and released to the nature without any treatment. Dyes are categorized in
three groups (anionic, cationic and non-ionic). Anionic dyes differ as direct, acid and reactive
dyes; cationic dyes are named as basic dyes and non-ionic dyes are named as dispersive dyes.
Azo, anthraquinone and phthalocyanine groups of reactive dyes, which are hard to remove
under aerobic conditions, are widely used in textile industry. Due to wet processing of textiles,
the industry has consumed large volumes of water and chemicals. The synthetic dyes have
commonly used in textile industry because of high stability, low cost and variety in color. The
textile wastewater contains these dyes as pollutant in high concentrations (Saravanan et al,
2013, Al-Fawwaz and Abdullah, 2016, Hameed and Ismail, 2018, Nath et al, 2019).
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In a variety of scientific and industrial applications of immobilized microbial enzymes,
organelles, and cells have been widely used due to the economic view that could be useful
application in research for industry. The immobilization technology is an ecofriendly technique,
in which high removal yields can be achieved, compares to physical-chemical and biological
methods and reduces the secondary pollutants (Cassidy et al., 1996, Wen et al., 2018). Due to
high potential of removal of dyes/metals bioaccumulation and biosorption processes were
known as effective removal methods compared to different biological methods. Biosorption
mechanisms can be defined as the passive uptake of toxicants by materials derived from
biological sources, which are based on the use of dead biomass. The biosorption was an
independent process because of the mechanisms responsible for the pollutant uptake would
differ according to the biomass type (Saravanan et. al., 2013). In last two decades, the
application of immobilization techniques attracted attention for decolorization of wastewater
due to the great potential in various biomass such as whole cells or enzymes and usage of
biosorption or bioaccumulation techniques (Suganya and Revathi, 2006).
The main purpose of this study is to determine the maxilon red biosorption by immobilized four
Bacillus species (Bacillus cereus, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis and Bacillus
thuringiensis) at different Na-Alginate concentrations at 100-ppm constant dye concentration
and the yield of dye decolorizations were calculated as removal percent from residual dye
concentrations.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. The Textile Dye
The dye (Maxilon Red-MR) used in this study was obtained from textile industry (Birko Carpet
Factory). Figure 1 shows the chemical structure of the dye. The stock solution of the dye was
prepared by membrane filtration at 10000 ppm concentration.

Figure 1. The chemical structure of MR (El-Sayed et al. 2014)
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2.2. Growth Conditions for Bacillus species
The bacterial strains used in this study, Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis,
Bacillus megaterium were obtained from Niğde Ömer Halisdemir University, Biotechnology
Department, Turkey. The bacterial cultures were grown in nutrient agar medium containing 5g
peptone, 5g NaCl, 3g beef extract in 1L and incubated for 24-48h at 30°C under static conditions
for sporulation. The sporulated pure cultures of Bacillus species were used for immobilized
beads (Amin et al., 2015).
2.3. Preparing of Immobilized Beads
In this study, four different concentrations of sodium alginate (1%, 2,5%, 5%, 10%) were tested
to determine the optimum Na-alginate concentration. Approximately 0,5 g sporulated bacterial
cultures which were collected from petri dishes and washed with 0,85% NaCl solution were
mixed with different concentration sodium alginate solutions. The prepared solutions of
bacteria and Na-Alginate was dripped in 0.1 M CaCl2.2H2O solution with a syringe to obtain
the immobilized beads. By replacement of sodium and calcium ions, bacterial cells were
trapped in alginate gel. After 30 minutes for hardening, the beads were filtered out and stored
in 0.05 M CaCl2.2H2O in the refrigerator for further studies. Beads were washed with 0,85 %
sodium chloride solution before experimental steps (dos Santos et al., 2002; Ogugbue et al.,
2012).

Figure 2. The preparation of immobilized beads
2.4. Biosorption Experiments
Biosorption studies were conducted in batch conditions at room temperature and the
immobilized cells of Bacillus species were prepared with four different Na-Alginate
concentrations. Bio-beads of Bacillus species were made with 1%, 2.5%, 5%, 10% Na-Alginate
concentrations and 10 gram bio-beads transferred into 250 mL ErlenMeyer flasks which were
containing 100 ml maxilon red solution at 100 mg/L initial dye concentration. The flasks were
kept at room temperature without shaking and the samples were taken in every 24 hours for ten
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days. The concentration of samples were determined with spectrophotometer (Jenway) at 515
nm. The dye biosorption yield was calculated with given formula below (Castro et al., 2017):
Biosorption% =

𝐶𝑜 − 𝐶𝑓
∗ 100
𝐶𝑜

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. The Effect of pH on Immobilized Beads
First, the dye biosorption had been determined as a function of pH values, but pH values
disrupted the bio-beads in two hours period. Therefore, decolorization solutions were not used
with pH values.

Microorganisms
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Bacillus
thuringiensis
Bacillus
megaterium

Table 1. The dye concentrations at pH 5, 6, 7, 8
Incubation
pH 5
pH 6
pH 7
time
Co
99,44
96,09
101,90
120 min.
100,22
103,91
102,91
Co
102,13
101,23
100,56
120 min.
104,03
103,58
102,13
Co
101,68
108,50
111,74
120 min.
102,13
105,26
104,03
Co
101,12
102,91
101,12
120 min.
104,14
105,70
103,13

pH 8
102,68
103,80
102,46
102,91
109,62
104,59
100,67
99,44

The MR biosorption experiments were made with dye solution, which contains 100-ppm initial
dye concentration in water. The final concentrations were determined higher than initial dye
concentrations that referred the pH values of decolorization solution were broken immobilized
beads of Bacillus species. According to results given above the pH values were not used for
upcoming experiments.
3.2. The Dye Biosorption of Bacillus subtilis
The initial maxilon red concentrations were determined as 102.01, 103.58, 99.55, 107.72 mg/L
for beads prepared with 1, 2.5, 5, 10 percent Na-Alginate concentrations.
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Figure 3. The decolorization yields of MR with Bacillus subtilis
The results of MR biosorption with Bacillus subtilis showed that the beads prepared with 1%
Na-alginate had the most effective dye removal. The biosorption yields were determined as
63.49% for 1% Na-alginate concentration at maximum value and 37.90% for 10% Na-Alginate
concentration at minimum value.
3.3. The Dye Biosorption of Bacillus thurungiensis
The initial maxilon red concentrations were determined as 104.03, 102.68, 104.25, 115.88 mg/L
for beads that prepared with 1, 2.5, 5, 10 percent Na-Alginate concentrations.
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Figure 4. The decolorization yields of MR with Bacillus thuringiensis
The results of MR biosorption with Bacillus thuringiensis showed that the beads prepared with
2.5% Na-alginate had the most effective dye removal. The biosorption yields were determined
as 90.74% for 2.5%Na-alginate concentration at maximum value and 43.44% for 10% NaAlginate concentration at minimum value.
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3.4. The Dye Biosorption of Bacillus megaterium
The initial maxilon red concentrations were determined as 106.49, 100.11, 108.50, 116.55 mg/L
for beads that prepared with 1, 2.5, 5, 10 percent Na-Alginate concentrations.
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Figure 5. The decolorization yields of MR with Bacillus megaterium
The results of MR biosorption with Bacillus megaterium showed that the beads prepared with
2.5% Na-alginate had the most effective dye removal. The biosorption yields were determined
as 92.63% for 2.5%Na-alginate concentration at maximum value and 48.94% for 10% NaAlginate concentration at minimum value.
3.5. The Dye Biosorption of Bacillus cereus

Biosorption Yield (%)

The initial MR concentrations were determined as 105.82, 97.76, 111.41, 105.48 mg/L for
beads that prepared with 1, 2.5, 5, 10 percent Na-Alginate concentrations.

60

1%

2,5%

5%

10%

40

20

0
0

2

4

6

8

10

12

Biosorption Time (Days)

Figure 6. The decolorization yields of MR with Bacillus cereus
The results of MR biosorption with Bacillus cereus showed that the beads prepared with 1%
Na-alginate had the most effective dye removal. The biosorption yields were determined as
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47.25% for 1%Na-alginate concentration at maximum value and 30.66% for 2.5% Na-Alginate
concentration at minimum value.
Results given above show that Bacillus megaterium and Bacillus thuringiensis were more
effective than Bacillus subtilis and Bacillus cereus and they decolorized the maxilon red with
a rate of 90%, approximately. On the other hand, the dye biosorption was affected by NaAlginate concentration and the most effective Na-Alginate concentrations were determined as
%1 for Bacillus cereus and Bacillus subtilis and %2.5 for B. megaterium and B. thuringiensis.
The 10% Na-Alginate concentration reduced the decolorization yield which might be a result
of dye and bacteria interaction disrupted by high Na-Alginate concentration.
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Figure 7. The decolorization yields of Bacillus species at maximum removal rate for B.
cereus, B. megaterium, B. subtilis and B. thuringiensis
Recently, the application of immobilized cells is noteworthy in wastewater color removal
because this method not only facilitates the separation and recovery of the immobilized bacteria
and binding agent, but also makes it usable by reducing the total cost. In general, immobilized
cells are more tolerant to factors such as temperature, pH and the presence of inhibitory
compounds. Na-Alginate is non-toxic and suitable for use in gelation, so that immobilization
with Na-alginate is a acceptable matrix material and is satisfactory for use with microorganisms
(Sriamornsak, 1998, Tallur et al., 2009).
A similar study was observed with the Reactive Yellow 17 and Reactive Blue 36 dyes of
immobilized B. licheniformis strain. Cells immobilized with sodium alginate showed maximum
color removal compared to free cells (Suganya and Revathi, 2016). In a study in which
methylene blue, which is widely used in cotton and silk, was selected as a model dye, the
biological removal of MB using Bacillus subtilis immobilized with calcium alginate was tested
in both batch and continuous contactors. More than 90% removal has been achieved during
kinetic study in batch contactor (Upendar et al., 2016). Decolorization of the Maxilon red dye
by Phanerochaete chrysosporium fungus immobilized in the trickle-bed reactor (TBR) using
basal nitrogen-limited growth medium showed a color removal of approximately 94% in 4-5
days (Karimi et al., 2009).
The results mentioned above in this work and compare with the literature about decolorization
of maxilon red and Bacillus species that could be say the bacillus species would be used for
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decolorization of maxilon red at textile wastewater. Moreover, the Bacillus species could be
used for biodegradation as immobilized cells promisingly.
4. CONCLUSIONS
In this study, it was mentioned from the results Bacillus megaterium and Bacillus thuringiensis
were more effective than Bacillus subtilis and Bacillus cereus. On the other hand, the dye
biosorption was affected by Na-Alginate concentration and the most effective Na-Alginate
concentrations were determined as %1 for Bacillus cereus and Bacillus subtilis and %2.5 for B.
megaterium and B. thuringiensis and the 10% Na-Alginate concentration reduced the
decolorization yield. The results explained above the decolorization of maxilon red with
immobilized Bacillus species that could be used for biodegradation as immobilized cells
promisingly.
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Abstract
The global population and industrialization increased in steady and consistent values that
resulted in drastically rising of fossil fuel usage also, pollution. The main issue in today’s world
is the replacement of fossil fuels with the new energy sources. In Microbial Fuel Cells (MFCs),
microorganisms convert the chemical energy, which found in the organic matter in wastewater,
to the direct electricity. In this work, the main aim is determining the growth parameters of
microorganisms in a two-chambered MFC. The microorganisms in a MFC are the most
effective issue on producing electricity, and growth of microorganisms must be follow
carefully. Dual chambered MFC used for experiments. Total volume was 0.7 L and connection
between anode and cathode compartments provide by salt bridge. The carbon rods used as
electrodes and voltage generation followed with a multimeter. The anode chamber fed with
molasses media at 48 hours period for support to bacterial growth in incubation period. The
inoculum taken from Akkaya Dam, which was the main drainage dam for domestic wastewater
in Niğde. The OD values were determined with spectrophotometer at 600 nm, wet weigh and
dried weigh also determined as a function of incubation period.
Keywords: Bioelectricity, Microbial Fuel Cells (MFCs), Microbial Growth, Renewable Energies

1. INTRODUCTION
The world is facing a growing energy and environmental crisis. Renewable and sustainable
energy use is recommended as one of the most important solutions to get rid of this situation.
The elimination or recovery of different wastes with microbial fuel cells, the use of
microorganisms in the treatment of wastewater and the fact that the microbial activity generated
during this process can provide electricity will provide solutions for both environmental
pollution and energy crises. Microbial fuel cells have many unique advantages over
conventional bioenergy generation technologies such as ease of transmission and use, the use
of substrates capable of generating high electrical energy, and the opportunity to develop new
electrical infrastructures for remote areas. For these reasons, despite the abundance of relevant
studies, MYH stands out as an exciting scientific subject with many aspects to be investigated
(Du vd., 2007, Çatal vd., 2008, Franks ve Nevin, 2010, Singh vd., 2010, Bakhshian vd., 2011,
Herrero-Hernandez vd., 2013, Lin vd., 2014, Gude, 2016, Trapero vd., 2017).
Industrialization has increased rapidly to meet the needs of the growing population and society.
Heavy metals, paint wastes and toxic chemicals released from the factories to the environment
cause environmental problems. A large portion of domestic and industrial energy is derived
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from fossil fuels. The use of fossil fuels has been increasing day by day, resulting in problems
such as greenhouse effect, global warming and environmental pollution. Fossil fuels are
expected to run out in the near future. Therefore, the use of solar and wind energies known as
clean energy sources is tried to be increased. As a renewable energy source, alternative energy
production methods such as electricity production through bacterial metabolism, microbial fuel
cell and hydrogen cell are being investigated. With the development of microbial fuel cells, it
is possible to clean wastes that may cause environmental pollution and to produce clean energy
(Du vd., 2007, Rodrigo vd., 2007, Çatal vd., 2008, Franks ve Nevin, 2010, Singh vd., 2010,
Bakhshian vd., 2011, Herrero-Hernandez vd., 2013, Lin vd., 2014).
Electricity can be produced in different types of power plant systems, batteries or fuel cells. A
biofuel cell is a device that directly converts the catalytic energy of microbial metabolism or
enzymes into electricity using conventional electrochemical technology. Chemical energy can
convert the biocatalytic oxidation of organic or inorganic compounds into electrical energy by
combining the oxidation of an oxidant at the interface between the anode and cathode.
Microbial fuel cells are new biotechnological systems that use microorganisms as catalysts
while converting the chemical bond energy directly into electrical energy. In addition to these
obvious benefits, they are likely to be used for wastewater treatment during bioelectricity
generation and are therefore one of the areas of interest for researchers. The electrochemically
active microorganisms involved here catalyze the oxidation of organic compounds via the
anode (Park ve Zeikus, 2000, Larrosa-Guerro vd., 2010, Zhang vd., 2011, Liv d., 2013,
Penteado vd., 2016, Agostino vd., 2017).
Microbial fuel cells can generate energy at low costs and at the same time produce very little
sludge waste. Organic compounds that can be fermented or not fermented in microbial fuel cells
change the power potential produced in the system. In microbial fuel cells, the substrate has a
direct effect on the development of electrochemically active microorganisms and changes the
microbial community. The substrate used in the fuel cell also changes the strength and colombic
efficiency of MFCs. In the production of electricity in microbial fuel cells, many different
carbon sources can be used in simple structure (glucose, acetate, butyrate) or complex structure
(yogurt, starch, food processing wastes, synthetic or real waste water, etc.). Molasses produced
in the sugar production process; animal feed, green manure or various fermentation processes
in industrial use with low cost is a preferred raw material. Due to the high organic matter
content, biological and chemical oxygen demand and dark brown melanoid pigment, difficulties
in biological purification processes are encountered in decolorization or remediation
(Sirianuntapiboon vd., 2004, Wang vd., 2008, Chae vd., 2009, Zhang vd., 2011,Wang vd., 2012,
Liv d., 2013).
There are many factors affecting bacterial growth and thus electricity production in microbial
fuel cells. Bacterial culture, substrate, mediator compound and MFC cell type used are the most
important factors affecting power production in MFCs. In addition, the temperature at which
MFCs is incubated is an important factor and affects both power generation and waste water
treatment as well as reproductive kinetics of different microbial communities. In addition, the
degradation of substrate used in MFCs and Chemical Oxygen Demand (COD) may be different
depending on the temperature. Bacterial communities in microbial fuel cells are sensitive to
environmental temperature and the use of communities in different climate regions of the world
at different temperatures is being investigated in microbial fuel cells (Park ve Zeikus, 2000,
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Larrosa-Guerro vd., 2010, Zhang vd., 2011, Liv d., 2013, Penteado vd., 2016, Agostino vd.,
2017).
Wastewater treatment processes require energy and require about 0.5-2 kWh / m3 depending
on the composition of the wastewater. In addition, aerobic treatment processes produce high
amounts of sludge and these by-products need to be cleaned. Nowadays, wastewater treatment
has been shifted to the purification and minimization of pollutants, from improving resources
and maximizing energy recovery by reducing energy consumption. Chemical Oxygen demand
(COD) and biological oxygen demand (BOD) measure the concentration of organic matter in
wastewater. In studies related to microbial fuel cells, COD monitoring can be performed in
order to determine the power efficiency as well as the treatment rate of wastewater. In general,
it is seen that the power ratios produced increase with the increase in COD. However, COD
removal rates vary according to the implementation conditions of MFCs. The most important
parameter affecting COD removal rate is the structure of microbial community developing in
MFCs. (Ahn and Logan, 2010, Zhang et al., 2015, Gude, 2016).
Community analysis of microorganisms present in microbial fuel cells revealed a great diversity
in microbial composition. In addition, it is thought that the community will discover many new
bacteria capable of anodophilic electron transfer (electron transfer to an anode) or nanowires
and electron transfer (electrons transferred between bacteria) and microbial analyzes. In the
studies, it is seen that microbial communities are more successful than pure cultures and
community analysis gains importance. Microbial communities have a direct relationship with
the substrate and electricity generation used (Logan et al., 2006, Behera et al., 2010b, Singh et
al., 2010, Wang et al., 2012, Futamata et al., 2013, Liv d., 2013).
It’s understood from the literature knowledge that we need to determine the microbial growth
parameters because of this situation, the main aim of this work is determining the microbial
growth parameters such as optical density and microbial biomass in incubation period.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Microbial Growth Medium
In the anode chamber, molasses was used to provide bacterial growth. In the anode and cathode
chamber, a 50 mM phosphate buffer solution was used, and 0.13 g/L KCl was added to buffer
to increase the conductivity of the solution. 50 mL/L of molasses solution was added to 1.0 g/L
(NH4)2SO4 and 0.5 g/L KH2PO4 50 mM 1 L phosphate buffer (Dönmez 2002). The pH of the
medium was settled at 7. In the cathode chamber, ferricyanide was used as the last electron
acceptor to capture the electrons produced by the bacterial metabolism. 50 mM [K 3Fe(CN)6]
was added to 50 mM 1 L phosphate buffer solution [Zhang et al., 2011, Logan et al., 2006].
2.2. Microorganism Source and Growth Conditions
The sediment sludge of Akkaya Dam was used as initial source of microorganism. The growth
of microorganisms determined as a function of optical density and biomass. Incubation
conditions were conducted with orbital shaker. The MFC was mixed at 50 prm shaker incubator.
The optical density values were measured with spectrophotometer at 600 nm. The biomass
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weight values were determined as milligrams, microorganism biomass cleaned with saline
solution three times and weighed by balance. After determining wet weight the samples were
dried at 60°C for 24 hours and dry weight of samples weighed by balance.
2.3. MFC Construction
In the study, glass MFC was used for voltage generation at total volume as 750 mL. 300 mL
anode compartment was filled with molasses medium and connected to the cathode with 150
ml salt bridge that, was prepared with agar agar and saturated KCl solution. The anode
compartment was fed with fresh molasses medium every 48 hours and sparged N2 gaseous for
anaerobic conditions (Figure 1)(Deval and Dikshit, 2013, Logan et al., 2006).

Figure 1. The Microbial Fuel Cell system used in this study
3. RESULTS
The microbial growth parameters obtained from the end of incubation period were shown in
the graphs below. The obtained data and equations are used to determine microbial growth at
different times of the incubation period. At Figure 2 the wet weight and at Figure 3 the dry
weight of biomass could calculated based from the charts.
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Figure 2. The optical density vs wet weight of biomass at the end of incubation period
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Figure 3. The optical density vs dry weight of biomass at the end of incubation period
The Figure 4 is shown that the correlation with wet and dry weight of biomass at MFC.
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As it understood from results above mentioned that the microbial growth parameters could give
some information about biomass in the anode chamber. On the other hand, researchers must
have to define the microorganisms that are found in microbial community.
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4. CONCLUSION
Industrialization has increased rapidly to meet the needs of the growing population and society.
A large portion of domestic and industrial energy is derived from fossil fuels. The use of fossil
fuels has been increasing day by day, resulting in problems such as greenhouse effect, global
warming and environmental pollution. Fossil fuels are expected to run out in the near future.
As a renewable energy source, alternative energy production methods such as electricity
production through bacterial metabolism, microbial fuel cell and hydrogen cell are being
investigated. Microbial fuel cells are new biotechnological systems that use microorganisms as
catalysts while converting the chemical bond energy directly into electrical energy. Microbial
fuel cells can generate energy at low costs and at the same time produce very little sludge waste.
There are many factors affecting bacterial growth and thus electricity production in microbial
fuel cells. Bacterial culture, substrate, mediator compound and MFC cell type used are the most
important factors affecting power production in MFCs. As it understood from results above
mentioned that the microbial growth parameters could give some information about biomass in
the anode chamber. On the other hand, researchers must have to define the microorganisms that
are found in microbial community.
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Abstract
In this study, morphometric analysis using Geographic Information System (GIS) was carried
out to examine the flood potential of Göğüs valley in which Azatlı village is located north of
Mt. Melendiz. The study area is a small sub-basin surrounded by mountains. The Rb values
(6.8), Rc (0,38), Re (0.47), and Rf (0.17) indicate that the basin is strongly elongated in shape,
indicating low runoff. However, high slope values and impermeable lithology have triggered
flood formation. This is reflected in other index values. Tc is respectively 31 minutes and 0.14
km, indicating rapid surface runoff after heavy rainfall in the basin. The high values of Dd
(3,49) and Fs (6,49) are indicative of high relief, rapid surface flow, low infiltration and
consequently, of the high flood potential of the basin. The basin has high Rh (85,8) and Bh
(1459 m), indicating high relief and steep slopes. The results indicate that this basin, with a
short stream length of 17 km, is likely to be exposed to flood events after heavy rainfall of short
duration.
Keywords: Azatlı, Drainage morphometry, Floods, Geographic Information System, Mt. Melendiz

1. INTRODUCTION
Morphometric analysis is a quantitative measurement and mathematical analysis of land forms.
It plays a significant role in understanding the geohydrological characteristics of a drainage
basin in relation to the terrain features and its flow patterns (Asfaw and Workineh, 2019). One
of the most important applications of quantitative morphometric analysis is flood hazard
evaluation (Patton, 1988; Seta et al., 2005). The occurrence of floods, erosion rates, sediment
yields, prediction of flood peaks, surface runoff, and flow intensity of the drainage system can
be estimated using morphometric parameters (Baumgardner, 1987; Gardiner, 1990; Özdemir
and Bird, 2009). The application of geomorphic principles to flood potential has led to a
noteworthy amount of research attempting to identify relationships between basin morphometry
and stream flooding (Patton and Baker 1976; Patton, 1988). In Özdemir (2011)'s study, the
relationship between linear, areal and relief morphometry of basin and flood occurrences was
evaluated and the importance of basin morphometry in flood studies was emphasized. Most
researchers have used morphometric parameters and stressed their importance in studies on
flood events in Turkey (Özdemir and Bayrakdar, 2009; Özdemir and Bird, 2009; Günek et al.,
2013; Uzun, 2014; Bayer Altın, 2014; Erdede and Öztürk, 2016; Bayer Altın, 2017a,b).
Despite the existence of Azatlı Dam, flooding has occurred almost every year in the lower part
of Göğüs Stream (DSİ, 2019). However, until now, no work on detailed morphometric and
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drainage network analysis of the Göğüs Stream sub-basin in relation to implications of flooding
has yet been carried out. The main objective of this research is to examine the drainage
morphometric characteristics of the Göğüs sub-basin in a volcanic area; and to evaluate the
implication of the morphometric characteristics on sub-basin flood potential in the eastern part
of the Çiftlik Plain, corresponding to the lower part of Göğüs Stream. In this study, basin
morphometric parameters using GIS were used to examine the flood events of the Göğüs Stream
(also named Küllü Stream) passing through Azatlı Village. This will contribute to our
knowledge of flood events in the drainage sub-basin, and data on the drainage basin's
morphometric parameters will assist with management of flooding in the area.
2. STUDY AREA
The study area (Göğüs Stream sub-basin) is located within Niğde province which lies within
the vicinity of the Central Anatolia Region (Figure 1a). Göğüs Stream is one of the tributaries
of Melendiz River. The stream is in a valley composed of volcanic rocks. The average elevation
of the sub-basin is 2047 m above sea level. The upper part of the valley is located in a plateau
and its lower part is a plain. This plain is the eastern part of Çiftlik Plain. In other words, the
downstream section of the valley opens onto Çiftlik Plain. Its sub-basin is surrounded by
volcanic hills with a height of more than 1900 m (Figure 1b). Hence, the potato fields on the
plain are inundated due to floods occurring in this valley from time to time. A continental
climate is dominant in the vicinity. The sub-basin consists of four main rock types; andesite,
tuff, basalt and alluvion (Figure 2a). 85% of the basin is composed of andesite, which is
impermeable bedrock (Figure 2b). Alluvion and basalt occupy about 10.4% and 2.6% of the
total area, respectively. 1.72% of the total area corresponds to other lithologies (basalt-andesite
and tuff). At elevations less than 1750 m are found Quaternary age alluvion. At elevations
ranging from 1750 to 1900 m are found Quaternary age basalt-andesite. Andesites found
between 1900 and 2900 m elevation are areas with steep and very steep slopes. To the
downstream, very gentle and gentle slopes appear on alluvial deposits (see Figure 4).
A continental climate (semi-arid) is dominant in the vicinity with annual precipitation of 349
mm received mostly during the spring (41%), followed by winter (28%). The hottest month is
July with a mean temperature of 18.9°C. January is the coldest month with a mean temperature
of -2.5°C, followed by February with a mean temperature of -0.8°C (Figure 3). The vicinity is
characterized by hot and dry summers, and cold and rainy/snowy winters. Regionally, rainfall
intensity has been decreasing in the last 66 years, especially beginning from the 2000s (Bayer
Altın, 2017c) and an increasing trend in temperature is especially evident from 1993 (Bayer
Altın, 2017d). The hills surrounding the vicinity are almost bare with dry forest. Some species
of oak (Querqus) are occasionally found on the hills. The dominant natural vegetation is steppe
species. The economy of the vicinity is based on agriculture and animal husbandry. Potato
cultivation is mainly carried out in the central district and on Çiftlik Plain.
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Figure 1. a) Location, and b) DEM map of study area.
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Figure 2. a) Geological map of study area, and b) area (%) of lithologies in the sub-basin

Figure 3. Mean monthly temperature and total rainfall of study area.

3. MATERIALS AND METHOD
In this study, Kayseri L32-33 sheets were used as the basic data consisting of 1:25,000 scale
geological maps published by MTA (2012). A Digital Elevation Model (DEM) was derived
from 1:25,000 scale topographic maps. The slope and distribution of elevations were obtained
using DEM data. After these maps were produced, data in raster format were evaluated using
the raster calculator on ArcGIS10 and morphometric parameters were calculated, as shown in
Table 1.
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Table 1. Morphometric parameters of the drainage area and their mathematical expressions

4. RESULTS AND DISCUSSION
Being a mountainous region, the drainage pattern of the Göğüs sub-basin is entirely dependent
on elevation, slope, lithology and altitudinal variations. These directly relate to the hydrological
regime and prevailing geomorphological processes of the area. To obtain detailed information,
morphometrical analysis was carried out in the sub-basin.
4.1. Slope
A high slope value is one of the factors triggering floods. The high value of basin relief shows
that higher relief with steeper slopes implies higher runoff rates (Patton, 1988). Göğüs subbasin was categorized into the following 5 slope classes: very gentle slope (0-5%), gentle slope
(5-10%), moderately steep slope (10-20%), steep slope (20-30%) and very steep slope (+30).
As shown in Table 2, the majority of the sub-basin is comprised of moderately steep (10-20%)
and gentle slopes (5-10%) that cover about 19 km² and 11 km², and occupy about 33% and 19%
of the total area, respectively. Very gentle slopes (0-5%) occupy about 20% of the total area.
23% of the total area corresponds to steep (20-30%) and very steep (+30%) slopes. Thus, high
slope values (20% and +30%) dominate in the high relief of the sub-basin (Figure 4). Higher
slope values and high relief values result in rapid runoff, an increased erosion rate (potential
soil loss), and valleys are more prone to flash floods (Bisht et al., 2018).
Table 2. Slope groups of study area and their frequency

.
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Figure 4. Distribution of slope values of the study area

4.2. Bifurcation Ratio (Rb)
According to the Schumm (1956) method, Rb is defined as the ratio between the total numbers
of stream segments of one order to that of the next higher order in a drainage basin. The mean
Rb is also the average of bifurcation ratios of all orders (Figure 5a). While the hydrographs of
streams are sharper and higher in basins with low Rb values, the hydrographs can be lower and
continuous in basins with high Rb values (Strahler, 1964). Table 3 shows that the Rb between
different successive orders is almost constant for the Göğüs sub-basin, ranging from 5 to 10,
with a mean bifurcation ratio of 6.8. This shows the same geological and lithological
development of the sub-basin. The highest Rb (10) is found between the 3rd and 4th order in
the sub-basin, which indicates a correspondingly high overland flow and discharge, due to the
hilly volcanic formation associated with high slope configuration. This hilly area also
corresponds to the middle course where the stream orders increase (Figure 5b). In addition, low
Rb (2-4) basins with flash flooding characteristics are observed, while high Rb basins with
flood character flows are also observed (Özdemir, 2011). Accordingly, the high Rb value (6,8)
indicates that flood character flows are formed in the Göğüs stream sub-basin.
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Figure 5. a) Number of orders and bifurcation ratios of Göğüs sub-basin, b) drainage and stream order of the subbasin

4.3. Drainage Density (Dd)
Horton (1945) defined drainage density as the ratio of total stream length of all orders per unit
basin area, which is expressed in terms of km/sq. km. The relationship between drainage density
and surface runoff and permeability gives us information about groundwater potential. Low
drainage density indicates highly permeable subsoil material under dense vegetation, low relief
and low runoff; whereas high drainage density describes impermeable subsoil materials, sparse
vegetation, higher runoff and mountainous relief (Chow, 1964). The Dd value for Göğüs subbasin was found to be 3.49km/km² (Table 3). In general, high Dd basins are areas where
permeability decreases, surface runoff increases, and stream closeness decreases. In other
words, the average stream length per 1 km² is close to 3.5 km in the Göğüs sub-basin. This
value is very high and shows that the concentration time of water in the main river is short.
4.4. Stream Frequency (Fs)
The Fs is the total number of stream segments of all orders per unit area, as indicative of stream
network distribution over the river basin (Horton, 1945), and shows a positive correlation with
the drainage density, which indicates that the stream population increases with the increase of
drainage density in the study area. High frequency of rivers indicates impermeable ground. The
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Fs value calculated for the Göğüs sub-basin is 6.49; this value is high and indicates impermeable
ground (Table 3). The sub-basin is prone to flooding due to high Dd and Fs values and is
exposed to more water flow during periods of high intensity rainfall.
4.5. Circularity Ratio
Rc is expressed as the ratio of basin area (A) to the area of a circle's (Ac) circumference as the
perimeter of the basin (Miller, 1953). Miller (1953) defined a dimensionless Rc as the ratio of
basin area to the area of a circle having the same circumference as the perimeter of the basin
and that the circularity ratios range from 0.4 to 0.5, which indicates strongly elongated and
permeable homogenous geological materials. The ratio is more influenced by length, frequency
(Fs), and gradient of streams of various orders rather than slope conditions and the drainage
pattern of the basin (Withanage et al., 2014). The circularity ratio of Göğüs sub-basin is 0.38
(Table 3). It has been determined that the sub-basin shows an elongated shape. This shows that
peak flows can occur in a short time but at low levels.
4.6. Elongation Ratio (Re)
To describe basin shape, Schumm (1956) defined it as the ratio of the diameter of a circle of
the same area as the basin to the maximum basin length. The Re value approaches 1 as the
shape becomes nearly a circle. An elongation ratio of 0.47 is confirmation of the fact that the
Göğüs sub-basin is not circular (Table 3). Chow (1964) noted that strongly elongated basins
have circularity ratios of between 0.40 and 0.50. Elongated basins are not more efficient in the
discharge of runoff. Circular basins are at greater risk from flood hazards because they have a
very short lag time and higher peak flows than elongated basins. The elongation ratio of the
sub-basin, as well as the circularity ratio, confirm the elongation of the sub-basin shape and the
relatively low flood hazard but does not reduce the flood risk. The same circumstances were
confirmed for Yeşilırmak River basin by Bayer Altın (2014). Despite a moderate amount of
rainfall and elongated shape in the six sub-basins of that basin, it has been subject to flooding
since 1950.
4.7. Basin Relief (Bh)
Bh is the difference between the highest point and the lowest point of the lower basin. Increased
relief values refer to steep slopes and high slopes, implying higher runoff rates in a basin. Higher
Bh values result in reduced flow collection time and consequently an increase in flood peaks
(Özdemir, 2011). Bh value of the sub-basin is 1459 m (Table 3), which shows that the subbasin is liable to floods.
4.8. Time of Concentration (Tc)
Tc is the ratio between the length of the main river and the distance-weighted channel slope.
The time of concentration (Tc) is the time taken by water to travel from the most distant point
of a basin to its outlet (Verstappen, 1983, Özdemir, 2012). The formula of Kirpich (1940) was
used to calculate the Tc of the Göğüs sub-basin. The slope is inversely proportional to the time
of collection. As the slope increases, the flow collection time decreases, and as the slope
decreases, the flow collection time increases. Flow collection time in the Göğüs sub-basin is 31
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minutes. In other words, the waters formed by precipitation collect in the main river in a short
time, such as 30 minutes (Table 3).
Table 3. Morphometric analysis results of Göğüs Sub-basin.

5. CONCLUSIONS
This study of small sub-basin characteristics with respect to floods using GIS reveals the best
method for determining drainage networks and the derivation of morphometric analysis from
DEM for understanding the hydrological properties of a sub-basin. This analysis helped us
understand the influence of floods on the lower part of the Göğüs sub-basin. The results of
morphometric analysis show that during high intensity of rainfall, there is a possibility of
greater runoff in the upper catchment of the Göğüs stream, which in turn causes floods in the
lower part of the sub-basin. Despite the Azatlı Dam along the path of the main river, it will not
prevent flooding in the lower parts of the basin during heavy rainfall because of the sudden
release of a huge amount of water from the dam.
In spite of the elongated shape of the sub-basin, it is apparent that the sub-basin has excessive
flood potential due to high values of Dd, Fs, Bh, steep slopes and impermeable main rock. In
addition, the low Tc value represents the short length of time for the water to travel from the
most distant point of the sub-basin to its outlet. Thus, the sub-basin's structure is not
advantageous in terms of flood control. To prevent floods in the floodplain of the downward
streams in order to protect agricultural crops and settlements, measures should be taken in the
upper streams such as implementing an early flood warning system in the upper Göğüs Stream
sub-basin.
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Özet
Yeni bir Bodipy bileşik serisi sentezlendi ve tüm kimyasal yapılar, 1H ve 13C Nükleer
Manyetik Rezonans (1H-NMR; 13C-NMR) ve Fourier Transform Infrared (FTIR)
spektroskopisi yöntemleriyle doğrulandı. Bu çalışmada, Sterilizasyon gerektiren alanlarda
kullanım amaçlı akıllı cam teknolojisi için bor dipyrrolmethene (BODIPY), çinko oksit
nanopartikül (ZnO NP'ler) bazlı bir antibakteriyel nanokompozit kopolimer malzemesi
geliştirilmiştir. BODIPY'nin sentezi diğer floresan aktif monomerlere kıyasla zordur.
Elektrokimyasal yöntem, yenilikçi bir iletken kopolimerin sentezini sağlar. Nanokompozit film,
elde edilen yarı iletken malzemenin mukavemetini ve iletkenliğini arttırmak için ZnO
nanopartikülleri kullanılarak bir potansiyostat yardımı ile sentezlendi. Sentezlenen bileşiklerin
tümü, antibakteriyel etkinlikleri için tarandı. Micrococcaceae cinsinin Staphylococcus türleri
gram pozitif, fakültatif anaerob, spor içermeyen, hareketsiz ve katalaz pozitif bakterilerdir.
Genellikle protein ve niflast içeriği yüksek gıdalarda gelişen ve gıda israfına yol açan S. aureus;
özellikle et ve süt ürünleri, balık, patates, makarna ve onlar tarafından yapılan yiyecekler yaygın
olarak görülmektedir. Escherichia coli (veya E. coli), enterobacteriaceae olarak bilinen gram
negatif bakteri ailesinde en yaygın bulaşıcı organizmadır. Çoğu E. coli bakteri türünün
insanlarda hastalığa neden olmadığını hatırlamak önemlidir.
Anahtar kelimeler: Bodipy, organic boya, antibakteriyel, E. coli, S. aureus, elektrokimyasal
polimerizasyon
IN VITRO EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF TWO NOVEL
BODIPY DYES AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND ESCHERICHIA
COLI
Abstract
A new series of Bodipy compounds was synthesized and all the chemical structures were
confirmed by 1H and 13C Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR; 13C-NMR) and Fourier
Transform Infrared (FTIR) spectroscopy methods. An antibacterial nanocomposite copolymer
material based on the boron dipyrrolmethene (BODIPY), zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs)
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was developed for smart glass technology for use in areas requiring sterilization. The synthesis
of BODIPY is challenging from fluorescence active monomers. The electrochemical method
enables the synthesis of an innovative conductive copolymer. The nanocomposite film was
synthesized with the help of a potentiostat using ZnO nanoparticles to increase the strength and
conductivity of the obtained semiconducting material. All of the synthesized compounds were
screened for their antibacterial activities. Staphylococcus species of the genus Micrococcaceae
are Gram positive, facultative anaerobe, non-spore forming, immobile and catalase positive
bacteria. S. aureus, which usually develops in foods with a high content of protein and niflast,
leading to food persecution; especially meat and dairy products, fish, potatoes, pasta and food
made by them is widely seen. Escherichia coli (or E. coli) is the most prevalent infecting
organism in the family of gram-negative bacteria known as enterobacteriaceae. It is important
to remember that most kinds of E. coli bacteria do not cause disease in humans.
Keywords: Bodipy, organic dye, antibacterial, E. coli, S. aureus, electrochemical polymerization

1. GİRİŞ
BODIPY olarak kısaltılan boron-dipirrometen, organik floresan boyaların bir sınıfıdır.
BODIPY güçlü bir elektron alıcısıdır ve yüksek molar sönüm katsayısı ve yüksek floresan
kuantum verimi ile görünür bölgede güçlü absorpsiyon gibi benzersiz spektroskopik ve
fotofiziksel özelliklere sahiptir [3]. 4,4-Difloro-4-bora-3a, 4a-diaza-in indasen (BODIPY) bazlı
konjüge yapılar son birkaç on yıl içinde yüksek flüoresan özelliklerinden dolayı geniş bir
şekilde incelenmiştir. Bu inceleme alanlarına floresan anahtarlar, biyokimyasal etiketleme,
kemosensörler ve elektrolüminesanslı cihazlar, enerji depolama cihazları, organik boya tabanlı
güneş pilleri, ışık yayan diyotlar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalar da dahildir.
BODIPY grubu, ayarlanabilir redoks potansiyelleri sergiler [4]. BODIPY'nin fotonik
özellikleri, mezo- ve pirolik pozisyonlarda (a ve b pozisyonları) donör molekülleri ile
fonksiyonel hale getirilerek ayarlanabilir. Bu çalışmada mezo konumunun türevlendirilmesi
yapılmış ve redoks davranışına etkisi elektrokimyasal yöntemle incelenmiş, sentezlenen tüm
türevlerin anti bakteriyel aktivitesi araştırılmıştır.
Enfeksiyon, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından vücudun her kısımda ortaya çıkabilen
ve tüm vücuda yayılabilen hastalıktır ve ölüme neden olabilir[1-2] Bakteriyel enfeksiyon hem
hastanede hem de toplumda en sık görülen enfeksiyonlardan biridir ve dünyadaki ana morbidite
ve mortalite nedenini oluşturur [3,4]. Antibiyotik, bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili bir
tedaviyi temsil eden patojenlerin büyümesini inhibe edebilir veya hücre duvarlarının gelişimini
bozabilir [5,6]. Ancak, antibiyotiklerin uzun süredir bilinçsiz kullanımı nedeniyle neredeyse
bütün antibiyotiklere bakteri direnci başlamıştır. Staphylococcus aureus (S. aureus), çok çeşitli
yüzeysel, istilacı ve toksijenik enfeksiyon dizisinde yer alan ve çok yönlü ve tehlikeli iyi bilinen
bir insan patojenidir. . Escherichia coli (veya E. coli) ise enterobacteriaceae olarak bilinen gram
negatif bakteri ailesinde en yaygın bulaşıcı organizmadır. Bu çalışmada türevlendirilmiş iki tip
bodip tabanlı ligandın S. Aureus ve E. Coli bakterileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Kimyasallar ve Ekipmanlar
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Trifloroasetik asit (TFA) ve bortrifloroeterat (BF3.OEt2) Fluka şirketinden olmak üzere diğer
tüm kimyasallar SigmaAldrich firmasından sağlanmıştır. Pirol kullanılmadan önce alümina
dolgulu kolandan süzülerek saflaştırılmıştır. Monomerler 60 mesh silika ile yürütücü faz olarak
diklorometan (DCM) kullanılarak kolonkromtografisi yapılmıştır. Karakterizasyon için Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan Taramalı Elektron
Mikroskobu (SEM-EDX) Zeiss Evo 40, Ametek EDAX, Atomik Kuvvet Mikroskobu(AFM)
Bruker Innova, RAMAN Renishaw Invia, Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi Bruker
Vertex 70, Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (GC-MS) Shimadzu QP2010 Ultra
cihazları kullanılmıştır.
2.2. Sentez Yöntemi
Floresans özellikli BODIPY içeren monomerler Şekil 1’de gösterildiği gibi literatür [4-6] ‘ya
göre sentezlenmiştir. 100 mL’lik tek boyunlu balona aldehit türevi (335 mg, 1.5mmol) alındı.
Üzerine 50 mL kuru THF eklendi ve ortamdan 20 dakika boyunca N2 gazı geçirildi. Pirol (200
mg, 3 mmol) eklendi. Beş dakika karıştıktan sonra TFA (üç damla) eklendi ve başlangıç
maddesi bitene kadar (2 gün) oda sıcaklığında N2 gazı altında karışmaya bırakıldı. Başlangıç
maddesinin bitip bitmediği ince tabaka kromotografisi (İTK) ile kontrol edildi. Başlangıç
maddesi bittiğinde DDQ (284 mg 1.25 mmol) 20 mL kuru THF’de çözülerek damlatma
hunisine aktarılıp yavaş yavaş reaksiyon ortamına ilave edildi. İlaveden 30 dakika sonra kuru
Et3N (3.63 g, 5 mL, 35 mmol) ve ardından BF3.OEt2 (3.45 g, 3 mL, 24 mmol) eklendi. Bir
gece boyunca oda sıcaklığında karıştıktan sonra çözücü düşük basınç altında uzaklaştırıldı.
Kolon çözücüsü olarak hekzan/diklorometan (1/1) karışımı ve diklorometan belirlendikten
sonra madde kolon kromatografisi ile saflaştırıldı.

Şekil 1. M1 ve M2 Bodipy boya maddelerinin sentez şeması
2.2.1. 5, 5- difluoro- 10- (naphthalen-2-yl)- 5H –dipyrrolo [1,2-c :2',1'-f] [1,3, 2]
diazaborinin-4-ium- 5-uide Ve 3- (4,4-difluoro- 4-bora-3a, 4a-diaza-s-indacene)-10propyl- 10H -thiophene (M2)
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Şekil 2’de M1 ve M2 maddelerine ait FT-IR spektrumları görülmektedir. Tiyofen 3karboksialdehit FT-IR spektrumunda 1700.72 cm-1 de bulunan kuvvetli karbonil piki
gerilmesi, 2955 cm-1 deki aldehit hidrojeni gerilmesi reaksiyon sonucunda kaybolmuştur.
1610.98 cm-1 de pirol halkalarının dimerleşmesini kanıtlamaktadır. Benzer şekilde M2’ e ait
FT-IR spekrumunda giriş maddeleri olan pirol ve aldehit pikleri ile ürün pikleri
karşılaştırıldığında sentezin başarı ile gerçekleştiği görülmektedir. FT-IR(cm-1): 3190, 2982,
1663; M1 için FT-IR(cm-1): 3471, 3060, 2970, 2128, 1610, 1514, 1574; M1 için 1H NMR (400
MHz, CDCl3) d/ppm: 7.19 (d, J ¼ 8.7 Hz, 2H), 7.08 (d, J ¼ 8.7 Hz, 2H), 2.57 (t, J ¼ 2.37 Hz,
1H, CH), 2.54 (s, 6H), 2.30 (q, J ¼ 7.57 Hz, 4H), 1.32 (s, 6H), 0.98 (t, J ¼ 7.57 Hz, 6H); 13C
NMR (100 MHz, CDCl3) d/ppm: 158.0, 153.5, 139.8, 138.3, 132.6, 131.1, 129.4, 128.9, 115.6,
78.0, 75.9, 56.1, 17.1, 14.7, 12.4, 11.9; M1 için 1H NMR (400 MHz, CDCl3) d/ppm: 10.5, 8.0,
7.6, 7.1, 7.0, 6.8, 6.6, 5.9, 5.6, 5.4, 5.2; 13C NMR (100 MHz, CDCl3) d/ppm: 162, 144, 136,
135, 130, 125, 120, 115, 114, 113, 106.
M1 için m/z: 274.05 (100.0%), 273.06 (24.8%), 275.06 (14.2%), 276.05 (4.5%), 274.06 (3.9%),
275.05 (2.7%), 276.06 (1.3%);M2 için m/z: 284.09 (100.0%), 283.10 (24.8%), 285.10 (16.7%),
284.10 (4.1%), 286.10 (1.5%)

Şekil 2. M1 ve M2'ye ait FT-IR spektrumları
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Şekil 3. M1 ve M2'ye ait A) M1 1H NMR, B) M1 13C NMR, C) M2 1H NMR ve D) M2 13C
NMR spektrumları

Şekil 4. M1 (A) ve M2 (B)’ye ait GC-MS m/z pikleri
2.2.2. M1 ve M2’nin antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi
Çalışma kapsamında sentezlenen bodipy örneklerinin antibakteriyel aktivitesi insan patojeni
bakteriler olan Gram negatif Escherichia coli (E. coli) ATCC 25922 ve Gram pozitif
Staphylococcus aureus (S. aureus) üzerinde incelenmiştir. Çalışma kapsamında 37oC’de 24
boyunca saat kültür ortamında bırakılan ve 3 tekrarlı olarak Luria bertoni (LB) sıvı besiyerinde
pasajlanan bakterilerin kültür bulanıklığı McFarland 0.5’e (108 cfu/mL) göre ayarlanmıştır.
LB-agar katı besi yerinin üzerine bakteri süspansiyonundan 100 µL eklendi ve bakteriler steril
eküvyon çubuk ile homojen şekilde besi yeri üzerinde dağıtıldı. Hazırlanan petrilere steril
diskler (çap: 6 mm) yerleştirildi ve disklerin üzerine dimetilsülfoksit (DMSO) çözülmüş M1 ve
M2 (3 mg/mL) örneklerinden 20 µL eklendi. Kontrol olarak örnekler için kullanılan çözücü
DMSO kullanıldı. Daha sonra petriler inkübasyon için 37˚C’de 24 saat etüvde bırakıldı.
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İnkübasyon sonucu disklerin etrafında oluşan temiz zon (mm) ölçüldü (Tablo 1, Şekil 4). Her
bir monomer için yapılan üç tekrarlardan zon çaplarındaki sapma hesaplandı.

30
25
20
15

Escherichia coli
(Gram negative)

10
5

M1-0.25
M1-0.5
M1-1
M1-2.5
M2-0.25
M2-0.5
M2-1
M2-2.5
GENTAMICIN
CONTROL(Solvent)

0

Staphylococcus
aureus (Gram
positive)

Şekil 5. M1 ve M2’nin E. Coli ve S. Aureus bakterilerine karşı antibakteriyel aktiviteleri
Tablo 1: M1 ve M2’nin E. Coli ve S. Aureus bakterilerine karşı ölçülen zon çapları
Örnekler (mg/ml)
Escherichia Staphylococcus
coli
aureus
(Gram
(Gram positive)
negative)
14,18
15,24
M1-0.25
17,45
17,26
M1-0.5
21,58
20,59
M1-1
26,12
22,44
M1-2.5
10,22
10,37
M2-0.25
12,37
11,83
M2-0.5
14,82
13,97
M2-1
16,34
15,28
M2-2.5
13,79
11,12
GENTAMICIN
7,19
CONTROL(Solvent) 8,86

3. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamında ilk olarak bodipy çekirdekli literatürde bulunmayan iki farklı madde
sentezlenmiş ve ardından antibakteriyel aktiviteleri incelenmiştir. Sentezlenen maddelerin FTIR ve NMR spektrumları kimyasal yapılarını desteklemektedir. E. coliye (gram negative) karşı
her iki örneğin de tüm konsantrasyonları daha yüksek zona yani daha yüksek antibakteriyel
etkiye sahiptir. E. Coli ile karşılaştırıldığında maddelerin S. Aureusa karşı ise daha az etkili
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olduğu gözlenmiştir. M1 her iki bakteri türüne karşı M2’den daha yüksek aktiviteye sahiptir.
Her iki örnek en düşük konsantrasyonlarda dahi ticari antibiyotik gentamisinden daha yüksek
etki göstermiştir. Ölçülen zon çaplarına çözgenin etkisini anlamak için sadece çözücü
kullanılarak yapılan deneyde ölçülen zon çapının kayda değer olmadığı ispatlanmıştır.
Sonuç olarak, M1 ve M2 örneklerinin aktif gruplarının mikrobiyal etkinlikte çok etkili olduğu
gözlenmiştir. Yüzeyde bulunan grupların bakteri hücre membran yapısını zayıflatarak bakteri
ölümüne neden olduğunu düşünülmektedir[]. Buna karşı aktif grupların bakterinin membranına
zarar veriyor olmasına ek olarak bakteri iletişim moleküllerini etkiliyor olması da antibakteriyel
mekanizma için önerilebilir. Sentezlene maddeler antibiyotik çalışmaları için umut vaat
etmektedir.
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Özet
Hassas tarım teknolojileri, tarım alanlarındaki değişkenliği kullanarak, üretim miktarını
artırmayı, toprak ve su kaynaklarının etkili kullanımını ve çevreyi korumayı amaçlayan ileri
teknolojilerdir. Daha az maliyetle daha yüksek verim elde ederek üretimi artırmak hassas
tarımsal üretimin temel amaçlarından birisidir. Ancak üretimde yanlış uygulamaların yapılması
bir taraftan maliyeti arttırırken diğer yandan çevreye zarar verebilmektedir. Yapılan bu yanlış
uygulamalar, hassas tarım teknolojilerinde kullanılan ileri teknolojiler ile giderilmekte ve
üretim maliyeti azalmakta, aynı zamanda çevrenin korunması amaçlanmaktadır. Artan
kimyasal girdi kullanımı toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Ancak
hassas tarım ile kimyasal girdilerin azaltılması veya hiç kullanılmaması çevre kirliliğini
önleyebilecek bir yaklaşımdır. Sürdürülebilirliğin sağlanması için tarımsal üretimde çevre ve
doğal kaynakların korunması oldukça önemlidir. Sürdürülebilir tarım ve hassas tarım ile
arazilerde daha az kimyasal gübre ve pestisit kullanılarak hem ekonomik hem de çevresel fayda
sağlanmaktadır. Bu çalışmada hassas tarım uygulamalarının çevre ve doğal kaynakların
korunmasındaki etkilerini ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmalar incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Çevre, Hassas tarım, Kimyasal girdi, Sürdürülebilirlik

PRECISION AGRICULTURE TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL
RELATIONS
Abstract
Precision agriculture technologies are advanced technologies that aim to increase production
by using the variability in agricultural areas, effective use of soil and water resources and the
protection of the environment. Increasing production by achieving higher efficiency with less
cost is one of the main objectives of precision agricultural production. However, if wrong
practices are made in production, the cost increases and on the other hand, the environment can
be harmed. These wrong applications are eliminated by the advanced technologies used in
precision agricultural technologies and the cost of production is reduced and the protection of
the environment is aimed. The use of increased chemical input causes soil and water sources to
be polluted. However, due to precision agricultural, the reduction of and chemical inputs or no
use is an approach that can prevent environmental pollution. In order to ensure sustainability,
protection of the environment and natural resources in agricultural production is very important.
In order to ensure sustainability, protection of the environment and natural resources in
agricultural production is very important. Both economic and environmental benefits are
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achieved by using less chemical fertilizers and pesticides in the fields with sustainable
agriculture and precision agriculture. The aim of this study is to examine the effects of the
sensitive agricultural practices on the environment and natural resources.
Keywords: Precision farming, Sustainability, Environment

1. GİRİŞ
Hassas tarım (HT), tarımsal üretimde bilgi teknolojilerinin kullanılmasıdır. Uydular ve
elektronik sistemler ile konum ve zaman bilgisi tarımsal uygulamalar ile birleştirilerek
kullanılabilir. Kullanılan teknolojiler ile arazilerde alana özgü uygulama yapılır. Bu sayede
çevre ve doğal kaynaklar korunur ve üretim maliyeti düşürülebilir. Hassas tarım,
sürdürülebilirliği sağlamak ve doğal kaynakları korumak amacıyla üretim esnasında kullanılan
kimyasal girdi kullanımını azaltır. Ayrıca alana özgü değişken oranlı uygulamalar ile ekonomik
ve çevresel katkı elde edilir. Sürdürülebilir tarım uygulamalarının temel amaçlarından birisi,
çevreyi koruyan, belli koşullarda üretim maliyetini azaltan yöntem, teknoloji ve işlemlerin
doğru kullanılmasını sağlamaktır.
Tarım arazilerinde kimyasal girdilerin kullanımından kaynaklanan çevresel etkiler her geçen
gün artmaktadır. Bu etkilerin azaltılması hassas tarım uygulamalarının benimsenmesi ile
mümkündür. Hassas tarım teknolojileri (HTT) ile uygulanan kimyasal girdilerin azaltılması
veya ihtiyaç olmayan bölgeye hiç uygulanmaması ile fazla kimyasal girdi nedeniyle
oluşabilecek çevre kirliliği engellenebilir. HTT’nin girdi kullanımını azaltması yoluyla
çevrenin korunması ve tarımın sürdürülebilirliğine olanak vermesi gibi bir yararı olduğundan
bu teknolojilerin önemi giderek artmaktadır (Keskin, 2013).
2. HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ VE FAYDALARI
Hassas tarım teknolojilerinin faydaları agronomik, teknik, ekonomik, çevresel, ürün kalitesi ve
çalışma verimliliği olmak üzere altı ana başlık altında toplanabilir (Keskin ve Görücü Keskin,
2012). Bu çalışmada çevresel faydası açısından hassas tarım teknolojileri ele alınmıştır.
2.1. Çevresel Açıdan Hassas Tarım Teknolojileri
Bitkisel üretim sürecinde geleneksek tarım uygulamalarında arazinin her yerine tek düze
uygulama yapılmaktadır. Örneğin: toprak analiz sonucuna göre ürünün gereksinimi dikkate
alınarak gübre uygulaması yapılmakta ve gübre araziye homojen olarak dağıtılmaktadır.
Dolayısıyla arazideki değişkenlik göz ardı edilerek yapılan bu uygulamada, gübre miktarı
yüksek olan alanlarda aşırı, düşük olan alanlarda ise eksik uygulama yapılmasına neden
olmaktadır.
Toprakta mevcut olan maddelerin bilinmesi ile verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar
yapılabilir. Geleneksel tarımda arazinin farklı noktalarından alınan toprak örnekleri birleştirilir
ve analiz sonucuna göre araziye sabit bir gübre normu uygulanır. Hassas tarımda ise, arazinin
farklı bölgelerinden alınan örneklerin analiz sonucuna göre gübre normu değiştirilebilir. Yani
gübre sadece ihtiyaç duyulan yere uygulanır veya hiç ihtiyaç olmayan yere uygulanmaz.
Değişken düzeyli uygulama olarak bilinen bu işlemde analiz sonucuna göre uygulama haritaları
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oluşturulur. Ayrıca toprak özelliklerini anlık olarak belirleyen algılayıcılarda geliştirilmiştir
(Keskin and Görücü Keskin, 2012). Toprağın istenilen özelliklerinin belirlenmesi ile değişken
düzeyli uygulamalar yapılması kullanılacak girdi miktarını azaltarak hem ekonomik hem de
çevresel fayda sağlamaktadır.
Tarımsal girdilerin yüksek miktarda uygulanması nedeniyle girdilerin yeraltı suları, göl, nehir
ve denizlere sızması ile oluşan çevre kirliliği buralardaki biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden
olmakta ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır (Tekin, 2005).
Hassas tarımda konum belirleme işlemi ile arazideki veriler toplanır ve daha sonra bu veriler
işlenir ve karar verme mekanizması oluşturulur. Ardından uygulama teknolojileri ile arazide
değişken düzeyli uygulamalar yapılabilir. Bu sayede uygulanan girdi miktarı azaltılarak
üretimin çevreye olumsuz etkisi azaltılmış olur. Bunun yanında konum belirleme teknolojileri
ile traktörlerin otomatik dümenlenmesi çalışmaları hızla artmaktadır. Bu traktörler sayesinde
arazide hatlar paralel olarak işlenmekte, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemler daha başarılı bir
şekilde yapılmaktadır (Akkamış, 2018). Daha az yakıt kullanılması, gübreleme ve ilaçlama
uygulamalarının azaltılması çevre açısından olumlu etkileri arasında gösterilebilir.
Hassas tarım teknolojilerinde coğrafi bilgi sistemlerinin kullanılması ile elde edilen veriler
aracılığıyla fazla girdi kullanımının önüne geçilebilmekte ve bitkinin ihtiyacı kadar girdi
kullanılabilmektedir. Gerektiğinden fazla girdinin uygulanması ekonomik olduğu kadar çevre
kirliliği yönünden de önemlidir. Dolayısıyla artarak devam eden dünya nüfusu karşısında
hassas tarım uygulamalarının gelecekte daha önemli olacağını görülmektedir (Temizel and
Koç, 2015).
2.2. Tarımsal Üretimdeki Çevresel Sorunlar
Tarımsal üretimde kullanılan bitki besin maddeleri ve kimyasal pestisitlerin aşırı derecede
kullanılması yeraltı ve yerüstü kaynakları ile canlı çeşitliliğini etkilemektedir. Yapılan bu
uygulamaların planlı ve tekniğe uygun olması çevreye olan zararı en aza indirebilecektir.
2.2.1. Kimyasal gübre kirliliğinden kaynaklanan sorunlar
Tarımda kimyasal gübre kullanımı çevreye önemli derecede kirletici yayılmasına neden
olmaktadır. Bu kirleticiler toprakta tuzluluğun artmasına, ağır metal birikimine, sularda
ötrofikasyona sebep olmaktadır. Ayrıca kullanılan gübrenin yapısındaki maddeye göre,
atmosfere sera gazı salımı gerçekleştirebilmektedir. Aşırı miktarda kimyasal gübre kullanımı
gibi uygulamalar tarım arazilerine zarar vermektedir. Türkiye’de, toplam tarım alanı 2002
yılında 26,5 milyon hektar iken, 2017 yılında 23,3 milyon hektara gerilemiştir (Ağaçayak,
2019). Ancak tarım alanları azalırken, tüketilen kimyasal gübre miktarı artış göstermiştir.
Tüketilen toplam gübre 2002 yılında 4,5 milyon ton iken, 2017 yılında %40 oranında bir artışla
6,3 milyon tona çıkmıştır. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri ise yanlış gübre uygulamaları
ve bunun sonucu toprağın verimsizleşmesidir (Anonim, 2019).
Gübre kirliliğinin en önemli etkisi sulama suyundaki nitrat miktarını artırmasıdır. Toprakta
nitrat birikimi özellikle gübreleme ile meydana gelmektedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde
sulama yapılan alanlarda evaporasyonla birlikte nitrat birikimi artış göstermektedir. Yoğun
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gübre kullanımının en önemli olumsuz etkilerinden birisi de su ötrofikasyonudur. Suda yaşayan
canlılar bu durumda olumsuz yönde etkilenmekte ve sayıları azalmakta ya da yok olmaktadırlar
(Savcı, 2012).
2.2.2. Pestisit kirliliğinden kaynaklanan sorunlar
Tarımda pestisit kirliliğinden kaynaklanan çevresel sorunlar temel olarak yeraltı ve yerüstü
suyunu etkilemektedir. Bitkisel üretimde hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde
çoğunlukla pestisitler kullanılmaktadır. Pestisitler kullanılmadığı durumlarda %60’lara varan
oranlarda kalite ve verim düşüklüğü olabilmektedir. Bu yüzden, verim kaybına sebep olan
zararlı organizmaları kontrol altına almak için bitki koruma ilaçlarının kullanılması bir
zorunluluk haline gelmiştir (Tiryaki et al., 2010). Pestisitlerin yoğun ve bilinçsiz şekilde
kullanımından dolayı, gıda ürünlerinde, toprakta, su ve havada pestisit kalıntısı kalabilmektedir.
Pestisitler uygulandığında bir kısmı buharlaşma ve dağılma nedeniyle kaybolurken, bir kısmı
da bitki üzerinde ve toprak yüzeyinde kalmaktadır. Havaya karışan pestisit rüzgârlarla taşınıp,
yağışlarla tekrar yeryüzüne dönebilir. Bu yolla diğer organizma ve bitkilere ulaşan pestisit,
kalıntı ve toksisiteye neden olabilir (Tiryaki et al., 2010).
Pestisitler, uygulama yapıldıktan sonra, yağmur suları ile yüzey akışı şeklinde veya toprak
içerisinde aşağıya doğru yıkanmak suretiyle taban suyu ve diğer su kaynaklarına ulaşabilirler.
Yeraltı suyu kirlenmesi ile kirli su akıntılarının, nehirler ve göllere de bulaşma olasılığı vardır.
Yeraltı suyu kirlendiğinde temizliği çok pahalı ve zordur. Yeraltı su kirliliğine karşı en iyi
koruma kirliliğin önlenmesidir (Yücel, 2007).
2.2.3. Sulamadan kaynaklanan sorunlar
Tarımsal üretimde sulamanın plansız ve kontrolsüz yapılması sonucu önemli çevre sorunları
oluşabilmektedir (Parlakay et al, 2015). Toprak tuzluluğu ve drenaj başlıca çevresel etkileri
arasında yer almaktadır. Ayrıca, pestisitler, gübre kaynaklı nitratlar yeraltı sularına
sızabilmekte, azot ve fosfor yüzey akışına karışabilmektedir. Sulama ve drenaj yeraltı su
seviyelerini etkileyebilmekte ve toprakta tuzluluğun artmasına neden olabilmektedir
(Dişbudak, 2008).
Sulama ile tarımsal üretim arttırılırken; kaynak kaybının yanında, çevreye zarar verilmekte ve
doğal dengenin bozulmasına neden olunmaktadır. Artan nüfus ve beraberinde artan su talebi ve
iklim değişikliği nedeniyle azalması beklenen tatlı su kaynakları incelendiğinde, tarımda suyun
etkin kullanılması gerekmektedir. Sulama ve drenaj projelerinin olumlu etkilerinin yanı sıra,
çevreye olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu etkiler sulama projelerinin
sürdürülebilirliğini kısıtlayabilmektedirler (Özkay et al., 2008).
3. HASSAS TARIM İLE ÇEVRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Hassas tarımda tarımsal girdi kullanımının azaltılması ile geleneksel tarımın çevreye olumsuz
etkileri azaltılmaktadır. Böylece hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik artmaktadır.
Topraktaki değişkenliği algılayan sensörler aracılığıyla kimyasal gübre uygulamaları sadece
değişkenlik olan bölgelere uygulanabilmektedir. Rogovska et al. (2019), hassas gübre
uygulaması yapabilmek için toprak nitrat seviyesini ölçen mobil sensör geliştirmişler ve bu
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sensör ile kireçli olmayan topraklarda nitrat seviyesinin bir saniyeden daha kısa bir sürede tespit
edilebileceğini bildirmişlerdir. Gelecekte bu sistem otonom bir araçla birleştirilerek gerçek
zamanlı olarak hareket halinde uygulama yapılabilecektir.
Tarımsal üretimde daha fazla tarımsal girdi kullanarak yüksek verim elde edilebilir. Ancak
bunun yanında çevrenin korunması da gereklidir. Bu yüksek verimliliği elde edebilmek için
toprak özelliklerindeki değişkenlik belirlenmelidir. Tarım alanlarının toprak özelliklerinin
mekânsal değişimini anlamak hassas tarımın temel amaçlarından biridir (Adamchuk et al.,
2004). Ayrıca tarımsal uygulamaları optimize etmek tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan
çevresel etkiyi belirlemek için önemlidir. Tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar, sulama
suyu, tohum ve toprak işleme gibi uygulamalar toprak özelliklerinin haritalanması ile değişken
düzeyli olarak uygulanabilir. Harita esaslı ve sensör esaslı olmak üzere iki tür değişken düzeyli
uygulama vardır (Grisso et al., 2011).
Değişken düzeyli uygulamalar ile üretim optimum düzeye getirilebilir ve ekonomik verimlilik
sağlanabilir. Diğer taraftan, uygulanan kimyasallarının miktarının ayarlanması, bu
kimyasalların aşırı kullanımından ortaya çıkabilecek çevre kirliliğini de büyük oranda
azaltabilir. Forouzanmehr and Loghavi (2012), %94’ün üzerinde doğruluk oranı ile gübre
uygulaması için harita esaslı değişken düzeyli uygulama sistemi geliştirmişlerdir. Diğer yandan
Alameen et al. (2019), değişken düzeyli gübre uygulayan sistemin performansını
değerlendirmişlerdir. Sistemin %2,6 hata oranı ile verimli bir şekilde kullanılabildiğini
belirtmişlerdir.
Hassas tarım pestisitlerin kullanımından kaynaklanan çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik
teknolojileri içermektedir. Bu teknolojiler yabancı ot, böcek ve hastalıkların kontrol altına
alınmasını sağlayabilir. Toprak ve canlı bitkinin yansıttığı ışınım arasında farklılık mevcuttur.
Bu farklılık kullanılarak yansıyan ışınım bir algılayıcı tarafından algılanır ve yabancı ot bulunan
bölgeye ilaçlama yapılır. Bununla birlikte hastalıklı bitki ile sağlıklı bitkinin yansıttığı ışınım
da farklıdır. Aynı yöntemle seçici ilaçlama yapılarak sadece hastalıklı olan kısımlar ilaçlanır
(Keskin and Görücü Keskin, 2012).
Arazinin değişkenliğinin belirlenerek ve uygulama haritaları oluşturularak yapılan sulama
çalışmaları da son zamanlarda artış göstermektedir. Arazilerin farklı bölgelerinde bilindiği
üzere toprak yapısı ve organik madde içeriği farklılık göstermektedir. Bu değişiklikler farklı
sensörlerle algılanarak değişken oranlı sulama yapılabilir. Bu sayede hem su uygulama miktarı
azalır hem de zamandan tasarruf edilmiş olur. Ayrıca sulama için harcanan enerji de azalır.
Hedley et al. (2010), değişken düzeyli sulama yapmak için bir sulama programı
oluşturmuşlardır. Kablosuz sensör ağı kullanarak toprak nemi incelenmiş ve bunun sonucunda
elektriksel iletkenlik haritaları oluşturulmuştur. Ardından bu harita ile sulama programlaması
yapmak amacıyla kullanılabilir su tutma kapasitesi haritası oluşturulmuştur. Özellikle suyun
sınırlı olduğu bölgelerde değişken düzeyli sulamanın çok fazla fayda sağlamasının yanında
yüzey akış ve drenajın azalmasıyla çevresel olarak olumlu etkisinin olduğunu
gözlemlemişlerdir.
4. SONUÇLAR
Tarımsal üretim sürecinde meydana gelen çevre kirliliği hem insan sağlığını hem de çevreyi
olumsuz etkilemektedir. Bu işlemlerin sürdürülebilir tarım, organik tarım, iyi tarım, hassas
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tarım gibi uygulamalar ile azaltılması amaçlanmaktadır. Bunlardan biri olan hassas tarım,
tarımsal üretimde bilgi ve teknolojinin kullanılması ile kimyasal (yapay gübre ve pestisit)
uygulamaların kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla tarım arazileri küçük
parçalara bölünmekte ve işlemler hassas tarımda kullanılan teknolojilerle yapılmaktadır.
Değişken düzeyli uygulama adıyla bilinen teknoloji ile arazide yalnızca istenilen bölgeye
gerektiği kadar uygulama yapılmaktadır. Hassas tarım, özellikle girdi miktarının azaltılmasına
izin verdiğinden, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tarımsal yaklaşımı benimseyen ve
destekleyen en önemli üretim tekniklerinden biridir. Bu nedenle hassas tarımsal üretim
konusundaki araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarının desteklenmesi son derece önem arz
etmektedir.
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Özet
Eski yerleşim yerlerinde bulunan ve ekonomik ömrünü doldurmuş su dağıtım sistemlerinde
borular yenilendiğinde genel olarak önceki hatlar genelde iptal edilmemekte ve hizmet vermeye
devam etmektedir. Bu çalışmada, içmesuyu dağıtım sistemlerinde sokaklarda hizmet veren
mükerrer hatların su kayıplarına etkisi araştırılmış ve Malatya su dağıtım sistemi için uygulama
yapılmıştır. Bir pilot bölgede, minimum gece debisi, ortalama debi ve maksimum talep
sırasıyla, 38 l/s, 47 l/s ve 57 l/s olarak ölçülmüştür. Saha çalışmaları ve analizler sonucunda
izole bölgeye başka bir hat girişinin olduğu tespit edilmiştir. 200 mm çaplı boru üzerinde
debimetre yerleştirilecek sisteme giren toplam debi ve hacim izlenmiş, sistemde mükerrer hat
iptal edilerek sistem giriş hacmindeki değişim analiz edilmiştir. Debi ölçümleri ve hat iptalleri
sonucuna günlük giriş hacmi 6000 m3’den 2000 m3 seviyesine düşürülmüş ve toplamda çalışma
zaman aralığında 4000 m3 tasarruf sağlanmıştır. Bölgede toplam hat uzunluğu 6233 m olup
çalışma sonucunda 0.642 m3/gün/m su tasarrufu sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: su dağıtım sistemi, gelir getirmeyen su, boru hattı

EFFECT OF THE REPEATING DISTRIBUTION PIPES ON LEAKAGES IN
DISTRICT METERED AREA
Abstract
In old districts where the new pipes were constructed, the old lines, which are not repealed in
many cases, continue to provide services without the knowledge of the utility due to the absence
of operation plans. In this study, the effect of double lines providing service in street on water
losses in water distribution systems was investigated and Malatya water distribution system
was selected as application area. In pilot zone, the minimum night flow, average flow rate and
peak water demand were measured as 38 l/s, 47 l/s and 57 l/s, receptively. After the analysis
and field works conducted, it is determined that there is another inlet and pipeline not measured
in the region. The flowmeter was placed on the 200 mm diameter pipe and the total input flow
area was determined. After the old water supply has been interrupted, changes in system input
flow rate and volume have been analyzed. The daily average inlet volume was reduced from
the level of 6000 m3/day to the 2000 m3/day to the system. Considering that the total network
length in region is 6233 m, it is obtained that the water, 0.642 m 3/day/meter, was saved to the
system.
Keywords: water distribution system, non-revenue water, pipeline.
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1. GİRİŞ
Eski yerleşim yerlerinde farklı zamanlarda boru hatları döşenmiş, eski hatlar iptal edilmemiş
olup bunlara ait sayısal haritalar oluşturulmadığından dolayı aynı cadde veya sokakta birden
fazla hat hizmet verir duruma gelmiştir. Bu durum özellikle şebeke işletme çalışmasında
abonelere suyun zamanında iletilememesi, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmaması
ve çoğu durumda kurum için gelir getirmeyen su oranının artması gibi sonuçları ortaya
çıkarmaktadır. Bu nedenle özellikle çok eski şebekelerde kısa veya orta vadede şebeke işletme
veriminin arttırılması için cadde sokak bazında tek hat ile hizmet verilmesi çalışmalarının
yapılmasının önemli olduğu söylenebilir. Literatürde yapılan çalışmalarda, su kayıplarına ve
sızıntılara sebep olan faktörler olarak, hat uzunluğu, sızıntı kontrolünün yapılıp yapılmaması,
boru malzemesinin ekonomik ömrünü doldurması, bağlantı noktası sayısının fazla olması,
işletme faktörleri ve çevresel etkiler şeklinde verilmektedir. Park Loganathan (2002) içme suyu
dağıtım sisteminde boru elemanının kritik hasar oranını tanımlamak ve boru değişimi için doğru
bir çözüm sunmak için bir denklem önermiştir. Denklem geliştirilen girdi parametresi olarak,
onarım ve değişim maliyetleri, faiz, boru çapı ve uzunluğu gibi değişkenler kullanılmıştır. He
vd. (2011), su dağıtım sistemlerinde faydalı ömür modelini, ilk arıza periyodu, rastgele arıza ve
ciddi arıza periyotları olmak üzere üç farklı periyotta incelemiştir. Dağıtım sisteminde, arıza ve
sızıntı algılama tahmin modeli ile boru değişim programlama modeli oluşturulmuştur. Model
sonuçları esas alınarak zamansal ve optimal boru değişim periyodu belirlenmiş ve su kayıp ve
kaçak kontrol analizi ile maliyet mukayese edilmiştir. Suribabu ve Neelakantan (2012), su
dağıtım şebekelerinde maliyetin analiz edilmesi gerektiği, sistemi tasarlarken yatırım maliyeti
ve bakım işletme onarım maliyetlerinin özellikle kritik zamanlarda daha fazla önem kazandığı
vurgulanmıştır. Çalışmada, sistemin ekonomik ömrü boyunca bakım ve onarım maliyetleri ve
sistem performansını esas alan bir model geliştirilmiştir. Islam ve Babel (2013), dağıtım
sistemlerinde sızıntılardan kaynaklanan su kayıplarının yaygın olarak karşılaşılan sorun olduğu
ve artan şehir nüfuslarına karşın şebeke kayıpları nedeniyle su talebini karşılamanın gün
geçtikçe zorlaştığı vurgulanmıştır. Su kayıp kontrol stratejisi geliştirilmesinde en önemli
bileşenin ekonomik olarak azaltılabilecek sızıntı seviyesinin belirlenmesi gerektiği
belirtilmiştir. Çalışmada, ölçülebilir alt bölgelerde su kayıplarının azaltılmasında ekonomik
bileşenler göz önünde bulundurulmuş ve şebeke sisteminde hidrolik ve işletme koşulları farklı
sızıntı ve hidrolik yöntemlerle hesaplanmıştır. Ferrari ve Savic (2015), su dağıtım sistemlerinde
ölçülebilir alanların etkili bir şekilde uygulanması ve bunun sürdürülebilir olması için alternatif
çözümlerin ortaya konularak analizlerin ve maliyet hesaplamalarının yapılması gerektiği
vurgulanmıştır. Çalışma kapsamında, farklı izole bölge durumları karşılaştırılarak ekonomik
performansı değerlendirilmiş ve en iyi çözümü tespit edecek yol ortaya konulmuştur. Senante
vd. (2016), su dağıtım sistemlerinde sızıntı hesaplamalarının ekonomik seviyede olup olmadığı
çoğu zaman dikkate alınmadığı ve hesaplanmadığını vurgulamıştır. Bu nedenle çalışmada, su
dağıtım sistemlerinde sızıntıların azaltılmasında sürdürülebilir ve ekonomik düzeyde sızıntı
kavramı ile çevresel ve maliyetleri incelenmiştir. Bunu yapmak için yönlü mesafe fonksiyonu
kullanılmış ve kayıpların maliyeti sızıntının ekonomik olarak değerlendirilmesinde öncü bir
yaklaşım olduğu vurgulanarak Şili’de su yönetimi için ampirik uygulamalar
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, sızıntıların maliyetinin sisteme verilen oranın %32’lik
kısmına denk geldiği görülmüş ve böylece kaçakların Su İdareleri yöneticileri açısından
farkındalık olması ve dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
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Bu çalışmada, içmesuyu dağıtım sistemlerinde sokaklarda hizmet veren mükerrer hatların su
kayıplarına etkisi araştırılmış ve Malatya su dağıtım sistemi için uygulama yapılmıştır. Mevcut
şebekede aynı caddede mükerrer olarak yer alan ve hizmet veren hatların iptal edilmesi
çalışması; ofis ve saha çalışmaları, sahada hat iptali sonucunda açığa çıkan ve su verilemeyen
abonelerin belirlenmesi ve bu abonelere su verilmesi için abone bağlantı çalışmaları, hat
iptalinden sonra izole alt ölçüm bölgesinde giriş debisindeki değişimin izlenmesi vb. çalışmalar
yürütülmüştür.
2. ÇALIŞMA ALANI
Bu çalışma kapsamında saha uygulamaları ve analizleri için Malatya ili uygulama alanı olarak
seçilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Malatya İli, kuzeyde Sivas ve Erzincan, doğuda
Elazığ ve Diyarbakır, güneyde Adıyaman ve batıda Kahramanmaraş illerine komşu bulunmakla
beraber, il topraklarının toplam yüzölçümü 12.412 𝑘𝑚2 ’dir (MASKİ, 2018: Durmuşçelebi,
2018). Uygulama alanında şebeke rehabilitasyonu yapılmayan, boru malzemesi değiştirilmeyen
ve sadece izole vanalarıyla diğer şebeke bölgelerinden izole edilmiş Kavaklıbağ DMA pilot
çalışma alanı olarak seçilmiş (Şekil 1) ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Seçilen Kavaklıbağ
pilot bölgesinde toplam şebeke uzunluğu 6233 m, toplam servis bağlantı uzunluğu (bina
bağlantı uzunluğu) ve toplam abone sayısı 3384 olarak belirlenmiştir. Bölgede ortalama basınç
değeri 41.2 mss olarak ölçülmüştür.

Şekil 3. Mükerrer hat iptali yapılan çalışma alanı
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3. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
3.1. Giriş Debisi ve Hacminin İzlenmesi
Kavaklıbağ bölgesinin izole edilmesi çalışmalarına Aralık-2016 tarihinde başlanmış ve bu
amaçla 28 Aralık 2016 tarihinde bölgeye giren ve çıkan debiler izlenmeye başlanmıştır. İlk
ölçümlerde minimum gece debisi 38 l/s olarak ölçülürken bölgeye giren ortalama debinin 47
l/s olduğu pik tüketim saatinde ise debinin 57 l/s olduğu tespit edilmiştir (Şekil 2) (MASKİ,
2018: Durmuşçelebi, 2018).

Şekil 2. Kavaklıbağ DMA bölgesi ilk ölçüm verileri
Bölge debisi izlenmeye başladıktan sonra yapılan analizler ve saha çalışmaları sonucunda
bölgede ölçülmeyen başka bir girişin de mevcut olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen giriş 200
mm çapındaki pik boru üzerine de debimetre yerleştirilmiş ve bölgenin toplam giriş debisi
belirlenmiştir. Bahsi geçen 200 mm çapındaki pik borunun bölge izole edilirken ilk etapta fark
edilememesinin sebebi, o borunun bölgedeki tüm sistemden ayrı çalışıyor olmasıdır. Çok
önceden iptal edilmiş olması gereken eski hat, üzerindeki birkaç abone aktarılamadığından
dolayı bölgedeki diğer borulardan tecrit bir şekilde çalışmaya devam etmiş ve sadece sınırlı
sayıdaki aboneye su iletmiştir. Pik boru hesaplamalara dahil edildiğinde ise minimum gece
debisi ortalama 62 l/s olurken pik tüketim saatinde maksimum debi 82 l/s olarak ölçülmüştür
(Şekil 3) (MASKİ, 2018: Durmuşçelebi, 2018).
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Şekil 3. Kavaklıbağ DMA pik boru tespiti sonrası debi
Sadece birkaç abone göreceli olarak daha yeni şebekeye zamanında aktarılmamış olduğundan
dolayı çalışmaya devam eden bir boru üzerinde kaba bir hesapla 25 l/s civarında bir debi
geçmektedir. Bu durum fark edilince zaman kaybetmeksizin pik boru iptal edilmiş ve durumdan
etkilenen 6 adet abonenin bağlantıları yeni şebekeye aktarılarak kısa sürede büyük bir su
kaybının önüne geçilmiştir. Sahada hat iptalleri için yapılan çalışmalardan sonra sisteme giriş
debileri izlenmiş ve özellikle gece debisindeki değişimler analiz edilmiştir (MASKİ, 2018:
Durmuşçelebi, 2018). Ayrıca, Kavaklıbağ DMA bölgesinde hat iptalinden önce ve sonraki
dönemlerde sisteme verilen su hacmindeki değişimler izlenmiş ve Şekil 4’te verilmiştir.
KAVAKLIBAĞ PİK Hat İptali Öncesi Giriş Hacmi
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Şekil 4. Kavaklıbağ pik hat iptali öncesi ve sonrası sisteme giriş hacim değişimleri
3.2. Kavaklıbağ DMA Mükerrer Hat İptalleri: Fayda-Maliyet Analizi
Kentsel su yönetiminde temel prensip, kaliteli suyun vatandaşa zamanında iletilmesi şeklinde
yazılabilir. Diğer taraftan Kurum için yatırım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, vatandaşa
zamanında hizmet götürülebilmesi için işletme maliyetin en aza indirilmesi oldukça önemlidir.
Bu bölümde hat iptalleri sonucunda ortaya çıkan maliyetler ve bu iptaller sonucunda beklenen
faydalar verilmiştir (Durmuşçelebi, 2018). Bunlar temel olarak;
 Sistemin izlenmesi için yerleştirilen ölçüm cihazları maliyetleri
 Sistemde meydana gelen arızaların tamir ve onarımı için ortaya çıkan tüm maliyetler:
kazı/dolgu maliyeti (500 TL/dolgu), iş makinesi çalışma süresine bağlı maliyet (217.60
TL/kazı), arıza onarımı için personel/saat maliyeti (180.06 TL/kazı), asfalt-kaplama maliyeti
(500 TL/kazı) ve boru malzemesi/ekipmanlarının maliyeti
 Sistemde meydana gelen arızalardan kaynaklan sızıntı su maliyeti
 Hat iptali maliyeti: Mükerrer hattın yerinin belirlenmesi, hat iptali için kazı ve dolgu maliyeti
(500 TL/dolgu), işçilik maliyeti (180.06 TL/kazı), abone bağlantısı işçilik maliyeti (180.06
TL/kazı), İptal edilen abone bağlantılarının yeni bağlantı maliyeti (100 TL/m)
Kavaklıbağ bölgesinde saha çalışmalarında toplam 50 çalışma için harcanan miktar 73,227.67
TL olarak hesaplanmış olup arıza başına ortalama gider yaklaşık olarak 1464.55 TL/çalışma
şeklindedir. Bölgede toplam şebeke uzunluğu 6233 m olup, birim boru uzunluğu için arıza
onarım bedeli (1464.55/6233=0.235 TL/arıza/m şeklindedir. Bölgede fiziki kayıp ve debimetre
çalışmalarda harcanan miktar 37,284.87 TL olarak hesaplanmış olup birim boru uzunluğu için
ilk yatırım bedeli (37,284.87/6233=5.982 TL/m şeklinde hesaplanabilir. Yukarıda yapılan
hesaplamalara göre birim hat uzunluğu başına düşen maliyet toplamda 6.217 TL/hat uzunluğu
(m) şeklinde elde edilebilir. Kavaklıbağ DMA bölgesinde bütün çalışma süresince bölgeye
verilen su miktarı günlük ortalama 6000 m 3 seviyelerinden günlük ortalama 2000 m 3
seviyelerine düşürülmüştür. Buna göre bu bölgede günlük ortalama 4000 m 3 su sisteme
kazandırılmıştır.
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Çalışma alanında toplam şebeke uzunluğu 6233 m olduğu göz önünde bulundurulursa bu
çalışmalar sonucunda birim hat uzunluğu başına sisteme kazandırılan ve tasarruf edilen Su=
(4000 m3 /gün)/(6233)=0.642 m3 /gün/m şeklinde elde edilebilir. Uygulama alanında 2017
fiyatlarına göre birim metreküp suyun fatura bedeli 2.98 TL/m 3‘tür. Ancak bu bedel abonelere
iletilen ve aboneler tarafından kullanılan suyun bedelini temsil ettiği için, fiziki kaybın bedeli
için bu rakamı doğrudan almak gerçeği yansıtmayacaktır. Bu nedenle fiziki kayıp hacminin
parasal karşılığını hesaplamak için suyun birim metreküp bazında üretim bedeli dikkate
alınmıştır. Uygulama alanında su arıtılmadan ve kendi cazibesi ile sisteme geldiği için suyun
üretim bedeli terfili sisteme ve/veya arıtma gerektiren sisteme göre daha düşük olacaktır. Bu
nedenle bu çalışma kapsamında birim metreküp fiziki kayıp hacminin sisteme kazandırılması
ile elde edilecek fayda hesabı için fatura bedelinin % 15’i alınmıştır. Sonuç olarak çalışma
alanında sisteme kazandırılan birim metreküp fiziki kaybın parasal karşılığı (2.98*0.15=0.447
TL/m3) olarak alınmıştır. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda birim hat uzunluğu başına
sisteme kazandırılan ve tasarruf edilen suyun bedeli (0.642 (m 3 /gün/m)*0.447=0.287
TL/m3/gün/m) olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan maliyet ve beklenen faydalar esas alınarak
denklem (6.1) yardımıyla yapılan yatırımın dönüş süresi hesaplanmıştır (Arregui vd., 2011).
Yapılan bu hesaplamalarda enflasyon oranı % 12 olarak alınmıştır.
𝑛

𝐷𝑠 = [𝐶𝑎𝑐𝑞 + 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝐶𝑎𝑑𝑚 + ∑ ∀𝑖 ∗ 𝜀𝑖 ∗
𝑖=1

𝐶𝑊
(1 + 𝑟 ′ )𝑛
]∗
′
(𝑖−1)
(1 + 𝑟 )
(1 + 𝑟 ′ )𝑛 − 1

(1)

Burada, Cacq ; ilk yatırım bedelini, Cinst ; kurulum bedelini, Cadm ; satılamayan su bedelini, r ′ ;
ifadesi ise enflasyon oranının temsil etmektedir. Uygulama alanında Dabakhane ÖAB için
yapılan yatırımların dönüş süresi 90-120 gün arasında hesaplanmıştır. Ayrıca sisteme
kazandırılan su başka bölgelerin su ihtiyacını karşılamada kullanılacağı için su kaynaklarının
verimli kullanılması açısından önemli kazanımlar sağladığı görülmektedir.
4. SONUÇLAR
Şebeke rehabilitasyonu yapılmayan, boru malzemesi değiştirilmeyen ve sadece izole
vanalarıyla diğer şebeke bölgelerinden izole edilmiş Kavaklıbağ DMA pilot çalışma alanı
olarak seçilmiş ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Eski yerleşim yerlerinde farklı zamanlarda
boru hatları döşenmiş, eski hatlar iptal edilmemiş olup bunlara ait sayısal haritalar
oluşturulmadığından dolayı aynı cadde veya sokakta birden fazla hat hizmet verir duruma
gelmiştir. Bu durum özellikle şebeke işletme çalışmasında abonelere suyun zamanında
iletilememesi, su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmaması ve çoğu durumda kurum için
gelir getirmeyen su oranının artması gibi sonuçları ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Çok
önceden iptal edilmiş olması gereken eski hat, üzerindeki birkaç abone aktarılamadığından
dolayı bölgedeki diğer borulardan tecrit bir şekilde çalışmaya devam etmiş ve sadece sınırlı
sayıdaki aboneye su ilettiği belirlenmiş ve bölgede debimetre okumalarına göre minimum gece
debisi ortalama 62 l/s olurken pik tüketim saatinde maksimum debi 82 l/s olarak tespit
edilmiştir. Uygulama alanında eski hatlar iptal edilmiş ve bu hat üzerindeki aboneler yeni
sisteme aktarıldıktan sonra minimum gece debisi izlenmiş ve bölgede bütün çalışma süresince
bölgeye verilen su miktarı günlük ortalama 6000 m3 seviyelerinden günlük ortalama 2000 m 3
seviyelerine düşürülmüştür. Buna göre bu bölgede günlük ortalama 4000 m 3 su sisteme
kazandırılmış olup birim hat uzunluğu başına sisteme kazandırılan ve tasarruf edilen 0.642
m3/gün/m şeklinde hesaplanmıştır. Sisteme kazandırılan birim metreküp fiziki kaybın parasal
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karşılığı 0.447 TL/m3 olarak belirlenmiştir. Uygulama alanında hat iptalleri için sahada yapılan
çalışmalar, imalatlar ve işçilik kalemleri göz önüne alınarak birim hat uzunluğu başına düşen
ilk yatırım maliyeti ve arıza onarım ve bakım maliyetleri toplamda 6.217 TL/hat uzunluğu (m)
şeklinde elde edilmiştir. Uygulama alanında yapılan yatırımların dönüş süresi 90-120 gün
arasında hesaplanmıştır. Diğer taraftan hat iptallerin kuruma ve sistem işletmesi üzerindeki
olumlu etkileri incelendiğinde genel olarak aşağıdaki gibi faydaların oluşacağı
düşünülmektedir;





Alt ölçüm bölgesinde sisteme verilen debinin düzenli olarak izlenmesi,
Hat iptali ile alt ölçüm bölgesinde cadde ve sokakta hizmet veren ve kontrol edilemeyen
mükerrer hatlardan sisteme giren su hacminde tasarruf sağlanması,
Mükerrer hatların iptali ile alt ölçüm bölgesinde arıza sayısında azalma ve buna bağlı
olarak maliyetin azalması,
Mükerrer hattan dolayı sisteme verilen fazla suyun başka alt ölçüm bölgelerin
kullanılması ile vatandaş memnuniyetinin arttırılması.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma, 2018 yılında Fatih Mehmet DURMUŞÇELEBİ tarafından tamamlanan Yüksek
Lisans Tezinden üretilmiş, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon
Birimi, İÜ-BAP FYL-2018/663 numaralı projesi ile desteklenmiştir. Yazarlar, Desteklerinden
dolayı İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne ve veri ve
teknik desteklerinden dolayı MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etmektedir.
KAYNAKLAR
Park S.W., Loganathan G.V., 2002. Methodology for Economically Optimal Replacement of Pipes in Water
Distribution Systems: 1. Theory. KSCE Journal of Civil Engineering, 6, 539 – 543.
He Z., Yuan Y., Zhao H., 2011. Analysis of lifecycle model for water distribution systems. ICPTT 2011 ASCE.
47-53.
Suribabu C.R., Neelakantan T.R., 2012. Sizing of water distribution pipes based on performance measure and
breakage- epairreplacement economics. ISH Journal of Hydraulic Engineering, 18, 241-251.
Islam M.S., Babel M.S., 2013. Economic Analysis of Leakage in the Bangkok Water Distribution System.
American Society of Civil Engineers, 139, 209-216.
Ferrari G., Savic D., 2015. Economic Performance of DMAs in Water Distribution Systems. Procedia Engineering,
119, 189 – 195.
Senante M. M., Arce M. M., Garrido R. S., 2016. Estimating the environmental and resource costs of leakage in
water distribution systems: A shadow price approach. Science of the Total Environment, 568, 180–188.

300

REMOVAL OF HEAVY METALS USING SILICA FUME
Neslihan Manav-Demir, Elif Burcu Atci*
Department of Environmental Engineering, Yildiz Technical University, Turkey
* Corresponding author, e-mail: elifburcuatci@gmail.com

Abstract
Heavy metals and other toxic materials from industrial wastewaters accumulate in soil and
water depending on weather conditions and climate. As a result of accelerating industrialization
with technological developments, toxic heavy metals in air, water, and soil has become a global
problem and reduction of these pollutants has become a priority. In general, the problem of
heavy metals in the environment is recognized as a great danger for human and environmental
health because of their high toxicity, nonbiodegradability, and accumulation in living
organisms. Removal of copper and nickel, by adsorption onto silica fume, from synthetic
wastewater containing 500 mg/L copper and 100 – 1000 mg/L nickel was studied. Experiments
were conducted with three different adsorbent concentrations at room temperature, at a pH of
5±0.1. Heavy metal analyses were conducted using atomic absorption spectrophotometer.
Removal efficiencies for copper was above 70% at various adsorbent concentrations. On the
other hand, sufficient removal efficiencies for nickel could not be obtained. Results showed
that silica fume can be confidently used as a cheap and easily available adsorbent for the
removal of copper from industrial wastewaters. Use of silica fume as an adsorbent reduces cost
of operation in industrial wastewater treatment systems, and it also contributes to waste
management efforts.
Keywords: Adsorption, Heavy metal, Silica fume

1. INTRODUCTION
Due to the fact that industrial activities have accelerated (Vunain et al., 2016), heavy metals in
air, soil, and wastewaters have become a global problem (Yang et al., 2013), and
removal/reduction of these pollutants have become a major problem that environmental
engineers face (Doğan et al., 2008). Heavy metals and other toxic substances from industrial
wastewaters can accumulate in water and soil (Kalıpcı and Ceylan, 2017). In general, heavy
metals are considered as a major threat for human and environmental health due to the fact that
they are toxic and nonbiodegradable in nature and that they accumulate in biomass (Gumpu et
al., 2015; Singhon et al., 2012; Chong et al., 2018). Several heavy metals in water and
wastewater include cadmium, lead, copper, chromium, mercury, uranium, nickel, cobalt, zinc,
arsenic, selenium, talium, and antimony, and usually they originate from natural and
anthropogenic processes like mining operations, electro-coating processes, metal coating
processes, painting and printing operations, phosphate-based fertilizer production, disposal of
residential wastes, burning of fossil fuels (Vunain et al., 2016). Although some heavy metals
are accepted as micronutrients for living things, several of them are classified as hazardous and
they are toxic even at very low concentrations (Ihsanullah, 2016).
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Many research studies have been dedicated to development of new techniques for the removal
of heavy metal ions from industrial wastewater (Hebrant et al., 2013). For this purpose, different
methods such as chemical coagulation, precipitation, evaporation, oxidation and reduction, and
adsorption (Al-Harahsheh et al., 2015) were used. Adsorption is more common due to low cost
and ease of operation of them (Kim et al., 2015). Although activated carbon is the most common
adsorbent in most of adsorption-related studies, use of natural (Gök and Çimen-Mesutoğlu,
2017) and low-cost, industrial/agricultural wastes are also reported in recent years (Alyüz and
Veli, 2005). Besides, polymers, zeolites, and several other materials are also reported in
adsorption studies (Mendoza-Castillo et al., 2015). Silica fume is usually produced as a waste
material in silicon and silicon-alloy metal production facilities, and can be used as an adsorbent
material (Kalkan et al., 2012). In recent years, use of silica fume as an adsorbent for heavy
metal removal have accelerated (Abdelrahman and Hegazey, 2019; Zhang et al., 2018; Cristian
et al., 2015; Nadaroğlu et al., 2013).
The capacity of an adsorbent, which is a measure of how much an adsorbent can adsorb a
material is defined by adsorption isotherms. Several mathematical relationships are defined to
represent characteristics of an adsorption isotherm including Freundlich, Langmuir, BrunauerEmmet-Teller (BET), Dubinin-Radushkevich-Kagener (DRK), and Polanyi (Karaman, 2010).
Of these, Freundlich and Langmuir isotherms are used more commonly in heterogeneous
systems (Li et al., 2014) because of their simplicity (Nadaroglu and Kalkan, 2014). On the other
hand, kinetics of adsorption is usually expressed by pseudo-first and pseudo-second order
models (Simonin, 2016).
This paper presents results of an adsorption study in which heavy metal (copper and nickel)
removal from synthetic wastewater was investigated. Experiments were conducted with three
different adsorbent dosage at room temperature, at a pH of 5±0.1. Also, the suitability of two
kinetic models (the pseudo-first-order model and the pseudo-second-order model) were
evaluated.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Preparation of Silica Fume
Silica fume was obtained from Antalya. The raw silica fume was rinsed with distilled water and
filtered prior to use as an adsorbent. The filtered material was dried at 105±5°C. The calcified
silica fume was then crushed and prepared for final use. For the preparation of silica fume to
the adsorption process, the method from Nadaroğlu and Kalkan (2014) was employed.
2.2. Synthetic Wastewaters
In this study, adsorption of copper and nickel metals was studied by using silica fume. Synthetic
wastewater was prepared for this purpose. CuCl2.2H2O was used for copper concentration and
NiCl2.5H2O was used for nickel concentration in the synthetic wastewater. For all experiments,
synthetic wastewater samples contained 500 mg/L of copper and 100 – 1000 mg/L of nickel.
The pH was set to 5±0.1. For both metals, adsorption experiments were conducted with three
different adsorbent dosages (5, 10, and 20 g/L). All experiments were conducted at room
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temperature at a mixing speed of 500 rpm. Heavy metal analyses were performed on an atomic
absorption spectrophotometer (Perkin Elmer Analyst 400, USA) as triplicates. The
experimental design used in the study is shown in Figure 1.

Figure 1. Used experimental design in the study
2.3. Adsorption Kinetics
In addition to determining the adsorptive capacity of silica fume, pseudo-first and pseudosecond order models were used to examine the behavior of adsorption mechanism. Definition
of percent adsorption capacity is given in Eqs. (1), pseudo-first order model in Eqs. (2), and
pseudo-second order model in Eqs. (3).
Percent adsorption:
Removal(%) =

(𝐶0 − 𝐶𝑒 )
∗ 100
𝐶0

(1)

The pseudo-first-order model:
ln(𝑞𝑒 − 𝑞) = ln𝑞𝑒 − 𝑘1 ∗ 𝑡

(2)

The pseudo-second-order model:
𝑡
𝑡
1
= +
𝑞 𝑞𝑒 𝑘2 ∗ 𝑞𝑒2

(3)

where; C0: initial metal ions concentration (mg/L), Ce: equilibrated concentration of metal ions
(mg/L), qe and q: sorption capacities (mg/g), k1: rate constant of the pseudo-first-order kinetic
model (min−1), k2: rate constant of the pseudo-second-order kinetic model (g/mg.min) (Li et al.,
2014).

303

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Heavy metal removal at different adsorbent concentrations
In this study, the effect of contact time and different adsorbent dosage on copper and nickel
adsorption were investigated. Stock solutions were prepared and experiments were conducted
to determine the adsorptive capacity of silica fume. Copper concentrations and removal
efficiencies with respect to contact time are shown in Fig 2. At a silica fume dosage of 5 g/L, a
copper removal efficiency of 50.7% was obtained at 480th minute (Fig 2a). The copper removal
efficiency increased to 71.4% and 72.9% at 480th min of contact time, respectively, when silica
fume dosage raised to 10 and 20 g/L (Fig 2b and 2c). Although copper removal efficiency
increases with increasing silica fume dosage, the difference between removal efficiencies at 10
g/L and 20 g/L dosages were not noteworthy. In general, the adsorption process was completed
after 4 hours of contact time regardless of silica fume dosage.

Figure 2. Change of copper concentration and removal efficiency with respect to contact time
at (a) 5 g/L, (b) 10 g/L, and (c) 20 g/L adsorbent dosages
Experiments were also conducted to investigate nickel adsorption by silica fume. For this
purpose, several stock solutions with nickel concentrations ranging from 100 mg/L to 1000
mg/L were prepared and experiments were conducted at different adsorbent dosages. For all
concentrations and silica fume dosages nickel removal efficiencies were below 15%. The nickel
removal efficiencies were insufficient and are not reported here.
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3.2. Pseudo-first-order Model Results
Linearized form of pseudo-first order model (Eqs. (2)) was used with experimental data to
determine the first-order adsorption rate of copper by silica fume. Calculated parameters are
shown in Table 1. Calculated coefficients of determination for 5, 10, and 20 g/L of silica fume
dosages were 0.9352, 0.9264, and 0.9197, respectively. The first-order adsorption rate constants
(k1) were calculated as 0.0096, 0.0124, and 0.0107 min-1, respectively for 5, 10, and 20 g/L
adsorbent dosages (Fig 3). Results showed that adsorption rate increases with increasing
adsorbent dosage until an optimum dosage is reached. From this point forward, increasing
adsorbent dosage leads to a slight decrease in adsorption rate.

Figure 3. Pseudo-first-order model results at (a) 5 g/L, (b) 10 g/L, and (c) 20 g/L adsorbent
dosage
3.3. Pseudo-second-order model results
The capability of pseudo-second order adsorption model to represent experimental data was
also investigated. For this purpose, curve fitting was performed on experimental data to
determine second-order adsorption rate (k2) in Eqs. (3). Calculated values of coefficient of
determination were 0.9994, 0.9983, and 0.9995, respectively at 5, 10, and 20 g/L of silica fume
dosages (Fig 4). The second-order adsorption rates at these adsorbent dosages were calculated
as 0.000771, 0.000473, and 0.000766 g/mg.min, respectively. Unlike the pseudo-first order rate
constant, the second order adsorption rate reaches to a minimum value at 10 g/L dosage and
increases at 20 g/L dosage. In general, the pseudo-second order adsorption model explains the
adsorption of copper by silica fume very well.
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Figure 4. Pseudo-second-order model results, (a) 5 g/L adsorbent dosage, (b) 10 g/L adsorbent
dosage, (c) 20 g/L adsorbent dosage

Model
Pseudo-first-order
Pseudo-second-order

Table 1. Kinetic model parameters and constants for copper
5 g/L dosage
10 g/L dosage
k
R2
k
R2
0.0096 min-1
0.000771 g/mg.min

0.9352
0.9994

0.0124 min-1
0.000473 g/mg.min

0.9264
0.9983

20 g/L dosage
k
R2

0.0107 min-1
0.000766 g/mg.min

4. CONCLUSION
This paper presents results of a study in which the effects of adsorbent dosage and contact time
on copper and nickel removal were investigated. For this purpose, several experiments were
conducted using silica fume which is a waste material from certain industrial processes. In
experiments, three different adsorbent dosages (5, 10, and 20 g/L) and a total of eight hours of
contact time were used. Nickel removal efficiencies were very low and were not reported in
this paper. On the other hand, copper removal efficiencies were around 51%, 71%, and 73%,
respectively at 5, 10, and 20 g/L of silica fume dosages. Results showed that silica fume can be
confidently used for the removal of copper from industrial wastewaters. In order to better
understand the characteristics of the adsorption process, pseudo-first order and pseudo-second
order models were fitted to experimental data. Results showed that second order model
represents copper adsorption by silica fume better. Pseudo-second order adsorption rates were
calculated and reported. One can use the reported values for designing an industrial scale
adsorption process with various contact time and adsorbent dosages.
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0.9197
0.9995
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Abstract
Particulate matter (PM) is the most spread pollutants in the air and it is one of the six criteria
air pollutants. So it is very important to remove them from exhaust gases before prior to
emission. Cyclone separators are mostly used as an alternative method to remove PM from the
exhaust gases. They can be the main treatment system or appropriate to use as preliminary
equipment as needed. There is a most important parameter for a cyclone, named as pressure
drop. This parameter directly effects PM collection efficiency and maintenance costs. So, this
study focused on pressure drop parameter.
The geometry of cyclone separator is one the most important parameter that has effect on
pressure drop. Especially, the inlet and outlet parts are the areas where the pressure drops occurs
most. In present study, the effects of inlet height and outlet pipe length on pressure drop were
investigated. The increasing particle concentration in the waste gas has a decreasing effect on
the pressure drop. Therefore, the studies were carried out with clean pressure drop. The
research was performed in Yıldız Technical University, Environmental Engineering
Laboratory. Experiments were conducted in five flowrates to see effects of different flowrates.
As a result of the experiments, it was determined that, independently of geometry, pressure drop
increased with increasing gas flowrate. The rising trend is similar for all geometries. The inlet
height is a factor that determines the gas inlet velocity. Therefore, it has a clear effect on the
pressure drop in the cyclone. The effect of the outlet pipe length was found to be quite weak
compared to the inlet height.
Keywords: Air Pollution Control, Cyclone Separator, Inlet Height, Outlet Pipe Length, Pressure Drop

1. INTRODUCTION
Ambient particulate matter (PM) has severe adverse effects on human health and comfort,
causing a great number of health problems including, but not limited to, respiratory and
cardiovascular diseases (Dockery et al, 1996; Kreyling et al, 2006; Mann et al, 2010). Besides,
ambient PM can penetrate indoors somehow and leads to deterioration of indoor air quality
(Canha et al, 2014). In addition to their natural formations, they are given to the atmosphere by
anthropogenic means. Waste gases must be treated in order to minimize the damages of
particulate matter. Various control devices are available for this purpose.
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Cyclone separators, being one of the most commonly used particulate control methods, offers
a cheap, easy-to-operate option for reducing particulate emissions to the atmosphere. Their low
investment and operation-maintenance costs as well as easy construction, make them the most
commonly used control devices as both pretreatment and main control options.
Cyclone has a simple and physical treatment mechanism. However, the phenomena of the
current flow are quite complex. As soon as the gas flow enters the cyclone, it begins to rotate
due to the circular structure of the cyclone body. This rotation is called the outer vortex flow.
The outer vortex continues up to a certain level of the cyclone conical part. In this case, the
particles in the waste gas are dragged towards to the cyclone wall with the effect of the
centrifugal force caused. Then, the clean gas leaves the cyclone from the cyclone outlet pipe
through the inner vortex. Particulate matter is collected in the dustbin under the conical part.
Cyclone geometry is one of the most important parameters affecting the cyclone performance
in terms of both collection efficiency and pressure drop. A cyclone basically consists of four
parts: the inlet, the body, the cone, and the outlet pipe. Various combinations of these parts in
various shapes and geometries lead to an infinite number of cyclone designs. Therefore,
optimization of shape and sizes of these parts have been started many years ago (Stairmand,
1951; Lapple, 1951; Ioza and Leith, 1989)
Pressure drop is one of the main parameters of performance and directly related to maintenance
costs. Technically, pressure drop in cyclones is a combination of both local and frictional losses.
In general, the inlet and the outlet parts of a cyclone separator are considered to be the most
important parts that contribute to the overall pressure drop due to large local losses in these
parts such as expansion and contraction losses (Chen and Shi, 2007). Inlet width and height
have obvious effect on formation of essential parameters like inlet velocity and number of turns.
In the same way, vortex finder diameter and height affect the current flow phenomena.
Many researches on cyclones are now based on numerical modeling (Yetilmezsoy, 2005;
Elsayed and Lacor, 2010a; 2010b; 2011; 2012; Haig et al, 2016; Kumar and Jha, 2019). Model
studies offers quick and practical knowledge but most of them do not have an experimental
basis. For this reason, although some modeling studies provide important information in terms
of model technique, they do not have reliable results in evaluating the performance of a cyclone.
In this study, the effects of inlet duct height and outlet pipe length on clean pressure drop were
investigated. The other parts of the cyclone geometry are selected according to Stairmand high
efficiency cyclone. All of the results about study are obtained from experimentally.
2. MATERIALS AND METHODS
The studies were carried out in Environmental Engineering Laboratories of Yıldız Technical
University. The experimental setup shown in Figure 1 consists of a cyclone, a manometer, and
a radial fan. The radial fan has a driver and thanks to this driver, different inlet velocities
wereobtained by adjusting the power of the motor. For clean pressure drop measurements,
Honeywell DPTM 1000D digital manometer was used.
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1

Inflow

1. Digital manometer
2. Cyclone separator
3. Centrifugal fan

2

3

Outflow

Figure 1. Experimental setup
The cyclones used in the experiments are the same as Starimand high efficiency cyclone type
in terms of body and conical part dimensions as well as inlet width and outlet pipe diameter. In
addition, the inlet height and the outlet pipe height have different lengths. The inlet and outlet
parts have flexible design and can be added and removed to the same body elements. The
dimensions of the cyclones are given in Table 1.

Cyclone
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Table 1. Cyclone dimensions
Inlet
Body
Cone
b
a
hb
hc

Outlet
De
S

116
58

145

145
435

725

145

232

174
203

*all values are in millimeters. **all values are ratio to body diameter of 290 mm (D).

The inlet height, inlet width, body length, cone length, outlet pipe diameter and outlet pipe
length are shown as a, b, hb, hc, De, and S respectively. Cyclone body diameter (D) is 290 mm
and all dimensions are ratio to body diameter. As shown in the table, the values written with
normal font style represent the dimensions of the Stairmand type high efficiency cyclone.
However, nine different cyclones were obtained by changing the parameters a and S.
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Dimensions of these parameters are 0.5D in the standard design. For this study, besides the
standard dimensions, a was varied as 0.4D and 0.8D, and S was varied as 0.6D and 0.7D.
Experimental studies were examined for not only the size change but also the gas flow rate
change. For this purpose, the studies were carried out at five different gas flow rates for each
cyclone. Different gas inlet velocities have occurred in the cyclones since the inlet dimensions
are different. Table 2 summarizes the velocities for each flow rate value according to the inlet
heights. In order to measure the gas flow rate, pressure drop that occurred in the system was
used. Details of the flow rate measurement method can be seen in Demir et al. (2018).
Table 2. Inlet velocity values for each flowrate and inlet dimension
Velocities for different inlet heights
(m/sec)
Flowrate (L/sec)
0,4D
0,5D
0,8D
96

14,3

11,4

7,1

110

16,4

13,1

8,2

122

18,1

14,5

9,1

135

20,1

16,1

10,0

149

22,2

17,7

11,1

3. RESULTS AND DISCUSSION
The velocity fluctuations in different inlet heights are shown in Figure 2.
25

Velocity (m/sec)

20

a=0.4D

15

a=0.5D
a=0.8D

10

5
96

110

122

135

149

Flowrate (L/sec)

Figure 2. Flow rate-velocity relationship at different inlet heights
For the highest inlet height, while the flow rate increases, difference in velocities between the
maximum and minimum flow rate is 4 m/s. At the 0.4D inlet height, the cross-sectional area
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was halved and the difference between the maximum and minimum flow rates increased by 2
times (8 m / sec). Figure 3 shows the pressure drops occurring at three different inlet heights
for each outlet pipe length.
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Figure 3. Effects of inlet height for different outlet pipe lengths
Pressure drops increased with the increase in flow rates. Regardless of the length of the outlet
pipe, the highest pressure drops occurred in cyclones with the smallest inlet height (0.4D). Inlet
velocity increases when the gas flow rates increase and the highest increases occur in the
smallest cross-sectional area. The increase in pressure drop by narrowing the inlet height is not
the same in all flow rates. As the flow rate increases, the pressure drop difference, caused by
the narrowing the inlet height, increases. For 0.5D outlet pipe length, pressure drop values range
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from 400 Pa to 1100 Pa with the lowest inlet height. In the widest inlet cross-sectional area, it
is seen that with increasing flow rate, it increases from 120 Pa to 320 Pa. As can be seen, the
differences caused by the inlet cross-sectional area are less at low flow rates. At the highest
flow rate, with only the inlet cross-sectional area changes, the pressure drop differences
between the cyclones rised to the order of 800 Pa. Similar trends are available for all outlet pipe
lengths. According to these graphs, it can be concluded that the effect of the outlet pipe length
is weak.
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Figure 4. Effects of outlet pipe length for different inlet heights
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The graphs given in Figure 4 provide a different perspective to examine the results obtained
from the study. In these graphs, the effect of outlet pipe length for all cyclones can be seen
together. The most remarkable point in the graphs is that the pressure drops do not show major
changes due to the variation in outlet pipe length, regardless of the cross-sectional area. For all
flow rates and inlet heights, the pressure drops are close to each other, even if the outlet pipe
length changes. The longest outlet pipe has significantly increased the pressure drop with only
the highest inlet channel. These results confirm that outlet pipe length has a weak effect on the
pressure drop. When the 3 graphs in Figure 4 are examined together, it is seen that the highest
pressure drops occur at the shortest inlet height (a=0.4D) and decrease with increasing a.
4. CONCLUSIONS
In this study, the effect of inlet channel height and outlet pipe length on pressure drop in
cyclones was investigated. For this purpose, inlet height and outlet length were changed when
the other parts of cyclone were designed according to Stairmand high efficiency type. The
research was carried out purely by experimental studies. Inlet height was changed as 0.4D and
0.8D while the standard design is 0.5D. Outlet pipe was also changed as 0.6D and 0.7D, while
it is originally 0.5D. In addition to geometry, the effect of gas flow rate on pressure drop was
also investigated. With five different flow rates ranging from 96 L/sec to 146 L/sec, gas inlet
velocities were changed for each cyclone and it was observed that how these changes affect the
pressure drop.
Changes in the cyclone geometry have direct effect on the pressure drop parameter. Pressure
drop is very sensitive to changes in inlet height. There are two reasons for this. The first is that
the inlet cross-sectional area directly affects the gas inlet velocity. The gas velocity increases
as the cross section narrows. Thus, the total pressure drop in the cyclone increases. The second
reason is the sudden expansion in the body, due to the inlet channel expands to the body. A
significant portion of the local losses in the cyclone occur in this region.
In contrast to the inlet height, the effect of the outlet pipe length on the pressure drop is very
weak. This would have been different if the outlet pipe diameter had been mentioned. Because,
as in the inlet, there would be sudden expanding or narrowing. Nevertheless, it may be useful
to see the effect of different lengths other than the outlet pipe lengths examined in the study. A
study can also be performed to see the effect of the outlet pipe diameter on the pressure drop.
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Özet
Bu çalışmada farklı konsantrasyonlardaki timolün koliform bakteriler üzerine olan etkileri
incelenmiştir. Koliform bakteriler insanlar için tehlikelidir. Ayrıca, hijyenik kurallara
uyulmadığını gösterir. Esansiyel yağların antimikrobiyel etkileri vardır. Özellikle gıdalarda raf
ömrünü uzatırlar. Suların dezenfeksiyonunda ozon, klor ve uv gibi metotlar kullanılmaktadır.
Bu çalışma esansiyel yağların suların dezenfeksiyonunda kullanımının araştırılması için
yapılmıştır.
A grubu (Kontrol % 0 timol), B grubu % 0.5 timol, C grubu % 1 timol ve D grubu % 1.5 timol
olmak üzere 4 deneysel grup oluşturulmuştur. Deneysel örnekler mikrobiyolojik ve fiziksel
(renk, koku ve beraklık) açısından 0., 3., 6., 12. ve 24. saatlerde analizleri yapılmıştır.
Sonuç olarak, % 1 ve 1.5 timol içeren gruplarda 12. ve 24. saatlerde E. coli sayısı tespit edilebilir
düzeyin altında bulunmuştur. Fakat fiziksel analizlerde koku açısından fark görülmemiştir.
Anahtar kelimeler: içme suyu, mikrobiyoloji, timol

THYME OILS ON COLIFORMS IN DRINKING WATER
Abstract
In this study were determined different concentration thyme oil on coliforms bacteria about
affect. Coliforms bacteria is very dangerous for people. In addition, hygienic rules for not
sutiable. Essantial oils have antibacterial affect. Especially, use in food for long shelf life. In
water disinfection use ozon, clor, uv method. The aim of this study is to investigate the use of
essential oils in water disinfection.
Four experimental groups were formed. Group A (control 0% essential oil), Group B in 0.5%
thyme oil, Group C 1% thyme oil and Group D in 1.5% thyme oil. The experimental samples
were analyzed microbiologycal and physical (color, fragrance, clarity) in 0., 3., 6., 12. and 24.
hours were determined E. coli numbers. 105 cfu log / mL innitialy inoculation E. coli and thyme
oil. The result of, thyme oil in 1-1.5% concentration very important on the E. coli (p< 0.05).
Espesially 12 and 24. hours not detection. But phsical analyzed result fragrance adversely.
Keywords: Drinking water, microbiological, thyme oil

1. GİRİŞ
Su canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gereklidir. Temiz su, patojen
mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen su olarak bilinmektedir. Sağlıklı su,
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temiz olan yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren sudur. Suyun kalitesi
yeryüzüne kar ve yağmur şeklinde düşerken oluşur. Çünkü atmosferde buhar halinde iken steril
olarak bulunmaktadır. Suyu kirleten etmenler arasında birçok bakteri ve çevredeki kirlilikler
sayılabilir. Belirli bir bölgede bulunan ve kalitesi iyi olmayan su, ekosistemdeki etkileşimle bir
yerden başka bir yere taşınabilir. Su, toprağa geçerken filtrasyon ile içinde bulunan asılı
maddeler, bakteriler ve diğer mikroorganizmalar da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen
temizlenir; fakat toprakta bulunan madensel tuzlar vb. eriyerek suya karışır. Toksik olan
maddelerin hiçbirisinin suyun içerisinde bulunmaması gerekir. Su doğal olarak ve insanlar
tarafından kirletilmektedir. Suyun kalitesi; hidrolojik dolaşım, uygulanan arıtım ve dağıtım
sistemi gibi değişik faktörlere bağlı olup, su kaynağından, arıtma tesisinden, şehir şebeke
sisteminden ve bina içi tesisattan etkilenir (Ağaoğlu ve ark.1994).
Dünya nüfusunun hızla artması yaşamın devamı için gerekli olan su kaynaklarını tehdit
etmektedir. Temiz suya olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin ilerlemesine paralel
olarak su kaynakları hızla kirlenmektedir. Fabrika atıkları, kanalizasyonların doğal kaynaklara
bırakılması büyük risk faktörleri arasında yer almaktadır. İçme sularında mikroorganizmaların
varlığı salgın hastalıkların artmasına sebep olmaktadır (Oymak, 2011). İçme ve kullanma
sularında koliform varlığı diğer patojen mikroorganizmaların olabileceğinin işareti olarak kabul
edilmektedir. Özellikle fekal kirlenmenin gözlenmesi, içme sularında kanalizasyon bulaşığının
olabileceğini göstermektedir (Özgür, 2013). Dünya sağlık örgütüne göre 100 ml suda total ve
fekal kolifrom gözlenmemesi gerekmektedir. Koliform grubunda Escherichia, Citrobacter,
Klebsiella ve Enterobacter yer almaktadır (Ashbolt, 2004). Bu mikroorganizmalar halk sağlığı
açısından önemli sağlık problemleri oluşturacağından suların düzenli olarak dezenfekte
edilmesi gerekmektedir (Armstrong, 1996).
Su kaynaklarının içilmeye hazır hale getirilebilmesi için birçok dezenfeksiyon yöntemi
geliştirilmiştir. Kullanılacak yöntemin belirlenmesinde suyun fiziksel, kimyasal ve
mikrobiyolojik açıdan sahip olması gereken özellikler dikkate alınmaktadır. Sular flokülasyon,
sedimentasyon, filtrasyon ve dezenfeksiyon aşamalarından geçtikten sonra içme ve kullanıma
hazır hale gelmektedir. İçme sularında dezenfeksiyon halk sağlığı açısından çok önem arz
etmektedir. Suların dezenfeksiyonu fiziksel ve kimyasal olarak iki kısma ayrılmaktadır.
Kimyasal dezenfeksiyon da klor ve ozon en çok kullanılanlar arasında yer almaktadır. Klor
toksik olmadığından ve ucuz olduğundan çok tercih edilmektedir. Fakat organik maddelere
bağlanma eğiliminde olması ve etki süresinin sınırlı olması kullanımında birtakım problemleri
oluşturmaktadır (Haman, 1986, Oğor, 2000).
Esansiyel yağlar Gram negatif ve Gram pozitif bakteriler dahil, birçok mikroorganizma üzerine
antibakteriyel etki göstermektedir. Örneğin esansiyel yağ bileşenlerinden izomerik fenol
sınıfına ait olan timol Escherichia coli O157 ve Salmonella typhimurium üzerine antibakteriyel
etki göstermektedir. Timol etki bakteri membranını parçalayarak etki göstermektedir (Kalemba,
2003).
Bu çalışmada amaç, antimikrobiyel özelliği yüksek olan timolün içme sularında kullanım
özelliğinin araştırılmasıdır.
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2. MATERYAL-METOT
Timol suda çözünebilir formda ve %99.9 saflıkta Merc firmasından temin edilmiştir. E. coli
(NCTC 10418) Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünden temin edilmiştir.
E. coli 105 cfu / mL (Mcfarland yöntemi) peton water içerisinde aktifleştirilmiştir. 1000 mL
steril su içerisine 105 cfu / mL olacak şekilde E. coli inoküle edilerek 4 deneysel grup (A grubu:
kontrol, B grubu :%0.5 timol, C grubu :%1 timol ve D grubu :%1.5 timol) oluşturulmuştur.
Deneysel örnekler 0., 3., 6., 12. ve 24. saatlerde E. coli sayısı ve renk, koku ve berraklık
açısından incelenmiştir. E. coli Violet Red Bile Agar (VRBA) dökme plak yöntemi ile ekim
yapılmış, 38 °C’ de 24 saat sonunda koloniler sayılmıştır. Renk, koku ve berraklık organoleptik
olarak değerlendirilmiştir.
3. BULGULAR
Deneysel örnekler koku açısından değerlendirildiğinde timol ilave edildikten sonra 0. saatte
tüm gruplarda timolün kendine ait kokusu hissedilmiştir. 3. saatte B grubunda koku azalmış ve
sonraki saatlerde hissedilmemiştir. C ve D grubunda ise 12. saatten sonra koku
hissedilmemiştir. Timol ilave edilen gruplar kontrol grubuna göre değerlendirildiğinde renk ve
berraklık açısından fark olmadığı tespit edilmiştir.
Deneysel örneklerdeki E. coli sayısının saatlerdeki değişimi Tablo 1 de verilmiştir. E. coli 0.
saatte tüm gruplarda 5.8 log kob / mL olarak tespit edilmiştir. a grubu örneklerinde 24. saate
kadar artış tespit edilmiştir. C ve D grubu örneklerinde 12. ve 24. saatte tespit edilebilir değerin
altında bulunmuştur.
Tablo 1. Deneysel örneklerdeki E. coli sayısı (log kob/ mL)
Gruplar
Saat
0
3
6
12
24
b
b,x
ab,x
a,x
5.8 5.7
6.1
6.9
6.7a,x
A
B

5.8a 4.3b,xy 4.2b,y

4.8ab,y 4.2b,y

C

5.8a 3.1b,y

3.1b,z

nd

nd

D

5.8a 2.9b,y

2.9b,z

nd

nd

nd: < 10 log kob / mL (tespit edilebilir değerin altında), z, y, x: Aynı sütunda, farklı harfleri
taşıyan ortalamalar arasında fark istatistik olarak önemlidir (p<0,05). a,b: Aynı satırda, farklı
harfleri taşıyan ortalamalar arasında fark istatistik olarak önemlidir (p<0,05).
4. TARTIŞMA
Bu çalışma timolün içme sularında dezenfektan olarak kullanım olanağının araştırılması için
model olarak planlanmıştır. Timol antimikrobiyel etkisi yüksek bir esansiyel yağdır. Fakat
kendine ait kokusu ilave edildiği ortamlarda değişiklik meydana getirebilmektedir. Klorlama
başta olmak üzere diğer dezenfektanlara alternatif olabileceği düşünülmektedir.
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Escherichia coli, Enterobacteriaceae familyasına ait, gram-negatif, çubuk şeklinde, fakültatif
anaerob, spor oluşturmayan, peritrik flagellası ile hareketli bir bakteri olup insan ve çoğu
sıcakkanlı hayvanların doğal bağırsak florasında bulunmaktadır. Bağırsak mikroflorasında en
çok bulunan fakültatif anaerob bakteridir (Ünlütürk ve Turantaş, 1998).
Çalışmada timol konsanrasyonunun artmasına paralel olarak E. coli sayısında düşüş olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan bir çalışmada adaçayı, biberiye, çörekotu, kimyon, karanfil, kekik ve
bunların temel bileşenlerinin inhibitör etkileri analiz edilmiştir. Çalışmada çeşitli uçucu
yağların 0,25-12 mg/mL oranlarında dahi mikrobiyal gelişimi önlediği, uçucu yağların ve temel
bileşenlerinin Gram negatif bakteriler üzerine, Gram pozitif bakterilere oranla daha etkili
olduğu tespit edilmiştir (Farag,1989). Çeşitli bitkilerin uçucu yağlarının, Gram pozitif ve
negatif bakterileri, fungusları ve virüsleri kapsayan farklı mikroorganizmalara karşı inhibitör
etkileri rapor edilmiştir (Amiro,2005). Bu çalışmalar bizim sonuçlarımızı desteklemektedir.
Teixeria ve ark. (2013), timol esansiyel yağının E. coli’nin gelişmesini önleyen minimum yağ
konsantrasyonunu 2,9 µg/mL olarak belirlemişlerdir. Yapılan bir diğer çalışmada ise
mikrodilüsyon yöntemiyle Thymus algerinsis bitkisinden elde edilen timol esansiyel yağının E.
coli için MİK değeri 0,002 mg/mL, MBK değeri ise 0,004 mg/mL olarak belirlenmiştir (Gavanji
ve diğ., 2014). Fakat timol esansiyel yağının antimikrobiyal etkinliğinin araştırıldığı
çalışmalarda E. coli bakterisine karşı, MİK değerleri genellikle 0,45-1,25 µL/mL konsantrasyon
aralığında belirlenmiştir (Farag ve diğ., 1989; Smith-Palmer ve diğ., 1998). Bu çalışmalarda
timolün E. coli üzerine olan etkinliğinin en düşük konsantrasyonlarının belirlendiği dikkat
çekmektedir. Mevcut çalışmamızda timolün E. coli üzerine olan etkisini destekler niteliktedir.
5. SONUÇ
Timolün farklı konsantrasyonlarda içme suyunda bulunan E. coli üzerine olan etkilerinin
incelendiği çalışmada, yüksek konsantrasyonlarda etkinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Yüksek konsantrasyonun koku, renk ve berraklık üzerine olumsuz etkisin olmadığ tespit
edilmiştir. Timolün içme ve kullanma sularında dezenfektan olarak kullanılabileceği
düşünülmektedir.
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SİVAS'TA SATIŞA SUNULAN PAKETLENMİŞ SULARIN
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Özet
Tüketiciler içme sularında plastik veya cam ambalajlı suları tercih etmektedirler. Bu çalışmanın
amacı, Sivas’ ta satışa sunulan farklı ambalajlanmış içme sularının mikrobiyolojik kalitesini
belirlemektir. Sivas’ ta farklı zamanlarda ve farklı yerlerde satışa sunulan 50 adet plastik ve 50
adet cam ambalajlanmış su örnekleri toplanmıştır. Mikrobiyolojik analizler standartlara göre
yapılmıştır (toplam mezofil aerob bakteri sayısı, toplam koliform bakteri sayısı ve parazit
sayısı).
Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre 50 adet plastic ambalajlanmış su örneklerinin 10 tanesi
belirlenen limitlerin üzerinde bulunmuştur (1 × 102 kob/mL). 50 adet cam ambalajlı su
örneklerinin dokuzun belirlenen limitlerin üzerinde bulunmuştur. Örneklerde parasite
rastlanmamıştır. 50 adet plastic ambalajlanmış su örneklerinin ikisinde toplam koliform bakteri
tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: mikrobiyolojik, ambalajlanmış su

MICROBIOLOGICAL QUALITY OF PACKAGED WATER SOLD IN SİVAS
Abstract
Consumers perceive packaged drinking water, usually distributed as bottled or in plastics
packages. The aim of this study was to determine the microbiological quality of different types
of packaged drinking water available in Sivas. Fifty samples of plastics packages water and
fifty of bottled water were randomly purchased from various locations and time in Sivas.
Microbiological analyses of the samples were done according to standard procedures (total
mezophile aerob bacteria (TMAB), total coliform bacteria (TCB) and parasitological).
The result of microbiological analyzed ten out of the fifty samples of plastics packaged water
had TMAB levels within the recommended limits (1 × 102 cfu/mL). For the bottled water
samples, nine out of the fifty were within the recommended limit for TMAB. The samples not
detected parasite. The coliform bacteria fifty samples of plastics packaged water had two
samples.
Keywords: microbiological, packaged water
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1. GİRİŞ
Su kirliliği, su kalitesinin bozulması demektir. Patojen bakteriler ve virüsler, ağır metaller, bazı
radyoaktif izotoplar, deterjanlar, fosfor, azot ve sodyum gibi mineral maddeler su kirleticileri
olarak bilinmektedir (Akman ve ark 2000). Suyu kullanım amaçlarına göre sınıflandıracak
olursak, içme, rekreasyon, sulama ve şifalı özellikleri bulunan sular şeklinde sıralamak
mümkündür. Tüketim amaçlı kullanılan sular ise, kaynak, içme-kullanma, doğal mineralli, şişe
ve işlenmiş su olmak üzere sınıflandırılmaktadır. İçme suyu, jeolojik koşulları uygun jeolojik
birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından sürekli akan veya teknik usullerle
çıkarılan ve dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saflaştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen
ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması suretiyle kimyasal, mikrobiyolojik,
fiziksel ve radyoaktiyite değerlerini ve etiketleme gerekliliklerini karşılayan, satış amacı ile
ambalajlanarak piyasaya arz edilen yer altı sularını kapsamaktadır.
Yapılan çalışmalarda ambalajlı suların sağlık açısından riskler taşıyabileceği ortaya
konulmuştur (Bostan, 1995, Aksu, 2004). Ülkemizde satışa sunulan birçok değişik markalarda
paketlenmiş içme suları bulunmakta ve bu sular halk sağlığı açısından potansiyel bir risk
oluşturabilmektedirler (Demirci, 2007). Günümüzde temiz içme suyuna ulaşmanın zorlaşması,
özellikle tüketicilerin temiz suya ulaşma endişesine bağlı olarak talebin artması dünya
genelinde milyar dolarla anılabilecek bir sektörün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Yıllar
geçtikçe dünya üzerinde pazarlanan şişelenmiş suların mikrobiyal kalitesi hakkında
tüketicilerde derin endişeler hızla artmaya başlamıştır. Bu çalışmada amaç; piyasada pazarlanan
şişelenmiş sularda mikroorganizmaları tespit etmek ve dolayısıyla mevcut endişelerin önüne
geçmektir.
2. MATERYAL-METOT
Sivas’ ta satışa sunulan 50 adet cam ve 50 adet plastik ambalaj içerisinde satışa sunulan su
örnekleri toplanmıştır. Örnekler farklı markalar ve farklı üretim tarihleri göz önünde
bulundurularak temin edilmiştir.
Örnekler 22 °C ve 37 °C’ de aerob genel canlı sayısı, toplam koliform bakteri sayısı ve parazit
sayısı yönünden incelenmiştir.
Aerob genel canlı sayısı tespiti için Plate Count Agar (PCA; Oxoid, CM325) petrilerine dökme
plak yöntemiyle ekimler yapılarak 22°C ve 37°C'lerde sırasıyla 2-3 gün ve 1 gün boyunca
inkübe edildikten sonra koloni sayımları yapılarak sonuçlar koloni oluşturan birim (kob)/ml
olarak hesaplanmıştır (Varga, 2011). Toplam koliform bakteri sayısı için, EMS yöntemi
kullanılmıştır. Parazit muayenesi, toplanan su örnekleri karanlık ortamda yaklaşık 1 saat
bekletilip, örneklerinin dibinde 200 ml kalacak şekilde üst kısımdaki su atılmıştır. 200ml olan
örnekler 50ml’lik falcon tüplerine dağıtılıp 1000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Süpernatant kısmı
atılan örneklerin pellet kısmı NativeLugol, Kinyonun Asit Fast, Modifiye Trichrome ve
Trichrome boyaları ile boyanmış ve ışık mikroskobunda incelenmiştir.
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3. BULGULAR
Sivas’ ta satışa sunulan ambalajlanmış toplam 100 adet su örneğine ait 22 °C’ de belirlenen
aerob genel canlı sayısına ait bulgular Tablo 1 de, 37 °C’ de belirlenen aerob genel canlı
sayısına ait bulgular Tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 1. 22 °C’ de gelişen aerob genel canlı açısından pozitif görülen numune sayıları (%)

Sayım yapılabilen
toplam örnek

100 kob/ml'den az
örnek sayısı (%)

Plastik
Cam

10
33

100- 1000 kob/ml
arası örnek sayısı
(%)
37
17

1000 kob/ml'den fazla
örnek sayısı (%)
3
0

Tablo 2. 37 °C’ de gelişen aerob genel canlı açısından pozitif görülen numune sayıları (%)

Sayım yapılabilen
toplam örnek

100 kob/ml'den az
örnek sayısı (%)

Plastik
Cam

13
17

100- 1000 kob/ml
arası örnek sayısı
(%)
27
24

1000 kob/ml'den fazla
örnek sayısı (%)
10
9

Tablo 3. 22 °C ve 37 °C’ de aerob genel canlı sayısına ait en düşük ve en yüksek değerler (kob/mL)

Ambalaj

22 °C’ de gelişen aerob genel canlı
En düşük değer
En yüksek değer

Plastik
Cam

1.4 x10
1.6 x 10

1.9 x 102
2.1 x 102

37 °C’ de gelişen aerob genel canlı
En düşük değer
En yüksek
değer
7.9 x 10
1.9 x 102
1.2 x 10
1.3 x 102

Örnekler toplam koliform bakteri sayısı açısından değerlendirildiğinde cam ambalajlı olarak
satışa sunulanlarda tespit edilememiştir. Plastik ambalaj ile satışa sunulan 50 adet örneğin
2sinde koliform bakteriye rastlanmıştır. 100 adet su örneğinde parazite rastlanmamıştır.
4.TARTIŞMA
Ambalajlanmış sular çoğu zaman mikroorganizmaların gelişebileceği bir ortam oluşturabilirler
(Jeena ve ark, 2006). Bazı ambalaj materyalleri mikroorganizmaların üremelerine spesifik etki
oluşturabilmektedirler (Evandri ve ark, 2000). Fakat yapılan çalışmalarda (Bharat ve ark., 2003)
aynı markaya ait sularda toplam aerobik bakteri sayısında çok ciddi çeşitlilik görüldüğü
bildirilmektedir. Bunun nedeninin ise şişeleme sırasında şekillenen kontaminasyon olabileceği
belirtilmektedir. Ancak genel anlamda şişelenmiş sulardan elde edilen düşük aerob bakteri
sayısı kaynağın temiz ve işlemlerin hijyenik kurallara uygun olarak yapıldığının göstergesi
olarak kabul edilmektedir (Jeena ve ark, 2006).
Jeena ve ark (2006) şişelenmiş su örneklerini 25°C'de 96 saat inkübe ettikten sonra incelenen
örneklerin mikroorganizma sayılarının %51,8'inin 100 kob/ml'den az, % 26,7'sinin 100 ile 1000
kob/ml arasında ve % 5,2'sinin ise 1000 kob/ml'den yüksek olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada
ise 37°C inkubasyonda, 1000 kob/mlden fazla üreyen 19 örnek bulunurken, 22°C deki
inkubasyonda bu sayı 3 örnek olarak görülmektedir.
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Halk sağlığı açısından içme ve kullanma sularının patojen mikroorganizma içermemesi
gerektiği bilinmektedir. Koliform grubu mikroorganizmalar mikrobiyolojik ve hijyenik
kalitenin belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Hunter, 2003). İçme ve kullanma
sularında koliform bakterilerin olması diğer patojen mikroorganizmaların da olabileceğini
işaret eder. Yani koliform bakteriler sularda hijyen indikatörüdür. Bu bakterilerin sudaki varlığı
suların direk ya da indirek olarak fekal kontamine olduğunun göstergesidir (Alemdar ve
Kahraman, 2009). Çalışmamızda 100 örneğin 2sinde koliform bakteri saptanmıştır.
5. SONUÇ
Bu çalışmada cam ambalaj ile satışa sunulan su numunelerinde kolifom bakteri bulunmaması,
ayrıca 22 °C’ de aerob genel canlı sayısının tespit edilebilir düzeyin altında olması plastik
ambalajla satılan sulara göre daha iyi nitelikte olduğunu düşündürmektedir. Plastik ambalaj ile
satışa sunulan su örneklerinde 22° ve 37°C'lerde inkübasyonlardan elde edilen aerob genel canlı
bakteri sayısının istenilenlerden yüksek görülmüştür.
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Özet
Son yıllarda; varlığı yeni fark edilen ve yeni kirleticiler (emerging pollutants; chemical of
emerging concern) olarak sınıflandırılan farmasötik bileşiklerin kullanımı gün geçtikçe artış
gösterse de günümüzde bu bileşiklerin özellikle farklı çevresel koşullar altındaki olası çevresel
etkilerini değerlendirme ile ilgili yapılan çalışmalar hala sınırlıdır. Sıcaklık faktörü, sorpsiyon
mekanizmaları hakkında önemli bilgilerin tespit edilebildiği bir parametredir. Bu çalışmanın
temel amacı; farklı sıcaklık koşulları altında iyonlaşabilir ve polar iki farmasötik bileşiğin
(tetrasiklin ve diklofenak-sodyum) toprak üzerine adsorpsiyon davranışını değerlendirmektir.
Bu bileşiklerin adsorpsiyon termodinamiği, entalpi değişimi (ΔH), Gibbs serbest enerji
değişimi (ΔG) ve entropi değişimi (ΔS) gibi parametreler kullanılarak kapsamlı bir şekilde
araştırılmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda farmasötik bileşiklerin iyonik formlarına bağlı
olarak adsorplanma kapasitelerinin ve toprakta tutulmalarının farklılık gösterdiği bulunmuştur.
Toprak yüzeyinde bu bileşiklerin tutulmasının kendiliğinden (spontane) ve tetrasiklin için
ekzotermik, diklofenak-sodyum için endotermik bir süreçle gerçekleştiği ortaya konulmuştur.
Elde edilen bu termodinamik veriler, farmasötik bileşiklerin çevredeki yayılmaları ile ilgili
tahminleri de destekler niteliktedir.
Anahtar kelimeler: Tetrasiklin, diklofenak, sorpsiyon, termodinamik, toprak kirliliği

THERMODYNAMIC STUDIES FOR ADSORPTION OF PHARMACEUTICALS
COMPOUNDS ONTO SOIL
Abstract
Recent years; the pharmaceutical compounds that are classified as the new notice and a new
pollutant (emerging pollutants; chemical of emerging concern) are being used more and more
widely. Nowadays; knowledge of the fate and behavior especially under different
environmental conditions of these compounds are still limited. Temperature factor is a
parameter in which basic information about sorption mechanisms can be obtained. The
principle objective of the present work is to evaluate the adsorption behavior of ionizable and
polar two pharmaceutical compounds (tetracycline and diclofenac-sodium) onto soil under
various temperature conditions. The adsorption thermodynamics of these compounds were
investigated using parameters such as enthalpy change (ΔH), Gibbs free energy change (ΔG)
and entropy change (ΔS). As a result of the calculations, it was found that the adsorption
capacity and retention of the pharmaceutical compounds differed depending on the ionic forms
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of the pharmaceutical compounds. These calculations reveal that sorption of tetracycline is
exothermic, spontaneous and sorption of diclofenac-sodium is endothermic, spontaneous. In
this case; these thermodynamic data obtained can support estimates of the spread of
pharmaceutical compounds in the environment.
Keywords: Tetracycline, diclofenac, sorption, thermodynamics, soil pollution

1. GİRİŞ
Toprak kirliliği, toprak üstüne ve içine bırakılan zararlı atık maddelerin toprak niteliğini
bozması olarak ifade edilebilir. Toprağın zararlı maddelerle kirlenmesine neden olan faktörler
birbirinden farklı iki grupta toplanabilir. Bunlardan birincisi, toprak dışındaki ekosistemlerde
meydana gelen kirlenmelerden kaynaklanan faktörlerdir. Bu gruba hava ve suları kirleten
maddeler ile radyoaktif kaynaklı kirleticiler girmektedir. İkinci gruba giren kirleticiler ise, insan
eliyle toprağın üstüne ve içine getirilen zararlı maddelerdir. Tarımsal aktivite ile toprağa verilen
mineral gübreler, hayvansal ve bitkisel zararlılarla mücadele için kullanılan biyosidler,
hormonlar, tarımsal endüstri atık maddeleri, sıvı ve katı gübreler; endüstriyel faaliyetler
sonucunda toprağa karıştırılan petrol, mineral yağlar, benzin; evsel ve endüstriyel katı atık
maddeler, vb. kirleticilerdir (Çepel, 1997; Khan, 2005). Bunun yanı sıra son yıllarda kimya ve
eczacılıkta kullanılan farmasötik bileşikler de toprak kirliliğine sebep olan maddeler arasına
girmiştir. Farmasötik bileşikler beklenen yaşam süresindeki hızlı artış, kronik ve bulaşıcı
hastalıkların sonucu ölüm oranlarının düşüşünü sağlayıcı olsa da toksik özelliği toprak
kirliliğine neden olmaktadır.
Farmasötik bileşikler; alıcı ortamlarda sorpsiyona ve (bio)degredasyona uğrarlar.
Fotodegredasyon ve hidroliz de farmasötiklerin parçalanma prosesleri içerisinde yer alabilir
(Kümmerer, 2009). Bununla birlikte, bir kimyasalın toprak ile sulu fazlar arasındaki dağılımın
değerlendirilmesi aslında basit bir süreç değildir. Bu dağılım; i) bileşiklerin kimyası, ii)
kimyasalın miktarı, iii) yağış, sıcaklık gibi iklimsel faktörler, iv) toprak tipi (pH, organik madde
içeriği, kil fraksiyonu vb.) gibi bazı faktörlere bağlıdır. Bu faktörler, alıcı ortamdaki organik
bileşiklerin aktarımını, reaktivitesini ve biyoyararlanımını etkiler (OECD, 2000).
Sıcaklık faktörü, sorpsiyon mekanizmaları hakkında önemli bilgilerin tespit edilebildiği bir
parametredir. Bu çalışmanın temel amacı; farklı sıcaklık koşulları altında iyonlaşabilir ve polar
iki farmasötik bileşiğin (tetrasiklin ve diklofenak-sodyum) toprak üzerine adsorpsiyon
davranışını değerlendirmektir. Bu bileşiklerin adsorpsiyon termodinamiği, entalpi değişimi
(ΔH), Gibbs serbest enerji değişimi (ΔG) ve entropi değişimi (ΔS) gibi parametreler
kullanılarak kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır.
2. MATERYAL METOD
Çalışmada kullanılan tetrasiklin, Streptomyces rimosus isimli bakteri tarafından üretilen bir
antibiyotiktir. Birçok bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılmaktadır. Tetrasiklin kokusuz,
sarımtrak renkli hafif kristalize toz halindedir. Tetrasiklin suda kolayca çözünebilmektedir (Log
Kow= -1.37).
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Diklofenak-sodyum ise anti-inflamatuar, analjezik ve antipiretik etkiye sahiptir. Kokusuz,
hafifçe sarımtırak beyaz-bej renginde hafif hidroskopik kristalize toz halindedir. Diklofenak
metanolde kolayca çözünürken sulandırılmış asit ve kloroformda pratik olarak çözünmez. Suda
ise yavaş ve zor çözünmektedir (Log Kow= 4.51).
Deneylerde kullanılan toprak, Sivas ili merkezinden alınmış tarım toprağıdır. Alınan topraklar
sadece etüvde kurutulmuş olup herhangi bir ön işlemden geçmemiştir.
2.1. Termodinamik Adsorpsiyon Deneyleri
Termodinamik adsorpsiyon çalışmaları; kesikli sistemde sıcaklık kontrollü çalkalamalı
inkübatörde, 5-10-25-50-100-150-200-300 mg/L tetrasiklin ve diklofenak başlangıç
derişimlerinde, 100 ml çözelti hacminde, pH 4’de, 10 g/L toprak ilavesi ile 25, 35 ve 45°C’de,
120 dk temas süresinde yürütülmüştür. Tetrasiklin ve diklofenak-sodyum derişimlerinin
tayinleri; UV-spektrofotometre ile sırasıyla λmax: 357 nm ve λmax: 285 nm’de absorbans
değerleri okunarak belirlenmiştir.
Elde edilen sonuçlar aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanmıştır. Eşitlik 1’de toprağa adsorplanan
tetrasiklin ve diklofenak-sodyum miktarı (adsorpsiyon kapasitesi qe; mg/g) verilmiştir (Nazari
vd., 2016):
(𝐶𝑜−𝐶𝑒)𝑉

𝑞𝑒 =
(Eşitlik 1)
𝑤
Burada; Co ve Ce; sırasıyla başlangıç ve dengedeki tetrasiklin ve diklofenak-sodyum
konsantrasyonu (mg/L), V; çözelti hacmi (L), w; toprak miktarıdır (g/L).
Eşitlik 2’de sorpsiyon dağılım katsayısı (Kd) değerlerinin formülasyonu verilmiştir (Eşitlik 2).
𝐶𝑠 = 𝐾𝑑. 𝐶𝑤

(Eşitlik 2)

Burada; Kd; denge sabiti (L/kg), Cs; dengede toprağa adsorplanan maddenin derişimi (mg/kg),
Cw; denge durumunda sulu çözeltideki madde derişimi (mg/L)’dir.
Entalpi (ΔH), Gibbs serbest enerjisi (ΔG) ve entropi değişimi (ΔS) gibi termodinamik
parametreler ise aşağıdaki eşitlikler ile belirlenmiştir (Salvestrini et al., 2014) (Eşitlik 3, 4 ve
5). Burada; R, gaz sabiti (0.008314 kJ mol-1 K-1) ve T, sıcaklıktır (K).
ΔG = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑑
ΔG = 𝛥𝐻 − 𝑇𝛥𝑆
𝛥𝑆
𝛥𝐻
𝑙𝑛𝐾𝑑 = 𝑅 − 𝑅𝑇

(Eşitlik 3)
(Eşitlik 4)
(Eşitlik 5)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Sıcaklığın Adsorpsiyon Kapasitesine Etkisi ve Farklı Sıcaklıklarda Elde Edilen
Sorpsiyon Dağılım Katsayısı
Tetrasiklin ve diklofenak-sodyum bileşiklerinin farklı sıcaklıklarda toprağa adsorpsiyonu
çalışmasından elde edilen izoterm grafikleri ve sorpsiyon dağılım katsayısı (Kd) değerlerine
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karşı 1/T (Van’t Hoff) grafikleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de sunulmuştur. Kd değerleri, farklı
sıcaklıklar için Cw’ye karşı Cs grafiğinin eğiminden hesaplanmıştır.
(a)

(b)

Şekil 1. Tarım toprağına tetrasiklin (a) ve diklofenak-sodyumun (b) adsorpsiyonundan elde
edilen izoterm grafikleri
(a)

(b)

Şekil 2. Tarım toprağına tetrasiklin (a) ve diklofenak-sodyumun (b) adsorpsiyonundan elde
edilen Van’t Hoff grafikleri
Şekil 2’ye göre; sorpsiyon dağılım katsayısının genel bir eğilim sergilediği ve sorbentin
sorpsiyon kapasitesinin sıcaklığa bağlı olduğunu görülmektedir (Wang vd., 2010). Tetrasiklin
molekülünün pKa değerleri sırasıyla 3.3, 7.7 ve 9.27’dir. Tetrasiklin, pH <3.3'te kuvvetli asit
çözeltisinde katyonik, 3.3<pH<7.7'de zwitter anyonları ve pH>7.7'de anyonik iyonlar olarak
bulunur (Qiang ve Adams, 2004). Diklofenak-sodyumun pKa değeri ise 4.15’dir. Bu çalışmada
tetrasiklin ve diklofenak-sodyum için çizilen grafikler ve elde edilen Kd değerleri, pKa
katsayılarına dayanarak, iyonik formun adsorpsiyonun termodinamik etkileri üzerinde büyük
bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılabilir. Her iki bileşik için de sıcaklık 298 K’den 318 K’ne
arttıkça sorpsiyon dağılım katsayısı (Kd) değeri azalmıştır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Sorpsiyon dağılım katsayılarının ve adsorpsiyonunun termodinamik parametreleri

Tetrasiklin
Diklofenaksodyum

298 K
607
1660

Kd
(L/kg)
308 K
581
1183

318 K
466
761

298 K
-15.89
-18.38

ΔG
(kJ/mol)
308 K
-16.31
-18.13

318 K
-16.23
-17.56

ΔH
(kJ/mol)

ΔS
(kJ/mol.K)

-10.55
-30.67

0.018
-0.04
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Buna göre; düşük sıcaklıklarda toprak tarafından tetrasiklin ve diklofenak-sodyum
adsorpsiyonunun daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, tetrasiklin ve diklofenak
bileşiklerinin toprağa adsorpsiyon sürecinin ekzotermik olduğunu göstermektedir.
ΔH ve ΔS değerleri Van’t Hoff grafiklerinden Eşitlik 5 baz alınarak hesaplanmıştır. Tetrasiklin
ve diklofenak-sodyum için ΔH değerleri negatif olarak bulunmuştur. ΔH’ın negatif olması
prosesin ekzotermik olduğunu göstermektedir. Bu durum, bağların kopmasında absorbe edilen
toplam enerjinin, adsorbat ve adsorbent arasındaki bağ yapımında açığa çıkan toplam enerjiden
daha az olduğunu ve ısı şeklinde ek enerjinin açığa çıkmasına neden olduğunu göstermektedir
(Saha ve Chowdhury, 2011). ΔH’ın değerinin tetrasiklin için -10.55 kJ/mol ve diklofenak için
-30.67 kJ/mol olarak bulunması ve 40 kJ/mol’den daha az olması fiziksel sorpsiyon varsayımını
güçlendirmektedir (Önal vd., 2007).
Genel olarak Gibbs serbest enerji değişiminin (ΔG) değeri, bir kimyasal reaksiyonun
kendiliğinden oluşumunun bir göstergesidir ve bu nedenle, bu bilgiye dayanarak,
adsorpsiyonun kendiliğinden etkileşimle ilgili olup olmadığını değerlendirmek mümkündür.
ΔG’nin negatif değerleri, çalışma koşulları ve sıcaklık aralığı (298-318 K) altında adsorpsiyon
işleminin uygulanabilirliğini ve kendiliğinden gerçekleşebilirliğini göstermektedir (Guo vd.,
2013). ΔG değerleri tüm sonuçlarda negatif olup, spontane geliştiğini göstermektedir (Çizelge
1).
Tetrasiklin adsorpsiyonunda ΔS’in pozitif değeri toprak ile tetrasiklin molekülleri arasındaki
afiniteyi yansıtır. Ayrıca, toprak ve çözelti sistemindeki rastlantısallıkta hem adsorbatta hem de
adsorbentte meydana gelen bazı yapısal değişikliklerle birlikte artışlar olduğunu da
göstermektedir (Maszkowska, 2014). Diklofenak-sodyum adsorpsiyonunda ΔS'nin negatif
değeri, entalpinin sürücü güç olduğunu göstermektedir. Bu, işlem sırasında toprak/sıvı
arayüzündeki rastgeleliğin düşük olduğunu göstermektedir. Bu durum, birden fazla adsorpsiyon
tabakasının oluşumu nedeniyle oluşabilir (Antunes ve ark., 2012).
4. SONUÇLAR
Tetrasiklin ve diklofenak için termodinamik hesaplamalar yapılmıştır. Farmasötik bileşiklerin
iyonik formlarına bağlı olarak adsorplanma kapasiteleri ve toprakta tutulmaları da farklılık
göstermektedir. Toprak yüzeyinde kirleticilerin tutulması spontanedir ve tetrasiklin ve
diklofenak-sodyum için ekzotermik bir süreç gereklidir. Bu durumda; elde edilen bu
termodinamik veriler, farmasötik bileşiklerin çevredeki yayılmaları ile ilgili tahminleri
destekleyebilir niteliktedir.
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Özet
Başta karbondioksit olmak üzere atmosferdeki konsantrasyonları sürekli artan kirletici gazlar,
dünyanın en önemli sorunu olan iklim değişikliği ve çevre sorunlarını doğurmuştur. Kirletici
kaynaklara ve coğrafi konumlarına göre dünyanın değişik bölgeleri bu sorunu farklı boyutlarda
yaşamaktadır. Hava kirliliği, insan sağlığını etkileyen ve dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi
ülkemizdeki ekosistemi bozan önemli bir sorundur. Bu kirlenmenin temel nedeni insan
faaliyetleridir. İnsan faaliyetleri; trafik, sanayi, ısıtma sistemleri gibi ana kirletici kaynaklarını
oluşturur. Ayrıca doğal çevre faktörleri de hava kirliliğini olumlu ya da olumsuz yönde
etkilemektedir. Hava kirliliği, dünya genelinde sağlığa karşı en önemli on risk faktöründen
biridir ve bu da onu önemli bir sorun haline getirmektedir. Bu çalışma Sivas şehir merkezindeki
hava kirliliği durumunu analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sivas
Belediyesi hava kalitesi istasyonlarında ölçülen çapı 10 μm’den küçük ince partiküller (PM 10),
kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve karbon monoksit (CO) verileri kullanılmıştır.
Veriler, Ocak 2016-Aralık 2018 dönemini içermektedir. Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği’ne göre, Sivas kentinde özellikle kış aylarında PM 10 konsantrasyonunun
yüksek olması hava kirliliğinin temel nedeni olarak değerlendirilebilir.
Anahtar kelimeler: Hava kirliliği, Sivas, Hava kirliliği kaynakları

SİVAS CITY AIR QUALITY ASSESSMENT
Abstract
Contaminant gases, whose concentrations in the atmosphere, especially carbon dioxide, are
increasing, have caused climate change and environmental problems, which are the most
important problems of the world. According to pollution sources and geographical locations,
different regions of the world live this problem in different dimensions. Air pollution is a major
problem affecting human health and disrupting the ecosystem in our country as it is in many
countries of the world. Human beings are the main reason for this pollution. Human activities
form the main source of pollutants (e.g. traffic, industry, heating systems). Natural environment
factors also have an influence on pollution, either positively or negatively. Air pollution is one
of the top ten risk factors against health throughout the world, which makes it an important
problem. This study aimed at analyzing the air pollution situation in Sivas city center. In the air
quality stations of the Ministry of Environment and Urbanization and Sivas Municipality, the
symbols of fine particles (PM10), sulfur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2) and carbon
monoxide (CO) are used. The data includes the period January 2016-December 2018.
According to the Air Quality Assessment and Management Regulation, the main reason for the
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air pollution in the Sivas city is that the PM 10 concentration is high especially in the winter
months.
Keywords: Air pollution, Sivas, Air pollution sources

1. GİRİŞ
Günümüzün önemli çevre sorunlarından biri olan hava kirliliği; katı, sıvı ve gaz kirleticilerin
insan sağlığı ve ekosisteme zararlı olabilecek miktar ve sürede havada kalması olarak
tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2018). Ortaya çıkan bu kirlilik, atmosferdeki hava bileşenlerinin
değişmesine, küresel iklim değişikliğine, asit yağmurlarına, ozon tabakasının seyrelmesine,
yaban hayata ve insanlar üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır (Toros ve Bağış, 2017).
Hava kirlilik kaynakları; doğal ve insan kaynaklı (antropojenik) olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır. Doğal kaynaklar; yangınlar (karbonmonoksit (CO)), volkanlar (kül, asit buharı,
kükürtdioksit (SO2), toksikler), deniz suyu (sea spray) ve bitki örtüsünün bozunması (reaktif
sülfür bileşenleri), ağaçlar vb. (uçucu organik bileşikler (VOC), terpenler ve isoprenler),
polenler, sporlar, virüsler, bakteriler (alerji ve hava yoluyla taşınan enfeksiyonlar), kurak
bölgelerdeki fırtınalar ile toz bulutları ve toz taşınımı, hayvanlar (CH 4), yıldırım (azotoksitler
(NOx)) sayılabilir. Antropojenik kaynaklar ise genel olarak, termik santraller (SO 2), ulaşım
(NOx, CO), endüstriyel prosesler (kurşun, partikül madde (PM), NOx, SO 2), evsel ve
endüstriyel yakıt kulanımı (SO2, PM) ve solvent kullanımı (VOC) olarak sıralanabilir (Kılıç
vd., 2014).
Bu kirlilik kaynaklarından salınan kirletici bileşenler; insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde
olumsuz etkilerde bulunmaktadır. Hava kirliliğinin insanlar üzerindeki başlıca olumsuz etkileri,
solunum, sinir sistemi, damar ve kalp problemleridir. Hava kirliliği değerlerinin yüksek olduğu
alanlarda kirlilik, dolaylı olarak insan ölümlerine sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü
(WHO) tarafından her sene 800.000’den fazla ölümün çok küçük boyutta asılı bulunan
partiküler madde (PM) kirliliği sonucu nefes darlığı ile meydana geldiği tahmin edilmektedir
(Toros ve Bağış, 2017).
Hava kirleticiler, son yıllarda tüm illerimizin faklı bölgelerinde bulunan Hava Kalitesi Gözlem
İstasyonlarında (HKGİ) otomatik olarak ölçülmektedir. Bu istasyonların tamamında
kükürtdioksit (SO2) ve havada bir süre askıda kalabilen katı ve sıvı her türlü kirleticiyi içeren
partikül maddelerin (PM10) ölçümleri yapılmaktadır (Yılmaz, 2018). Tüm dünyada yaygın olarak
kullanılan, Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) denilen sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerin
konsantrasyonlarına göre hava kalitesinin iyi, orta, kötü, tehlikeli vb. şeklinde derecelendirmesi
yapılabilmektedir. Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, EPA Hava Kalitesi İndeksini ulusal mevzuatımız
ve sınır değerlerimize uyarlayarak oluşturulmuştur. 5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi
hesaplanmaktadır. Bunlar; partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2),
azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) dur. Hava kalitesine ilişkin hava kalite indeksi karşılaştırması
Çizelge 1’de verilmektedir.
Sivas İli meteorolojik ve topoğrafik koşullarının etkisi nedeni kış aylarında ısınmadan
kaynaklanan hava kirliliğinin etkisi altında olan illerdendir. Bu çalışmanın amacı, 2016-2018
yılları arasında Sivas ili kent merkezindeki hava kirliliği düzeyini değerlendirmektir. Bu
çalışmada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sivas Belediyesi hava kalitesi istasyonlarında
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ölçülen çapı 10 μm’den küçük ince partiküller (PM10), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2)
ve karbon monoksit (CO) verileri kullanılmıştır. Veriler, Ocak 2016-Aralık 2018 dönemini
içermektedir.
Çizelge 1. Hava Kalitesi İndeks Kesme Noktaları
İndeks

HKİ

SO2
(µg/m3)

NO2
(µg/m3)
1 Sa. Ort.
0-100
101-200

1 (iyi)
2 (orta)

0-50
51-100

1 Sa. Ort.
0-100
101-250

3 (hassas)

101-150

251-500L

4 (sağlıksız)

151-200

501-850U

5 (kötü)

201-300

851-1100U

6 (tehlikeli)

301-500

>1101

CO
(µg/m3)

8 Sa. Ort.
0-5500
550110000
201-500
1000116000L
501-1000
1600124000
1001-2000
2400132000
>2001
>32001

O3
(µg/m3)

PM10
(µg/m3)

8 Sa. Ort.
0-120L
121-160

24 Sa. Ort.
0-50
51-100L

161-180B

101-260U

181-240U

261-400U

241-700

401-520U

>701

>521

L: Limit Değer, B: Bilgi Eşiği, U: Uyarı Eşiği

2. MATERYAL METOD
2.1. Ölçüm İstasyonları
Sivas ilinde kurulu üç adet hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlardan iki
tanesi ısınmadan kaynaklı hava kirliğini ölçmekte olup, diğeri ise trafikten kaynaklanan hava
kirliliğini ölçmektedir. Sivas Merkez İlçesinde bulunan Sivas Başöğretmen Hava Kalitesi
İzleme İstasyonu ısınmadan kaynaklanan kirliliğin tespiti amacıyla kurulmuş olup, partikül
madde (PM10, PM2,5), kükürt dioksit (SO2) ve azot oksitler (NO, NO2, NOx) olmak üzere 3
parametre bazında, Sivas Merkez İlçesinde Meteoroloji İl Müdürlüğü kampüsü içerisinde
bulunan Meteoroloji Hava Kalitesi İzleme İstasyonu da ısınmadan kaynaklanan kirliliğin tespiti
amacıyla kurulmuş olup, partikül madde (PM10) ve kükürt dioksit (SO2) olmak üzere iki
parametre bazında ölçüm yapmaktadır. Sivas İstasyon kavşağı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu
ise ulaşımdan kaynaklanan kirliliğin tespiti amacıyla kurulmuş olup, partikül madde (PM 10,
PM2,5), Azot oksitler (NO, NO2, NOx) ve karbon monoksit (CO) kirleticilerini ölçülmektedir.
Söz konusu istasyonların ölçtüğü parametreler www.havaizleme.gov.tr adresinden anlık olarak
takip edilmektedir. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının yeri ve ölçüm parametreleri Şekil 1 ve
Çizelge 2’de gösterilmiştir. Çalışmada; http://mobil.havaizleme.gov.tr’den alınan veriler
kullanılmıştır.
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Şekil 1. Sivas ilinde bulunan hava kirliliği ölçüm cihazlarının yerleri
Çizelge 2. Sivas ilinde hava kalitesi ölçüm istasyon yerleri ve ölçülen parametreler
(havaizleme.gov.tr, 2018)
İstasyon Yerleri
Koordinatlar (Enlem,
Ölçülen Hava
Ölçüm
Boylam)
Kirleticileri
kaynakları
39,44 3757o K, 37,000615o D
Meteoroloji
PM10, SO2
Isınmadan
kaynaklanan
kirlilik
39,44 5049o K, 37,004724o D
İstasyon Kavşağı
PM10, PM2.5, NO,
Ulaşımdan
NOx, NO2, CO
kaynaklanan
kirlilik
o
o
39,445518 K, 37,013286 D
Başöğretmen
PM10, PM2.5, SO2,
Isınmadan
NO, NOx, NO2
kaynaklanan
kirlilik
2. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çizelge 3’de yıllık ortalama kirletici değerleri (PM 10, SO2, NO2, NOx, CO) verilmiştir. Sivas
için 2016-2018 döneminde ölçümü yapılan kirliliğin zamansal ve mekânsal olarak farklılıklar
gösterdiği görülmektedir. Çizelge 3’e göre; Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle kabul ettiği insan
sağlığı ve ekosistemin korunması için hava kalitesi yıllık ortalama sınır değeri PM10 için 52
μg/m3’tür. Bu değer 2017 yılı için 48 μg/m3, 2018 yılı için 44 μg/m3’tür. Bu değerin 2016-2017
ve 2018 yılları için aşıldığı görülmektedir.
Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle kabul ettiği insan sağlığı ve ekosistemin korunması için hava
kalitesi yıllık sınır değeri SO2 içinse 20 μg/m3’tür. Bu değerin 2016 yılında aşıldığı
görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları içinde azalan bir SO2 değeri görülmektedir.
Yine Çizelge 3’e göre; Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle kabul ettiği insan sağlığı ve ekosistemin
korunması için hava kalitesi yıllık sınır değeri NO 2 için 52 μg/m3’tür. Bu değer 2017 yılı için
48 μg/m3, 2018 yılı için 44 μg/m3’tür. Bu değerin 2016 yılı içinde aşılmadığı ancak 2017 ve
2018 yıllarında trafiğin yoğun olduğu istasyon kavşağındaki ölçümlerde bu değerlerin aşıldığı
görülmektedir.
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Çizelge 3. İstasyonların yıllık ortalama kirletici değerlerinin yıllık ortalama sınır değerleri ile
karşılaştırılması (μg/m3)
İstasyon bilgileri
Başöğretmen İstasyon
Meteoroloji
2016 yılı
PM10
SO2
NO2
NOx
CO
2017 yılı
PM10
SO2
NO2
NOx
CO
2018 yılı
PM10
SO2
NO2
NOx
CO

2016 yılı sınır değerleri
52
20
52
30
12.000
2017 yılı sınır değerleri
48
20
48
30
10.000
2018 yılı sınır değerleri
44
20
44
30
10.000

58.94
30.11
32.54
52.12
-

71.75
38.77
152.26
1360

46.79
8.49
-

64.7
19.74
35.07
46.85
-

78.73
79.60
134.97
1074.37

52.74
15.07
-

52.13
14.78
37.57
47.33
-

64.93
59.17
99.81
808

55.51
11.80
-

Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle kabul ettiği insan sağlığı ve ekosistemin korunması için hava
kalitesi yıllık sınır değeri NOx içinse 30 μg/m 3’tür. Bu değerin 2016-2017 ve 2018 yılları için
aşıldığı görülmektedir. Ancak yıllara göre değerin azaldığı da görülmektedir.
Çizelge 3’e bakıldığında, Türkiye’nin 2016 yılı itibariyle kabul ettiği insan sağlığı ve
ekosistemin korunması için hava kalitesi yıllık sınır değeri CO için 12.000 μg/m 3’tür. Bu değer
2017 ve 2018 yılları için 10.000 μg/m3 değerine inmiştir. Ancak Çizelge 3’e göre Sivas ili için
CO sınır değer aşımı görülmemektedir.
Çizelge 4’de ise 2016, 2017 ve 2018 yılları hava kalitesi mevsimsel olarak incelenmiştir. Aylara
göre hava kirliliği düzeyleri karsılaştırıldığında en yüksek değerlerin kış aylarında, özellikle
Ocak ayında görüldüğü tespit edilmiştir.
Çizelge 4. 2016-2017-2018 yıllarına ait mevsimsel hava kalitesi ortalama değerleri
Başöğretmen
2016 yılı
PM10
SO2
NO2
NOx
CO

33.66
40.73
44.67
74.67

PM10
SO2

77.30
49.27

İstasyon bilgileri
İstasyon
Sonbahar
36.48
97.41
199.04
1511.78
Kış
87.63
-

Meteoroloji
64.98
10.01
56.25
9.43

335

NO2
NOx
CO

53.87
68.75
-

PM10
SO2
NO2
NOx
CO

50.43
23.64
31.69
37.11
-

PM10
SO2
NO2
NOx
CO
2017 yılı
PM10
SO2
NO2
NOx
CO

44.15
12.49
26.43
32.15
-

PM10
SO2
NO2
NOx
CO

71.36
25.33
38.55
56.20
-

PM10
SO2
NO2
NOx
CO

62.66
13.19
31.04
36.28

PM10
SO2
NO2
NOx
CO
2018 yılı
PM10
SO2
NO2
NOx
CO

40.94
6.26
22.26
24.94
-

PM10
SO2
NO2
NOx
CO

43.06
18.99
73.33
87.30
-

PM10
SO2
NO2
NOx
CO

51.01
12.74
29.13
34.87
-

PM10
SO2
NO2
NOx
CO

34.96
8.14
23.52
27.35
-

68.75
13.27
34.54
52.15
-

68.62
15.54
48.49
65.69
-

109.94
189.18
1624.77
İlkbahar
67.43
78.06
129.55
1249.54
Yaz
64.34
92.65
126.47
1038.48
Sonbahar
36.11
68.00
130.48
981.91
Kış
69.63
65.73
129.43
1109.95
İlkbahar
75.31
38.30
135.95
966.28
Yaz
56.25
62.66
93.42
840.66
Sonbahar
91.18
61.85
117.57
1024.16
Kış
59.89
63.09
115.44
1144.81
İlkbahar
65.99
58.16
90.86
609.47
Yaz
51.46
52.79
74.84
519.43

34.32
5.16
47.34
1.65
64.64
25.97
75.47
43.97
38.62
4.88
36.22
2.60
64.06
5.88
47.91
12.99
56.96
11.57
42.96
2.49
-
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3. SONUÇLAR
Sivas ili kent merkezinde 2016-2018 yıllarında elde edilen hava kirliliği ölçüm değerleri
incelendiğinde, yıllık hedef sınır değerlerin aşıldığı görülmüştür. Kış aylarında (Ekim-Mart)
meteorolojik koşullar nedeni ile hava kirliliği parametrelerinde belirgin artışlar saptanmıştır.
Sivas ili kent merkezinde 2016-2018 yılları arasında hava kirliliği göstergelerinde değerleri
bakımından yıllara göre önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. Özellikle kıs aylarında kirlilik
düzeylerinde ani yükselmeler olabileceği için ölçüm ve izlemlerin sürekli yapılması
gerekmektedir. İyi bir hava kalitesi genel olarak temiz yakıt kullanımı, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının arttırılması ve hava kalitesini iyileştirme planlarının ciddiyetle
uygulanması ile sağlanabilir. Ayrıca partikül maddenin rüzgârla taşınımını sağlayacak, hakim
rüzgar yönünün ve rüzgar hızını etkileyebilecek unsurların çevresel etkilerinin de düşünüldüğü
(yüksek katlı binalar gibi) şehir planlamalarının hava kirliliğini azaltacak ikincil önlemler
olarak düşünülmesinde yarar görülmektedir. Bu nedenle hava kirliliği sorununun kontrolünde
multidisipliner bir yaklaşım son derece önemlidir.
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Özet
Bu çalışmada, atık fındık kabuğu kullanılarak adsorpsiyon işlemi ile safranin uzaklaştırılması
incelenmiştir. Safraninin fındık kabuğundan ve sulu çözeltiden uzaklaştırılmasını etkileyen
çözeltinin pH değeri, adsorban miktarı, temas süresi, sıcaklık ve başlangıç boya konsantrasyonu
gibi adsorpsiyon parametreleri incelenmiştir. Safranin adsorpsiyonunda, Langmuir ve
Freundlich izoterm modeli ve sözde ikinci dereceden kinetik için daha uygun olduğu tespit
edilerek termodinamik parametreleri hesaplanmıştır. Maksimum adsorpsiyon giderim verimi,
pH 5'te 5 g/L adsorbent ve 120 dakikalık temas zamanında %95,87 elde edilirken adsorpsiyon
kapasitesi 115 mg/g olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, atık fındık kabuğunun, safranin gibi
katyonik boyaların giderilmesinde yeni bir ekonomik adsorban olarak kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Boya Giderimi, Fındık Kabuğu, Safranin.

INVESTIGATION OF REMOVAL OF SAFRANINE USING HAZELNUT SHELL
Abstract
In this study, the removal of safranine by adsorption process by using waste hazelnut shell was
investigated. The pH value of the solution affecting the removal of the safranine from the
hazelnut shell and the aqueous solution was studied in the adsorption parameters such as the
amount of adsorbent, contact time, temperature and initial dye concentration. In the adsorption
of safranine, it was determined that it was more suitable for D-R isotherm model and pseudo
second order kinetics. Maximum adsorption removal efficiencies were obtained with 0,5 g/L
adsorbent at pH 5 and 95,87% at 120 min contact time while the adsorption capacity was 115
mg/g. As a result, it has been concluded that the waste hazelnut shell can be used as a new
economic adsorbent in removing cationic dyes such as safranine.
Keywords: Adsorption, Dye Removal, Nut Shell, Safranine Dye.

1. GİRİŞ
Günümüzde çevre kirliliğine neden olan birçok kirletici vardır. Spesifik kirleticilerden biri de
sentetik boyar maddelerdir (İmecik, vd., 2014). Sentetik boyarmaddeler; plastik, deri, lastik,
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kereste, selüloz, kozmetik, ilaç, gıda, sentetik lif üretimi, otomotiv, porselen, cam, matbaacılık
ve güzel sanatlar gibi pek çok endüstri alanında kullanılmaktadır. Fakat en fazla kullanıldığı
alan tekstil endüstrisidir (Özdemir, 2015). İnsan sağlığını etkileyen bu tür atık suların arıtılması,
insan sağlığı ve ekolojik dengenin korunması açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu
nedenle, organik, inorganik ve boyar madde ihtiva eden atık suların renk giderimi için
oksidasyon, iyon değiştirme, aktif karbon adsorpsiyonu, membran teknolojisi,
flokulasyon/koagulasyon, adsorpsiyon ve kimyasal oksidasyon gibi çeşitli fiziksel/kimyasal
metotlarla biyolojik arıtma sistemleri kullanılabilmektedir (İmecik, 2012). Bu yöntemlerle elde
edilen renk giderim veriminin atık sudaki boya türüne bağlı olarak değişiklik göstermesi, atık
sulardan renk giderimi için en uygun metodun seçimini daha da zorlaştırmaktadır (İmecik, vd.,
2014). Renk gideriminde en etkili proseslerden birinin adsorpsiyon olduğu yapılan çalışmalarda
ortaya konulmuştur. Renk gideriminde en etkili proseslerden biri olan adsorpsiyon prosesinde
adsorbent olarak genellikle aktif karbon kullanılmaktadır.
Ancak aktif karbon maliyetinin yüksek olması modifiye kil (Gamoudi, vd., 2019), lignin
(Wang, vd., 2018), grafen oksitin (Ranjana, vd., 2019), lignoselülozik atıklar (Değermenci, vd.,
2019), kaju fıstığı kabuğu (Spagnol, vd., 2017) gibi farklı materyallerden adsorbent üretilmesi
ve geliştirilmesi konusundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Safranin, atık sularla kirlenmeye yol
açan katyonik bir boya çeşididir. Bu çalışmada adsorbsiyon tekniği kullanılarak safranin boyar
maddelerinin sulu ortamdan uzaklaştırılması için adsorbent olarak fındık kabuğu kullanılmıştır.
Şekil 1’de Safranin-o’nun kimyasal yapısı ile tablo 1’de Safranin-o’nun fiziksel özelikleri
verilmiştir.

Şekil 1. Safranin-o’nun kimyasal yapısı.
Tablo 1. Safranin-o’nun fiziksel özelikleri
Yaygın Adı
Safranin
C.I. Numarası

50240

C.I. İsmi

Basic Red 2

Sınıfı

Safranin

Sudaki Çözünürlük

%5.42

Ethanoldeki Çözünürlük

%3.41

ℷ max

517-530

Renk

Kırmızı

Molekül Ağırlığı

350.8

Molekül Formülü

C20H19ClN4
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Bu çalışmada sulu çözeltilerden boya gideriminde atık olarak doğaya bırakılan fındık kabuğu
adsorbent olarak seçilmiş ve adsorpsiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, kesikli
sistemde yürütülmüştür. Yapılan çalışmada, öncelikle fındık kabuğu adsorbent
olarakkullanılması için hazırlanmış ve bu malzeme ile sulu çözeltilerden boya giderimi için
çözelti pH’ın, adsorbent miktarının, başlangıç boya konsantrasyonu etkisi, temas süresi ve
sıcaklık etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara izoterm, kinetik ve termodinamik modeller
uygulanmıştır.
2. MATERYAL-METOT
2.1. Fındık Kabuğunun Hazırlanması
Bu çalışmada biyosorbent olarak kullanılan Fındık kabuğu Trabzon yöresinden temin
edilmiştir. Fındık kabukları halka öğütücü makinasıyla 90 saniye öğütülerek toz haline
getirilmiştir.
2.2. Stok Safranin Çözeltisinin Hazırlanması
Safranin boyasından gerekli miktarlar alınarak (1g) ve 1000 mg/L konsantrasyonunda 1 L
hacminde stok safranin çözeltisi hazırlanmıştır. Farklı boya derişimleri stok çözeltisinden
gerekli seyreltmeler yapılarak elde edilmiştir.
2.3. Kesikli Sistem Çalışmaları
Safranin (Merck) 1000 mL distile suda çözülmüş ve 1000 mg/L konsantrasyonda stok çözelti
hazırlanmıştır. Bütün deneysel çalışmalar, 100 mL erlenlerde, 100mL boya çözeltileri ile
yürütülmüştür. Numunelerin pH ölçümleri için Consort C931 markalı cihaz kullanılarak pH
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. pH ayarlamaları 0.1 M H2SO4 ve 0.1 M NaOH çözeltileri ile
yapılmıştır. Tüm deneysel çalışma boyunca santrifüjleme işlemlerinde Hettich (EBA 21) marka
santrifüj kullanılmıştır. Kesikli sistem çalışmaları IKA+WERKE marka manyetik çalkalayıcıda
ve SHIMADZU markalı hassas terazi ile sürdürülmüştür. Safranin için maksimum dalga boyu
4000 rpm’de santrifüjlenmiş numunelerin Uv-spektrofotometre (CHEBIOS) ile λmax 517 nm
absorbans değerleri okunarak belirlenmiştir. Başlangıç boya konsantrasyonu (20-200 mg/L),
temas süresi (120 dk), fındık kabuğu miktarı (1.0-10.0 g/L), çözelti pH değeri (3.0-9.0) ve
sıcaklık (20℃) çalışılarak giderim verimi değerlendirilmiştir.
Adsorpsiyon kapasitesi (qe) ve safranin giderimi (%) aşağıdaki Eşitlik 1 ve 2 ile hesaplanmıştır.
qe =

V(Co−Ce)
m

% Adsorpsiyon Verimi =

(1)
C0 −Ce
C0

∗ 100

(2)

Burada; qe; adsorpsiyon kapasitesi (mg/g), Co; başlangıçtaki boya konsantrasyonu (mg/L), C e;
adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan boya konsantrasyonu (mg/L), V; çözelti hacmi (L), m;
adsorpsiyon miktarı (g)’dır.

340

2.4. Adsorpsiyon İzotermleri
Adsorpsiyon işlemini daha etkin ve az maliyetli bir hale getirmek için birçok araştırmacı ucuz
ve yenilenebilir adsorbentler bulmaya çalışmaktadır. Matematiksel olarak bu denge,
adsorpsiyon izotermleri ile açıklanmaktadır. En genel izotermler Freundlich, Langmuir ve D-R
izotermleridir. Eşitlik 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 ile verilmiştir (Yu, ve ark. 2016).
Freundlich izotermi;
qe= Kf ∗ Ce 1/n

(3)

1

logqe=logKf+𝑛 logCe

(4)

Burada; qe; birim adsorbent üzerine adsorplanan madde miktarı (mg/g), C e; adsorpsiyon sonrası
çözeltide kalan boya konsantrasyonu (mg/L), KF; adsorpsiyon kapasitesini (L/mg) ve n
adsorpsiyon yoğunluğunu ifade etmektedir (Xu, vd., 2015).
Langmuir izotermi:
qe =

Qmax αL Ce

(5)

1+αL Ce

Burada; α𝐿 ; 𝑎dsorpsiyon enerjisine bağlı olan sabit(dm 3/mg), Qmax; tek tabakalı adsorbent
kapasitesini göstermektedir (mg/L).
Dubinin-Radushkevich (D-R) adsorpsiyon izotermi:
D-R izoterm modelinin matematiksel ifadesi 6, 7 ve 8 eşitliklerde verilmiştir.
E=

1

(6)

√2β

qe = q D−Re−βε
ε = RTln [1 +

2

1
Ce

(7)
]

(8)

Burada; qD-R; maksimum adsorpsiyon kapasitesini (mol/g), β; D-R modeli sabitini (mol2 / J 2),
ε; Polanyi potansiyelini (J/mol), E; ortalama adsorpsiyon enerjisini (kJ/mol) göstermektedir
(Xu, vd., 2015).
2.5. Adsorpsiyon Kinetiği
Adsorpsiyon işleminin hızına etki eden adsorpsiyon basamaklarının anlaşılmasını
sağlamaktadır. Adsorpsiyon kinetiği, adsorban ile adsorban arasındaki zaman ilişkisini inceler
ve adsorpsiyon işleminin hızına etki eden adsorpsiyon basamaklarının anlaşılmasında önemli
bir rol oynar (Diler, 2015). Adsorpsiyon hızını belirlemek için kullanılan eşitlikler aşağıda
verilmiştir.
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Yalancı Birinci Derece Lagergen eşitliği:
(q −q )
−k1 .t
log [ eq t ] = 2.303

(9)

Yalancı İkinci Dereceden Lagergen eşitliği:
t
1
1
= [ 2] + [ ]

(10)

e

q

k2 .qe

q

Partikül içi difüzyon modeli
qt=kd*t0.5+I
(11)
Burada; qe: denge anındaki adsorpsiyon kapasitesini (mg/g), q t: t anındaki adsorsiyon
kapasitesini (mg/g), k1: yalancı birinci derece adsorpsiyon sabitini (dak-1 ), k2 hız sabiti (dak-1)
olup başlangıçtaki adsorpsiyon hızı h = k2.qe2 olarak bulunabilir.
qt: herhangi bir t anında birim adsorban tarafından adsorbe edilmiş adsorban miktarını (mg/g),
kd: partikül içi difüzyon hız sabitini (mg*g-1 *dak-2 ), I: adsorban ile adsorban arasında oluşan
tabakanın kalınlığı hakkında bilgi veren sabiti (mg/g) ifade etmektedir (Diler, 2015).
2.6. Adsorpsiyon Termodinamiği
Termodinamik bir fiziksel veya kimyasal dönüşüm sırasında sistemin iç enerji, entalpi, entropi
ve serbest enerji değerlerini tayin ederek bunların reaksiyon şartlarına bağlılığını
incelemektedir. Termodinamik ve denge sabiti Kc eşitlikleri aşağıda sunulmuştur. Eşitlik 12,
13, 14 ve 15 adsorpsiyon termodinamik değişkenleri (∆G°, ΔS°, ΔH° ) aşağıdaki eşitliklerde
gösterilmiştir (Diler, 2015).
ΔG0=ΔH0-T∆S0
C
K C = qe

(12)
(13)

∆G°=−RTlnKc

(14)

e

ln K C =

∆𝑆 0
𝑅

−

ΔH0
RT

(15)

Burada, ∆Gº standart Gibbs serbest enerji değişimini, ∆Hº standart entalpi değişimini
vermektedir. ∆Sº ise adsorpsiyonun standart entropi değişimini göstermektedir. lnK c ile 1/T
arasında çizilen grafiğin eğiminden ∆Hº , kesim noktasından ise ∆Sº değerleri hesaplanır. q e,
dengeki adsorplanan safranin derişimini (mg/L), C e ise denge anında çözeltide kalan safranin
maddenin derişimini (mg/L) göstermektedir (Kar, 2010).
3. BULGULAR
3.1. Çözelti pH’nın Etkisi
Çözelti pH değeri, adsorpsiyon yüzeyindeki fonksiyonel grupların aktivitelerini etkilemesi
nedeniyle adsorpsiyon prosesi için oldukça önemlidir (Sadaf, vd., 2014). pH’ın adsorbsiyon
prosesine etkisini belirlemek için pH 3.0-9.0 aralığında çalışılmıştır. pH arttıkça giderim verimi
ve adsorpsiyon kapasitesinde bir dalgalanma Şekil 2’de gözlenmektedir. En iyi giderim verimi
pH 5’de % 95.67 olarak bulunmuştur. Renk gideriminde etkili olan pH arttıkça adsorpsiyon
kapasitesi dalgalanarak artmıştır. Bu artışın nedeni; eksi yüklü yüzeyler ile katyonik boyaların
elektrostatik etkileşimi olarak açıklanmaktadır. Fındık kabuğu yüzeyi ile safranin bileşiklerinin
elektrostatik çekim gücü pH değeri arttıkça muhtemelen artmaktadır (Sarıoğlu ve Güler, 2012).
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Şekil 2. Safranin gideriminde fındık kabuğu kullanarak pH’ın etkisi
(m 5 g/L, C0 50 ppm, T 20 oC, 180 rpm ve 2 saat).
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3.2. Fındık Kabuğu Miktarının Etkisi
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Adsorpsiyon prosesinin ekonomikliği açısından çok önemli olan adsorbent miktarının boya
adsorpsiyonu üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla farklı miktarlardaki adsorbent
numunelerinin her biri 50 mL’lik safranin çözeltileri ile belirli adsorpsiyon şartlarında (pH 5.0,
C0 50 ppm, T 20 oC, 180 rpm ve 2 saat) ayrı ayrı muamele edilmiştir. Safranin giderim verimi
(%) ve adsorpsiyon kapasitesi qe (mg/g) üzerine adsorbent miktarının etkileri Şekil 3’de
görülmektedir.

1,5

Şekil 3. Safranin gideriminde fındık kabuğu miktarının etkisi
(pH 5.0, C0 50 ppm, T 20 oC, 180 rpm ve 2 saat).
Adsorbent miktarının artmasıyla boya giderim veriminin başlangıçta artarak 5 g/L noktasında
% 95.87 değerine ulaştığı görülmektedir. Başlangıç da % boya adsorpsiyon hızındaki ani artış;
miktarın artmasıyla daha fazla yüzey alanı ve dolaylı olarak da adsorpsiyon için daha fazla
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metal bağlanma merkezlerinin varlığını ifade ettiği için adsorpsiyon kapasitesinde artış
gerçekleşmiştir (Kar, 2010).
3.3. Başlangıç Boya Konsantrasyonunun Etkisi
Adsorpsiyon hızının başlangıç boya konsantrsayonunun fonksiyonu olması nedeniyle sistemin
asorbent/adsorbat dengesini belirleyen boya ve adsorbent konsantrasyon değerleri dikkate
aalınması gereken önemli bir faktördür (Kar, 2010). Belirlenen pH 5 ve fındık kabuğu miktarı
5 g/L’de sabit tutularak, 20-200 mg/L olarak farklı boya konsantrasyonlarında çalışılarak 180
rpm, 120 dk ve 20℃’de adsorpsiyon prosesine etkisi belirlenmiştir. En iyi giderim verimi 50
mg/L’de %95,87 olarak bulunmuştur. Başlangıç boya konsantrasyonu miktarı arttıkça
adsorpsiyon kapasitesi artmıştır. Bunun nedeni ise safranin ile fındık kabuğu arasındaki
işbirliğinin iyi olduğunu göstermektedir. Ancak boyanın giderim veriminde belli bir
doygunluğa ulaşınca azalma gözlenmiştir. Şekil 5‘de görüldüğü gibi başlangıç çözelti
derişimine bağlı olarak derişim etkisi verilmiştir. Tablo 2’de fındık kabuğu için Langmuir,
Freundlich ve D-R adsorpsiyon izoterm parametreleri verilmiştir.
40
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% Boya Giderim
Verimi
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95,6
95,4
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15
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% Boya Giderim Verimi

96,2

10
95,2

5

95

0
0

50

100
150
200
250
Başlangıç Safranin Derişimi
Şekil 5. Fındık kabuğu için başlangıç boya derişim etkisi
(pH 5, m 5 g/L, T 20 oC, 180 rpm ve 2 saat).
Tablo 2. Fındık kabuğu için Langmuir, Freundlich ve D-R adsorpsiyon izoterm parametreleri
Freundlich
İzoterm Langmuir İzoterm Modeli
D-R İzoterm Modeli
Modeli
R2
0.9993
R2
0.9992
R2
0.8395
1/n
0.9
Qmax (mg/g)
115
qD-R (mol/g) 20.70
kF(L/g)
4.81
b(L/mg)
0.044
0.707
E (kj/mol)
2 2
1
β(mol /j )
Bu çalışmada, adsorpsiyon dengesini tanımlamak Langmuir, Freundlich ve D-R adsorpsiyon
izoterm modelleri kullanılmıştır. Tüm izoterm model parametreleri, microsoft excel programı
kullanılarak grafikleri verilmiştir. Freundlich izoterm grafiğindeki doğrunun eğiminden
adsorpsiyon şiddeti ya da yüzey heterojenliğinin bir göstergesi olan 1/n değerleri ve kesim
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noktasından adsorbent kapasitesinin göstergesi olan K f değeri olarak hesaplanmıştır. Yüksek
Kf değeri, 1/n< 1 ya da n >1 değeri ve yüksek regrasyon sabiti (R2) değerleri; deney verilerinin
Freundlich izotermine uygunluğunun oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Langmuir
izoterm grafiğindeki doğrunun eğiminden ve kesim noktasından Langmuir sabitleri Q max
(adsorbent için maksimum adsorpsiyon kapasitesi) ve adsorpsiyon ısısı ile ilişkili enerji sabit
olan b’nin değerleri sırasıyla mg/g ve L/mg olarak her bir adsorbent için hesaplanmıştır.
Korelasyon katsayı değeri R2 olarak heaplanmış ve tablo 2 değerleri verilmiştir ve en uygun
izoterm langmuir olmuştur. Aynı zamanda adsorpsiyon enerjisinin göstergesi olan Langmuir b
sabiti değerinin oldukça büyük çıkması; düşük adsorbat konsantrasyonlarında adsorpsiyon da
görülen hızlı artışla kendini gösteren daha yüksek adsorpsiyon enerjisinin göstergesidir (Kar,
2010).
Yapılan çalışmada elde edilen verilere uygulanan Langmuir, Freundlich ve D-R
izotermlerinden elde edilen korelasyon sabitlerine göre (R 2) adsorpsiyon prosesinin Freundlich
ve Langmuir izotermine uyum sağladığı belirlenmiştir. Freundlich izoterminden elde edilen kF
ve 1/n değerleri sırasıyla 4.81 ve 0.9 olarak bulunmuştur. Langmuir izoterminden elde edilen
en yüksek adsorpsiyon kapasitesi (Qmax) değeri ise 115 mg/g olarak hesaplanmıştır. D-R
izoterminden hesaplanan E değeri ise adsorpsiyon türü hakkında bilgi vermektedir. Tablo 3’de
Langmuir izoterm modelinden elde edilen Qmax değerinin literatürle kıyaslanmasını içeren
sonuçlar sunulmuştur.
Tablo 3. Safranin için çeşitli adsorbentlerin maksimum adsorpsiyon kapasitesi (Qmax; mg/g)
Adsorbent
Qmax(mg/g)
Kaynak
(HDTMA-alg)
54.05 mg/g
(Güler vd., 2016)
MgO-FLG - FE
Kaolinit
Kömür
Fındık Kabuğu

201.1
3.66
120
115

(Reddy vd.,2018)
(Harris vd., 2001)
(Reddy vd.,2018).
Bu Çalışma

3.4. Safranin Adsorpsiyonunda Kinetik Sabitlerinin İncelenmesi
Safranin iyonlarının fındık kabuğu adsorpsiyonunda kinetik sabitleri belirlenmek istenmiştir.
Deneysel verilere, yalancı birinci derece modeli, yalancı ikinci derece modeli ve partikül içi
difüzyon modelleri uygulanarak kinetik sabitler hesaplanmıştır. Tablo 4 ile kinetik
parametreleri verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde en yüksek R 2 değerine sahip yalancı ikinci
kinetik modele uygun olduğu anlaşılmıştır. R2 değeri 1 olarak bulunmuştur.

Deneysel
qe(mg/g)=9.78

Tablo 4. Kinetik parametreleri.
Yalancı Birinci
Yalancı İkinci
Dereceden Kinetik
Dereceden Kinetik
R2
0.9336
R2
1
-1
k1(dk )
k2
0.230
0.0057 (g/mg.dk)
qe(mg/g)
0.378
qe(mg/g)
9.76
h
21.98
(mg/g.dk)

Parçacık İçi Difüzyon
Kinetik
2
R
0.9435
kd(mg/g.dak0,5)
0.007
I

9.5393
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Safranin fındık kabuğu için kinetik parametrelerine tablo 4’te bakıldığında yalancı birinci
derece model için, qe hesaplanan; qe'nin deneysel değerinden farklı çıkmıştır. Deneysel değer
ve teorik qe değeri karşılaştırıldıklarında 9.78 mg/g ve 0.378 mg/g olarak hesaplanmıştır ve
uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, safranin adsorpsiyonu, yalancı ikinci dereceden
kinetik modelin korelasyon katsayısı R2 1 olduğu bulunmuştur. Yalancı ikinci dereceden
kinetik model ile hesaplanan qe 9.78 mg / g olan değer teorik olarak ise qe 9.76 mg/g olarak
bulunarak uygunluk kanıtlanmıştır.
3.5. Sıcaklığın Etkisi
Belirlenen pH 5 ve fındık kabuğu miktarı 5 g/L’de sabit tutularak, başlangıç boya
konsantrasyonu 50 mg/L ve temas süresi 120 dk alınarak farklı sıcaklık değerleriyle (20-3040 ℃) çalışılarak sıcaklığın adsorpsiyon prosesine etkisi araştırılmıştır ve sıcaklık artıkça
giderim veriminin azaldığı, en iyi giderim veriminin 20 ℃′de %95.87 olduğu bulunmuştur
(Şekil 4).
1,8
1,6
1,4

Ln (Kc)

1,2

1
0,8
0,6

0,4
0,2
0
0

0,02

0,04

0,06

1/T
Şekil 4. Van’t Hoff Grafiği.
Fındık kabuğunun sıcaklığa etkisinden yararlanarak hesaplanan termodinamik değerler Tablo
5’te verilmiştir.
Tablo 5.Termodinamik parametreler
-155.6
∆H
0
4.857
∆S
0
-3713.05
∆G1
0
-3010.4
∆G2
0
-2760.31
∆G3
0
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Adsorpsiyon işleminin kendiliğinden olabilmesi için ∆H0 ve ΔG0değerlerinin negatif olması
prosesin ekzotermik ve spontane gerçekleştiğini göstermektedir. ∆S0 negatif değerleri ise
çözelti ara yüzeyindeki düzensizliğinin azaldığını göstermektedir (Diler, 2015).
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada; farklı pH, farklı dozajlarda ve başlangıç safranin boyasının konsantrasyonun
fındık kabuğu ile adsorpsiyonuna bakıldığında; en yüksek verim değerleri fındık kabuğu için
%95.87 olarak bulunmuştur. İzotermler için elde edilen regrasyon katsayıları (R2) dikkate
alındığında, adsorpsiyon verilerinin fındık kabuğu malzemesinin hem Langmuir ve Freundlich
modeline uyumlu olduğu görülmüştür. Bu durum adsorpsiyonun tek tabakalı ve heterojen
yüzeyler altında gerçekleştiğini göstermektedir. Yalancı ikinci dereceden kinetik modele
uyumu görülmüştür.
Adsorpsiyon olayını etkileyebilecek bir diğer parametre, adsorpsiyonun gerçekleştirildiği ortam
sıcaklığıdır. Yapılan deneylerde en iyi adsorpsiyon verimi oda koşullarında 20 oC’de
bulunmuştur. Artan sıcaklıkla adsorpsiyon verimin azaldığı görülmüştür. Bunun nedeni sıcaklık
arttıkça çözünen ile yüzey arasındaki çekim kuvvetlerinin azalmasıdır. ΔG değerleri, safranin
bu adsorbenti tümüne adsorpsiyonu için ΔG değerleri negatif ve oldukça yakındır. ΔG’nin
negatif değerleri adsorpsiyon olayının kendiliğinden gerçekleştiğini gösterir. ΔS’nin pozitif
değeri, adsorpsiyon işlemi sırasında katı/sıvı ara yüzeyinde düzensizliğin arttığını, negatif
olması düzensizliğin azaldığını gösterir. Safranin işlemlerinin adsorpsiyonu için negatif ΔH
değerlerine sahiptir. ΔH negatif olması da adsorpsiyon ekzotermik olduğunu ve adsorpsiyon
proseslerine spontan uygulanabilir olduğunu gösterir.
Sonuç olarak safranin maddesinin sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında atıktan elde edilmiş
adsorbent sentezleri ile düşük maliyetli olması, kolay elde edilebilir olması, doğal bir materyal
olması sebebiyle etkili bir adsorbent madde oldukları görülmüştür.
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Özet
Bu çalışmada, tetrasiklinin (TC) sulu çözeltilerden çıkarılması için meşe külü ile (MK)+nZVI
malzeme sentezi yapılmıştır. Sentezlenen bu yeni materyal ile sulu çözeltilerden TC giderimini
etkileyen çözelti pH değeri (3.0-8.0), MK+nZVI miktarı (1.0-10.0 g/L) ve başlangıç TC
konsantrasyonu (10-300 mg/L) gibi adsorpsiyon parametrelerinin etkisi araştırılmıştır. TC
MK+nZVI ile adsorpsiyonunun, Langmuir, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich (D-R)
izoterm modelleri uygulanarak hem Langmuir hem de Freundlich izotermine elverişli olduğunu
ve yalancı ikinci dereceden kinetiğe daha uygun olduğu belirlenmiştir. En iyi giderim
verimliliği performansı adsorbent dozajı 10 g/L, pH 5.0, temas süresi 120 dk ve 50 mg/L
derişim sonunda % 93 verimine ulaşılmıştır. Maksimum Langmuir adsorpsiyon kapasitesi Qmax
94.33 mg / g olarak bulundu. TC'nin MK+nZVI’nın TC gideriminde yeni ekonomik ve atıktan
atık giderimi düşüncesiyle üretilmiş çevre dostu alternatif bir adsorbent olabileceği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Meşe Külü, nZVI, Tetrasiklin.

SYNTHESIS OF A NEW ADSORBENT USING WASTE ASH AND TETRACYCLINE
REMOVAL
Abstract
In this study, ash (MK) + nZVI material synthesis was performed to remove tetracycline
(TC) from aqueous solutions. The effect of adsorption parameters such as pH value (3.08.0), MK + nZVI amount (1.0-10.0 g / L) and initial TC concentration (10-300 mg / L)
which affect TC removal from aqueous solutions were investigated with this synthesized
new material. Adsorption with TC MK + nZVI was found to be suitable for both Langmuir
and Freundlich isotherms by applying Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich
(D-R) isotherm models and it was found that it was more suitable for pseudo-second order
kinetics. Optimum removal efficiency performance The adsorbent dosage was 10 g / L, pH
5.0, contact time 120 min and a yield of % 93 at the end of 50 mg / L concentration. The
maximum Langmuir adsorption capacity Qmax was found to be 94.33 mg / g. It has been
concluded that TC + MK + nZVI can be a new economic and environmentally friendly
alternative adsorbent produced with the idea of removing waste from waste.
Keywords: Adsorption, nZVI, Tetracycline, Waste Oak Fireplace Ash.
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1. GİRİŞ
Antibiyotikler atık suya ve içme suyuna ulaştığında, patojen organizmalar arasında mikrobiyal
dirence veya atık su arıtımında etkili olan mikro organizmaların ölümüne neden olmaları
sebebiyle atık sulardan veya içme suyularından antibiyotiklerin alınması oldukça önemlidir
(Choi ve ark. 2007). Tetrasiklin gibi antibiyotikler insanlar, hayvanlar ve tarımsal faaliyetlerde
bakteriyel enfeksiyonun tedavisi için kullanılan önemli bir farmasötik bileşiklerdendir.
Tetrasiklin (TC), hayvan hastalıklarını tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır ve büyüme
gelişimlerinde hayvansal gıdalara eklenir. Hayvansal dışkıların gübre olarak kullanılmasıyla
birlikte TC yüksek sulu çözünürlükleri nedeniyle topraklara ve sulu bölgelere ulaşmasına neden
olur. Bunların çevredeki yarılanma süreleri uzun ve sulu çözeltideki çözünürlükleri yüksek
olduğundan ekosistemlerde ciddi kirlenmeye yol açan kirletici maddeleri olduğu tespit
edilmiştir (Ahmed, 2017). Tetrasiklin antibiyotiklerinin belli şartlar altında stabil olmadığı
bilinmektedir. Aynı zamanda tetrasiklinlerin uzun süre bekletilmesi ile izomerizasyon
dehidratasyon, yer değiştirme ve oksijenle etkileşimler oluşabilmektedir (Türk, 2014).
Tetrasiklin molekülü çeşitli iyonlaşabilen fonksiyonel gruplara sahiptir ve bu molekülün yükü
çözelti pH’ sına bağlıdır. TC molekülünün açık kimyasal formülü Şekil 1’de verilmiştir (Zinnes
ve ark. 1967).

Şekil 1. Tetrasiklin molekülünün açık formülü (Zinnes ve ark. 1967).
Ortamdaki TC, dirençli mikroorganizmalara neden olur ve bazı enfeksiyonların riskini artırarak
insan sağlığını tehdit ederek ciddi bir çevre kirliliği sebebiyet vermektedir (Deblonde ve ark.
2010, Liu ve ark. 2013). Bu yüzden gideriminin sağlanması gerekmektedir. Kirlenmiş atık
suların ve toprağın kirlenmesinin düzeltilmesi çevresel alanlarda önemli bir araştırma odağı
haline gelmiştir. Şu anda, elektrokinetik iyileştirme, adsorpsiyon ve fitoekstraksiyon, atık
kirliliğinin tedavisinde kullanılan ana yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında adsorpsiyon, düşük
maliyeti ve yüksek yeterliliği nedeniyle büyük ilgi görmüştür (Liu ve ark. 2013). Atık su
gideriminde en etkili proseslerden birinin adsorpsiyon olduğu yapılan çalışmalarda ortaya
konulmuştur (Choi ve ark. 2007; Ahmed, 2017; Türk, 2014; Zinnes ve ark., 1967; Deblonde ve
ark., 2010; Liu ve ark. 2013). Atık su gideriminde en etkili proseslerden biri olan adsorpsiyon
prosesinde adsorbent olarak genellikle aktif karbon kullanılmaktadır (Kannan ve ark. 2001).
Ancak aktif karbon maliyetinin yüksek olması farklı materyallerden adsorbent üretilmesi ve
geliştirilmesi konusundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Doğal adsorbent olarak kullanıldığı
bilinen maddeler arasında aktif karbon, zeolit, silika ve gözenekli killer bulunmaktadır. Bu konu
hakkında oldukça fazla çalışmaya rastlanmaktadır (Sarıoğlu ve Güler, 2012, Syamsiah ve
Santosohadi, 2004, Koonaphapdeelert ve ark. 2018, Rogal ve ark. 2017 ve Şahan, 2007).
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Yapılan literatür taramasında manyetik adsorbentler üzerine çalışmalar yürütüldüğü ve yaygın
örneğini geniş yüzey alanı, nano ölçekli boyutları, yüksek yoğunluk ve yüzey alanlarının
yüksek içsel reaktivitesi özelliklerinden dolayı nZVI (sıfır değerlikli demir nano tanecikler)
malzemesinin oluşturduğu görülmüştür (Aksu, 2001, Fang ve ark. 2011, Lifenglian, 2017).
Aynı zamanda nZVI kullanıldığında negatif özelliklerinin meydana geldiği istenmeyen
durumlarda ortaya çıkmıştır. nZVI ortamda kullanıldığında manyetik etkisi, flok oluşumuna
ve reaktivite kaybına yol açmaktadır (Aksu, 2001, Lifenglian, 2017). Bu tür sorunları göz önüne
almak ve engellemek için nZVI için destek bir maddesi kullanılmaktadır. Destek maddesi
olarak zeolit (Li, ve ark. 2018), bentonit (Li, ve ark. 2017), pomza taşı (Güler, 2017), kil (Jabeen
ve ark. 2011), grafen (Chang ve ark. 2011) ve aktif karbon (Li ve ark. 2018) gibi doğal
malzemeler kullanılmıştır.
Bu çalışmada sulu çözeltilerden TC gideriminde atık olarak doğaya bırakılan meşe külü (MK)
kullanılarak MK destekli nZVI manyetik adsorbenti (MK+nZVI) sentezlenmiş ve adsorpsiyon
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, kesikli sistemde yürütülmüştür. Yapılan çalışmada,
öncelikle MK+nZVI materyali sentezlenmiş ve bu yeni malzeme ile sulu çözeltilerden TC
giderimi için çözelti pH’ın, adsorbent miktarının, başlangıç TC konsantrasyonu etkisi
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Langmuir, Freunlich ve D-R izotermleri
uygulanmıştır.
2. MATERYAL-METOT
2.1. MK Destekli (nZVI) Sentezi
Çalışmada kullanılan meşe ağacının yanmasıyla elde edilen meşe külü adsorbent olarak
seçilmiştir. MK+nZVI hazırlanırken; birinci çözelti için 24mL etanol alınarak 30mL’ye distile
su ile tamamlanmıştır. Üzerine 5.34 g FeCl 2.4H2O eklenmiş ve 1.5 g meşe külü atığı
konulmuştur. İkinci çözelti için 3.05 g NaBH4 tartılarak 100 mL distile su ile tamamlanmıştır.
Hazırlanan bu çözeltiler 5 dakika karıştırıcıda karıştırılmıştır. Daha sonra birinci çözelti
karıştırılırken ikinci çözelti damla damla birinci çözeltiye eklenmiş ve ekleme işlemi bittiğinde
siyah renkli ve yoğun bir çözelti elde edilmiştir. Elde edilen bu çözelti 4000 rpm’de
santrifüjlenmiştir. Santrifüjlenen malzemeler etanol ile yıkanarak bu işlem 2-3 kez tekrar
edilmiştir. Elde edilen MK+ nZVI 40℃‘de 24 saat etüvde kurutulmuş ve kapalı ortamda
saklanmıştır
2.2. Stok Tetrasiklin Çözeltisinin Hazırlanması
Tetrasiklin antibiyotiğinden gerekli miktarlar alınarak (1g) ve 1000 mg/L konsantrasyonunda 1
L hacminde stok tetrasiklin çözeltisi hazırlanmıştır. Farklı TC derişimleri stok antibiyotik
çözeltisinden gerekli seyreltmeler yapılarak elde edilmiştir. Şekil 2’de hazırlanmış çözelti
görülmektedir.
2.3. Kesikli Sistem Çalışmaları
Tetrasiklin (Sigma) 1000 mL distile suda çözülmüş ve 1000 mg/L konsantrasyonda stok çözelti
hazırlanmıştır. Bütün deneysel çalışmalar, 100 mL erlenlerde, 100 mL TC çözeltileri ile
yürütülmüştür. Numunelerin pH ölçümleri için Consort C931 markalı cihaz kullanılarak pH
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ölçümleri gerçekleştirilmiştir. pH ayarlamaları 0.1 M H2SO4 ve 0.1 M NaOH çözeltileri ile
yapılmıştır. Tüm deneysel çalışma boyunca santrifüjleme işlemlerinde Hettich (EBA 21) marka
santrifüj kullanılmıştır. Kesikli sistem çalışmaları IKA+WERKE marka manyetik çalkalayıcıda
ve SHIMADZU markalı hassas terazi ile sürdürülmüştür. TC antibiyotiğinin maksimum dalga
boyu 4000 rpm’de santrifüjlenmiş numunelerin Uv-spektrofotometre (CHEBIOS) ile λmax=357
nm (Güler, 2017) absorbans değerleri okunarak belirlenmiştir.
Başlangıç TC konsantrasyonu (10-300 mg/L), temas süresi (120 dk), MK+nZVI miktarı (1-10
g/L), çözelti pH değeri (3.0-8.0) ve sıcaklık (20℃) çalışılarak giderim verimi
değerlendirilmiştir.
Adsorpsiyon kapasitesi (qe) ve TC giderimi (%) aşağıdaki Eşitlik 1 ve 2 ile hesaplanmıştır.
qe =

V(Co−Ce)
m

% Adsorpsiyon Verimi =

(1)
C0 −Ce
C0

∗ 100

(2)

Burada; qe; adsorpsiyon kapasitesi (mg/g), Co; başlangıçtaki TC konsantrasyonu (mg/L), C e;
adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan TC konsantrasyonu (mg/L), V; çözelti hacmi (L), m;
adsorpsiyon miktarı (g)’dır.
2.3. Adsorpsiyon İzotermleri
Adsorpsiyon işlemini daha etkin ve az maliyetli bir hale getirmek için birçok araştırmacı ucuz
ve yenilenebilir adsorbentler bulmaya çalışmaktadır. Matematiksel olarak bu denge,
adsorpsiyon izotermleri ile açıklanmaktadır. En genel izotermler Freundlich, Langmuir ve D-R
izotermleridir. Eşitlik 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 ile verilmiştir (Yu, ve ark. 2016).
Freundlich izotermi;
qe= Kf ∗ Ce 1/n
(3)
1
logqe=logKf+𝑛 logCe
(4)
Burada; qe; birim adsorbent üzerine adsorplanan madde miktarı (mg/g), C e; adsorpsiyon sonrası
çözeltide kalan boya konsantrasyonu (mg/L), KF; adsorpsiyon kapasitesini (L/mg) ve n
adsorpsiyon yoğunluğunu ifade etmektedir (Tok, 2009).
Langmuir izotermi:
qe =

Qmax αL Ce
1+αL Ce

(5)

Burada; α𝐿 ; 𝑎dsorpsiyon enerjisine bağlı olan sabit(dm 3/mg), Qmax; tek tabakalı adsorbent
kapasitesini göstermektedir (mg/L).
Dubinin-Radushkevich (D-R) adsorpsiyon izotermi:
D-R izoterm modelinin matematiksel ifadesi 7, 8 ve 9 eşitliklerde verilmiştir.
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E=

1

√2β

(7)
2

qe = q D−Re−βε
1
ε = RTln [1 + C ]
e

(8)
(9)

Burada; qD-R; maksimum adsorpsiyon kapasitesini (mol/g), β; D-R modeli sabitini (mol2 / J 2),
ε; Polanyi potansiyelini (J/mol), E; ortalama adsorpsiyon enerjisini (kJ/mol) göstermektedir
(Tok, 2009).
3. BULGULAR
3.1. Meşe Külünün Karakterizasyonu ve Yapısal Olarak İncelenmesi
Meşe külü adsorbentinin kimyasal fonksiyonel grupların titreşimsel özelliklerini ve mineral
yüzeyiyle tutunma koordinasyonunu açıklayabilmek için FTIR spektroskopisi kullanılmıştır.

Şekil 3. Meşe külünün adsorsiyon öncesi FTIR görüntüsü.
Meşe külünün adsorsiyon öncesi FTIR görüntüsü verilmiştir (Şekil 3). Şekil 3’de TC
adsorpsiyonu öncesi FTIR spektrumu incelendiğinde 1795.72 cm-1 aralığında adsorpsiyon
öncesi civarında görülen C=O gerilme bandının bant pozisyonundaki değişimler ise bu
fonksiyonel grup etrafında ki hidrojen bağlanması hakkında bilgi verir. 1409.54 cm-1
aralığındaki pikler ise aromatik yapıdaki C = C bağlarını gösteriyor. 1047.70 cm-1 piki yapıdaki
eter yapısının ve CH2' nin asimetrik germe titreşimi olduğunu göstermektedir. 873.55 ve 570.42
cm-1 pikleri ve arsındaki pikler ise 700 cm-1 ve 840 cm-1 deki iki band aromatik halkada tek
sübstitüent bulunduğunu belirler.
3.2. Çözelti pH’nın Etkisi
Sulu çözeltilerde pH değeri adsorpsiyon süreçlerinde önemli rol oynar. TC’nin karekteristik
yönünü, manyetik adsorbentin yüzey özelliklerini ve reaksiyon esnasında kimyasal özelliklerini
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etkiler (Figueroa, 2004, Zhang, 2011). Deneysel çalışmaların pH değişim aralığına bakıldığında
şekil 4’deki Ph 5’ten sonra değer artıkça TC iyonlarının uzaklaştırılması azalmaktadır. Düşük
pH’larda H+ iyonunun hareketliliği TC’e göre daha azdır ve TC’nin adsorpsiyonunu azaltır.
Eğer çözelti pH’ı artarsa ortamda H+ iyonun daha az olur ve TC katı yüzeye adsorplanması
daha kolay olacaktır. pH etkisi TC çözeltisinin pH’ı manyetik adsorbent yüzeyindeki
fonksiyonel grupların fonksiyonu ile açıklanmaktadır ve her bir manyetik adsorbent için farklı
sonuçlar vermektedir (Prado, 2009). Deneysel optimum pH değeri 5 olarak belirlenmiştir ve
TC molekülleri pH 5’de negatif ve pozitif yüke sahiptir. Elektrostatik çekim TC’nin pozitif
yükleri ile -N(CH2) amin grubu ve -OH grubu arasındaki hidrojen bağlanması ile
gerçekleşmiştir (Şekil 2). Meşe külü ile yapılan optimum pH değeri ile elde edilen TC giderim
verimleri ile nZVI ile elde edilen verilerle kıyaslandığında oldukça düşüktür. Adsorbent için
optimum pH 5’de en yüksek giderim verimi % 92.69 elde edilmiştir. Devam eden adsorpsiyon
çalışmalarında meşe külü + nZVI ile yeni bir adsorbent elde edilerek giderim veriminin daha
da artacağı hedef alınmıştır. İzoterm çalışmaları manyetik adsorbent sentezi (MK+nZVI) ile
devam ettirilmiştir.
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Şekil 4. TC gideriminde MK kullanarak pH’ın etkisi (m=10g/L, C 0 = 50 ppm, T = 20 oC, 180
rpm ve 2 saat).
3.3. MK+nZVI Miktarının Etkisi
Adsorpsiyon prosesinin ekonomikliği açısından çok önemli olan adsorbent miktarının TC
adsorpsiyonu üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla farklı miktarlardaki adsorbent
numunelerinin her biri 50 mL’lik TC çözeltileri ile belirli adsorpsiyon şartlarında (pH 5.0, C 0
50 ppm, T 20 oC, 180 rpm ve 2 saat) ayrı ayrı muamele edilmiştir. TC giderim verimi (%) ve
adsorpsiyon kapasitesi qe (mg/g) üzerine adsorbent miktarının etkileri Şekil 4’te görülmektedir.
Adsorbent miktarının artmasıyla TC giderim veriminin başlangıçta keskin bir şekilde artarak
10 g/L noktasında % 91,63 değerine ulaştığı görülmektedir. Başlangıç da % TC adsorpsiyon
hızındaki ani artış; miktarın artmasıyla daha fazla yüzey alanı ve dolaylı olarak da adsorpsiyon
için daha fazla metal bağlanma merkezlerinin varlığını ifade ettiği için adsorpsiyon
kapasitesinde artış gerçekleşmiştir (Kar, 2010).
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Şekil 5. TC gideriminde MK miktarının etkisi (pH=5.0, C0 = 50 ppm, T = 20 oC, 180 rpm ve 2
saat).
3.3. Başlangıç TC Konsantrasyonunun Etkisi
Adsorpsiyon hızının TC başlangıç konsantrsayonunun fonksiyonu olması nedeniyle sistemin
asorbent/adsorbat dengesini belirleyen TC ve adsorbent konsantrasyon değerleri dikkate
aalınması gereken önemli bir faktördür . (Kar, 2010).
Adsorpsiyon kapasitesine TC başlangıç konsantrasyonu etkisi farklı tetrasiklin derişim
çözeltilerinde (10-300 mg/L) aynı miktarda adsorbent (10 g/L) kullanılarak pH 5.0, T 20 oC,
180 rpm ve 2 saat koşullarında tetrasiklin giderim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Meşe
külünün en ideal giderim verimi 50 ppm ‘de %91.63 olarak bulunmuştur. nZVI adsorbentinin
sonuçlarına bakıldığında oldukça elverişli bir yüzey alanı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sebepten
dolayı nZVI’nın ve meşe külününün karakterizasyonu ile yapısal özelliklerinden yararlanarak
devam eden adsorpsiyon izoterm çalışmalarında manyetik bir adsorbent olan MK + nZVI
kullanılmıştır. MK + nZVI için 10 g/L miktarında %93 giderim verimi elde edilmiştir. Şekil 6
‘te görüldüğü gibi başlangıç çözelti derişimine bağlı olarak derişim arttıkça % giderim verimi
artarken belirli bir doygunluğa ulaştıktan sonra azalarak adsorpsiyon etkinliği azalmaktadır.
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Şekil 6. MK + nZVI için başlangıç TC derişim etkisi (pH = 5, m = 10 g/L, T = 20 oC, 180
rpm ve 2 saat).
Tablo 1. Kullanılan adsorbentler için TC Langmuir, Freundlich ve D-R adsorpsiyon izoterm
parametreleri
MK+ nZVI
Freunlich İzotermi

Langmuir Model
Qmax (mg/g)
94.33

R2

b (L/mg)
0.014

0.999

KF (L/g)
1.41

R2

1/n
0.9352

0.9971

D-R Model
QD-R (mol/g)
11.84

E (kj/mol)
500

β(mol2/j2)
2.10-6

R2

0.7352

Bu çalışmada, adsorpsiyon dengesini tanımlamak için Langmuir, Freundlich, D-R ve Temkin
adsorpsiyon izoterm modelleri kullanılmıştır. Tüm izoterm model parametreleri, microsoft
excel programı kullanılarak grafikleri verilmiştir. Tablo 1’de meşe külü, MK+nZVI için TC;
Langmuir, Freundlich ve D-R adsorpsiyon izoterm parametreleri verilmiştir. Freundlich
izoterm grafiğindeki doğrunun eğiminden adsorpsiyon şiddeti ya da yüzey heterojenliğinin bir
göstergesi olan 1/n değerleri ve kesim noktasından adsorbent kapasitesinin göstergesi olan Kf
değeri olarak hesaplanmıştır.
Yüksek Kf değeri, 1/n< 1 ya da n >1 değeri ve yüksek regrasyon sabiti (R 2) değerleri; deney
verilerinin Freundlich izotermine uygunluğunun oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.
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Langmuir izoterm grafiğindeki doğrunun eğiminden ve kesim noktasından Langmuir sabitleri
Qmax (adsorbent için maksimum adsorpsiyon kapasitesi) ve adsorpsiyon ısısı ile ilişkili enerji
sabit olan b’nin değerleri sırasıyla mg/g ve L/mg olarak her bir adsorbent için hesaplanmıştır.
Korelasyon katsayı değeri R2 olarak heaplanmış ve tablo 1 değerleri verilmiştir ve en uygun
izoterm langmuir olmuştur. Aynı zamanda adsorpsiyon enerjisinin göstergesi olan Langmuir b
sabiti değerinin oldukça büyük çıkması; düşük adsorbat konsantrasyonlarında adsorpsiyon da
görülen hızlı artışla kendini gösteren daha yüksek adsorpsiyon enerjisinin göstergesidir (Kar,
2010).
1,2
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1
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0,4
0,2
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0
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1
1/Ce (mg/L)
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Şekil 7. TC iyonları için kullanılan adsorbent için Langmuir izoterm eşitliğinin
doğrusallaştırılmasıyla elde edilen adsorpsiyon izotermi (pH = 5, m = 10 g/L, T = 20 oC, 180
rpm ve 2 saat).
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Şekil 8. TC iyonları için kullanılan adsorbent için Freundlich izoterm eşitliğinin
doğrusallaştırılmasıyla elde edilen adsorpsiyon izotermi (pH = 5, m = 10 g/L, T = 20 oC, 180
rpm ve 2 saat).
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Şekil 9. TC iyonları için kullanılan adsorbent için D-R izoterm eşitliğinin
doğrusallaştırılmasıyla elde edilen adsorpsiyon izotermi (pH = 5, m = 10 g/L, T = 20 oC, 180
rpm ve 2 saat).
MK+nZVI için Qmax:94.33 mg/g olarak elde edilmiştir. E 2’ye karşı lnqe değerlerinin
lineerleştirilmesiyle oluşturulmuş Dubinin-Radushkevich (D-R) izoterm doğrusunun kesim
noktasından adsorpsiyon enerjisi sabiti β’nın değeri ve ayrıca adsorbentin adsorpsiyon
kapasitesi QD-R ise kesim noktasından Tablo 1’de verilmiştir. Buna ilave olarak adsorpsiyon
enerji sabiti (β) değerinin ilgili eşitlikte kullanılmasıyla da adsorpsiyon enerjisi (E) değeri
olarak hesaplanmıştır. Lineerleştirilmiş izotermler grafikleri Şekil 7, 8 ve 9 ile verilmiştir.
Yapılan literatür araştırmasında (Tablo 2) çeşitli malzemeler ile elde edilen TC giderimi
karşılaştırılmıştır.
Tablo 2. TC için çeşitli adsorbentlerin maksimum adsorpsiyon kapasitesi (qmax; mg/g)
Adsorbent
Manyetit nanoparçacıkları (Fe3O4 MnPs)
Aktif Çamur
Grafen oksit
Tek duvarlı karbon nanotüpler
Çok duvarlı karbon nanotüpler
Pomza Taşı
nZVI-P-nZVI
HA-CI
HA-P
Smectite
Kaolinit
MK+nZVI

qmax(mg/g)
476
72
212
340
269.54
20.02
105.46-115.13
76.02
17.87
462
4.32
94.33

Kaynak
(Zhang ve ark., 2011)
(Prado ve ark., 2009)
(Gao ve ark., 2012)
(Ji ve ark., 2009)
(Zhang ve ark., 2011)
(Güler ve ark., 2014)
(Güler, 2017)
(Erşan ve ark., 2015)
(Erşan ve ark., 2015)
(Li ve ark., 2010)
(Li ve ark., 2010)
Bu Çalışma
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada; farklı pH, farklı dozajlarda ve başlangıç tetrasiklin iyonu konsantrasyonun meşe
külü adsorbentine nZVI manyetik adsorbenti eklenerek MK+nZVI, sentez malzemesi
üretilmiştir. En yüksek verim değerleri MK+nZVI için % 93 olarak bulunmuştur. İzotermler
için elde edilen regrasyon katsayıları (R2) dikkate alındığında, adsorpsiyon verilerinin meşe
külü ile sentezlenen malzemelerin hem Langmuir ve Freundlich modeline uyumlu olduğu
görülmüştür. Bu durum adsorpsiyonun tek tabakalı ve heterojen yüzeyler altında gerçekleştiğini
göstermektedir. Sonuç olarak TC maddesinin sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında atıktan
elde edilmiş adsorbent sentezleri ile düşük maliyetli olması, kolay elde edilebilir olması, doğal
bir materyal olması sebebiyle etkili bir adsorbent madde oldukları görülmüştür.
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Özet
Kentleşme; toplumların teknolojik, ekonomik ve toplumsal yapısında meydana gelen
değişmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Sanayileşmeyle birlikte iş alanlarının ve
olanaklarının artması ve çeşitlenmesi, kentleşmenin en önemli nedenleri arasında
gelmektedir. Kentler; ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlikler, aşırı nüfus
yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm
ve iyileştirme çalışmalarına ihtiyaç duymaktadır. Geçmişten günümüze kadar insanlığın
temel gereksinimlerinin karşılanması, refah düzeyinin artırılması, çevresel değerlerin
korunmasının yanında kentsel, sosyal ve kültürel gelişmenin sağlanması ancak
sürdürülebilir kalkınma ile sağlanabilmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamaları, kentsel
değerlerin korunarak geliştirilmesi, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmenin
sağlanmasına yönelik müdahaleleri içermesi bakımından sürdürülebilir kalkınmayı
desteklemektedir.
Genel bir ifade ile kentsel dönüşüm; kentleşmenin beraberinde getirdiği sorunların
çözümüne yönelik olarak kentsel alanlardaki yenileme, dönüşüm ve iyileştirme
çalışmalarıdır. Kentsel dönüşüm kavramı, ilk kez gelişmiş Batı ülkelerinde sosyal ve
ekonomik açıdan çöküntü haline gelmiş sanayi bölgelerinin yeniden canlandırılması ve
kente kazandırılması ile ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ise kentsel dönüşüm kavramı, 2000’li
yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşümde ele alınması gereken kentsel kurguların
ortak özelliği, kentin sorunlarının sadece fiziksel olarak değil sosyal problemleriyle
düşünülüp ele alınmasıdır. Ancak günümüzde, özellikle az gelişmiş ülkelerdeki kentsel
dönüşüm uygulama örnekleri incelendiğinde dönüşümün fiziksel dönüşüme indirgendiği
görülmektedir.
Bu çalışmada; Avrupa’nın farklı bölgelerinde yapılmış olan kentsel dönüşüm
uygulamalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Kentsel dönüşüm örnekleri doğrultusunda;
kentsel dönüşümün sürdürülebilir kalkınma, kentsel, sosyal ve kültürel gelişme üzerindeki
etkileri konusunda genel bir değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir gelişim

URBAN TRANSFORMATION APPLICATIONS IN EUROPEAN CITIES
Abstract
Urbanization; it occurs as a result of changes in the technological, economic and social structure
of societies. Increasing and diversifying of business areas together with industrialization are
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among the most important reasons for urbanization. Cities; it needs renovation, transformation
and improvement works. Due to reasons such as economic reasons, inadequacies in social
development, overpopulation, improper site selection and natural disasters, cities need
renovation, transformation and improvement works. Meeting the basic needs of humanity from
the past to the present, increasing the level of welfare, preserving the environmental values as
well as providing urban, social and cultural development can only be achieved through
sustainable development. Urban transformation practices support sustainable development in
order to protect urban values and to include interventions to ensure socio-economic and sociocultural development.
Urban transformation with a general expression is renovation, transformation and improvement
works in urban areas in order to solve the problems brought about by urbanization. The concept
of urban regeneration has first emerged with the revitalization and socialization of the industrial
zones that have developed into social and economic collapse in the developed Western
countries. In our country, the concept of urban transformation emerged after 2000s. The
common feature of the urban constructions that should be considered in urban transformation
is to consider and address the problems of the city not only physically but also with their social
problems. However, it is seen that the transformation is transformed into physical
transformation especially in urban development applications in underdeveloped countries.
In this study; examples of urban transformation practices in different parts of the Europa are
presented. In line with the examples of urban transformation; a general evaluation was made on
the effects of urban transformation on sustainable development, urban, social and cultural
development.
Keywords: Urbanization, urban transformation, sustainable development.

1. GİRİŞ
Kentlerin yapılı çevrelerinde artan mekânsal sorunlar nedeniyle, kentsel dönüşüm konusu
planlamanın ana temalarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılı kentsel çevrelerde yaşam
kalitesinin arttırılması ve kentsel risklerin azaltılmasına yönelik olarak, sorun çözümüne odaklı
planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi ihtiyacı çerçevesinde, kentsel dönüşüm bir planlama
politikası ve aracı olarak önem kazanmaktadır (Manavoğlu ve Ortaçeşme, 2005).
Kentler zaman içinde farklı niteliklerde de olsa dönüşüme uğramaktadır. kentlerde gecekondu
kavramının ortaya çıkması, yaşanan hızlı göçlerle kentsel topraklarda gecekondulaşmanın
ortaya çıkması da dönüşümdür, gecekondu alanlarının ıslah planlarıyla geliştirilmesi,
yoğunlaştırılması da bir başka dönüşümdür. Tabi ki son yıllarda gerçekleştirilen proje
örneklerinde olduğu gibi gecekonduların bir proje doğrultusunda tümüyle yıkılarak
temizlenmesi ve yerine yeni yapılaşmaların geliştirilmesi de bir dönüşümdür" (Polat, 2015).
Kentsel dönüşüm olgusu ilk kez gelişmiş batı ülkelerinin kentlerinde sosyal ve ekonomik açıdan
çöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik müdahaleler yapılmasıyla başlamıştır.
Genelde kentin nüfusunu kaybetmiş ya da düşük gelir grupların kötü ekonomik ve fiziksel
şartlarda yaşadıkları ve sosyal dayanışmanın kaybolduğu konut alanlarında, eski boş liman ve

362

sanayi alanlarında kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projelerin uygulanması
biçiminde olmuştur (Manavoğlu ve Ortaçeşme, 2005).
Ülkemizde ve Dünya’da kentler; ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus
yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm,
yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyaç duymaktadır.
Yenileme ve dönüşüm alanlarında uygulanan projeler sonucunda oluşturulacak yeni kentsel
alanların ve yeni altyapı ve ulaşım sistemlerinin, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun kent
parçaları olabilmeleri için kamu, özel sektör, sivil örgütler ve üniversitelerin işbirliği ile
oluşturulacak ortaklıklara ve buna imkân sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır
(Şisman ve Kibaroğlu, 2009).
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kentsel dönüşüm; kapsamlı ve bütünleşik bir vizyon ve eylem olarak, bir alanın ekonomik,
fiziksel, toplumsal ve çevresel koşullarının sürekli iyileştirilmesini sağlamaya çalışmak, olarak
tanımlamaktadır. Bir başka deyişle, yitirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden geliştirilmesi ve
canlandırılması, işlemeyen bir toplumsal işlevin işler hale getirilmesi, toplumsal dışlanma olan
alanlarda toplumsal bütünleşmenin sağlanması, çevresel kalitenin veya ekolojik dengenin
kaybolduğu alanlarda bu dengenin tekrar sağlanmasıdır (Roberts, 2000).
Dolayısıyla, kentsel dönüşüm, çökme ve bozulma olan kentsel mekânın ekonomik, toplumsal,
fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik
uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür. Bu nedenle, kentsel dönüşüm, yeni kentsel
alanların planlanması ve geliştirilmesinden çok, var olan kentsel alanların planlanması ve
yönetimi ile ilgilidir (Akkar, 2006).
Kentsel Dönüşüm konusundaki temel ilke ve esaslar şunlar olmalıdır (Manavoğlu ve
Ortaçeşme, 2005):
1. Kentsel dönüşüm alanlarının tespitinde ve yeni kullanım ve yapılaşma kararlarının
belirlenmesinde, kent bütünü ve üst ölçekli plan kararlarıyla ilişkisinin kurulması,
2. Sosyal, ekonomik ve mekânsal anlamda yerel kalkınma ve gelişmeyi hedefleyen, mekân
standartları ve yapı stoğu açısından yaşam kalitesini arttıran, ama aynı zamanda dönüşüm
alanlarındaki güçsüz toplumsal kesimlerin sürece katılım ve bütünleşmesini sağlayan
örgütlenme modelleri, sosyal programları içeren bir planlama politikası ve aracı olarak
kurgulanması,
3. Kent ve kamu yararı odaklı bir yaklaşım içermesi, aynı zamanda ortaya çıkan rantın kamu
ve hak sahipleri arasında adaletli paylaşımının sağlanması.
Kentsel dönüşüme konu olan alanlar ise şunlardır:
1. Afet riskli alanlar,
2. Kent merkezleri-merkezi iş alanları,
3. Kentlerin ekonomik ömrünü doldurmuş/yıpranmış kesimleri,
4. Çöküntü alanları,
5. Özelleştirmeye konu olan alanlar,
6. Islah İmar Planları kapsamında kalan gecekondu alanları.
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Roberts (2000), kentsel dönüşümün fiziksel, sosyal, ekonomik ve yönetsel gibi farklı boyutları
olan bir kavram olduğunu ve beş temel amaca hizmet etmek üzere tasarlanması gerektiğini ifade
etmiştir (Şekil 1).
Kentsel Dönüşümün Amaçları
 Kontrolsüz kentsel yayılmadan kaçınmaya
yönelik stratejilerin ortaya konulması.
 Toplumsal
çökme
ve
bozulmanın
nedenlerinin araştırılması ve önleyici
önerilerin ortaya konulması.
 Kentsel refah ve yaşam kalitesinin
arttırılması için ekonomiyi yeniden
canlandıracak stratejilerin geliştirilmesi.
 Dönüşüm projelerinin, hızla büyüyen kent
dokusunda ortaya çıkan yeni fiziksel,
toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapı
ihtiyaçlarına göre planlanması.
 Kentsel rerah ve yaşam kalitesini arttırıcı
birveekonomik
ortaya konulması.
Şekil 1. Kentsel dönüşümün boyutları
amaçlarıyaklaşımın
(Roberts, 2000)
Kentsel dönüşüm uygulamaları ilk olarak, 19. yüzyılda Avrupa’da yaşanan kentsel büyüme
hareketleri sonucunda, bazı bölgelerin yıkılıp yeniden yapılması (kentsel yenileme) şeklinde
ortaya çıkmıştır. Bu dönemde kamu sektörü yönetimli liderlik modeli ile gerçekleştirilen
kentsel dönüşüm süreçleri ön plana çıkmıştır. Zaman içinde kentsel dönüşüm
sürecinin politik ve ekonomik yapısı, ulusal gelişimden, küresel bütünleşme hedefine
yönelerek, kentsel planlama sürecini de değiştirmiştir. Bu nedenle, dünyadaki kentsel dönüşüm
uygulamalarında farklı dönemlere farklı yaklaşımlar sergilenmiştir (Gürler, 2003). Endüstri
devrimi sonrasında, Avrupa’nın büyük kentlerinde işçi sınıfının içinde bulunduğu insanlık dışı
koşullar, birçok düşünürü ve plancıyı etkilemiş ve ilk kentsel dönüşüm fikrinin ortaya
çıkmasını hızlandırmıştır (Polat ve Dostoğlu, 2007).
3. AVRUPA KENTLERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEKLERİ
3.1. Postdam Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi (Almanya)
Postdam Meydanı Projesi, Berlin Senatosu’nun etkisiyle yapılmış olup; savaş öncesi meydan
dokusuna uygun, çok disiplinli, büyük ölçekli bir kentsel dönüşüm uygulamasıdır. Berlin
Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte Berlin’in tam ortasında kalan uçsuz bucaksız, dümdüz ve
ürkütücü olan Postdam Meydanı’nın kentsel dönüşüm projesinde için Daimler Benz ve Sony
gibi büyük şirketler aktif rol oynamıştır. Almanya için savaş öncesinde önemli olan bu
meydanın öneminin geri kazanabilmesi için yarışma usulü seçilen proje ile gece gündüz
yaşayan bir şehir, konut alanları, küçük işyerleri ve alışveriş birimleri, bürolar, kültürel yapılar
bulunan bir metropol merkezi oluşturulması amaçlanmıştır. Proje gerçekleştirilirken kamu;
yönlendirme ve denetleme işlevi ile ilgili olarak meslek odaları ve halk temsilcisi olarak da sivil
toplum örgütleri projede aktif rol üstlenmiştir.
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Postdam meydanı, savaş döneminde yerle bir olmuş ve savaş sonunda da doğu ve batı
Almanya’nın sınırında kalarak ikiye bölünmüştür. Postdam meydanı, II. Dünya Savaşı öncesi
meydanın önemi hatırlanarak ve meydanın kaybettiği değerinin de geri kazanılabilmesi için
kentsel dönüşüm çalışmalarına konu oluşturmuştur (Şekil 2).

Şekil 2. Postdam Meydanı genel görünüşü

Şekil 3. Kentsel dönüşüm sonrası Postdam Meydanı genel görünüşü
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Postdam Meydanı kentsel dönüşüm projesi bütününde 3500 kişilik sinema salonu, mağaza,
restoran, kafe, tiyatro ve otel gibi ekonomik aktiviteyi sağlayıcı işlevler bulunmaktadır (URL
1). Bununla birlikte üst ve orta sınıfa hitap edecek konut alanları gibi çok fonksiyonlu kentsel
alanlar da yer almaktadır (Şekil 3).
3.2. Elephant & Castle Kentsel Dönüşüm Projesi (İngiltere)
1950’lerdeki konut ihtiyacı ve II. Dünya Savaşı bombalarının yarattığı boş alanlar, dönemin
modern mimarlık anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Muhafazakâr partinin
manifestosu doğrultusunda konut boyutları küçültülerek özel sektöre sosyal toplu konut
projeleri yaptırılmıştır. Yeni konutların çoğu, o zamanlar konut sorununa ideal bir çözüm gibi
görünen çok katlı kule blokları biçimindeydi. Hükümetin desteği ile 1950'lerde ve 1960'larda
yüksek katlı apartman bloklarının inşaatı daha da artmıştır. Fakir bölgelerin yenilenmesi
amacıyla devlet altı kattan yüksek bloklara yatırım yapmış ve kentler modern şehir planlama
kavramlarına göre yeniden inşa edilmiştir.
1960'larda 500.000'den fazla yeni daire inşa edilmiş ve Londra, belediyenin sahip olduğu
yüksek toplu konut binalarıyla yeniden şekillenmiştir. Ancak hükümetin bu toplu konut
konsepti, daha sonraki yıllarda bloklardaki aşırı nüfus yoğunluğu ve düşük yaşam kalitesi
nedeniyle eleştirilmiş ve 1970'lerden itibaren konut inşaatı düşmeye başlamıştır. 1980’lerde
Margaret Thatcher hükümetinin uygulamaya soktuğu Konut Yasası uyarınca toplu konut
sahiplerine içinde yaşadıkları konutları satın alma hakkının verilmesi ve özelleştirmenin
getirdiği etkilerle bu düşüş daha da dramatik hale gelmiş ve buna bağlı olarak da konut ihtiyacı
artmıştır.
Yeni Sürdürülebilir Kentsel Yenileşme Modeli; ekonomik rekabetin sağlanması, sosyal
dışlanmanın azaltılması ve çevrenin korunmasını hedeflemiştir. Bu model, sadece konutların
iyileştirilmesine odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda suç, işsizlik ve kamu sektörünün
yeniden güçlendirilmesi gibi problemleri de ele almıştır. Yeni model ile birlikte yoksul
mahallelerin temel yaşam kalitesinin artırılması, daha iyi sağlık, konut ve fiziksel çevre
koşullarının sağlanması hedeflenmiştir.
Bu yaklaşımla tasarlanmış olan Londra’nın Elephant&Castle bölgesi kentsel dönüşüm projesi,
sürdürebilir kentsel tasarımın en iyi örneklerinden birisidir. Projenin temelinde ortaklık
stratejisi bulunmakla birlikte önerilen bu kentsel yenileşme süreci düşük gelirli kesimi
koruyarak, Elephant&Castle’i yaşamak ve çalışmak için daha iyi bir ticari merkez haline
getirmeyi hedeflemiştir. Projenin ana amaçları; bölgedeki konut sayısını artırmak, otomobil
merkezli ulaşımdan toplu taşıma ve bisikletli ulaşıma geçmek, yerel ekonomiyi kalkındırmak
ve sosyal bütünleşmeyi sağlamaktır. Proje kapsamında, İngiltere’nin ilk alışveriş merkezi
yıkılarak yeni bir pazar meydanı kurulmuş, 42.000 metrekarelik dükkân ve restoranlar
yapılmıştır. Proje, trafik sorunlarıyla ünlü Elephant&Castle bölgesini yeni bir “yaya
merkezi”ne dönüştürürken, bölgeye 5.000 adet yeni konut, entegre bir toplu taşıma sistemi ve
yeni yeşil alanlar imkanı getirmiştir.
İngiltere geneli ve Londra özelinde, bazı kentsel alanlarda birden fazla kentsel dönüşüm modeli
uygulanmış olması nedeniyle kentsel dönüşüm yenileşme olgularına sosyal politikalar ve
sürdürülebilirlik açısından yaklaşılmaktadır. Elephant&Castle, merkezi Londra’nın güneyinde
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bulunan ve kent merkezinin gelişimine bağlı olarak altyapı ve emlak piyasalarının yarattığı
artan baskılardan en çok etkilenen bölgelerden biri konumundadır. Proje alanının dönüşüm
projesiyle yeniden ele alınmasında, alanın kuzeyi-güneye bağlayan ana yol ağında olması ve
kamu ulaşımındaki temel bağlantı noktalarına sahip olması gibi ayrıcalıklar belirleyici
olmuştur. Londra’da yer alan proje alanı, 19. yüzyılda tersane ve etrafındaki sanayi alanlarında
çalışan işçi konutlarının yer aldığı bir bölgedir. Elephant&Castle, II. Dünya Savaşı’ndan sonra
trafik baskısı, hava kirliliği ve bunları takip eden olumsuz gelişmeler sonucu çöküntü alanına
dönüşmüştür. Dönüşüme sebep veren etkenlerden ilki, bir zamanlar güney Londra’nın batı ucu
olarak bilinen Elephant&Castle’ın çöküşüdür. II. Dünya Savaşı sırasındaki büyük bomba
hasarlarıyla kentin yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Projenin toplam alanı yaklaşık 17
hektardır.

Şekil 4. Elephant & Castle Proje Şeması ve Uygulama Etapları
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Sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve sosyal bileşenlere vurgu yapan projenin temel hedefleri
aşağıdaki gibidir:
1. Barınma, çalışma ve rekreasyon koşullarının iyileştirilmesi
2. Ulaşım ağlarının iyileştirilmesi
3. Yerel halk için iş imkânlarının yaratılması
4. Yerel halkın projede aktif rol alabilmesinin sağlanması
5. Fırsat eşitliğinin sağlanması
olarak belirlenmiştir. Proje tamamlandığında bölgede (Şekil 4);
• 75.000 m² perakende alanı
• 5.300 yeni ve yenilenmiş konut
• 2 yeni metro hattı
• Yeni bir ticari merkez alanı
• 5 meydan olacaktır.
Bu proje; fiziksel çevrenin kalitesini arttırarak yatırımları teşvik etmek yerel ekonominin
güçlendirilmesi ile sürdürülebilir yenileme faaliyetlerini teşvik etmeyi hedeflemiştir.
Elephant&Castle yenileme projesinin temeli; mahalle sakinleri, yerel işletmeciler, eğitim ve
sağlık kuruluşları, toplum ve gönüllü kuruluşlar, ziyaretçiler ve alanda çalışan insanları içeren
geniş bir toplumsal katılımla desteklenmiş güçlü bir ortaklığa dayanmaktadır (URL 2).
3.3. Stockholm’ün Ekolojik Mahallesi: Hammarby Sjöstad Kentsel Dönüşüm Projesi
(İsveç)
Stockholm’deki iskele ve limanların bulunduğu eski endüstri bölgesi olan Hammarby
Sjöstad’ın ekolojik dönüşümü ile ilgili planlar 1990’lı yıllarda başlamıştır. Proje 1997
yılında başlanmış ve ilk aşaması 2000 yılında tamamlanmıştır. Halen % 75’e yakın bölümü
tamamlanan proje alanında 2018’e kadar 11.500 apartman yapılması ve 26.000 kişinin
yaşaması planlanmıştır. Proje ile 10.000 kişiye de istihdam sağlanmıştır. Proje; 171 hektarı
arazi olmak üzere denizle birlikte toplam 204 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Toplam
maliyeti 4,5 milyar dolar olarak tahmin edilen proje maliyetinin sadece 200 milyon doları
Stockholm Belediyesi’nce karşılanmıştır. Belediye, proje içinde yer alan tüm arazileri projeyi
uygulayan özel sektöre satmış veya kiralamıştır. Stockholm’ün bu bölgesi, her parçanın
bütünsel bir bakışla geliştirildiği entegre planlama yaklaşımına çok güzel bir örnek
oluşturmuştur. Bu entegre planın bileşenleri şunlardır:
■ Otomatik yeraltı atık toplama sistemi
■ Yakıtının kısmen yerel atık toplayıcıları ve su arıtımında kullanılan ısı dönüştürücülerden
sağlandığı bölgesel merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri
■ Güneş enerjisinden elde edilen sıcak su ve elektrik
■ Evsel kanalizasyon suyu ve atıktan elde edilen biyogaz
■ Yüzey akış sularının toplanması ve ﬁltrelenmesi
■ Üç-camlı pencereleri olan verimli binalar
Hammarby Sjöstad Projesi, Stockholm sakinleri için bu bölgede ev edinmeyi çekici bir hale
getirmiştir. “Hammarby modeli”, gelecekteki iskan uygulamaları için yeni bir standart
oluşturmuş, bu proje Çin’de, Kanada’da ve Güney Afrika’daki kentsel dönüşüm için bir model
olarak tanıtılmıştır (URL 3). Eskiden bakımsız bir sanayi bölgesi olan bu semt, şimdi bütün
dünyadan meraklıların ziyaret ettiği her şeyiyle ekolojik bir mahalle olmuştur. Bu mahallede
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ısınma ve aydınlanma için tamamen yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmaktadır.
Hammarby Sjöstad’da yer altına tüm atıkların yeniden dönüşümünü sağlayan bir altyapı sistemi
kurulmuştur. Organik çöplerin, kağıt cinsi maddelerin ve dönüşüme elverişsiz çöplerin
toplandığı bölümler oluşturulmuştur. Mälaren gölüyle Baltık Denizi’ni bağlayan kanalın bir
yakasına kurulan bu modern mahalleye geniş pencereli, geniş balkonlu ve teraslı evleriyle tam
bir Akdeniz havası verilmiştir. Binaların yanısıra yapay kanalların üstünden geçen küçük
köprüler ve belirli noktalara yerleştirilen heykellerle çevre estetiğine de özen gösterilmiştir.

Şekil 5. Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası Hammarby Sjöstad bölgesi
3.4. Città del Sole Kentsel Dönüşüm Projesi (İtalya)
2007 yılında Roma Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yarışmanın kazanını olan bu proje,
aynı zamanda “Sürdürülebilir Yenilikçi Proje Özel Ödülü” ile 2017 Avrupa Mimarlık Ödülü'nü
de kazanmıştır. Mevcutta bulunan otobüs terminali, Labics Mimarlık Stüdyosu tarafından
tasarlanan bir projeyle insanların dolaşımına imkân veren bir karaktere sahip yapı topluluğu
Città del Sole'ye (Güneş Şehri) dönüştürülmüştür. Alan, yerleşim bölgesi ile şehir merkezi
arasında ofisleri, endüstri alanlarını ve konut yaşamını barındıran bir bağlantı noktası haline
gelmiştir (URL 4). Dar ve uzun arsa üzerinde doğu-batı yönlenmesi projenin belirleyici
özelliklerindendir. Güneydeki yerleşim bölgesi ile kuzeye doğru uzanan şehir merkezi arasında
dolaşımı sağlayan bağlantılar kurulmuştur. Doğu ucundaki eski otobüs terminalinden
başlayarak "Città del Sole" birbiri ardına dizilerek gelişmiştir. Bu proje ile ziyaretçiler, akıllıca
düzenlenmiş yapılara ve açık alanlara yönlendirilmiştir. Proje öncesindeki otobüs istasyonunun
hareketli karakteri, çok yönlü ve yavaşlamış bir mekâna dönüştürülmüştür.
Bu proje alanı üzerinde üç farklı, heybetli bir yapı hüküm sürmüştür. Otobüs terminaline bitişik
ve merkezi olarak yerleştirilmiş hacimler, doğu kompleksine kıyasla sade, eski otobüs
istasyonuna sanki sembolik olarak elini sunmuş gibi görünmektedir. Temel alanından çıkan üç
binanın kütleleri, geçiş bölgelerinde korunaklı bir buluşma yeri oluşturarak kolonların üzerinde
konumlandırılmıştır. Alan, programlar için çeşitli yapılara ayrılmıştır. Her şeyi birleştiren temel
alanda, ticari alanlar ve bir kitapçı giriş katındaki otobüs istasyonunu tamamlamıştır.
Yukarıdaki alanlar ofislere ve kamusal alanlara ayrılırken, batıdaki yapı ofis işlevine, diğer iki
yapı ise konut işlevine sahiptir. Ortadaki yapı büyük ve seçkin dairelere, dokuz katın üzerindeki
en yüksek yapı da daha küçük yaşama birimlerine sahiptir.
Konut işlevli olan iki yapı görsel olarak birbirinden ayrı durmaktadır ve ayarlanabilir güneş
panelleriyle donatılmıştır. Alt yapıda, paneller yapının tüm yüksekliği boyunca dikey düzlemde
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ayarlanabilmektedir. Yüksek olan yapı, yatay düzlemde ayarlanabilir panjurlu sabit elemanlara
sahiptir. Tüm bu elemanlar, canlı ve sürekli değişen perspektifler sunmaktadır (Şekil 6).

Şekil 6. Kentsel dönüşüm sonrası Città del Sole bölgesi
3.5. Raval Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi (İspanya)
Raval Bölgesi tarihte gece hayatı, kabareler, fuhuş, uyuşturucu ve suçlarla anılan bir bölgedir.
Deniz yolu ile Barselona’ya ulaşan denizcilerin, göçmenlerin, tüccarların, hayat kadınlarının ya
da düşük gelirli insanların yerleştiği ya da kısa süreli kalanlar için eğlence mekanlarında vakit
geçirdiği bir konuma sahip olmuştur. Aynı zamanda, Raval Bölgesi yoğun örgülü tarihi bir
dokuya sahiptir. Dar ve güneş göremeyen sokaklarında yüksek ve ince tarihi binalar yer
almaktadır. Bu yapılaşmanın karakteristiği m²’ye düşen nüfus yoğunluğunu artırmaktadır. Yapı
adaları organik bir şekilde büyümüştür. Alt yapısı diğer yeni oluşan mahalleler kadar bakımlı,
gelişmiş değildir. Katalan halk bölgeye giriş yapmaktan korku duymuştur. Böylelikle kentin bu
bölgesi zaman içerisinde çöküntüye uğramıştır.
1980'lerin başında Raval Bölgesi'nin kentin fiziksel durumunun kötülüğünün son derece ciddi
olduğunu belirlemek için geniş araştırmalara gerek yoktur. Gecekondular ve sağlıksız yaşam
alanlarına sahip binalarla dolu olan bu bölgenin en önemli sorunlarından bazıları (ki bazı
bölgeleri için bu sorunlar hala geçerli); açık kamusal alan eksiği olması (meydanlar, yeşil
parklar, vb.), sosyal tesislere fon bulunmaması (kütüphane, müze, sivil merkezler, vb.), tüm
binaların ve özellikle konut binalarının altyapısının bozulması, evlerin boyutlarının çok küçük
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olması, aydınlatma, su, tuvalet, duş gibi donatıların eksik olması, yoğun nüfus ve sokakların
temizlikten yoksun olması gelmekteydi.
Bölgenin bozulmuş, köhneleşmiş konut alanlarının bir kısmını yıkarak toplu konut ya da yeni
tesisler inşa ederek toplu kullanım için serbest arazi elde etmek, kentsel dokuya uygun yeni
kültür sanat ve sağlık tesislerini ve açık kamu alanlarını entegre ederek gerekli olan
rehabilitasyonu sağlamak projenin en temel amacı olmuştur. Planda öncelikli olarak Kuzey
Raval Bölgesi yatırımlarına odaklanılmış, daha sonra çevre sınırlardan başlayıp merkeze doğru
ilerleyerek Raval Bölgesi'nin kalbindeki Rambla Meydan Yolu (Rambla del Raval) projesinde
yoğun bir kentsel yönetim uygulaması ile büyük bir merkezi meydan oluşturulmuştur. 19802005 yılları arasında yenileme ve yeniden canlandırılma sürecinde önemli sonuçlar elde
edilmiştir. Değişimin büyüklüğü hakkında fikir edinmek için, 400.000 m²'ye tekabül eden 4.200
ev ve 800 dükkanı barındıran 500 binanın yıkıldığı ve 100.000 m²'lik toprağın serbest kaldığı
söylenebilmektedir. Bu süreçte hükümet Raval Bölgesi'nde toplamda 2.725 m²'lik 1.246 ev inşa
etmiştir. 1988-2002 arasındaki özel sektör yatırımları da toplamda 200.000.000 €’dur (URL 5).
Barselona Belediyesi’nin Nisan 2010 kayıtlarına göre Raval Bölgesi’nin kent planı üzerinde
dönüşüm projesi kapsamında ele alınan kamusal binalar dönüştürme yöntemine göre
ayrılmıştır. Bu kamusal binaların dönüşüm yönteminin yanı sıra yeni hizmetleri de
belirtilmiştir. Bu kapsamda binalar Kamusal Hizmet Merkezleri, İlköğretim, Anaokulları ve
Yükseköğretim Okulları, İbadethaneler, Kültür ve Sanat Merkezleri, Sağlık, Sosyal-Sağlık
Merkezleri ve Spor Merkezleri olmak üzere fonksiyonlarına göre 6 gruba ayrılmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Raval Bölgesi’nde kentsel dönüşüm sonrası alan kullanımları
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada; Avrupa’nın farklı bölgelerinde yapılmış olan kentsel dönüşüm
uygulamalarına ilişkin örnekler sunulmuştur. Bu örnekler incelendiğinde; yoksul
mahallelerin temel yaşam kalitesinin artırılması, daha iyi sağlık, konut ve fiziksel çevre
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koşullarının sağlanması, yerleşim alanlarının kaybettiği değerlerin geri kazanılması, ekonomik
rekabetin sağlanması, kentsel dokuya uygun yeni kültür sanat ve sağlık tesislerini ve açık kamu
alanlarını entegre ederek gerekli olan rehabilitasyonun sağlanması, sosyal dışlanmanın
azaltılması ve çevrenin korunmasını gibi temel hedeflerin ön plana çıktığı görülmüştür. Bu
kentsel dönüşüm örnekleri, sadece konutların iyileştirilmesine odaklanmakla kalmayıp aynı
zamanda suç, işsizlik, kamu sektörünün yeniden güçlendirilmesi gibi problemlerin çözümünün
yanında yerel ekonominin güçlendirilmesi ile sürdürülebilir yenileme faaliyetlerini teşvik
etmeyi de ele almıştır.
Çalışma kapsamında ele alınmış olan bazı kentlerde uygulanmış olan kentsel dönüşüm
projeleri dünyanın diğer ülkelerindeki bazı kentler için örnek oluşturmuştur. Son dönemde çok
büyük bir kentsel dönüşüm atağı başlatan Türkiye’nin de bu örneklerden yararlanması gerekir.
Türkiye’deki kentsel dönüşüm uygulamaları yaklaşık olarak 50 yılı geçmiş olup,
bu uygulamaların mimarlık ve şehircilik bilim alanlarının ilke ve yöntemleri dikkate alınmadan
bölgelerin ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel ve çevresel dinamikleri doğrultusunda
uygulandığı görülmektedir (Şisman ve Kibaroğlu, 2009). Türkiye bu kentsel dönüşüm adını
verdiği yeniden imar çalışmasının, kültürel ve ekolojik hassasiyetin dışında ele alınması
zamanın ve mali kaynakların verimsiz kullanılması sonucunu doğuracaktır. Türkiye’deki bu
yeni süreç Avrupa örneklerini de dikkate alarak kentin ve insanın ranta tercih edilmemesi
anlayışıyla yeniden ele alınmalıdır.
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Özet
Kirlenmiş toprakların arıtımı çevre mühendisliği için oldukça zordur. Toprağın yapısal
özelliklerine bağlı olarak, kirleticiler farklı davranışlarında bulunabilir. Bu karakteristiklere
bağlı olarak, iyileştirme işlemlerinin maliyetini arttırır ve geleneksel atık bertaraf
teknolojilerinin kullanımını sınırlar. Topraktan kirliliği gidermek için şelatlama ajanlarının
kullanıldığı yıkama işlemi, önemli bir arıtım yöntemi olarak bilinir. Bu şelatlama ajanları, doğal
ve sentetik olarak iki gruba ayrılabilir. En çok bilinen doğal şelatlama maddeleri, hümik asit ve
fulvik asit gibi bileşiklerdir. Kirleticilerin giderilmesinde kullanılan sentetik şelatlama
maddeleri de etilendiamintetraasetik asit (EDTA) ve dietilentriaminpentaasetik asit (DTPA)
gibi bileşiklerdir. İdeal bir şelatlama maddesi, yüksek özütleme etkisine, hedef kirleticiler için
yüksek çözünürlüğe, seçiciliğe ve metal kompleksleri oluşturmak için termodinamik kararlılığa
sahip olmalıdır. Bu yöntemin bazı avantajları vardır: (i) yüksek kirletici giderim verimleri elde
edilir (ii) arıtma sistemleri kolay ve modüler olmakla birlikte arazide de kolayca uygulanabilir
(iii) toprakta bulunan değerli metallerin ekstrakte edilmesinde kullanılabilir (iv) Isıl işlemlerin
kullanıldığı yöntemlere göre daha ekonomiktir. Bütün bunlara ek olarak yıkama yöntemleri
topraktan kalıcı kirleticilerin giderildiği sınırlı sayıdaki arıtım yöntemlerinden biridir.
Anahtar Kelimeler: Toprak, Toprak Arıtımı, Toprak Yıkama.

SOIL TREATMENT WITH SOIL WASHING
Abstract
The treatment of contaminated soils is extremely difficult for environmental engineering.
Depending on the structural properties of the soil, pollutants cause differences in their behavior.
Depending on these characteristics, it increases the cost of remediation processes and limits the
use of conventional waste disposal technologies. The washing process that uses chelating agents
to remove pollution from the soil is known as an important way of treatment. These chelating
agents can be divided into two groups as natural and synthetic. Mostly known natural chelating
agents are compounds such as humic acid, and fulvic acid. Synthetic chelating agents used for
the removal of polutions are compounds such as ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA),
diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA). An ideal chelating agent must have high effect of
extraction, high selectivity for trace contaminants, high-resolution, and thermodynamic
stability for forming metal complexes. This method has several advantages: (i)high pollutant
removal efficiencies are obtained (ii) treatment systems are easy and modular, in addition easily
applied in the field (iii) can be used to extract precious metals in soil (iv) It is more economical
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than heat treatment methods. In addition, washing methods are one of the limited treatment
methods for the removal of persistent pollutants from the soil.
Keywords: Soil, Soil Treatment, Soil Washing

1. GİRİŞ
Toprak, yeryüzünü örten, çeşitli kayaların ve organik içerikli maddelerin parçalanmasıyla
oluşan, yapısında farklı canlılar barındıran, topografyanın, yeryüzünün karasallaşma süreci
içinde farklı zaman dilimlerinde meydana gelen etkiler sonucu oluşan bir ortamdır (Doğan,
2012). Daha sade ifadeyle toprak; su hava ve diğer çevresel bölümlerle sürekli etkileşimde
bulunan üç boyutlu bir ortamdır. Bu nedenle toprak kirliliği başta insan sağlığı, su kaynakları,
ekosistemler olmak üzere diğer çevresel faktörler için potansiyel risk oluşturabilir (Befkadu
and Quanyuan, 2018). Toprağın içeriğinde %45 mineral madde, %25 nem, %25 hava ve %5
organik madde bulunmaktadır. Mineral maddeler kum, silt ve kil; organik madde;
mikroorganizmalar, ölü bitkiler, bitki kökleri ile hayvanların atık ve artıklarından oluşmaktadır
(Uytun, 2012). Toprak yapısı, dinamik olup tolerans etme gücü yüksektir. Toprağın yapısında
bulunan kirletici koloidal yüzey kuvvetleri tarafından çok kuvvetli bir şekilde tutulmaktadır.
Bu nedenle kirleticilerin zararlı etkileri ve sistemin tepkisi uzun süreler sonunda ortaya
çıkmakta ve hatta bazen olumsuz etki görülmemektedir (Türkoğlu, 2006). Yapılan çalışmalara
göre yalnızca Batı Avrupa da yaklaşık %60’ı mineral yağ ve toksik metallerle kirlenmiş 2,5
milyondan fazla potansiyel kirlenmiş bölge olduğu tahmin edilmektedir. 2014 yılında
yayınlanan Çin toprak kirliliği çalışmasında ülkedeki toprak kirliliği oranın %16,1 olduğu ve
kirlenmiş toprakların %82,8’nin inorganik kirleticilerden oluştuğu belirlenmiştir (Rui et al.,
2019). Toprağın ağır metallerle kirlenmesi son 10 yıldır ciddi çevre sorunu oluşturmuştur
(Wang et al., 2019). Dünya çapında 10 milyondan fazla kirli alan bildirilmiştir ve bunların
yarısından fazlası ağır metaller ve/veya metaloitlerle kirlenmiştir. Bu alanların yıllık ekonomik
etkisi 10 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir (Fedje and Strömvall, 2019). Toprak arıtım
yöntemleri iki ana arıtım metodundan oluşur. In-situ (yerinde arıtım), Ex-situ (yerinden çıkarak
arıtım) teknolojileri, petrol hidrokarbonları, çözücüler, ağır metaller ve diğer kirletici
maddelerle kirlenmiş çeşitli alanlarda geliştirilmiş ve uygulanmıştır. İstenilen iyileştirme ve
düzenleme seviyelerine ulaşmak için in-situ teknolojilerinin daha az maliyetli olduğu
bilinmektedir. Bunun yanı sıra bu iyileştirme teknolojisi, kısa çalışma sürelerinde daha yüksek
ve güvenilir giderim verimleri elde edilebilir (Park and Son, 2017). In-situ yöntemleri arasında,
toprak yıkama, buhar ekstraksiyonu, elektrokinetik arıtım, biyolojik arıtım ve bitkiler
yardımıyla arıtım yöntemleri başta gelmektedir. Ex-situ yöntemleri ise, toprak yıkama,
kimyasal ekstraksiyon, piroliz ve ısı desorpsiyon yöntemleridir. Toprak iyileştirmede
yöntemleri arasında en fazla kullanılan yöntem toprak yıkamadır. Kirlenmiş toprak hacminin
azaltılmasında da toprak yıkama yöntemi büyük bir öneme sahiptir. Yıkama yöntemi, katı
fazdan sıvı faza metal iyonlarının uzaklaştırmak için kullanılır. Toprak partikülleri kimyasal
toprak yıkamayla, kirleticilerin, topraktan çözeltinin içine geçirilmek suretiyle temizlenir
(Fawzy, 2008). Toprak yıkama, toprakta bulunan kirleticileri fiziksel veya kimyasal teknikleri
kullanarak iyileştirme işlemi olarak tanımlanabilir. Bu teknik bağımsız olarak veya diğer arıtım
teknolojileriyle birlikte kullanılan çok çeşitli inorganik ve organik kirleticileri arıtmak için
kullanılabilir (Rosas et al., 2013). Yıkama çözeltisi toprak yıkama tekniğinin başarılı bir şekilde
uygulanmasında önemli bir faktördür. NaOH, H3P04 ve diyonit ve disodyum
etilendiamintetraasetat dihidrat (EDTA) kombinasyonu dahil olmak üzere birçok yıkama
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çözeltisinin başta arsenik olmak üzere ağır metaller ile kirlenmiş topraklardan etkili bir şekilde
ekstrakte edildiği kanıtlanmıştır (Wang et al., 2017). Kirleticilerin topraktan yayılmasını
önlemek ve toprağın iyileştirmesini sağlamak için birçok alternatif yöntem bulunmaktadır. Bu
yöntemler içinde de en dikkat çekici ve karşılığında ekonomik değer elde edilen yöntem olarak
topraktaki metallerin bitkilerle artımı görülebilir. Bu yöntemin uygulama yöntemlerinde;
bitkilerin kök derinliklerine bağlı olarak arıtma verimleri sınırlıdır buna bağlı olarak yeraltı
sularına kirleticilerin taşınması tam anlamıyla önlemez, kullanılan bitki popülasyonu kirlilik
nedeniyle risk altında olması gibi dezavantajları belirlenmiştir (Gül, 2011). Toprakların
tehlikeli metaller ile kirlenmesi dünya çapında ciddi bir çevre sorunudur. Yapılan çalışmalar
sonucu Avrupa da yer altı sularında ve toprakta en fazla bulunan kirletici % 34,8’lik oran ile
tehlikeli metaller olduğu belirlenmiştir. Çin’de toprak kirliliği olaylarının %82,8’i inorganik
kirletici maddelerden (tehlikeli metallerden) kaynaklandığı tespit edilmiştir (Yang and Hodson,
2019). Toprak yıkama metotları kullanılarak topraktan ağır metal giderimi yaygın olarak
kullanılan yöntemler arasındadır. Toprak yıkamada genellikle asitler, bazlar, şelatlayıcı
maddeler, elektrolitler, oksitleyici maddeler ve yüzey aktif maddeleri gibi farklı özütleyiciler
kullanılır. Bunlar arasında asitler ve şelatlama ajanları ağır metallerin dekontaminasyonu için
en popüler ekstraksiyon reaktifleridir. Buna rağmen asit yıkama yöntemi toprakların fiziksel ve
kimyasal yapılarında olumsuz değişiklere yol açması ve toprağın verimini düşürmesi en önemli
dezavantajları arasındadır (Zou et al., 2009). EDTA topraktan bulunan tehlikeli metalleri güçlü
bir şekilde şelatlayarak kompleks bileşikler oluşturarak toprak yıkama teknoloji olarak
kullanılır aynı zamanda toprağa alkali takviyesi yaparak biti gelişimine olanak sağlamaktadır.
EDTA ile arıtım yapılan topraklarda sebzelerin, otların ve bitkilerin büyümesi gözlemlenmiştir
(Gluhar et al., 2019). Toprak yıkama teknolojilerinde EDTA yıkama çözeltisi olarak
kullanılması durumunda yıkama işleminden sonra bitki yetiştirilmesiyle de arta kalan
kirleticilerin topraktan alınması gerçekleştirilebilir.
2. LİTERATÜR ÖZETİ
Geçmiş yıllardan günümüze kadar toprak yıkama teknolojisi kullanılarak arıtım çalışmaları
yapılmıştır. Abumaizar and Khan (1996) topraktaki ağır metallari sodyum metabisülfit ve
EDTA çözeltileri ile uzaklaştırmasına yönelik yapmış olduğu çalışmada her iki çözeltininde
kurşun ve çinko ağır metallerinin giderimin de etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Bununla
birlikte sodyum metabisülfit çözeltisinin düşük organik içerikli, killi topraklarda, 0,05 M EDTA
çözeltisinin de organik madde içeriği yüksek topraklarda kurşun metallinin giderimin de daha
etkili bir özütleme gerçekleştirdiğini belirlemişlerdir. Abumaizar and Smith (1999),
Kadminyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) ve Çinko (Zn) ile kirlenmiş toprakların farklı
yıkama çözeltileri kullanılarak kesikli ve kolon deneyleriyle değerlendirmişlerdir. İncelenen
yıkama reaktiflerinden EDTA çözeltilerinin sodyum metabisülfit çözeltisininden metal
giderimi açısından daha etkili olduğunun belirtmişlerdir. EDTA ile yıkama sonucunda Zn, Cd
ve Pb çok daha iyi ekstrakte edilmişken, Cr giderim üzerinde çok daha az etki gösterdiği
sonucuna varmışlardır. Farklı EDTA dozlarında gerçekleştirilen toprak yıkama yönteminin ağır
metallerin giderimi üzerinde yapılan çalışmada, Pb ve Zn ağır metallerinin EDTA dozunun
artırılmasına bağlı olarak giderim verimleriyle orantılı sonuçlar elde edilmediği, EDTA
çözeltisinin Pb gideriminin Zn giderimine göre daha verimli olduğu belirtilmiştir (Finžgar and
Leštan, 2007). Tejowulan and Hendersho (1998) iz metaller ile kirlenmiş kentsel toprakların
arıtılması amacıyla EDTA ve HCl kullanılarak deneysel çalışmalarda bulunmuşlardır. 1×10-3
M HCl asit yıkamasının iz metallerin topraktan uzaklaştırmasının etkisiz olduğuna buna karşın
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düşük konsantrasyonlardaki EDTA ile ekstrasksiyonun metallerin giderimin de daha etkili
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bilgin ve Tulun (2015) farklı fiziksel özellikteki topraklardan
ağır metal giderimi üzerinde EDTA ve FeCl 3 yıkama çözeltileri kullanmış ve bu çözeltilerinin
sıvı/katı oranlarının ve yıkama sürelerinin etkilerini incelemişlerdir. Yapılan çalışma
sonucunda her iki toprak türünde Cu, Cd ve Zn ağır metalleri giderimin de FeCl3 çözeltisinin
daha etkin bir yıkama çözeltisi olduğu sonucuna varmışlardır.
3. SONUÇLAR
Çevre kirliliği birçok endüstriyel faaliyetler sonucu oluşmaktadır. Oluşan kirlilikler alıcı ortama
yayılmakta ve ekosistem içerisine girebilmektedir. Toprakta meydana gelen kirlilik diğer alıcı
ortamlar ile kıyaslandığında daha kalıcıdır ve uzun süreler boyunca toprağın farklı
kademelerinde tutunarak kalmaktadır. Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri kirletici
formunun değişmesine ve etki boyutunun artmasına sebep olabilir. Bu nedenlerden dolayı
toprağın çeşitli arıtma yöntemleri kullanılarak arıtılması gerekmektedir. Yapılan arıtım
yöntemlerinin etki-maliyet analizi oldukça önemlidir. Toprak arıtımı maliyetli yöntemlerdir.
En çok uygulanan yöntemlerin başında toprak yıkama yöntemi gelmektedir. Geçmiş yıllardaki
çalışmalarda incelendiğinde farklı kimyasallar kullanılarak toprakta kirliliğe sebebiyet veren
maddeler giderilmiştir. Kullanılan kimyasallar kirleticileri tutarak toprak arıtımı gerçekleştirir.
Toprak yıkama çözeltisi olarak genellikle EDTA başta olmak üzere FeCl3, DTPA
kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda kullanılan yıkama çözeltilerinin özelliklerinin
yanı sıra çözeltinin konsantrasyonları ve işletme süreleri etki etmektedir. Sonuç olarak toprak
yıkama yöntemi en çok kullanılan ve en verimli arıtım yöntemi olarak halen kullanılmaktadır.
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Özet
Küresel kentleşme, nüfusun artması, ekonomi ve yaşam tarzı değişikliği son yıllarda katı
atık oluşumunu artırmıştır ve sonuçta katı atık yönetimi küresel bir çevre sorunu haline
gelmiştir. Düzenli depolama, kentlerde kullanılan en popüler çöp bertaraf yöntemlerinden
biridir. Kısa vadeli bir atık bertaraf stratejisi olarak, az gelişmiş ilçeler, komşu büyük şehir
merkezlerinin kullandığı çöp depolama alanlarını kullanmaktadır. Büyük şehirlerin deponi
sahaları bertaraf kapasitelerinin sonuna yaklaştığı için, diğer bölgelerden gelen atıkların
kabulünü sınırlamaya başlaması muhtemeldir. Ülkelerin çoğunda katı atık yönetimine
büyük önem verilmektedir ve katı atık yönetim sistemlerini iyileştirmek için birçok yeni
teknoloji geliştirilmiştir. CBS ile atık yönetimi topluma çok kısa sürede katkıda bulunan
yeni gelişen teknolojilerden biridir. CBS teknolojisinin kullanılması, kanalizasyon, içme
suyu ve enerji yönetimi gibi büyük ölçekli mühendislik projelerinin planlanmasında hızla
kullanılan bir yöntem haline gelmektedir. Bu çalışma, potansiyel atık depolama sahalarının
CBS ile tanımlanması için bir yaklaşım sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemi, Düzenli Depolama Sahası, Yer Seçimi.

LANDFILL SITE SELECTION AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
APPLICATIONS
Abstract
Global urbanization, rise in population, economy and life style change in recent years have
resulted in increased amounts of solid waste generation and ultimately towards the problem of
solid waste management has become a global environmental issue. A sanitary landfill is one of
the most popular refuse disposals means in an urban environment. As a short-term waste
disposal strategy, many underdeveloped, yet urbanizing counties use the same landfill facilities
that their adjoining large urban center uses. As the landfills of large urban cities approach the
end of their disposal capacity, it is likely that these facilities will begin to limit the admittance
of waste from other regions. In most of the countries much emphasis is being laid on solid
waste management and many new technologies have been developed for improving solid
waste management systems. Geographic Information System (GIS) is one of the new
emerging technologies which have contributed much to the waste management society in a
very short time. Using GIS technology is quickly becoming an established method for
planning large-scale engineering projects such as sewage system, drinking water, and
378

energy management. This study provides an approach for GIS identification of potential waste
landfills.
Keywords: Geographical Information Systems, Landfill, Site selection.

1. GİRİŞ
Kentsel alanlarda büyüyen nüfus, dünyada ticaret ve sanayideki gelişmeler katı atık üretimini
hızlandırmıştır. Artan atık miktarıyla birlikte yerel yetkililerin katı atıkları toplaması, geri
dönüşümü ve geri kazanım çalışmaları başta olmak üzere sağlık hizmetleri sunma
kabiliyetlerinin yeterli olmaması sebebiyle katı atık yönetim süreci dünyada endişe verici
boyutları ulaşmıştır. Katı atık yönetiminin ilk aşaması katı atık üretimidir. Her gün miktar
olarak artış, nitelik olarak çeşitlilik gösteren katı atık üretimi, günümüz katı atık yönetiminde,
birçok araştırıcı ve uygulayıcının “azaltma” ilkesiyle yoğunlaştığı aşamadır. Herkesin birleştiği
nokta, bir taraftan atık toplama ve bertarafına yönelik en ileri teknolojiler geliştirilirken, diğer
taraftan çıkan atığın azaltılmasının bir gereklilik olduğu şeklindedir (Alpaslan,2005). Katı atık
yönetiminde amaç atıkların veya artıkların toprağa, suya ve havaya zarar vermeden, hayvan ve
bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi etkilemeden sağlıklı şekilde
depolanması, toplanması, taşınması ve arıtılması için verimli ve ekonomik bir hizmet sisteminin
belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir (Çakır, 2018). Avrupa Birliği (AB) atık yönetimi
stratejisinin temelini oluşturan ve ulusal mevzuatımızca da tümüyle benimsenen entegre katı
atık yönetim (EKAY) ilkeler hiyerarşisi, etkin ve sağlıklı bir atık yönetim sisteminin temel
politikalarını ortaya koymaktadır. Bu ilkeler; atıkların öncelikle kaynağında azaltılması veya
önlenmesini, önlenemeyen atıkların tekrar kullanım, geri dönüşüm ve enerji geri kazanımı gibi
yöntemlerle ekonomik girdiye dönüştürülmesini, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ise
güvenli bir şekilde depolanması ve bertaraf edilmesini öngörmektedir (Köken, 2017).
Atık yönetiminde ciddi halk sağlığı riskleri olan kontrolsüz bertaraf yöntemleri en çok
başvurulan yönetim şeklidir (Bah and Tsiko, 2011). Kontrolsüz bertaraf yöntemlerinden
vazgeçilerek katı atıklara toplum yararları doğrultusunda kullanılması son derece önemlidir.
Düzenli depolama, katı atıkların depolanmasından kaynaklanan sızıntı sularının toprak
katmanları arasından geçip yer altı veya yüzeysel sulara karışmasının önlendiği, çıkan gazın
toplanıp bertaraf edildiği, katı atıkların çevreye en az olumsuz etki yapacak şekilde serilip
sıkıştırılıp her gün üstünün örtülmesi işlemidir (Atmaca, 2015). Gelişmiş ülkelerdeki düzenli
depolama alanlarının fonksiyonu son yıllarda azalma eğilimine girmiştir. Avrupa Birliği
ülkelerinde 2000 yılında oluşan atıkların yaklaşık %55’i depolama alanlarında bertaraf
edilirken 2012 yılındaki verilere göre sadece %32’si depolanmaktadır. Ülkemizde ise 2003
yılında toplam 15 adet katı atık düzenli depolama tesisi faaliyet gösterirken, 2008 yılında bu
sayı 21 ilde 34 adet aktif katı atık düzenli depolama tesisi bulunmaktadır. TÜİK tarafından atık
yönetimi konusunda verilen son istatistiksel verilere göre de 2014 yılı sonunda 80 adet düzenli
depolama tesisiyle Türkiye nüfusunun yaklaşık %60’ına hizmet verilebildiği görülmektedir
(Sel, 2016). Düzenli depolama sahalarının en önemli aşamalarında biri alan seçimidir.
Konvansiyonel/manuel uzman tabanlı saha seçim prosedürü, dünyadaki birçok gelişmekte ve
gelişmiş ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Konvansiyonel/manuel uzman bazlı saha
seçimi genellikle “yarıçap araştırma” yöntemiyle gerçekleştirilir. Bu yöntemde atık üreticileri
atıkları atıkları bertaraf etmek istedikleri maksimum mesafeyi bölgenin bir yol haritası üzerinde
çizerek belirlemeye çalışır. Potansiyel alanları arama alanı içerisinde bulamazsa bu arama
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yarıcapı artırılır (Yesilnacar et al., 2012). Bertaraf edilecek atığın özelliğine göre düzenli
depolama sahaları 3 sınıfa ayrılır. I. sınıf düzenli depolama tesislerinin yerleşim yerlerine
uzaklığı en az 1 km, II. ve III. sınıf düzenli depolama sahaları ise en az 250 m uzaklığında
bulunması zorunludur. Depolama tesislerinin yer seçiminde yerleşim yerlerine uzaklıklarının
yanı sıra, tesisinin hava ulaşım güvenliğini etkileyip etkilemediği, orman alanları, ağaçlandırma
alanları, yaban hayatı ve bitki örtüsünün korunması gibi özel amaçlarla koruma altına alınmış
alanlara uzaklığı, bölgede bulunan yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının
durumu, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, sahanın topografik, jeolojik,
jeomorfolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik durumu, taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek
deprem riski, hâkim rüzgâr yönü ve yağış durumu, doğal veya kültürel miras durumu dikkate
alınır. Sahada akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu naklinde kullanılan boru hatları, yüksek
gerilim hatları bulunmamalıdır (Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, 2010).
Teknik olarak mümkün olabilecek depolama sahası yerlerini, çevre üzerindeki olumsuz etkileri
bakımından değerlendirmek bir hayli zordur. Buna rağmen tesis seçiminde belirli
değerlendirme kriterleri ve bunlarının etki puanlamasının yapılması gerekmektedir. Tablo 1 bu
kriterler ve puanları özetlenmiştir.
Tablo 1. Değerlendirme kıstasları ve alabilecekleri maksimum puanları
Değerlendirme Kıstasları
Maksimum Puan
Hacmin alana oranı
7
Yapılara olan uzaklık
20
Rüzgâr yönü
7
Dış görünüş (manzara)
7
Ulaşıma etkisi
13
Tesisten fayda
13
Suya etkisi
33
Toplam
100
Tablo 1’e göre değerlendirme puanları yapılarak elde edilen puanlama neticesinde Tablo 2’
deki genel değerlendirme puanlaması baz alınarak önerilen depolama sahasının uygunluğuna
karar verilebilir.
Tablo 2. Genel değerlendirme
Puanlama Aralığı
Uygunluk
90-100
İdeal
80-89
Çok İyi
70-79
İyi
60-69
Uygun
50-59
Kabul edilebilir
0-49
Uygun değil
Bölge halk, düzensiz depolama sahalarında genel olarak oluşan, koku, haşere üremesi, atıkların
çevreye yayılması, görüntü kirliliği gibi problemler yaşanacağını düşünerek yakın çevresinde
düzenli depolama tesisinin yapılmasını istemeyebilir. Bu durumu önlemek için için halkın
düzenli depolama tesisi projelerine paydaş olarak katılımının sağlanması, halka kurulacak atık
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yönetim sistemi ve düzenli depolama tesisleri, çevresel etkilerin nasıl önleneceği, alınacak
önlemler ve gerekli durumlardaki müdahaleler hakkında halkın katılımı toplantıları, özel
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi önem arz etmektedir (Anonim, 2014).
Kaynak yönetimi için etkin düzenleme, planlama ve sürdürülebilir kararlar alma isi bu nedenle
oldukça zorlaşmaktadır. Doğru seçimler azdır ve daha sıra dışı alanların kullanımının artması,
toplumu çok büyük sorunlarla karsı karsıya bırakmaktadır. Buna ilaveten daha dinamik bir
ortam, insanların da içinde bulunduğu daha büyük ve karmaşık etkilerin varlığı, karar verici
için belirsizlikler ve büyük risk içeren durumlar karar alma aşamasında önemli zorluklar
yaratmaktadır. Bu nedenle son yıllarda karar destek sistemi olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) kullanımına odaklanılmaktadır (Küçükönder, 2007). CBS, konuma dayalı işlemlerle
elde edilen grafik ve grafik olmayan verilerin toplanması, saklanması, analizi ve kullanıcıya
sunulması işlevlerini bir bütünlük içinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir. Görselleştirmenin
yanında özel olayların her türlü durumda nasıl gerçekleşebileceği CBS’nin konumsal
sorgulama yeteneğiyle sağlanabilmektedir. Birçok farklı kaynaktan elde edilen veriler CBS ile
birleştirilerek anlamlı sonuçlara ulaşılabilmektedir. Verilerin analiz edilmesi CBS’nin sağladığı
faydalardan bir diğeridir. Ölçmeler, istatistik hesaplamalar, oluşturulan modeller konumsal
analizler ile elde edilebilmektedir. Bulgular ise ileriye dönük tahminler için bilgi altyapısını
CBS ile sağlamaktadır (Güler, 2016).
2. LİTERATÜR ÖZETİ
Düzenli depolama sahası yer seçimi karar verme sürecinde hangi faktörlerin göz önüne
alınacağının ve hangilerinin ise hariç tutulacağının; ya da bu faktörlerin verilecek kararı hangi
düzeyde etkileyeceğinin etkin ve tarafsız bir şekilde belirlenmesi, kritik öneme sahiptir. Bu
açıdan, birbiriyle çelişen çok sayıda faktörü herhangi bir karar destek sistemi olmaksızın
değerlendirmek ve uygun bir sonuca varmak (karar almak) oldukça güçtür. Bu nedenle bu tür
çalışmalarda kullanacağımız metot ya bizi kesin ve doğru sonuç elde etmemizi ya da yanlış,
maliyetli ve yorucu bir durum içerisinde kalmamızda etkilidir. Katı atık depo alanları olabilecek
alternatif sahaların tespiti konusunda Coğrafi Bilgi Sistemleri, karar destek aracı olarak önemli
rol oynamaktadır (Cora, 2014). Türkiye’de düzenli depolama alanları yer seçiminde CBS
kullanıldığı birçok çalışma vardır. Güler ve Yomralıoğlu (2017), İstanbul için depolama sahası
seçiminde CBS ve analitik hiyerarşi süreci yaklaşımı sunmuştur. Çevresel ve ekonomik olarak
2 ana faktör ve bunların 11 alt faktörlerini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, incelenen
bölgelerin % 1'i uygun olmadığını,% 4'ü daha az uygun olduğu,% 13'ü uygun olduğu ve % 2'si
çok uygun olduğu belirlenmiştir. Karar vericilere öncülük eden dijital harita tabanları
oluşturulmuştur. Sener vd. (2006), CBS ve çok kriterli karar analizi yöntemi kullanarak Ankara
çevresindeki uygun depolama alanı için aday alanlar belirlemişlerdir. Bu amaçla, topografya,
yerleşimler (şehir merkezleri ve köyler), yollar (E90 Karayolu ve köy yolları), demiryolları,
havaalanı, sulak alanlar, altyapılar (boru hatları ve elektrik hatları), eğim, jeoloji, arazi
kullanımı, taşkınlar, su kanalları ve yüzey suları 16 giriş harita katmanı hazırlandı. Hazırlanan
harita altlıkları yardımıyla uygun alanlar belirlenmiştir. Yal ve Akgün (2014), Ankara’ nın
Gölbaşı ilçesi için alternatif depolama sahları seçmek ve çeşitli karar verme araçları kullanarak
en iyi alternatif alanı seçmeyi amaçlamışlardır. Yesilnacar vd. (2012), Şanlıurfa ili için en
uygun depolama alanını seçmek için çok kriterli karar analizi ile CBS programını
kullanmışlardır. Bilişsel ce tekrarlanabilir analizler üretmek için çok kriterli karar analizi
entegrasyonuna sahip CBS programları yer seçimi sorunu için iyi çözüm öneriler sunabileceğini
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ve geleneksel yöntemler için farklı alternatifler oluşturduğu sonucunu çıkarmışlardır. Şener vd.
(2011), Türkiye’nin en önemli tatlı sularından biri olan Eğridir Gölü ’nünde bulunduğu
Senirkent-Uluborlu havzası için CBS uzaktan algılama yöntemleri ve analitik hiyerarşi süreci
kullanılarak depolama saha seçimi yapmışlardır. Yapılan çalışma sonucu havza alanı içerisinde
alanların %96,3’nün düzenli depolama sahası kullanımına uygun olmadığı, %1,6’sının orta
derecede uygun olduğuna ve %2,1’nin en uygun alana sahip olduğu sonucuna varmışlardır.
Farklı ülkeler içinde CBS yöntemleriyle en uygun düzenli depolama sahası yer seçimi
çalışmaları da mevcuttur. Alavi vd. (2013), İran’ nın Mashahr ilçesi sınırlarında bulunan
belediye katı atıklarının bertarafına yönelik en uygun yerlerin belirlenmesi için CBS
yöntemlerinden yararlanmışlardır. Çalışma sonucu depolama sahası uygunluk haritası elde
edilmiştir. Uygun haritası 4 kategoride sınıflandırılmış ve ilçe için düzenli depolama sahasının
yapılabileceği en uygun alanlar %18,6’lık orana sahip olduğunu belirtmişlerdir. Demesouka
vd. (2019), Kuzeydoğu Yunanistan'daki uygun belediye katı atık depolama alanlarını
belirlemek için arazi kullanım uygunluk analizine ilişkin raster tabanlı haritalama çalışmaları
yapmışlardır. Sumathi vd. (2008), Hindistan belediye katı atıklarının depolama alanlarının
optimize edilmesinde CBS tabanlı yaklaşım çalışmaları yapmışlardır. CBS yaklaşımıyla jeoloji,
su kaynakları, arazi kullanımı, koruma altındaki alanlar, hava kalitesi ve yeraltı suyu kalitesi
gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurabileceğini belirtmişlerdir. Farklı alanlar belirlenerek
düzenli depolama sahası seçim sürecinde sistemin etkinliği göstermişlerdir.
3. SONUÇLAR
Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin şehir nüfusundaki üssel artış ve bunun sonucunda ortaya
çıkan çarpık ve hızlandırılmış kentleşme olgusu çevresel açıdan sürdürülebilir ve verimli atık
yönetim sistemlerinin geliştirilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmıştır. Tüm dünyanın en önemli
sorunlarının arasında atıklarını disipline edilebilme gelmektedir. Kentsel atıklar için öncellikle
uygulanabilecek yöntem kaynağında önleme ve azaltılmasıdır. Bu iki durumunun
başarılamadığı zaman geri kazanım ve dönüşüm çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Düzenli depolama sahalarına atıkların gömülmesi pek istenilen bir durum olmasada atıkların
kontrollü şekilde bertarafı açısından önemlidir. Düzenli depolama sahaları, belediye katı atık
bertarafının temel yöntemlerinden birini oluşturmaktadır. Düzenli depolama sahaları yer
seçimleri son derece önemli konulardan biridir. Depolama sahalarının çevreye, bölge halkına
ve bölgenin ekonomisine etkileri en az seviyede olmalıdır. Pek çok alt kriter göz önüne alınarak
karar verilmesi gerekmektedir. CBS teknolojisi, büyük miktarda veriyi depolayabilme, analiz
edebilmeyi sağlar. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde CBS yöntemleriyle deponi sahası
seçimleri çalışmaları yapılmıştır. Verilerin güncel olarak sağlanabildiği, hızlı miktarda farklı
görsel verileri bir araya getirerek belirlenen alt kriterlere göre düzenli depolama saha seçiminde
CBS kullanımı çağımıza uygun yöntemler arasında yer almaktadır.
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Abstract
The highest priority for the decreasing usage of ordinary Portland cement as utilizing the
industrial by-products having cementitious properties in construction materials is seriously
under-taken by many researchers. The use of waste materials instead of cement is compulsory
to reduce the energy combustion during the cement production and deplete of natural resources
for sustainable development. For this purpose, many industrial by-products possessed of
pozzolanic characteristics such as silica fume, fly ash, blast furnace slag, metakaolin have been
used in the production of different concrete/mortar types. In this study, it has been planned to
evaluate the effects of glass powder (GP) (a pozzolanic material) on the properties of
concrete/mortar in terms of strength, durability and microstructural characteristics. Therefore,
various types of concretes and mortars prepared by using GP have been examined with the aim
of literature studies. Test results indicate that GP generally has increased the workability of
concrete/mortar. In addition, mechanical and durability properties of concrete/mortar were
improved with respect to microstructural analysis methods by the usage of GP at later test ages.
Keywords: Durability, Glass Powder, Microstructural Analysis Methods, Strength

1. INTRODUCTION
Production of cement, is an energy-intensive and highly polluting process, contributes
approximately 5–8% to global CO2 emissions (Aliabdo et al., 2016; Pade and Guimaraes,
2007). Due to the economic and environmental harmful effects of cement, previous studies have
been focused on the use of solid waste materials (industrial by-products) having pozzolanic
property such as silica fume, fly ash, ground blast furnace slag partial instead of cement in
concrete (Aliabdo et al., 2016; Gopalakrishnan and Govindarajan, 2011, Oss and Padovani,
2003). Moreover, a significant amount of glass waste composed of a mixture of pieces with a
wide range of colours and particle sizes is generated in the world. In addition, glass can be
polluted with metallic/non-metallic fragments. Therefore, the recycling of glass for the new
glass production is not recommended due to the ﬁnal products will have poor quality. On the
other hand, impurity removal and colour sorting are expensive (D’Amore et al., 2017; Scarinci
et al., 2005). Incineration of glass waste causes problems due to the solid residue could contain
dangerous materials (D’Amore et al., 2017; Colombo et al., 2003). Therefore, especially in
recent years, some important researches (Du and Tan, 2017; Pan et al., 2017) have been carried
out on the use of glass powder (GP) as partial replacement for cement. According to previous
studies, the use of GP in concrete/mortar provides an additional advantage thanks to pozzolanic
activity, in which the amorphous silica (SiO2) in the GP reacts with the portlandite (Ca(OH)2),
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occured during cement hydration, and forms calcium silicate hydrate (C-S-H) gels (Hussein et
al., 2013; Omran et al., 2017; Schwarz et al., 2008; Shayan and XU, 2006; Shi et al., 2005).
This pozzolanic reactivity is directly depended on the fineness of the GP (Omran et al., 2017;
Shayan and XU, 2006). Shao et al. (2000) reported that GP could exhibit pozzolanic activity if
finely ground to below 38 mm.
In the literature studies, in order to explain these effects on concrete/mortar of GP, especially
microstructural analyses as well as basic mechanical and durability tests were discussed.
Therefore, in this review study, the results and discussions of scanning electron microscopy
(SEM), X-Ray diffraction (XRD) and thermogravimetric analysis/differential thermal analysis
(TGA/DTA) analysis of concrete/mortars incorporating GP were particularly investigated.
2. REVIEW OF LITERATURE
Liu et al. (2015) determined the effect of curing temperature on the hydration properties of
waste GP in the cement based materials by using XRD, TGA/DTA and SEM analysis
techniques. For this purpose, Liu et al. (2015) used GP in the ratios of 0%, 20% and 40% instead
of cement, respectively. It was stated that the GP particles presented in Figure 1 shows flat,
superficial morphology, irregular singular, blocky and classical shapes. Liu et al. (2015)
reported that most GP particles are smaller than 20 µm, which may contribute to reaction
activity.

Figure 1. Particle morphology of GP (Liu et al., 2015)
Liu et al. (2015) showed that the compressive strength of almost all samples decreased due to
the increased GP and this may be attributed to the fact that the reaction activity of the GP is
much lower than that of cement. However, they reported that the compressive strength of
samples cured at 40 °C was higher than the compressive strength of samples cured at 20 °C.
They stated that the high curing temperature accelerates the hydration of the cement and the
pozzolanic reaction of the GP, thereby forming more C-S-H gel, which increases the
compressive strength.
The XRD results of the samples exposed to different curing conditions conducted by Liu et al.
(2015) are presented in Figure 2. Liu et al. (2015) showed that there were no new diffraction
peaks when compared to samples containing GP with the aid of Figure 2(a). Therefore, they
stated that this shows that no new kind of hydration product is formed. Liu et al. (2015) reported
that the diffraction peak intensity of Ca(OH)2 for 40 °C in Portland cement system was higher
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than that of at 20 °C. This situation is explained by the fact that high temperatures support the
hydration of cement and the formation of Ca(OH) 2. Liu et al. (2015) showed that when the
samples below 40 °C were compared to samples below 20 °C, the diffraction peak density of
Ca(OH)2 decreased and the decrease in density became clearer with increasing GP. Moreover,
it was indicated that high curing temperature supports the hydration of cement and forms more
Ca(OH)2. Additionally, it was reported that high temperature promotes the pozzolanic reaction
of GP and consumes more Ca(OH)2.

Figure 2. XRD results of different hydrated cement paste at 20 °C (a) and 40 ° C (b) (Liu et
al., 2017)
Liu et al. (2015) also indicated that the samples had similar TGA/DTA curves as shown in
Figure 3 and only GP had little effect on the types of hydration products. Strong endothermic
peaks at 400-500 °C indicated the decomposition of Ca(OH)2. In addition, the samples cured at
20 °C had weak endothermic peaks of around 700 °C excluding the sample with 20% of GP,
which in turn caused the decomposition of CaCO3. It was reported that the decomposition of
ettringite showed weak endothermic peaks around 110 °C. Liu et al. (2015) stated that the
Ca(OH)2 of the cement sample cured at 40 °C is higher than that of the cement sample cured at
20 °C. They also stated that the Ca(OH)2 of samples containing GP cured at 40 °C was lower
than the Ca(OH)2 of samples containing GP cured at 20 °C. This situation is explained by the
fact that high temperature GP consumes more Ca(OH) 2 because it supports pozzolanic reaction
and Portland cement produces more Ca(OH)2. Therefore, they stated that the results supported
by the XRD results.

Figure 3. TGA/DTA curves of different samples at different temperatures; at 20 °C (a) and 40
°C (b) (Liu et al., 2015)
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According to Figures 4 and 5, Liu et al. (2017) stated that it is quite difficult to separate the
hydration products after the GP and the structure is denser, but less porous. They also indicated
that new C-S-H gels were produced with the pozzolanic reaction of the GP and that the porosity
decreased due to the smaller particles of the GP. In Figure 5, Liu et al. (2015) indicated that CS-H had similar morphological characteristics at 20 °C and 40 °C. However, they reported that
the sample having 20% GP cured at 40 °C was denser than that cured at 20 °C. In Figure 6(b),
they stated that the longer curing period and the higher the GP, the denser microstructure
provided.

Figure 4. SEM image of GP-0 at 28 days for 20 °C (a) and 40 °C (b) (Liu et al., 2017)

Figure 5. SEM images of GP-20 at 28 days for 20 °C (a), 40 °C (b) (Liu et al., 2017)

Figure 6. SEM image of GP-40 at 90 days for 20 ° C (a) and 40 ° C (b) (Liu et al., 2017)
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Kushartomo et al. (2015) investigated the mechanical behavior of reactive glass concrete by
replacement with cement of GP. Kushartomo et al. (2015 used GP in the ratios of 10%, 20%
and 30% instead of cement (by mass) in order to investigate the effect of GP on the mechanical
behavior of reactive powder concrete. Kushartomo et al. (2015) stated that the best compressive
strength, tensile strength and flexural strength in the reactive powder concrete were obtained
from mixture incorporating 20% GP.
Afshinnia and Rangaraju (2016) investigated the effect of combined use of ground GP and glass
aggregate on the properties of Portland cement concrete by using ground GP with an average
particle size of 17 µm. It was reported that GP used by replacing with cement significantly
increased the workability of concrete. For example; slump values of mixtures prepared with
two different coarse aggregate types and containing 20% GP increased up to 55% and 63%.
Öz (2017) designed the self-compacting mortar mixes containing GP in the ratios of 0%, 5%,
10%, 15% and 20% and indicated that increased GP improved workability, mechanical and
durability properties.
Du and Tan (2017) produced the high-volume glass-powdered concrete by using GP in the
ratios of 15%, 30%, 45% and 60% as replacement for cement. Then, Du and Tan (2017)
interpreted the compressive strength as well as SEM, XRD and TGA analyses of glass
powdered concrete mixtures according to the reference mixture. The surface structure of GP
was observed under SEM as in Figure 7 (Du and Tan, 2017).

Figure 7. SEM image of finely ground GP (Du and Tan, 2017)
According to the compressive strength test results, the reference concrete showed the highest
strength on the 7th day and the lowest strength on the 365th day. Du and Tan (2017) stated that
the use of GP instead of cement reduced early age resistance due to the slow pozzolanic reaction
of GP. With longer curing time, the amorphous silica in the GP slowly dissolved under the
alkaline environment and reacted with Ca2+ to formed the C-S-H form. XRD results of pastes
containing different amounts of GP after 1 year curing period are presented in Figure 8. Figure
8 indicated that the intensity of the peaks corresponding to Ca(OH) 2 gradually decreased
quantitatively with higher GP change. This situation is disclosed with the formation of
additional C-S-H gels by binding Ca(OH)2 to the active silica of GP.
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Figure 8. XRD results of pastes containing different amounts of GP after 1 year curing period
(Du and Tan, 2017)
The original TGA curves showing continuous decreasing mass loss with increasing temperature
are shown in Figure 9(a) (Du and Tan, 2017). Du and Tan (2017) reported that Ca(OH) 2
decomposes into CaO and H2O in the temperature range of 410-550 °C. Du and Tan (2017)
calculated the Ca(OH)2 by taking into account the molecular weight of each component and
these calculations are expressed as a percentage of the dry weight of the sample at 105 °C in
Figure 9(b). After one year of curing period, the reference paste had 21.5% Ca(OH)2. It was
stated that Ca(OH)2 formed after hydration of cement slowly reacted with GP and converted to
C-S-H form. They indicated that the displacement of larger amounts of GP with cement
continuously reduced Ca(OH)2 in the hydrated paste, especially when more than 30% of GP is
used instead of cement. Also it was found that Ca(OH)2 remained from the pozzolanic reaction
with GP when 15% and 30% GP was used. However, when GP was used in ratios of 45% and
60%, respectively, Ca(OH)2 decreased significantly and all Ca(OH)2 forms participated to the
pozzolanic reaction.

Figure 9. TGA curves for pastes containing different amounts of GP (a) and Ca(OH) 2 content
(b) (Du and Tan, 2017)
SEM images of reference concrete and concretes containing 30% and 60% GP are presented in
Figure 10 (Du and Tan, 2017). Du and Tan (2017) stated that the interface transition zone (ITZ)
for the reference concrete can be easily identified with the relatively more porous
microstructure caused by the high water/cement ratio, and this zone can be considered as the
weakest bond under the mechanical loads. The interfacial microstructures of the concrete
containing 30% GP have a compact structure due to the C-S-H gels which are formed more
than the reference concrete as shown in Figure 10. Therefore, it is thought that the mechanical
and durability performance can be improved for glass powder concrete with better ITZ.
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Figure 10. SEM images of reference concrete (a), concrete containing 30% GP (b) and paste
containing 60% GP (c) (Du and Tan, 2017)
Pan et al. (2017) evaluated the high temperature performance of mortars containing Glass I and
Glass II with 2 different particle sizes. Glass I was used in the ratios 5%, 10% and 20% instead
of cement, and Glass II in the ratio of 20% was utilized instead of cement, respectively. To
understand the behaviour of the material at high temperatures, compressive strength tests were
carried out at 20 °C, 500 °C and 800 °C, respectively, as well as SEM and XRD analyses. In
addition, they determined the workability of the mortars. Pan et al. (2017) stated that GP reduces
workability due to its high specific surface area. However, they reported that the replacement
of Glass I by up to 10% cement reduced the workability very low.
Pan et al. (2017) stated that the compressive strength values of the mixtures containing 10%
and 20% of Glass I at 3, 7 and 28 days were lower than that of the control mortar. However,
they showed that the compressive strength of the mixture containing 5% Glass I at 28 days was
higher than that of the control mortar. This can be explained by the effect of pozzolanic activity
of GP, especially in the late ages. However, when the activity index of the mixtures containing
of 20% Glass I and 20% Glass II was compared, they found that the activity index of GP I was
higher due to the lower particle size as shown in Figure 11.

Figure 11. SEM images of GP I (a) and GP II (b) (Pan et al., 2017)
Pan et al. (2017) indicated that when samples were exposed to high temperatures, mortars
containing Glass I performed higher performance than that of Glass II-containing mortars. They
found that mortars containing 5% and 20% Glass I had higher strength values in hot condition
than the mortars containing 20% Glass II. It was showed that the different high temperature
performances can be attributed to the chemical compositions and particle sizes of 2 types of
GP. They reported that these issues could be agreed with further studies. They stated that the
change of displacement rates had little effect on hot compressive strength. In addition, Pan et
al. (2017) reported differences in performance between mortars containing GP and control
mortar up to 800 °C. They stated that the compressive strength loss of mortars containing Glass
I up to 500 °C was less than that of the reference mortar and after this temperature value, mortars
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containing Glass I had a faster loss of strength. Mortars containing Glass II were showed less
resistance value for all temperature values, when compared to the reference mortar. Pan et al.
(2017) also discussed the XRD results (Figure 12) of the cement and the sample containing
Glass I broken at 20 °C. They indicated that the portlandite (Ca(OH) 2) content decreased thanks
to pozzolanic reaction and consequently compressive strength of mortars increased.

Figure 12. XRD patterns of pastes at different ages. Peak labels are: E-ettringite
(3CaO.Al2O3.3CaSO4.26H2O), P-portlandite (Ca(OH)2) (Pan et al., 2017)
XRD results of pastes exposed to temperatures up to 800 °C are presented in Figure 13 (Pan et
al., 2017). Pan et al. (2017) stated that before thermal exposure, the presence of Ca(OH) 2 can
be characterised by main diffraction peaks. After being subjected to 500 °C, notable changes in
crystalline phases were the dissolution of the 3CaO.Al2O3.3CaSO4.26H2O and Ca(OH)2 peaks.
In the temperature range of 500-800 °C, XRD pattern showed little changes in crystalline
phases. For a purpose of comparison, XRD patterns for 20Glass I before and after heat exposure
are presented in Figure 13(b). It seems that the effects of temperatures on the change of
crystalline phases are similar for both cement paste and 20Glass I.

Figure 13. XRD patterns of (a) cement paste and (b) 20Glass I at elevated temperatures. Peak
labels are: E-ettringite (3CaO.Al2O3.3CaSO4.26H2O), P-portlandite (Ca(OH)2)
(Pan et al., 2017)
Temperature effects on the morphological properties of cement paste and 20Glass I are
presented in Figure 14. As seen from the picture, Pan et al. (2017) showed cement paste with
hexagonal plates of portlandite before heating. They stated that hexagonal plates could not be
observed after 500 °C due to the composition of portlandite. They indicated that this change in
morphology supported the XRD results. Micro-cracks occurred in cement mortar after 500 °C
temperature. As shown in the Figure 14, prior to heating, Pan et al. (2017) showed that the
crystal phase for 20Glass I was characterized by large plates similar to the phase in the cement
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paste. They also found that spherical GP particles of micrometre size were visible before being
heated. After 500 °C, small spherical particles remained a little, and after 800 °C, much smaller
spherical GP particles were presented. Therefore, Pan et al. (2017) reported that GP had a high
temperature resistance.

Figure 14. SEM analysis of pastes at 20 °C; cement paste (a), 20Glass I (b); SEM analysis of
pastes after exposure to 500 °C; cement paste (c), 20Glass I (d), SEM analysis of pastes after
exposure to 800 °C; cement paste (e), 20Glass I (f) (Pan et al., 2017)
3. CONCLUSIONS
In this review study, the effects on concrete/mortar of GP, which is a mineral and pozzolanic
additive material, were investigated in terms of especially microstructural properties as well as
fresh, mechanical and durability properties. Base on the literature studies, the following results
can be drawn:
 GP generally improves the workability of concrete/mortar thanks to its smooth surface.
This smooth surface is clearly visible in SEM photographs.
 According to literature studies, GP reduces Ca(OH) 2 in mortar/concrete by bonding
Ca(OH)2 consisted with hydration of water and cement thanks to its high active silica
content. Therefore, XRD and TGA/DTA analysis show that as GP increased, the content
of Ca(OH)2 in microstructure is low. In addition, the fine particle structure of the GP
has a filler effect in concrete/mortar and this situation can be observed SEM analysis.
Therefore, GP enhances generally the mechanical and durability properties of
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concrete/mortar, especially in later age (curing times of 28 days and more) thanks to its
pozzolanic properties.
Consequently, previous studies indicated that GP affects the performance characteristics
depending on the type of concrete/mortar/cement paste. However, when the literature
studies in this study are taken into consideration, the general opinion is that GP improves
the workability partially and generally affects positively the microstructural as well as
mechanical and durability properties of concrete/mortar (especially at later age).
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Abstract
Cement production involved the mining of raw materials at 1450 °C such as limestone and clay
needs large amounts of natural sources and higher energy. Many fuels are used such as fuel oil,
natural gas, mineral coal, petroleum coke and diesel to provide high temperature. High
emissions of carbon dioxide (CO2) consisted of the burned of fossil fuels, alongside the
decarbonation of limestone in the cement production adversely affect the sustainable
development as well as the extensive resource consumption. In previous studies, the pozzolanic
and inert materials have been used as Portland cement replacement materials in concrete/mortar
to reduce the high cost and environmental damage caused by cement production. In this study,
two different synthetic wollastonites (SWs) having high aspect ratio were used in the production
of standard mortars (SMs) with/without super-plasticizer (SP). Wollastonite, an inert mineral
which is used as Portland cement replacement material, was manufactured via a special method.
Therefore, the usage of SWs in the concrete/mortar was determined indirectly based on
pozzolanic activity test of SMs. In laboratory studies, in the first group, pozzolanic activity test
were performed on 7 and 28 days for both SWs. In the second group, SMs incorporating SWs
were produced with SP instead of water increment as in pozzolanic activity test and were tested
at 7 and 28 days. The test results indicated that SWs reduced significantly the workability of
SM. Thus, it was proposed that SWs should be incorporated by using SP in production of
mortar. The compressive strength of SMs containing SWs produced with SP was higher than
that of SMs produced without SP. In addition, SWs decreased the workability of the mortar
depending on the increased aspect ratio.
Keywords: Synthetic Wollastonites, Inert Material, Pozzolanic Activity, Compressive Strength, Workability

1. INTRODUCTION
As a result of increasing life standard, the cementitious composites are one of the most
important construction materials for the construction sector. Alongside the popularity in
construction sector, the cementitious composites are rather good on issues like safety, economic
and aesthetics (Polat and Özel, 2012). However, this material causes to greenhouse gasses effect
due to CO2 emissions and dustiness occurred during the production of cement (Gutiérrez et. al.,
2017; Chen et. al., 2010). This situation influences as negative to all livings in the world (Gürsel
and Akgül, 2012). Beside these effects, significant amount of natural resources and energy is
consumed in the production of cement (Güneş et al., 2017). In order to reduce these negative
effects, industrial waste materials such as silica fume, fly ash, blast furnace slag and waste glass
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powder are used in the certain ratios instead of cement in cementitious composites (Okamura
and Onchi, 1999; Goodier, 2003; Aliabdo et al., 2016). These materials having pozzolanic
property can be increased the mechanical and durability properties of cementitious composites,
especially in later ages (Liua et. al., 2017; Wahab et al., 2017). In addition, the use of these
waste materials is rather economic and important in terms of decrease of environment pollution
(Yücel and Kaya, 2018).
The wollastonite mineral as well as these minerals has been used in cementitious composites in
literature studies. The wollastonite is calcium meta-silicate (CaSiO3) mineral that is naturally
occurring as a result of interaction of silica with limestone in hot magmas and also it has an
acicular particle structure (Ransinchung and Kumar, 2010; Haner and Çuhadaroğlu, 2013). The
wollastonite mineral has generally white or grey colour and is an inert mineral. Approximately
90% of chemical composition of wollastonite mineral is CaO and SiO 2 and also, its modulus of
elasticity is around to 300-500 GPa (Yücel and Özcan, 2019). Because of these properties, this
mineral is used widely in the applications of dental care, metallurgical, plastics and ceramics
(Dey et. al., 2015; Beaudoin and Low, 1993). Especially, the wollastonite mineral has been
used in the cementitious composites by researchers thanks to its acicular particle structure.
Previous studies indicated that the compressive strength, flexural strength, permeability and
hydration temperature of cementitious composites advanced with usage of this special mineral
as cement substituting material (Wahab et al., 2017, Kalla et. al., 2015).
In this study, whether or not synthetic wollastonite-1 (SW-1) and synthetic wollastonite-2 (SW2) having different aspect ratio can be used in concrete/mortar mixtures, was determined by
using pozzolanic activity test. SW-1 and SW-2 minerals produced at laboratory environment
were used in the production of standard mortars (SMs) with/without super-plasticizer. Thus,
control, Group-I and Group-II mixtures incorporating SWs were produced. Group-I mixtures
were designed by changing the amount of water without SP while Group II mixtures having the
same water content with the control mixture were designed by adding SP. According to test
results, SW minerals was reduced the workability and compressive strength of SM. However,
the compressive strengths of Group-II mixtures were significantly higher than that of Group-I
mixtures at 7 and 28 days. In addition, it was determined that SW-1 having higher aspect ratio
with respect to SW-2 decreased workability of SMs, however, increased compressive strength
of SMs for both groups.
2. EXPERIMENTAL STUDIES
2.1. Materials
In this study, two type of synthetic wollastonite (SW-1 and SW-2) mineral having different
aspect ratio was produced with a specially developed method. This production method consists
of three stages. These stages are mechanochemical process, hydrothermal autoclave process
and sintering process. The only difference in the production process of SW-1 and SW-2
minerals is hydrothermal autoclave process. While SW-1 was synthesized through 2 days at
200 ºC, SW-2 was synthesized through 3 days at 200 ºC. In addition, CEM I 42.5 R Portland
cement was used as binder material. Physical and chemical properties of Portland cement, SW1 and SW-2 are given in Table 1. SW-1 and SW-2 minerals were ground to obtain similar
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particle size distribution with cement. The particle size distributions of materials are presented
in Figure 1.
Table 1. Chemical compositions of cement, SW-1 and SW-2
Chemical Analysis (%)
CaO
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
SO3
K2O
Na2O
Loss of Ignition
Specific Gravity

Cement
60.15
20.46
7.78
3.09
2.66
2.33
0.82
0.22
2.55
3.1

SW-1
45.74
50.71
0.24
0.01
0.87
0.34
0.01
2.00
2.80

SW-2
51.69
44.55
0.36
0.10
0.70
0.43
0.02
0.03
2.00
2.85

Figure 1. The Particle Size Distribution of Materials

(a)
(b)
Figure 2. SEM images of SW-1 (a) and SW-2 (b) minerals
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SEM images of SW-1 and SW-2 minerals are given in Figure 2. As shown in Figure 2, it was
seen that the SW-1 and SW-2 minerals has an acicular particle structure. The maximum aspect
ratio of SW-1 mineral is 44:1 and the maximum aspect ratio of SW-2 mineral is 30:1. CEN
standard sand which compatible with ASTM C778 (ASTM, 2013) was used at constant ratio
for all mixes. Moreover, the MasterGlenium 51 superplasticizer was used to increase the
workability of Group-II mixtures. Mixture proportions of SMs designed in this study are listed
in detailed in Table 3.
Table 3. Mixture proportions (kg/m3)
Group

Code

W/B

Water

Cement

SW

I/II
I

Control
SW1
Mix
SW2
SW1/SP
SW2/SP

0.48
0.48
0.48

242
242±gr
242±gr
242
242

500
400
400
400
400

0
100
100
100
100

II

CEN
Sand
1375
1375
1375
1375
1375

SP
According
to Flow
Diameter

2.2. Pozzolanic Activity Test
The pozzolanic activity test was performed according to ASTM C311 (2013). Firstly, control
mixture was produced according to ASTM C 311 (2013). Then, the slump test was applied to
mixture with respect to ASTM C 1437 (ASTM, 2015). In this test, SM was placed to semi-layer
of mold and it was tamped 20 times with the tamper. After all of the mold is filled, for the
second time, it was tamped with the tamper like the first layer. The surface of the mold was
smoothed. The mold was lifted as vertically away from the mortar. The table was dropped 25
times in 15 s. Finally, the slump flow diameters of SMs were measured in two perpendicular
directions and were taken average of these measurements. This average slump flow diameter
was taken as reference diameter to determine the water content of Group-I and SP content of
Group-II mixtures. Compressive strength values of control, Group-I and Group-II mixtures
were determined at 7 and 28 days by using three cube samples 50x50x50 mm with respect to
ASTM C109/C109M (2016). Thus, strength activity index of Group-I and Group-II mixtures
were calculated as follows;
Strength activity index = (A / B) x 100

(1)

where, A is average compressive strength of samples containing synthetic composite mineral
(MPa), B is average compressive strength of control samples (MPa).
3. RESULT AND DISCUSSIONS
3.1. Results of Flow Diameter
The results of slump flow diameter test are given in Figure 3. As shown in Figure 3, average
slump flow diameter of control mixture was determined as 17 cm. This value was accepted as
reference to determine the amount of water and SP of Group-I and Group-II mixtures,
respectively. The average slump flow diameter of Group-I mixtures were obtained as 17.03 cm
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and 17.06 cm for mixtures incorporating SW-1 and SW-2, respectively. Moreover, 310 kg/m3
and 308 kg/m3 water was used for these mixtures, respectively. Group-II mixtures were
designed with constant water content (242 kg/m3) by using SP. Finally, the average slump flow
diameters of SW1/SP and SW2/SP were obtained as 17.10 cm and 17.13 cm, respectively. 6.3
kg/m3 SP and 6.2 kg/m3 SP was used for SW1/SP and SW2/SP mixtures, respectively.
According to test results, SWs decreased the slump flow diameter of SMs due to its acicular
particle structure (Tatnall, 2006). The slump flow diameters of SW1 and SW1/SP mixtures was
lower than that of SW2 and SW2/SP mixtures. Test results indicated that high aspect ratio of
synthetic wollastonite reduces the slump flow diameter.

Figure 3. The flow diameters of mixtures
3.2. Compressive Strength and Activity Index
The compressive strengths of SMs are presented graphically in Figure 4. Compressive strength
of control mixture was identified as 40.62 and 54.14 MPa at 7 days and 28 days, respectively.
Compressive strengths of Group-I mixtures were determined as 23.40-27.35 MPa for SW1 and
22.03-24.93 MPa for SW2 at 7 and 28 days, respectively. The compressive strengths of SW1/SP
and SW2/SP mixtures were measured as 37.26-50.45 MPa and 32.77-42.82 MPa for 7 and 28
days, respectively.
The strength activity index of these mixtures were calculated with the aid of Equation 1 and
these values were given in Table 4. The strength activity index values of the SW1 and SW2
mixtures were determined 57.61-54.23% for 7 days and 50.72-46.05% for 28 days, respectively.
Strength activity index results of SW1/SP and SW2/SP mixtures were calculated as 91.7380.68% for 7 days and 93.18-79.09% for 28 days, respectively. According to ASTM C618
(2016), strength activity index must be at least 75% at 7 and 28 days. According to these results,
while Group-II mixtures provided the limit values specified in ASTM C618, Group-I mixtures
remained below these limit values.
In addition, compressive strength test results indicated that compressive strength of control
mixture were higher than that of Group-I and Group-II mixtures at both ages. This situation can
be explained with the usage ratio of 20% instead of cement of SW-1 and SW-2 minerals in the
Group-I and Group-II mixtures. According to previous studies (Kalla et al., 2015; Kumar and
Ramujee, 2017), when the wollastonite usage ratio in concrete/mortar is 10%, it is stated that
higher compressive strength can be obtained compared to the control mixture thanks to acicular
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particle structure and high elastic modulus of wollastonite mineral. Therefore, it is thought that
SW-1 and SW-2 minerals produced especially in laboratory environment can improve
compressive strength compared to control mixture at lower than 20% utilization rate.

Figure 4. Compressive strength test results of mixtures
Table 4. Strength activity index of Group-I and Group-II mixtures
Compressive Strength (MPa)
7 Days

28 Days

Strength Activitiy
Index (%)
7 Days/28 Days

40.62

54.14

-

23.40
22.03
37.26
32.77

27.35
24.93
50.45
42.82

57.61/50.72
54.23/46.05
91.73/93.18
80.68/79.09

Mixtures

Control
Group-I
Group-II

SW1
SW2
SW1/SP
SW2/SP

4. CONCLUSIONS
According to the tests results obtained from this study, the conclusions can be summarized as
follows:
 The slump flow diameter of SMs decreased with the use of wollastonite and the increase
of aspect ratio of wollastonite.
 The water requirement of Group-I mixtures incorporating SW-1 and SW-2 minerals
increased significantly due to high aspect ratios of SWs. Therefore, the compressive
strength of Group-I mixtures compared to control mixture reduced substantially.
However, the compressive strength of Group-II mixtures produced with SP compared
to control mixture decreased partially. The use of SWs with SP can be more beneficial
in terms of mechanical performance. In addition, SW usage ratio can be selected lower
than 20% considering the literature studies.
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Özet
Dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler her geçen gün hızla artmaktadır.
Özellikle sanayi devrimi ile birlikte yaşanan göçler ile, yanlış arazi kullanımı ve plansız
kentleşme sorunu ortaya çıkmıştır. Ulaşım sistemleri, tüm mekanlar ile birlikte kentsel peyzajın
en önemli unsurlarından biridir. Ulaşım sistemleri, tüm arazi kullanımları ile birlikte
planlanmalıdır. Planlanmayan ulaşım sistemleri; hava kalitesi, iklim değişikliği, gürültü kirliliği
gibi birçok çevre sorununa neden olmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım, ekonomik, sosyal ve
çevresel olarak her yönüyle ele alınmalıdır. Genellikle ulaşım sistemleri, ekonomik olarak ele
alınsa da sosyal ve çevresel boyutu göz ardı edilmemelidir. Sürdürülebilir ulaşım kavramı,
günümüzde ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ihtiyaç, yaşam kalitesini arttırır, çevre
dostu ve enerji verimliliği sağlayan bir yaklaşım içerir. Tüm kentsel ulaşım sistemlerinde akıllı
teknolojilerin ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı sistemlere yer verilmelidir. Bu
çalışmada; Çanakkale kenti ulaşım sistemleri, sürdürülebilir ulaşım kriterleri özelinde
incelenmiştir. Çalışma ile Çanakkale kent merkezindeki ulaşım sistemlerinin ekonomik, sosyal
ve çevresel boyutta incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma için öncelikle
yurt içi ve yurt dışı çalışmalar incelenmiş ve kavramsal değerlere yer verilmiştir. Araştırma
aşamasından sonra ilgili kurumlara gidilerek gerekli bilgi ve dökümanlar elde edilmiştir. Elde
edilen veriler, sürdürülebilir ulaşım kriterlerine göre değerlendirilmiş ve çözüm önerileri
getirilmiştir.
Keywords: Çanakkale, Çevre, Sürdürülebilir Ulaşım, Kentleşme, Kentsel Peyzaj

URBANIZATION AND SUSTAINABLE TRANSPORTATION: CANAKKALE CITY
CENTER
Abstract
Economic, social and technological developments in the world increase day by day. Industrial
revolution and the problem of wrong land use and unplanned urbanization have emerged
especially with the immigrations occuring in time of industrial revolution. Unplanned
urbanization brought along the problem of transportation. Transportation systems are one of
the most important elements of urban landscape with all spaces. Transportation systems should
be planned together with all land uses. Unplanned transportation systems cause many
environmental problems such as air quality, climate change and noise pollution. Sustainable
transport should be addressed in all aspects of economic, social and environmental aspects.
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Although transportation systems are generally considered economically, their social and
environmental aspects should not be ignored. The concept of sustainable transportation is a
necessity nowadays. This need enhances the quality of life and includes an approach providing
environmentally friendly and energy efficiency. In all urban transport systems, systems using
smart technologies and renewable energy sources should be included. In this study, the
transportation systems of the city of Canakkale are examined in terms of sustainable
transportation criteria. The aim of this study is to investigate the transportation systems in
Canakkale city center in economic, social and environmental dimensions and to eliminate the
negativities resulting from the evaluations. For the study, domestic and foreign studies are
examined and conceptual values are given. After the research stage, required information and
documents were obtained by going to the relevant institutions. The data were evaluated
according to the criteria of sustainable transportation and solutions were proposed.
Keywords: Canakkale, Environment, Sustainable Transportation, Urbanization, Urban Landscape

1. GİRİŞ
Kentler, toplumların tarihi, sosyal ve kültürel varlıklarını oluşturduğu kimlik ve karakter olarak
tanımlanmaktadır (Avrupa Kentsel Şartı,1996). Kentler bir toplumda yaşayan bireylerin yaşam
olanaklarını iyileştirir ve yaşamlarının belli bir düzen içinde devam etmesini sağlar. Bu nedenle
kentler, toplumların yaşamlarını şekillendiren büyük fiziki oluşumlardır (Koçak, 2011).
Toplumdaki bireylerin yaşam standartlarını arttırmak, daha kaliteli bir çevrede yaşamlarını
sürdürmelerini sağlamak kentin önemli bir görevidir (Yeter, 2008). Kent, kendine ait bir
kimliğe sahiptir. İçerisinde yaşayan toplumların gelenek ve göreneklerini, kültürlerini, tüm
yaşam biçimlerini ifade eder. Kentler çevrede görülen yapılar ve oradaki boşluğu dolduran
insanlardan çok bir ruhu temsil eder (Kaya, 2007).
Sanayi devrimi ve ekonomik gelişimler ile birlikte kent nüfusunun artmasıyla oluşan hızlı ve
düzensiz büyüme, toplum yapısında da çok çeşitli değişimlere yol açar. Bu nedenle kentleşme,
kent sayısının artmasıyla oluşan demografik bir olgu olarak tanımlasa da toplumdaki sosyal
ekonomik ve kültürel değişimlerin birer sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Keleş, 2010).
Kentleşme ekonomik bir gelişim süreciyle birlikte fiziki çevrede meydana gelen değişiklikleri
ve toplumdaki bireylerin davranış ve düşüncelerinin farklılaşma süreçlerini ifade etmektedir
(Güçlü, 2002). Kentleşme, nüfusun yer değiştirmesinin çok ötesinde, ekonomik, toplumsal,
kültürel ve politik olan büyük çaplı dönüşümleri de beraberinde getiren bir olgudur.
Kentleşme, nüfusun kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru geçişi, sanayileşmenin artması ve
tarımsal faaliyetlerin de ivme kaybetmesi ile yaşanan bir süreç olarak da tanımlanmaktadır
(Demir ve Acar, 1997). Sürdürülebilir kentleşme için gerekli altyapı ve sosyal olanakların
sağlanması için gerek sanayileşme gerekse ekonomik ve fiziksel şartların uygun olduğu kırsal
alanlara ihtiyaç vardır. Kentleşme sürecinin sağlıklı bir şekilde oluşması için kırsal kalkınmanın
da sürdürülebilir olması gerekmektedir (Topal, 2010). Kentleşme ile yeniden şekillenen kentler,
yenilenen tarihi, kültürel ve yapısal doku ortaya çıkmaktadır. Kentsel büyüme düzenli olduğu
kadar plansız bir şekilde yapılan çalışmalar ile gelişigüzel ve kontrolsüz birimlerin oluşmasına
neden olur. Ekonomik ve estetik bir değeri olmayan plansız kentleşmeler beraberinde altyapı
ve özellikle ulaşım problemine yol açmaktadır (Tabanlıoğlu, 1991).
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Ulaşım insanların bir noktadan başka bir noktaya erişimini sağlayan gerekli tüm altyapı ve
hizmetlerin bütününü kapsamaktadır. Ulaşım sadece araçların hareketi olarak kabul edilmemesi
gereken bir olgu olup, ulaşılabilir ve erişilebilir kaynakların oluşmasını ve hizmetini
sağlamaktadır (Pinzuti, 2017). Kent içi ulaşım sistemlerinin iyi bir planlama içinde yürütülmesi
gerekmektedir. Kentsel gelişim süreci için sürdürülebilir ulaşım sistemi benimsenmelidir ve
ulaşım modları birbiri ile entegre şekilde öncelik sırası dikkate alınarak sağlanmalıdır.
Sürdürülebilir bir ulaşım sistemi üç farklı şekilde değerlendirilmektedir (Gedikli, 2017).
1. Çevresel açıdan; minimum düzeyde karbon emisyonu yaratan, otomobil kullanımını azaltan,
dağınık kentsel yerleşmeyi engelleyen, yüksek yoğunluklu ve kontrollü bir kentsel form
oluşturan,
2. Ekonomik açıdan; minimum düzeyde yakıt kullanımını sağlayan, trafik sıkışıklığını, kaza ve
zaman kaybı maliyetlerini azaltan,
3. Toplumsal açıdan; maliyetlerin herkes tarafından ödenebilir seviyelerde olduğu, toplumun
her düzeyinde erişilebilir ve kaliteli bir ulaşım yaklaşımıdır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma alanını oluşturan Çanakkale kent merkezi, bulunduğu konum itibari ile boğaz ve kara
ulaşımı için önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile kent merkezindeki ulaşım sistemlerinin
ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Şekil 1. Araştırma alanı konumu
Çalışma için yerli ve yabancı kaynaklardan literatür taraması yapılmıştır. Konu ile ilgili gerekli
belge ve dökümanları temin etmek için Çanakkale Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri
Müdürlüğü’ne gidilerek görüşmeler yapılmıştır. Daha sonra kent merkezinde ulaşım sisteminin
işleyişi ile ilgili yerinde gözlem ve fotoğraflama çalışmaları yapılmıştır.
Elde edilen belge ve dökümanlar incelenmiş ve bir başka yardımcı materyal olarak kullanılan
fotoğraflar değerlendirilmiştir.
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3. BULGULAR
Çanakkale kent merkezinde sürdürülebilir ulaşım için yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde,
bazı sorunlar tespit edilmiştir. Bu sorunlar genel olarak;
-Hava kirliliği,
-Gürültü kirliliği,
-Erişim zorluğu,
-Yayalar için azalan alanlar,
-Yayayı görmezden gelen altyapı sistemi,
-İklim değişikliği,
-Araba odaklı yerleşimler olarak sıralanmıştır.
Hava kirliliği insanları doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyerek yaşam kalitesini önemli
ölçüde etkilemektedir. Şekil 2’de EPA (Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı)
hava kalitesi indeksinin ulusal mevzuata göre düzenlenerek oluşturulduğu tablo verilmiştir
(Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2018). Şekilde belirtilen beş kirleticinin oranları
gerekli ölçümler yapılarak hesaplanmaktadır.

Şekil 2. Ulusal hava kalitesi indeksi
Çanakkale kent merkezinde dört adet hava kalitesi izleme istasyonu bulunmaktadır. Ulusal hava
kalitesi indeksine bağlı olarak istasyondan alınan veriler hesaplanmış ve Şekil 3’teki sonuç
ortaya çıkmıştır. Kent merkezinde yapılan ölçümler sonucu hava kalitesi iyi ve orta derece
olarak görülmektedir. Hava kalitesi genel olarak uygun ifade ediliyor ancak hava kirliliğine
hassas çok az sayıda bazı kirleticiler sağlık problemi oluşturabilir.
Kent içi ulaşımda diğer önemli bir sorun ise trafikte meydana gelen gürültüdür. Çanakkale
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gelen şikayetler değerlendirildiğinde Şekil 4’teki gibi bir
dağılım ortaya çıkmıştır (Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2018). Grafik
incelendiğinde, gürültü şikayetlerinin büyük bir oranının eğlence merkezleri kaynaklı olduğu
anlaşılmaktadır. Daha sonra bu şikayetleri iş yeri ve şantiye kaynaklı gürültüler takip
etmektedir. Trafikte araçların çıkardığı sesler “diğer” kategorisinde yer almış olup, önemli bir
sorun teşkil etmediği ortaya çıkmıştır.
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Şekil 3.Çanakkale kent merkezinin hava kalitesi ölçümü

Şekil 4. Çanakkale kent merkezi gürültü şikayetlerinin dağılımı
Kent merkezinde Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kent içi ulaşım sistemi
olarak toplu taşıma, deniz ulaşımını sağlayan yat limanı ve sürdürülebilir ulaşım için yeni bir
hareket olan bisiklet istasyonu hizmetlerini sunmaktadır. Şekil 5’te kent merkezinde mekanlar
arası ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarından bir örneği görülmektedir.

Şekil 5. Çanakkale toplu taşıma araçları
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Çanakkale yat limanı kent merkezi içinde önemli bir noktada yer almaktadır. Yat limanının
konumu kullanıcıların ihtiyaçlarını kolay karşılayabilmektedir. Belediye, kullanıcıların kentin
sosyal yaşama katılımı için konumunun uygun olduğu düşüncesindedir. Ancak hafta sonları,
resmi ve dini bayramların olduğu zamanlar deniz ulaşımının gerçekleştiği saatlerde merkezinde
iskele meydanında yoğun bir trafik meydana gelmektedir. Hem hava hem gürültü kirliliği
oluşmakta hem de yayalar için önemli ölçüde alanlar daralmaktadır.

Şekil 6. Çanakkale yat limanı
Çanakkale iklim ve topografya olarak bisiklet kullanımına olanak sağlamaktadır. 2016 yılında
kentte ulaşım olanaklarını çeşitlendirmek amacıyla bisiklet paylaşım sistemi hizmete girmiştir.
Şuana kadar 16 km uzunluğunda bisiklet yolu ve bisiklet şeridi düzenlenmiş, 11 istasyon
kurulmuş ve 84 park alanı oluşturulmuştur. Çanakkale Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi
(ÇABİS), Şekil 7’de görüldüğü gibi elektriği üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde
sağlayan kiosk, bisiklet parkı, bisiklet ve bisiklet birimi olmak üzere dört üniteden meydana
gelmektedir.

Şekil 7. Çanakkale bisiklet istasyon sistemi
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Sürdürülebilir bir ulaşım için bisiklet istasyon sistemi önemli bir adımdır. Motorlu taşıtların
salınım yaptığı gazlar havaya karışarak iklim değişikliğine önemli ölçüde zarar vermektedir.
Bisiklet kullanım kültürünün geliştirilmesi amacıyla yapılan bu proje mevcut planlanmış kent
içine entegre edilmeye çalışılmıştır. İlgili yönetmelik ve mevzuata uygun olmayan alanlar
bisiklet şeridi geçilerek süreklilik sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak Şekil 8 ve 9’da görüldüğü
üzere yaya geçidine olanak sağlamayan alanlar ortaya çıkmıştır.

Şekil 8. Çanakkale bisiklet yolları ve bisiklet şeritleri

Şekil 9. Çanakkale kent merkezi yayalar için azalan alan örneği
Şekil 10’da bir örneği olan ve trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak için yapılan “önce
yaya” simgesiyle kentin çeşitli noktalarına uyarı amaçlı şablonlar yerleştirilmiştir. Ulaşımda
öncelik yayaya verilerek araba odaklı yerleşimlerin ortadan kalkması ve yayalara
kullanabilecekleri daha geniş alanlar sağlanmaktadır.
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Şekil 10. Çanakkale iskele meydan yaya önceliği
18 Mart 2017’de temeli atılan 1915 Çanakkale köprüsü Şekil 11’deki planda olduğu gibi
Lapseki ve Gelibolu hattını birbirine bağlayarak Asya ve Avrupa’yı deniz üzerinden
birleştirecektir. Kent merkezindeki ve yat limanındaki trafiği önemli ölçüde azaltacak köprünün
çalışmaları devam etmektedir.

Şekil 11. Çanakkale 1915 köprüsü planı
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Kentsel yaşam kalitesi ve iklim değişikliği sürecinin iyileştirilmesi için sürdürülebilir ulaşım
politikalarının benimsenmesi gerekmektedir. Kentler, yerel yönetimlerle planlı bir şekilde
sürdürülebilir ulaşım hedeflerine uygun hareket etmelidir. Gelecek için tehdit oluşturan trafik,
hava, gürültü gibi çevre kirlilikleri, yenilebilir olmayan enerji kullanımı gibi birçok çevre
felaketi için gerekli önlemler alınmalıdır. Yapılan çalışma ile Çanakkale kent merkezinde
uygulanan ulaşım sistemlerinin sürdürülebilirlik derecesinde uygun olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan yapılan değerlendirmeler şu
şekildedir;
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Çevresel açıdan; minimum düzeyde karbon emisyonu yaratan, otomobil kullanımını azaltan,
dağınık kentsel yerleşmeyi engelleyen, yüksek yoğunluklu ve kontrollü bir kentsel form
oluşumu sağlama çalışmaları yapılmaktadır. Ekonomik açıdan; yakıt kullanılmasının
azaltılması, trafik sıkışıklığına bağlı zaman kaybının önlenmesi ve trafik kazalarının önlenmesi,
otopark maliyetinin, bakım ve onarımının olmaması için çalışmalar yapılmaktadır. Toplumsal
açıdan; kentliyi hareket ettirerek vücut ve ruh sağlığı için olumlu etkiler oluşturmaya zemin
hazırlamak ve kaliteli bir hizmet sunmak için çalışmalar yapılmaktadır.
Çanakkale’de ulaşımın sürdürülebilir olması için, ulaşım modlarının birbirine entegre şekilde
hareket etmesi gerekmektedir. Öncelik yaya olmak üzere, bisiklet, toplu taşıma, motorlu taşıt
şeklinde devam eden bir ulaşım kullanım sisteminin planlaması gerekmektedir. Bisiklet
paylaşım sistemlerinin arttırılarak bisiklet kullanımına teşvik çalışmaları yürütülmelidir.
Tahsisli bisiklet yolları planlanmalıdır. Her ne kadar daha önceden planlanmış bir kent içine
yeni bir oluşumun entegresi zor olsa da yeni yapılacak yollar ve kullanım alanları için iyi ve
yönetmeliklere uygun planlama çalışmaları yapılmalıdır. Bisiklet tamir aparatları belirli
istasyonlarda temin edilerek kentte kolay bir şekilde bisiklet kullanımı uygun hale
getirilmelidir. Toplu taşıma araçlarında bisiklet taşıma aparatlarının sayısı arttırılmalıdır.
Çanakkale’nin turizm yoğunluğunun olduğu dönemlerde, resmi ve dini bayramlarda yerel
yönetimler birlikte hareket ederek ulaşımın aksamaması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için
ayrı çalışmalar düzenlemelidir. Toplu taşıtların sayıları arttırılarak özel araç kullanımının
azaltılması sağlanmalıdır. Yat limanı, mevcut konumunda önemli bir trafik ve çevre kirliliği
oluşturduğu için uygun başka bir konuma taşınması önerilmektedir. İklim değişikliğinin
farkındalığı için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Yerel yönetimler ve Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından farkındalık için bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır çeşitli faaliyetler
düzenlenmelidir.
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Özet
İklim değişikliği, dünyadaki ortalama sıcaklık değerlerinin değişmesiyle hava olaylarında
meydana gelen değişimler olarak tanımlanır. İklim değişikliği nedenlerini ilk aşamada sıcaklık
ve yağış rejimlerindeki değişimler oluştururken zamanla sosyo-ekonomik gelişimler
arttırmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte yaşanan küresel çaptaki gelişme, çevre sorunlarında hızla
artışa neden olmuştur. Bilinçsizce oluşan bu değişimler doğal ve yapılı çevrede birçok tahribata
neden olmuştur. İnsanlar oluşan çevre tahribatı ve iklim değişikliğinin önlenmesi için
sürdürülebilir çözümler aramışlardır. Tarih boyunca insanların doğayla etkileşimler ile peyzaj
oluşmuştur. Günümüzde ise peyzaj mimarlığı çalışmalarında ekolojik temelli bir yaklaşım
içinde çalışmalar yürütülmektedir. Kentleşme olgusu ile tüm doğal ve yapılı çevre
değişmektedir. Peyzaj mimarları diğer meslek disiplinleri ile birlikte kentsel alanlar üzerinde
oluşan mikro iklim değişimlerini önleme çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışma ile iklim
değişikliğinde peyzaj mimarlarının üzerindeki rolü incelenerek Çanakkale kentinde alan analizi
yapılması hedeflenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında iklim değişikliği ve peyzaj konularıyla
ilgili literatür taraması yapılmış ve ilgili raporlar elde edilmiştir. Daha sonra Çanakkale kentsel
alan içerisindeki doğal ve kültürel peyzaj öğeleri incelenmiş ve iklim değişikliğine olumsuz
etkileri ortaya koyulmuştur. Çalışmanın son aşamasında ise elde edilen veriler değerlendirilerek
çevre ile uyumlu planlama ve tasarım çalışmaları yapılması önerilmiştir.
Keywords: Çanakkale, İklim Değişikliği, Ekoloji, Çevre, Peyzaj Mimarı, Kentsel Alan

THE ROLE OF LANDSCAPE ARCHITECTS IN CLIMATE CHANGE:
CANAKKALE URBAN AREA ANALYSIS
Abstract
Climate change is defined as changes in weather events due to the change in the average
temperature values in the world. While temperature and precipitation regimes cause climate
changes in the first stage, socio-economic developments have increased in time. The global
development of the industrial revolution has led to a rapid increase in environmental problems.
These unconscious changes have caused many destruction in the natural and built environment.
People have sought sustainable solutions to prevent environmental degradation and climate
change. Throughout history, landscapes have been formed by people's interactions with nature.
Nowadays, ecological-based studies are conducted in landscape architecture studies. All natural
and built environment changes with the phenomenon of urbanization. Landscape architects
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conduct studies to prevent microclimatic changes on urban areas along with other professional
disciplines. The aim of this study is to analyze the role of landscape architects in climate change
and to conduct field analysis in Canakkale. In the first phase of the study, a literature review
has been done and relevant reports have been obtained. After that, natural and cultural
landscaping elements in Canakkale urban area were examined and their negative effects on
climate change were revealed. In the final stage of the study, it is proposed to make planning
and design studies compatible with the environment by evaluating the data obtained.
Keywords: Canakkale, Climate change, Ecology, Landscape Architect, Urban Area

1. GİRİŞ
İklim; dünyanın herhangi bir yerinde, uzun zaman döneminde takip edilen hava şartlarının
ortalama özelliklerinin ve oluşma sıklıklarının zamansal dağılımlarının, gözlemlenen sapan
değerlerin, şiddetli olayların ve tüm parametre tiplerinin bileşimidir (Karaman ve Gökalp,
2010). İklim değişikliği; fosil yakıtlardan yararlanma, arazi kullanım parametreleri,
ormansızlaştırma ve sanayi aşamaları gibi insanlardan dolayı atmosfere ulaşan sera gazındaki
(H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6) hızlı artışın doğal sera etkisini
kuvvetlendirmesi nedeniyle dünyanın ortalama yüzey sıcaklığındaki artışı ve iklimde oluşan
değişikliklerdir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019). İklimdeki değişiklik küresel
ölçekte yaşanan fakat etkileri yerel ölçeğe kadar ulaşan ve yalnızca fiziksel unsurlarla
açıklanması mümkün olmayan önemli bir değişimdir.
Sanayi devrimiyle beraber antropojen etkinliklerinin çoğalması, insanların artarak ‘daha fazla’
istemleri, nüfusun hızla artması ve sanayileşme, çarpık kentleşme ve yerleşme, hatalı arazi
kullanımı, ormansızlaşma ve çevrenin hızla tahrip olması doğal iklim değişiminde istikrarın
bozulmasına neden olmuştur (Atabay ve ark., 2014). 2007 yılı IPCC birinci çalışma grubu
dördüncü değerlendirme Raporu’na göre; 1750’den beri insanların küresel duruma etkilerinden
bir tanesinin ısınma olduğunu ve bunun en önemli sebebinin karbondioksit, metan ve nitrus
oksit olmak üzere üç sera gazının atmosferdeki artışının etkisini belirtmiştir.
İnsanlar tarihte her zaman, doğayla ilişkilerini planlayarak peyzajı tasarlamıştır. İnsanlar ilk
çağlarda, temel ihtiyaçlarında olan su ve barınma topoğrafya değişimleri ile çözmeye
çalışmışlardır. Orta çağda manastır ve şatolardaki formal bahçeler, herbaryum veya tıbbi bahçe
olarak tasarlanmıştır. Rönesans ve Barok zamanının ideallik arayışı ile özellikle Fransa ve
İtalya’da en iyi oran, düzen ve geometriye sahip olan formal bahçe ortaya çıkmıştır. İtalya’daki
Villa Lante bahçeleri, Fransa’daki peyzaj mimarı Andre Notre tarafından tasarlanan Vaux-le
Vicomte ve Versailles bahçeleri bu zamanda tasarlanan peyzaj tasarımının en iyi örnekleri
olmuştur. 1745 yılında Potsdam’da yapılan ve adını fransızca ‘endişesiz’ den alan, Sanssouci
Sarayı ve bahçeleri, bu zamanın rahatlığını ortaya koymaktadır. İngiltere’de ise bu zamanda
formal bahçelerin yerine, pastoral resimlerde manzaralara benzeyen doğal etki oluşturan
çayırlar ile informal bahçeler tasarlanmıştır. 19. yy ise, dünyadaki peyzaj tasarımları, saray
bahçelerinden kötü yaşam koşullarının görüldüğü kentleşmeyle mücadeleye dönmüştür (Uygur,
2015).
İklim ve peyzaj, birbirini tamamlayan sistemlerdir. Yerel ölçekte, peyzajı oluşturan zeminin
özellikleri, bitki örtüsü gibi faktörler mikro iklimi etkilerken, küresel çaptaki etkinlikler de
iklim sisteminin tamamını etkilemektedir. Etkileşim halinde olan iklim ve peyzajdan birinin
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değişimi, diğerinin de dönüşmesine neden olur. İklim değişikliği, canlıların yaşam alanlarının
doğal ve insanların aktiviteleriyle oluşmuş olan kültürel peyzajı kapsayan ekosistemlerin
tamamını etkilemektedir (Uygur, 2015).
Kentler, iklim değişikliği sıkıntısının parçası olduğu gibi, çözümün de bir parçasıdır. Nüfusun,
yatırımların ve altyapının dikkat çektiği yerler olması, kentlerin düşük maliyetli ve akılcı
çarelerini bulmamıza mümkün kılan yerler haline getirmektedir. Bundan dolayı iklim
değişikliğine ilişkin eylemleri, kent ölçeğinde yapılması halinde bireysel eylemlere nazaran
daha çok ekonomik hale gelmesi sağlanacaktır (Satterthwaite ve ark. 2016).
2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
21. yy’da dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birisi iklim değişikliğidir. İklim
değişikliği, dünyadaki ortalama sıcaklık değerlerinin değişmesiyle hava olaylarında meydana
gelen değişimlerdir. Küresel ölçekte yaşadığımız fakat etkisi yerel ölçeğe kadar giden ve salt
fiziksel faktörlerle açıklanması mümkün olmayan büyük bir değişimdir.
2.1. İklim Değişikliğinin Nedenleri
Kıta kayma hareketleri; dünyada kıta kayma hareketleriyle oluşan dağ oluşumlarının var olan
hava akımlarının yönünü değiştirmesi, volkanik patlamalar ile atmosfere ulaşan aerosoller, kül
ve toz parçacıkları, güneşin manyetik alanındaki dalgalanmalar ve güneş lekelerinden dolayı
küresel iklim değişikliğine neden olmaktadır (Ersoy, 2006).
1930 yılında Sırp bilim adamı Milutin Milankovitch Prezisyon Hareketleri Dünya'nın Güneş
etrafındaki yörüngesinin her doksan beş bin yılda biraz daha basıklaştığını göstermiştir. Ayrıca
her kırk bir bin yılda Dünya'nın ekseninde doğrusal bir kayma ve her yirmi üç bin yılda dairesel
bir sapma bulunduğunu belirtmiştir. Çağımız bilim adamlarının çoğu Dünya'nın bu
hareketlerinden dolayı kimi zaman ‘soğuk dönemler’ yaşadığını ve bu soğuk dönemler
içindeyse yüz bin yıllık periyotlarda on bin yıl süreyle ‘sıcak dönemler’ geçirilmektedir
(Şaylıkay, 2010).
El-Nino ve La-Nina terimleri; Güney Amerika’nın batı kıyılarında okyanus akıntılarına doğru
ve yüzey sularının sıcaklığında takip edilen değişikliğini açıklamakta kullanılmaktadır. Yüzey
suyu sıcaklığının değişiminin normale göre olumlu olduğu yani bir dereceye kadar daha sıcak
olduğu zamanlar El-Nino yılları, olumsuz olduğu yani nispeten daha soğuk olduğu dönemler
ise La-Nina yılları olarak yorumlanmaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel
Müdürlüğü, 2019).
Karbondioksitle beraber su buharı, metan, azot oksit (nitrojen oksit) ve ozon gazı birer sera
gazıdır. Sera gazı olmasaydı dünya buzlarla kaplı çöl olurdu. Sera gazları ısının dünyadan uzaya
gitmesini engelleyerek, yeryüzünü yaşanabilir hale gelmesine neden olmaktadır. İşte buradaki
ısı tutma olayına sera etkisi denilmektedir Karbon ayak izi ise, insan veya kuruluşun
yeryüzünde birikmesine sebep olan karbon miktarını belirtir (İklim Değişikliği ve Politikaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi-1, 2019) .
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Fosil yakıtların içerisindeki karbon ve hidrojen elementleri, uzun süreçler içinde meydana
gelmekte ama çok çabuk tüketilmektedir (İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi-2, 2019). Aeroseller; volkanik aerosollerin tesiri bilinmesine karşılık
endüstriyel kirlilik, fosil yakıtlar ve biyokütle yakımından dolayı troposferik aerosollerin etkisi
yeni yeni konuşulmaya başlamıştır (Koçak, 2019). Ozon miktarında ve dağılımındaki
değişmeler, güneşten gelen zararlı radyasyonun yere kadar ulaşmasına ve de dünyadaki hava
olaylarının, gidiş hattının, gücünün, sıklığının ve oluş şeklinin değişmesine neden olur.
Çağımızın en önemli sorunlarından birisi ozon tabakasının deliklerinin incelenmesidir (İklim
Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi-3, 2019).
Nüfus artışı; nüfusun köylerden şehirlere doğru yaşanan göçler sonucunda, kentleşme ve hızlı
nüfus artışından dolayı daha fazla üretime ihtiyaç duyulması, sanayileşen ve kentleşen
bölgelerden oluşan sera gazlarını artmasına neden olmaktadır (Bayraç, 2010). Arazi kullanımı
ve ormansızlaştırma; yerleşim yeri açma, tarımsal üretim yapmak için toprak elde etme, ticari
ve sanayi faaliyetler, karayolları yapımı gibi faktörlere bağlı olarak sürmektedir.
Ormansızlaştırma; atmosferdeki karbondioksit miktarının azalmasında ve erozyonun
artmasında büyük role sahiptir. Bundan dolayı dünyanın albedosunun değişimine neden
olmaktadır (Koçak, 2019). Kimyasal kirlilik; doğayı ve doğadaki bütün varlıkları etkileyen
yapay zararı maddelerdir (İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi-4,
2019).
2.2. İklim Değişikliğinin Etkileri
Sıcaklık olarak özellikle sanayi devriminden sonra yapılan ölçümler sonucu ciddi anlamda artış
meydana gelecektir. Donlu ve soğuk günlerin sayıları azalmış, okyanus sularında ısınma
ortalaması artacaktır Yağış rejiminde önemli ölçüde azalmalar meydana gelecektir. Tropik ve
subtropik bölgelerde yağışlarda kuraklıklar ortaya çıkacaktır. Buzul bölgelerinde meydana
gelen ısınmalar sonucu mevsimlik olarak donan toprakların yüzde dağılımları değişecek ve
azalmalar tespit edilecektir. Buzulların yok olması, kar örtülerinin erimesi ile tatlı su
kaynaklarında ciddi oranda azalmalar ortaya çıkacaktır. Ekosistemler iklim değişikliğinden
büyük bir oranda etkilenecektir. Kutup bölgelerinde yaşayan canlıların yaşam ortamlarının
değişmesi ile adaptasyon sorunları ortaya çıkacaktır. Bazı bölgelerde çıkan orman yangınları
ile böcek istilası sayıları artacaktır. İklim değişikliği, biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilerken
bazı türlerin yok olması bazı türlerin ise yaşam ortamlarını değişmesine neden olacaktır.
Kıyılarda insan kaynaklı etkiler nedeniyle kıyı erozyonu meydana gelerek kıyı alanlarındaki
riskler artacaktır. Yerleşim alanları olarak kıyı ve nehir deltalarında bulunan alanlardan iklim
değişikliğinden daha fazla etkilenecektir. Nüfusun yoğun olduğu alçak enlemlerde kurak ve
tropik bölgelerde tarım üretiminin ciddi oranda azalması ile açlık tehlikesi sorunu ortaya
çıkacaktır ve gıda sektöründe önemli problemler oluşacaktır. Açlık tehlikesi ile oluşan yetersiz
beslenme, salgın hastalıklar birçok insanın yaşamını yitirmesine sebep olacaktır.
3. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma alanını oluşturan Çanakkale kent merkezi, bulunduğu konum itibari ile boğaz ve kara
ulaşımı için önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile iklim değişikliğinde peyzaj mimarlarının
üzerindeki rolü incelenerek Çanakkale kentinde alan analizi yapılması hedeflenmiştir. Çalışma
için yerli ve yabancı kaynaklardan literatür taraması yapılmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlara
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gidilerek kent merkezinde meydana gelen değişimler için veriler elde edilmiştir. Çanakkale’nin
doğal ve kültürel peyzajları incelenmiş, kent merkezinde belirlenen alanlarda fotoğraflar
çekilmiştir. Elde edilen tüm belge ve dökümanlar, kent merkezinin doğal ve kültürel peyzajları
özelinde, desteklenen fotoğraflar ile incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Şekil 1. Araştırma alanı konumu
4. BULGULAR
Çanakkale kent merkezinde yapılan çalışmada, kentin doğal ve kültürel peyzaj öğeleri
incelenmiştir. İklim değişikliğinin kent içinde bulunan alanlara ve çeşitli donatı elemanlarına
olası etkileri değerlendirilmiştir. İnceleme kapsamında aşağıda belirtilen maddeler dikkate
alınarak kent merkezinde çeşitli bölgeler fotoğraflanmış ve konu ile ilgili sorunlu alanlar tespit
edilmiştir.










Bitki örtüsünün tahribi
Enerji tüketimi
Yapılaşma
Eski mimariler
Geçirimsiz yüzeyler
Asfalt
Kentsel donatı elemanları
Spor alanları
Çocuk oyun elemanları

Yaşanabilir alanlar oluşturmak için yapılan planlama ve tasarım çalışmalarında bitki
materyallerinin uyumu ve yapı malzemelerinin seçimi çok önemlidir. Yapılan incelemelerde
Çanakkale kent merkezinde iklim değişikliği sebebiyle meydana gelen bitki örtüsü tahribine
rastlanılmamıştır. Kentte yenilebilir enerji tüketimine önem verilmektedir. İklimsel faktörler
göz önüne alındığında kent için önemli bir iklim parametresi olan rüzgar için enerji üretim
faaliyetleri yapılmaktadır. Şekil 2’de görüldüğü gibi kent merkezinde sürdürülebilir ulaşım için
önemli bir adım olan bisiklet kullanımında yapılan düzenlemelerde elektrik enerjisi yerine
güneş enerjisi kullanılmaktadır. Akıllı bisiklet sisteminde bulunan kiosk üzerindeki fotovoltaik
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panel ile birlikte güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü sağlanmaktadır. Kentin çeşitli
noktalarında bulunan trafik lambalarında da yine aynı şekilde güneş panelleri kullanılarak enerji
üretimi ve tüketimi sağlanmaktadır.

Şekil 2. Çanakkale akıllı bisiklet paylaşım istasyonu
Kent merkezinde bulunan ve kentin önemli bir açık yeşil alanını oluşturan Halk Bahçesinde
yapılan peyzaj düzenlemeleri ile motorlu taşıtların kullanımı engellenmiştir. Motorlu
taşıtlardan çıkan emisyonların havaya karışarak çevre kirliliğine neden olması önlenmiştir.
Böylelikle bu emisyonların sera gazı etkisiyle iklim değişikliğini olumsuz etkilememesi için
önemli bir çalışma olmuştur.

Şekil 3. Çanakkale Halk Bahçesi
Günümüzde yapısal malzemelerin kullanımı konusunda ileri seviyede olunmasına rağmen
yaşam mekanlarının konforu hakkında aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Tasarlanan ve
uygulanan projelerde, kullanılan bitki materyalleri dışındaki yapısal malzemelerin özenle
seçilmesi sağlanmalıdır. Özellikle zemin kaplamaları gibi geniş yüzeye uygulanan
malzemelerin güneş ışığını doğrudan alarak yüzeye fazla ısı vermemesi gerekmektedir. Cadde,
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sokak ve bulvarlarda, doğal ve geçirimli yüzey malzemeleri kullanarak, karbon emisyonunu
azaltıcı etkiye sahip malzemelerin kullanımı tercih edilmelidir. Çanakkale kent merkezinde
çeşitli alanlarda yol ve otoparklarda kilit parke (Şekil 4), beton gibi zemin kaplama
uygulamaları görülmektedir. Geniş araç yollarında asfalt malzeme kullanımına rastlanılmıştır.

Şekil 4.Çanakkale kent merkezi zemin kaplama örneği
Günlük yaşantımızda karşımıza çıkan yapısal malzemeleri aktif ve dolaylı olarak sürekli
kullanmaktayız. Kent merkezinde bulunan bu yapısal malzemelerden oturma birimi, çöp
kutusu, aydınlatma elemanları gibi kentsel donatı elemanlarının yapım materyalleri
incelenmiştir. Şekil 5 ve 6’da görüldüğü gibi donatı elemanlarından oturma birimi ve çöp
kutularının büyük bir çoğunluğunun doğal ahşap malzeme ile kaplı olduğu görülmüştür.

Şekil 5. Çanakkale kent merkezi oturma birimi örneği
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Şekil 6. Çanakkale kent merkezi oturma birimi örneği
Kent merkezinde açık spor alanlarının zeminlerinde kauçuk, beton, akrilik gibi çeşitli
malzemeler kullanıldığı tespit edilmiştir. Şekil 7’de görülen Çanakkale kordonda bulunan
basketbol sahası yılın farklı günlerinde çeşitli etkinliklere yer vermektedir.

Şekil 7. Çanakkale kordon basketbol sahası
Kent merkezinde değerlendirmeye alınan bir başka alan da çocuk oyun alanlarıdır. Oyun
alanlarında kullanılan malzemelerin büyük bir bölümü ahşap malzemeden yapılmıştır.
Zeminleri kauçuk, çim veya kumdan oluşmaktadır. Şekil 8’de Çanakkale Halk Bahçesinde
bulunan çocuk alanı görülmektedir.
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Şekil 8. Çanakkale Halk Bahçesi çocuk oyun alanı
Kent merkezinde bulunan bazı binalar dönem mimarisiyle inşa edilmiştir ve bu yapılarda
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece bu yapıların görüntüsünün korunması amacıyla
ahşap tabela uygulaması kullanılmaktadır.

Şekil 9. Çanakkale kent merkezi eski mimari örneği
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Peyzaj mimarlığı disiplini iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Çalışma
alanlarını oluşturan dış mekanların planlanması ve tasarlanmasında bazı ölçütlere dikkat
edilmeli ve yapılacak çalışmalar ekolojik temelli oluşturulmalıdır. Alan kullanımlarından önce
kaynakların analizi iyi tespit edilmeli uygun kaynak yönetimi seçilmelidir. Güneşlenme,
sıcaklık, rüzgar, nem gibi faktörler yapılacak planlama ve tasarım çalışmalarını etkilemektedir.
Bir alana yapılacak çalışma için o alanın mikroklimatik faktörleri göz önünde
bulundurulmalıdır. Kent içinde sürdürülebilir bir ulaşım için ulaşım modlarının entegresinin
yapılması gerekmektedir. Toplu taşıma araçları ve bisiklet kullanımını özendirecek çalışmalar
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yapılmalıdır. Bisiklet yolları ve bisiklet şeritlerinin uygulamaları arttırılarak standartlara uygun
hale getirilmelidir. Suyun etkin kullanımı için önemli bir rol üstlenen kurakçıl peyzaj
uygulamalarına gereken önem verilmelidir. Enerji etkin kullanımı için yenilebilir enerji
kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Fotovoltaik tasarımlar
kullanılarak güneş enerjisinden etkin bir şekilde yararlanılmalıdır. Kentsel alanlarda geniş
yüzeyli ağaç kullanımı arttırılarak albedo etkisi yaratılmalı ve sera gazı etkisi önlenmelidir.
Kentsel donatı elemanları kullanımında eko-dost donatı elemanları seçilmelidir. Seçilen her
donatı elemanının karbon ayak izi hesaplanarak uygulamalarda kullanılması gerekmektedir.
Ahşap yüzeyli malzeme kullanımı arttırılmalıdır. Zemin kaplaması olarak kullanılan yüzey
elemanlarının asfalt gibi petrol türevli kimyasal malzemelerden kullanımı engellenmelidir.
Doğal taş ve beton gibi geçirimli yüzey malzemelerinin kullanımı arttırılmalıdır.
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Özet
Tamamen veya kısmen yıkılmak üzere olan hasarlı ve eski binalar (depremler veya farklı
sebeplerden) herhangi bir ölümcül kaza meydana gelmeden önce yıkılmak zorundadır. Kolon
ve kiriş gibi önemli yapısal bileşenler yeterli dayanımı veremediklerinde binayı yıkmaktan
başka çözüm kalmamaktadır. Bu çalışmada Bir dinamik çöküş yazılımı olan “The Bullet
Constraints Builder (BCB)” şehir içindeki bir binanın komşu alanların güvenliği gözetilerek
kontrollü bir biçimde yıkılabilmesi için kullanıldı. Yıkım senaryosuna göre; binanın yıkımı
yukarıdan aşağıya doğru taşıyıcı kolonların bir ekskavatör yardımı ile parçalanmasıyla
gerçekleştirildi. Yıkım planının amacı, kolonların yıkımı için doğru sırayı bulmak ve dolayısı
ile diğer binaların, işçilerin ve ekipmanların güvenliğini garanti altına almaktır. Hedeflenen
Kontrol planı için gereken ideal kolon yıkım sıralaması simülasyonun sunduğu bina çöküş
davranışlarından elde edildi. Bu çalışmanın ışığında görülmüştür ki ücretsiz bir üç boyutlu
yazılım olan “ The Bullet Constraints Builder” sayesinde çeşitli çöküş senaryoları
canlandırılabilmekte ve bu sayede güvenliği arttıran zaman ve para tasarrufu sağlayan daha iyi
yıkım planları hazırlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bullet Constraints Builder, Yıkım, Betonarme Binalar, Simülasyon

COMPUTER BASED DEMOLITION SIMULATION FOR DISPOSAL PLAN
Abstract
Damaged and old buildings (because of earthquakes or other various reasons) which are prone
to fall down completely or partially must be demolished before any fatal accident. When the
important structural components like pillars and beams become absolutely insufficient for
service then there is no option other than demolishing the building. In this study, The Bullet
Constraints Builder (BCB), a dynamic collapse simulation program, was used for the controlled
destruction of a sample reinforced concrete building in the city considering the safety of
neighboring area. According to the scenario prepared for demolition, structural demolition was
performed systematically from top of building to bottom, using a Track Excavator to removal
of pillars. Aim of the demolition plan was ensuring the correct selection of the columns to be
demolished and ensuring the safety of other buildings, demolition team and equipment. The
targeted control plan was prepared through the removal of columns with the ideal sorting from
the building collapse behaviors obtained with the help of simulations. In the light of this
research we have seen that The Bullet Constraints Builder is a free 3D software suite enables
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users to demonstrate buildings collapse scenarios to gain better deconstruction projects for
safety, saving time and money.
Keywords: Bullet Constraints Builder, Demolition, Reinforced Concrete Building, Simulation

1 .GİRİŞ
Ömrünü tamamlamış veya deprem gibi çeşitli sebeplerden dolayı hasarlı hale gelen binaların
yıkımı, ölümcül kazaların meydana gelmesini önleme adına kritik öneme sahiptir.
Ülkemizde de bina yıkımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı “Yıkım İşlemleri
ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uyulması
gerekmektedir.
Her ne kadar ülkemizde yönetmelik gereğince “Bir bodrum katı dışında en çok dört katlı ve
toplam yapı inşaat alanı 750 m2’yi geçmeyen yapılardan; 6.0 metreden fazla serbest açıklığı
olmayanlar, çıkma şeklinde 1.50 metreden fazla konsol uzunluğu bulunmayanlar, öngermeli
veya artgermeli yapı elemanları ihtiva etmeyenler ile kendisine 5.0 metreden daha yakın bir
yapı bulunmayanların yıkımında yıkım planı aranmaz.” ibaresi bulunsa da şehir içinde bulunan
binaların komşu alanlara, yıkım ekibine ve ekipmanlarına zarar vermeden kontrollü bir biçimde
gerçekleştirilebilmesi için bir yıkım planı hazırlamak kaçınılmazdır.
Normalde yıkım planı,
 Yıkılacak yapılarda uygulanacak işlemleri,
 Yıkım faaliyeti süresince çevre ve insan sağlının korunması için alınan gerekli
tedbirleri,
 Yıkım tekniklerini,
 Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının üretildikleri yerde nasıl ayrılarak
toplanacağı, biriktirileceği, taşınacağı, geri kazanılacağı ve bertaraf edileceği bilgilerini
ihtiva ederken bu çalışmada, yıkım işleminin binayı taşıyan karkas yapı üzerine ne
şekilde uygulanacağı üzerine odaklanılmıştır.
Bina yıkım teknikleri,
 Kontrollü patlatmalı yıkım tekniği
 Uzun erişimli yıkım makinesi ile yıkım tekniği
 Ekskavatörle yıkım tekniği
 Kat eksiltme tekniği ile yıkım tekniği olmak üzere dört çeşittir. Senaryo gereği yerleşim
alanı içerisinde kalan bir binaya dair yıkım planı hazırlanacağından ekskavatörle
kolonların yıkılması sağlanarak binanın çökertilmesi hedeflenmiştir. Fakat bu çalışmada
tıpkı kontrollü patlatmalı yıkım tekniğinde olduğu gibi belirli kolonların sıra ile
yıkılması ve binanın geri kalanının kendi ağırlığı ile çöktürülmesi planlanmıştır. Bu
kolon yıkım sıralamasının da en ideal olabilmesi için bilgisayar destekli simülasyonlar
üretilmiştir. Bu aşamada Laurea Uygulamalı bilimler üniversitesi tarafından INACHUS
Projesi kapsamında 3 yıllık bir çalışma sonucunda geliştirilen ve Blender yazılımı
eklentisi olarak kullanılan BCB (The Bullet Constraints Builder) yazılımı kullanılmıştır.
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Bu yazılım yapı strüktürlerindeki dinamik yükleri simüle etmek için geliştirilmiştir.
Yapılarda kolon ve kiriş gibi büyük yapısal eksikliklerin etkilerini simüle etmek için
uygundur. Gerçek Dünya’daki yıkılma senaryoları ile uyumlu sonuçlar üretmiştir.

Şekil 1. 2011 yılında Yeni Zelanda’da depreme bağlı olarak çöken bir binanın BCB ile
gerçekleştirilen deprem simülasyonunun karşılaştırılması.
2.DENEYSEL ÇALIŞMALAR
2.1 Yapı ve Malzeme
Bu çalışmada 1914-1915 yılları arasında mimar Le Corbusier tarafından tasarlanan açık kat
planlı ve Dom-Ino House isimli yapı örnek olarak kullanılmıştır. Binaya ilişkin teknik özellikler
Tablo1’de verilmiştir.

Şekil 2. Dom-Ino House, 1914-1915 yılları arasında mimar Le Corbusier tarafından tasarlanan
açık kat planlı bir yapıdır.
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Tablo 1.Binaya ait teknik özellikler
Boyutlar
Kat Yüksekliği
2,45m
Yapının Yerden Toplam Yüksekliği
5,65m
Katlar arası zemin kalınlığı
0,25m
Kolon kesit
0,16m x 0,16m
Kiriş Kesit
0,16m x 0,25m
Malzeme ve Özellikleri
C35 Beton
Yoğunluk:2400kg/m3
Basma Dayanımı:35N/mm2
ST 50Yapı Çeliği
Akma Dayanımı:500 N/mm^2
BCB yazılımı içerisinde kullanılan yapıya ait model ve senaryoya ait site içerisindeki konumu
SketchUp programı ile görselleştirilmiştir.

Şekil 3. Bina yerleşimi (perspektif görünüş)
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Şekil 4. Bina yerleşimi (üstten görünüş)
2.2. Bina yıkım senaryolarının BCB aracılığı ile simüle edilmesi
BCB programına bina modelinin yüklenmesi ve teknik özelliklerinin fizik motoruna
girilmesinden sonra çeşitli yıkım senaryoları denenerek binanın en az kolon yıkımı ile en
güvenli ve ideal yıkım tekniği araştırılmıştır.
Bu denemeler için kolonlara Şekil 5 ve Şekil 6 görülen sembolik numaralandırma yapılmıştır.

Şekil 5. 1.Kat kolonlar ve numaraları(temsili)
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Şekil 6. 2.Kat kolonlar ve numaraları(temsili)
İdeal sıralama için kademeli olarak ikinci kat ön kolonlarından başlanılarak ilerlenilmiştir.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Şekil 7’ de ikinci kat ön kolonların yıkılması ile ikinci kat tavanı kısmen çökmesine rağmen ne
bina ne de ikinci kat çökmemiştir. BCB ile yapılan 4 ayrı deneme sırası ile aşağıdaki tabloda
görülmektedir.

Şekil 7. 1. deneme sonucunda elde edilen yıkım görüntüsü

1. Deneme
25
26
27
28

Tablo 2. Denemeler ve kolon yıkım sıralamaları
2. Deneme
3. Deneme
25
25
26
26
27
27
28
28
15
11

4. Deneme
26
21
25
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Şekil 8’de 2. denemede binanın sol arka tarafa doğru yıkıldığı görülmektedir.

Şekil 8. 2. deneme sonucunda elde edilen yıkım görüntüsü
Şekil 9’da ise 3. deneme senaryosu ile elde edilen çöküş sonrası binanın tehlikeli bir biçimde
arka tarafa çöktüğü görülmektedir.

Şekil 9. 3.deneme sıralaması ile yıkılan binanın görüntüsü
4. ve son deneme olan senaryo ile elde edilen yıkım sonrası görsellerden de açıkça anlaşılacağı
üzere sadece 3 kolon yıkımı ile binanın tamamının neredeyse temel üzerine çöktüğü
görülmektedir.

426

Şekil 10. 4. deneme sonucunda elde edilen yıkım görüntüsü
Bu çalışmanın ışığında açıkça görülmüştür ki;
BCB isimli simülasyon yazılımı ile yıkımı gerçekleştirilecek binaların kolon ve kiriş gibi karkas
yapıyı oluşturan önemli elemanlarının eksiltilmesine bağlı olarak çöküş davranışları tahmin
edilebilmektedir. Bu sayede binanın ne tarafa ve ne şekilde yıkılacağı görülerek önceden tedbir
almak ve dolayısı ile yıkım ekibi ve çalışmalarda kullanılacak ekipmanın, komşu yapıların
güvenliğinin sağlanması mümkün olacaktır. Bir başka önemli husus ise 4. denemedeki kolon
eksiltme sıralamasından da görüleceği üzere sadece 3 kolon eksiltme ile daha ideal bir çökme
davranışı elde edilmiştir. İdeal olarak adlandırılabilecek bu sonucun kat eksiltme tekniğine
kıyasla zaman ve para tasarrufu da sağlanabileceğini düşündürmektedir.
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GRAFEN İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ NAYLON 6.6 NANOELYAF
TAKVİYELİ EPOKSİ YAPIŞTIRICIYLA BAĞLANMIŞ
BAĞLANTILARINA DÜŞÜK HIZLI DARBENİN ETKİSİ
Mürsel Ekrem*, Musa Yılmaz, Necati Ataberk
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği
* Sorumlu yazar, e-posta: mekrem@erbakan.edu.tr

Özet
Bu çalışmada, ağırlıkça %1, 3 ve 5 Grafen Nanoparçacık (GNP) ile güçlendirilmiş Naylon 6.6
(N-6.6) nanoelyafla takviyeli epoksi yapıştırıcıların tek taraflı bindirmeli bağlantılarında düşük
hızlı darbenin uygulanan yüke etkisi incelenmiştir. Hava ve uzay araçlarında kullanılan
Alüminyum (Al 2024-T3 alaşım) levha ile 8 kat 0°/90° düz dokuma kumaş Karbon Elyaf
Takviyeli Epoksi Kompozit plakalar, sırasıyla ASTM D1002-10 ve ASTM D5868-01
standartlarına göre kesilmiştir. Kesilen bu malzemeler sırasıyla ASTM D3933-98 fosforik asit
anotlama ve ASTM D2093-03 standartlarına göre yüzey hazırlama yöntemleri kullanılmıştır.
Ağırlıkça %1, 3 ve 5 grafen ile güçlendirilmiş N-6.6 nanoelyaf, N6.6 nanoelyaf takviyeli ve
takviyesiz epoksi yapıştırıcı bağlantılarına 3 J’luk düşük hızlı darbe enerjisi uygulanmıştır.
Düşük hızlı darbe uygulanmış bu numuneler sabit yük altında çekme testine tabi tutulmuştur.
Bu testlerin sonucunda numunelerin uygulanan yükleri analiz edilerek referans numune ve GNP
ile güçlendirilmiş N6.6 nanoelyaf takviyeli bağlantıların kayma dayanımları kıyaslanmıştır.
Darbe sonrası uygulanan yükler karşılaştırıldığı zaman epoksi yapıştırıcı ve %1 GNP ile
güçlendirilmiş N6.6 nanoelyaf takviyeli epoksi yapıştırıcı sırasıyla 2230.3 N ile 3206.4 N olup,
%43,7 artış göstermektedir.
Anahtar kelime: Elektro eğirme, Grafen nanoparçacık, Nanoelyaf, Tek taraflı bindirmeli bağlantı, Yapıştırıcı

THE EFFECT OF LOW VELOCITY IMPACT WITH GRAFEN 6.6 NANOFIBERS
REINFORCED EPOXY ADHESIVELY BONDED JOINTS
Abstract
In this study, the effects of low velocity impact on the load applied were investigated in single
lap joints of Nylon 6.6 (N-6.6) nanofibers unreinforced /reinforced Graphene Nanoparticle
(GNP) at ratios 1, 3 and 5 % by weight epoxy adhesives. The aluminum (Al 2024-T3 alloy)
plate and 8 layers at 0/90° plain weave fabric of carbon fiber reinforced epoxy composite plates
used in aircraft and spacecraft were cut according to ASTM D1002-10 and ASTM D5868-01
standards, respectively. Surface preparation methods of these materials were used according to
ASTM D3933-98 phosphoric acid anodization and ASTM D2093-03 standards respectively.
Nylon 6.6 (N-6.6) nanofibers unreinforced /reinforced Graphene Nanoparticle (GNP) at ratios
1, 3 and 5 % by weight modified epoxy adhesives joints low velocity impact energy of 3 J was
applied. These samples applied low velocity impact were subjected to tensile test under static
load. This test result by analyzing the loads applied to the samples in the reference sample and
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nanofibers GNP reinforced /unreinforced N6.6 nanofibers joints of the maximum load are
compared. When the loads applied after the impact are compared, the epoxy adhesive and 1 wt.
% GNP reinforced N6.6 nanofibers modified epoxy adhesive are 2230.3 N and 3206.4 N,
respectively, which shows an increase of 43.7%.
Keywords: Electro spinning, Graphene nanoparticle, Nanofibers, Single lap joints, Adhesive
1. GİRİŞ
Kompozitler, metallerle kıyaslandığında korozyona karşı daha dayanıklı ve daha iyi hasar
toleranslarına sahiptir. Bu gibi sebeplerle üretilen yeni nesil birçok araç gereçte alaşımlar ve
kompozitler birlikte kullanılmaktadır. Kullanılan bu kompozitlerin mekanik, optik, iletkenlik,
ısıl ve kimyasal direnç gibi mevcut özelliklerinin daha da iyileştirilmesi için çalışılmalar devam
etmektedir. Bu kapsamda kompozitler istenilen özelliği sağlayacak nano boyutta malzemeler
ile güçlendirilmektedir. Böylece kompozitin mevcut özellikleri iyileşmekte veya kompozit
sahip olmadığı yeni özellikler kazanmaktadır. Kullanılan bu kompozitlerin matris ve
takviyesine bağlı olarak birçok çeşidi bulunmaktadır (Ekrem, 2015).
Elyaf takviyeli kompozit malzemeler, plastik deformasyon sergilemeyen heterojen ve
anizotropik malzemelerdir (Tsai, 2018). Bu özellikleriyle özellikle uzay ve havacılık, otomotiv,
denizcilik ve spor malzemeleri imalatı gibi geniş bir yelpazede çağdaş uygulamalarda
kullanılmaktadır. Takviye malzemesi olarak karbon elyaf (Ichikawa ve ark., 2018), cam elyaf
(Goh ve ark., 2018), naylon (Dickson ve ark., 2017), aramid, alümina, bazalt gibi elyaf
çeşitlerinin yanı sıra matris malzemesi olarak da epoksi (Carolan ve ark., 2017), polietilen,
poliamid, polyester gibi termoset veya termoplastik karakterde malzemeler kullanılmaktadır.
Karbon elyaf ve cam elyaf takviyeli polimer kompozit malzemeleri, mükemmel mukavemet ve
düşük özgül ağırlık gibi özellikleriyle diğer geleneksel elyaf takviyeli malzemelere kıyasla
kullanımı giderek artmaktadır. Üstün mukavemet özellikleriyle çeşitli biçimlerde
üretilebilmelerinin yanı sıra yüksek yorulma, tokluk ve yüksek sıcaklıkta aşınma ve oksidasyon
direnci gibi özellikleri bu malzemeleri mühendislik uygulamalarında mükemmel bir seçim
haline getirmiştir.
Kompozit bir plaka üzerine gelebilecek darbelerin büyük bir çoğunluğu transvers doğrultuda
olacaktır fakat kalınlık boyunca herhangi bir takviye olmadığı için transvers hasar direnci
oldukça zayıftır. Düşük interlaminer dayanım nedeniyle ilk hasara sebep olacak gerilmeler
interlaminer gerilmelerdir (kayma ve çekme) (Tan ve ark., 2015). Kompozitler kullanım
alanlarına ve çalışma koşullarına bağlı olarak çeşitli darbelere maruz kalabilirler. Bu darbeler
bakım veya onarım esnasında kompozit üzerine tamir aletlerinin düşürülmesi veya örneğin uzay
ve hava araçları için yabancı maddelerin kompozit üzerine çarpması şeklinde gerçekleşebilir.
Kompozitlerde ortaya çıkan gevrek kırılmanın ana nedeni kompozitlerin, transvers matris
kırılması veya elyaf/matris arayüzey ayrılması nedeniyle prematür hasara uğramasıdır.
Tabakalar arası kayma dayanımının ve tokluklarının zayıf olması kompozitlerin yüksek birim
şekil değiştirme hızına sahip uygulamalarda kullanımını sınırlamaktadır (Soliman ve ark.,
2012).
Bu çalışmada; referans olarak saf epoksili tek taraflı yapışma bağlantıları hazırlanmıştır. Ayrıca
elektro eğirme yöntemiyle %1, 3 ve 5 GNP katkılı N6.6 nanoelyaflar üretilmiş ve saf epoksiye

429

katkılanarak farklı katkılara sahip tek taraflı yapışma bağlantıları da hazırlanmıştır. Hazırlanan
bu yapışma bağlantılarına, karşılaşmaları muhtemel bir darbe hasarını (bir taşın düşmesi veya
uçağa bir kuşun çarpması gibi) modellemek amacıyla 3J’lük düşük hızlı darbe testleri
uygulanmıştır. Darbe testleri sonrasında, farklı katkılara sahip bu yapışma bağlantılarının aynı
şartlardaki darbe karşısında kayma dayanımlarını tespit etmek amacıyla oda sıcaklığında çekme
testleri uygulanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Malzeme












Naylon 6.6 (granül halinde)
25 x 101,6 mm ebatlarında alüminyum (Al 2024-T3 alaşım) plaka (TAİ)
25 x 101,6 mm ebatlarında karbon elyaf takviyeli kompozit plaka (IZOREEL)
Epoksi reçine (HEXION,L285)
Epoksi sertleştirici (HEXION,H285)
Sodyum Hidroksit Boncuk (Farma Kalite) Extra pure TK.170510.01002
Fosforik Asit 85,0 % (Gıda Tipi) Extra pure TK.140360.01001
Sülfürik Asit 95-98 % Extra pure TK.170581.02501 2,5lt.
Aseton 99,5 % Extra pure TK.010050.05001
Sodyum Dikromat Dihidrat Extra pure TK.170550.01002
Grafen nano parçacık (GNP)

2.2. Yöntem
Elektro eğirme yöntemiyle 4 farklı nanoelyaf üretilmiştir. Bunlar;
 Saf Naylon 6.6 (N6.6) nanoelyafları,
 %1 GNP (N6.6 ağırlığınca) takviyeli N 6.6 nanoelyafları (N6.6+%1GNP),
 %3 GNP (N6.6 ağırlığınca) takviyeli N 6.6 nanoelyafları (N6.6+%3GNP),
 %5 GNP (N6.6 ağırlığınca) takviyeli N 6.6 nanoelyaflarıdır (N6.6+%5GNP).
Saf N6.6 nanoelyafların üretimi için granül halindeki 1 gram N 6.6, 7ml formik asit içerisine
konularak manyetik karıştırıcıda tamamen çözününceye kadar karıştırılmıştır.N6.6+%1 GNP
nanoelyafların üretimi için ise granül halindeki 1 gram N 6.6, 7ml formik asit içerisine
konularak manyetik karıştırıcıda tamamen çözününceye kadar karıştırılmıştır. Diğer bir kapta
ise 1 gram N 6.6 ağırlığınca %1 oranda (0,01 gram) GNP, 3ml kloroform içerisine eklenerek
ultrasonik karıştırıcıda 10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Hazırlanan bu GNP karışımı N 6.6
çözeltisine eklenerek problu sonikatörde 50 kHz frekansta 1 saat boyunca karıştırılmıştır.
Problu sonikatör ses dalgaları ile çalıştığı için ısı artışı meydana gelmektedir. Bu ısı artışını
dengelemek için karıştırma işlemi buz banyosunda gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). %3 ve %5
GNP katkılı nanoelyafların üretiminde ise sadece GNP’ nin ağırlıkça oranı değiştirilmiştir.
Nanoelyaf çözeltileri hazırlandıktan sonra 5ml şırıngaya alınarak elektroeğirme düzeneğine
yerleştirilmiştir. Elektro eğirme parametreleri ise şu şekildedir;
 Voltaj 19-21 kV,
 Şırınga ile tambur arası mesafe yaklaşık 13 cm,
 Çözelti besleme hızı 0,35 ml/h
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Üretilen nanoelyaflar kurutma işleminden sonra yapışma bölgesi ebatlarında (20x25mm)
kesilerek yapıştırma işleminde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir (Şekil 2). Şekilde de
görüleceği gibi GNP oranı arttıkça elyaflarda koyulaşma artmıştır.

Şekil 1. Buz banyosu altında problu Şekil 2. a) saf N 6.6 nanoelyaf, b)%1 GNP takviyeli N
sonikatörde çözelti karıştırma işlemi
6.6 nanoelyaf, c)%3 GNP takviyeli N 6.6 nanoelyaf,
d)%5 GNP takviyeli N 6.6 nanoelyaf
Nanoelyaf üretiminden sonra yapıştırma işlemine geçmeden önce yapıştırmada kullanılacak
olan alüminyum ve kompozit plakalara sırasıyla ASTM D3933-98 fosforik asit anotlama ve
ASTM D2093-03 standartlarına göre yüzey hazırlığı işlemleri yapılmıştır. Bu yüzey
hazırlığının amacı verimli bir yapışmayı sağlamak için yüzeylerdeki kir ve yağ gibi maddeleri
temizlemek ve epoksinin nüfuziyetini artırmak amacıyla yüzey pürüzlülüğü sağlamaktır.
Bu kapsamda, Alüminyum plakalara ASTM D3933-98 fosforik asit anotlama standardına
uygun olarak Şekil 2’de görülen işlemler uygulanmıştır. İlk olarak sodyum hidroksit-çeşme
suyu (100°C) karışımı ile 10 dk alüminyum plakaların yüzeyi aşındırılmış sonra en az 43°C’de
ki saf suda 10 dk durulanmıştır. Daha sonra sülfürik asit-sodyum dikromat dihidrat - saf su
çözeltisinde 65-71°C aralığında 13 dk yüzey temizliği yapılmış ve oda sıcaklığındaki saf su ile
durulanmıştır. Son aşamada fosforik asit-saf su çözeltisinde yapılan anodisazyonla yüzey
dağlama işlemi gerçekleştirilmiş ve saf su da 10 dk durulandıktan sonra 80°C fırında 40 dk
kurutulmuştur.

Şekil 3. Alüminyum plakaların yüzey hazırlığı Şekil 4. Kompozit
işlemleri
hazırlığı işlemleri

plakaların

yüzey
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Kompozit plakalara ise Şekil 4’te gösterildiği gibi ASTM D2093-03 standardına göre yüzey
hazırlığı yapılmıştır. Bu kapsamda kompozitin yüzeyi şekilde gösterilen yönlerde
zımparalanmıştır. Zımparalama işlemi tamamlanan kompozit ilk olarak aseton içerisinde
durulanmış daha sonra yapıştırma yüzeyleri temiz bir peçete ile silindikten sonra ultrasonik
temizleyicide aseton ile son temizliği yapılmış ve temiz bir ortamda muhafaza edilerek
kurumaya bırakılmıştır. Yüzey işlemleri tamamlanan alüminyum ve kompozit numuneler
yapışma işlemine kadar temiz bir ortamda muhafaza edilmiş ve 72 saat içerisinde yapıştırma
işlemi gerçekleştirilmiştir.
Nanoelyafların üretimi ve plakaların yüzey hazırlığı işlemlerinden sonra yapıştırma işlemine
geçilmiştir. Tek taraflı yapışma bağlantılarının oluşturulmasında yapıştırıcı olarak epoksi
Hexion marka L285 modeli reçine kullanılmıştır. L285 modeli epoksi için sertleştirici olarak
da yine Hexion marka H285 modeli epoksi sertleştirici tercih edilmiştir. Epoksi reçinenin
ağırlıkça %40’ı kadar sertleştirici (kürleştirici) eklenip karışım mekanik karıştırıcıda 10 dk
karıştırılmıştır. Mekanik karıştırıcıda karıştırılmasından dolayı yapıştırıcı içerisinde oluşan
hava kabarcıklarının giderilmesi için oda sıcaklığında, 0,2 atm basınçta 5-10 dk arası vakum
altında tutularak gaz giderme işlemi gerçekleştirilmiştir.
Hazırlanan epoksi yapıştırıcı, alüminyum ve kompozit plakaların yapışma bölgelerine
sürülmüştür. Ayrıca kompozit plakaya sürülen epoksi yapıştırıcının üzerine önceden hazırlanan
ve yapışma bölgesi ebatlarına kesilen nanoelyaflar yerleştirilmiştir (Şekil 5). Nanoelyaflar
yerleştirildikten sonra epoksi ile tamamen ıslanması sağlanarak takviye işlemi tamamlanmıştır.

Şekil 5. N 6.6 nanoelyafların kompozit Şekil 6. Yapıştırma kalıbı
plaka üzerine yerleştirilmesi

Şekil 7. Çekme test cihazı
ve ekstansiyometre

Nanoelyaf ile güçlendirildikten sonra epoksi sürülmüş her iki plakanın yapışma bölgeleri birbiri
üstüne gelecek şekilde yapıştırma kalıbı içerisinde konumlandırılmıştır (Şekil 6). Yapıştırma
kalıbı hem yapışma kalınlığını (0,2 mm) hem de yapışma boyunu (20 mm) tüm numunelerde
ortak ve düzenli bir şekilde elde etmek için kullanılmıştır.
Yapıştırma işlemlerinden sonra kürleme işlemi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk olarak
yapıştırılmış bağlantılar oda sıcaklığında 24 saat daha sonra 80 °C fırında 15 saat bekletilerek
kürleme işlemi tamamlanmıştır. Deney için hazırlanmış numunelere ilk olarak düşük hızlı darbe
(1,04 m/s) testleri uygulanmıştır. Yapışma bağlantısının darbe sonrası kayma dayanımını tespit
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edebilmek için oda sıcaklığında (25 °C) çekme testleri uygulanmış ve çekme testlerinde şekil
değişimini tespit edebilmek amacıyla ekstansiyometre kullanılmıştır (Şekil 7).
2.3. Karakterizasyon
Darbe testleri, Konya Teknik Üniversitesi Mekanik Laboratuvarındaki Düşük Hızlı Darbe Test
Cihazı ile yapılmıştır. Darbe testleri herhangi bir standarda bağlı kalınmaksızın yapıştırma
bağlantısının maruz kalabileceği darbe hasarını simüle etmek amacıyla 3J lük darbe enerjisinde
1,04 m/s hızda gerçekleştirilmiştir. Darbe enerjisi, yapışma bağlantısını koparmayacak en
uygun enerji seviyesi yakalanana kadar deneme yanılma yoluyla belirlenmiştir. Ayrıca testlerde
numunenin eğilmesine imkân vermeyecek şekilde özel hazırlanmış kalıp kullanılmıştır.
Tek taraflı bindirmeli bağlantıların kayma dayanımı deneyleri ASTM D1002-10 standardına
uygun olarak yapılmıştır ve bu deneylerin yapılması için Necmettin Erbakan Üniversitesi
Makine Laboratuvarındaki Shimadzu AGS-X çekme test cihazı ile Trapeziumx yazılımı
kullanılmıştır. Tek taraflı bindirmeli bağlantıların testleri 2 mm/dk çekme hızında
gerçekleştirilmiş olup, deneyler 5’er adet tekrar edilerek test edilmiştir.
3. DENEYSEL SONUÇLAR
Şekil 8’de saf epoksili ve farklı katkılara sahip tek taraflı yapışma bağlantılarının 3J’lük düşük
hızlı darbe testinin kuvvet-zaman eğrileri verilmiştir.
2500
SAF EPOKSİ
2000
E + N 6.6 +
%1GNP
E + N 6.6 +
%3GNP
E + N 6.6 +
%5GNP

Kuvvet (N)

1500
1000
500
0
0,0055

0,0075

0,0095

0,0115

0,0135

0,0155

Zaman (s)
Şekil 8. Oda sıcaklığındaki (25°c) darbe testinin kuvvet-zaman eğrileri
Grafiğe göre; 2371.08N ile saf epoksili yapışma bağlantısı en yüksek temas rijitliğine sahipken,
2144.21N ile N6.6+%5 GNP katkılı yapışma bağlantısının en düşük temas rijitliğine sahip
olduğu görülmektedir. Ayrıca N6.6+%1 GNP katkılı yapışma bağlantısının 2282.54N ve
N6.6+%3 GNP katkılı yapışma bağlantısının 2155.27N’luk bir temas rijitliği görülmektedir.
Bu değerlere göre; saf epoksili yapışma bağlantısı, en düşük kuvvet değerine sahip N6.6+%5
GNP katkılı yapışma bağlantısı ile kıyaslandığında kuvvet değerinin %9.6’lık düşüş göstererek
temas rijitliğinin azaldığı belirlenmiştir. Ek olarak tüm numunelerde ortak bir karakterizasyon
olarak, kuvvet değerleri yükselirken bir zirve oluşturup düşüşe geçtiği daha sonra tekrar
yükselişe geçtiği belirlenmiştir. Bu ilk zirve değerlerine göre; saf epoksili yapışma bağlantısı
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1543.83N ile en yüksek değere, N6.6+%1 GNP katkılı yapışma bağlantısı ise 301.56N ile en
düşük değere ulaştığı görülmektedir. Ayrıca N6.6+%3 GNP katkılı yapışma bağlantısının
628.04N ve N6.6+%5 GNP katkılı yapışma bağlantısının ise 940.67N değerine ulaştığı
görülmektedir. Bu değerlere göre; saf epoksili yapışma bağlantısı, en düşük kuvvet değerine
sahip N6.6+%1 GNP katkılı yapışma bağlantısı ile kıyaslandığında kuvvet değerinin %80.5’lik
düşüş gösterdiği belirlenmiştir. Bu belirlenen ilk zirve değerlerin, yapışma bağlantısında ki bir
kısım yapışma alanını ayırmak için harcandığı düşünülmektedir. Ayrılma sonrası tepkinin
ortadan kalması nedeniyle kuvvetin düşüşe geçtiği daha sonra kalan yapışma bölgesinin
etkisiyle tekrar yükselişe geçtiği ama uygulanan kuvvetin yapışma bağlantısını tamamen
ayırmaya yeterli gelmemesinden dolayı elastik bir şekilde iade edildiği belirlenmiştir (Şekil 9).
Darbe sonrası numuneler ve darbe sonrası yükleme durumları incelendiğinde bu teorinin doğru
olduğu varsayılmıştır. Çünkü darbe sonrası kayma dayanımlarında ilk zirve değeri düşük olan
yapışma bağlantısı daha yüksek kopma yükü değerine ulaşarak yapışma bağlantısında ki
ayrılmanın daha az olduğu varsayımını desteklemiştir.

Şekil 9. Darbe esnasında meydana gelen kısmi ayrılmanın şematik görünümü
Şekil 10’da yapışma bağlantılarının 3J’lük darbe sonrası kuvvet-şekil değişimi eğrileri
görülmektedir. Grafiğe göre tüm yapışma bağlantılarında ki şekil değişiminin büyük oranda
iade edildiği görülmektedir. Ayrıca, N6.6+%1 GNP katkılı yapışma bağlantısının 0.00965m ile
en yüksek şekil değişimine, N6.6+%5 GNP katkılı yapışma bağlantısının ise 0.00886m ile en
düşük şekil değişimine sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca saf epoksili yapışma bağlantısının
0.00932m ve N6.6+%3GNP katkılı yapışma bağlantısının ise 0.00887m şekil değiştirdiği
görülmektedir. Bu değerlere göre; saf epoksili yapışma bağlantısı, en yüksek şekil değişimine
sahip N6.6+%1 GNP katkılı yapışma bağlantısı ile kıyaslandığında şekil değişiminin %8.18’lik
artış gösterdiği belirlenmiştir.
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Şekil 10. Oda sıcaklığındaki (25°c) darbe testinin kuvvet-şekil değişimi eğrileri
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Enerji (J)

3,5
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0,017
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Zaman (s)
Şekil 11. Oda sıcaklığındaki (25°c) darbe testinin enerji-zaman eğrileri
Şekil 11’de yapışma bağlantılarının darbe testi için enerji-zaman eğrileri görülmektedir.
Grafiğe göre tüm numunelerin 3J’lük darbe enerjisinin yaklaşık 1,5J’lük kısmını emerken
1,5J’lük kısmını iade ettiği görülmektedir. Ayrıca N6.6+%5 GNP katkılı yapışma bağlantısı
1.519J ile en yüksek, N6.6+%1 GNP katkılı yapışma bağlantısının ise 1.359J ile en düşük
enerjiyi emdiği görülmektedir. Bu değerlere göre; saf epoksili yapışma bağlantısı, en yüksek
enerji emilimi yapan N6.6+%5 GNP katkılı yapışma bağlantısı ile kıyaslandığında enerji
emiliminin %4.8’lik artış gösterdiği belirlenmiştir.
Şekil 12’de yapışma bağlantılarının darbe sonrası çekme testinin kuvvet-uzama eğrileri
görülmektedir. Grafiğe göre 3206,4N ile N6.6+%1 GNP katkılı yapışma bağlantısı en yüksek,
2230,3N ile saf epoksili yapışma bağlantısı ise en düşük çekme kuvvetinde tamamen tahrip
olduğu görülmektedir. Ayrıca N6.6+%3 GNP katkılı yapışma bağlantısı 2753,86N’da,
N6.6+%5 GNP katkılı yapışma bağlantısı ise 2289,25N’luk çekme yükünde tamamen tahrip
olduğu görülmektedir. Bu değerlere göre en yüksek ve en düşük değer arasında %43,7’lik bir
değişim belirlenmiştir. Şekil 12’de de görüldüğü gibi, Şekil 8’de ilk zirve yüklerde en düşük
değere sahip N6.6+%1 GNP katkılı yapışma bağlantısı en yüksek çekme yükü değerini
göstermektedir.
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Şekil 12. Oda sıcaklığında (25°C) darbe sonrası kuvvet-uzama eğrileri
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DIRECT YELLOW 86 TEKSTİL BOYARMADDESİNİN SULU
ÇÖZELTİLERİNDEN ELEKTRO-FENTON METODU İLE RENK
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Özet
Bu çalışmada, direct yellow 86 ticari tekstil boyar maddesinin sulu çözeltilerinden elektroFenton metodu ile renk giderimi incelenmiştir. Elektro-Fenton yöntemi ile renk giderimi
üzerine elektrolit konsantrasyonu (1000-3000 mg/l), H2O2 konsantrasyonu (250-2500 mg/l) ve
başlangıç boya konsantrasyonunun (50-500 mg/l) etkileri incelenmiştir.
Yüksek renk giderim verimliliğinin, güçlü şekilde H2O2 konsantrasyonu ve başlangıç boya
konsantrasyonuna bağlı olduğu belirlenmiştir. H2O2 konsantrasyonunun arttıkça giderim
verimliliğinin arttığı gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, başlangıç boya konsantrasyonu arttıkça
giderim verimliliği azalmıştır. Optimum deneysel koşullarda (NaCl: 1500 mg/l, H 2O2: 1500
mg/l, boya konsantrasyonu: 50 mg/l) maksimum %99,5 renk giderim verimliliğine ulaşılmıştır.
Elde edilen sonuçlar, direct yellow 86 boyar maddesinin sulu çözeltilerinden renk gideriminde
elektro-Fenton metodunun başarılı bir şekilde uygulanabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Renk giderimi, direct yellow 86, elektro-Fenton

COLOR REMOVAL FROM AQUEOUS SOLUTIONS OF DIRECT YELLOW 86
TEXTILE DYESTUFF BY ELECTRO-FENTON METHOD
Abstract
In this study, color removal from aqueous solutions containing direct Yellow 86 commercial
textile dyestuff by electro-Fenton method was investigated. The effects of electrolyte, (NaCl:
1000-3000 mg/L), H2O2 (250-2500 mg/L) and initial dye concentration (50-500 mg/L) on color
removal efficiencies by electro-Fenton process were investigated.
It was determined that high color removal efficiencies were strongly dependent on the H2O2
and initial dyestuff concentration. The removal efficiencies increased as the H2O2 concentration
were increased. On the other hand, the removal efficiencies decreased as the dye concentrations
were increased. Maximum color removal efficiency of 99,5% was achieved at optimum
experimental conditions (NaCl:1500 mg/L, H2O2: 1500 mg/L, dye concentration: 50 mg/L).
The obtained results showed that the Electro-Fenton method can be applied effectively for the
removal of yellow 86 from its aqueous solutions.
Keywords: Color removal, direct yellow 86, electro-Fenton.
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1. GİRİŞ
Boyalar, ışığı 350-700 nm arasında absorblayan aromatik organik bileşiklerdir. Boyalar, tekstil,
kağıt, deri, kozmetik, gıda gibi pek çok endüstride kullanılmaktadır. Boya bileşikleri, su ve
içme suyu kaynaklarına olumsuz etki bırakmaktadır. Ayrıca, boyalar insanda alerji, deri iltihabı,
kanser ve genetik mutasyona neden olabilir (Carneiro vd., 2010). Kimyasal yapılarına bağlı
olarak boyalar 20-30 gruba ayrılmıştır, bunların en önemlileri azo ve ftalosiyanin boyalarıdır
(dos Santos vd., 2007).
Boya içeren atıksuların arıtılmasında biyolojik ve fiziko-kimyasal arıtma yöntemleri, çok
efektif yöntemler değildir. Biyolojik prosesler, boya bileşiklerini parçalamada yetersiz
kalmaktadır, benzer şekilde fiziko-kimyasal yöntemler de bu bileşiklerin yapılarını parçalama
da yetersizdir (Martinez ve Uribe, 2012). İleri oksidasyon prosesleri, dirençli organik
kirleticilerin ve rengin gideriminde oldukça verimli arıtma teknolojileri arasında yer alır.
Elektro-Fenton prosesi, karmaşık olmaması, düşük maliyet, yüksek verimlilik ve fenton
reaktiflerinin toksik olmaması gibi avantajlarından dolayı oldukça cazip arıtma yöntemleri
arasındadır (Nidheesh & Gandhimathi, 2012; Wang, Zheng, & Wang, 2016). Elektro-Fenton
prosesinde, kirleticiler fenton reaktifleri ile beraber anot yüzeyindeki anodik oksidasyon ile
giderilmektedir (Babuponnusami & Muthukumar, 2014).
Fenton prosesi, yaklaşık 100 yıl önce bulunmuştur. Ancak, bir oksidasyon prosesi olarak
kullanımı 1960’lardan sonra başlamıştır. Fenton proses, asidik şartlar altında Fe +2 iyonunun
hidrojen peroksit ile reaksiyonuna dayanmaktadır. Bu reaksiyon sonucu hidroksil radikalleri
oluşmaktadır (Kremer, 1999).
Fe+2 + H2O2 → Fe+3 + OH● + OHH2O2 + OH● → HO2● + H2O
Fe+3 + HO2● → Fe+2 + H+ + O2
Fe+2 + HO2● → Fe+3 + HO2Fe+2 + OH● → Fe+3 + OH-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Demir iyonu, H2O2’in ayrışmasını başlatır; kataliz eder ve hidroksil radikalleri oluşur.
Radikallerin oluşumu sulu çözeltilerde bir kompleks reaksiyon zinciri şeklindedir (Sun, 2006).
Malakootian vd, farklı metotlar kullanarak, sulu çözeltiden Asit Red 88 boyasının elektroFenton yöntemi ile arıtılmasını incelemiştir. (Malakootian ve Fatehizadeh, 2010; Malakootian
vd., 2014, 2015, 2016). Özcan ve Gençten (2016), Brillas ve Oturan (2007), elektro-Fenton
yöntemi ile sulu çözeltiden KOİ giderimini incelemiştir (A Oturan ve Brillas, 2007). Bellakhal
vd, (2004), tartarazin boyasının mineralizasyonunu, elektro-Fenton prosesi kullanarak
incelemişlerdir (Bellakhal vd., 2006). Cerisola ve Panizza (2008), alizarin boyasının
gideriminde elektro-Fenton prosesinin verimliliğini incelemişlerdir (Panizza ve Cerisola,
2009).
Bu çalışmada ise, bazı önemli işletme parametrelerinin (elektrolit konsantrasyonu, H 2O2
konsantrasyonu, başlangıç boya konsantrasyonu) direct Yellow 86 boyasından renk giderimi
üzerine etkileri incelenmiştir. Optimum işletme şartları belirlenmiştir. Optimum koşullarda
elektro-Fenton prosesi ile direct Yellow 86 ticari tekstil boyar maddesinin sulu çözeltilerinden
%99,5 renk giderimi sağlanmıştır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Deneylerde %98 analitik saflıkta sülfürik asit (H2SO4, Merck) ve %35 analitik saflıkta hidrojen
peroksit (H2O2, Merck) kullanılmıştır. Renk gideriminin belirlenebilmesi için absorbans
okumaları Thermo Electron Corporation marka modelli fotometrede yapılmıştır. Çözeltilerin
pH ayarlaması Thermo Scientific Orion 4 Star marka modelli pH metre ile yapılmıştır.
Karıştırma işlemi için Velp Scientifica JLT6 Jar Test Cihazı kullanılmıştır. Boya örnekleri
UMUT Kimya’dan satın alınmıştır. Direct Yellow 86 ticari tekstil boyar maddesinin MSDS
(Material Safety Data Sheet) formuna göre bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 1’de
özetlenmiştir. Şekil 1’de ise Direct Yellow 86 boyasının kimyasal yapısı görülmektedir.
Tablo1. Direct Yellow 86 Boyar Madde Özellikleri
Molekül
ağırlığı
(g/mol)
1066,94

Boya
tipi
Double
-Azo

Maksimum
dalgaboyu
(nm)
393

Kimyasal formül

C39H30N10Na4O13S4

Hacimsel
yoğunluk
(kg/m3)
740

Sudaki
çözünürlük
(g/l)
60

pH

Renk

9,1

Sarı

Şekil 1. Direct Yellow 86 Boyar Maddesinin Kimyasal Yapısı
Elektro-Fenton deneyleri 74x83x140 mm (enxboyxderinlik) boyutlarında ve 860 cm 3 faydalı
hacme sahip pleksiglass malzemeden üretilmiş reaktörde gerçekleştirilmiştir. 2 anot (demir) ve
2 katot (çelik-SS-316) tan oluşan elektrotlar kullanılmıştır. Aktif anot yüzey alanı 94,64
cm2’dir. Deneylerde doğru akım güç kaynağı (GW GPC-3060D DC Power Supply – 30V, 6A)
kullanılmıştır.
Bütün deneylerde pH ayarlaması için 1M sülfürik asit (H2SO4) ve 1M sodyum hidroksit
(NaOH) kullanılmıştır. Deneylerde, 1000 mg/l’lik stok boya (Yellow 86) çözeltisi
kullanılmıştır. Boya çözeltisinin pH’ı istenen değere indirildikten sonra her deney için ham
numunelerde renk ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra reaktöre konan boya çözeltisine H 2O2
ilavesi yapılmış ve pervane ile üstten 250 rpm hızında karıştırılmıştır. Deney esnasında
periyodik aralıklarla (0,5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20.) dakikalarda örnekler alınmıştır. Alınan
örnekler 5000 rpm 10 dakika boyunca santrifüjlenmiştir. Santrifüjlenen örneklerde renk
okumaları yapılmıştır.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Renk Giderimi Üzerine Elektrolit (NaCl) Konsantrasyonunun Etkisi
Elektro-Fenton sistemlerinin verimliliğinde, elektrolit türü ve konsantrasyonu önemli bir rol
oynamaktadır. Elektrolit olarak NaCl seçilmesinin nedeni, klorür anyonları, Cl 2 ve hipokloröz
asit (HClO) oluşturarak ki bunlar sulu çözeltilerde yüksek oksidasyon kapasitesine sahip
ajanlardır reaksiyon süresini kısaltmakta ve giderim verimliliğini arttırmaktadır. Denklem 6 ve
Denklem 7’ de bu reaksiyonlar gösterilmektedir.
2Cl- → 2e- + Cl2
Cl2 + H2O → H+ + Cl- + HClO

(6)
(7)

Düşük elektrolit konsantrasyonları, çözeltilerde yeterli iletkenliği sağlamayıp elektrik
tüketimini arttırmakta, yüksek elektrolit konsantrasyonları ise, elektrot korozyonuna neden olup
fenton reaksiyonlarının verimliliğini azaltmaktadır (Ruiz et al., 2013). Fazla NaCl
konsantrasyonu oluşan hidroksil radikallerini süpürücü etki göstererek azalltığı (Liao, Kang, &
Wu, 2001, Liao vd., 2001; Shan vd., 2016) için kirletici giderim verimini düşürmektedir. Bu
yüzden optimum elektrolit konsantrasyonunun saptanması büyük önem taşımaktadır. Diğer
koşullar sabit tutularak (pH: 3, akım yoğunluğu: 50A/m2, karıştırma hızı: 250 rpm ve H2O2
konsantrasyonu: 1500 mg/l, başlangıç boya konsantrasyonu: 300 mg/l, anot-katot arası mesafe:
1 cm) deneyler yürütülmüştür. Elektrolit konsantrasyonunun renk giderim verimliliği üzerine
etkisinin araştırılması amacıyla farklı konsantrasyonlarda (1000-3000 mg/l) NaCl deneylerde
kullanılmıştır. Şekil 2 NaCl konsantrasyonunun renk giderimi üzerine etkisini göstermektedir.
Şekil 2’den görüldüğü üzere renk giderimi 6. dakikanın sonunda maksimuma ulaşmış, daha
sonra zamanla azalmıştır. Bu durum ortamda H2O2’in tükenmesiyle açıklanabilir. NaCl
konsantrasyonun 1000 mg/l’den 1500 mg/l’ye çıkmasıyla renk giderimi %41’den %73’e
çıkmıştır, daha yüksek NaCl konsantrasyonlarında ise renk giderim veriminin düştüğü
gözlemlenmiştir. Sonuç olarak en yüksek giderim verimliliği ve en düşük elektrik tüketiminin
olduğu 1500 mg/l NaCl konsantrasyonu optimum olarak bulunmuştur.
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3.2. Renk Giderimi Üzerine H2O2 Etkisi
Hidrojen peroksit, Fenton reaksiyonları sonucu üretilen ve oksidasyonu sağlayan OH ●
radikallerinin ana kaynağıdır. H2O2 konsantrasyonu, hidroksil radikallerinin üretim miktarını
direkt olarak etkileyerek, elektro-Fenton reaksiyonlarının verimliliğinde önemli bir rol
oynamaktadır (Deng & Englehardt, 2006).
H2O2’nin renk giderimi üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla, diğer koşullar sabit tutularak
(pH: 3, akım yoğunluğu: 50A/m2, karıştırma hızı: 250 rpm, NaCl konsantrasyonu: 1500 mg/l,
başlangıç boya konsantrasyonu: 300 mg/l ve anot-katot arası mesafe: 1 cm) farklı
konsantrasyonlarda H2O2 (250-2500 mg/l) deneylerde kullanılmıştır. Şekil 3 direct Yellow 86
ticari tekstil boyar maddesinin sulu çözeltilerinden renk giderimi üzerine H 2O2
konsantrasyonunun etkisini göstermektedir. Şekil 3’ten görüldüğü gibi 1. dakikanın sonunda,
H2O2 konsantrasyonunun 250 mg/l’den 1500 mg/l’ye çıkmasıyla renk giderimi %23 den %66’
ya yükselmiştir. Bu durum 1. denklem uyarınca artan H2O2 konsantrasyonunun ortamda daha
fazla OH● oluşturmasıyla açıklanabilir (Lin, Lin, & Leu, 1999; Moon, Ezuka, Maruyama,
Osakada, & Yamamoto, 1993; Ratanatamskul, Masomboon, & Lu, 2011). Pek çok çalışma bu
korelasyonu doğrulamaktadır. Örneğin Gogate ve Pandit (2004), yaptığı çalışmada H 2O2
konsantrasyonunun 0’dan 1600 mg/l’ye çıkmasıyla KOİ giderim ve oksidasyon verimliliğinin
arttığını bulmuşlardır. Gumuş ve Akbal, 2016 yaptıkları fenol oksidasyon çalışmasında da artan
H2O2 konsantrasyonlarının giderim verimliliğini yükselttiğini kanıtlamışlardır.
1500 mg/l’nin üzerindeki H2O2 konsantrasyonlarında ise giderim veriminin düştüğü
görülmektedir. Bu da fazla miktarda H2O2’nin 2. denklem uyarınca OH● radikallerini süpürücü
etkisiyle açıklanabilir (Özdemir vd., 2010).
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3.3. Renk giderimi üzerine başlangıç konsantrasyonunun etkisi
Elektro-Fenton proseslerinin verimliliğini etkileyen önemli parametrelerden biri de kirleticinin
başlangıç konsantrasyonudur. Şekil 4 başlangıç boya konsantrasyonunun renk giderimi üzerine
etkisini göstermektedir. Şekil 4’ ten görüldüğü üzere boya konsantrasyonunun artmasıyla renk
giderim verimleri azalmıştır. Boya konsantrasyonundaki artış boya moleküllerinin sayısını
arttıracağından renk giderimi azalmaktadır. (Muruganandham, 2004). 50, 100, 150, 200, 300,
400 ve 500 mg/l boya konsantrasyonları için maksimum renk giderim verimleri sırasıyla %91,
%88,8, %78,1, %62,06, %50, %24,6, %31,4 olarak bulunmuştur. Maksimum giderim
verimlerine 6. dakikanın sonunda ulaşılırken, 6-8. dakikalar arasında giderim verimlerinde
önemli bir değişiklik olmamış, 8. dakikadan sonra ise giderim verimleri azalmıştır. Elde edilen
bu sonuçlar, literatürdeki diğer çalışmalarla da uygunluk göstermektedir.
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3.4. Maliyet analizi ve hesaplamalar
Elektrik enerjisi tüketimi denklem (8) ile, anot tüketimi ise denklem (9) ile hesaplanmıştır.
𝑈𝑥𝐼𝑥𝑡

E= 𝑉
E: Enerji tüketimi (kWh/m3)
U: Uygulanan voltaj (V)
I: Uygulanan akım (A)
t: Deneysel süre (saniye)
V: Atıksu hacmi (L).

(8)
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𝐼𝑥𝑡𝑥𝑀

∆M = 𝑧𝑥𝐹𝑥𝑉
∆M: teorik (üretilen g Fe+2/m3 arıtılmış atık su)
I: Uygulanan akım (A)
t: Deneysel süre (saniye)
M: Demir molekül ağırlığı (g/mol)
Z: Demirin yükselgenme sayısı (2)
V: Atıksu hacmi (L)

(9)

Optimum koşullar altında (NaCl:1500 mg/l, H2O2:1500 mg/l, başlangıç boya konst:50 mg/l,
elektrotlar arası mesafe:1,5 cm) elektrik tüketimi 0,076 kWh/m 3 ve anot tüketimi 44 gr/m3
olarak bulunmuştur. Toplam maliyet ise (elektrik enerjisi+ anot tüketimi) 0,08 $/m 3 olarak
hesaplanmıştır.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, direct Yellow 86 ticari tekstil boyar maddesinin sulu çözeltilerinden, elektroFenton yöntemi ile renk giderimi çalışmaları yapılmıştır. Anot ve katot olarak sırası ile demir
ve çelik (316) elektrotlar kullanılarak, elektrolit (NaCl), H2O2 ve başlangıç boya
konsantrasyonun renk giderim verimi üzerine etkileri incelenmiştir. Optimum koşullar olarak;
pH: 3, NaCl konsantrasyonu: 1500 mg/l, H2O2 konsantrasyonu: 1500 mg/l bulunmuştur. Bu
koşullarda 50 mg/l başlangıç konsantrasyonu için %99,5 renk giderim verimliğine ulaşılmıştır.
Bu sonuçlar, direkt Yellow 86 ticari tekstil boyar maddesinin sulu çözeltilerinden renk
gideriminde elektro-Fenton yönteminin başarı ile uygulanabileceğini göstermektedir. ElektroFenton prosesi ile diğer ileri oksidasyon yöntemlerinin renk giderimi bakımından
karşılaştırıldığı çalışmalarda, elektro-Fenton prosesi ile daha yüksek kirletici giderim
verimlerine ulaşılmıştır.
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Özet
Bu çalışmada, farklı katot elektrotlarının (çelik, grafit, karbon içerikli kumaş) ve akım
yoğunluklarının sızıntı suyundan KOİ giderimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Optimum deneysel
koşullar altında, (pH:3, H2O2 konst: 2000 mg/l, karıştırma hızı: 250 rpm, akım yoğunluğu: 100
A/m2, elektrotlar arası mesafe: 1,5 cm) maksimum % 82,5 KOİ giderimi sağlanmıştır. ElektroFenton prosesinin yüksek performansı, bu yöntemin, sızıntı suyunun arıtılmasında verimli bir
şekilde uygulanabileceğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Elektro-Fenton, KOİ giderimi, sızıntı suyu

COD REMOVAL FROM LEACHATE BY ELECTRO-FENTON METHOD
Abstract
In this study, the effects of different cathode electrodes (steel, graphite, carbon-containing
fabric) and current densities (50, 100, 150, 200, 250, 300 A/m2) on COD removal from leachate
containing its various initial concentrations ranging from 7000 to 9000 mg/L by electro-Fenton
method were studied. Maximum COD removal efficiency of 82,5% was achieved under
optimum experimental conditions (anode: iron, cathode: steel, pH = 3, H 2O2= 2000 mg/L,
mixing speed= 250 rpm, current density = 100 A/m2). The high performance of Electro-Fenton
showed that this method can be applied efficiently in the treatment of leachates.
Keywords: COD removal, electro-Fenton, leachate
1.GİRİŞ
Sızıntı suları, oluşum özelliklerine bağlı olarak çok sayıda bileşen içerir ve kalitesi çok
değişkendir. Sızıntı suları izlenerek, depolama sahasındaki katı atığın yaşı ve durumu hakkında
bilgi edinilebilmektedir (Koerner, 2000). Sızıntı suyunun kompozisyonu; katı atığın bileşimine,
miktarına, sıkışma derecesine, içerdiği su miktarına, depo alanındaki atık derinliğine, ayrışma
evrelerine, depo alanına düşen yağış miktarına, yaşına, geri devreden su miktarına ve depo
alanının tasarım ve işletimine bağlıdır (Reinhart, 1991; Reinhart, 1993; Chen, 1996;
Karnchanawong vd., 1995 El-Fadel vd., 2002).
Sızıntı suları, yüksek oranlarda organik ve inorganik kirleticiler içerdiklerinden arıtılıp güvenli
bir şekilde deşarj edilmemeleri halinde toprak, yüzey suyu ve yeraltı sularını tehdit eden
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potansiyel bir kirlilik kaynağı haline gelebilirler. Bu nedenle, depolama sahası sızıntı suları
önemli bir çevresel problem olarak kabul edilmektedir (Atmaca, 2009).
Arıtma yönteminin seçimi, esas olarak depolama sahası sızıntı suyunun bileşimi ve
özelliklerine dayanır. Sızıntı suyu arıtımı için aerobik, anaerobik, flotasyon, pıhtılaşma
topaklaşması, kimyasal çökeltme, adsorpsiyon, elektrokimyasal arıtma yöntemleri ile hava
sıyırma gibi çeşitli arıtma metotları çoğunlukla kullanılan yöntemler arasındadır. Son yıllarda
ise elektro-Fenton (EF) gibi elektrokimyasal metotların uygulanması artış göstermiştir (Huda
vd., 2017).
Fenton prosesi, asidik şartlar altında Fe 2+iyonunun hidrojen peroksit ile reaksiyonu ile ifade
edilir. Denklem (1) ile verildiği üzere Demir iyonu, H2O2 in ayrışmasını başlatır; kataliz eder
ve hidroksil radikalleri (OH● ) oluşur (Gürtekin ve Şekerdağ, 2008).
Fe+2 + H2O2 → Fe+3 + OH● + OH- (k = 76 M-1 s-1)

(1)

Hidroksil radikalleri pek çok organik ve inorganik kirleticinin çok daha az toksikolojik ya da
tamamen zararsız CO2 ve H2O gibi nihai ürünlere dönüşmesini sağlar (Do vd., 2017).
Çoğunlukla kullanılan iki tip EF prosesi vardır. Birincisi; H2O2 ve demirin dışardan reaktöre
verildiği ve çözünmez katot materyalinin kullanıldığı, ikincisi ise; sadece H 2O2 nin reaktör
dışından eklendiği, demir iyonlarının (Fe +2) reaktörde çözünen demir materyalinden elde
edildiği sistemlerdir (Atmaca, 2009). Bunların dışında, H2O2 in katotda üretildiği sistemler de
mevcuttur (Gümüş ve Akbal, 2016). Bu çalışmada ikinci yöntem kullanılarak, sızıntı suyundan
elektro-Fenton yöntemi ile KOİ giderimi üzerine farklı katot malzemeleri (çelik, grafit, karbon
içerikli kumaş) ve akım yoğunluklarının etkisi incelenmiştir. Elektro-Fenton prosesleri, fenton
prosesi ile aynı mekanizmada gerçekleşen ancak H2O2 ya da Fe+2 iyonlarının anot ve katot
materyallerinden elektrik akımı geçirmek sureti ile elde edildiği sistemlerdir (Nidheesh vd.,
2018). Fenton ya da elektro-Fenton proseslerinde var olan/oluşturulan OH● radikallerinin,
ortamda bulunabilecek fazla Fe+2 iyonları ya da fazla H2O2 ile reaksiyona girmesi sonucunda
tüketilmeleri (Denklem (2) ve (3)) gerçeği özellikle oluşacak Fe +2 iyonlarının
konsantrasyonunu belirleyen elektro-Fenton proses süresi ve EF reaktörüne dışarıdan eklenecek
ya da elektrokimyasal olarak katot da üretilecek H2O2 konsantrasyonlarının optimum
koşullarının doğru belirlenmesinin önemine işaret etmektedir.
H2O2 + OH● →H2O + (HO2)●
Fe+2+ OH● →Fe+3 + OH-

(2)
(3)

Denklem (2), ortamda bulunabilecek fazla H2O2 nin etkisi ile, güçlü oksitleyici olan OH●
radikallerinin daha az oksitleyici özellikli (HO 2)● radikallerine dönüşeceğini, denklem (3) ise
benzer şekilde gereğinden fazla Fe+2 iyonlarının OH● radikallerini tamamen ortadan
kaldıracağını göstermektedir (Moreira vd., 2017). Bu reaksiyon denklemleri, ideal oranlarda
reaksiyon girdilerinin optimizasyon çalışmaları ile belirlenmesinin oldukça önemli olduğuna
işaret etmektedir.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Atıksu ve Özellikleri
Deneylerde kullanılan sızıntı suyu Samsun şehir merkezine yaklaşık 10 km mesafede bulunan
ve işletilen Samsun Katı Atık Düzenli Depolama tesisine ait sahadan temin edilmiştir. Saha 5.6
hektarlık toplam lot alanı olan birinci etap, 4 hektarlık toplam lot alanı olan ikinci etap, 6.9
hektarlık toplam lot alanı olan üçüncü etap olmak üzere 3 lottan oluşmaktadır. Sahada 2008
Mayıs ayından itibaren atık depolama işlemi yapılmaktadır. Düzenli depolama sahası bu
özelliğiyle orta yaşlı deponi sahası sınıfına girmektedir. Sahada günde 800-900 ton atık
depolanmaktadır. 2016 yılında sahada toplam 269,327 ton atık bertaraf edilmiştir. 2008
yılından 2017 haziran ayına kadar bertaraf edilen atık miktarı 1,840,256 ton olarak
gerçekleşmiştir. Sahada günde 300 m3 sızıntı suyu oluşmaktadır. Oluşan sızıntı suyu sahada
arıtılamayıp, her gün 30 m3 kapasiteli tankerlerle (günde ortalama 10 tanker) Samsun Doğu
İleri Arıtma Tesisine gönderilmektedir. Deneylerde kullanılan sızıntı suyuna ait karakteristik
özellikler Tablo 1 de gösterilmiştir.
Tablo 1. Sızıntı suyu karakteriszasyonu
Parametre
Seviye
pH
7.50-7.90
KOI (mg/L)
7,000-9,000
İletkenlik (µS/cm)
20-40
Renk (Pt-Co)
2,000-3,500
2.2. Analiz Prosedürü ve Hesaplamalar
Elektro-Fenton deneyleri 74x83x140 mm (enxboyxderinlik) boyutlarında ve 860 cm 3 faydalı
hacme sahip pleksiglass malzemeden üretilmiş reaktörde gerçekleştirilmiştir. 2 anot (demir) ve
2 katottan (çelik-SS-316, grafit, karbon içerikli kumaş) oluşan elektrotlar kullanılmıştır.
Deneylerde doğru akım güç kaynağı (GW GPC-3060D DC Power Supply – 30V, 6A)
kullanılmıştır. Bütün deneylerde pH ayarlaması için derişik sülfürik asit (%98) (H2SO4,Merck)
ve 1M sodyum hidroksit (NaOH) kullanılmıştır. Atıksuyun pH ayarlaması Thermo Scientific
Orion 4 Star marka modelli pH metre ile yapılmıştır. Sızıntı suyunun pH’ı istenen değere
indirildikten sonra her deney için ham atıksuda KOİ ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra reaktöre
konan atıksuya H2O2 (%35, Merck) ilavesi yapılmış ve pervane ile üstten 250 rpm hızında
karıştırılmıştır. Karıştırma işlemi için Velp Scientifica JLT6 Jar Test Cihazı kullanılmıştır.
Deney esnasında periyodik aralıklarla (2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45) dakikalarda
örnekler alınmıştır. Alınan örnekler 9000 rpm 10 dakika boyunca santrifüjlenmiştir.
Santrifüjlenen örneklerde KOİ okumaları yapılmıştır. KOİ okumaları Merck Spektroquant
Nova 60A marka modelli spektrofotometre cihazında yapılmıştır. Elektrik enerjisi tüketimi
denklem (4) ile hesaplanmıştır (Beyazit, 2014).
𝑈𝑥𝐼𝑥𝑡

E= 𝑉
E: Enerji tüketimi (kWh/m3)
U: Uygulanan voltaj (V)
I: Uygulanan akım (A)
t: Deneysel süre (saniye)
V: Atıksu hacmi (L).

(4)
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Katot Malzemesinin KOİ Giderimi Üzerine Etkisi
Nidheesh ve Gandhimathi (2012) tarafından yapılan bir literatür araştırması, karbon kumaş
başta olmak üzere çoğunlukla kullanılan katot malzemeleri içerisinde paslanmaz çelik ve grafit
olduğuna işaret etmektedir. Katot malzemesinin yüksek düzeyde metalik iletkenliği, kararlılığı,
gerektiğinde H2O2 üretimindeki etkinliği, seçilme kriterlerini etkileyen en önemli parametre
olarak gözükmektedir. Bu çalışmanın tüm aşamalarında, anot olarak yüksek saflıkta (>99,9)
demir elektrot kullanılmıştır. Ancak bu ilk adımda üç farklı katot malzemesi kullanılmıştır.
Sonuçlar mukayeseli olarak tartışılmıştır. Şekil 1 farklı katot malzemelerinin KOİ giderimi
üzerine etkilerini göstermektedir. Şekil 1’den görüldüğü üzere ilk 10 dakikada KOİ giderimi
gözlemlenmemiştir. Bu durum, Fe+2 iyonlarının H2O2 ile birleşip hidroksil radikali oluşturması
için belli bir süre geçmesi gerektiğini göstermektedir. Yani, ilk 10 dakika boyunca ortamda
yeterli düzeyde hidroksil radikali oluşmadığı için KOİ giderimi de olmamıştır. 10. ve 20.
dakikalar arasında bütün katot türleri için giderim verimleri artmıştır. 20. dakikadan sonra ise
25. dakikada çelik katot için giderim verimi %82,5 ile pik noktaya ulaşmıştır. 25. Dakikada
grafit için giderim verimi %64,4 olurken, karbon içerikli kumaş için %49,6 bulunmuştur. Bu
dakikada çelik katot için 0.75 kWh/m3, grafit için 0.91 kWh/m3, karbon içerikli kumaş için ise
1.17 kWh/m3 lük elektrik enerjisi tüketimleri hesaplanmıştır. Sonuç olarak en yüksek giderim
verimliliği ve en düşük elektrik tüketimi çelik katotta gerçekleşmiştir. 25. ve 30. dakikalar
arasında KOİ giderim verimlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. 30. dakikadan sonra ise
KOİ giderim verimleri tekrar sıfıra düşmüştür. Bu durum da ortamda H2O2 kalmadığının bir
göstergesidir.
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Şekil 1. Katot malzemesinin KOİ giderim verimine etkisi (Anot: Demir, pH:3, Akım
yoğunluğu: 100A/m2, H2O2: 2000 mg/L, karıştırma hızı: 250 rpm,
anot-katot arası mesafe: 1,5 cm)
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3.2. Akım Yoğunluğunun KOİ Giderimi Üzerine Etkisi
Akım yoğunluğu, elektro-Fenton prosesinin işletme maliyetini, anot elektrottan demirin
çözünürlüğünü, Fe2+’nın katot elektrot üzerinde rejenerasyonunu ve elektrokimyasal olarak
H2O2 üretimini etkileyerek arıtma verimine tesir eden önemli bir parametredir (Güçlü vd.,
2013). Elektro-Fenton sistemlerinin performansı, elektron transferinin itici gücü olan akım
yoğunluğundan önemli ölçüde etkilenir ve sonuç olarak H2O2 üretim hızına karşılık gelir.
Yüksek akım yoğunluğu çözeltide üretilen OH● miktarını arttırır. Ayrıca, daha yüksek akım
yoğunluğu daha hızlı Fe2+ rejenerasyonuna (denklem 5) yol açar ve Fenton zincirleri
reaksiyonlarının verimini arttırır.
Fe3+ + e- → Fe2+

(5)

Zhang ve arkadaşları tarafından bildirildiği gibi, akımın 100 mA'dan 250 mA'ya yükselmesiyle
KOİ giderim verimliliği yaklaşık olarak % 40 artmıştır (Zhang vd., 2006). Yüksek akım
yoğunluğu da daha fazla enerji tüketimine neden olur. Bu yüzden, uygulanan akım
yoğunluğunun istenen verimlilik ve enerji maliyetleri arasındaki denge için optimize edilmesi
gerekir. Akım yoğunluğunun EF proseslerinde iki etkisinden bahsedilebilir. EF reaktöründe
uygun elektrod ile katotta H2O2 ve anot olarak demir kullanıldığında ise Fe +2 üretimini sağlar
(Wang, 2008). Ancak bu çalışmada H2O2 reaktör dışından eklendiğinden, akım yoğunluğunun
etkisi sadece oluşturacağı Fe+2 iyonlarına göre açıklanabilir. Akım yoğunluğu arttıkça, anottan
oluşacak Fe+2 iyonları ile birlikte OH● radikalleri de artacaktır. Bu bakımdan akım
yoğunluğunun da optimize edilmesi oldukça önemlidir (Gümüş ve Akbal, 2016). Diğer koşullar
sabit tutulmak şartıyla (pH: 3, H2O2: 2000 mg/L, elektrotlar arası mesafe: 1,5 cm, karıştırma
hızı: 250 rpm) bir dizi deney yapılmıştır. Anot: Demir, Katot: (Çelik, grafit, karbon içerikli
kumaş) kullanılarak farklı akım yoğunluklarının (50A/m 2, 100A/m2, 150A/m2, 200A/m2,
250A/m2, 300A/m2) KOİ giderimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Şekil 2’de anot: demir, katot:
çelik olmak üzere farklı akım yoğunluklarının KOİ giderimi üzerine etkileri görülmektedir.
50A/m2, 100A/m2, 150A/m2, 200A/m2, 250A/m2, 300A/m2 için 10. dakikada elde edilen
verimler sırasıyla % (58.6, 30.7, 37.6, 25.8, 35.8, 38.3) olarak bulunmuştur. Elektrik enerjisi
tüketimleri ise sırasıyla, 0.096 kWh/m3, 0.32 kWh/m3, 0.70 kWh/m3, 0.85 kWh/m3, 1.39
kWh/m3, 1.86 kWh/m3 bulunmuştur. 10 ile 30. dakikalar arasında bütün akım yoğunlukları için
giderim verimleri artmıştır. 30.dakikanın sonunda giderim verimleri sırasıyla % (57.4, 82.5,
61.5, 58.5, 46.9, 0) bulunmuştur. Elektrik enerjisi tüketimleri ise sırasıyla 0.29 kWh/m 3, 0.96
kWh/m3, 2.11 kWh/m3, 2.56 kWh/m3, 4.16 kWh/m3, 5.57 kWh/m3 bulunmuştur. 100A/m2 akım
yoğunluğu için 25. dakikada %82,5 luk KOİ giderimine ulaşılmıştır. 100A/m 2’den sonra ise
akım yoğunluğunun artması KOİ giderim verimlerini düşürmüş ve elektrik tüketim maliyetini
arttırmıştır. Bu durum ortamda artan fazla Fe2+ iyonlarının reaksiyona girecek H2O2
bulamamasından kaynaklanmaktadır. 30. dakikadan sonra ise KOİ giderim verimleri sıfıra
düşmüştür. Bu da ortamda H2O2 kalmamasıyla açıklanabilir.
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Şekil 2. Akım yoğunluğunun KOİ giderim verimine etkisi (Anot: Demir, Katot: Çelik, pH: 3,
H2O2: 2000 mg/L)
Şekil 3 te ise anot: demir, katot: grafit olmak üzere farklı akım yoğunluklarının KOİ giderimi
üzerine etkileri görülmektedir. 50A/m2, 100A/m2, 150A/m2, 200A/m2, 250A/m2, 300A/m2 akım
yoğunlukları için 10.dakikanın sonunda giderim verimleri ve elektrik enerjisi tüketimleri
sırasıyla % (36.6, 40.7, 29, 37.8, 35.4, 21.5) ve 0.14 kWh/m3, 0.38 kWh/m3, 0.74 kWh/m3, 0.90
kWh/m3, 1.33 kWh/m3, 2.11 kWh/m3 bulunmuştur. Şekil 3 ten görüldüğü üzere, en yüksek KOİ
giderim verimine 100A/m2 akım yoğunluğunda 30. dakikanın sonunda ulaşılmıştır. Bu
dakikada KOİ giderim verimi %66,6 elektrik enerjisi tüketimi ise 1.15 kWh/m 3 olarak
bulunmuştur. Çelik katotla kıyaslandığında katotta grafit kullanılması giderim verimini
düşürmüş ve elektrik enerjisi tüketimini arttırmıştır.
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Şekil 3. Akım yoğunluğunun KOİ giderim verimine etkisi (Anot: demir, katot: grafit, pH: 3,
H2O2: 2000 mg/L)
Şekil 4’te ise anot: demir, katot: karbon kumaş olmak üzere farklı akım yoğunluklarının KOİ
giderimi üzerine etkileri görülmektedir. Şekil 4’ten görüldüğü üzere 100A/m 2 için 10. Dakikada
giderim verimi %38,2 iken, 30. dakikada %52,2 ye yükselmiştir. Bu durum ortamda artan OH●
radikalleriyle açıklanabilir. 10. dakika sonunda elde edilen verimler sırasıyla, %35, %38, %37,
%32, %32 ve %31’dir. Elektrik enerjisi tüketimleri ise sırasıyla 0.18 kWh/m 3, 0.47 kWh/m3,
1.12 kWh/m3, 1.96 kWh/m3, 2.93 kWh/m3, 4.42 kWh/m3 tür. 30. dakika sonunda ise elde edilen
verimler sırasıyla, %45, %52, %47, %49, %48 ve %45 olarak bulunmuştur. Elektrik enerjisi
tüketimleri ise sırasıyla 0.54 kWh/m3, 1.41 kWh/m3, 3.36 kWh/m3, 5.88 kWh/m3, 8.8 kWh/m3,
13.25 kWh/m3 bulunmuştur.
Sonuç olarak Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 birlikte incelendiğinde anot: Demir, katot: Çelik
kullanılması durumunda 100A/m2 akım yoğunluğunda ve 25 dakikalık arıtım süresi sonunda
%82,5’lik KOİ giderim verimine ulaşılmıştır. En yüksek giderim verimliliği ve en düşük
elektrik tüketiminin olduğu anot: demir, katot: çelik ve 100A/m 2 akım yoğunluğu optimum
olarak bulunmuştur.
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Şekil 4. Akım yoğunluğunun KOİ giderim verimine etkisi (anot: demir, katot: karbon kumaş,
pH: 3, H2O2: 2000 mg/L)
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, yüksek konsantrasyonlarda KOİ kirletici parametresi içeren sızıntı suyundan
elektro-Fenton prosesi ile KOİ giderimi çalışmaları yapılmıştır. Anot: demir, Katot: çelik, pH:
3, akım yoğunluğu: 100A/m2, 2000 mg/L’lik H2O2 konsantrasyonu, 1,5 cm’lik elektrotlar arası
mesafe ve 250 rpm karıştırma hızı, optimum deneysel koşullar olarak belirlenmiştir. Bu
koşullarda maksimum %82,5 lik KOİ giderim verimine ulaşılmıştır. Optimum koşullarda
elektrik enerjisi tüketimi ise 0.96 kWh/m3 olarak bulunmuştur.
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Özet
Ekolojik temelli peyzaj planlama yaklaşımlarının benimsenmediği peyzaj mimarlığı çalışmaları
sonucu peyzajı oluşturan bileşenlerin yapısı ve fonksiyonu olumsuz yönde değişmektedir. Bu
nedenle, ekolojik dengede meydana gelen hasarlar, yeraltı suyu beslenim alanlarının geçirimsiz
yüzeylerle kaplanması ve iklim değişikliği yağış rejiminin olumsuz bir şekilde etkilenmesine,
erozyona ve kentsel alanların sel tehlikesine maruz kalmasına neden olmaktadır. Araştırma
kapsamında, Kastamonu Karaçomak Havzası, peyzajın fonksiyonlarından olan toprak koruma
ile su fonksiyonu açısından irdelenmiş ve hassas zonlar tespit edilmiştir. Araştırma alanının
toprak koruma ve su fonksiyonlarının belirlenmesi amacı ile coğrafi bilgi sistemleri
yazılımından ArcGIS 10.5 aracılığı ile Corine (2012) arazi örtüsü, toprak, eğim ve jeoloji
parametreleri değerlendirilmiştir. Bulgular yeni gelişmelerin hassas doğal alanlar üzerinde
tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Bu değerlendirme, kentsel gelişim planı ile analizlerin
karşılaştırılması yoluyla yapılmıştır. Peyzajın su ve toprak koruma fonksiyonlarının
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen hassas zonlar için peyzaj koruma ve onarım önerileri
geliştirilmiştir. Bu çalışma ile kentsel gelişim alanlarını kapsayan akarsu havzalarının yönetimi
ve ekolojik etkilerin belirlenmesi konusunda ulusal ve uluslararası bir yaklaşım oluşturulmakta,
etkin bir peyzaj planlama ve yönetim süreci ortaya konmaktadır. Peyzajdaki kilit fonksiyonlar,
peyzaj planlama çalışmalarının temelini oluşturmakta ve kentsel ve yeşil alan gelişmeleri için
mekansal düzeni ele almaktadır.
Keywords: Erozyon risk analizi, yeraltı suyu beslenimi, peyzaj fonksiyonu, Kastamonu, Karaçomak Havzası

DETERMINATION OF SENSITIVE ZONES FOR SOIL PROTECTION AND
WATER FUNCTION IN KASTAMONU KARAÇOMAK BASIN
Abstract
Due to the landscape architecture studies in which ecological based landscape planning
approaches are not adopted, the structure and function of the components constituting the
landscape change negatively. Within the scope of this research, Kastamonu Karaçomak Basin
has been investigated in terms of soil protection and water function which is one of the functions
of landscape, and sensitive zones have been identified. In order to determine the soil
conservation and water functions of the research area, Corine (2012) land cover, soil, slope and
geology parameters were evaluated using a geographical information systems software called
ArcGIS 10.5. The findings show that the new developments have threats over sensitive natural
areas. This evaluation was made by comparing the urban development plan and the analyses.
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As a result, landscape protection and rehabilitation proposals have been developed for the
sensitive zones with regard to water and soil protection functions of the landscape. With this
study, national and international approach is established for the management of river basins
covering the urban development areas and determination of ecological impacts and an effective
landscape planning and management process is introduced. Key landscape functions construct
the base knowledge and address the spatial pattern for urban and green areas developments.
Keywords: Erosion risk analysis, groundwater recharging, surface flow potential, Kastamonu, landscape function

1. GİRİŞ
Peyzaj içinde doğal ve kültürel süreçlerin sağlıklı sürdürülebilmesinde önemli elemanlardan
biri olan toprak; özellikle peyzaj planlama çalışmalarında, peyzajın su fonksiyonu ve toprak
koruma durumu belirlenirken dikkatle ele alınması gereken bir parametredir. Doğal peyzaj
karakterini etkileyen önemli süreçlerin arasında erozyon, yeraltı suyu beslenimi ve yüzey akış
potansiyeli bulunmaktadır. Ancak ekolojik temelli peyzaj planlama yaklaşımlarının
benimsenmediği peyzaj mimarlığı çalışmaları nedeni ile peyzajı oluşturan bileşenlerin yapısı
ve fonksiyonu olumsuz yönde değişmektedir.
Araştırma kapsamında, Kastamonu Karaçomak Havzası, peyzajın fonksiyonlarından olan
toprak koruma ve su fonksiyonu açısından irdelenmiş; hassas zonların tespit edilmesi
hedeflenmiştir. Araştırma alanının toprak koruma ve su fonksiyonlarının belirlenmesi amacı ile
peyzaj planlama çalışmalarında pratik bir araç olan coğrafi bilgi sistemleri yazılımından
ArcGIS 10.5 kullanılımı ile büyük toprak grupları, toprak özellikleri kombinasyonu, Corine
(2012) arazi örtüsü, eğim ve jeoloji parametreleri değerlendirilmiştir. Araştırmanın ilk
aşamasında, çalışma alanının su fonksiyonu; ikinci aşamasında ise toprak koruma durumu
belirlenmiştir. Bu araştırmada, peyzajın su fonksiyonu ve toprak koruma durumunun
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen harita hassasiyeti “Çok yüksek, Yüksek, Orta, Düşük
ve Çok düşük” olmak üzere beş farklı grupta sınıflandırılmış ve belirlen hassas alanlar için
peyzaj koruma ve onarım önerileri geliştirilmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın ana materyalini oluşturan ve Kastamonu Kenti’ni sınırları içinde barındıran
Karaçomak Havzası, Batı Karadeniz Bölgesi’nde 41 021' kuzey enlemi ile 33046' doğu
boylamları arasında yer almaktadır. Araştırma kapsamında envanter toplama, verilerin analizi
ve değerlendirilmesi amacı ile temin edilen sayısal, sözel ve görsel veriler araştırmanın diğer
materyallerini oluşturmaktadır. Bunlar: Kastamonu Kenti, Karaçomak Havzası ile yakın
çevresinin Google Earth 2018 uydu görüntüsü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Yer
Bilimleri 1/25.000 ölçekli jeolojik formasyon haritası, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 1/25.000
ölçekli toprak haritası, Corine (2012) arazi örtüsü haritası, kuramsal temeller, yöntem ve
araştırma bulguları ile ilgili ulusal literatür verileridir. Kentsel gelişim alanlarında ekolojik
etkinin değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen yöntem araştırmasında, ulusal ve
uluslararası CBS tabanlı peyzaj planlama yaklaşımları irdelenmiş ve 6 aşamadan oluşan bir
çalışma gerçekleştirilmiştir (Çizelge 2.1).
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Çizelge 2.1. Çalışmanın aşamaları
KAPSAM
AÇIKLAMA
Araştırma alanı sınır,
Kastamonu Karaçomak Havzası ve yakın çevresi
amaç ve kapsamının
belirlenmesi
Literatür Taraması ve
Kuramsal temeller, yöntem ve araştırma bulgularına
Envanter Toplama
ilişkin verilerin derlenmesi
Yöntemin Belirlenmesi
Peyzajın su fonksiyonunun belirlenmesi
Peyzajın toprak koruma fonksiyonunun belirlenmesi
Coğrafi Veri Tabanının
Üretilmesi

Analiz
Değerlendirme & Sonuç

Konum belirleme (Google Earth 2018 uydu
görüntüsü)
1/25000 Ölçekli toprak haritası
1/25000 Ölçekli jeolojik formasyon haritası
1/25000 Ölçekli Corine (2012) arazi örtüsü
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Kuramsal temellere ve çalışma alanına ilişkin gerçekleştirilen çalışmada; literatür taraması ve
envanterlerin toplanması amacı ile ulusal ve uluslararası literatür verilerinin ve harita gibi görsel
verilerin yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri ile edinilen bulgulardan yararlanılmıştır. Çalışmaya
altlık sağlaması amacı ile CBS ortamında sayısal yükseklik modeli (DEM) ve kabartma
(hillshade) haritası oluşturulmuştur. Kastamonu Kenti’nin gelişim alanlarında yer alan
Candaroğlu, İnönü ve Kuzeykent mahallelerinde erozyon risk ve yüzey akış potansiyelinin
belirlenmesi amacı ile coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarından ArcGIS 10.5’in kullanımı ile
mekânsal ve yazılı veriler ilişkilendirilmiştir. Çalışma alanına ilişkin gerçekleştirilen analizlerin
ilk aşamasında erozyon risk analizi yapılmıştır (Şekil 2.1). Erozyon risk analizi yöntemi;
“Aşınabilirlik” ve “Toprak Koruma” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırma
alanı için elde edilen kayaç yapısı ve eğim haritalarının çakıştırılması ile “Aşınabilirlik”
haritası; eğim ve arazi örtüsü haritalarının çakıştırılması ile “Toprak Koruma” haritası elde
edilmiştir. Aşınabilirlik ve toprak koruma haritalarının çakıştırılmasıyla “Erozyon Riski
Yüksek Alanlar” tespit edilmiştir. Analizlerin ikinci aşamasında ise yüzey akış potansiyeli
hesaplanmıştır. Yüzey akış potansiyeli yöntemi; “Hidrolojik Toprak Grupları”, “Yüzey Suyu
Akışı Eğri Numarası (CN)”, “Su Tutma Potansiyeli” ve “Yüzey Akış Potansiyeli” olmak üzere
dört aşamada tamamlanmıştır (Şekil 2.2). Çalışma alanının büyük toprak grupları ve toprak
özellikleri kombinasyonu verilerinin çakıştırılması ile “Hidrolojik Toprak Grupları”; hidrolojik
toprak grupları ve arazi örtüsü verilerinin çakıştırılması sonucu “Yüzey Suyu Akışı Eğri
Numarası (CN)” elde edilmiştir. Elde edilen CN (yüzey suyu akışı eğri numarası) değerleri;
“S=(25400/CN)-254” formülünde yerine konularak havzanın yüzey suyu akışa geçtikten
sonraki maksimum su tutma potansiyeli (S) hesaplanmıştır (Anonymous, 2010; Şahin vd.,
2014). Ortaya çıkan S değeri (mm) yağış miktarıyla beraber hesaplanarak yüzey akış değeri
ortaya çıkmaktadır (Anonymous, 2010). Bu hesaplamada WorldClim - Global Climate
Data’dan elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan yıllık yağış miktarının en fazla olduğu aya
ait yağış verileri kullanılmıştır. Yüzey akış değeri hesaplanırken; “Q=(P-0,2xS)2/(P+0,8xS)”
formülünden yararlanılmıştır (Q=Yüzey suyu akış miktarı (mm); P=Yağmur suyu (mm))
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(Anonymous, 2010). Analizlerin son aşamasında, peyzajın su fonksiyonu ve toprak koruma
durumunun değerlendirilmesi sonucunda elde edilen harita hassasiyeti “Çok yüksek, yüksek,
orta, düşük ve çok düşük” olmak üzere beş kategoride sınıflandırılmış ve belirlen hassas alanlar
için peyzaj koruma ve onarım önerileri geliştirilmiştir.

Şekil 2.1. Erozyon riski taşıyan alanların saptanması yöntemi akış diyagramı (Şahin ve ark.
2014)

Şekil 2.2. Yüzey akış potansiyeli yöntem akış şeması
3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Potansiyel Erozyon Risk Analizi
Toprak, peyzaj içinde doğal ve kültürel süreçlerin sağlıklı sürdürülebilmesinde temel
elemanlardan birisini oluşturmaktadır. Toprakla ilgili olarak peyzajın sürekliliğini etkileyen en
önemli süreçlerden birisi erozyon sürecidir (Uzun ve ark. 2012). Araştırma kapsamında erozyon
sürecine ilişkin analizler yapılmış ve potansiyel erozyon riski yüksek alanlar tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda, İspanya’da Doğa Koruma Genel Müdürlüğü’nün ICONA erozyon riski yöntemi
kullanılmıştır. Potansiyel erozyon risk alanlarının belirlenmesi amacı ile kayaçların
aşınabilirliği için jeoloji, eğim; toprak koruma durumu için ise, eğim ve arazi örtüsü verileri
değerlendirilmiştir (Şahin ve ark. 2014). Çizelge 3.1’de eğim ve jeolojik yapının aşınabilirlik
için kriterleri verilmiştir. Çizelge 3.1’de ifade edilen 1 puan “çok az”, 2 puan “az”, 3 puan
“orta”, 4 puan “şiddetli”, 5 puan ise “çok şiddetli” derecede aşınabilirliği ifade etmektedir.
Çizelge 3.2’de ise eğim ve arazi örtüsünün toprak koruma dereceleri görünmektedir. Şekil
3.1’de çalışma alanının potansiyel erozyon risk haritası görülmektedir.
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Çizelge 3.1. Eğim ve jeolojik yapı kriterleri (Şahin ve ark. 2014)
Yeniden Sınıflandırılmış Jeolojik Yapı
Masif kayaçlar/Çok sert kayaçlar
İyi pekişmiş kalkerli kayaçlar
Kompakt olmuş silisli kayaçlar
Az konsolide olmuş kayaçlar
Yumuşak formasyonlar
Kuvarterner yaşlı depozitler

<3
1
2
2
2
2
2

3-12
1
3
3
3
3
3

Eğim (%)
12-20
20-35
1
1
3
4
3
4
4
5
4
5
4
5

>35
1
5
5
5
5
5

Şekil 3.1. Potansiyel erozyon risk haritası (Orijinal 2019)

458

Çizelge 3.2. Arazi örtüsü ve eğim toprak koruma dereceleri (Şahin ve ark. 2014)
Arazi Örtü
Tipi
Bitki Örtüsü

Durumu

Eğim

Yoğun Ağaç Örtüsü
(Kapalılık >%70)
Seyrek Ağaç Örtüsü
(Kapalılık < %70)
Bozunuma Uğramamış Çalı
Örtüsü

Tüm Eğim Grupları

Toprak Koruma
İndisi
1.0

Tüm Eğim Grupları

1.0

Tüm Eğim Grupları

1.0

3
2
1
<%30
>%30
Tüm Eğim Grupları
3
2
1
1 ve 2
3
3
2
1

0.2
0.6
0.8
0.9
0.6
0.3
0.0
0.5
0.9
1.0
0.3
0.0
0.5
0.9

Bozuk Çalı Örtüsü
Otsu Örtü
(İyi Korunmuş)
Bozuk Otsu Örtü
Toprak Koruma Tedbirlerinin
Olmadığı Kültivasyon

Tarım

Toprak Koruma Tedbirlerinin
Alındığı Kültivasyon
Çıplak Alanlar/Bitki Örtüsü Az Ya Da Olmayan
Alanlar

Çizelge 3.3. Potansiyel erozyon riski katman ve kriterleri (Şahin ve ark. 2014)
Aşinabilirlik
Çok şiddetli
Şiddetli
Orta
Az
Çok az

Çok düşük
5
5
5
4
4

Toprak Koruma Düzeyi
Düşük
Orta
Yüksek
5
5
4
5
4
3
4
3
2
3
3
1
3
2
1

Çok yüksek
4
2
2
1
1

3.2. Yüzey Akış Potansiyeli Analizi
Toprak geçirimliliğinin belirlenmesinde 1972 yılında ABD Soil Conservation Service (SCS:
Toprak Koruma Servisi) su ve toprak kaynaklarının etkin kullanımı amacıyla geliştirilen ve
ardından peyzaj/alan planlamada yaygın olarak kullanılan Yüzey Akışı Eğri Numarası (Curve
Number/SCS CN) yönteminden yararlanılmıştır. Curve Number, bir arazi üzerindeki yağmur
sırasında akışa geçen su miktarını bulmaya yarayan bir parametredir. CN değeri yükseldikçe
yüzey akışı artmakta düştükçe de azalmaktadır (Şahin ve ark. 2014). Elde edilen CN (yüzey
suyu akışı eğri numarası) değerleri; “S=(25400/CN)-254” formülde yerine konularak havzanın
yüzey suyu akışa geçtikten sonraki maksimum su tutma potansiyeli (S) hesaplanmıştır
(Anonymous, 2010; Şahin vd., 2014). Ortaya çıkan S değeri (mm) yağış miktarıyla beraber
“Q=(P-0,2xS)2/(P+0,8xS)” formülüne göre hesaplanarak yüzey akış değeri tespit edilmiştir.
Şekil 3.2’de çalışma alanının yüzey akış potansiyeli haritası görülmektedir.
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Şekil 3.2. Yüzey akış potansiyeli haritası (Orijinal 2019)
4. SONUÇ
Kastamonu Kenti’nin gelişim alanlarında yer alan Candaroğlu, İnönü ve Kuzeykent
mahallelerinde erozyon risk ve yüzey akış potansiyelinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu
kapsamda gerçekleştirilen erozyon risk analizi sonucunda, Kastomunu kent merkezinde yer
alan yerleşim alanlarının yanı sıra Kastamonu Kenti’nin kentsel gelişim alanlarının oluşturan
Candaroğlu, İnönü ve Kuzeykent mahallelerinde, Kastamonu kent merkezinin doğusunda ve
Kadınsaray İlçesi’nde erozyon risk potansiyeli “çok yüksek” olarak tespit edilmiştir.
Candaroğlu, İnönü ve Kuzeykent mahallelerinin doğusunda yer alan Koruköy ve Derek
yerleşim alanlarında ise erozyon risk potansiyeli “şiddetli” olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda
erozyon riskinin “çok şiddetli” ve “şiddetli” olmasının nedeni, kentsel gelişim alanlarında
erozyon riskini arttıracak faaliyetlere yer verilmesidir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen
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yüzey akış potansiyeli analizi sonucunda, Kastomunu kent merkezinde yer alan yerleşim
alanları ve Kastamonu Kenti’nin kuzeyinde yer alan kentsel gelişim alanlarının yanı sıra
Fabrika ve Kadınsaray yerleşim alanlarında yüzey akış potansiyeli “çok yüksek”; Fabrika
yerleşim alanının güneyinde, Kıyık ve Tepelce yerleşim merkezlerinin batısında ise “yüksek”
olarak tespit edilmiştir. Bu alanlarda yüzey suyu akış potansiyelinin “çok yüksek” ve “yüksek”
olmasının nedeni, kentsel gelişim alanlarında yüzey suyu akış potansiyelini arttıracak
geçirimsiz yüzey kaplamaları ve yeraltı suyu beslenimini azaltan diğer faaliyetlere yer
verilmesidir. Araştırma kapsamında, peyzajın su fonksiyonu ve toprak koruma durumunun
değerlendirilmesi sonucunda elde edilen harita, Çizelge 4.1’deki kriterler dikkate alınarak,
hassasiyeti “Çok yüksek, yüksek, orta, düşük ve çok düşük” olmak üzere beş kategoride
sınıflandırılmıştır (Şekil 4.1).
Çizelge 4.1. Toprak koruma ve su fonksiyonu hassasiyet düzeyleri
Katmanlar
Yüzey Akış Potansiyeli
Potansiyel
Erozyon
Çok
Yüksek
Orta
Düşük
Riski
yüksek
1
1
2
2
Çok şiddetli
1
1
2
3
Şiddetli
2
2
3
4
Orta
2
3
4
4
Düşük
3
4
5
5
Çok Düşük

Çok
düşük
3
4
5
5
5

Bu değerler dikkate alındığında, kentsel gelişim nedeni ile erozyon risk potansiyeli “çok
şiddetli” ve “şiddetli” olan alanlarda, erozyon riskini arttıracak kentsel faaliyetler engellenmeli,
kentsel gelişim nedeni ile azalmakta olan geçirimli yüzeylerin diğer bir ifade ile su tutma
kapasitesi yüksek olan alanların korunup, mevcut geçirimliliği yüksek olan alanların daha da
azalması engellenmelidir. Belirlenen hassasiyeti yüksek olan alanlar başta olmak üzere,
Karaçomak havzasının tamamında erozyon ve yüzey suyu akışını engelleyecek yağmur suyu
yönetimi gibi ekolojik dengenin korunduğu ve sürdürülebilirliğin sağlandığı eko-teknolojik
sistemler ve diğer tedbirleri içeren acil eylem planlarının hayata geçirilmesi, havzadaki toprak
ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği için temel ve gerekli bir adım olacaktır. Bulgular yeni
gelişmelerin hassas doğal alanlar üzerinde tehdit oluşturduğunu göstermektedir. Bu
değerlendirme, kentsel gelişim planı ile analizlerin karşılaştırılması yoluyla yapılmıştır.
Peyzajın su ve toprak koruma fonksiyonlarının değerlendirilmesi sonucunda elde edilen hassas
zonlar için peyzaj koruma ve onarım önerileri geliştirilmiştir. Bu çalışma ile kentsel gelişim
alanlarını kapsayan akarsu havzalarının yönetimi ve ekolojik etkilerin belirlenmesi konusunda
ulusal ve uluslararası bir yaklaşım oluşturulmakta, etkin bir peyzaj planlama ve yönetim süreci
ortaya konmaktadır. Peyzajdaki kilit fonksiyonlar, peyzaj planlama çalışmalarının temelini
oluşturmakta ve kentsel ve yeşil alan gelişmeleri için mekansal düzeni ele almaktadır. Çalışma
kapsamında kullanılan yöntemler ile peyzaj üzerindeki müdahaleler sonucu peyzajın su ve
toprak fonksiyonundaki olumsuz değişim ortaya konmuştur. Uluslararası geçerliliğe sahip olan
bu yöntemler, yapılacak planlama çalışmaları sonucu potansiyel müdahalelerin olası
sonuçlarının ortaya konması ve olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi amacıyla büyük önem
taşımaktadır.
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Şekil 4.1. Toprak koruma ve su fonksiyonu hassasiyet haritası (Orijinal 2019)
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ALKALİ İLE MODİFİYE EDİLMİŞ DOĞAL ZEOLİTLER İLE SULU
ÇÖZELTİLERDEN ARSENİK GİDERİMİ
Ayten Ateş
Department of Chemical Engineering, Cumhuriyet University, Turkey
Sorumlu yazar, e-posta: ates@cumhuriyet.edu.tr

Özet
Zeolitlerden seçimli silisyum ekstraksiyonu ile doğal zolitlerin difüzyon sınırlaması problemini
çözmek için Türkiye’nin Bigadiç (NZ-B) ve Manisa-Gördes (NZ-M) bölgelerinden sağlanmış
farklı bileşimli doğal zeolitler 1.0 M NaOH ile muamele edilmiştir. Doğal ve modifiye edilmiş
zeolitlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri detaylı olarak karakterize edilmiştir. Örneklerin
adsorpsiyon özellikleri sulu çözeltilerden arseniğin uzaklaştırılması için test edilmiştir. Sentetik
zeolitlerin aksine, doğal zeolitlerin NaOH ile muamelesi, zeolitlerin bileşimine bağlı olarak
onların asitliğinde ve kristal yapısında önemli değişimler ile birlikte zeolitlerde silisyum
ekstraksiyonuna neden olmaktadır. Doğal zeolitin bilişiminden bağımsız olarak, NaOH ile
muamele, her iki zeolitin yüzey alanında ve mikro gözenekliliğinde azalma ile birlikte zeolitin
yapısında kısmi bozulmalara neden olmuştur. En yüksek As(V) adsorpsiyon kapasitesi As(V)
ile değişebilen magnezyum içerdiğine sahip NZ-B zeolitinde pH=3’de 4.1 mg/g olarak
bulunmuştur. NaOH ile muamele, NZ-B’nin gözenekliliğinin modifikasyonuna ve yapıda
hidroksi sodalit oluşumuna neden olması ile, arsenik adsorpsiyon kapasitesini pH’ın 3- 9
değerlilerinde zayıf olarak iyileştirildi. Ancak, hem doğal hem de muamele edilmiş NZ-M
düşük As(V) adsorpsiyon kapasitesi gösterdi.
Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon, Alkali muamele, Arsenik, Doğal zeolit

ARSENIC REMOVAL FROM AQUOUS SOLITIONS WITH ALKALI TREATED
NATURAL ZEOLITES
Abstract
The natural zeolites with different compositions originated from Manisa-Gördes (NZ-M) and
Bigadic (NZ-B) regions of Turkey were treated with 1.0 M of NaOH in order to eliminate the
diffusion limitations by a selective silicon extraction from the zeolites. Chemical and physical
properties of natural and modified zeolites were characterized in detailed. The adsorption
capacities of samples were evaluated by the adsorption of arsenic from aqueous solutions.
Despite synthetic zeolites, the treatment of natural zeolites with NaOH led to a selective silicon
extraction from the zeolite along with significant changes in the acidity and crystal structure of
the zeolites depending on their compositions. Irrespective of composition of natural zeolites,
the treatment with NaOH caused to a decrease in the surface area and microporosity of both
natural zeolites as well as partly damage of the zeolite structure. The highest As (V) adsorption
capacity was found (4.1 mg/g) at pH 3 on NZ-B because of its exchangeable magnesium
content. The NaOH treatment improved weakly arsenic removal capacity of NZ-B for 3- 9 of
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pH due to modification of porosity in the zeolites and formation of hydroxysodalite. However,
both NZ-M and Na-NZ-M showed lower As(V) adsorption capacity depending on its
composition.
Keywords: Adsorption, Alkali treatment, Arsenic, Natural Zeolite

1. GİRİŞ
Doğal zeolitler Na, K, Mg, Ca gibi elementleri içeren mikro gözenekli kristal yapılı alümina
silikatlardır (Doula, 2006; Erdem et al., 2004; Inglezakis et al., 2002). Doğal zeolitlerin
gözenekli yapısı, moleküler elek özelliği ve su gibi küçük molekülleri adsorplama yeteneği gibi
eşsiz özellikleri doğal zeolitleri metal iyonlarının uzaklaştırılmasında ve kirlilik kontrolünde
adsorbent olarak yaygın kullanımına imkan vermektedir. Fakat metal oksitlerle karıştırıldığında
doğal zeolitlerin düşük adsorpsiyon kapasitesi ve girdi moleküllerinin difüzyonu esnasında
karşılaşılan önemli difüzyon problemleri (Zheng et al., 2006) doğal zeolitlerin kullanımında
önemli sınırlamalara neden olmaktadır (Ates, 2014). Bu sınırlamaları gidermek için, buhar ile
muameleye ek olarak, asidik ve bazik çözeltilerle muamele gibi yöntemlerle doğal zeolitlerin
gözeneklerinin genişletilmesi, zeolit kristallerinin boyut ve kalınlığının inceletilmesi gibi
uygulamalar bulunmaktadır (Akgül and Karabakan, 2011; Ates, 2014; Ates and Akgül, 2016;
Kang et al., 1998; Mezni et al., 2011; Taffarel and Rubio, 2009; Tian et al., 2013; Wang and
Lin, 2009; Wu et al., 2012).
Alkali muamele ile silika giderimi malzemenin asitliğinde ve kristal yapısında önemsiz
değişimlerle zeolitlerden seçimli silisyum uzaklaştırması sağlamaktadır (Pérez-Ramírez et al.,
2009; Verboekend et al., 2011b). Ancak, sadece asitliğin korunması ile birlikte gözenekliliğin
artması da gerçekleşmektedir. Özellikle doğal zeolitler için, onların kafes yapısı alkali muamele
karşı kararlı değildir ve kristal yapısında mezo gözeneklerin oluşumu gerçekleşebilmektedir
(Ates and Akgül, 2016).
Desilikasyon ile mezo gözeneklerin oluşumu FER (Groen et al., 2004), Beta (Groen et al., 2008;
Groen et al., 2004; Pérez-Ramírez et al., 2009), ZSM-22 (Verboekend and Pérez-Ramírez,
2011, Verboekend et al., 2011a), mordenit (MOR) (Groen et al., 2007a) ve ZSM-5 (Gomez et
al., 2015; Groen et al., 2007b, 2006, 2005; Johan C. Groen et al., 2004; Milina et al., 2014;
Mitchell et al., 2012; Ogura et al., 2001; Verboekend et al., 2011b) gibi çeşitli sentetik zeolitlere
uygulanmıştır. Mezo gözeneklerin oluşumu Si/Al oranına bağlı olup, optimum Si/Al oranı 2550 aralığındadır (Groen et al., 2006, 2005; Groen et al., 2004). Yüksek Si/Al oranlı zeolitlerin
çözünmesine neden olurken, düşük Si/Al oranı düşük silisyum giderimine neden olmaktadır.
Ayrıca, zeolitin türü mezo gözenek oluşumunu etkilemektedir. Örneğin, zeolit BETA‘ın alkali
muamelesi (Groen et al., 2008, 2006) MFI, FER ve MOR (Johan C. Groen et al., 2004; PérezRamírez et al., 2008) zeolitlerine göre daha düşük stabiliteye sahiptir. 338 K’de 30 dk için 0.2
M NaOH ile muamele işlemi ZSM-5 zeoliti için optimum koşul olmasına rağmen (PérezRamírez et al., 2008), zeolit BETA’nın kristal yapısında önemli miktarda bozulmaya neden
olmaktadır. Zeolit BETA’a benzer olarak doğal zeolitler, sentetik zeolitlerle karşılaştırıldığında
daha az stabildir (Ates and Hardacre, 2012).
NaOH ile çeşitli sentetik zeolitlerin desilikasyonu geniş bir şekilde çalışılmasına rağmen, doğal
zeolitlerin desilikasyonuna ilişkin bir detaylı çalışma bulunmamaktadır. Önceki çalışmada
(Ates and Akgül, 2016), mordenit ve klinoptilolit içeren doğal zeolitin karakteristikleri ve
464

adsorpsiyon kapasitesi üzerine NaOH derişiminin etkisi çalışılmış ve 1.0 M NaOH derişimi
optimum derişim olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, bu çalışmada, Manisa-Gördes (NZ-M) ve
Bigadiç (NZ-B) bölgelerinden sağlanmış iki farklı bileşimli doğal zeolitler, 1.0 M NaOH ile
muamele edilmiştir. Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri
çeşitli yöntemlerle karakterize edilmiştir. Doğal ve muamele edilmiş zeolitlerin adsorpsiyon
kapasitesi arsenik (As(V)) adsorpsiyonu için test edilmiştir.
2. DENEYSEL YÖNTEM
2.1. Malzemeler
Doğal zeolitler Manisa- Gördes (NZ-M) ve Bigadiç (NZ_B) yörelerinden sağlanmıştır.
Zeolitler bilyeli değirmen ile öğütülmüş ve elek analizi ile parçacık boyutu 0.25 -0.5 mm
parçacık boyutu ayarlanmıştır. Yıkama ve 120 oC’de fırında kurutma sonrası, doğal zeolitin
her birinin 20 g’ı 1 M NaOH’in 500 cm3 ile 90 oC’de 500 rpm’de 1 saat karıştırılmıştır.
Muamele edilmiş zeolitler yıkanmış ve kurutulmuştur. NaOH ile muamele edilmiş örnekler xNZ-y olarak adlandırılmış olup, burada x ve y sıra ile Na ve zeolitin temin edildiği bölgeyi
göstermektedir.
2.2. Örneklerin Karakterizasyonu
Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş zeolitlerin kimyasal bileşimi taramalı elektron
mikroskobu (SEM) (JEOL/ JSM-6610) üzerine monte edilmiş Enerji Dispersif X-Ray
spektroskopisi (EDS) (OXFORD INSTRUMENTS INCA X-Act/51-ADD0013) ile analiz
edilmiştir.
Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) (JEOL/
JSM-6610) ile görüntülenmiştir.
Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin X Işını Kırınımı (XRD) desenleri mono kromatografik
olmayan Cu Kα1-radyasyonlu (40 kV, 40 mA, λ = 1.5 Å) Rigaku SmartLab X-ray
diffraktometer ile belirlenmiştir. Tarama aralığı 2θ= 5–65 o‘dir.
Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin yüzey alanı ve gözenek hacimleri -196 oC’de N2
adsorpsiyonu-desorpsiyonu (AUTOSORB 1C) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Adsorpsiyon öncesinde, örnekler oda sıcaklığında 66.6 Pa basınca kadar vakum uygulanmış
ve sonra 250 oC’e örnek hücresi ısıtılmış ve 1.3 Pa basınca ulaşıncaya kadar vakum
uygulanmıştır. Yüzey alanı, toplam gözenek hacmi ve mikro gözenek hacmi sıra ile çok noktalı
BET, t-plot ve DR (Dubinin–Radushkevic) yöntemleri ile belirlenmiştir.
Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin infrared absorpsiyon ölçümleri Fourier Transform
Infrared (FTIR) spektrofotometresi (Bruker Optics- Alpha) ile ölçülmüştür. FTIR spektrum
elmas kristalli tek sekmeli ATR kullanılarak 650- 4000 cm-1 dalga boyu aralığında ölçülmüştür.
Örneklerin FTIR spektrumu 128 taramanın ortalamasıdır ve ölçümlerde kullanılan spektrum
çözünürlülüğü ise 4 cm-1’dir.
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Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin yüzey asitliğini belirlemek için amonyak ile sıcaklık
programlı desorpsiyon (NH3-TPD) Autochem II-2920 (Micromeritics) cihazı kullanılarak
belirlenmiştir. Örnekler 50 oC’de helyumda % 15 (v./v.) NH3’in akışı ile doyurulmuş ve sonra
adsorplanmış amonyak saf helyumun 25 cm3 dk-1 akış hızı ile ile10 K dk-1 ısıtma hızı ile 900
o
C’e kadar ısıtma ile desorbe edilmiştir.
Örneklerin zeta potansiyel ölçümleri bir zeta ölçer (Malvern Zetasizer- Nano-Z) ile
ölçülmüştür. Örneklerin 0.005 g’ı 100 ml distile su ile karıştırılmıştır ve ultrasonik ses
banyosunda 2 saat homojenleştirilmiştir. Çözeltilerin pH’ı farklı pH’lara ayarlanmış ve 30 dk
için dengelenmiştir. pH dengesine ulaşmış çözeltiler disposable şırınga ile mikro elektroforez
hücreye enjekte edilmiştir. Her ölçüm öncesi elektroforez hücre birkaç kez yıkanmıştır. Her bir
örnek için iki ölçüm yapılmış ve ortalaması alınmıştır.
2.3. Adsorpsiyon Deneyleri
Kesikli adsorpsiyon deneyleri 200 rpm sabit karıştırma hızında 25 oC’de manyetik bir
karıştırıcı(IKA-RT10) kullanılarak cam erlenlerde (0.1 L) gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon
kapasitesine pH’ın etkisi incelemesinde 1 g L-1 adsorbent miktarı, 25 oC’de ve 25 mg L-1
başlangıç arsenik derişimi ile 6 saat adsorpsiyon süresi ile gerçekleştirilmiştir. As(V)
çözeltilerinin başlangıç pH’ı HNO3 ve NaOH çözeltileri ile Chebios 640 Lab pH metre
kullanılarak ayarlanmıştır. Adsorpsiyon sonrasında, çözelti karışımdan katı ve sıvıyı ayırmak
için 5000 rpm’de 5 dk santrifüj (Hettich Zantrifugen, Universal 16A) kullanılmıştır.
Adsorpsiyon öncesi başlangıçta ve adsorpsiyon sonrası sıvıda kalan arsenik ICP-MS (Thermo
Scientific iCAP Q Series ICP-MS) ile ölçülmüştür. Sağlanan tüm sonuçlar iki deneysel
çalışmanın ortalamasıdır.
Arsenik adsorpsiyon kapasitesi (qe, mg g− 1) 1 denklemi ile belirlenmiştir.
qe =

(Co−Ce)V
m

(1)

Burada Co ve Ce sıra ile arseniğin başlangıçta ve adsorpsiyon sonrası (mg L− 1) derişimlerini
ve m ise adsorpsiyon deneylerinde kullanılan adsorbentin g miktarıdır.
ICP-MS ölçümlerinde adsorpsiyon sonrası çözeltilerde As(V) ile birlikte, Al, Na, Mg, K ve Ca
ölçümleri de yapılmıştır.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
3.1. Karakterizasyon Sonuçları
XRD sonuçlarına göre, doğal zeolitler klinoptilolit ((Na, K, Ca)2–3Al3(Al, Si)2Si13O36· 12
(H2O)), feldspat (KAlSi3O8 – NaAlSi3O8 –CaAl2Si2O8), kuvars (SiO2), ve kil (Al,Si)3O4’den
oluşmaktadır (Ates and Akgül, 2016; Ates and Hardacre, 2012). Bu fazların oranı, zeolitlerin
elde edildikleri bölgelere göre değişmektedir. NaOH ile muamele sonrasında 2‘ın 20.86, 29.0,
31.14, 34.76, 37.66 ve 38.0 değerlerinde hidroksi sodalit pikleri her iki zeolit örneğinde de
gözlenmiştir. Zeolitlerin bileşimine bağlı olmaksızın, klinoptilolit fazı NaOH ile muameye
karşı stabil değildir. Özellikle NZ-M zeolitinde tüm klinoptilolit yapıdan uzaklaşmış ve yapıda
kısmen yapısal çökelmeler meydana gelmiştir (Ates, 2018) .
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SEM görünümlerine göre, NZ-B zeoliti plaka şeklinde partiküllerin mikron büyüklüğünde
kümeleri şeklindedir. NaOH ile muamele ile bu tabakalar incelerek, ince yapraksı bir yapı
göstermektedir. NZ-M zeoliti ise düzlemsel gözeneksiz bir yapıya sahip olup, NaOH ile
muamele ile iğne yapılı bir yapı göstermekte olup, ayrıca yapıda önemli miktarda
aglomerasyonlar gözlenmektedir.
Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş zeolitlerin elementel bileşimi Tablo 1’de gösterilmiştir.
NaOH ile muamele K dışında kalan katyonların kütlesel % bileşiminde bir değişime neden
olmamıştır. Desilikasyon NZ-M zeolitinde gözlenirken, NZ-B’de gözlenmemiştir. XRD
sonuçlarında da belirtildiği gibi, NZ-B’nin desilikasyon yüzdesi NZ-M’e göre daha kararlı olup,
bu NZ-B’nin yapısında bulunan kuvars ve feldspat faz bileşimlerinin bir sonucudur.
Tablo 1. Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş zeolitlerin EDS ile belirlenmiş kütlesel yüzde
bileşimi
Örnek
Si
Al
O
K
Ca
Mg
Fe
Na

NZ-B

Na-NZ-B

NZ-M

Na-NZ-M

26.5
5.5
61.4
2.7
2.1
0.8
0.9
-

30.1
5.4
61.4
1.0
3.5
1.1
1.1
2.8

32.4
5.6
56.4
2.7
0.6
0.7
1.6

31.7
5.6
53.5
2.4
1.7
1.4
3.7

Her iki zeolitin N2 ile 77 K’de adsorpsiyon desorpsiyon izotermine göre (Ates, 2018), NZ-B
örneği mikro gözenekli malzemeler için karakteristik olan Tip I izotermi göstermektedir. NZM zeoliti ise, adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermleri arasında histerisis bulunan mikro ve mezo
gözenekli bir yapı olan Tip II b izotermine uymaktadır. N2’in adsorpsiyon ve desorpsiyonundan
hesaplanmış yüzey alanı ve gözenek özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
NaOH ile muamele hem NZ-B hem de NZ-B zeolitinin yüzey alanında ve mikro gözenek
hacminde azalmaya neden olmuştur. XRD ve EDS sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, bu
her iki zeolitin yapısından klinoptilolit fazının ayrılması ile kısmı yapısal bozunmanın
varlığının bir sonucu olabilmektedir.
Tablo 2. Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş zeolitlerin yüzey alanı ve gözenek özellikleri
Örnek
SBETa (m2 g-1)
VToplamb(cm3 g-1)
VMikroc (cm3 g-1) Dp (Å)
NZ-B
Na-NZ-B
NZ-M
Na-NZ-M
a
Çok noktalı BET;

27.3
0.19
0.008
285
19.1
0.12
0.006
135
44.8
0.22
0.012
201
31.9
0.21
0.096
127
b
P/Po = 0.99’da adsorplanmış hacim; c DR yöntemi ile belirlenmiş mikro gözenek hacmi

Zeolitlerin NaOH ile muamelesi ile yüzey asitliğindeki değişimler NH 3-TPD ile incelenmiştir.
Doğal zeolitlerin NaOH ile muamelesi zeolitin bileşimine göre farklı yüzey asitliği dağılımına
neden olmuştur. NZ-B zeolitinde, 400 oC’in altındaki desorplanmış NH3 pik şiddeti artmış ve
500 oC’in üzerindeki pik şiddeti ise azalmıştır. Bu bulgular Esquivel vd.(Esquivel et al.,
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2011)’in çalışması ile uyumlu olup, Na(I) iyonları β-zeolitte ki protonlarla yer değiştirdiğinde,
orta ve güçlü asit merkezlerin sayısı azalmaktadır. Bilindiği gibi, 300 oC maksimuma sahip NH3
desorpsiyon piki orta ve güçlü asit merkezlerini (Brønsted ve/ya da Lewis) (Kapustin et al.,
1988; Lobree et al., 1999; Melián-Cabrera et al., 2006b, 2006a; Topsøe et al., 1981), 300 oC’in
altındaki pikler ise zayıf olarak adsorplanmış NH3 (Kapustin et al., 1988; Lobree et al., 1999),
Na+ ile etkileşimde bulunan NH3’i (Topsøe et al., 1981) ve kafes dışına yerleşmiş Al türleri ile
etkileşimde bulunan (Lobree et al., 1999) NH3’in bir sonucu olabilmektedir. 625 oC
bölgesindeki pikler ise, zeolitlerin dehidroksilasyonu ile ilişkilidir (Katranas et al., 2003). FTIR
sonuçları ile birlikte incelendiğinde NZ-B’nin NaOH ile muamele ile kafes dışına yerleşmiş Al
türleri artmakta ve SEM-EDS sonuçları ve XRD sonuçlarında gözlenen Na’ın yapıya
yerleşmesi sonucu 300 oC’in altında NH3 desorpsiyonun artışını doğrulamaktadır. 500 oC’in
üzerindeki desorpsiyonda azalma ise, yapının dehidroksilasyonun bir sonucu olabilmektedir.
NZ-M zeolitinde ise 300 oC’in altında NH3 desopsiyon pik şiddetinde ve 500 oC’in üzerindeki
pik şiddetinde azalma olmuş olup, XRD ve EDS sonuçlarına göre desilikasyon ve klinoptlolit
fazının yapıdan uzaklaşması sonucu, yapıda meydana gelen yapısal bozulmanın bir sonucu
olabilmektedir.
Zeolitlerin NaOH ile muamelesi ile yüzey yükündeki değişimler zeta potansiyel ölçümleri ile
yapılmış olup, çözelti pH’ın 1.5’den 12’e artışı ile her iki zeolitin zeta potansiyel değerleri
negatif olup, NaOH ile muamele ile, zeolitlerin elektronegatifliğinde önemli bir değişiklik
gözlenmemiştir. Literatürdeki verilere göre (Alkan et al., 2005; Ersoy and Çelik, 2002;
Gregory, 1989; Saka and Güler, 2006), Na iyonları zeolitlerin difüze tabakalarına
yerleştiğinden, zeolitlerin yüzey yükünde herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır.
3.2. Arsenik Adsorpsiyonu Sonuçları
Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş her iki zeolitin farklı çözelti pH değerlerinde adsorpsiyon
kapasitesi Tablo 3’de gösterilmiştir. En yüksek As(V) uzaklaştırma kapasitesi pH=3’de NZ-B
zeolitinde bulunmuştur. NZ-B’nin NaOH ile muamelesi arsenik adsorpsiyon kapasitesini
azaltmış olup, bu NaOH ile muamele ile yüzey alanın azalmasının bir sonucu olabilmektedir.
NZ-M zeoliti ise en yüksek As(V) adsorpsiyon kapasitesini pH=9 değerinde göstermiş olup,
zeolitler arasındaki farklılık, katyon içeriklerindeki farklılığın bir sonucu olabilmektedir.
Tablo 3. Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş zolitler ile As(V) adsorpsiyonu (mg/g) sonuçları
pH
3
5
7
9
4.1
2.1
NZ-B
1.0
1.5
1.5
1.9
Na-NZ-B
1.9
1.9
1.9
2.8
NZ-M
1.1
Na-NZ-M
Zeolitlerin katyon içeriği ve As(V) adsorpsiyonu arasında bir ilişki kurmak için, çözeltilerin
katyon içeriği de analiz edilmiş ve Tablo 4’de listelenmiştir. NZ-B zeolitinde Mg katyonu
bulunurken, NZ-M zeolitinde ise K katyonu çözeltide analiz edilmiştir. Tüm doğal ve NaOH
ile muamele edilmiş zeolitlerde yüksek derişimlerde Na analiz edilmiş olup, yüksek Na içeriği
pH ayarlanması sırasında NaOH’den kaynaklanmaktadır. Al çözünmesine her iki zeolit türünde
de rastlanmış olup, NZ-M ve Na-NZ-M zeolitinde çözünmüş Al derişimi NZ-B ve Na-NZB’den oldukça yüksektir.
Düşük Al çözünürlülüğü NZ-B’nin yüksek stabilitesini
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doğrulamaktadır. NZ-B zeolitinin adsorpsiyon deneylerinde gözlenen Mg ve NZ-M zeolitinde
gözlenen K katyonlarının çözeltide varlığı As(V)’in sıra ile Mg ve K ile iyon değişimi ile
yüzeyde tutunmasının bir sonucu olabilmektedir.
Tablo 4. Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş zolitler ile As(V) adsorpsiyonu
çözeltilerin katyon bileşimi (mg/L)
pH
3
5
7
0.9
2.0
1.2
NZ-B
Mg
3.7
6.0
3.4
Al
307.2
784.9
305.4
Na
0.4
0.4
0.8
Na-NZ-B
Na
0.7
1.3
2.1
Al
292.8
517.3
285.8
Na
5.5
9.3
9.0
NZ-M
Al
266.6
672.4
344.2
Na
3.6
5.7
2.0
K
3.9
7.6
3.9
Na-NZ-M
Al
351.2
957.0
316.8
Na
K
-

sonrasında
9
1.0
4.2
276.9
0.8
2.2
293.0
8.4
342.7
1.4
4.2
292.8

4. SONUÇ
Manisa-Gördes ve Bigadic bölgelerinden elde edilmiş klinoptilolitçe zengin iki doğal zeolit
örneği 1.0 M NaOH ile muamele edilmiştir. Doğal ve muamele edilmiş zeolitler detaylı bir
şekilde karakterize edilmiştir. Bigadiç bölgesinden sağlanmış doğal zeolit, yapısında yüksek
derişimlerde kuvars ve feldspat fazlarının varlığının sonucu NaOH ile muameleye karşı yüksek
stabilite göstermiştir. Klinoptilolit fazı ise her iki zeolitte de stabil olmayıp, NaOH ile muamele
ile çözünmektedir. NaOH ile muamele ile zeolitlerde hidroksi sodalit fazları oluşmakta olup,
Na türleri zeolitin kristal yapısından çok difüze tabaklarına yerleşmiştir. Doğal ve modifiye
edilmiş zeolitlerin As(V) adsorpsiyonu sonucunda doğal zeolitler, modifiye edilmiş
zeolitlerden yüksek As(V) adsorpsiyon kapasitesine sahip olup, ICP-MS çözelti bileşim
sonuçlarına göre, As(V) zeolitlerin yapısındaki K ve Mg ile iyon değişimi ile yapıya
adsorplanabilmektedir.
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Özet
Alümina silikatlar olarak adlandırılan doğal zeolitler, yapılarında bulunan negatif yükleri
nötrleştirmek için alkali ve toprak alkali metal katyonların varlığına ek olarak temelde
[SiO4]4− ve [AlO4]5−‘den oluşmaktadırlar. Zeolitlerin alüminyum içeriği, yüzey özellikleri
(kanallar ve kafes yapısı) ile birlikte kimyasal ve ısıl kararlılığı, Bronsted/ Lewis asit dağılımını
ve adsorpsiyon kapasitesini değiştirebilmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, zeolitlerin
karakteristiklerini ve adsorpsiyon kapasitesini iyileştirmek için Türkiye’nin Bigadiç ve ManisaGördes bölgelerinden elde edilmiş doğal zeolitlere alüminyum yüklenmiştir. Doğal ve
modifiye edilmiş zeolitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri detaylı olarak karakterize edilmiştir.
Doğal ve alüminyum yüklenmiş zeolitlerin adsorpsiyon kapasitesi sulu çözeltilerden As(V)
uzaklaştırılmasında test edilmiştir. Alüminyum yüklemesi sonrasında, alüminyum oksit fazı
zeolitlerde gözlenmiş olup, özellikle NaOH ile önemli derecelerde desilika edilmiş zeolitlerde
oluşmuştur. Asit merkezlerinin zeolitlerde dağılımı alüminyum yüklemesi ile önemli
derecelerde değişmiştir. NH3-TPD sonuçları, artan alüminyum içeriğinin doğal zeolitlerin zayıf
ve orta asit merkezlerinin sayısının artığını göstermiştir. Artan alüminyum içeriği zeolitlerin
arsenik adsorpsiyon kapasitesini azalmıştır.
Anahtar kelimeler: Adsorpsiyon, Alüminyum yüklemesi, Arsenik, Doğal zeolit

EFFECT OF ALUMINIUM CONTENT OF ZEOLITES ON ARSENIC REMOVAL
FROM AQUOUS SOLITIONS
Abstract
Natural zeolites are mainly called alumina silicates because they are mainly formed from
[SiO4]4− and [AlO4]5− along with alkali or alkaline earth metal cations present within a zeolite
structure in order to balance the negative charges in the framework of the zeolites. Aluminum
content of the zeolites can be altered their chemical and thermal stability, distribution of
Bronsted/ Lewis acid sites and adsorption capacity in addition to characteristics (channels and
cage) of surface. Therefore, in this study, the aluminum was introduced into natural zeolites
originated from Bigadic and Manisa-Gördes regions of Turkey in order to improve
characteristics and adsorption capacity of the zeolites. Chemical and physical properties of
natural and modified zeolites were characterized in detail. Adsorption capacity of natural and
aluminum introduced zeolites was performed for removal of As (V) from aqueous solutions.
After the loading of aluminum, the aluminum oxide phase is detected on zeolites, particularly
for significantly zeolites desilicated with NaOH treatment and the distribution of acid sites in
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the zeolites is dramatically altered. Increasing aluminum content increased the number of weak
and medium acid sites based on the NH3-TPD results. Enhanced aluminum content of zeolites
decreased their arsenic adsorption capacity depending on their composition.
Keywords: Adsorption, Aluminum loading, Arsenic, Natural zeolite

1. GİRİŞ
Doğal zeolitler [SiO4]4− ve [AlO4]5- içeren alümina silikatlardır. Doğal zeolit kafesinde Si 4+ için
Al3+’in varlığı, yapının negatif yüklenmesine neden olup, negatif yükler alkali ve toprak alkali
metal katyonları ile nötrleştirmektedir. Kafes yapısındaki katyonlar hidratlanmış halde
bulunmakta ve onların miktarı [AlO4]5− ‘ın sayısı ile orantılı olarak değişmektedir. Her bir
zeolit, bulunduğu jeolojik bölgeye ve bileşimine bağlı olarak farklı yapısal birimlere ve
yapılara, farklı gözenek özelliklerine, kanal ve kafes yapısına sahiptir. Zeolitlerin bu özellikleri,
petrokimyasal kraking, atık ve atık su arıtımı, gaz ve çözücülerin uzaklaştırılması (ÁlvarezAyuso et al., 2003; Moamen et al., 2016; Tomita et al., 2004; Vermeiren and Gilson, 2009;
Wang and Peng, 2010) ile birlikte tarım ve inşaat alanlarında (Polat et al., 2004) da kullanıma
izin vermektedir.
Zeolitlere alüminyum yüklenmesi alüminyum kaynağı olarak alüminyum sülfat ve sodyum
alüminat ve silisyum kaynağı olarak doğal zeolit kullanılarak Kemali vd (Kamali et al.,
2009a) tarafından çalışılmıştır. Yöntem Türkiye’nin Sivas-Yavu bölgesinden sağlanmış doğal
zeolite uygulanmış (Ates, 2014) ve zeolitin artan alüminyum içeriği zeolitin ısıl kararlılığını,
güçlü asit merkezlerinin sayısını ve mangan adsorpsiyon kapsitesini artırmış, fakat zeolitin
yüzey alanında azalmalara neden olmuştur. Guaya vd. (Guaya et al., 2015), zeolitte
hidratlanmış alüminyum oksit (HAIO) oluşumunu artırmak için Al(III) ile Slovakya doğal
zeolitini (klinoptilolit) modifiye etmiştir. Zeolit yüzeyine hidroksil grupların (≅Al-OH)
yüklenmesi zeolitin fosfat adsorpsiyon kapasitesini 0.6 mg-P/g’den 7.0 mg-P/g’a artırmış fakat
amonyum adsorpsiyon kapasitesini 33 mg-N/g ‘dan 30 mg-N/g’a hafif olarak azaltmıştır.
Bu çalışmada, doğal zeolitlerin karakteristiklerini iyileştirmek ve adsorpsiyon kapasitesini
artırmak için Bigadiç ve Manisa- Gördes bölgelerinden sağlanmış iki farklı bileşimli doğal
zeolit türüne alüminyum yüklenmiştir. Alüminyum yüklemesi, doğal zeolitin NaOH ile
muamelesi sonrasında zeolit yapısına hidratlanmış alüminyum oksittin (HAIO) oluşumuyla
gerçekleştirilmiştir. Doğal ve alüminyum yüklenmiş zeolitin fiziksel ve kimyasal özellikleri
SEM-EDS, N2 adsorpsiyonu ve desorpsiyonu, NH3-TPD ve zeta potansiyeli ile karakterize
edilmiştir. Örneklerin adsorpsiyon kapasitesi farklı pH değerlerinde As(V)’in sulu çözeltilerden
uzaklaştırılması için test edilmiştir.
2. DENEYSEL YÖNTEM
2.1. Malzemeler
Doğal zeolitler Manisa-Gördes (NZ-M) ve Bigadiç (NZ-B) yörelerinden sağlanmıştır. Zeolitler
bilyeli değirmen ile öğütülmüş ve elek analizi ile 0.25 -0.5 mm parçacık boyutuna ayarlanmıştır.
Yıkama ve 120 oC’de fırında kurutma sonrası, doğal zeolitin her birinin 20 g’ı 2.5 M NaOH’in
500 cm3 ile 90 oC’de 500 rpm’de 1 saat karıştırılmıştır. Karışım filtrelenmiş, yıkanmış ve
kurutulmuştur ve örneğe Na-NZ-x adı verilmiştir. Burada x zeolitin sağlandığı bölgeyi
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(Manisa(M) ve Bigadiç (B))’i göstermektedir. Na ile muamele edilmiş zeolite alüminyum
yüklemesi Kamali vd. (Kamali et al., 2009b)’inin çalışmasına göre yapılmıştır. Alüminyum
çözeltisini hazırlamak için, sodyum klorür, alüminyum sülfat (Al 2(SO4)3) ve su 1:5.4:10
kütlesel oranlarda karıştırılmış ve berrak bir çözelti olana kadar (Çözelti A) karıştırılmıştır.
Alüminyum sülfat (Al2(SO4)3), sodyum hidroksit ve su 1:1.5:7.8 kütlesel oranlarda karıştırılmış
ve berrak bir çözelti olana kadar karıştırılmıştır (Çözelti B). Çözelti A, Na-NZ ve Çözelti B 1:
7.1:1 kütlesel oranlarda 90 oC’de 2 saat için 500 rpm’de karıştırılmıştır. Katı ürün filtrelenmiş,
yıkanmış ve 80 oC’de kurutulmuştur. Al yüklenmiş ürün Al-NZ-x olarak adlandırılmıştır.
Burada x, zeolitin elde edildiği bölgeyi göstermektedir.
2.2. Örneklerin Karakterizasyonu
Doğal ve Al yüklenmiş zeolitlerin kimyasal bileşimi taramalı elektron mikroskobu (SEM)
(JEOL/ JSM-6610) üzerine monte edilmiş Enerji Dispersif X-Ray spektroskopisi (EDS)
(OXFORD INSTRUMENTS INCA X-Act/51-ADD0013) ile analiz edilmiştir.
Doğal ve Al yüklenmiş zeolitlerin morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) (JEOL/
JSM-6610) ile görüntülenmiştir.
Doğal ve Al yüklenmiş zeolitlerin X Işını Kırınımı (XRD) desenleri mono kromatografik
olmayan Cu Kα1-radyasyonlu (40 kV, 40 mA, λ = 1.5 Å) Rigaku SmartLab X-ray
diffraktometer ile belirlenmiştir. Tarama aralığı 2θ= 5–65 o‘dir.
Doğal ve Al yüklenmiş zeolitlerin yüzey alanı ve gözenek hacimleri -196 oC’de N2
adsorpsiyonu-desorpsiyonu (AUTOSORB 1C) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
Adsorpsiyon öncesinde, örnekler oda sıcaklığında 66.6 Pa basınca kadar vakum uygulanmış
ve sonra 250 oC’e örnek hücresi ısıtılmış ve 1.3 Pa basınca ulaşıncaya kadar vakum
uygulanmıştır. Yüzey alanı, toplam gözenek hacmi ve mikro gözenek hacmi sıra ile çok noktalı
BET, t-plot ve DR (Dubinin–Radushkevic) yöntemleri ile belirlenmiştir.
Doğal ve Al yüklenmiş zeolitlerin infrared absorpsiyon ölçümleri Fourier Transform Infrared
(FTIR) spektrofotometresi (Bruker Optics- Alpha) ile ölçülmüştür. FTIR spektrum elmas
kristalli tek sekmeli ATR kullanılarak 650- 4000 cm-1 dalga boyu aralığında ölçülmüştür.
Örneklerin FTIR spektrumu 128 taramanın ortalamasıdır ve ölçümlerde kullanılan spektrum
çözünürlülüğü ise 4 cm-1’dir.
Doğal ve Al yüklenmiş zeolitlerin yüzey asitliğini belirlemek için amonyak ile sıcaklık
programlı desorpsiyon (NH3-TPD) Autochem II-2920 (Micromeritics) cihazı kullanılarak
belirlenmiştir. Örnekler 50 oC’de helyumda % 15 (v./v.) NH3’in akışı ile doyurulmuş ve sonra
adsorplanmış amonyak saf helyumun 25 cm3 dk-1 akış hızı ile ile10 K dk-1 ısıtma hızı ile 900
o
C’e kadar ısıtma ile desorbe edilmiştir.
Örneklerin zeta potansiyel ölçümleri bir zeta ölçer (Malvern Zetasizer- Nano-Z) ile
ölçülmüştür. Örneklerin 0.005 g’ı 100 ml distile su ile karıştırılmıştır ve ultrasonik ses
banyosunda 2 saat homojenleştirilmiştir. Çözeltilerin pH’ı farklı pH’lara ayarlanmış ve 30 dk
için dengelenmiştir. pH dengesine ulaşmış çözeltiler disposable şırınga ile mikro elektroforez
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hücreye enjekte edilmiştir. Her ölçüm öncesi elektroforez hücre birkaç kez yıkanmıştır. Her bir
örnek için iki ölçüm yapılmış ve ortalaması alınmıştır.
2.3. Adsorpsiyon Deneyleri
Kesikli adsorpsiyon deneyleri 200 rpm sabit karıştırma hızında 25 oC’de manyetik bir
karıştırıcı(IKA-RT10) kullanılarak cam erlenlerde (0.1 L) gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon
kapasitesine pH’ın etkisi incelemesinde 1 g L-1 adsorbent miktarı, 25 oC’de ve 25 mg L-1
başlangıç arsenik derişimi ile 6 saat adsorpsiyon süresi ile gerçekleştirilmiştir. As(V)
çözeltilerinin başlangıç pH’ı HNO3 ve NaOH çözeltileri ile Chebios 640 Lab pH metre
kullanılarak ayarlanmıştır. Adsorpsiyon sonrasında, çözelti karışımdan katı ve sıvıyı ayırmak
için 5000 rpm’de 5 dk santrifüj (Hettich Zantrifugen, Universal 16A) kullanılmıştır.
Adsorpsiyon öncesi başlangıçta ve adsorpsiyon sonrası sıvıda kalan arsenik ICP-MS (Thermo
Scientific iCAP Q Series ICP-MS) ile ölçülmüştür. Sağlanan tüm sonuçlar iki deneysel
çalışmanın ortalamasıdır.
Arsenik adsorpsiyon kapasitesi (qe, mg g− 1) 1 denklemi ile belirlenmiştir.
qe =

(Co−Ce)V
m

(1)

Burada Co ve Ce sıra ile arseniğin başlangıçta ve adsorpsiyon sonrası (mg L− 1) derişimlerini
ve m ise adsorpsiyon deneylerinde kullanılan adsorbentin g miktarıdır.
ICP-MS ölçümlerinde adsorpsiyon sonrası çözeltilerde As(V) ile birlikte, Al, Na, Mg, K ve Ca
ölçümleri de yapılmıştır.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
3.1. Karakterizasyon sonuçları
Farklı bileşimli doğal zeolitlerin ve onların alüminyum yüklenmiş formlarının XRD sonuçları
temel alındığında (Ates, 2019), NZ-B zeoliti klinoptilolit ((Na, K, Ca) 2–3Al3(Al,
Si)2Si13O36·12(H2O)), feldspat (KAlSi3O8–NaAlSi3O8–CaAl2Si2O8), kuvars (SiO2) ve kil
(Al,Si)3O4 fazlarından oluşmaktadır. 2.5 M NaOH ile muamele sonrası NZ-B’de hidroksi
sodalit (2θ’nın 20.86, 29, 31.14, 34.76, 37.66 ve 38 ) pikleri gözlenmiş ve alüminyum yükleme
ile hidroksi sodalit piklerinin çoğu yapıda kalmıştır. NaOH ile muamele ve sonar alüminyum
yüklemesi, klinoptilolit faz bileşiminde azalmaya ve feldspat ve kuvars fazlarında da önemsiz
değişimlere neden olmuştur. Fakat, alüminyum yüklemesi sonrasında alüminyum oksit piki
XRD’de gözlenmemiş olup, bu 3-4 nm küçük partikül boyutuna sahip alüminyum oksit
kristallerinin oluşumu (Guzman-Vargas et al., 2003; Melián-Cabrera et al., 2006a) ya da
alüminyum oksit türlerinin zeolitin kafes yapısı dışına yerleşmiş olmasının (Guzman-Vargas et
al., 2003; Kögel et al., 1999; Melián-Cabrera et al., 2006b) bir sonucu olabilir.
NZ-M zeoliti klinoptilolit, feldspat ve kuvars fazlarından oluşmaktadır. Alüminyum
yüklemesinden sonra, klinoptilolit, kuvars ve feldspat fazlarının çoğu korunmasına ek olarak,
alüminyum oksit ve hidroksi sodalit oluşumu gözlenmiştir.
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Doğal zeolitlerin SEM görünümleri (Ates, 2019), NZ-B zeolitinin plaka şeklindeki
partiküllerinin mikron boyutlu kümeleri şeklinde olduğunu ve NZ-M zeolitinin ise pürüzlü bir
yüzeye sahip olduğunu göstermiştir. Alkali ile muamele NZ-B ve NZ-M zeolitlerinin
morfolojisi tamamen değişmiştir. Alüminyum yüklemesi ise NZ-B zeolitinin yapısını önemli
derecede etkilemezken, NZ-M zeolitinin, plakaların 1 μm‘den büyük partiküllerin oluşuma
neden olmuştur.
Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin elementel bileşimleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 2.5
NaOH ile muamele, zeolitlerin bileşimine bağlı olmaksızın desilikasyona neden olmuştur. NZB’nin desilikasyon yüzdesi NZ-M’den düşük olup, bu yapıda yer alan yüksek miktarda kuvars
ve feldspat fazlarının varlığının bir sonucudur (Ates, 2018). Zeolitin bileşimine bağlı olarak
kısmi dealüminasyon ve dekatyonizasyon da meydana gelmesine karşılık zeolitlerin NaOH ile
muamele ile zeolitlerin Na içeriği, hidroksi sodalit oluşumu sonucu olarak önemli miktarda
artmıştır. NaOH ile muamele edilmiş örneklere alüminyum yüklemesi, her iki zeolitin
alüminyum içeriğinde artışa ek olarak Mg+2, Ca +2 ve Fe+3 katyonlarında da artışa sebep
olmuştur. Zeolitlerin Na içeriği ise azalmıştır.
Tablo 1. EDS ile belirlenmiş doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin elementel yüzde kütle
bileşimi
Örnek NZ-B
Na-NZ-B Al-NZ-B
NZ-M
Na-NZ-M
Al-NZ-M
26.5
24.7
26.0
32.4
24.7
28.2
Si
5.5
4.6
5.7
5.6
6.1
8.1
Al
61.4
50.6
53.3
56.4
55.1
53.9
O
2.7
1.9
5.0
2.7
2.1
1.2
K
2.1
6.1
3.9
0.6
1.6
1.4
Ca
0.8
1.4
1.7
0.4
Mg
0.9
0.9
3.0
0.7
1.6
2.0
Fe
9.7
1.5
1.6
8.5
5.1
Na
Her iki zeolitin N2 ile 77 K’de adsorpsiyon-desorpsiyon izotermine göre (Ates, 2018), NZ-B
örneği mikro gözenekli malzemeler için karakteristik olan Tip I izotermi göstermektedir.
NZ-M zeoliti ise, adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermleri arasında histerisis bulunan mikro ve
mezo gözenekli bir yapı olan Tip II b izotermine uymaktadır. N 2’in adsorpsiyon ve
desorpsiyonundan hesaplanmış yüzey alanı ve gözenek özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
NaOH ile muamele hem NZ-B hem de NZ-B zeolitinin yüzey alanında ve ortalama gözenek
çapında azalmaya neden olmuştur. XRD ve EDS sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde, bu
her iki zeolitin yapısından klinoptilolit fazının ayrılması ile ve çatı dışında ekstrakte olan
alüminyum türlerin oluşumunun bir sonucu olabilmektedir. NaOH ile muamele edilmiş
zeolitlere alüminyumun yüklenmesi ile mikro gözeneklerin oluşumuyla örneklerin yüzey
alanları artmıştır.
Tablo 2. Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin yüzey alanı ve gözenek özellikleri
Örnek
NZ-B
Na-NZ-B
Al-NZ-B
NZ-M
Na-NZ
Al-NZ-M
a
Çok noktalı BET;

SBETa (m2 g-1)
VToplamb(cm3 g-1)
VMikroc (cm3 g-1)
Dp (Å)
27.3
0.19
0.008
285
25.5
0.24
0.009
192
31.8
0.28
0.012
179
44.8
0.22
0.012
201
3.6
1.98x10-2
5.40 x10-4
109
13.6
0.08
0.004
127
b
P/Po = 0.99’da adsorplanmış hacim; c DR yöntemi ile belirlenmiş mikro gözenek hacmi
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Zeolitlerin NaOH ile muamelesi ile yüzey asitliğindeki değişimler NH 3-TPD ile incelenmiştir.
Doğal zeolitlerin NaOH ile muamelesi zeolitin bileşimine göre farklı yüzey asitliği dağılımına
neden olmuştur. NZ-B zeolitinde, 300 oC’in altında ve 500 oC’in üzerinde desorplanmış NH3
pik şiddeti artmıştır. Bu bulgular Esquivel vd.(Esquivel et al., 2011)’in çalışması ile uyumlu
olup, Na(I) iyonları β-zeolitteki protonlarla yer değiştirdiğinde, orta ve güçlü asit merkezlerin
sayısı azalmaktadır. Bilindiği gibi, 300 oC maksimumlu NH3 desorpsiyon piki orta ve güçlü asit
merkezlerini (Brønsted ve/ya da Lewis) (Kapustin et al., 1988; Lobree et al., 1999; MeliánCabrera et al., 2006b, 2006a; Topsøe et al., 1981), 300 oC’in altındaki pikler ise zayıf olarak
adsorplanmış NH3 (Kapustin et al., 1988; Lobree et al., 1999), Na+ ile etkileşimde bulunan
NH3’i (Topsøe et al., 1981) ve kafes dışına yerleşmiş Al türleri ile etkileşimde bulunan NH3’in
(Lobree et al., 1999) bir sonucu olabilmektedir. 625 oC bölgesindeki pikler ise, zeolitlerin
dehidroksilasyonu ile ilişkilidir (Katranas et al., 2003). FTIR sonuçları ile birlikte
incelendiğinde NZ-B’nin NaOH ile muamele ile kafes dışına yerleşmiş Al türleri artmakta ve
SEM-EDS sonuçları ve XRD sonuçlarında gözlenen Na’ın yapıya yerleşmesi sonucu 300 oC’in
altında NH3 desorpsiyon artışını doğrulamaktadır. NZ-M zeolitinde ise 300 oC’in altında NH3
desopsiyon pik şiddetinde azalma ve 500 oC’in üzerindeki pik şiddetinde ise artış olmuştur.
XRD ve EDS sonuçlarına göre desilikasyon ve klinoptlolit fazının yapıdan uzaklaşması sonucu,
yapıda meydana gelen yapısal bozulmanın bir sonucu olabilmektedir.
NaOH ile maumele edilmiş her iki zeolite alüminyum yüklenmesi NZ-B’de tüm asit
merkezlerinde desorplanmış NH3 piklerinin şiddetini artırırken, NZ-M’de 400 oC’in altında
NH3 desopsiyon pik şiddetini artırmıştır. Bu bulgu, her iki zeolit türünde de alüminyum
yüklemesi ile kafes dışına yerleşmiş alüminyum türlerinin artmasının (Lobree et al., 1999) bir
sonucu olabilmektedir.
Doğal ve muamele edilmiş zeolitlerin yüzey yükündeki değişimler zeta potansiyel ölçümleri
ile yapılmış olup, çözelti pH’ın 1.5’den 12’e artışı ile her iki zeolitin zeta potansiyel değerleri
negatif bölgededir. NaOH ile muamele ve sonrasında alüminyum yüklemesi zeolitlerin
elektronegatifliğinde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır. Literatürdeki verilere göre
(Alkan et al., 2005; Ersoy and Çelik, 2002; Gregory, 1989; Saka and Güler, 2006), Na ve Al
iyonları zeolitlerin difüze tabakalarına yerleştiğinden, zeolitlerin yüzey yükünde herhangi bir
değişikliğe neden olmamıştır.
3.2. Arsenik Adsorpsiyonu Sonuçları
Doğal ve alüminyum yüklenmiş her iki zeolitin farklı çözelti pH değerlerinde adsorpsiyon
kapasitesi Tablo 3’de gösterilmiştir. En yüksek As(V) uzaklaştırma kapasitesi pH=3’de NZ-B
zeolitinde bulunmuştur. NZ-B’e Al yüklemesi arsenik adsorpsiyon kapasitesini azaltmış olup,
bu Al yüklemesi ile yüzey alanın azalmasının bir sonucu olabilmektedir. NZ-M zeoliti ise en
yüksek As(V) adsorpsiyon kapasitesini pH=9 değerinde göstermiş olup, zeolitler arasındaki
farklılık, katyon içeriklerindeki farklılığın bir sonucu olabilmektedir.
Tablo 3. Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş zolitler ile As(V) adsorpsiyonu (mg/g) sonuçları
pH
NZ-B
Al-NZ-B
NZ-M
Al-NZ-M

3

5

7

9

4.1
0.8
1.9
-

0.5
1.9
-

0.0
1.9
-

2.1
1.8
2.8
0.7
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Zeolitlerin katyon içeriği ve As(V) adsorpsiyonu arasında bir ilişki kurmak için, çözeltilerin
katyon içeriği de analiz edilmiş ve Tablo 4’de listelenmiştir. NZ-B zeolitinde Mg katyonu
bulunurken, NZ-M zeolitinde ise K katyonu çözeltide analiz edilmiştir. Her iki doğal zeolit sulu
çözeltisinde de yüksek derişimlerde Na analiz edilmiş olup, yüksek Na içeriği pH ayarlanması
sırasında NaOH’den kaynaklanmaktadır. Al çözünmesine her iki doğal zeolit türünde de
rastlanmış olup, NZ-M ve Na-NZ-M zeolitinde çözünmüş Al derişimi NZ-B ve Na-NZ-B’den
oldukça yüksektir. Düşük Al çözünürlülüğü NZ-B’nin yüksek stabilitesini doğrulamaktadır.
NZ-B zeolitinin adsorpsiyon deneylerinde gözlenen Mg ve NZ-M zeolitinde gözlenen K
katyonlarının çözeltide varlığı As(V)’in sıra ile Mg ve K ile iyon değişimi ile yüzeyde
tutunmasının bir sonucu olabilmektedir.
Tablo 4. Doğal ve NaOH ile muamele edilmiş zolitler ile As(V) adsorpsiyonu
çözeltilerin katyon bileşimi (mg/L)
pH
3
5
7
0.9
2.0
1.2
NZ-B
Mg
3.7
6.0
3.4
Al
307.2
784.9
305.4
Na
2.9
2.0
2.1
Al-NZ-B
Mg
5.5
9.3
9.0
NZ-M
Al
266.6
672.4
344.2
Na
3.6
5.7
2.0
K

sonrasında
9
1.0
4.2
276.9
1.6
8.4
342.7
1.4

4. SONUÇ
Manisa-Gördes ve Bigadic bölgelerinden elde edilmiş klinoptilolitçe zengin iki doğal zeolit
örneği 2.5 M NaOH ile muamele sonrası yapılarına alüminyum yüklenmiştir. Doğal ve
muamele edilmiş zeolitler detaylı bir şekilde karakterize edilmiştir. Bigadiç bölgesinden
sağlanmış doğal zeolit, yapısında yüksek derişimlerde kuvars ve feldspat fazlarının varlığının
sonucu NaOH ile muameleye karşı yüksek stabilite göstermiştir.
NaOH ile muamele ile zeolitlerde hidroksi sodalit fazları oluşmakta olup, Na türleri zeolitin
kristal yapısından çok difüze tabaklarına yerleşmiştir. NaOH ile muamele edilmiş zeolitlere
alüminyum yüklemesi, zeolitlerin alüminyum içeriğini artırmakta ve yüzeyde zayıf ve orta asit
merkezlerinin sayısının artışına neden olmaktadır.
Alüminyum yüklemesi, yüksek miktarda desilikasyona uğramış zeolitte daha etkili olup, yapıda
alüminyum oksit fazları da gözlenmiştir.
Doğal ve modifiye edilmiş zeolitlerin As(V) adsorpsiyonu sonucunda doğal zeolitler, modifiye
edilmiş zeolitlerden yüksek As(V) adsorpsiyon kapasitesine sahip olup, ICP-MS çözelti bileşim
sonuçlarına göre, As(V) zeolitlerin yapısındaki K ve Mg ile iyon değişimi ile yapıya
adsorplanabilmektedir.
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Abstract
Hydrological models are frequently used in the development of strategies for water resources
management. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT), which is a physically based and
semi-dispersed model, provides very successful results in the examination of hydrological
events, development of sediment and water quality models. The creation of the water budget in
water potential determination studies provides important comments about the study area.
The Çarşamba River, located in the Konya Closed Basin, was designated as the study area. The
establishment of the hydrological model of the Çarşamba Çayı, which contributes to meet the
agricultural irrigation needs, is necessary to determine the water potential of the study area. In
this study, the water budget was evaluated for the headwater of Çarşamba River during the
period of 2006-2015. The hydrological model of the study area was constructed by using the
SWAT model. At the stage of development of the hydrological model, hydrological and
meteorological data were obtained from Seydişehir and Hadim meteorological observation
stations and D16A115 flow observation station. The evapotranspiration required for water
budget calculations was determined using the Penman Monteith method. In the evaluation of
the success of the SWAT model, the coefficient of determination (R 2), Nash-Sutcliffe
Efficiency Coefficient (NSE) and percentage of bias (PBIAS) performance criteria were used.
SWAT-CUP was used for the calibration and validation of the SWAT model. According to the
results of the study, a negative change was observed in storage at the end of 2008 and 2013.
However, there have been positive changes in storage of the study area in other years. In annual
total precipitation, the highest value was obtained in 2009 and the lowest value was obtained in
2013. When the evapotranspiration parameter was examined, the highest values were observed
in the years 2011 and 2012.
Keywords: Çarşamba River, Konya Closed Basin, Penman-Monteith, SWAT, Water Budget

1. INTRODUCTION
For the successful management of water resources, the existing water resources potential needs
to be determined. Identifying water potential is the most basic step in development water
management strategies. In this respect, it is the most commonly used practice to determine the
water budget for study areas.
The budgeting of the water can clearly define the intended use of the existing water resource.
In addition, in accordance with the information obtained, the amount of water accumulated,
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entering and leaving the basin can be determined. Thus, water management strategies can be
developed for the sparing use of available resources. Developed water strategies also contribute
to the management of agricultural activities.
It is not possible to monitor the whole movement of water within the basin. Water budgets are
established within a certain confidence interval. In addition, not all parameters in the
hydrological cycle can be easily calculated. Hydrological models developed to eliminate these
deficiencies are frequently used in the calculation of the elements constituting the water budget.
Hydrological models vary depending on the problem being addressed. When the hydrological
models are examined in terms of their spatial distribution characteristics, they are divided into
three groups: lumped, semi-distributed and distributed models. Lumped models take the basin
as a whole, while the semi-distributed and distributed models try to find a solution by dividing
the basin into small pieces. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model used in this
study is expressed as a semi-distributed, physically based model.
Anh and Kim (2018), have been examined the surface flow and groundwater interactions in the
water budget they created with the SWAT model. In the study conducted in the Han River basin
in South Korea, 4 multi-purpose dams and 3 multi-functional regulator have been investigated.
Evapotranspiration and rising water from shallow aquifers were determined to be more than
29% in dry months and 10% in wet months. In addition, it has been determined that percolation
is of great importance in forming the water budget. Golmohammadi et al. (2017), developed
the SWATDRAIN model by combining DRAINMOD that model subsurface flow and SWAT
models. In the study in Canada, they identified water quality and hydrology models of
agricultural areas belonging to
the Canagagigue Basin. They created a water budget for a basin with drainage channels.
Tufekciogluet al.(2017), determined the water budget in the hydrological model they created
using the SWAT model and examined the forest fire extinguishing strategies. They aimed to
identify flow management strategies for the sustainable prevention of forest fires for Bayam
Forest. Sehgal et al. (2018), using the SWAT model, developed a high-resolution daily water
budget. The studies have been carried out for 50 watersheds in the southeast of America. It was
stated that the developed hydrology model could be used in watershed management.
In this study, it is aimed to establish SWAT model for Çarşamba River in Konya Closed Basin
and to create water budget for 2006-2015 period in line with the produced outputs. Considering
that Çarşamba River is an important water resource for Konya Plain, the investigation of water
potential for a period of ten years will contribute to the development of water management
strategies.
2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Study Area and Data
The study area was determined as the headwater of Çarşamba River in Konya Closed Basin
(Figure 1). Considering the agricultural potential of Konya Plain, Çarşamba River is of great
importance in terms of the providing of irrigation water. The study area is limited to the drainage
area of the D16A115 Stream Gauge Station (SGS). The study area with a drainage area of
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153.87 km2 is located close to the Taurus Mountains. It is thought that the water leaking from
the Sarı Ot Lake in the upper parts of the headwater of Çarşamba River, with the help of Aygır
Spring, plays an important role in the feeding of Çarşamba River.

Figure 1. The headwater of Çarşamba River in Konya Closed Basin
The meteorological data required for the study were obtained from Seydişehir and Hadim
stations and hydrological data were obtained from D16A115 SGS. Since the individual
measurements were not carried out by the station, no clear location could be given. Table 1
describes the characteristics of the stations.
Table 1. Properties of the gauges (Koycegiz and Buyukyildiz, 2019)
Station Number
17898
17928
D16A115

Station Name
Seydişehir
Hadim
Çarşamba River (Sorkun)

Altitude (m)
1129
1552
1150

Latitude
37°25′36′′ N
36°59′21′′ N
37°10′12′′ N

Longitude
31°50′56′′ E
32°27′20′′ E
32°09′44′′ E

2.2 The Soil and Water Assessment Tool (SWAT)
SWAT is a physically based semi-distributed model. Calculates the basin by dividing it into
hydrological response units (HRU). HRU is the unit of calculation obtained by separating parts
with similar characteristics in the basin. The SWAT performs its calculations with a water
budget equation. The hydrology model was developed using the Soil Conservation Services
Runoff Curve Number (SCS-CN) and the evapotranspiration model was performed using the
Penman–Monteith method. (Neitsch et al., 2009). During the calibration and validation phase
of the SWAT, the sequential uncertainty fitting 2 (SUFI-2) algorithm in the SWAT-CUP was
used and Nash – Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) was considered as the objective function.
In addition, determination coefficient (R2) and percent bias (PBias) performance criteria which
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are frequently used in the literature were used to evaluate model success. (Abbaspour, 2015;
Buyukyildiz et al., 2014; Tongal, 2013).
3. RESULTS AND DISCUSSION
The results of the hydrological model developed using the SWAT are given in Table 2.
According to Table 2, it is seen that the simulation values have the accuracy values that can be
used in the water budget calculations (Koycegiz and Buyukyildiz, 2019).
Table 2. Streamflow results by using SWAT (Koycegiz and Buyukyildiz, 2019)
R2
NSE
PBIAS (%)

Calibration (SUFI-2)
0.787
0.779
−7.562

Validation
0.508
0.502
−8.163

From the SWAT, flow and evapotranspiration values were obtained and water budget was
formed. In the study conducted between 2006 and 2015, individual measurements taken from
the nearby Aygır Spring were included. Water budget for Çarşamba River is shown in Figure
2. In Figure 2; P=Precipitation, ET=Evapotranspiration, Q115=Flow of D16A115,
QAP=Individual measurement data of Aygır Spring, ∆S= Storage change of basin.
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-200
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Figure 2. Water budget results of the study area
According to Figure 2, precipitation reached its highest value in 2009. Although
evapotranspiration reached its highest value in 2012, it did not show significant changes in the
2006-2015 period. As the flow from Aygır Spring has increased since 2010, the amount of
water accumulated in the basin has increased.
4. CONCLUSION
Water resources should be used in line with sustainable strategies. In this respect, the potentials
of the existing water resources should be determined. SWAT model was established for
Çarşamba River which is of great importance for Konya Closed Basin. The flow and
evapotranspiration data of the study area were obtained with SWAT which is a physical based
model. The water budget was evaluated in the 2006-2015 period of Çarşamba River together
484

with the measured precipitation and groundwater flows. The SWAT Model for Çarşamba River
produced satisfactory results compared to the literature.
During the period 2006-2015, precipitation reached its highest value in 2009, but the positive
peak in storage was achieved in 2014. Groundwater from the Aygır Spring prevents the
evaporation from surface of the upper part of the study area and supported the flow of the main
branch.
After 2010, more flow was measured at Aygır Spring than D16A115 SGS. Inadequate
measurements at the Aygır Spring, evaporation losses in the water and withdrawal of water by
the local people for personal use may be considered as the reason for this situation.
When evapotranspiration values are considered, it can be stated that most of the storage
potential of the basin is lost. Afforestation will increase the amount of intercepted water. In
addition, increasing the amount of intercepted water will cause some increase in convective
rainfall.
In order to improve the study, a more detailed examination of the physical processes of
Çarşamba River has great importance in terms of increasing the stored water potential. The
determination of the most suitable plant species for the region may be the subject of another
study. The development of forecasting methods for ungauged basins will provide a more
detailed analysis of the study area.
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Abstract
With the increase in global warming, significant changes have occurred in the climate
throughout the world. Extreme changes in the climates how the effect of decreasing water
resources and increasing drought, heat waves and floods. The drought is indicated as
hydrological, agricultural and socio-economic drought, primarily meteorological drought.
Agricultural drought leads to a decrease in productivity in agriculture. Drought is one of the
most important impact parameters in the planning of agricultural strategies. Agricultural
drought brings along food shortages and socio-economic problems. For these reasons, it is
necessary to estimate and monitor agricultural drought.
The study was carried out in the headwater of Çarşamba River located in Konya Closed Basin
where agricultural activities were effective. The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) was
used to obtain daily soil moisture data for the period of 2006-2015. SWAT-CUP was used to
determine the optimum parameters of the SWAT model. Standardized Soil Moisture Index
(SSI) was calculated by using soil moisture values obtained by using hydrological model
developed by using SWAT model. SSI is frequently used because it can be easily interpreted to
evaluate the effects of agricultural drought.
Within the scope of the study, it was aimed to perform agricultural drought analysis for the
period of 2006-2015 in the headwater of Çarşamba River by SWAT-SSI assessment. As a result
of the study, the years 2006-2007-2012 were determined as dry years, and the years 2008-20112015 were determined as non-dry years in terms of soil moisture. It was determined that there
was no extreme event for other years.
Keywords: Drought, Konya Closed Basin, Standardized Soil Moisture Index, Semi-Distributed, SWAT

1. INTRODUCTION
Drought is one of the natural disasters that directly or indirectly affect people's lives to a great
extent. Anticipating drought and taking measures is an important factor in the development of
water management strategies. However, the increase in anthropogenic effects has made the
effects of drought more complicated. Agricultural activities and supply of drinking water are
important events which are directly affected in case of drought and necessary for human life.
In this context, all parameters that may indicate drought in nature should be examined in detail;
their physics must be understood and monitored instantly. In this context, all parameters that
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may indicate drought in nature should be examined in detail, the physical structure of the
drought should be understood and the drought should be monitored instantly.
There are many drought indices in the literature for monitoring drought. Different droughts
(agricultural, meteorological, hydrological, etc.) have been identified in order to examine the
effects of drought in detail. Agricultural drought is one of the important droughts that directly
affects the food chain and affects the whole hydrological cycle. Monitoring of agricultural
drought is important in determining the agricultural strategies of the country, conducting
afforestation works successfully and shaping water management strategies.
Xu et al. (2018) aimed to develop a simple and easily interpretable drought index. Standard Soil
Moisture Index (SSI) was tested with remote sensing data and compared with different drought
indices. As a result, sensitive and effective results were obtained for short periods. Hoyos et al.
(2019), using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model, evaluated the monthly and
annual streamflow models according to the drought scenarios in their study, which examined
the impact of drought on streamflow in the Caribbean.
Esfahanian et al. (2017) aimed to develop a universal drought index that could evaluate different
types of drought (meteorological, agricultural, hydrological, etc.), and thus stated that managers
could determine healthy strategies when creating water resource plans. Huang et al. (2019)
aimed to create a drought profile for China by combining non-parametric multivariate
standardized drought index (NMSDI) with precipitation-flow information. In the study where
spatial and temporal analysis was conducted, it was concluded that the drought timing was quite
effective in terms of drought migration and adaptation.
According to the literature study, it was seen that drought indexes were developed for different
needs. The ease of use of these indices will enable decision-makers to interpret these indices
easily and make widely used by people. In this study, the Standardized Soil Moisture Index
(SSI), which is easy to use and interpret, has been applied to headwater of Çarşamba River
within the Konya Closed Basin. It was aimed to obtain information on agricultural drought by
using SSI for Çarşamba River.
2. MATERIAL and METHOD
2.1. Study Area
Konya Closed Basin has great importance in terms of agricultural activities. The development
of water management policies aims to support the production of agricultural areas through
sustainable strategies. Çarşamba River, which is located in Konya Closed Basin, is considered
as an important water source. The drainage area of the D16A115 observation station (headwater
of Çarşamba River) was used as the study area (Figure 1).
2.2. Hydrological Model
Soil moisture data required for agricultural drought analysis were obtained by using Soil and
Water Assessment Tool (SWAT) which is a semi-distributed physical based model. The
hydrological model was calibrated with the data of the D16A115 streamflow monitoring
station. Sequential Uncertainty Fitting 2 (SUFI-2) algorithm used in SWAT-CUP was used for
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calibration process. In addition, Nash-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE), determination
coefficient (R2) and percent bias (PBias) performance criteria were used to evaluate the success
of the model (Koycegiz and Buyukyildiz, 2019)

Figure 1. D16A115 (headwater of Çarşamba River) used as study area
2.3. Standardized Soil Moisture Index
In order to obtain information about drought, SSI which is an easily and effectively interpretable
index was used in the study. Equation 1 was used to calculate the SSI.
𝑥−𝜇
𝑆𝑆𝐼 = 𝜎
(1)
In this equation, x, µ and σ are expressed as measured value, mean and standard deviation,
respectively (Xu et al., 2018).
3. RESULTS AND DISCUSSION
The model results developed using SWAT model is given in Table 1 (Koycegiz and
Buyukyildiz, 2019). Compared to the literature, it was determined that the model produced
satisfactory results (Moriasi et al., 2007).
Table 1. Performance criteria of hydrological model (Koycegiz and Buyukyildiz, 2019)
Calibration (SUFI-2) Validation
R2
0.787
0.508
NSE
0.779
0.502
PBIAS (%) −7.562
−8.163
The water budget generated as a result of the development, calibration and testing of the
hydrological model provides data on soil moisture. The obtained soil moisture data were
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evaluated using SSI (Figure 2). SSI's positive values indicate that the ground moisture is above
the average, while negative values mean that the ground moisture is below the average. SSI
indicates that agricultural drought may occur if it receives increasingly negative values over the
long period. When Figure 2 is examined, it is seen that -1 and -1.5 ranges have significant
negative effects on soil moisture. It is important to note that the index density in this range is
high.

Figure 2. SSI-Time Graph of headwater of Çarşamba River
4. CONCLUSIONS
In this study, hydrological model has been established for the drainage area of the D16A115
station representing the headwater of Çarşamba River in Konya Closed Basin. SSI values were
calculated by using soil moisture data obtained from the developed model. Thus, it is aimed to
obtain a time-dependent evaluation of the presence of soil moisture.
As a result of the study, it was determined that there was drought in terms of soil moisture in
2006-2007-2012 and a more humid period in 2008-2011-2015 compared to other years. These
years have been subjected to comparisons within themselves. Longer-term drought analyzes are
needed to determine whether a real agricultural drought has occurred. Increasing drought
studies and successful implementation of action plans for Konya Closed Basin, where
agricultural activities are high, will be effective in sustainable agriculture in the region.
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Özet
Araba yıkama atıksuları önemli konsantrasyonda nütrient, organik, partiküler maddeler, kum,
yağ, gres, deterjan gibi kirletici içermektedir. Son yıllarda su kıtlığı pek çok ülkeyi etkilemiştir.
Türkiyede su ihtiyacı ve mevcut su potansiyeli baskı altındadır. Atıksu geri kullanımı sadece
su kazanımı sağlamaz aynı zamanda su kaynaklarının korunması, nehir sularının potansiyelinin
artırılması, su hayatının korunması, sürdürülebilir su yönetimi gibi pek çeok avantajı vardır. Bu
çalışma araba yıkama atık sularının geri kullanımının su ve çevre üzerine etkilerini ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki araba yıkama atıksuyu geri kullanım potansiyeli ve
kar-zarar analizi sunulmuş ve tartışılmıştır. Araba yıkam sektörünün karşı karşıya kaldığı
zorluklara dikkat çekilmiştir. Kar-zarar analizi Türkiye de araba yıkama atıksu geri dönüşüm
sisteminin 10 ay içerisinde kendini amortise edeceği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Araba yıkama atıksuları, Kar-zarar analizi, Türkiyede geri kullanım örneği, Atıksu geri
kullanımı

CAR WASH INDUSTRY IN TURKEY: DECREASE WATER POLLUTION BY
WASTEWATER REUSE
Abstract
Car wash wastewater contains significant concentrations of contaminants such as nutrients,
organics, particulate matter, sand, oil, grease, diesel detergents and so on. Nowadays water
scarcity has already affected many countries. In Turkey, the equilibrium between water demand
and availability is already under pressure. Water reuse not only saves water but also has a great
potential benefits such as protection of water resources, augmentation of river, prevention of
aquatic life, sustainability of water resource management and so on. This contribution deals
description of the current state of car wash water reuse with particular emphasis on water saving
and environmental aspects. Car wash wastewater reuse potential in Turkey and its cost-benefits
analysis are presented and discussed. Special attention is given to the challenges that car wash
sector faces today. The cost-benefit analysis shows that over 10 months are needed for the
amortization of car wash reuse system in Turkey.
Keywords: Car wash wastewater, Cost benefit analysis, Reuse practices in Turkey, Wastewater reuse
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1. GİRİŞ
Pek çok araba yıkama tesisi sularını kanalizasyona, nehirlere ve denizlere deşarj etmektedir. Bu
problemi çözmek amacıyla araba yıkama sularının geri kazanımı için filtrasyon, absorpsiyon,
ozon, biyolojik ve elektro arıtma yöntemleri çalışılmıştır ve ticari olarak kullanılmaktadır. Hem
partiküllerin hem de yağ-su emülsiyonunun arıtımının zorluğu nedeniyle, bu sistemlerin pek
çoğunun geri kazanım suyu kalitesi tatmin edici seviyede değildir (Hamada ve Miyazaki, 2004).
Araba yıkama atıksularının geri kazanımı için membran sistemleri çeşitli çalışmalarda
denenmiştir (Boussu vd., 2007; Hamada ve Miyazaki, 2004; Pinto vd., 2017; Lau vd., 2013).
Ultrafiltrasyon bu atıksularda yer alan kirleticilerin giderilmesi için yeterli ve uygun değildir
zira araba yıkama atıksularında bulunan yağ ve yüzey aktif maddelerinin membranlarla
giderimi zor olabilmektedir. Bu yüzden karışık pıhtılaştırıcı ile ön arıtma yapılan araba yıkama
atıksularının ultrafiltrasyon sonucunda iyi sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir (Hamada ve
Miyazaki, 2004).
Membran sistemleri dışında elektrokimyasal oksidasyon (Ganiyu vd., 2018), flokülasyon
(Rubio ve Zaneti, 2009), flokülasyon-flotasyon (Rubio vd., 2007, 2002), kimyasal oksidasyon
(Bhatti vd., 2011), çeşitli arıtma yöntemlerini kullanan tam ölçekli arıtım sistemleri (Hamada
ve Miyazaki, 2004; Al-Odwani vd., 2007; Zaneti vd., 2011) literatürde bulunmaktadır.
Flokülasyon ile yapılan çalışmalarda arıtma veriminin yüzey aktif madde giderimi için %40
(Zaneti vd., 2011), renk giderimi için %60’ın (Rubio ve Zaneti, 2009) üstünde olduğu
belirtilmiştir. Ayırma/çökeltme, yağ giderimi, çok katmanlı filtre ve 5 mikronluk kartuş içeren
tam ölçekli bir sistem ile su yıkama istasyonundan çıkan atıksuların %75’inin geri kullanımının
sağlandığı belirtilmiştir (Al-Odwani vd., 2007). Ayrıca son temizleme ve durulama için %25
oranında temiz su kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Flokülasyon ve aktif karbon destekli
ultrafiltrasyon membran içeren tam ölçekli sistemlerde geri kullanılan suyun BOI ve KOI
değerleri 2,5-14 mg/L ve 4-16 mg/L arasında değiştiği, pH, Na+, Cl-, SO43- konsantrasyonları
ve iletkenliğin de içme suyuna yakın olduğu bildirilmiştir (Hamada ve Miyazaki, 2004).
Nanofiltrasyon membranlarında ise yüzey aktif maddelerinin ve organik maddelerin
gideriminde %95’e kadar verim elde edilmiştir fakat her filtrasyondan sonra membranın
temizlenmesi gerektiği araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır (Boussu vd., 2007).
(Tchobanoglous vd., 2003) geri kazanılan suyun son durulama dışında yıkamanın her
aşamasında kullanılabileceğini eğer geri kazanım ters ozmos (RO) ile yapılıyorsa son durulama
işleminde de kullanılabileceğini belirtmiştir. RO araç yıkamalarda anyon ve katyonların araç
yüzeyinde oluşturduğu spot ve deformasyon problemlerini çözdüğü bilinse de, bu konuda
uygulama olup detaylı çalışma yapılmamıştır.
Zeolitler kum filtrasyonuna göre çok daha küçük partikülleri tutabilir. Yapılan yeni çalışmalar
zeolitin (beta zeolit) küçük partikülleri tutmasının yanısıra aktif karbondan daha yüksek
adsorpsiyon yapabileceğini de ortaya koymuştur (Magriotis vd., 2014). Ayrıca koagülasyon
işleminden kaçan ve araba yüzeylerinde kalıntı bırakabilecek alüm-demir partiküllerini çok
yüksek seviyede giderebilmektedirler. Zeolitin aynı zamanda yağ, ağır metal ve AKM’yi
yüksek oranlarda tuttuğu bilinmektedir (EPA Çevre, arıtma tesisi sonuçları).
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Bazı paket sistemleri ilgili araç yıkama işletmelerine özel geliştirilmediğinden gereksiz yatırım
ve işletme maliyeti yüksek membran sistemler içerebilmektedir. Araç yıkama işletmelerinde
çok farklı kimyasal temizleyiciler kullanılabilmektedir. Bu kimyasal temizleyicilerin aynı
şekilde kirletici yükleri ve dolayısıyla arıtma sistemlerinde giderim verimleri de farklı
olmaktadır.
Dünya sağlık örgütü (WHO) ve Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (US EPA) tarafından
yayınlanan kurallar çok katıdır ve daha esnek kurallara ihtiyaç vardır (Tchobanoglous vd.,
2003). Oto yıkama atıksuyu geri kazanılmasında uygulanan kurallar kamu tarafından kabul
edilir, estetik kaliteye sahip, mikrobiyal risk ve kimyasal konularını kapsar şekilde olmalıdır.
Yapılan araştırmalarda geri kazanılan suyun kokusuz ve berrak olmasının estetik açıdan ve
mikrobiyal faaliyetlerin önlenmesinin sağlık açısından önem taşıdığı vurgulanmıştır (Jefferson
vd., 2004). (Brown, 2000, 2002) yaptığı çalışmalarda Uluslararası Oto Yıkama Derneğinin oto
yıkamada kullanılacak suyun araçlara zarar vermeyen (aşındırıcı olmayan, leke bırakmayan ve
kimyasal risk taşımayan), çalışanların ve araç sahiplerinin sağlıklarına risk teşkil etmeyecek
şekilde yüksek kaliteye sahip olduğu takdirde kabul edilebileceğini belirtmiştir.
Atıksu arıtımında eklenen kimyasallara ek olarak geri kazanılan suya yapılan klor
dezenfeksiyonu geri kazanılan su içinde tuz miktarını arttırır ve yüksek olması durumunda
korozyona-oksidasyona sebep olur ve elde edilen suyun bir noktadan sonra yeniden
kullanılmasını engeller (Zhang vd., 2019; Zaneti vd., 2011). (Morelli, 2005).
Araç yıkama atıksularının geri dönüşümünde en önemli bir etken ise zararlı yıkama
kimyasallarının-yüzey aktif maddelerinin kalıntılarının yüzeyde yüksek oranda kalmayacak
derecede giderilmiş olması gerekir. Bu husus sağlık açısından ve araç yüzey temizliğinin
istenen kriterde yapılabilmesi açısından da önemlidir.
Genel olarak bir su kalitesi sınırları belirlenmemiş olsa da, gerek sağlık gerekse işletmede
yüksek kalitede araç yıkama kalitesinin en az iş gücü ile sağlanması açısından mikrobiyolojik
parameter olarak E.coli bakterisi, dezenfektan (serbest klor vb.), toplam katı madde, sertlik,
yüzey aktif maddeler (deterjanlar), organik madde (kimyasal oksijen ihtiyacı, toplam organic
karbon) pH, sertlik, alkalinite, yağ-gres, toplam fosfor ve iletkenlik araç yıkama işletmelerinde
geri dönüşüm söz konusu olduğunda yıkama ve çevresel açıdan izlenmesi gereken
parametrelerdir.
2. TÜRKİYE ARAÇ YIKAMA SEKTÖRÜ VE ATIKSU GERİ DÖNÜŞÜMÜ
2.1. Türkiye Araç Yıkama İşletmelerinde Su Tüketimi
Değişen iklim şartları ve artan nüfusa paralel olarak dünya üzerinde kişi başına düşen temiz su
miktarı zamana bağlı olarak azalmaktadır. Buna karşı hızla gelişen teknoloji ve sanayileşme
temiz su ihtiyacını arttırmaktadır. Üretim sırasında su kullanan sanayi kollarının yanında bir de
üretim sonrasında su kullanması gereken sektörler vardır ki araba yıkama sektörü bunun
başında gelir. Motorlu taşıt üretimi sırasında çok az suya ihtiyaç duyulsa da bu araçların satışı
sonrası temizlik amacıyla tonlarca su harcanmaktadır.
Motorlu taşıtların sahipleri tarafından yıkanması aşırı su tüketimini de beraberinde getirmiştir.
Bu durum yıkama sırasında su kullanımını minimuma indiren sistemler kullanan oto yıkama
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sektörü hızla büyütmüş ve profesyonel oto yıkama şirketlerinin kurulmasının önünü açmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı
22 milyon 865 bin 921 oldu. Bu rakamın yüzde 54,2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet,
yüzde 14’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs,
yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Yurt dışında çıkarılan
kanunlar ile oto yıkamalara sınırlamalar getirtilmiştir. Örneğin Avustralya’da bir arabanın
yıkanması için en fazla 70 L su tüketilirken, Avrupa’nın bazı ülkelerinde bu değer araba başına
60-70 L arasında değişmekte veya kullanılan suyun 70-80%’sinin geri kazanılması
zorunluluğunu getirmektedir (Boussu vd., 2007; QWC, 2002). Ülkemizde ise henüz bununla
ilgili bir sınırlama ya da zorunluluk bulunmamaktadır ve yıkama esnasında otomobil başına
yaklaşık 100 L büyük araçlarda ise 200 L su tüketilmektedir. Buna göre yaklaşık olarak
120.000-200.000 m3/gün su oto yıkama için harcandığı tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra
halı yıkama yerleri de göz önüne alınırsa yıkama işletmelerinde yaklaşık olarak 350.000400.000 m3/gün su harcandığı görülmektedir. Çoğunluğu büyük şehirlerde ve yerleşim
yerlerinde olan işletmelerden yaklaşık olarak 1-2 milyon kişinin su tüketimine eşdeğer su
tüketilmektedir. Deterjanlarda yüzey aktif maddelerin yanı sıra sertlik giderimi için kullanılan
fosfor %40 lara kadar çıkabilmektedir. Harcanan büyük miktardaki temiz suyun yanı sıra oluşan
atıksu doğaya zararlı ve toksik kimyasal maddeler içermektedir (Brasino ve Dengler, 2007). Bu
durumda yapılması gereken oto yıkama esnasında harcanan suyun en uygun yöntemler
kullanılarak geri kazanılması ve yeniden kullanılmasıdır. Su geri kazanımı, atıksuyun yeniden
kullanılabilmesi amacıyla bir takım arıtım işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanım için
gerekli su kalitesine ulaşılmasıdır. Teorik olarak düşük maliyet/düşük teknoloji/kontrol
edilebilir risk yaklaşımı oto yıkama atıksularının arıtılmasında takip edilmesi gereken en uygun
yoldur (Anderson vd., 2001).
Geri kazanım sistemi tasarlanırken yıkama kimyasallarının seçimi önem taşımaktadır. (Boussu
vd., 2007; Paxéus, 1996) bu kimyasalları nötr, alkali, asit temizleyiciler, deterjanlar ve mumlar
olarak sınıflandırmıştır. Ayrıca geri kazanılan suyun yıkama işleminde hangi aşamada
kullanılacağı da önceden belirlenmelidir (Brown, 2000).
2.2. Türkiye Araç İşletmelerindeki Su Tüketimi ve Maliyeti
2019 yılında büyükşehirlerimizde iş yerleri için su tüketim bedeli metreküp başına İstanbul’da
10.74 TL + KDV, Ankara’da 8.47 TL + KDV ve İzmir’de 7.38 TL + KDV olarak
uygulanmaktadır. Ayrıca İstanbul’da her aboneye 1 m 3 bakım bedeli eklenmektedir. Buna ek
olarak kullanılmış su uzaklaştırma bedeli İstanbul’da metreküp başına 3.58 TL + KDV,
Ankara’da 4.24 TL + KDV ve İzmir’de 3.68 TL + KDV’dir. Sonuç olarak büyük şehirlerimizde
araç işletmeleri şebeke suyuna metreküp başına yaklaşık olarak 11.06-14.32 TL + KDV
ödemektedirler. Kuyu suyu kullanan işletmelerin büyük bir çoğunluğuna sayaç takılmıştır ve
kuyu açma ve su kullanma bir bedel ile yine işletmelere yansıtılmaktadır. İstanbul’da kuyu suyu
kullanımı için kullanılmış su uzaklaştırma bedeli ödenmektedir. Yer altı suyu çıkarma ve
elektrik maliyetleri göz önüne alındığında kuyu suyunun işletmeye maliyetinin yaklaşık olarak
7.5 TL/m3 olduğu tahmin edilmektedir. Yer altı suyu kullanan araç yıkama işletmelerinde suyun
çok yüksek sertliğinden dolayı araç son kurulama yüzey temizleme işlemi uzun sürmekte ve
gerekli iş gücünü artırmak ve özellikle yoğun işletmelerde yıkama kalitesini dolayısıyla müşteri
memnuniyetini ve kar oranını düşürmektedir. Kuyu suyunun direk kullanılması sertlik
iyonlarının araç yüzeylerinde birikimi ve kurulama sırasında ince çiziklere sebep olmaktadır.
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Araç işletmelerinde araç başına yaklaşık olarak 100 L büyük araçlarda 200 lt su
kullanılmaktadır. Genel itibariyle incelendiğinde işletmelerin küçük (su tüketimi 50-100 m3/ay)
orta (su tüketimi100-250 m3/ay) ve büyük ölçekli işletmeler (su tüketimi 250-500 m3/ay)
olduğu görülmektedir.
Şehir içinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin olduğu görülmektedir. Su fiyatlarına
göre işletmelerin yıllık su tüketim maliyetleri aşağıda yaklaşık olarak verilmiştir.
Tablo 1. Araç yıkama işletmelerinin su tüketim maliyetleri
Küçük ölçekli Araç Orta Ölçekli Araç Büyük Ölçekli Araç
Yıkama
Yıkama
Yıkama
100 m3/ay
200 m3/ay
400 m3/ay
Şebeke suyu maliyeti 12.000 TL
24.000 TL
44.000 TL
Kuyu suyu maliyeti
6.600
13.200
2.3. Araç Yıkama Atıksularının Özellikleri
Brown, (2002) tarafından yapılan çalışmalarda farklı sistemler kullanan (otomatik sistem ve
manuel sistem) oto yıkamalarda meydana gelen atıksular ve buradan toplanan katı maddeler
analiz edilmiştir. Toplanan örneklerde yağ-gres, toplam Kjeldahl nitrojen (TKN), toplam
fosfor, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), sodyum, klorür, toplam çökebilen katı madde (TÇKM),
toplam katı madde (TKM) ve çeşitli ağır metal parametreleri takip edilmiştir. Elde sonuçlara
göre yağ-gres 6-60 mg/L, fosfor 0,49-6,41 mg/L, KOI 158-890 mg/L, amonyak ise 2,4-3,8
mg/L arasında değiştiği görülmektedir. Diğer sonuçlar ise oluşan atıksuyun ağır metal ve TKM
konsantrasyonlarının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca atıksu içinde bulunan katı
maddelerinde yapılan analizlerde özellikle ağır metal konsantrasyonlarının oldukça yüksek
olduğu gözlemlenmiştir. Burada oluşan atıkların toksik özellikte olduğu ve doğrudan deşarj
edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.
Diğer çalışmalarda ise (Bhatti vd., 2011; Lau vd., 2013; Zaneti vd., 2012) KOİ 1000 mg/L,
iletkenlik 1400 µS/cm, yağ-gres 80 mg/L, bulanıklık 800 NTU, toplam katı madde 6000
mg/L’ye kadar çıkmaktadır. Türkiyede detaylı istatiksel bir çalışma bulunmamaktadır.
2.4. Araç Yıkama Atıksularının Geri Kullanımı: Örnek Uygulama
Sistemde Kullanılan Arıtma Prosesleri
28.08.2014 tarihinde Park Önü Caddesi Avcı Sokak No 1, Kartaltepe-Bakırköy-İstanbul
adresinde oto yıkama tesisne kurulan pilot tesiste yapılan incelemelerde (Şekil), tesisin boru
içerisinde piston akımlı koagülasyon, ön çöktürme, kum filtrasyonu, çoklu filtre, aktif karbon
ve klor ile dezenfeksiyon proseslerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Akım diyagramı Şekil ’de
gösterilmiştir. Sistemden çıkan çamurun süzülmesi için torba filtre konulmuştur. Çamur
süzüntü suyu ve filtrelerin geri yıkamasından çıkan atık suların tekrar sistemin çöktürme
girişine verildiği ve sistemde atıksu çıkışı olmadığı görülmüştür. Sistemdeki yağın çökelme
havuzu yüzeyinde toplanarak alındığı belirlenmiştir.
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Şekil 1. İncelenen tesisin akım şeması

Koagülasyon/Flokülasyon:

Şekil 2. İncelenen araç yıkama atıksuyu geri dönüşüm sisteminin görünümü
Dengeleme tankından alınan araç yıkama atıksuları boru içerisinde piston akımlı olarak
koagülasyon prosesine sokulmaktadır. Koagülant madde olarak alüm kullanılmaktadır.
Koagülasyon işleminde partiküllerin ve çeşitli maddelerin koagülant madde yardımı ile
yumaklaşarak iri partiküller oluşturmaları sağlanmaktadır. Koagülasyon flokülasyon sistemleri
yüksek hidrolik yüke sahiptir ve literatürde %85’nin üzerinde bulanıklık giderimi
sağlanabileceği belirtilmiştir (Rubio v.d., 2007).
Çöktürme: Koagülasyon prosesinde oluşan flokların kum filtresini tıkamaması ve çökebilen
katı maddelerin sistemden uzaklaştırılması için bir ön çöktürme tankı bulunmaktadır. Bu tank
içerisindeki bekletme süresi 10 dakika olarak tespit edilmiştir. Laboratuvarda yapılan çökelme
deneylerinde sürenin yeterli olduğu belirlenmiştir.
Filtrasyon: Filtrasyon sistemi ile atıksu içerisinde 10 mikrona kadar tanecik çapına sahip olan
partiküllerin tutulması sağlanabilmektedir. Tank içerisinde bir hızlı kum filtresi, ön çöktürme
ile giderilemeyen flokların ve askıda katı maddelerin tutulabilmesi için kullanılmaktadır. Aynı
zamanda kum filtresi ile çoklu filtre tankına giden AKM yükü azaltılmakta ve çoklu filtre
kullanım ömrünün daha uzun olması sağlanmaktadır.
Çoklu filtre: Çoklu filtre kum filtrasyonuna göre çok daha küçük partikülleri tutabilmektedir.
Bununla birlikte kum filtresinden kaçan alüm partiküllerinin tutulmasında da görev almaktadır.
Aynı zamanda yağ-gres, ağır metal ve AKM’nin tutulmasında görev almaktadır. Aktif karbon
filtresine gelen yükü azaltmaktadır.
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Aktif Karbon: Aktif karbon dayanıklı organik maddeler ile birlikte azot, sülfitler ve ağır
metaller gibi inorganik maddelerin tutulmasında görev almaktadır. Aynı zamanda renk ve koku
giderimi sağlamaktadır.
Klor dezenfeksiyonu: Tanklarda bekletilen geri kazanılmış atık suda mikroorganizma
oluşumunu engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Klor dezenfeksiyonu deposu olan
işletmelerde özellikle yaz aylarında alg üremesi nedeni ile bakiye klor miktarı 0.5 mg/L
civarında olacak şekilde klor dozlama ve kontrol sistemi depolarda tatbik edilmelidir.
Arıtma ve geri dönüşüm sistemine adapte edilebilecek opsiyonlar:
RO membran sistemi kullanan sistemlerde geri dönüşüm sistemi çıkış suları RO sistemi girişine
verilerek aynı şekilde kullanılabilmektedir. Arıtılmış su içerisindeki detarjan bakiyesi nedeni
ile sistem daha rahat çalışmaktadır. Arıtma sisteminde mikro/kartuş filtreler veya ultra
filtrasyon sistemide kum filtrasyonu sonrası kullanılabilmektedir. KOİ değeri 100 mg/L olması
durumunda aktif karbon sistemine gerek kalmamaktadır.
Araç Yıkama Atıksularının Özellikleri ve Arıtma Sisteminin Performansı
İncelenen sistemde araç yıkama sularında KOİ, yağ-gres, pH, AKM, toplam fosfor, ölçümleri
yapılmış olup değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tesis çıkışı farklı zamanlarda numuneler
alınarak arıtma sisteminin performansı, kirleticileri giderme verimi olarak Tablo 2’de
özetlenmiştir.
Tablo 2. Arıtma ve geri dönüşüm sisteminin performansı
Araç
Yıkama Geri Dönüşüm Giderme Verimi
Atıksuyu
Tesisi Çıkış
(%)
KOİ (mg/L)
360 - 440
0 - 30
>%93
Yağ-gres (mg/L)
0,3 - 6
Ölçüm limitinin >%99
altında
pH
7,60 - 7,70
6,80 - 7,60
Renk
26 - 38
3 - 4,7
>%87
AKM (mg/L)
368 - 800
8 - 12
>%96
Toplam
Fosfor 0,4 - 6
≈0,2
%99
(mg/L)
Parametre

Ülkemizde araç yıkamada kullanılan sular Tablo 2’de gösterilen I-IV kalitede sular
olabilmektedir. İstanbul’da kurulan tesiste I-II-III kalitede sular içme ve araç yıkamada
kullanılmaktadır. Arıtma tesisinde yıkama sırasında atık suya karışan KOİ, yağ-gres, toplam
fosfor ve renk kirletici parametreleri ileri arıtma sisteminde çok yüksek oranda arıtılarak tekrar
I-III kalitesinde içme veya kullanma suyu kalitesine arıtılmış su elde edilmiştir.
Sistemde koagülant kullanımından dolayı sürekli döngüde tuzluluk veya toplam çözünmüş
madde miktarında bir artış olacağı gözlemlenmiştir. Bundan dolayı yaklaşık 15-20 yıkama
sonrası arıtma sisteminin suyunun boşaltılması önerilmektedir. Böylelikle araç yıkamalarda
iletkenliği çok yükselmesi engellenmiş olacaktır. Bu koşullarda önerilen I-III su kalitesinde
toplam çözünmüş madde II. ve III. sınıf içme-kullanma suyu kalitesinde olacaktır. Sonuç olarak
tüm dünyada arıtma sonrası elde edilen atık sular içme suyu kalitesinde olsa bile mikro
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kirleticiler gibi etkenler düşünülerek içme amaçlı olarak kullanılmamaktadır. Bu sistem
çıkışında da çok yüksek kalitede su elde edilmiş olsa da, sadece araç yıkama amacı ile
kullanılmalıdır.
Atıksu Arıtma ve Geri Dönüşüm Sisteminin Maliyet Hesapları
Sistemin
Elektrik
Gideri:
Yapılan
incelemelerde
koagülasyon+çöktürme+kum
filtrasyonu+çoklu filtre kolonu+aktif karbon adsorpsiyon arıtma proseslerinden oluşan sistemi
yerinde incelenmiş sistemden elde edilen veriler (geri dönüşüm oranı, su kalitesi vb.) ve
proseslerin bilimsel tasarımları değerlendirilerek kurulmuş sistemin işletme maliyeti
çıkarılmıştır (Tablo 3, Tablo 4, Tablo 5).
Tablo 3. Sistemin elektrik işletme gideri (1 m 3/saat debi için; günde 8 saat çalıştığı kabulü ile;
elektrik ücreti 0.51 TL/kW)
Kullanım Yeri
Atıksu Terfi Pompası
pH metre
Koagülant Dozaj Pompası
Asit Dozaj Pompası
Kostik Dozaj Pompası
Klor Dozaj Pompası
Çamur Tankı Vanası + Yön Valfi
Filtrasyon Terfi Hidroforu
Klor Dozaj Pompası
Multimedia Filtre Vanası
Aktif Karbon Filtresi Vanası
Geri Yıkama Hidroforu
(Günde 1 saat çalışmaktadır)

1 m3 su arıtma elektrik gideri

Elektrik
Sarfiyatı
(kW/h)

Elektrik
Maliyeti
(TL/h)

0.55
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.01
0.55
0.015
0.005
0.005

0,281
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008
0,005
0,281
0,008
0,003
0,003

0,06875

0,035

1,27875

0,652

Sistemde sarf malzemesi gideri
Sistemde sarf malzemesi olarak işletmelerin koagülant, klor ve baz kullanacakları
görülmektedir. Sistemde su kalitesine göre en kötü şartlarda 1 g aktif karbon 0,4 g KOİ
tutabilmektedir (Reynolds ve Richards, 2011). Tesiste yaptığımız incelemelerde aktif karbon
prosesine KOİ girişi 60 mg/L, çıkışı ise 30 mg/L olarak bulunmuştur. Küçük tesisler için 1 m 3
su için 75 gr aktif karbona ihtiyaç bulunmaktadır. Sistemde 50 kg (100 L) aktif karbon
kullanılmıştır. Buna göre sistemin ayda 100 m 3 su kullanan bir tesiste aktif karbon ünitesindeki
granüler aktif karbon malzemesinin 6,6 ayda bir değişmesi gerektiği görülmüştür. Bu değer,
%10 emniyetle aktif karbon kolonunun 6 ayda bir değişeceği kabul edilmiştir. Sistemde sürekli
kullanılan sarf malzemesi koagülant, kostik, klor ve aktif karbon olarak tespit edilmiştir.
Sistemde çıkan çamurun uzaklaştırma bedelinin ve klor kullanımının işletme maliyetine etkisi
önemsiz derecede olduğundan ihmal edilmiştir. Sistemde koagülasyon sisteminin 100-250
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mg/L alüm veya FeCl3 dozu ile çalıştığı görülmüştür. Sistemden 100-200 m3/ay su kullanan
işletmelerde yaklaşık olarak ayda 3-5 kg çamur oluşabileceği tespit edilmiştir.
Tablo 4. 240 m3/ay (8 m3/gün) kapasiteli sistemin geri dönüşüm tesisinin aylık sarf malzemesi
gideri
Sarf
Birim
1 m3 atıksu
Maliyet Kalemi
Fiyatı
Kullanılan doz gideri
0.55 TL/m3
Koagulant
5.52 TL/kg
100 g/m3
0.21 TL/m3
Kostik (%48, sıvı)
15,12 TL/kg 14 gr/m3
1.12 TL/m3
Granül Aktif Karbon (6 ayda bir)
15 TL/kg
75 gr/ m3
1.88 TL/m3
Birim sarf gideri
Sistemin Birim Maliyeti: Yukarıdaki hesaplardan araç yıkama ileri arıtma ve geri dönüşüm
sisteminin;
Birim işletme maliyeti = Elektrik+Sarf malzemesi
= 0.65 TL/m3 + 1.88 TL/m3
=2,53 TL/m3 bulunmuştur.
Tablo 5. Araç atıksuyu geri dönüşüm sisteminin maliyet oranları
Maliyet
Maliyet Kalemi
oranları (%)
Elektrik Giderleri
36
Pompa ve Hidrofor
32
Diğer Elektrik Giderleri
5
Sarf Giderleri
64
Aktif Karbon
57
Diğer Sarf Giderleri
7
Sistemin Kar-Zarar Analizi
Yukarıdaki elektrik ve işletme maliyetleri kullanılarak küçük, orta ve büyük ölçekteki tesislerin
su tüketimlerine gore ileri arıtma sistemi için aylık ödemeleri gereken işletme maliyetleri
aşağıdaki Tablo ’de detaylı olarak özetlenmiştir.
Tablo 6. Sistemin ölçeğine göre elektrik giderleri
Küçük
Orta Ölçekli Büyük
ölçekli Araç Araç Yıkama Ölçekli Araç
Yıkama
Yıkama
3
3
100 m /ay
200 m /ay
400 m3/ay
Toplam elektrik gideri
65 TL/ay
130 TL/ay
260 TL/ay
Toplam sarf malzeme
188 TL/ay
376 TL/ay
752 TL/ay
Tesis işletme gideri
253 TL/ay
506 TL/ay
1012 TL/ay
Tablo ’de bahsedilen 10-11 TL/m3 su bedeli ödendiği düşünüldüğünde işletmelerin su geri
dönüşümünden elde edecekleri maddi kazanç yaklaşık olarak 9-10 TL/m3 olacaktır. Kuyu
suyunda ise bu kazanç yaklaşık olarak 5.0 TL/m3 olacağı tahmin edilmektedir. Sistemden temel
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su kayıpları çamura geçen su yüzdesi olup sistem sıfır atık ile çalışabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Filtre yıkamaları tekrar sistemin girişine verildiğinden başka su kaybı tespit
edilmemiştir. Çamur sızıntı suyuda tekrar sistemin girişine dren edilmektedir. Sonuç olarak
sistemde %98’in üzerinde su geri dönüşümü mevcuttur. Fakat uzun sürede suyun atılmaması
iletkenlik birikimine neden olacağından sistemin belli aralıklarla boşaltılarak şebeke suyunun
kullanılması durumu söz konusudur. Bu durumda sistem yaklaşık olarak %85-95 geri dönüşüm
ile çalışabilecek durumdadır. Uygulamalarda araç işletmelerinde son yıkamaların şebeke suyu
ile yapılması güvenli geri kullanım için tercih edilen bir husustur. Bu durumunda %15 civarında
bir su tüketiminin olacağı işletmelerdeki su kullanım süreleri ve literatür baz alınarak ön
görülmüştür.
Sonuç olarak uzun vadede tüm yıkamaların geri kazanılan su ile yapılması durumunda yaklaşık
olarak %85-95 arasında atıksu geri kazanımının gerçekleşeceği görülmektedir. Araç yıkama
sonrası son durulamaların temiz su ile yapılması durumunda ise araç yıkama işletmelerinde
harcanan suyun %75-80’nin sistem ile geri kazanılabileceği tahmin edilmektedir. Bu veriler
ışığında küçük, orta ve büyük araç yıkama işletmelerinde kurulmuş olan geri dönüşüm
sisteminin en kötü ihtimallerde (sistemin maksimum işletme maliyetinde çalışması durumunda
2,53 TL/m3) her iki kullanımda işletmelere getireceği asgari maddi kazanç hesaplanarak Tablo
’de verilmiştir.
Tablo 7. Şebeke suyu ve kuyu suyu kullanan tesislerde geri dönüşüm yapıldığı taktirde elde
edilecek asgari maddi kazanç.
Küçük ölçekli Orta Ölçekli Büyük Ölçekli
Araç Yıkama
Araç Yıkama
Araç Yıkama
100 m3/ay
200 m3/ay
400 m3/ay
Şebeke suyundan kazanım 10.600 TL/yıl
21.200 TL
42.400 TL
(%75 geri dönüşümde)
Kuyu suyundan kazanım 4.500 TL/yıl
9.000 TL/yıl
18.000 TL/yıl
(%75 geri dönüşümde)
Su kazanımı (tam geri >%85
kullanım)
Su kazanımı (son durulama >%75
şebeke suyu ile)
Fatura bedelindeki azalma Tam kullanımda %75;
(%)
Son durulama şebeke suyu olması durumunda
>%65;
Çevresel Kazanım: Gelişmiş ülkelerde araba başına 60-70 L kullanılan suyun 70-80%’sinin
geri kazanılması zorunluluğu getirilmiştir (Boussu vd., 2007; QWC, 2002). Avrupa birliği
entegrasyonu çerçevesinde AB çevre standartları ülkemiz tarafından kabul edilmiştir. Kısacası
yakın gelecekte tüm araç yıkama işletmelerinin geri dönüşüm oranını sağlamaları
gerekmektedir. Daha önce belirtildiği gibi ülkemizde yaklaşık olarak 120.000-200.000 m3/gün
su oto yıkama için halı yıkama işletmeleri ile birlikte yaklaşık olarak 350.000-400.000 m3/gün
yıkama amaçlı su harcandığı görülmektedir. Kısacası bu su miktarı 1-2 milyon kişinin su
tüketimine eşdeğerdir. Tüm yıkama işletmelerinde en az %75 geri dönüşümün sağlanması ile
750.000 bin-1.5 milyon kişiye yetebilecek bir su kazanımı söz konusudur. Her bir işletmenin
sağlayacağı günlük su tasarrufu yaklaşık olarak 25-100 kişinin günlük su ihtiyacına eşdeğerdir.
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Arıtma ile çevrede kirliliğe neden olan fosfor, yüzey aktif maddesi gibi temizlik kimyasallarının
çevrede kontrolü sağlanmış olmaktadır. Araç yıkama işletmelerinin geri dönüşüme geçmesinin
mevcut su kaynaklarımızın korunması ve çevresel kirliliğin ve etkilerinin azaltılmasında önemli
bir etkisinin olduğu aşikârdır.
3. SONUÇ
EPA Çevre ve BAYMAK A.Ş. tarafından geliştirilen sistem yerinde incelenerek sistemin
teknik bilgileri ve kar-zarar analizi yapılarak sistemin uygulanabilirliği aşağıda özetlenmiştir.
Sistem koagülasyon, çöktürme, yağalma, kum- çoklu-aktif karbon filtrelerinden ve klor
dezenfeksiyon sisteminden oluşmaktadır. Koagülasyon işlemi ile katı maddeler, çoklu filtre ile
sudaki yağ-gres ve aktif karbon ile su içinde kalan diğer organik-inorganik maddelerin yüksek
derecede arıtılması için kullanılan proseslerdir. Sistemde arıtılmış suyun dezenfeksiyonu klor
ile yapılmaktadır.
Sistemde %99 üzerinde askıdaki madde ve yağ-gres gerçekleşirken, %93’ün üzerinde KOİ
giderimi olduğu tespit edilmiştir.
Tekrar kullanım için genel olarak KOİ 100 mg/L altında olması istenir. Tesis arıtılmış suyunda
KOİ 10 mg/L, yağ-gres 0.3 mg/L ve askıdaki katı madde 12 mg/L altına indirilmiş olup bu
değerler içme suyu kalitesi değerine yakın değerler olup tekrar araç yıkamada kullanılabilir
nitelikte yüksek kalitededir.
Arıtma sisteminin gideri elektrik ve sarf malzemesi olarak belirlenmiştir. Bu veriler ışığında
maksimum (en kötü koşullarda ve %10 emniyet payında) işletme maliyeti yaklaşık olarak 2.53
TL/m3 olarak hesaplanmıştır.
Arıtma sisteminde ilk etapta %98 oranında geri dönüşümün olduğu tespit edilmiştir. Fakat
sistemde uzun vadede suyun çevrilmesi sonucu iletkenliğin yükselmesi nedeniyle belli aralıklar
ile suyun yenilenmesi gerekmektedir. Bu durumda sistemde atıksu geri dönüşüm oranının uzun
vadede %85-95 mertebesinde gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.
Dünyadaki uygulamalarda araç son durulama işleminin temiz su ile yapıldığı görülmektedir.
Bu durumda yani işletmelerde son durulamanın şebeke suyu ile yapılması durumunda geri
dönüşüm sisteminde su kazanımının %75 civarında olacağı tahmin edilmiştir.
Araç yıkama işletmelerinin atıksularının geri dönüşümünün gelişmiş ülkelerde zorunlu olduğu
AB çevre direktifinin ülkemizde kabul edilmesi ile yakında bu standartların ülkemizde de
uygulanacağı görülmektedir. Ülkemizde araç ve halı yıkama işletmelerinin geri dönüşüm
teknolojisini kullanmasının yaklaşık 750.000-1.500.000 kişinin su ihtiyacını karşılayacak
mertebede olduğu incelenen literatür ile belirlenmiştir.
Ayda 100 m3, 200 m3 ve 400 m3 şebeke suyu kullanan tesisler için ileri arıtma ve geri dönüşüm
sisteminin sırasıyla işletmelere getireceği yıllık maddi kar 10.600 TL 21.200 TL ve 42.400 TL
olarak belirlenmiştir.
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Kullanılan suyun şebeke veya kuyu suyu olmasından bağımsız olarak en kötü koşullarda araç
yıkama su faturalarının/giderlerinin tam geri dönüşüm durumunda %75, son durulamanın
şebeke suyu ile yapılması durumunda %65 azalacağı tesiste elde edilen veriler ışığında
belirlenmiştir.
Sonuç olarak geliştirilen geri dönüşüm teknolojisinin yıkama işletmeleri tarafından
kullanılmasının işletmelere yüksek maddi kazancının yanı sıra su kaynaklarımızın korunması
ve çevresel kirliliğin ve etkilerinin azaltılmasında önemli bir etkisinin olacağı aşikârdır.
Teşekkür
The authors acknowledge funding by the EPA Company (Perpa, Istanbul Turkey) for the car
wash wastewater reuse project (EPA-Istanbul University 2015). The authors would also like to
thank the Federation of Turkish Automotive Maintenance Associations “Tüm Otomotiv Bakım
Dernekleri Federasyonu (TOBFED)” for their support and assistance for the research.
KAYNAKLAR
Anderson, J., Adin, A., Crook, J., Hultquist, R., ve Jimenez, C., Climbing the ladder: a step by step approach to
international guidelines for water recycling, Water Science and Technology, 43, 1–8, (2001).
Bhatti, Z.A., Mahmood, Q., Raja, I.A., Malik, A.H., Khan, M.S., ve Wu, D., Chemical oxidation of carwash
industry wastewater as an effort to decrease water pollution, Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C,
36, 465–469, (2011).
Boussu, K., Kindts, C., Vandecasteele, C., ve Van der Bruggen, B., Applicability of nanofiltration in the carwash
industry, Separation and Purification Technology, 54, 139–146, (2007).
Brasino, J., ve Dengler, J., “Practical” Fish Toxicity Test Report (Car Wash Enterprises Washington:
Environmental Partners, Washington) (2007).
Brown, C., Water Conservation in the Professional Car Wash Industry (International Carwash Association:
International Carwash Association) (2000).
Brown, C., Water use in the professional carwash industry (International Carwash Association: International
Carwash Association) (2002).
Ganiyu, S.O., Vieira dos Santos, E., Tossi de Araújo Costa, E.C., Martínez-Huitle, C.A., Electrochemical advanced
oxidation processes (EAOPs) as alternative treatment techniques for carwash wastewater reclamation.
Chemosphere 211, 998–1006, (2018).
Hamada, T., ve Miyazaki, Y., Reuse of carwash water with a cellulose acetate ultrafiltration membrane aided by
flocculation and activated carbon treatments, Desalination, 169, 257–267, (2004).
Jefferson, B., Palmer, A., Jeffrey, P., Stuetz, R., ve Judd, S., Grey water characterisation and its impact on the
selection and operation of technologies for urban reuse, Water Science and Technology, 50, 157–164, (2004).
Lau, W.J., Ismail, A.F., ve Firdaus, S., Car wash industry in Malaysia: Treatment of car wash effluent using
ultrafiltration and nanofiltration membranes, Separation and Purification Technology, 104, 26–31, (2013).
Magriotis, Z.M., Leal, P., de Sales, P., ve Papini, R., A comparative study for the removal of mining wastewater
by kaolinite, activated carbon and beta zeolite, Applied Clay Science, 55–62, (2014).
Morelli, E.B., Reuso de água na lavagem de veículos. Universidade de São Paulo (2005).
Al-Odwani, A., Ahmed, M., ve Bou-Hamad, S., Carwash water reclamation in Kuwait, Desalination, 206, 17–28,
(2007).
Paxéus, N., Vehicles washing as a source of organic pollutants in municipal wastepater, Water Science and
Technology, 33, 1–8, (1996).
QWC, Standard Vehicle Washing: Fixed Commercial Premises. Report on Vehicle Washing - Part II (Water
Efficieny Guidelines Queensland, Australia: Queensland Water Commission) (2002).
Pinto, A.C.S., de Barros Grossi, L., de Melo, R.A.C., de Assis, T.M., Ribeiro, V.M., Amaral, M.C.S., de Souza
Figueiredo, K.C., Carwash wastewater treatment by micro and ultrafiltration membranes: Effects of
geometry, pore size, pressure difference and feed flow rate in transport properties. J. Water Process Eng. 17,
143–148, (2017).

503

Reynolds, T.D. ve Richards, P.A., Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler ve Süreçler, Efil Yayınevi, (2011).
Rubio, J., ve Zaneti, R.N., Treatment of washrack wastewater with water recycling by advanced flocculation–
column flotation, Desalination and Water Treatment, 8, 146–153, (2009).
Rubio, J., Carissimi, E., ve Rosa, J.J., Flotation in water and wastewater treatment and reuse: recent trends in
Brazil, International Journal of Environment and Pollution, 30, 197–212, (2007).
Rubio, J., Souza, M.L., ve Smith, R.W., Overview of flotation as a wastewater treatment technique, Minerals
Engineering, 15, 139–155, (2002).
Tchobanoglous, G., Burton, F.L., Stensel, H.D., ve Eddy, M.&, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse
(McGraw-Hill Education) (2003).
Zaneti, R., Etchepare, R., ve Rubio, J., Car wash wastewater reclamation. Full-scale application and upcoming
features, Resources, Conservation and Recycling, 55, 953–959, (2011).
Zaneti, R., Etchepare, R., ve Rubio, J., More environmentally friendly vehicle washes: water reclamation, Journal
of Cleaner Production, 37, 115–124, (2012).
Zhang, H., Tian, Y., Kang, M., Chen, C., Song, Y., Li, H., Effects of chlorination/chlorine dioxide disinfection on
biofilm bacterial community and corrosion process in a reclaimed water distribution system. Chemosphere
215, 62–73, (2019).

504

DETERMINATION OF EFFECTS OF DISSOLUTION TIME ON
MECHANICAL PROPERTIES OF AA6082 ALLOYS FOR FORGING
Özkan Tunç 1, 2*, İlyas Kacar 3, Süleyman Kılıç4, Kemal Bidav 1, 2
Ditaş, Kayseri road 3.km, 51100 Niğde, Turkey
Department of Mechanical Engineering, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Niğde Ömer
Halisdemir University, Niğde, Turkey
3
Department of Mechatronics Engineering, Niğde Ömer Halisdemir University, Niğde, Turkey,
4
Department of Mechanical Engineering, Kırşehir Ahi Evran University, Kırşehir, Turkey,
1

2

* Corresponding author, e-mail: ozkantunc@ditas.com.tr

Abstract
In this study, the dissolution time effects on mechanical properties of AA 6082 aluminum alloys
are investigated. First, solid solution is obtained by applying 500 C. Dissolution time is
determined as 4, 6, 8, 10 hours. Later, samples are quenched inside water. The hardness of the
samples is measured and tensile tests are carried out at the deformation rate of 8 mm/min. As a
result, straightening curves are obtained that are very useful when designing of an aging
process. At the end of the study, streigtened curves usefull for designer are obtained. A case
study by including acquired CO2 emission reduction for a personal auto is given when 6082
aluminum alloy is used instead of steel materials.
Keywords: CO2 Emissions, Environmentally, Friendly Structural Parts, 6082 Aluminum Alloy, Dissolution Time,
Aging, Mechanical Property.

1. INTRODUCTION
Aluminum has become one of the preferred materials in the automotive sector due to the fact
that its density is one-third of steel and has excellent resistance to corrosion. Al 6082 alloys are
used in many areas in the automotive industry, especially in the suspension system, vehicle
chassis, engine etc… and its usage area is increasing. In defense industry, they are used in
frames of flight control systems.
Aluminum alloys have specific characteristics with respect to their contents. Al 6082 alloys
consist of Si and Cu elements in addition to main Al element. They make microstructure
changed and give specific features according to manufacturing method applied on. Al 6082 is
very sensitive to temperature.
Automotive suspension system parts are manufactured by forging method. It is seen that
excellent mechanical properties are achieved for forged parts when suitable temperature and
duration are applied in artificial aging process on various Al alloys (Gokcil et al., 2015, Birol
et al., 2014, Zvinys et al., 2012, Ö. et al., 2016, Başer, 2012, Mrówka-Nowotnik and Sieniawski,
2005, Torca et al., 2010). Al alloys are started to use instead of steel for production of structural
parts of vehicles. Studies on forging of 6082 series are not common yet (Naser et al., 2014,
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Yibo et al., 2013, Prabhukhot and Prasad, 2015). The effect of the parameters in the selection
of aluminum alloy in designs is given in Figure 1. (Ron Cobden, 1994) If a balanced aluminum
alloy will be chosen in terms of ductility and strength, the best example of this is the 6XXX
series aluminum alloys. In the same way, corrosion resistance and fatigue strength values are
very good for the design.
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Figure 1. The effect of alloying elements on alloy, a) ductility, tensile strength, hardness and
impact sensitivity, b) corrosion resistance and fatigue strength (Ron Cobden, 1994)
6082 aluminum alloys have been widely used in aerospace industry due to their high strength,
fracture toughness, and resistance to stress corrosion cracking. Its main content is silicon. An
aging process consists of “solutionizing (dissolution), quenching, precipitation” stages
respectively. While aging carried out as a function of time at room temperature is called natural
aging, it is called artificial aging if at elevated temperatures. In the aging process, the general

506

sequence of precipitation of an inter-metallic alloy as seen in Figure 2 can be represented as
follow:
Rapid cooling
Solid solution 
 Supersaturated solid solution  GP zones    (Mg5Si6)   
  (Mg2Si) (Lai et al., 2017).

Figure 2. For an aging process, phase transformations during cooling
(Tan and Ögel, 2007), studied the effect of different temperature and dissolution time on 6066
aluminum alloys. As a result of hardness tests, the effect of dissolution time on each dissolution
temperature is different and there is no general trend. For example, while the hardness is almost
same with the increase of time at the dissolution temperature of 515 oC, it is shown that increase
of time at the dissolution temperature 530 oC significantly increases the hardness and there is
little hardening increase at the dissolution temperature of 540 oC. (Lados et al., 2011)
investigated the effect of dissolution time on five different alloys with different chemical
composition. A significant increase in both the yield and tensile strength in the first hour is
shown. According to the chemical composition, it is shown that there is usually a decreasing
trend after one hour.
This paper investigates the effects of dissolution time on the mechanical properties of 6082
series alloys.
2. MATERIAL AND METHOD
6 mm dimeter samples from 6082 alloy are taken into dissolution at 500 oC for different
hours. At the end of the time, samples are transferred to quenching in 10 seconds. Water (at
room temperature), is used as coolant medium. The volume is 1 m 3 of coolants so that heat can
be transferred as rapid as possible. The specimens are hold inside coolant during 1 hour after
submerging. The hardness of the obtained samples is measured. Tensile tests are performed at
a deformation rate of 8 mm / min. At least 3 replications are done and the averages are taken.
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Chemical composition of the substances used is given in Table 1. Applied dissolution
conditions processes are showed schematically in Figure 3.
Table 1. Chemical composition (weight%) of 6082 aluminum alloy
Mg
Al
Si
Ti
Cr
Mn
Fe
Cu
Zn
1.35
89.54
1.14
0.48
0.79
1.07 1.05 2.34 2.25

water

water

6

8

water

water

4

cooling

cooling

cooling

cooling

Temperature

Solution Treatment 500 oC

10 Time (h)

Figure 3. A dissolution conditions design, schematically.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1 Hardness Measurements
Hardness measurements are carried out using Vickers hardness tester by applying a 5 kg
load for 10 seconds. Measurements are taken on the undeformed surface of samples as in Figure
4. Hardness is measured at 9 points on every samples.
Measurements are repeated for different aging duration cases. So, the effect of different
dissolution time on hardness is obtained as in Figure 5. Generally, it is seen that the hardness
increases with the increase of dissolution time. But it is not too much increase. Chang et al.
(Chang et al., 2018) studied the effect of dissolution time at 10, 30 and 120 minutes at the
dissolution temperature of 560 oC. It is shown that hardness increases with the increase in
dissolution time.

Figure 4. Location for hardness measurement points for Vickers technic.
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Figure 5. Effect of different dissolution time on hardness.
The results of a study in which the effect of smaller dissolutions time in the aluminum alloy of
6082 is examined, are given in Figure 6. (Liang, 2017). The hardness of the AA6082-t6 alloy
is 95 HV. There is a significant decrease in the hardness when the dissolution time increases
from 2 minutes to 2 hours. Here the 2-minute period is a short time for dissolution process. The
lowest hardness is obtained at 545 ° C for 50 minutes. This means that all precipitates are
dissolved.
85

AA6082

80

530 oC-2 min.

Hardness (HV)

75
o

70

525 C-15 min.

570 oC-1 min.

65
60
55

575 oC-240 min.
530 oC-120 min.
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50
500

550

600

Solution heat treatment (oC)

Figure 6. Hardness change at different dissolution temperatures and times (Liang, 2017).
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3.2 Tensile Test
Figure 7 shows the true stress strain curve obtained from the tensile test. As a result of the
investigations, it is observed that increase of dissolution time does not cause much increase in
the strength. However, a small amount of elongation increases.
300

500 oC-water quenching

True stress (MPa)

250

200

150

4 hour
6 hour
8 hour
10 hour

100

50

0
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

True strain (mm/mm)

Figure 7. The effect of dissolution time on the true stress strain curve
The strain hardening exponent (n) obtained from Hollomons equation (1) is a material's
constant. It is used in calculations for true stress–strain behaviour.
𝜎 = 𝐾𝜀 𝑛

(1)

where σ; stress and ε; strain and K; strength coefficient. The strain hardening exponent is
between 0 and 1. If a material is a perfectly plastic solid, n=0. If n=1, it is perfectly elastic solid.
Strain hardening exponent and strength coefficient decreases with increasing dissolution time
(Figure 8). A comparison with other materials is given in Table 2 (William D. Callister and
Rethwisch, 2008). When Figure 8 is examined, about 12 MPa increase in yield strength occurs.
Table 2. K and n values for several alloys.
Material
Strain hardening Strength coefficient (K)
exponent (n)
MPa
Low-carbon steel
304 stainless steel
Copper
Naval brass
AA2024-T3
AZ-31B Magnesium alloy
AA6082

0.21
0.44
0.44
0.21
0.17
0.16
0.16

600
1400
530
585
780
450
372.8
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Figure 8. The effect of dissolution time on different material parameters
3. 3. Optical Microscope Analysis
The specimens are prepared using epoxy resin as binding material for optical microscopy. After
curing of epoxy-resin glue; flattening, polishing, and etching steps are carried out respectively.
Struers Labopol-5 model automatic polishing machine is used for flattening step. Grinding and
polishing stages are carried out subsequently. In the grinding stage, sandpapers made of SiC
grains and magnetite dust in 320, 500, 1200, 2400, and 4000 are used. During grinding, tap
water is used as coolant to prevent any micro-structural change which may occur as a result
frictional heat. In the polishing stage, 1m sized diamond suspension and 1m sized alumina
paste are used on polishing fabric.
Keller's reagent is used for the etching step in the recipe of 1.0 mL HF, 1.5 mL HCl, 2.5 mL
HNO3, and 95.0 mL H2O. Etching time is 8 seconds.
Photographs are taken by Olympus BX-51 optical microscope with different lenses (x5, x10,
x20, x50, x100).
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Figure 4. Optical microscope image when ST: 500 C, CM: water, AT-1: 220 C, AD-1:10h,
CM: air.
As can be seen from the optical microscope image in Figure 4, 5; the structures appearing in
black color in the image represent Mg2Si intermetallic phases. The lighter-colored-particles are
Al3FeMn phases. The size of AlSi1 particles is similar to that of Mg2Si, but it is lighter. White
background shows Al main element. The temperatures applied on the sample cause changes in
the micro structure of the material.
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Figure 5. Scanning electron microscope image ST: 500 C, CM: water, AT-1: 220 C,
AD-1:10h, CM: air.
3.4. Straightening Curve
Straightening curves are drawn by strength/hardness versus temperature/aging duration. They
help designer to select suitable temperature and duration easily. Figure 6 gives a straightening
curve drawn by strength versus temperature. As seen, the peak value is obtained at 10 hours
dissolution time. The standard deviation amount increases with increase of dissolution time.

Ultimate tensile strength (MPa)

280
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240.46
240
236.99

236.02
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200
4

6

8

10
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Figure 6. Correlation of structures and hardness Al6082 alloy.
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4. CONCLUSIONS
In this study, the effects of dissolution time on the mechanical properties of 6082 Al
alloys are investigated using different times. The main findings obtained from investigations
are listed below:







Straightening curve for Al 6082 alloy is obtained for different time.
There is not a very important change in yield and tensile strengths with the increase in
dissolution time.
In this study, the aging parameters effects on the mechanical properties of 6082 Al alloys
are investigated using different aging parameters. The main findings obtained from
investigations are listed below:
Main elements playing straightening role are Si, Zn, Cu.
Si element is distributed homogenously inside Al matrix as Mg2Si intermetallic phases.
Si element is located inside grains of Al5FeSi, Al15(FeMn)3Si, Al9Mn3Si, Al12Fe3Si,
intermetallic phases.
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Özet
Toprak erozyonu tüm dünyada toprak bozulmasının ana nedenlerinden biri olarak
gösterilmektedir. Yanlış arazi kullanımı ve toprak işleme gibi insan faaliyetleri sonucu oluşan
yüzeysel akış şiddetli erozyona ve besin maddesi kayıplarına neden olarak toprağın
verimliliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Günümüzde malçlama yaygın uygulama
alanları bulan toprak koruma faaliyetlerinden biridir. Bu çalışmada Niğde Yöresinde
metamorfik ana materyal üzerinde gelişen topraklar üzerine farklı malç ve doz uygulamalarının
yüzeysel akış suyuyla taşınan toplam organik karbon, toplam azot, fosfat üzerindeki etkilerini
saptamak ve yüzeysel akış suyunun pH ve elektriksel iletkenlik özelliklerini belirlemek
amaçlanmıştır. Bu amaçla laboratuvar koşulları altında oluşturulan yüzeysel akış parsellerinin
yüzeyine 2, 4, 6 ton/ha saman, ot ve yer fıstığı malçı uygulanmıştır. Uygulama sonrasında
parseller üzerine 97 mm/saat yapay yağış 1 saat süre ile uygulanmıştır. Uygulama sonrasında
meydana gelen yüzeysel akış suyu toplanarak., toplam organik karbon, fosfat fosforu, toplam
azot, pH ve elektriksel iletkenlik parametreleri ölçülmüştür. Çalışma sonucunda Toplam
organik karbon ve toplam azot taşınımında en etkili malç ve dozunun 4 ton/ha fıstık malçının
olduğu, fosfat taşınımında ise en az taşınımın 6 ton/ha saman malçı uygulanan parsellerde
gerçekleştiği ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Malçlama, Yüzeysel Akış, Toplam Azot, Toplam Organik Karbon

THE EFFECTS OF DIFFERENT MULCH MATERIAL APPLICATIONS ON TOTAL
ORGANIC CARBON, PHOSPHATE AND TOTAL NITROGEN FLUXES THROUGH
RUNOFF FROM SOILS
Abstract
Soil erosion is shown as one of the main causes of soil degradation all over the world. Surface
runoff as a result of human activities such as inappropriate land use and soil tillage can lead to
severe erosion and loss of nutrients, which can adversely affect soil productivity. In recent
years, mulching is one of the most widely used soil protection measures to prevent erosion and
surface runoff. The aim of this study is to determine the effects of different mulch materials and
dose applications on total organic carbon, phosphate, total nitrogen transportation and the
effects on pH and electrical conductivity of surface runoff water generated from experimental
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plots under simulated rainfall conditions in the laboratory. Three mulch rates (2, 4, 6 t/ha) and
three mulch types (straw, dry weed and peanut hay) were studied and compared to un-mulched
plots. Simulated rainfall was applied an hour on the experimental plots. The rainfall intensity
was 97 mm/h. The surface runoff water formed during the application was collected and and
analyzed for total organic carbon, phosphate, total nitrogen, pH and electrical conductivity.
Study results showed that the most effective mulch and total dose of 4 tons / ha of peanut hay
mulch was found in total nitrogen and total organic carbon transportation. Straw mulch and
total dose of 6 tons/ha of this mulch was the most effective in phosphate transportation by
surface runoff.
Keywords: Mulching, Surface Runoff, Total Nitrogen, Total Organic Carbon

1. GİRİŞ
Toprak erozyonu özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde çok yaygın olarak görülen, doğal ve
insan etkisi altındaki alanları olumsuz şekilde etkileyen bir olaydır (Liu vd., 2014). Toprak
erozyonu sadece oluştuğu yerdeki arazinin bozulmasıyla değil, yüzey sularında meydana gelen
kirlilik, siltasyon gibi sorunlarla da ilişkili bir olay olarak dikkat çekmektedir (Shi vd., 2013).
Yüzey sularında nitratın, azotun diğer çözünebilir formlarının ve fosfatın fazlalığı suyun
kalitesini bozmakta ve ötrofikasyona neden olmaktadır. Malçlama yüzeysel akışın hızını kesme
ve erozyonu azaltma çalışmalarında kullanılan önemli bir toprak koruma uygulamasıdır. Malç
adı verilen organik ve inorganik kökenli malzemeler, bitki artıkları, yapraklar, odun parçaları,
taşlar vb. pek çok materyal önemli bir toprak koruma önlemi olarak başarıyla kullanılmaktadır
(Smets vd., 2008). Malvar vd., (2013) malçlama yapılan parsellerde kontrol parseline göre
yüzeysel akışta % 45’lik bir azalma olduğunu kaydetmiştir.
Tarımsal alanlardan tarımsal kimyasalların taşınımı ve erozyonla mücadelede saman malçının
kullanıldığı çalışmalar mevcuttur (Ahuja vd., 2006). Erozyon gibi yayılı kaynaklardan gelen
kirlenmeyi kontrol altına almak çoğu zaman kompleks bir olaydır (Elrashidi vd., 2005).
Erozyon kontrol altına alındığında kirleticilerin de kontrol altına alınabileceği düşünülmektedir.
Malçlamanın erozyon ve yüzeysel akış üzerindeki etkileriyle ilgili çeşitli çalışmalar
bulunmasına rağmen, besin maddesi ve kirletici taşınımı üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmalar
kısıtlıdır.
Bu çalışmanın amacı Niğde Yöresinde metamorfik ana materyal üzerinde gelişen topraklar
üzerine farklı malç ve doz uygulamalarının yüzeysel akış suyuyla toplam organik karbon, fosfat
fosforu ve toplam azot taşınımı üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve yüzeysel akış suyunun
pH ve elektriksel iletkenlik özelliklerini etkileyip etkilemediğini belirlemektir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada deneme parsellerinin hazırlanmasında Niğde ili Gümüşler yöresindeki
metamorfik ana materyal üzerinde gelişmiş üst topraklardan (0-20 cm) alınan toprak örnekleri
kullanılmıştır. Uygulama parsellerinde kullanılan toprakların ortalama organik madde miktarı
% 3,16; tane yoğunluğu 2,66 g/cm3; pH 7,05 ve elektriksel iletkenlik 99 µS/cm’dir. Kumlu
balçık tekstüründe topraklardır. Erozyona duyarlıdır (Yaşar Korkanç ve Şahin, 2018).
Araştırmada Yaşar Korkanç (2018)’ de ayrıntıları bildirilen yapay yağmurlayıcı kullanılmıştır.

517

Lechler 460.646 tipi nozzle ile 0,5 barlık basınç altında oluşturulan yapay yağış 97 mm/saat
şiddette 1 saat süre ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları’nda tesis edilen parsellere
uygulanmıştır. Deneme parsellerindeki topraklar üzerine üç farklı malç malzemesi (karışık ot,
saman ve yer fıstığı bitkisel atıkları), üç farklı dozda uygulanmıştır (1. Doz:2 ton/ha, 2. Doz:4
ton/ha ve 3. Doz:6 ton/ha). Malç uygulamasının ardından deneme parselleri, % 9 eğim verilmiş
olan sehpa üzerine yerleştirilerek yapay yağış uygulaması gerçekleştirilmiştir. Oluşan yüzeysel
akış toplama kaplarında toplanmış ve Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı’nda süzülerek
yüzeysel akış suyundaki toplam organik karbon (TOK) ve toplam azot (TN) Shimadzu 5100
model TOK cihazı, fosfat- fosforu, Hache Lange DR 2800 model spektrofotometre, pH ve
elektrilsel iletkenlik (EC) ise Hache Lange marka multiparametre cihazı kullanılarak tayin
edilmiştir. Araştırma 2 faktörlü (malç tipi ve malç dozu) tamamen tesadüfi blok deseninde olup
ve 2 tekrardan oluşmuştur. İstatistiksel değerlendirmelerde SPSS 16.0 paket programı
kullanılmış, farklı cins ve dozda malç uygulamasının yüzeysel akış suyundaki TOK, TN, fosfat,
pH ve elektriksel iletkenliğe etkisi varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirilmiş (P=0,05),
ortalamalar arasındaki farklar Duncan testi kullanılarak belirlenmiştir (Zar, 1996).
3. BULGULAR
İstatistiksel değerlendirmeler sonucunda, yüzeysel akış suyunda ölçülen TOK, TN, fosfat
fosforu, pH ve EC parametreleri malç çeşidi*doz etkileşimi açısından önemli bulunmuştur
(Şekil 1-5).
3.1. Yüzeysel Akış Suyundaki Toplam Organik Karbon Konsantrasyonlarının Farklı
Malç ve Doz Uygulamalarına Göre Değişimi
Farklı malç ve doz uygulamalarına göre yüzeysel akış suyundaki toplam organik karbon (TOK)
konsantrasyonları Şekil 1 de sunulmuştur. Aynı cins malçın farklı uygulama dozlarına göre; ot
malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama TOK
konsantrasyonlarının kontrol, 1., 2. ve 3. doz uygulamaların yapıldığı parsellerde sırasıyla 0,95
mg/L, 3,49 mg/L, 5,19 mg/L ve 8,37 mg/L olduğu bulunmuştur (Şekil 1). Ortalamalar
karşılaştırıldığında ise, ot malçı uygulanan parsellerde TOK konsantrasyonu kontrol parseli, 1.,
2. ve 3. doz uygulama parsellerinde istatistiksel olarak birbirinden farklı bulunmuştur (Şekil 1).
Fıstık malçı uygulanan deneme parsellerinden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama TOK
konsantrasyonları, kontrol parselinde 0,95 mg/L, 1. Doz uygulanan parselde 4,76 mg/L, 2. Doz
uygulanan parselde 2,39 mg/L ve 3. Doz uygulanan deneme parselinde ise 8,87 mg/L olarak
belirlenmiştir (Şekil 1). Fıstık malçı uygulanan parseller için TOK konsantrasyonu ortalamaları
karşılaştırıldığında; kontrol parselinden oluşan yüzeysel akış suyuna ilişkin TOK
konsantrasyonlarının 1., 2. ve 3. Doz fıstık malçı uygulanan parsellerden oluşan TOK
konsantrasyonlarından istatistiksel açıdan farklı olduğu bulunmuştur (Şekil 1). Saman malçı
uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama TOK konsantrasyonlarının
kontrol, 1., 2. ve 3. doz uygulamalarının olduğu parsellerde sırasıyla 0,95 mg/L, 2,76 mg/L,
6,84 mg/L ve 7,43 mg/L olduğu saptanmıştır (Şekil 1). Ortalamalar karşılaştırıldığında, 2. ve
3.Doz saman malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunun TOK
konsantrasyonlarının istatistiksel açıdan benzer olduğu saptanmıştır. 1. Dozda TOK
konsantrasyonu diğer dozlar ile karşılaştırıldığında saman malçı için düşük ve istatistiksel
olarak farklıdır (Şekil 1).
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Aynı uygulama dozuna bağlı olarak yüzeysel akış suyundaki ortalama TOK konsantrasyonları
incelendiğinde; kontrol parselinde 0,95 mg/L; 1. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulaması
yapılan deneme parsellerinde sırasıyla 3,49 mg/L, 4,76 mg/L, 2,76 mg/L olduğu saptanmıştır.
Bu ortalamalar istatistiksel olarak benzer bulunmuştur (P>0,05) (Şekil 1). 2. Doz ot, fıstık ve
malç uygulanan deneme parsellerinden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama TOK
konsantrasyonları ise sırasıyla 5,19 mg/L, 2,39 mg/L, 6,84 mg/L bulunmuştur. 2. Doz fıstık
malçı uygulanan parselde TOK konsantrasyonu, aynı dozun uygulandığı ot ve saman malçı
parsellerindeki TOK konsantrasyonundan istatistiksel açıdan önemli düzeyde farklı ve
düşüktür.

Şekil 1. Yapay yağış uygulaması sonrası oluşan yüzeysel akış suyundaki TOK
konsantrasyonunun farklı malç ve uygulama dozlarına göre değişimi
* Farklı büyük harfler aynı malç fakat farklı dozlar arasındaki istatistiksel farklılığı ifade etmektedir.
Farklı küçük harfler aynı doz fakat farklı malçlar arasındaki istatistiksel farklılıkları ifade etmektedir.

2. Doz ot ve saman uygulanan parsellerdeki yüzeysel akış suyunun TOK konsantrasyonları ise
benzerdir (P>0,05) (Şekil 1). 3. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulanan parsellerden oluşan
yüzeysel akış suyunun ortalama TOK konsantrasyonları sırasıyla 8,37 mg/L, 8,87 mg/L ve 7,43
mg/L olarak saptanmıştır (Şekil 1). 3. Doz ot, fıstık ve saman malçının uygulandığı parsellerden
oluşan yüzeysel akış suyunun TOK konsantrasyonları istatistiksel olarak benzer, kontrol
parselindeki konsantrasyondan farklıdır (Şekil 1). Dozlar arttıkça yüzeysel akış suyunda TOK
konsantrasyonları açısından artış olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun malçlamada kullanılan
malzemenin organik kökenli olması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
3.2. Yüzeysel Akış Suyundaki Toplam Azot Konsantrasyonlarının Farklı Malç ve Doz
Uygulamalarına Göre Değişimi
Yüzeysel akış suyunda ölçülen toplam azot (TN) konsantrasyonları Şekil 2 de verilmiş olup,
aynı cins malçın farklı uygulama dozlarına göre Şekil 2 incelendiğinde; ot malçı uygulanan
parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama TN konsantrasyonlarının kontrol, 1., 2.
ve 3. doz uygulamaların olduğu parsellerde sırasıyla 2,53 mg/L, 3,20 mg/L, 3,83 mg/L ve 5,33
mg/L olduğu görülmüştür. Ortalamalar karşılaştırıldığında ise, ot malçı uygulanan parsellerde
TN konsantrasyonu kontrol ile 1.doz ve 1.doz ile 2.doz uygulama parsellerinde istatistiksel
açıdan benzer; 3. doz uygulama parselinde ise önemli düzeyde farklı ve bunlardan yüksek
bulunmuştur (Şekil 2). Fıstık malçı uygulanan deneme parsellerinden oluşan yüzeysel akış
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suyundaki ortalama TN konsantrasyonları kontrol parselinde 2,53 mg/L, 1. Doz uygulanan
parselde 3,15 mg/L, 2. Doz uygulanan parselde 1,29 mg/L ve 3. Doz uygulanan deneme
parselinde ise 6,61 mg/L olarak belirlenmiştir. Fıstık malçı uygulanan parseller için TN
konsantrasyonu ortalamaları karşılaştırıldığında; kontrol parselinden oluşan yüzeysel akış
suyuna ilişkin TN konsantrasyonlarının 1.doz malç uygulanan parsellerden oluşan TN
konsantrasyonları ile istatistiksel açıdan benzer olduğu, 2. doz ve 3.doz uygulanan parsellerden
oluşan yüzeysel akış suyunda saptanan TN konsantrasyonlarının birbirinden ve diğer iki
uygulama parselinden istatistiksel olarak farklı olduğu saptanmıştır (Şekil 2). Saman malçı
uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama TN konsantrasyonlarının
kontrol, 1., 2. ve 3. doz uygulamaların olduğu parsellerde sırasıyla 2,53 mg/L, 1,95 mg/L, 6,48
mg/L ve 1,44 mg/L olduğu bulunmuştur (Şekil 2). Ortalamalar karşılaştırıldığında, kontrol
parseli ile 2. ve 3. Doz saman malçının kullanıldığı parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunda
ölçülen ortalama TN konsantrasyonlarının istatistiksel açıdan farklı olduğu saptanmıştır. 2. Doz
uygulama parselindeki TN değerleri kontrol ve 3.doz uygulama parsellerinde ölçülen değerler
ile benzerdir (Şekil 2).

Şekil 2. Yüzeysel akış suyundaki toplam azot konsantrasyonunun farklı malç ve uygulama
dozlarına göre değişimi
* Farklı büyük harfler aynı malç fakat farklı dozlar arasındaki istatistiksel farklılığı ifade etmektedir.
Farklı küçük harfler aynı doz fakat farklı malçlar arasındaki istatistiksel farklılıkları ifade etmektedir.

Aynı uygulama dozuna bağlı olarak yüzeysel akış suyundaki ortalama TN konsantrasyonları
incelendiğinde; kontrol parselinde 2,53 mg/L; 1. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulaması
yapılan deneme parsellerinde sırasıyla 3,20 mg/L, 3,15 mg/L, 1,95 mg/L olduğu saptanmıştır.
Bu ortalamalar istatistiksel olarak kontrol parseli, ot ve fıstık parsellerinde benzer, saman malçı
parselinde farklı bulunmuştur (Şekil 2). 2. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulanan deneme
parsellerinden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama TN konsantrasyonları ise sırasıyla 3,83
mg/L, 1,29 mg/L, 6,48 mg/L bulunmuştur. 2.Doz uygulanan ot, fıstık ve saman malçı
uygulamasından oluşan yüzeysel akış suyundaki TN konsantrasyonlarının birbirlerinden farklı,
ot malçı ile kontrol parselinde ölçülen değerlerin ise benzer olduğu saptanmıştır (Şekil 2). 3.
Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunun ortalama
TN konsantrasyonları sırasıyla 5,33 mg/L, 6,61 mg/L ve 1,44 mg/L olarak saptanmıştır 3. Doz
saman malçı uygulamasının yapıldığı parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunun ortalama TN
konsantrasyonu, aynı dozun uygulandığı ot ve fıstık malçlarının uygulandığı parsellerden
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oluşan yüzeysel akış suyunun TN konsantrasyonlarından istatistiksel olarak farklı ve düşüktür
(Şekil 2).
3.3. Yüzeysel Akış Suyundaki Fosfat Konsantrasyonlarının Farklı Malç ve Doz
Uygulamalarına Göre Değişimi
Yüzeysel akış suyunda ölçülen fosfat konsantrasyonlarının malç çeşidi ve dozlara göre ortalama
değerleri Şekil 3’de verilmiştir. Aynı cins malçın farklı uygulama dozlarına göre; ot malçı
uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama fosfat konsantrasyonlarının
kontrol, 1., 2. ve 3. doz uygulamaların yapıldığı parsellerde sırasıyla 0,60 mg/L, 0,72 mg/L,
0,98 mg/L ve 1,46 mg/L olduğu görülmüştür. Ortalamalar karşılaştırıldığında ise, ot malçı
uygulanan parsellerde fosfat konsantrasyonu kontrol parseli ve 1. Doz uygulama parsellerinde
istatistiksel açıdan benzer; 2. ve 3. doz uygulama parsellerinden önemli düzeyde farklı
bulunmuştur. Uygulama dozu arttıkça fosfat konsantrasyonunda artış gözlenmiştir (Şekil 3).
Fıstık malçı uygulanan deneme parsellerinden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama fosfat
konsantrasyonları kontrol parselinde 0,60 mg/L, 1. Doz uygulanan parselde 0,93 mg/L, 2. Doz
uygulanan parselde 1,23 mg/L ve 3. Doz uygulanan parselde ise 1,92 mg/L olarak
belirlenmiştir. Fıstık malçı uygulanan parseller için fosfat konsantrasyonu ortalamaları
karşılaştırıldığında; kontrol parselinden oluşan yüzeysel akış suyuna ilişkin fosfat
konsantrasyonlarının 1. ve 2. Doz malç uygulanan parsellerden oluşan fosfat
konsantrasyonlarıyla istatistiksel açıdan benzer olduğu, 3. Doz uygulanan parsellerden oluşan
yüzeysel akış suyunda saptanan fosfat konsantrasyonları ile farklılık gösterdiği saptanmıştır
(Şekil 3). Saman malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama fosfat
konsantrasyonlarının kontrol, 1., 2. ve 3. doz uygulamalarının olduğu parsellerde sırasıyla 0,60
mg/L, 1,35 mg/L, 0,69 mg/L ve 0,63 mg/L olduğu bulunmuştur (Şekil 3). Ortalamalar
karşılaştırıldığında, kontrol parseli ile 2. Doz saman malçının kullanıldığı parsellerden oluşan
yüzeysel akış suyunda ölçülen ortalama fosfat konsantrasyonlarının istatistiksel açıdan benzer
olduğu saptanmıştır. 1.dozun uygulandığı parsellerde ise yüzeysel akış suyu fosfat
konsantrasyonu yüksek ve diğer dozlardan istatistiksel olarak farklıdır (Şekil 3).
Aynı uygulama dozuna bağlı olarak yüzeysel akış suyundaki fosfat konsantrasyonları
incelendiğinde; ortalama fosfat konsantrasyonlarının kontrol parselinde 0,60 mg/L; 1. Doz ot,
fıstık ve saman malçı uygulaması yapılan deneme parsellerinde sırasıyla 0,72 mg/L, 0,93 mg/L,
1,35 mg/L olduğu saptanmıştır. Bu ortalamalar istatistiksel olarak birbirinden farklı
bulunmuştur (P<0,05) (Şekil 3). 2. Doz ot, fıstık ve malç uygulanan deneme parsellerinden
oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama fosfat konsantrasyonları ise sırasıyla 0,98 mg/L, 1,23
mg/L, 0,69 mg/L’dir. 2. Doz uygulanan ot parselindeki fosfat konsantrasyonu, kontrol
parselinden ve aynı dozun uygulandığı fıstık ve saman malçı parsellerindeki fosfat
konsantrasyonundan farklı bulunmuştur. En düşük fosfat konsantrasyonu saman malçı
parsellerinde gözlemlenmiştir (Şekil 3). 3. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulanan parsellerden
oluşan yüzeysel akış suyunun ortalama fosfat konsantrasyonları sırasıyla 1,46 mg/L, 1,92 mg/L
ve 0,63 mg/L olarak saptanmıştır (Şekil 3). 3. Doz uygulanan bütün parsellerdeki fosfat
konsantrasyonu istatistiksel açıdan birbirlerinden farklı bulunmuştur. 3. Dozda en düşük fosfat
konsantrasyonu saman malçı parselindeki yüzeysel akış suyunda bulunmuştur. 3. Doz saman
malçı uygulanan parsellerde ölçülen fosfat konsantrasyonu kontrol parselindeki değerler ile
benzerdir. Diğer parsellerdeki yüzeysel akış suyunda ölçülenler ise hem kontrol parselinden
hem de birbirinden farklıdır (Şekil 3).
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Şekil 3. Yüzeysel akış suyundaki fosfat konsantrasyonunun farklı malç ve uygulama dozlarına
göre değişimi
* Farklı büyük harfler aynı malç fakat farklı dozlar arasındaki istatistiksel farklılığı ifade etmektedir.
Farklı küçük harfler aynı doz fakat farklı malçlar arasındaki istatistiksel farklılıkları ifade etmektedir.

3.4. Yüzeysel Akış Suyundaki pH Değerlerinin Farklı Malç ve Doz Uygulamalarına Göre
Değişimi
Deneme parsellerinde oluşan yüzeysel akış suyunun pH değerlerinin malç çeşidi ve doz
bakımından değişimi Şekil 4 ‘te sunulmuştur. Aynı cins malçın farklı uygulama dozlarına göre
Şekil 4 incelendiğinde; ot malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki
ortalama pH değerlerinin kontrol, 1., 2. ve 3. doz uygulamaların olduğu parsellerde sırasıyla
7,02, 7,68, 8,02 ve 7,16 olduğu görülmüştür (Şekil 4). Ortalamalar karşılaştırıldığında ise, ot
malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunun pH değeri kontrol parseli ile 3. Doz
uygulama parsellerinde istatistiksel açıdan benzer; 1. ve 2. doz uygulama parselleri birbiriyle
benzer; kontrol ile 1. doz ve 2. doz deneme parsellerinde önemli düzeyde farklı bulunmuştur
(Şekil 4). Fıstık malçı uygulanan deneme parsellerinden oluşan yüzeysel akış suyundaki
ortalama pH değeri kontrol parselinde 7,02, 1. Doz uygulanan parselde 8,72, 2. Doz uygulanan
parselde 8,30 ve 3. Doz malç uygulanan deneme parselinde ise 7,67 olarak belirlenmiştir. Fıstık
malçı uygulanan parseller için yüzeysel akış suyunun pH değeri ortalamaları
karşılaştırıldığında; 1. ve 2. Doz malç uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunun pH
değerlerinin istatistiksel açıdan benzer olduğu bulunmuştur. 3. Doz uygulanan deneme
parsellerinde ise kontrol parseli ve diğer parsellerden istatistiksel önemde farklıdır (Şekil 4).
Saman malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama pH değerinin
kontrol, 1., 2. ve 3. doz malç uygulamalarının olduğu parsellerde sırasıyla 7,02, 7,44, 7,62 ve
7,83 olduğu görülmüştür (Şekil 4). Ortalamalar karşılaştırıldığında, 2.doz ile 3. doz saman
malçının kullanıldığı parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunda ölçülen ortalama pH değeri
istatistiksel açıdan benzerdir. Kontrol parselinde ölçülen pH değeri diğer parsellerden düşük
ve farklıdır (Şekil 4).
Aynı uygulama dozuna bağlı olarak yüzeysel akış suyundaki pH değerleri incelendiğinde;
ortalama pH değerinin kontrol parselinde 7,02; 1. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulaması
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yapılan deneme parsellerinde sırasıyla 7,68, 8,72, 7,44 olduğu saptanmıştır. Bu ortalamalar ot
ve saman malçında ve kontrol parselinde istatistiksel olarak benzer, fıstık malçı uygulanan
parsellerde ise farklı bulunmuştur (Şekil 4). 2. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulanan deneme
parsellerinden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama pH değerleri ise sırasıyla 8,02, 8,30,
7,62 bulunmuştur. 2. Doz uygulanan ot parselindeki pH değeri, aynı dozun uygulandığı fıstık
malçı parsellerindeki pH değerleriyle istatistiksel açıdan benzer bulunmuştur. Saman malçı
uygulama parselinin yüzeysel akış suyunun pH değeri ise kontrol parseliyle benzer; diğer iki
parselden farklıdır (Şekil 4).

Şekil 4. Yüzeysel akış suyundaki pH değerlerinin farklı malç ve uygulama dozlarına göre
değişimi
* Farklı büyük harfler aynı malç fakat farklı dozlar arasındaki istatistiksel farklılığı ifade etmektedir.
Farklı küçük harfler aynı doz fakat farklı malçlar arasındaki istatistiksel farklılıkları ifade etmektedir.

3. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunun ortalama
pH değerleri sırasıyla 7,16, 7,67 ve 7,83 olarak saptanmıştır (Şekil 4). 3. Doz uygulanan fıstık
ve saman parsellerinden oluşan yüzeysel akış suyunda pH istatistiksel açıdan birbirlerine
benzer; kontrol ve 1.doz parsellerdeki pH değerlerinden farklı bulunmuştur (Şekil 4).
3.5. Yüzeysel Akış Suyundaki Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Farklı Malç ve Doz
Uygulamalarına Göre Değişimi
Yüzeysel akış suyunda ölçülen EC değerleri Şekil 5’te verilmiştir. Aynı cins malçın farklı
uygulama dozlarına göre; ot malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki
ortalama EC değerlerinin kontrol, 1., 2. ve 3. doz uygulamalarının olduğu parsellerde sırasıyla
229,00 µS/cm, 316,00 µS/cm, 345,00 µS/cm ve 417,50 µS/cm olduğu görülmüştür. Ortalamalar
karşılaştırıldığında ise, ot malçı uygulanan parsellerde EC değeri 1. Doz ile 2. Doz uygulama
parsellerinde istatistiksel açıdan benzer iken, kontrol ve 3.doz uygulama parsellerinde ölçülen
değerler birbirinden ve diğer parsellerden farklıdır (Şekil 5). Fıstık malçı uygulanan deneme
parsellerinden oluşan yüzeysel akış suyundaki ortalama EC değerleri kontrol parselinde 229,00
µS/cm, 1. Doz uygulanan parselde 418,00 µS/cm, 2. Doz uygulanan parselde 659,00 µS/cm ve
3. Doz malç uygulanan deneme parselinde ise 594,00 µS/cm olarak belirlenmiştir. Fıstık malçı
uygulanan parseller için EC değeri ortalamaları karşılaştırıldığında; 2. ve 3. Doz malç
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uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyunun EC değerlerinin istatistiksel açıdan
benzer olduğu bulunmuştur. Kontrol parselinde ölçülen EC değerleri ile 1.doz uygulanan
parsellerdeki değerler hem birbirinden hem de diğer parsellerdeki değerlerden istatistiksel
olarak farklıdır (Şekil 5). Saman malçı uygulanan parsellerden oluşan yüzeysel akış suyundaki
ortalama EC değerlerinin kontrol, 1. 2. ve 3. doz uygulamalarının olduğu parsellerde sırasıyla
229,00 µS/cm, 344,50 µS/cm, 391,00 µS/cm ve 364,00 µS/cm olduğu görülmüştür (Şekil 5).
Ortalamalar karşılaştırıldığında 1.doz, 2. doz ve 3.doz saman malçının kullanıldığı parsellerden
oluşan yüzeysel akış suyunda ölçülen ortalama EC değerleri istatistiksel açıdan benzerdir. EC
değerleri kontrol parselinde ve 1.doz uygulama parselinde hem birbirinden hem de diğer
uygulama parsellerinde istatistiksel olarak farklılık göstermiştir (Şekil 5).

Şekil 5. Yüzeysel akış suyundaki EC değerlerinin farklı malç ve uygulama dozlarına göre
değişimi
* Farklı büyük harfler aynı malç fakat farklı dozlar arasındaki istatistiksel farklılığı ifade etmektedir.
Farklı küçük harfler aynı doz fakat farklı malçlar arasındaki istatistiksel farklılıkları ifade etmektedir.

Aynı uygulama dozuna bağlı olarak yüzeysel akış suyundaki EC değeri incelendiğinde;
ortalama EC değerinin kontrol parselinde 229,00 µS/cm; 1. Doz ot, fıstık ve saman malçı
uygulaması yapılan deneme parsellerinde sırasıyla 316,00 µS/cm, 418,00 µS/cm, 344,50 µS/cm
olduğu saptanmıştır. 1.doz uygulanan ot ve saman malçında ve kontrol parselinde benzer, fıstık
malçının uygulandığı parsellerde EC değeri diğer parsellerden yüksek ve istatistiksel olarak
farklıdır (Şekil 5). 2. Doz ot, fıstık ve malç uygulanan deneme parsellerinden oluşan yüzeysel
akış suyundaki ortalama EC değeri ise sırasıyla 345,00 µS/cm, 659,00 µS/cm, 391,00 µS/cm
bulunmuştur. 2. Doz uygulanan fıstık parselindeki EC değeri, aynı dozun uygulandığı saman
ve ot malçı parsellerindeki EC değerinden ve kontrol parselinden istatistiksel açıdan farklı
bulunmuştur (Şekil 5). Yine 2. doz ot ve saman malçı uygulanan parsellerde ölçülen EC
değerleri benzerdir (Şekil 5). 3. Doz ot, fıstık ve saman malçı uygulanan parsellerden oluşan
yüzeysel akış suyunun ortalama EC değeri sırasıyla 417,50 µS/cm, 594,00 µS/cm ve 364,00
µS/cm olarak saptanmıştır (Şekil 5). 3. Doz uygulanan ot ve saman parsellerinin değerleri
istatistiksel açıdan birbirlerine benzer bulunmuştur. Fıstık malçı uygulanan parsellerin EC
değerleri ise istatistiksel açıdan farklıdır (Şekil 5).
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4. SONUÇLAR
Araştırma sonucunda, TOK ortalamaları bütün parsellerde kontrol parselinden yüksek
bulunmuştur. Fıstık malçı 2. Doz uygulanan parsel hariç genel olarak uygulama dozu arttıkça
TOK konsantrasyonları artmıştır. En düşük TOK konsantrasyonu ise fıstık malçının 2. dozunda
saptanmıştır. Onu 1.doz uygulanan saman ve ot malçı TOK konsantrasyonları izlemiştir.
Kontrol parselinde ölçülen TN konsantrasyonları ile karşılaştırıldığında, yüzeysel akış
suyundaki en düşük TN konsantrasyonu 2. doz fıstık ve 3.doz saman malçlarının uygulandığı
parsellerde saptanmıştır. Ot malçının uygulandığı parsellerde ise doz arttıkça yüzeysel akış
suyundaki TN konsantrasyonu artış göstermiştir. Genel olarak ot ve fıstık malçı
uygulamalarında doz miktarı arttıkça fosfat konsantrasyonları kontrol parseline göre artış
göstermiştir. Saman malçı uygulanan uygulama parselinde en düşük fosfat konsantrasyonu 3.
dozda saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde malç uygulanan parsellerde pH
değerlerinde kontrol parseline göre artış saptanmıştır. Kontrol parseline en yakın pH değeri
3.doz ot parselinden oluşan yüzeysel akış suyunda tespit edilmiştir. Genel olarak malç
uygulama dozu arttıkça 3 malç çeşidinde de EC’de bir yükselme olduğu görülmüştür. En düşük
EC değeri kontrol parselinden sonra ot 1.doz malçının uygulandığı parselde saptanmıştır. Bu
çalışma sonuçları yüzeysel akışla besin maddesi taşınımını azaltmada, malçlamanın uygun doz
ve malç çeşidine bağlı olarak uygulanabilir bir alternatif olabileceğini göstermiştir.
Teşekkür
Yazarlar araştırmanın parsel denemelerinin gerçekleştirilmesinde laboratuvar desteklerinden dolayı Jeoloji
Mühendisliği Bölümü’ne teşekkür ederler.
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BİYOREMEDİASYON, BİYOREMEDİASYON TEKNİKLERİ VE
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Özet
Son yıllarda nüfus ile beslenme ihtiyaçlarının artmasına paralel olarak su ürünleri üretim sistemleri de
artışa geçmiştir. Doğada bulunan organik atıkların kontrollü koşullar altında canlılar (bitki,

bakteri, alg, vb.) tarafından en az seviyelere indirgenmesi, ortamdan uzaklaştırılması, yok
edilmesi ya da temizlenmesi işlemine biyoremediasyon denir. Biyoremediasyon, diğer bir
deyişle biyolojik temizleme, pahalı kimyasallar kullanan, yüksek miktarda enerji tüketen veya
pahalı teknoloji gerektiren diğer tekniklere kıyasla düşük maliyetli olmasının yanı sıra, çevre
dostu özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Biyoremediasyon çalışmalarında özellikle bitkiler,
bakteriler, mantarlar ve algler kullanılmaktadır. Bu derleme çalışmasında, biyoremediasyon
yöntemleri ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Biyoremediasyon, Sucul canlılar, Ağır metal, Biyoakümülasyon

BIOREMEDIATION, BIOREMEDIATION TECHNIQUES AND USING IN THE
AQUATIC ENVIRONMENT
Abstract
In recent years, aquaculture production systems have increased in parallel with the increase in nutritional
requirements. Organic wastes in nature are controlled by organisms (plants, bacteria, algae, etc.) under
controlled conditions. Bioremediation, in other words, biological cleaning, is also cost-effective
compared to other techniques that use expensive chemicals, consume high amounts of energy or require
expensive technology. Plants, bacteria, fungi, and algae are used especially in bioremediation studies.
In this review, information is given about the bioremediation methods and application areas in
bioremediation mechanism.
Keywords: Bioremediation, Aquatic organisms, Heavy metals, Bioaccumulation.

1. GİRİŞ
Son yıllarda sanayileşme, nüfus artışı ve insanların teknolojiye olan merakları giderek artmıştır.
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak birçok endüstri kolunun (çimento fabrikaları, demir-çelik
sanayi, gübre sanayi, vb) mevcut talebin karşılanması için yüksek kapasitede ürün üretmesi
sonucunda çevre kirliliği ortaya çıkmaktadır (Yarsan ve ark., 2000; Tyagi vd., 2014; Akçelik,
2008). Mevcut kirliliğin üzerine, bu yeni kirlilik seviyelerinin eklenmesi ile doğanın kendini
yenileyebilmesi her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Dünyanın hemen her yerinde olduğu
gibi ülkemizde de kirlilikten en çok etkilenen yerler sucul ekosistemlerdir.
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Su, birçok organik ve inorganik maddeler için iyi bir çözücü olmasında, organik maddelerin
temel yapı taşı olarak kullanılmasında, metabolik faaliyetlerin dengelenmesinde ve sucul
organizmaların yaşam alanı olduğundan çok önemlidir. Sanayi ve tarımsal faaliyetler,
taşımacılık, termik santraller, kentsel atıklar, yoğun deniz taşımacılığı gibi insan faaliyetleri su
kirliliğine sebep olmaktadır. İnsan faaliyetleri sonucunda meydana gelen bu kirleticilerin nehir,
göl ve deniz gibi sulak alanlara deşarjı, suda fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok değişime ve
ilgili ortamda yaşayan sucul organizmaların yaşam döngüsünde de olumsuz değişimlere sebep
olmaktadır (Alrumman et al, 2016).
Tablo 1. Sucul ortamda kirliliğe neden olan Endüstriyel faaliyetler (Kahvecioğlu ve ark., 2003).
Endüstri Alanı
Cd Cr Cu Hg
Pb
Ni
Sn
Zn
Kâğıt Endüstrisi
+
+
+
+
+
Klor-alkali Üretim
+
+
+
+
+
+
Gübre Sanayi
+
+
+
+
+
+
Demir-Çelik Sanayi
+
+
+
+
+
+
+
Enerji Üretimi
+
+
+
+
+
+
+
+
Petrokimya
+
+
+
+
+
+
Sulak alanlar, sucul ekosistemde önemli bir yere sahiptir ve bu alanların büyük çoğunluğu doğal
ya da antropojenik kaynaklı kirlilikten dolayı büyük zarar görmüştür (Kazancı ve Oğuzku,
2003). Sulak alanlardaki kirliliğin kaynaklarını ağır metaller, hidrokarbonlar, organik
kirleticiler, PAH, PCB, antibiyotikler, pestisitler ve benzeri kirleticiler oluşturmaktadır. Bu
kirleticiler, su kalitesinin bozulmasına ek olarak, ilgili sucul ortamın sediment kalitesini de
olumsuz yönde etkilemekte ve bu etki bentik bölge ekosistemi başta olmak üzere ekolojik silsile
ile kirliliğin deşarj noktasına göre nispeten daha az olduğu bölgelere ulaşmasına vesile
olmaktadır.
Metaller, erozyon, rüzgâr, volkanik aktiviteler ve atmosfer yoluyla önemli ölçüde sucul ortama
ulaşmaktadır (Egemen, 1999). Bunların yanı sıra fosil yakıtların yanması, madenlerin
çıkarılması ve işlenmesi, jeolojik ayrışma ve aşınma, tarımsal aktiviteler, evsel-endüstriyel
atıklar nedeniyle de su ortamındaki metal konsantrasyonu artış göstermektedir (Şengül ve
Müezzinoğlu, 1993; Sawyer ve ark., 1994; Bryan, 1976). Ağır metallerin birikim yeri olan
sediment, sucul ortamlarda metal kirliliğinin belirlenmesinde kullanılmaktadır (Salomans ve
ark., 1987; Kır ve ark., 2007). Suda asılı partiküllere hızlıca tutunan ağır metaller zamanla
çökerek sedimentte birikirler. Sedimentte biriken metaller biyojeokimyasal döngü üzerinde
etkilidirler. Sedimentin ağır metalleri bünyesinde tutabileceği bir kapasitesi vardır. Bu
kapasiteye ulaşıldığında sediment tabakası, bünyesinde biriken metalleri suya bırakır (Keskin,
2012; Ercişli, 2016). Ağır metallerin sedimentte birikim konsantrasyonu, sediment
parçacıklarının oranına, parçacıkların boyutuna ve organik maddelerin sedimentte bulunup
bulunmamasına göre değişmektedir.
Metallerin sucul canlılarda birikimi sudan difüzyonla veya alınan besin yoluyla olmaktadır.
Ağır metallerin balıklarda en önemli birikme şekli solungaç absorbsiyonu ile olmakta bunu da
vücut yüzeyinden geçiş izlemektedir. Balıkların bünyesinde biriken metaller vücutta kan ile
doku ve organlara taşınarak zamanla toksik etkilerini arttırırlar. Bu nedenlerden dolayı canlılar
ağır metal yönünden sürekli izlenmekte, ekolojik sisteme ve insanlara doğrudan veya dolaylı
etkileri araştırılmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de ağır metal çalışmaları sürekli yapılmakta
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ve birçok biyoindikatör tür ile izlenmektedir (Uslu, 2007; İsanç, 2010; Duysak ve Uğurlu 2017;
Duysak ve Azdural, 2017).
Özellikle günümüz şartlarında çevre kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri ağır metallerdir.
Sucul ekosistemde yoğun olarak bulunan bu metaller, birçok farklı madde içeriğinde yer alması
nedeniyle geniş çapta kirliliğe sebep olmaktadır. Ekolojik ortamlarda evsel ve endüstriyel
kaynaklı atıklar sayesinde sucul ortamlara yüksek düzeylerde ağır metal girişi olmaktadır. Ağır
metaller canlılar için toksik etkiye sahip olup, vücuda alındıklarında ise ciddi zararlara ve
ölümlere neden olmaktadır. Doğal ortamlara antropojenik kaynaklı müdahaleler, doğal
dengenin işleyişini olumsuz etkilemekte ve sayısız çevresel problemlere sebep olmaktadır.
Yüksek düzeylerde birikim gösteren ağır metaller besin, solunum ve bazı durumlarda deri
emilimi ile insan sağlığı için risk teşkil etmektedirler (Zhang ve ark, 2008).
Bu derleme çalışmasında sucul ortamlardaki ağır metallerin suda, sedimentte ve sucul
organizmalardaki birikimleri, kirlilik kaynakları ve biyoremediasyon hakkında genel bilgiler
verilmiştir. Ayrıca, biyolojik temizlemede kullanılan sucul organizmalar, konsantrasyon
düzeyleri ve sucul ortamdaki ağır metal giderimi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
1.1. Biyoremediasyonun İlkeleri
Biyoremediasyon yani biyolojik temizleme, çevrede bulunan organik atıkların kontrollü
koşullar altında canlılar (bitki, bakteri, alg, vb.) tarafından en az seviyelere indirgenmesi,
ortamdan uzaklaştırılması, yok edilmesi ya da temizlenmesi anlamına gelmektedir. (Mueller et
al., 1996; Alexander, 1999; Dindar ve ark., 2010). Biyoremediasyon, sucul ortamda bulunan
çevresel kirleticileri daha az toksik formlara indirgemek için belirli mikroorganizmaların
kullanılması ile daha az toksik hale getirmek veya uzaklaştırmak için kullanılmaktadır
(Tarangini, 2009; Akpor and Muchie, 2010; Ezeonu et al., 2012; İbrahim et al., 2014; Srinivasan
et al., 2014). Biyoremediasyon çevresel kirleticileri daha az toksik formlara indirgemek için
öncelikle mikroorganizmalar olmak üzere canlı organizmaların kullanımıdır.
Mikroorganizmalar kontamine olmuş bir bölgeye özgü olabilir veya başka yerlerden izole
edilebilir ve kontamine olmuş bölgeye getirilebilir. Kirletici bileşikler canlı organizmalar
tarafından metabolik işlemlerinin bir parçası olarak gerçekleşen reaksiyonlarla dönüştürülür.
Biyoremediasyonun etkili olabilmesi için mikroorganizmaların, kirleticilere enzimatik olarak
saldırması ve onları zararsız ürünlere dönüştürmesi gerekir.
Belirlenen ortamlardaki kirliliğin hızlı bir şekilde o ortamdan uzaklaştırılması ya da azaltılması
için belirli mikroorganizmaların kullanılması amaçlanmaktadır (Ayangbenro and Babalola,
2017; Kulshreshtha et al., 2014). Doğal koşullarda var olan bu süreç biyolojik temizleme
yapılacak alanda taklit edilerek canlıların arttırılması ya da kültür ortamında yetiştirilmiş
canlıların gerekli bölgelere taşınarak çoğalmaları sağlanmaktadır. Biyoremediasyonun çevre
dostu özelliklerinin yanı sıra, pahalı kimyasallar kullanan, yüksek miktarda enerji tüketen veya
pahalı teknoloji gerektiren diğer tekniklere kıyasla düşük maliyetlidir (Azubuike et al., 2016).
Biyoremediasyon çalışmalarında özellikle bakteriler, mantarlar ve alger kullanılmakta olup,
sucul ortamlarda ağır metal giderimi için çeşitli alg ve makrofitlerin giderim potansiyelinin
araştırıldığı çalışmalar giderek artmaktadır (Ibuot ve ark, 2019; Kumar ve ark, 2019; Şen ve ark
2003; Etim, 2012; Zeraatkar vd., 2016).
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1.2. Biyoremediasyon Etmenleri
Biyoremediasyon işlemlerinin kontrolü ve uyumu birçok etmenden oluşan karmaşık bir
sistemdir. Bu etmenleri, kirleticileri parçalayabilen bir mikrobiyal popülasyonun varlığı,
kirleticilerin mevcudiyeti ve çevre etmenleri (toprak tipi, sıcaklık, pH, oksijen varlığı veya diğer
elektron alıcıları ve besin maddeleri) şeklinde sıralamak mümkündür (Sharma, 2012).
1.3. Biyoremediasyon Çeşitleri
Bir alanın doyma derecesine ve havalandırmasına bağlı olarak farklı teknikler kullanılır.
Yerinde teknikler, sahadaki toprak, yeraltı suyuna ya da sucul ortama en az rahatsızlıkla
uygulanan biyoremediasyon yöntemleri olarak tanımlanır. Ex situ teknikleri, sucul
organizmaların gereken ortamda çoğaltılması veya sahadan uzaklaştırılarak sucul ortama ve
yeraltı suyuna uygulanan tekniklerdir. Biyoaugmentasyon teknikleri, kirleticileri parçalama
özelliğine sahip mikroorganizmaların eklenmesini içerir. Atıkların uzaklaştırılması ve
taşınması için arıtmaya dayalı olarak, temelde iki yöntem vardır. Bunlar:
 İn situ biyoremediasyon
 Ex situ biyoremediasyon.
1.3.1. İn situ biyoremediasyon
Bu teknikler genellikle düşük maliyet ve daha az rahatsızlıktan dolayı en çok tercih edilen
seçeneklerdir (Margesin ve Schinner, 2001). Yerinde muamele, etkin bir şekilde
uygulanabilmesi o ortamın derinliği ile sınırlıdır. İn situ biyoremediasyon, biyolojik arıtmanın
yeraltında bulunan tehlikeli kimyasalların temizliğine uygulanmasıdır.
1.3.1.1. Biyolojik bozunma
Biyo-degredasyon, organik kirleticileri parçalamak ve doğal olarak oluşan bakterileri uyarmak
için kontamine topraklarda sulu çözeltilerin dolaştırılması ile oksijen ve besin tedariki
sağlamaktadır. Toprak ve yeraltı suyu için kullanılabilir. Genel olarak bu teknik, su içeren
besinlerin sızması ve oksijen veya yeraltı suyu arıtımı için diğer elektron alıcıları gibi koşulları
içerir.
1.3.1.2. Biyolojik yayılım
Biyolojik yayılım, doğal olarak oluşan bakteriler tarafından kirleticilerin biyolojik bozunma
hızını artırmak ve yeraltı sularının oksijen konsantrasyonlarını arttırmak için su kolonunun
altındaki basıncın enjeksiyonunu içerir. Biyolojik yayılım doymuş bölgedeki karışımı arttırır
ve dolayısıyla toprak ve yeraltı suyu arasındaki bağlantıda artmış olur. Küçük çaplı hava
enjeksiyon noktalarının kurulum kolaylığı ve maliyetin düşüklüğü, sistemin tasarımında ve
yapımında büyük esneklik sağlar.
1.3.1.3. Biyolojik havalandırma
Bioventing, doymamış bölgedeki topraklarda adsorbe edilen organik bileşenleri biyolojik
olarak parçalamak için mikroorganizmaları kullanan yerinde bir uygulama teknolojisidir.
Bioventing, yerli bakterilerin aktivitesini arttırır ve doymamış bölgeye hava veya oksijen
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akışını indükleyerek ve gerekirse besin maddeleri ekleyerek, topraktaki hidrokarbonların doğal
biyolojik bozulmasını simüle eder (EPA 1994; Mihopoulos ve diğ., 2000). Bioventing sırasında
doğrudan hava enjeksiyonu yoluyla topraktaki atık kirlenmeye oksijen tedarik edilebilir. Biyoçözücü madde öncelikle adsorbe edilmiş yakıt artıklarının bozulmasına yardımcı olduğu gibi
ortamdaki buhar biyolojik olarak yavaşça hareket ettikçe uçucu organik bileşiklerin
bozulmasını sağlar (Lee et al., 2006). Doğal bozulma oranı genellikle besin eksikliğinden değil,
oksijen ve diğer elektron alıcılarının (biyolojik olarak parçalanma sırasında elektron alan
bileşik) eksikliği ile sınırlıdır.
1.3.1.4. Biyolojik büyüme
Biyo-augmentasyon, bir grup doğal mikrobik suşun veya kontamine olmuş toprağı veya suyu
arıtmak için genetik olarak işlenmiş bir varyantın tanıtılmasıdır. Aktif atık çamur
biyoreaktörlerini yeniden başlatmak için belediye atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılır.
Mevcut tüm kültürler, gerekli tüm mikroorganizmaları içeren, araştırmaya dayalı bir mikrobiyal
kültür konsorsiyumunu içerir (Dupont et al., 1991; Nicolaou et al., 2010).
 In-situ tekniklerinin avantajları
 Toprağın ya da su ortamının taşınmasına gerek yoktur ve daha ucuzdur.
 Ex-situ teknikleri oranla daha az kirletici oluşumuna yol açar.
 Tek uygulamada büyük oranlarda arındırma yapabilir.
 In-situ tekniklerinin dezavantajları
 Oksijen, remediasyon yapılan bölgede eşit miktarda dağıtılamaz.
 Remediasyon işlemi yapılacak ortamdaki kirletici zor parçalanabilen bir kirletici ise
parçalama işlemi zorluğuna göre uzun zaman alabilir.
 Uygulama yapılan alanlar, sıcaklık vb. gibi çevresel faktörlere direkt maruz kalmaktadır.
 Yorucu olduğu gibi uzun zaman alabilen bir süreç olabilmektedir.
Bu teknikte kontamine olmuş toprağın ya da sucul organizmaların alınarak arıtma tesisi suyu
ile karışması sağlanır. Aynı zamanda sürekli olarak oksijen verilerek suyun içinde bulunan
organik maddenin biyolojik olarak bozulması sağlanır. Ayrımdan sonra temiz toprak elde edilir.
Ve temizlenen toprak yerine götürülerek aktif çamur yöntemiyle kontamine sudaki organik
maddelerin parçalanması sağlanır.
1.4. Biyoremediasyonun Avantajları
Biyoremediasyon, doğal bir süreçtir ve bu nedenle halk tarafından toprak gibi kontamine olmuş
malzemeler için kabul edilebilir bir atık arıtma işlemi olarak bilinmektedir. Arıtma artıkları
genellikle karbondioksit, su ve hücre biyokütlesi içerir ve zararsız ürünlerdir. Teorik olarak
biyoremediasyon, çok çeşitli kirleticilerin ortadan kaldırılmasında faydalı bir yöntemdir. Yasal
olarak tehlikeli olduğu düşünülen birçok bileşik bu yöntemle zararsız hale dönüştürülebilir
(Sharma, 2012). Kirleticilerin bir çevre ortamından diğerine aktarılmasından ziyade, ortadan
kaldırılması bu yöntemle mümkündür (Alexander, 1999; Adams et al., 2015).
Biyoremediasyon normal durumlarda önemli bozunmalara neden olmadan sıklıkla ortamda
gerçekleştirilebilir. Bu durum aynı zamanda atık maddelerin saha dışına taşınmasını, ulaşım
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esnasında ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı için olası tehditleri ortadan kaldırmaktadır.
Biyoremediasyon yönteminin tehlikeli atıkların temizlenmesinde kullanılan diğer
teknolojilerden daha ucuz olduğu bilinmektedir (Alexander, 1999; Adams et al., 2015;
Montagnolli et al., 2015).
1.5. Biyoremediasyonun Dezavantajları
Biyoremediasyon, biyolojik olarak parçalanabilir bileşiklerle sınırlıdır. Bütün bileşikler hızlı ve
tam bozulmaya karşı duyarlı değildir. Biyolojik süreçler genellikle çok spesifiktir. Başarı için
gereken önemli faktörler arasında, metabolik olarak yetenekli mikrobiyal popülasyonların
varlığı, uygun çevresel büyüme koşulları, uygun besin ve kirletici seviyeleri bulunur. Küçük
ölçekli çalışmalardan saha operasyonlarını tahmin etmek zordur (Alexander, 1999; Adams et
al., 2015).
2. SONUÇ
Kirlenmiş çevreyi temizlemek için ümit verici teknik olan Biyoremediasyon (biyoiyileştirme)
uygun mikroorganizmalar kullanılarak DDT, TNT, PCB ağır metaller vb. maddeleri toksik
olmayan bileşiklere çevirebilmektedir. Biyoremediasyon, mevcut iz metal uzaklaştırma
yöntemlerine alternatif olabilecek veya hâlihazırda kullanılan sistemlerin bir parçası olabilecek
kadar önemli bir yöntemdir. Atık durumundaki ağır metallerin temizlenmesi için zor ve uzun
bir takım fiziksel ve kimyasal sürece ihtiyaç duyulmaktadır.
Fiziko-kimyasal tekniklerle metallerin temizlenmesi pahalı, aynı zamanda kompleks organik
materyaller içeren yüksek hacimdeki akıntılarda ve düşük konsantrasyonlu metal kirlenmesinde
uygun olmayan bir yöntemdir. Buna karşın, biyoremediasyon çevre dostu, ucuz ve atık
metallerin arıtılmasında etkili bir yöntemdir (Malik, 2004). Ancak biyoremediasyon
teknolojisinin bazı sınırlamalara sahip olması yaygın kullanımı engellemektedir.
Biyoremediasyon tekniği ile metal uzaklaştırılması yapılmadan önce detaylı bir ön çalışması
yapılmalıdır zira, kombine etkilerinin araştırılması ve seçilen alan için uygun biyoremediasyon
tekniğinin seçilmesi, biyoremediasyon için kilit öneme sahiptir. Ayrıca tüm aşamalarda uzman
kişilerin çalışması da sistemin düzgün yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Bunlarla birlikte oluşan bazı yan ürünlere karşı da önlem alınması gereklidir.
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Abstract
In the world and in our country, diposal of treatment sludge from a large amount of facilities is
one of the most important environmental problems. Generally, most of the sludge is sent to
landfill, the amount of hazardous waste is generally burned in the incineration plant and the ash
is also stored and removed and a small amount is used in agriculture.
In the anaerobic disintegration of wastewater treatment plant recyclable sludge as primary
substrate, the suitability of the use of urban organic wastes as additional substrates of CU
Central Cafeteria Refectory vegetable wastes (VW) was investigated. Batch experiments were
performed under mesophilic conditions (37 ± 1 ° C) and 5 g of VS / l inoculum was added at
different VW/ WS (sludge) ratios and methane production potentials were evaluated by
standard BMP test. Only recycle sludge (0% vegetable waste) and only vegetable waste (100%
vegetable waste) were used for control purposes.
Among the mixture samples, the highest cumulative total gas production was obtained as 819
ml with 70:30 mixture ratio. Anaerobic digestion batch study result has shown that vegetable
waste can be recommended as an additional substrate.
As a result, in the anaerobic process established at the laboratory scale, the effects of mixing of
sludge with different organic materials on methane gas formation and / or composting were
investigated and it was found that the addition of vegetable waste had a positive effect on
process efficiency.
Keywords: Treatment sludges, biogas, integrated waste management, organic waste, vegetable waste

1. INTRODUCTION
Waste sludges from wastewater treatment plants and drinking water treatment plants are very
large and their disposal is an important problem. Integrated waste management (IWM)
applications; regular storage, incineration, compost (fertilizer support), energy production and
discharge to the sea (Angelidaki vd, 2003).
One of the options for anaerobic degradability of organic wastes is the co-digestion of different
types of organic wastes together. In this method, the main substrate (animal waste or sludge) is
mixed with one or more substrates (Angelidaki vd, 2003). That is, biogas yield is increased by
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using a secondary substrate (Mata-Alvarez, 2000). Until recently, in anaerobic treatment, for
example; energy production from animal manure, stabilization of sewage sludges, and
disintegration of a single organic substrate in the form of anaerobic treatment prior to the final
treatment of industrial wastewater with or without suspended solids. Nowadays and in recent
years, due to the better understanding of the limitations and possibilities of anaerobic treatment,
the process of disintegration of different types of wastes has become a developing technology
(Öztürk, 2017). But; It is necessary to know the wastes to be used in the applications where the
co-disintegration process will be applied and the appropriate mixing ratios of these wastes
(Braun ve Wellinger, 2005). Combination of different types of organic wastes together with
factors such as temperature and mixing which are thought to affect anaerobic treatment, as well
as the mixing ratio of wastes also affect methane efficiency.
In 2002, there were approximately 2000 biogas plants in Germany and most of these plants
were mixed with more than one waste material. Although not as much as Germany, many
European countries such as Denmark, Italy, Switzerland, Spain and the UK have adopted this
technology (Braun ve Wellinger, 2005).
Within the scope of this study, in order to improve the anaerobic degradability of vegetable
wastes from Sivas Cumhuriyet University Central Cafeteria Refectory and wastewater
treatment sludges of Sivas Municipality, sludges and vegetable wastes have different substrate
/ inoculum (S / I) ratio of 1,5 and VW/ WS ratio, 20%: 80%, 40%: 60%, 50%: 50%, 70%: 30%,
80%: 20%, 90%: 10% were added and biogas production potentials were evaluated by standard
BMP test. .
2. ANAEROBIC DISINTEGRATION PROCESS: KINETIC MODEL

The production of methane from the organic material is generally explained by the first-order
reaction. In this approach, it is assumed that methane is produced based on the amount of
biodegradable VSS added to the reactor and is explained by Equation 1 given below.
(Llabres-Luengo ve Mata-Alvarez 1987, Owens ve Chynoweth 1993).
( B  B)
S
 0
S0
B0

(1)

In Equation 1, So and S express the substrate concentration before and after the BMP test,
respectively. (B) cumulative methane production; and (B0) the final methane production. This
is expressed by the first order reaction. In first-order reactions, the reaction rate is proportional
to the concentration of the reacting and decomposing material
(Llabres-Luengo ve Mata-Alvarez 1987).
dS
 kS
dt

(2)

S is the substrate concentration in equation 2 and k is the reaction rate constant. When the
equations (1) and (2) are solved together, the equation (3) is obtained and the reaction rate
constant is calculated with the help of the equation (3).
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ekt 

( B0  B)
B0

(3)

In one study, anaerobic degradation of bovine manure was expressed by first-order reaction and
the reaction rate constant was calculated as 0.012-0.086 days-1 (Sanchez et al., 2000).
In another batch-run study, anaerobic breakdown of food waste was identified by first-order
reaction (Kim vd, 2003).
Studies have shown that Monod kinetics are not successful in the use of anaerobic systems
(İleri, 2000).Therefore, in this study, the additional substrate (co-substrate) is given by firstorder reaction kinetics ( Fig1).
y = -0.0262x + 9.5782
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Figure 1. First degree reaction kinetics for mixture ratio 7 during COD removal period in
anaerobic
3. MATERIAL METHOD
3.1. Material
The use of wastewater treatment plant sludge (WS) as the primary substrate and the use of urban
organic wastes (CU Central Cafeteria Dining Hall Vegetable Wastes (VW) as additional
substrates in anaerobic disintegration were investigated. In addition to WS, sludge obtained
from anaerobic digester was used as vaccine sludge and the effect of substrate ratios used on
anaerobic digestion on COD removal was investigated. In addition, the results of the anaerobic
disintegration process were adapted to kinetic models and first degree reaction kinetics were
used. Kinetic models showed that the preferred additional substrate (VW) could be used in
anaerobic decay.
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3.2. Method
Experiments were performed using 500 ml serum bottles. Substrate concentration for each
bottle respectively SA / AAC 100%: 0%, 20%: 80%, 40%: 60%, 50%: 50%, 70%: 30%, 80%:
20%, 90%: 10% Is 5 g-VS / l containing 0: 100% nutrient waste. Only waste activated sludge
(0% food waste) and only food waste (100% food waste) were used for control purposes. Batch
experiments were performed twice for each nutrient ratio. All flasks were purged using nitrogen
for 10 minutes and then sealed with rubber plugs. The flasks were placed in the stirrer at a
rotation speed of 150 rpm and 37 ° C. The amount of biogas produced was measured
periodically.
Vegetable residues taken from the cafeteria of Cumhuriyet University were separated and dried
in 103 ° C for 4 days (96 hours) in separate ovens and ground into powder. It was then stored
at room temperature in separate sample cups with lids.
After the sludge brought from the food industry was added to the bottles, WS and VW were
added in certain proportions as carbon source and the necessary Vanderbilt mineral medium
was supplied to the bottles for macro and micro nutrients. The inorganic composition of the
mineral medium used in all batch studies is given in mg/l (Speece, 1996).
Serum vials were operated at a speed of 150 rpm. COD, VSS, pH, total gas were measured.
Vaderbilt mineral medium components and quantities (Speece, 1996) were added to serum
bottles. The solids tests of anaerobic sludge were determined according to standard methods
(APHA-AWWA Standard Method, 1989). COD measurements were made by titrimetric
method according to standard methods.

Figure 2. Temperature controlled shaker and vegetable waste used in experimental study
4. RESULTS AND DISCUSSION
Figure 3 shows the COD removal of single and mixtures of sewage sludge, sludge and vegetable
waste. Biogas production increased with COD removal as the vegetable residue increases (up
to 70%) in the mixtures, since organic carbon in the treatment sludge is lower, especially
vaccine and vegetable waste are rich in organic matter. In different studies in the literature, it
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has been observed that the potential of biogas production of cosubstrate increases. (Braun ve
Wellinger, 2005; Öztürk, 2017).
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Figure 3. Variation of COD (mg/l) with different VW and WS values versus time
In this study, it is seen that R2 is the most suitable model in order to comply with the above
kinetic models. In Figure 3, it was found that biogas production increased while COD removal
was achieved and biogas production was stabilized as degradable organic matter was consumed
after a certain time.
Experiments were able to monitor anaerobic disintegration COD, pH, VSS experiments were
observed in different samples in the discrete system and were found where the pH remained at
the intervals of anaerobic disintegration (Figure 4-5). If the experience of the VSS is
understood, it is observed that the organic matter breaks down and initially stabilizes slightly
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Figure 4. Variation of pH at different VW and WS values versus time
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Figure 5. Variation of Volatile Suspended Solid (VSS) (mg/l) at different VW and WS values
versus time
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Figure 6. Variation of Cumulative Total Biogas (ml) with different VW and WS values versus
time
As a result, according to the characterization of the sludge from the wastewater treatment plant,
it is recommended to dry and evaluate the sludge, as well as to provide integrated management
of the treatment sludge with organic wastes (vegetable waste). It was determined that COD
removal efficiency, VSS removal efficiency, methane production and total reaction rate
constant increased by increasing the amount of vegetable waste added to the treatment sludge
in the anaerobic degradability of sewage sludge and refectory vegetable wastes together.
Among the mixture samples, the highest cumulative total gas production was obtained with the
mixture ratio of WS/ VW 30:70 and 819.00 ml.
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Abstract
The increase of environmental pollution caused by industrial activities and the depletion of natural
resources increase the responsibility of enterprises towards the environment. The automotive
industry is a leading sector in terms of export capacity, by-products market creation and
employment for the country's economy. Furthermore, due to the high amount of chemical and water
use and the amount of hazardous waste from an environmental point of view, due to international
agreements and legal requirements, the use of clean production technologies in service and
production processes is mandatory. In this study, the treatment of wastewater from an automotive
industry by membrane technologies was investigated. Flat sheet polymer type ultrafıltration (PES )
membranes were used in cross flow membrane process. PES membrane system was worked at total
recycle mode. Removal efficiencies of COD, SS, Turbidity and conductivity for 2 bar and 4 bar
pressure were obtained as 60%, 72.5%, 78.8%, 25% and 83%, 90.5%, 87%, 20.8% respectively.

This type of industrial wastewaters can be treated using polymer UF membranes.
Keywords: Advanced treatment, industrial wastewater, membrane, UF

1. INTRODUCTION
Due to the increase in environmental pollution resulting from industrial activities and the
depletion of natural resources, businesses are increasingly responsible towards the
environment. The automotive industry is leading sector in terms of export capacity for country’s
economy, creation of by-product market and employment. Besides, with regard to environment,
the excessive consumption of chemical and water use and hazardous waste enforces clean
technologies to be used in the course of service and production processes due to international
treaties and legal necessities. Lasts many years in Turkey, this industry is also among the top
five most competitive and rapidly developing sector (Kaya, 2016). The effects of the
automotive industry on the environment can be considered in two stages. The first of these is
the environmental impacts during the production phase and the other environmental impacts
during the life of the product (Görgün, 2007).
For iron and steel, metal processing, automotive, food, leather, chemical industries in Turkey,
coagulation for wastewater/flocculation processes, physical/chemical oxidation, activated
sludge, the conventional treatment systems such as adsorption, as well as advanced oxidation,
membrane processes, Fenton processes, advanced treatment techniques including
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electrochemical oxidation, electrolyte purification and reverse osmosis methods are applied
(Aydın ve ark. 2010). Hilal et al. (2004) have used oil / water emulsions used as lubricants and
cooling water in the metalworking industry. In their study, they first used UF and then NF
membranes. They observed flux reduction due to concentration polarization in the treatment of
metalworking wastewater with UF and NF. Hu et al. (2002), used for metal working fluids used
in water treatment of oil absorption with UF membrane membrane studies.
2. MATERIAL METHOD
2.1. Material
The wastewater used in the experimental studies was obtained from the automotive industry.
The characteristics of the wastewater obtained from the analysis of the wastewater from this
facility are given in Table 1. SS, COD, Oil-Grease analyzes performed during this study were
performed according to Standard Methods (APHA, 2005).
Since different values were obtained in each analysis, average results were obtained since
working with real wastewater. When the averages of the analyzes made for this reason are
taken; Conductivity 3.33 µS / cm, SS 18 mg / L, COD 75000 mg / L, Turbidity 661 NTU results
were obtained.
2.2. Method
Laboratory scale membrane system was used in experimental studies. The feed tank has a
capacity of 5-7 L, and the water in it is sent to the membrane filter. After the cartridge passes
through the filter, the flow rate is measured with the flow meter and passed through the
membrane. The concentrated stream was recirculated. Laboratory scale membrane unit is given
in Figure 1. UF membrane was used as membrane.

Figure 1. Cross flow membrane unit
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Within the scope of the studies, the removal efficiencies were calculated with the link given
below.
R (removal eficiency) % = (Co-Cs)/Co x 100
(6.2)
Co : Input value of pollution (mg/L, NTU etc.)
Cs : Output value of pollution (mg/L, NTU, etc.)
COD, SS, oil-grease analyzes were performed according to standard methods (APHA, 1992).
ADWA AD8000 was used for pH measurement. ADWA AD3000 table type EC meter is used
for EC. It is aimed to select the best membrane by treating with different UF membranes without
pretreatment of wastewater.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Effect of Membrane Pressure on Filtrate Flux
Flux value increases with increasing pressure. To observe this increase, PES, flux change at
different pressures (2, 4, 6 bar) was observed and the results are shown in Figure 2. The graphs
obtained in this context are the data obtained by working with concentrated mode.
Figure 2 shows the flux change graph of the UE10 PES membrane over time. The highest flux
value was observed in this membrane. This is due to the removal of contaminants with a
molecular weight of 10000 Daltons. It is easier to treat than other membranes, but the fouling
time is shorter. Significant flux reduction was observed when operated at high pressures.
Because at high pressures, the pollution of the membrane surface increases and therefore causes
the pollution of the membrane to accelerate.
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Figure 2. Flux change graph of UE10 PES membrane
3.2. Treatability Results with UF Membranes
Treatability results with ultrafiltration membranes are given in Table 1.
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Table 1. Treatability results obtained by membrane processes
Pressure Parameter
UE10 PES
Membrane
COD (mg/L)
31500
SS (mg/L)
2 Bar

5,38

Oil-gres (mg/L)
Turbidity(NTU) 135,4

4 Bar

EC (µS/cm)

2,65

COD (mg/L)

14550

SS (mg/L)

2,0

Oil-gres (mg/L)
Turbidity(NTU) 97,1

6 Bar

EC (µS/cm)

2,73

COD(mg/L)

36750

SS (mg/L)

2,96

Oil-gres (mg/L)

<10

Turbidity
(NTU)

105,5

EC (µS/cm)

2,6

The best removal results of membranes according to Table 1 were calculated in Table 2.
Table 2. Removal efficiency
Parameter
Best Efficiency in
UE10 PES
Membrane
COD(mg/L)
4 bar %80,6
SS (mg/L)

4 bar %88,8

Turbidity (NTU)

4 bar %85

EC (µS/cm)

6 bar %22

Oil-gres (mg/L)

4 bar % 98

As a result of working with PES membrane, membrane pore blockage models are given in
Figure 3 below according to the pressures (2, 4, 6 bar) operated.
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Figure 3. Graphs of pore blockage patterns for PES membrane 2 bar (a) Intermediate level
blockage, (b) Cake filtration, (c) Standard pore blockage, (d) Full pore blockage
When the R2 values of the graphs in Figure 3 are examined, it is determined that the flux loss
and cake filtration blockage model is more effective for PES membrane 2 bar operation. In this
study, it was calculated that 68.3% and 69.5% flux losses occurred in 2 and 4 bars.

4. CONCLUSION
Comparing total recycle and concentrate mode, higher yields were obtained in full return mode
in terms of analyzed parameters.
• When working with PES membrane in concentrated mode, removal efficiencies were obtained
as 58% COD, 70% AKM, 79.5% Turbidity, 20.4% Conductivity at 2 bars, 80.6% COD, 88.8%
SS, 85.3% Turbidity, 18% Conductivity at 4 bar.
• When working with PES membrane in total recycle mode, removal efficiencies were obtained
as 60% COD, 72.5% SS, 78.8% Turbidity, 25% Conductivity at 2 bars 83% COD, 90.5% SS,
87% Turbidity, 20.8% Conductivity at 4 bars.
When working with full reverse mode, removal efficiency is higher than concentrated mode.
This is because the concentration is kept constant as the filtrate is recycled continuously. Since
the PES membrane has a high flux and therefore contamination of the membrane occurs faster
than other membranes, the removal efficiencies have been reduced. The best removal in this
membrane was achieved at 4 bar.
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Abstract
In this study, using Minitab17™ application, the statistical relationship between meteorological
parameters such as temperature, pressure and humidity and sulfur dioxide (SO2) which is an
important air pollutant was studied. The data used in the study were collected from the
Governorate Air Quality Measurement Station in Adana city center. The study was conducted
between July 2014 and March 2015 for a total of nine months. Between nine months and six
months were observed to be associated with at least one meteorological parameter. It was
observed that temperature and pressure parameters were related together in three of the same
nine months. In addition, no correlation was observed in the three months studied.
Keywords: Sulphur Dioxide, Meteorological Parameters, Minitab17™, Regression Analysis

1. INTRODUCTION
Air pollution is the presence of different components and substances, such as sand, dust, fly
ash, soot, smoke, gas, steam in the environment or atmosphere at concentrations different than
usual. These pollutants can harm people, plants, animals or undesirably affect the way of the
living and the structures. The type and degree of impact of air pollution on living things depends
on personal factors such as age and durability. The duration of exposure to pollutants is very
important regarding air pollution. When exposed to some pollutants at low concentrations for
a very long time, it can lead to different degrees of negative effects even to death (Adalı, 1996).
The most common emissions of air pollutants (SO2) are sulfur dioxide. Every year, tons of SO2
are supplied to the atmosphere from various sources. 95% of the inhaled high concentration of
sulfur dioxide is absorbed from the upper respiratory tract. As a result, bronchitis, emphysema
and other pulmonary disease symptoms occur (Kentair, 2013).
Meteorological conditions such as wind, temperature, fog, humidity, pressure, inversion, lack
of industry planning, immigration to big cities and consequently rapid population increases, the
decrease of green areas per capita, burning poor quality fossil fuels in heating and increasing
the number of vehicles in urban transportation and exhaust gases from vehicles are of great
importance in the formation of air pollution (Özlü, 1995).
In this study, the relationship between sulfur dioxide (SO2) and meteorological factors such as
pressure, temperature and humidity was examined based on seasonal changes.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Materials
Adana city center consists of 5 districts, which are Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, and
Karaisalı. Whereas Adana province consists of 15 districts. Geographical view of Adana
province and location of Governor's Measurement Station is shown in Figure 1.
Table 1. General administrative structure of Adana (Kentiar, 2013)
Population
2.108.805
Surface Area
14.030 km2
Altitude
23 m
Population Density (km2)
152
Population Increase Rate (2010-2011)
‰11,24

Figure 1. Geographical view of Adana province and location of Governor's Measurement
Station
The prevailing winds of the region blow from north and northeast in winter, south in March and
September, southwest in June, July and August. The north and northeast winds are dry and do
not bring precipitation. However, they decrease the temperature significantly in winter months.
Lodos blowing from southwest brings rain and coolness in summer. Based on the seasons, the
lands take thermal low pressure during the summer months while the seas take thermal high
pressure whereas, in winter, the land creates dynamic high pressure and the seas create thermal
low pressure. Therefore, the prevailing winds are blowing in two opposite directions.
Developing technology, industrialization, global warming, transportation, and the fuels used by
people to meet their heating needs adversely affect air quality. As in other urban centers, Adana
city center air quality is also adversely affected by many types of resources including industry,
domestic heating, and traffic emissions.
The air quality values used in the study were gathered via the air quality measurement station
in Adana, which is located at 36,999171 latitude and 35,3124388 longitude and belongs to the
Ministry of Environment and Urbanization.
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Meteorological data were taken from Şakirpaşa Meydan Meteorological Station, which is 3,5
km away from Adana city center. The data were obtained from the General Directorate of
Meteorology.
2.2. Method
In this study, daily average SO2, humidity, temperature, pressure data of Adana city center for
July 2014-March 2015 period were evaluated statistically. For statistical analyses, Minitab17
™ statistical software was used. The concentration of SO2 parameter was statistically evaluated
with Minitab17™ as the dependent variable, whereas humidity, temperature and pressure were
independent variables. The correlation between the dependent variable and each independent
variable was established. The regression analysis was performed between the dependent
variable and the independent variables and the regression equation was calculated with the
regression coefficient. Statistical analyses were performed at 95% confidence interval. Since
the independent variables were more than one, multiple regression analysis was also performed.
The linear regression equation was expressed as follows Equation 1.
𝑌 = 𝑎 + 𝐵1 ∗ 𝑋1 + 𝐵2 ∗ 𝑋2 + 𝐵3 ∗ 𝑋3 + 𝑒

(1)

In the equation, a is the regression constant and Bi=1, 2, 3 are the coefficients for the dependent
variables while e indicates the error. It is important that e must be minimum in order for the
equation to provide the closest results to the reality. Monthly and periodic regression equations
were formed using the statistical analysis.
Dependent variable SO2 and independent variables (temperature, pressure and humidity) values
were introduced in Minitab17 ™ and the regression model was produced. The independent
variable with the highest p-value greater than 0,05 was taken out and the regression analysis
was re-done. This was continued until the p-value of the remaining independent variables was
<0,05.
Statistically, the coefficient of determination (R 2) up to 50% shows a weak relationship, a
moderate relationship between 50% and 70%, and a strong relationship between 70% and 100%
(Akyürek, 2012).
In the study, relationship levels were determined by looking at R 2 values of the equation with
P-value below 0,05.
3. RESULT AND DISCUSSION
The p-value and period correlation of the periodic relationships between meteorological
conditions and SO2 are given in Table 2. When evaluating the relationship between
meteorological condition and SO2 parameter; The correlation was positively correlated with pvalues greater than 0,05 and pearson correlation values greater than 0,3 (Cohen,1988).
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Table 2. Relationship between SO2 and meteorological condition by months
Meteological
Condition

Pearson
Correlation

p-Value

Relationship of
SO2*

Temperature
Humidity
Pressure
Temperature
Humidity
Pressure

0,652
-0,533
-0,420
0,577
-0,307
-0,697

0,000
0,002
0,019
0,001
0,092
0,000

+
+
+
+
+

September-2014

Temperature
Humidity
Pressure

-0,504
0,136
0,369

0,004
0,474
0,045

+
+

October-2014

Temperature
Humidity
Pressure

0,261
-0,077
-0,023

0,156
0,679
0,904

-

November-2014

Temperature
Humidity
Pressure

-0,460
0,361
-0,114

0,010
0,050
0,549

+
+
-

December-2014

Temperature
Humidity
Pressure

-0,080
0,308
0,160

0,668
0,091
0,389

-

January-2015

Temperature
Humidity
Pressure

0,122
-0,134
0,168

0,629
0,596
0,506

-

February-2015

Temperature
Humidity
Pressure

-0,028
-0,284
-0,334

0,902
0,199
0,122

-

March-2015

Temperature
Humidity
Pressure

0,154
0,104
-0,130

0,434
0,597
0,510

-

Month
July-2014

August-2014

* +: positive, -:negative
The graphs showing the relationship (temperature, pressure and humidity) between SO 2 and
meteorological conditions are shown in Figure 2-4. As shown in Figure 1-3, the amount of
sulfur dioxide increases due to heating in winter. In addition, especially in August, the amount
of sulfur dioxide caused by the burning of the stubble shows differences compared to the other
months. When Figure 3 is examined, it is observed that the effect of pressure parameter on
sulfur dioxide content is weak.
Monthly correlation and regression analyses were performed followed by overall periodic
regression equations. The results of the periodic regression analyses were given in Table 3.
There is no relationship in January, February and March months. In the regression analysis of
the periodic data, it was found that SO2 air pollutants were related to at least one meteorological
condition from 9 months. It was observed that temperature was effective in 5 of 9 month and
pressure and humidity were effective in 4 of 9 months. Figure 2 show that the relationship
between the meteorological conditions of the months and SO2. R2 (%) gives information about
the strong relationship between SO2 and meteorological conditions of the period. The higher
the value of R2, the stronger the relationship.
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Figure 2. The relationship temperature (oC) between SO2 (µg/m3).

Figure 3. The relationship pressure (hPa) between SO2 (µg/m3).
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Figure 4. The relationship humidity (%) between SO2 (µg/m3).
Table 3. Regression analysis outputs for defined periods
Month

Y

July-2014
August-2014
September-2014
October-2014
November-2014
December-2014
January-2015
February-2015
March-2015

a

SO2 -0,83
SO2 191,70
SO2 -52,10
SO2 2,31
SO2 70,90
SO2 4,84
SO2
SO2
SO2
-

B1*X1

B2*X2

B3*X3

R2 (%)

0,1747
0,1810
-0,1079
0,0597
-0,1300
-

-0,0101
0,0078
-

-0,1925
0,0579
0,0313
-

50,39
49,73
32,62
3,60
26,58
6,39
-

Degree of
Correlation
Moderate
Weak
Weak
Weak
Weak
Weak
No Correlation
No Correlation
No Correlation

X1: Temperature, X2: Humidity, X3: Pressure
March-2015
February-2015
January-2015
December-2014
November-2014
Months
October-2014
September-2014
August-2014
July-2014
0

10

20

30

40

50

60

R2

Figure 2. The relationship between the meteorological conditions of the months and SO 2
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4. CONCLUSION
The data used during the study period covered a total of 9 months. It was observed that SO 2 air
pollutant was associated with at least one meteorological condition in 5 months and no relation
was found related to any meteorological condition in 3 months.
SO2 concentrations were measured between 4-36 µg/m³ and 4-33 µg/m³ in February 2015 and
March 2015, respectively. It was also observed that the measurement station did not take
measurements during the first 14 days in January 2015.
It is thought that the reason for not matching any correlation in the regression analysis
conducted in January and February is caused by heating. The presence of stubble fires in August
shows that it affects the analyzes made during the that months.
Considering the seasons when the measurement system cannot receive long-term data, backing
up the measurement system or completing the maintenance process quickly will result in less
data loss for the Ministry of Environment and Urbanization.
Local administrations and the Ministry of Environment and Urbanization should create social
awareness for the stubble burned in our city, especially in August.
The following solutions can also be proposed to reduce sulfur dioxide emissions, which is a
critical component of air pollution.
• Abandoning the sulfur-based fuels used in industry and heating homes and switching to fuels
with less sulphur content or more environment-friendly natural gas,
• Preventing energy losses via enhanced thermal insulation,
• Carrying out exhaust emission measurements and flue gas measurements of industry-related
emissions routinely and make necessary investments for decreasing or prevention in case of
exceeding the emission limits,
• Increasing the amount of green space per capita in our city considering that trees improve air
quality,
• Increase investments in renewable energy resources and support for clean energy production.
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Özet
Hastanelerde meydana gelen tehlikeli atıkların çoğunluğunu tıbbi atık kategorisinde yer alan
enfekte edici atıklar oluşturmaktadır. Hastalık yapıcı atıkların kaynağında oluşması ile birlikte
başlayan ve bertarafına kadar süren süreçte, tarafların ilgili yasal mevzuatlar kapsamında
sorumlulukları bulunmaktadır. Oluşan tehlikeli atıkların ilgili yasal mevzuatlara aykırı olarak
yönetiminin sağlanması çevre ve halk sağlığı açısından önemli riskler ortaya çıkaracaktır.
Ayrıca personel güvenliği açısından tehlikeler oluşturacağı gibi kurumların idari para cezaları
ile karşı karşıya kalınmasına da sebebiyet verecektir.
Yapılan bu çalışma kapsamında sağlık kuruluşunda oluşan atıkların ortak biriktirildiği
konteyner alanlarından, geçici atık depolarına taşınma süreci değerlendirilmiş olup, uydu
görüntüleri ve telefon uygulamaları kullanılarak bu noktalar arasındaki yaklaşık mesafeler
belirlenmiş, günlük atık taşıma sefer sayıları tespit edilerek, mesafe hesaplamaları yapılmıştır.
Bu çalışma sonucunda örnek alınan hastane modelinde yapılan taşımanın atıkların çevreyle
temasta bulunduğu sürenin azaltılması, atık taşıma işinde kullanılan insan gücünün
hafifletilmesi, yola giden zamanın azaltılması, personellerin etkin kullanılması maksadıyla;
mevcut atık taşıma işinde motorlu (akülü, elektrikli özelliğe sahip), içerisine bir konteynerin
rahat bir şekilde sığabileceği ve maliyeti yüksek olmayan taşıma araçların kullanılmasının
büyük faydalar sağlayacağı kanaatine ulaşılmıştır.
Keywords: Analiz ve Optimizasyon, Hastane Atıkları, Hastane Atık Bertarafı, Atık Taşınması

ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF WASTE TRANSPORT SYSTEM:
AN EXAMPLE OF A UNIVERSITY HOSPITAL
Abstract
Most of the hazardous wastes generated in hospitals are infectious wastes in the medical waste
category. The parties have responsibilities within the scope of the relevant legal regulations in
the process that starts with the generation of the disease-causing wastes at the source and lasts
until disposal. Ensuring the management of hazardous wastes in contradiction with the relevant
legal regulations will pose significant risks for the environment and public health. In addition,
it will pose dangers for personnel safety and will result in administrative fines.
Within the scope of this study, the process of transporting the wastes formed in the health
facility from the container areas to the temporary waste depots was evaluated and the
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approximate distances between these points were determined by using satellite imagery and
telephone applications.
As a result of this study, it is aimed to reduce the time spent in transportation of the wastes in
the hospital model, to reduce the time spent in the waste transportation business, to reduce the
time and to use the personnel effectively; it is concluded that the use of transport vehicles with
a high capacity and a high capacity of a container can easily be accommodated in the existing
waste transportation business.
Keywords: Analysis and Optimization, Hospital Wastes, Hospital Waste Disposal, Waste Transport

1. GİRİŞ
Atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan
veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali ifade eder (AYY,
2015). 19. Yüzyılda yaşanan sanayi ve teknolojideki gelişmeler hayat standartlarını yükseltmiş,
endüstrileşme ile yeni ve farklı türde birçok atık türü ortaya çıkmıştır. Üniversite hastaneleri de
vermiş oldukları sağlık hizmetleri sonucu; evsel, ambalaj, tıbbi, tehlikeli ve radyoaktif türde ve
yüksek miktarlarda atık üretime sebebiyet vermektedirler. Özellikle sağlık kuruşlarında
kullanılan tıbbi malzemelerin gün geçtikçe tek kullanımlık hale gelmesi atık miktarında ciddi
anlamda artışına sebebiyet olurken, tıpta kullanılan yeni teknolojiler ise yeni atık türlerinin
oluşmasına yol açmıştır.
Sağlık kuruluşunda oluşan atıklar, atıkların tehlikelilik özelliklerine göre çevre ve insan
sağlığını tehdit eden biyolojik, kimyasal ve radyoaktif riskleri içermektedir. Özellikle
enfeksiyon yapıcı özelliğe sahip kesici ve delici atıkların deriye batması HIV, Hepatit C ve
Hepatit B gibi hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır (Link 1). İdari birim ve laboratuvarların
faaliyetleri sonucu patlayıcı, oksitleyici, alevlenir, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen,
aşındırıcı, üreme sistemine toksik, mutajenik, ekotoksik özelliğe sahip atıklar (AYY, 2015)
oluşabilmektedir. Bu sebeple atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına
zarar vermeden yönetiminin sağlanması önem arz etmektedir.
Bu çalışma kapsamında sağlık kuruluşundaki mevcut atık yönetim sistemi incelenerek; atıkların
kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve taşınması süreçleri değerlendirilmiş, mevcut atık
taşıma sisteminin iyileştirilmesiyle alakalı önerilerde bulunulmuştur.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Çalışma Alanı
Bu çalışmanın yapıldığı Üniversite hastanesi Akdeniz Bölgesinde yer almakta olan ve üçüncü
basamak sağlık kurumudur. Bünyesinde Tıp Fakültesine bağlı olarak 43 Anabilim Dalı ve 22
Alt Bilim Dalı faaliyet göstermektedir (Çizelge 1). Yaklaşık olarak 4000 çalışan görev
yapmakta olup; sağlık, uygulama ve araştırma konularında hizmet vermektedir. Hastanede
günlük olarak ortalama 3.600 hastaya poliklinik hizmeti verilmekte olup, 2018 yılında %90
doluluk oranıyla, 902.965 hastaya sağlık hizmeti verilmiş, 80.224 ameliyat yapılmıştır (Link
2). Hastanenin 2018 yılında gerçekleşen faaliyetleri sonucu 648.880 kg tıbbi atık meydana
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gelmiştir. Oluşan bu atıklar ilgili personel ile toplanmakta ve geçici atık biriktirme alanlarına
taşınmaktadır.
Çizelge 1. Hastane Başhekimliğine bağlı olan birimler ve sayıları
Birimler
Sayısı
Birimler
Sayısı
Acil Servis
1
Onkoloji Binası
1
Poliklinik
52
Kan Merkezi
1
Yoğun Bakım Ünitesi
10
Yanık Ünitesi
1
Ameliyathane
22
Sterilizasyon Ünitesi
1
Klinik
47
Eczane
1
Laboratuvar
7
Mutfak
1
Radyoloji
1
Çamaşırhane
1
Nükleer Tıp
1
Teknik Servis
6
Hemodiyaliz
1
2.2. Metot
Birimlerde oluşan atıkların getirildiği ortak atık biriktirme alanları tespit edilerek, bu
alanlardaki atıkların tıbbi atık deposu ile evsel ve ambalaj atık depolama alanlarına
getirilmesinde kullanılan güzergâhlar ve taşıma işini yapan personel belirlenmiştir.
Güzergâhların uzaklıkları, uydu görüntüleri ve telefon uygulamaları kullanılarak ölçülmüştür.
Ayrıca çalışma süresince tespit edilen veriler elektronik tablolar kullanılarak bilgisayar
ortamında aktarılmıştır.
Atıkların geçici atık depolarına taşınma sürelerinin hesaplanmasında (Eşitlik 1) ve zamanın
yüzdesel optimizasyonunda (Eşitlik 2) ve eğimin hesaplanmasında (Eşitlik 3) aşağıdaki bağıntı
kullanılmıştır.
𝑥 = 𝑣. 𝑡
(1)
𝑡2
− 1) ∗ 100
𝑡1

(2)

ℎ2 − ℎ1
) ∗ 100
𝑥

(1)

% 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛 = (
% 𝑒ğ𝑖𝑚 = (

Burada; x: mesafeyi, v: hızı, t: zamanı, t 1: atıkların insan gücüyle taşınması durumunda
harcanan zamanı, t2: atıkların elektrikli taşıma aracı kullanılarak taşınması durumunda
harcanacak zamanı, h1: geçici atık deposunun deniz seviyesinden yüksekliğini, h 2: atık
biriktirme noktasının deniz seviyesinden yüksekliğini ifade etmektedir.
3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Sağlık Kuruluşunda Oluşan Atık Türleri
Sağlık kuruluşuna hastanın kabulü ile beraber sürecin tamamlanmasına kadar yapılan teşhis,
tedavi ve destek hizmetleri sonucu evsel, ambalaj, tıbbi, tehlikeli ve radyoaktif atıklar
oluşmaktadır (Çizelge 2). Bu atıklar ilgili mevzuata uygun olarak yönetimi sağlanmaktadır.
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Çizelge 2. Sağlık Kuruluşunda Oluşan Atık Türleri

TEHLİKELİ ATIKLAR

TIBBİ ATIKLAR

AMBALAJ
ATIKLARI

EVSEL
ATIKLAR

ATIK TÜRÜ

ATIK İÇERİĞİ
Evlerden, bahçe, park ve piknik alanları gibi halka açık yerlerden, endüstriyel içeriklere sahip atık oluşturmayan
işyerlerinden atılan tehlikeli ve zararlı atık kavramına girmeyen atıklardır.
 Genel atıklar
 İdari birimlerin (bürolar, ambar ve atölyeler, bahçıvanlık hizmetleri, mutfak ve yemekhaneler) rutin faaliyetleri
sonucu oluşan atıklar
 Temizlik hizmetleri sonucu oluşan atıklar, süprüntüler, lavabo atıkları
 Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan, enfeksiyon içermeyen atıklar
(örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)
Geri dönüşümü, geri kazanımı, tekrar kullanımı mümkün, olan atıklardır.
 Cam ambalaj atıkları
 Kâğıt / karton ambalaj
 Plastik ambalaj
 Metal ambalaj
 Kompozit ambalaj
 Ahşap ambalaj
Enfeksiyon Yapıcı Atıklar:
Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel atıklardır.
 Başta kan ve kan ürünleri olmak üzere her türlü vücut sıvısı
 İnsan dokuları, organları, anatomik parçaları, otopsi materyali, plasenta, fetus ve diğer patolojik materyal
 Bu tür materyal ile bulaşmış eldiven, örtü, çarşaf, bandaj, flaster, tamponlar, eküvyon ve benzeri atıklar
 Karantina altındaki hastaların vücut çıkartılarını
 Enfeksiyon yapıcı ajanların laboratuvar kültürlerini ve kültür stokları
 Enfekte hayvanlara ve çıkartılarına temas etmiş her türlü malzeme
 Veterinerlik hizmetlerinden kaynaklanan atıklar
Kesici ve Delici Atıklar:
 Enjektör ve diğer tüm tıbbi girişim iğneleri,
 Lanset, kapiller tüp, bisturi, bıçak, serum seti iğnesi,
 Cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket,
 Kırık cam, ampul, lam-lamel, kırılmış cam tüp ve petri kapları gibi batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden
olabilecek atıklar.
Patolojik Atıklar:
 Cerrahi girişim, otopsi, anatomi veya patoloji çalışması sonucu ortaya çıkan dokular,
 Organlar,
 Vücut parçaları,
 Vücut sıvıları,
 Fetüs vb.
Gerek miktarı, konsantrasyonu ve gerekse fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeni ile; uygunsuz depolanması, uygunsuz
bertaraf edilmesi, uygunsuz taşınması ya da başka türlü idare edilmesi halinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden atıklardır.
Tehlikeli Hastane Kimyasalları:
Tanı ve deneysel çalışmalar sonucu çıkan; katı, sıvı ve gazlardan oluşan atıklardır.
 Laboratuvar cihaz atıkları (IHC, vb.)
 Boyama sonucu oluşan atıklar
 Alkol, ksilol, formaldehit, fotografik kimyasallar, solventler, organik ve inorganik kimyasallar, vb.
Iskarta Organik / İnorganik Kimyasallar
Miadı dolmuş, bozulmuş organik / inorganik özelliğe sahip kimyasal atıklardır.
Farmasötik Atıklar
Miadı dolmuş veya bozulmuş ilaçlar, aşı ve serum gibi atıklardır.
Sitotoksik ve Sitostatik İlaçlar
Kanser tedavisinde kullanılan hücre öldürücü (sitotoksik) ve hücre çoğalmasını durdurucu (sitostatik) ilaçlar ile bu ilaçların
hazırlanmasında kullanılan her türlü ekipman ve koruyucu malzemelerdir.

RADYOAK
TİF
ATIKLAR

Diğer Tehlikeli Atıklar

Hepa Filtreler

Floresan Lambalar

Basınçlı Kaplar

Atık Pil ve Aküler

Bitkisel Atık Yağlar ve Madeni Yağlar
Radyoterapi
veya
laboratuvar
araştırmaları
Bu atıklar TAEK mevzuatlarına uygun olarak yönetilir.
 Radyoaktif maddeler
 Radyoaktif maddeler ile kontamine olmuş paketler
 Cam malzemeler ve absorban kağıtlar
 Radyoterapi gören hastaların idrarları ve vücut çıktıları

sonrası

ortaya

çıkan

atıklardır.
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3.2. Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması, Toplanması ve Taşınması
3.2.1. Atıkların kaynağında ayrıştırılması
Sağlık hizmeti sonucu oluşan atıklar, üretildikleri noktada ilgili sağlık personeli tarafından 25
Ocak 2017 Tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği'nin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan " Tıbbi atıklar, başta
doktor, hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık
personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı
olarak biriktirilir. Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en
yakın noktada bulundurulur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle belediye atıkları, ambalaj atıkları,
tehlikeli atıklar ve benzeri diğer atıklar ile karıştırılamaz. " hükmü gereği kaynağında
ayrıştırılmaktadır.
Atıkların oluştuğu noktada sağlık personeli tarafından kaynağında doğru şekilde ayrıştırılması
maksadıyla atık biriktirme ekipmanları çevresinde bilgilendirici & uyarıcı broşürler
bulunmaktadır.
Çizelge 3. İlgili Bilgilendirici & Uyarıcı Broşürler
Evsel Atıklar
Ambalaj Atıkları
Tıbbi Atıklar

Ayrıca, yıl içerisinde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde tüm sağlık çalışanlarına
“Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Uygun Yönetimi” konulu zorunlu hizmet içi eğitiminin
düzenlendiği, yeni göreve başlayan personele ise oryantasyon programı kapsamında atık
yönetimi konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldığı tespit edilmiştir.
Kaynağında ayrıştırılan atıklar, yönetmelikte (TAKY, 2017) teknik özellikleri yer alan atık
biriktirme ekipmanlarında/poşetlerinde biriktirilerek, birimin yoğunluk durumuna göre ilgili
birim temizlik personeli tarafından geçici atık biriktirme alanlarına getirilmektedir.
3.2.2. Atıkların toplanması ve taşınması
Sağlık kuruluşunda atık üreten birimlerin yapısal olarak dağınık yerlerde bulunması, geçici atık
depolarının ise çevre ve insan sağlığı gereği hasta ve hasta yakını trafiğinin uzağına inşa
edilmesi sebebiyle, atıklar oluştukları birimin en yakınında bulunan geçici atık biriktirme
alanlarında konteynerler içerisinde biriktirilerek gün içinde / saatlik olarak geçici tıbbi atık
deposu ile geçici evsel & ambalaj atık depolarına tıbbi atık taşıma personelleri tarafından insan
gücüyle götürülmektedir.
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Hastanede atık üreten birimlerin yakınlarında oluşturulmuş 6 farklı geçici atık biriktirme
noktası mevcuttur. Atık taşıma işi, aşağıda belirtilen bu atık biriktirme noktalarında, atıkların
yaklaşık olarak 900 L hacme sahip konteynerlerde biriktirilmesiyle başlar. Ve biriken atıklar
geçici atık depolarına boşaltılmak üzere götürülür. Atık konteyneri boşaltıldıktan sonra boş
konteyner alınarak tekrardan atık biriktirme noktalarına getirilir.
Geçici tıbbi atık deposu hastanenin güney doğu istikametinde yer almakta olup, hastanede
oluşacak iki günlük atığı alabilecek kapasitede yaklaşık 85,54 m3 hacme sahiptir. Evsel &
ambalaj atıkları ise hastanenin doğusunda yer alan belediyenin evsel & ambalaj atık toplama
sistemine verilmektedir.
Geçici atık deposundan atıklar periyodik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
yetkilendirilmiş lisanslı taşıyıcı firmalar ile alınmakta, lisanslı bertaraf ve/veya geri kazanım
tesislerine taşınarak bertaraf edilmektedir. Geçici atık deposunun boşalmasından sonra deponun
temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri talimatlara uygun şekilde yapılmaktadır.
Hastanede oluşan Atıkların biriktirildiği ortak noktalar ve bu noktaların geçici atık depolarına
olan uzaklıkları Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5. Atıkların Biriktirildiği Ortak Noktalar ve Bu Noktaların Geçici Atık Depolarına
Uzaklıkları
Geçici Ambalaj & Evsel Atık
Geçici Tıbbi Atık Deposuna
Deposuna
Noktalar
Mesafe (m)
1 Sefer (m) * Mesafe (m)
1 Sefer (m) *
Acil
Morg
Nükleer
Merkez Lab.
Ameliyathane
Ek Bina

483
175
324
392
421
309

966
350
648
784
842
618

538
233
315
448
480
539

1076
466
630
896
960
1078

* Atık taşıma işinde 1 sefer, gidiş dönüş olarak mesafenin 2 katına eşittir.

Geçici atık biriktirme alanlarında toplanan/biriken atıklar, Tıbbi Atık Yetki Belgesi’ne sahip
tıbbi atık personelleri tarafından alınmakta ve geçici atık depolarına taşınmaktadır. Taşıma
esnasında mevzuata uygun kişisel koruyucu ekipmanlar (tıbbi atık elbisesi, iş ayakkabısı/çizme,
koruyucu eldiven, göz koruyucu, solunum maskesi, bone vb.) kullanılmaktadır.

Şekil 1. Tıbbi atık deposu, tıbbi atık konteynerleri ve tıbbi atık personeli (Link 3)
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Ocak 2017 Tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrasında tıbbi atıkların taşınmasına
ilişkin; “Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından
paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında
torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan,
yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış
kapaklı konteyner/kap/kova ile toplanır ve taşınır. Tıbbi atıkların sağlık kuruluşu içinde
taşınmasında kullanılan konteyner/kap/kova turuncu renkli olur, üzerlerinde siyah renkli
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunur.”
düzenlemesi yer almaktadır.
Geçici atık biriktirme alanlarındaki atıkların, geçici tıbbi atık deposuna ve geçici evsel &
ambalaj atık deposuna götürülmesinde kullanılan güzergâhlar ve mesafeleri Çizelge 6 ve 7’ de
verilmiş olup, rotaların eğim değerleri hesaplanmıştır. Eğim değerinin az olması atık taşıma
işini zorlaştıracaktır. T6 ve EA6 güzergâhlarının eğiminin negatif olması, tıbbi atık geçici
deposuna personelin atıkları taşımasını zorlaştırma ve iş yükünü artırmaktadır.

Şekil 2. Atık Taşıma Güzergâhı – Tıbbi Atık
Geçici tıbbi atık deposunun deniz seviyesinden yüksekliği 130 m ‘dir. Başlangıç noktalarının
eğimleri tespit edilerek, tıbbi atık geçici deposuna atık taşıyan personelin kullandığı
güzergâhların eğimi, mesafeleri ve taşıma süreleri tabloda verilmiştir.
Çizelge 6. Tıbbi Atıkların Geçici Tıbbi Atık Deposuna Taşınmasında Kullanılan Güzergâhlar
Noktanın
Yolun
Başlangıç
Yükseklik
Mesafe
Süre *
Güzergâh
Yüksekliği
Eğimi
Noktası
Farkı (m)
(m)
(dk)
(m)
(%)
T1
T2

Acil
Morg

139
138

9
8

483
175

1,86
4,57

6,71
2,43
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Nükleer
138
8
324
2,47
4,50
T3
Merkez Lab.
140
10
392
2,55
5,44
T4
Ameliyathane
140
10
421
2,38
5,85
T5
Ek Bina
128
-2
309
-0,65
4,29
T6
* Konteyneri atık deposuna götüren tıbbi atık personelinin ortalama hızının 1,20 m/s olduğu tespit edilmiştir.

Çizelge 6’ya göre; eğimin en fazla olduğu güzergâh T2 olup, eğimin en az olduğu
güzergâh ise T6’dır. Geçici atık biriktirme alanlarındaki evsel & ambalaj atıklarının,
belediyenin toplama sistemine götürülmesinde kullanılan güzergahlar Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. Atık Taşıma Güzergâhı – Evsel Ambalaj Atıkları
Geçici Ambalaj & Evsel atık deposunun deniz seviyesinden yüksekliği ise 132 m‘dir.
Başlangıç noktasından evsel & ambalaj atık geçici deposuna atık taşıyan personelin kullandığı
güzergâhların eğimi, mesafeleri ve taşıma süreleri Çizelge 7’de verilmiştir.
Çizelge 7. Evsel & Ambalaj Atıklarının Geçici Atık Deposuna Taşınmasında Kullanılan
Güzergâhlar
Noktanın
Yolun
Başlangıç
Yükseklik
Mesafe
Süre *
Güzergâh
Yüksekliği
Eğimi
Noktası
Farkı (m)
(m)
(dk)
(m)
(%)
Acil
139
7
538
1,30
7,47
EA1
Morg
138
6
233
2,58
3,24
EA2
Nükleer
138
6
315
1,90
4,38
EA3
Merkez Lab.
140
8
448
1,79
6,22
EA4
Ameliyathane
140
8
480
1,67
6,67
EA5
Ek
Bina
128
-4
539
-0,74
7,49
EA6
* Konteyneri atık deposuna götüren tıbbi atık personelinin ortalama hızının 1,20 m/s olduğu tespit edilmiştir.

Çizelge 7’ye göre; eğimin en fazla olduğu güzergâh EA2 olup, eğimin en az olduğu güzergâh
ise EA6’dır.
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3.2.3. Çalışmanın gerçekleştirildiği zamanda oluşan atık miktarı ve günlük ortalamayla
kıyaslaması
Sağlık kuruluşunun faaliyeti sonucu 2018 yılında günlük ortalama 1777,75 kg tıbbi atık
meydana gelmiştir. Bu çalışmanın gerçekleştirildiği haftada ise 13920 kg enfeksiyon yapıcı atık
oluşmuş, günlük ortalama 1988,57 kg enfeksiyon yapıcı atık meydana gelmiştir. Bu değer 2018
yılı günlük tıbbi atık ortalamasının %11.86 fazlası olup; çalışmanın yapıldığı tarih aralığında
atıkları taşıyan personelin geçen yıla oranla iş yükünün arttığını yansıtmaktadır.
Çizelge 8. Çalışmanın gerçekleştiği tarih aralığında oluşan atıklar
Tarih
Tartım Fiş No
Atık Miktarı (kg)
7.01.2019
8.01.2019
9.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
12.01.2019
13.01.2019
14.01.2019

10
12
14
15
16
18
19

2340
1980
1840
1760
2100
1680
2220

3.2.4. Atık taşıma sıklıklarının belirlenmesi, verilerin temini ve hesaplamalar
Hastane faaliyeti sonucu oluşan atıkların, geçici atık depolarına getirilmesinde kullanılan
güzergâhlar tespit edilip, mesafeler belirlendikten sonra bu güzergâhları günlük rutin olarak
kullanan tıbbi atık personelinin denetimi ve izlenmesi gerçekleştirilerek, her personel için özel
olarak hazırlanan “Atık Taşıma Sefer Sayıları Takip Formu” çalışma süresince günlük olarak
doldurulmuştur.
Atıkların geçici atık depolarına taşınması işinde, günün tüm mesai gruplarını kapsayan bu
çalışmada elde edilen veriler, bilgisayar ortamında derlenip, değerlendirilerek yapılan bu iş için
nihai sonuçları özetleyen Çizelge 9 ve 10 hazırlanmıştır.
Çizelge 9’da görüldüğü üzere, sağlık kuruluşun faaliyeti sonucu oluşan tıbbi atıkların geçici
atık deposuna taşınma işi kapsamında 6 günde 113,71 km taşıma işi yapılmış olup, yapılan
taşıma işinin %89.54’ü (101,81 km) gündüz mesaisinde 07:00–15:30 çalışma saatlerinde
gerçekleşmiştir. 07:00–15:30 çalışma saatleri arasında günlük ortalama 16,97 km yol taşıma işi
yapılmakta olup, bu mesai grubunda çalışan P1 personeli; haftalık toplam gerçekleştirdiği 72,9
km taşıma işi ile en fazla yoğunluğa sahip olan personeldir. Gece mesaisinde, 23:30–07:30
çalışma saatleri arasında günlük ortalama 1,98 km taşıma işi yapıldığı görülmektedir.
Çizelge 10’da ise sağlık kuruluşun faaliyeti sonucu oluşan evsel & ambalaj atıklarının geçici
atık deposuna taşınma işi kapsamında 6 günde 172,32 km taşıma işi yapılmış olup, yapılan
taşıma işinin %87.83’ü (151,35 km) gündüz mesaisinde 07:00–15:30 çalışma saatlerinde
gerçekleşmiştir. 07:00–15:30 çalışma saatleri arasında günlük ortalama 25,23 km yol taşıma işi
yapılmakta olup, bu mesai grubunda çalışan P2 personeli; haftalık toplam gerçekleştirdiği
100,99 km taşıma işi ile en fazla yoğunluğa sahip olan personeldir. Gece mesaisinde, 23:30–
07:30 çalışma saatleri arasında günlük ortalama 3,49 km taşıma işi yapıldığı görülmektedir.
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Çizelge 9. Tıbbi Atık Geçici Deposuna Atık Taşıma İşi Sonucu Yapılan Mesafeler
Çalışan Bilgisi

P1

P3

P4

PD

Çalışma Saatleri

07:00 - 15:30

07:00 - 15:30

07:00 - 15:30

23:30 - 07:30

T5

T6

T2

Güzergâh

T1

T2

T3

Sefer

Yol (km)

Sefer

7.01.2019

4

3,86

12

Yol
(km)
4,20

8.01.2019

3

2,90

13

T4

4

Yol
(km)
2,59

4,55

4

Sefer

2

Yol
(km)
1,57

2,59

3

2,35

5

4,21

2

1,24

6

2,10

19,94

Sefer

Sefer

Yol (km)

Sefer

2

1,68

1

Yol
(km)
0,62

Günlük
Toplam Yol

Sefer

Yol (km)

Toplam (km)

6

2,10

16,63

9.01.2019

3

2,90

13

4,55

4

2,59

2

1,57

4

3,37

2

1,24

5

1,75

17,96

10.01.2019

4

3,86

11

3,85

4

2,59

3

2,35

5

4,21

3

1,85

6

2,10

20,82

11.01.2019

4

3,86

12

4,20

4

2,59

2

1,57

9

7,58

2

1,24

5

1,75

22,79

12.01.2019

4

3,86

13

4,55

4

2,59

1

0,78

2

1,68

0

0,00

6

2,10

15,57

6 Günlük Toplam:

22

21,25

74

25,90

24

15,55

13

10,19

27

22,73

10

6,18

34

11,90

113,71

Çizelge 10. Ambalaj / Evsel Atık Geçici Deposuna Atık Taşıma İşi Sonucu Yapılan Mesafeler
Çalışan Bilgisi

P2

P3

P4

PD

Çalışma Saatleri

07:00 - 15:30

07:00 - 15:30

07:00 - 15:30

23:30 - 07:30

EA5

EA1

EA2

EA1

Toplanan Noktalar

EA2

EA3

Sefer

Yol (km)

Sefer

7.01.2019

4

4,30

17

Yol
(km)
7,92

8.01.2019

3

3,23

16

EA4

5

Yol
(km)
3,15

7,46

4

Sefer

2

Yol
(km)
1,79

2,52

2

1,79

7

6,72

3

3,23

7

3,26

28,21

Sefer

Sefer

Yol (km)

Sefer

4

3,84

4

Yol
(km)
4,31

Günlük
Toplam Yol

Sefer

Yol (km)

Toplam (km)

8

3,73

29,05

9.01.2019

4

4,30

18

8,39

4

2,52

3

2,69

8

7,68

5

5,39

8

3,73

34,70

10.01.2019

5

5,38

17

7,92

5

3,15

1

0,90

4

3,84

4

4,31

9

4,19

29,69

11.01.2019

4

4,30

18

8,39

4

2,52

2

1,79

5

4,80

4

4,31

7

3,26

29,38

12.01.2019

4

4,30

19

8,85

4

2,52

1

0,90

2

1,92

0

0,00

6

2,80

21,29

6 Günlük Toplam:

24

25,82

105

48,93

26

16,38

11

9,86

30

28,80

20

21,56

45

20,97

172,32
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3.2.6. Atık taşıma işini etkileyen çevresel faktörler ve değerlendirilmesi
Çalışmanın gerçekleştirildiği üniversite hastanesi, sıcak ve ılıman bir iklim hâkim sürdüğü
Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağışın
düştüğü bölgede; 1929–2018 yılları arasında yapılan meteorolojik ölçümlere göre: yıllık toplam
yağışlı gün sayısı 74,8 gün olup, yıllık toplam yağış miktarı 647.5 mm’dir. Ayrıca yıllık
ortalama sıcaklığın 19,1 °C, ortalama en yüksek sıcaklığın 25.3 °C ve ortalama en düşük
sıcaklığın 13.8 olduğu bölgede, en yüksek sıcaklık 45.6 °C ve en düşük sıcaklık -8.1 °C olarak
ölçülmüştür (Link 4).
Atık taşıma işinin büyük bir bölümünün dış ortamda yapılıyor olması, atık depolarının ise
hastanenin merkezinden uzakta yer alması sebebiyle personelin sıcaklık, yağmur gibi
mevsimsel dış etkilere maruz kaldığı görülmektedir. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının
artmasıyla birlikte personelin zaman zaman kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmaktan
kaçındığı (koruyucu eldiven, göz koruyucu, solunum maskesi, bone) görülmüştür.
Atıkların geçici atık depolarına taşınmasında kullanılan güzergâhların belirli bölümlerinin,
fiziki şartlar gereği bina içinden sağlanıyor olması, atıkların hasta ve insan trafiğinin yoğun
olmadığı bölgelerden taşınmasını mümkün kılmamaktadır. Ancak hasta ve insan trafiği
yoğunluğunun az olduğu saatlerde atık çıkışının yapılması bu dezavantajlı durumun olumsuz
etkisini kırmakta, olası riskleri azaltmaktadır. Ayrıca bina dışında kalan güzergâhların bazı
bölümlerinde, tıbbi atık personellerinin kaldırım ve araç trafiği gibi engellere maruz kaldıkları
görülmüştür.
Geçici atık depolarının kotunun, 5 ortak atık biriktirme alanlarının kotundan daha düşük olması
atıkların sevkiyatını kolaylaştıran avantajlı bir durumdur. Özellikle çalışma süresince atık
çıkışının en çok yapıldığı Nükleer ortak atık biriktirme alanlarındaki atıkların götürülmesinde
kullanılan T2 güzergâhının eğiminin %4,6 ve EA2 güzergâhının eğiminin ise %2,6 olması, atık
konteynerinin personel tarafından taşınmasını kolaylaştıracak bir faktördür. Ancak Ek Bina
ortak atık biriktirme alanındaki atıkların götürülmesinde kullanılan T6 ve EA6 güzergâhları için
aynı durum geçerli değildir, ters eğim atık konteynerinin götürülmesini zorlaştıracaktır.
Atık konteynerleri tekerlerinin bina dışında kullanıma çok uygun olmamasından kaynaklı;
asfalt, beton ve taş zemine sürtünmeyle sıklıkla tekerleri deformasyona uğradığı görülmüştür.
Ayrıca konteyneri tutan demir çerçevelerinin kaynaklı kısımlarının sarsıntıdan dolayı
kaynakların sıklıkla kırıldığı, çatladığı görülmektedir.
3.2.7. Atıkların elektrikli taşıma aracıyla taşınması durumunda yola harcanan zamanın
optimizasyonu ve günlük elektrik sarfiyatı hesabı
Çizelge 11’den görüleceği üzere çalışma süresince, sağlık kuruluşunun faaliyetleri sonucu
meydana gelen atıkların taşınması işi kapsamında insan gücüyle günlük ortama 47,67 Km yol
kat edilmiş ve bu yol için günlük ortalama 11,04 saat yürüme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Atıkların taşıma aracı ile taşınması durumunda ise yola harcanan zaman %73 azalarak günlük
ortalama 2,98 saate düşecek, personelin daha etkin kullanılması sağlanacaktır.

565

Çizelge 11. Atıkların Elektrikli Taşıma Aracı İle Taşınması Durumunda Yola Harcanan
Zamanın Optimizasyonu
Tıbbi Atık
Evsel & Ambalaj Atığı
Gün
km
t1 (saat) t2 (saat) **
km
t1 (saat) *
t2 (saat)
*
**
16,63
3,85
1,04
29,05
6,72
1,82
07.01.2019
19,94
4,62
1,25
28,21
6,53
1,76
08.01.2019
17,96
4,16
1,12
34,70
8,03
2,17
09.01.2019
20,82
4,82
1,30
29,69
6,87
1,86
10.01.2019
22,79
5,28
1,42
29,38
6,80
1,84
11.01.2019
15,57
3,61
0,97
21,29
4,93
1,33
12.01.2019
113,71
26,32
7,11
172,32
39,89
10,77
6 Gün
18,95
4,39
1,18
28,72
6,65
1,80
Günlük Ort.
* Konteyneri atık deposuna götüren tıbbi atık personelinin ortalama hızının 1,20 m/s olduğu
tespit edilmiştir.
** Atık taşıma aracı alınması durumunda, aracın ortalama hızının 16 km/saat olduğu kabul
edilmiştir.
3.2.8. Atıkların elektrikli taşıma aracıyla taşınması durumunda ortalama günlük elektrik
sarfiyatı hesabı
Sağlık kuruluşunun faaliyeti sonucu oluşan atıkların, elektrikli / akülü taşıma aracı ile taşınması
durumunda Çizelge 11 ve 12’den elde edilen ortalama değerler üzerinden günlük harcanacak
elektrik sarfiyatı hesaplaması yapılmıştır.
Çizelge 12. Atıkların Elektrikli Taşıma Aracı İle Taşınması Durumunda Günlük Elektrik
Sarfiyatı - Kabuller
Araç seçimi
Araç bedeli (yatırım maliyeti)
Araç elektrik tüketimi
1 kW/saat elektrik enerjisi fiyatı
Günlük yola harcanan ortalama zaman
Emniyet faktörü

: E-Pikap 12000 (Link 5)
: 10.112 TL (Link 5)
: 3 kW/saat (Link 5)
: 0,71 TL (Link 6, 01.05.2019 Tarihli EPDK Tek Terimli
Tek Zamanlı Ticarethane AG tarifesi)
: 2,98 saat
: + %50
𝑘𝑊

Günlük elektrik sarfiyatı hesabı = 2,98 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑥 3 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑥

0,71 𝑇𝐿
1 𝑘𝑊

𝑥 1,5 = 9,52 TL/gün

Taşıma aracının kullanılması durumunda günlük elektrik sarfiyatı hesabı; günlük atık taşıma
işinde yola harcanacak ortalama zaman (2,98 saat), aracın saatlik elektrik sarfiyat değeri (3
kW/saat), 1 Kw/saat elektrik enerjisi bedeli (0,71 TL) ve emniyet faktörünün (1,5) çarpılması
sonucu 9,52 TL/gün olarak hesaplanmıştır.
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4. SONUÇ
7 Ocak 2019 Pazartesi ile 12 Ocak 2019 Cumartesi tarihleri arasında Tıbbi ve Ambalaj & Evsel
atıkların geçici atık depolarına taşınması kapsamında yapılan bu çalışma sonucunda, 6 günde;
286,03 km iş yapıldığı tespit edilmiş olup, bunun 113,71 km’si (%39.75) risk durumu yüksek
olan tıbbi atıkların taşınması işidir. Tehlikeli atıkların, hastanemize ortalama mesafesi 500 m
olan geçici atık deposuna taşınması işi bu çalışmanın kapsamı dışındadır.
Özellikle atık taşıma işinin hâlihazırda insan gücüyle yapılıyor olması, mevcut atık taşıma
işinde çalışan personelin; olumsuz mevsimsel ve çevresel dış etkenlere maruz kalması ve bu
maruziyet sonucu yoğun olan iş yükünün daha da artması, zaman problemi gibi olumsuz etkiler,
enfeksiyon yapıcı özelliği bulunan tıbbi atıkların taşınması ve geçici depolanması kapsamında
yapılan işin ve bu işte çalışan personelin mevzuata uyguluğunu zorlaştırmakta, çevre, halk
sağlığı ve iş güvenliği açısından bir takım risk durumlarına zemin hazırlamaktadır.
Atıkların çevreyle temasta bulunduğu sürenin azaltılması, atık taşıma işinde kullanılan insan
gücünün hafifletilmesi, yola giden zamanın azaltılması, personellerin etkin kullanılması
maksadıyla; mevcut atık taşıma işinde motorlu (akülü, elektrikli özelliğe sahip), içerisine bir
konteynerin rahat bir şekilde sığabileceği ve maliyeti yüksek olmayan taşıma araçların
kullanılması mevcut atık taşıma sisteminin iyileştirilmesinde büyük faydalar sağlayacağı
düşünülmektedir.
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ŞEBEKE SU KAYIPLARININ AZALTILMASI İÇİN HİDROLİK
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Özet
Adana ili şebeke hattı esas alındığında, su kaybının en yüksek olduğu Adana ili Seyhan ilçesi
Mıdık ve Hadırlı bölgelerinde su kayıplarının azaltılması ve basıncın ayarlanması
(kalibrasyonu) için hipotetik olarak çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışma şebekelerde basınç
planlaması için bir kılavuz niteliğinde olacak şekilde hazırlanmıştır. Çalışılan bölgenin coğrafik
ve topoğrafik durumu, nüfusu ve nüfus yoğunluğu gibi bilgilerden yararlanılmış ve saha
çalışmaları ile desteklenmiştir. En yüksek basınç 4,9 bar ve en düşük basınç 3,7 bar olarak
ölçülmüştür. Yapılan modelleme çalışması ile basınç düşürücü vananın çapı belirlenmiş ve
sonrasında yapılacak basınç ayarlamaları ile şebeke kalibrasyonu elde edilmiştir. Su şebekesine
gelen hattın cazibeli akış olduğu dikkate alınmıştır. Hipotetik modelleme çalışması Epanet
v2.0.0.12 programı kullanılarak yapılmıştır. Adı geçen bölgelere ait şebekelerde basınç
değişimleri belirlenmiş ve profilleri oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ölçülebilir Alt Alanlar, Hidrolik Modelleme, Basınç Düşürücü Vana, Basınç Değişimi

HYDRAULIC MODELING STUDY FOR REDUCING WATER LOSSES IN
DISTRIBUTION NETWORK
Abstract
Hypothetical hydraulic modeling studies have been carried out to reduce water losses and to
adjust the pressure (calibrate) in the Mıdık and Hadırlı districts of Seyhan, Adana, where water
loss is among the highest in the Adana water distribution network. This work has been carried
out as a guide for pressure planning in networks. The geographic and topographical status,
population, and population density of the study area were utilized and supported by field
studies. The highest pressure was 4.9 bar, whereas the lowest pressure was 3.7 bar. As a result
of these studies, the diameter of the pressure reducing valve has been determined using the
model and network calibration has been achieved with the pressure adjustments to be made. the
preparation for the work. Attractive flow of the line to the water network was considered.
Hypothetical modeling study was performed by using Epanet v2.0.0.12 program. Pressure
changes were determined in the networks of the mentioned regions and their pressure profiles
were formed.
Keywords: District Metered Area, Hydraulic Modeling, Pressure Regulating Valve, Pressure Change
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1. GİRİŞ
Su kaybı ülkemizde ve uluslararası alanda yıllardır gündeme gelen bir konu olmakla beraber su
kaybının önlenmesi ile ilgili çalışmalar neden yapılmıyor sorusunu da insanların aklına
getirmiştir. Su kayıpları, zaman içerisinde oluşan işletme maliyetleri, yüksek meblağda gelen
faturalar belediyeleri sıkıntıya sokmuş ve su hizmetleri yönetimi de zorlaşmıştır. Kayıplar,
aboneler ile su hizmetlerini karşılayan kurumları karşı karşıya getirmiş ve sürekli yaşanan
kesintiler arıza ihbarlarına yol açmıştır. Abonelerin yaşadıkları sıkıntıları çözmek amacıyla
yeniden su temini sisteminin yapılması veya mevcut su kullanımını daha iyi düzenlemek,
yönetmek ve iyileştirmek için su kayıplarının azaltılması çalışmaları gündeme gelmiştir.
Dünyada, su kontrolü yapılmamış alanların her biri için varsayımlar korkutucu görünmektedir:
Yoksulluk, iklim değişikliği ve demografik değişim ışığında istikrarı nasıl bekleyebilir veya
yaratabiliriz? Şu anda kentsel ortamlarda yaşayan dünya nüfusunun %50'sinde su temini yaşam
ve sağlık için çok önemli ve kritik bir konudur (Klein, 2011).
Bugün modern ve hızlı şehirleşme, yeni yaşam biçimleri ve ekonomik gelişmenin beraberinde
getirdiği nüfus artışı gezegenin üzerindeki 1 milyardan fazla insanın, özellikle gelişmekte olan
ülkelerdeki 2,2 milyardan fazla insanın güvenli suya erişememesine, yetersiz sağlık koşulları
ve antihijyenik koşullara maruz kalmasına, yani önlenebilir hastalıklara yol açmıştır. AB üye
ülkeleri (25 AB ülkesi) su geliştirme sektöründeki en önemli bağışçılar arasındadır ve
uluslararası gelişme, iş birliği ve su yönetimi konusunda tecrübe zenginliğini kullanabilirler
(Pilcher, ve diğerleri, 2009). Su kayıplarının azaltılması çalışmaları başta İsrail olmak üzere
birçok Ürdün, Suudi Arabistan gibi su azlığı çeken Ortadoğu ülkelerinde yaygındır. Bunun
yanında, suyun kullanım amacına uygun olarak yönetilmesi sadece su kıtlığı çeken ülkelerin
değil su fazlası bulunan ülkelerde de önemli bir mesele haline gelmiştir.
Türkiye’de yıllık ortalama yağış 643 mm ve toplam su kapasitesi 501 milyar m 3’tür. Bu suyun
274 milyar m3’ü buharlaşmayla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m 3’ü yeraltına sızmakta ve
158 milyar m3’lük kısmı akışa geçmektedir. Yeraltı suyunun 28 milyar m 3’ü pınarlar ile tekrar
akışa katılmaktadır. Ayrıca komşu ülkelerden gelen 7 milyar m 3 su bulunmaktadır. Böylece
ülkenin brüt su potansiyeli 193 milyar m 3 olmaktadır. Ancak günümüzün teknik ve ekonomik
şartları çerçevesinde bu potansiyelin 112 milyar m 3’ü kullanılabilir durumdadır (DSİ, 2007).
Ülkemizde yapılan çalışmalar göstermiştir ki belediyelerde içme suyu şebekelerine verilen
suyun ortalama olarak %45’i şebekedeki sızmalardan ve diğer sebeplerden dolayı
kaybolmaktadır. Nüfus artışı ve artan su tüketimi değerlendirildiğinde gelecekte su fakiri bir
ülke olacağımızı düşünürsek, oldukça yüksek bir seviyede olan kayıpların azaltılması için
şimdiden gerekli tedbirlerin alınması, yetkililerin ve toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir
(Toprak, ve diğerleri, 2007). Ülkemizde su kayıplarının azaltılması çalışmaları Antalya,
Kocaeli, Malatya illerinde uygulanmıştır.
İzmit’te su kayıplarını azaltmak üzere bir proje geliştirilmiştir. Hazırlanan bu proje ile 2013 yılı
verilerine göre yıllık 16.083.184 m3 olan kayıp su miktarının proje sonunda yıllık 6.450.000
m3’e indirilerek yaklaşık 10 milyon m 3 suyun kazanılması hedeflenmiştir (İSU, 2015).
Antalya’da ise 2017 yılı içerisinde SCADA Sistemi ile toplam 13.251 m 3/saatlik 141 adet arıza
tespit edilmiş olup su kaybı önlenmiştir. Fiziki Kaçak Arama Çalışmalarında 1.207 adet ana
boru arızası ve 2.054 adet şube yolu arızası tespit edilip tamiratı yaptırılmıştır. SCADA
569

sisteminden alınan verilere göre 1.052 m³/saatlik kayıp kaçak şebekeye geri kazandırılmıştır
(ASAT, 2017).
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresinin kamuoyu ile web sitesi üzerinden paylaştığı bilgiler
ışığında “gelir getirmeyen su miktarının” 2017 yılında %38.57 olduğu görülmekte, bu rakamın
2018 yılı itibariyle %41.68 seviyesine çıktığı görülmektedir (Adana ASKİ, 2019). 2018 yılı
kayıp su miktarı (%41.68) baz alındığında idarenin Çatalan İçme Suyu Arıtma Tesisinden
Adana halkına temin ettiği günlük ortalama 406.000 m 3 ( ki yaz aylarında yoğun kullanımdan
dolayı günlük 500.000 m3 tesis kapasitesinin kullanıldığı görülmektedir. ) içme suyunun
166.000 m3 lük kısmının faturalandırılamadığı, dolayısıyla ASKİ’nin tesisten temin ettiği suyun
yarıya yakınını kaybettiği görülmektedir. Dolayısı ile su arzı arttırılmadığı takdirde hizmet
sıkıntıları yaşanabileceği ASKİ (Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından ifade
edilmektedir (Adana ASKİ, 2019). Buradan hareketle mevcut Çatalan Su Arıtma Tesisinin
tevsii konusu, orta vadeli bir yatırım olması nedeniyle tevsii süresine kadar taleplere cevap
vermek üzere, basınç yönetimi ile su kayıplarının azaltılması konusuna acilen ihtiyaç
duyulmuştur.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Çalışma Alanı
Adana İli Seyhan İlçesinde bulunan Mıdık ve Hadırlı mahalleleri çalışma alanı olarak
seçilmiştir (Bkz. Şekil 2.1).

Şekil 2.1a Adana İdari Haritası ve Şekil 2.1b Hadırlı ve Mıdık Mahalleleri (SPG, 2019)
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Bu bölge, genellikle ova tipi düz arazilerden oluşmaktadır. Bölgenin jeolojik durumu genellikle
alüvyonal zeminden oluşmaktadır. Bu iki ölçülebilir alt alanda (ÖAA) bahçe sulama amaçlı
yeraltı suyu kullanılmaktadır. Dereboyu Caddesi sonunda ise sulama kanalı bulunmaktadır.
ÖAA alanı için temin edilen verilere göre 11,35 km içme suyu şebekesi bulunduğu tespit
edilmiştir. Ancak Hadırlı mahallesindeki mevcut şebeke boruların tamamının sayısal ortamda
bulunmadığı ve şebeke içerisinde bağlantıların olduğu da varsayıldığına göre 17.03.2019
tarihinde 20,23 km içme suyu şebekesi olduğu tahmin edilmektedir. ÖAA alanının nüfusu
(Adrese Dayalı Nüfüs Kayıt Sistemi) ADNKS’den temin edilmiştir. ÖAA alanındaki Mıdık
mahallesinin nüfusu 3.685 ve Hadırlı mahallesinin nüfusu 5.093 kişi olarak 2018 yılında tespit
edilmiştir. ÖAA alanındaki ekonomi faaliyetleri hayvancılık, tarım ve hizmet sektörü
üzerinedir. Bunun yanında, seracılık ve narenciye faaliyetleri de yaygın olarak bulunmaktadır.
Narenciye bahçelerinin sulamaları hem kuyulardan hem de şebekeden karşılanabilmektedir.
ÖAA alanında önemli bir endüstriyel faaliyet bulunmamaktadır.

Şekil 2.2 Adana ili Seyhan ilçesi E-5 Karayolu Güneyi Tarafında Ayrılmış olan Hadırlı – Mıdık
mahallelerini kapsayan ÖAA Bölgesi (SPG, 2019)
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2.2. Ölçülebilir Alt Alanların (ÖAA) Oluşturulması
Su kayıplarının oluşumunun birçok nedeni vardır. Bu nedenler idari kullanım, su şebekesine
gelen yüksek basınç olması ve buna bağlı olarak sonrasında boru sızıntıları, çatlakları,
patlamaları olarak sıralanabilir. İlk olarak, oluşan veya oluşabilecek idari ve fiziki su
kayıplarının azaltılması için şebeke yönetimi yapılmasıyla gerçekleşmektedir. Şebeke yönetimi
ana yönetim bölgeleri ve içeresinde Ölçülebilir Alt Alan (ÖAA) olarak nitelendirilen ana
borulardan ayrı bir biçimde esas ve dağıtım borularının kendi içerisinde kapalı bir sistem olarak
ayrılması işlemidir. Her birinde 500-3.000 yapıya hizmet verecek şekilde bağlantısı en fazla
100 L/s ihtiyaç debisine sahip bölgelerden ÖAA oluşturulur (Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
2015). Bu işlem sonucunda her noktada birbirine yakın olacak basınçların oluşturulduğu
bölgeler olmasıdır. Bu bölgelerin ayrılması sonucunda şebeke yönetimi için hazır hale gelmiş
olmaktadır.
Böylece, ayrılan alanlar için detaylı çalışmalar başlanılabilir. Bu çalışmalar altyapı coğrafi bilgi
yönetimi, varlık bilgi yönetimi, coğrafi bilgi sistemi teşkili, şebeke yönetim binasının
oluşturulması, SCADA sisteminin kurulumu ve analizi çalışmaları, Hidrolik modelleme
çalışmalarının yapılmasıdır. Bu çalışmalar sonucunda ÖAA girişlerine basınç yönetimi için
ÖAA odalarının yapılması ve sonrasında SCADA verileri ile Hidrolik model sonuçlarının
kıyaslanması, kayıp su miktarının belirlenmesi çalışmalarından oluşur.
Altyapı Coğrafi bilgi sistemi şebekedeki boruların doğrulanması işlemlerinden
kaynaklanmaktadır. Doğrulanan borular sistemde en temel kısımdır. ÖAA bölgelerinin
oluşturulmasında önemli bir faktördür. Bölgede bilinmeyen boruların gelmesiyle ÖAA
sınırlarında küçük veya büyük çaplı değişikliğe neden olabilir. Bundan dolayı iyi bir şekilde
belirlenmesi gerek sahada gerekse de arşiv kayıtlarından elde edilmesi çok önemli bir
meseledir.
Oluşturulan altyapı bilgisi sonucunda boru, vana gibi bilgilerin ÖAA bazlı kayıtlı veri tabanı
oluşturularak bir varlık bilgi yönetim sistemi kurulması amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalar
coğrafi bilgi sistemine aktarılmasıyla ortak format oluşturularak ulaşılabilir bir ağ
yaratmaktadır.
Hidrolik Modelleme çalışmaları bütün mevcut verilerin toplanarak şebekenin yönetim
profilinin çıkarılması basınçların hipotetik olarak oluşturulması ve buna bağlı olarak ÖAA
odaları için gerekli tasarım kriterlerinin oluşturulması ve sonrasında kalibrasyon çalışmaları
olarak gece debisi analizi ve su dengesi raporu çıkarılmasını kapsamaktadır.
İdari su kayıpları, Coğrafi bilgi sisteminden temin edilen bilgiler ile hidrolik model
çalışmalarından elde edilen verilerin kıyaslanarak aradaki farkın idari su kaybı olarak hipotetik
olarak nitelendirilmesidir. Ayrıca, araziden gelecek veriler yardımıyla idari kayıp tespit
edilmesi daha kolay olmaktadır. İdari kayıp denetlendikten sonra fiziki kayba geçilir.
Fiziki kayıp sızıntı olarak değerlendirilmekle beraber boruların çatlama, patlama ve kavitasyon
durumlarını kapsar. Bu kayıpların bulunabilmesi için, SCADA verileri ile mukayese sonucunda
basınç kıyaslaması yapılır. Bu kıyaslamaya göre karar verilmesi gerekir. Fiziksel kayıpları
azaltmak için, düzenli boru yenileme programları uygulanmalı ve eskiyen borular
değiştirilmelidir. (Toprak, ve diğerleri, 2007). Su dağıtım sisteminin basıncı düşürülmeli,
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böylece, basınca dayanıklı olmayan boruların patlaması, boru birleşim yerlerindeki sızıntıların
azaltılması ve kırılan bir boru tamir edilinceye kadar geçen sürede daha az su kaybı olması
sağlanır (Toprak, ve diğerleri, 2007).

Şekil 2.3 Basınç düşürücü vananın üç boyutlu gösterimi

Şekil 2.4. Basınç düşürücü vana odasının iki boyutlu gösterimi
İzole Ölçüm Bölgelerinde Tek Zamanlı Modelleme Çalışmaları
Çalışma bölgesi, Adana ili Seyhan İlçesi Mıdık ve Hadırlı mahallelerini kapsayan ayrılmış olan
bu ÖAA bölgesinde hipotetik olarak hidrolik modelleme çalışmaları yapılmıştır. Başlangıç kotu
88 m olan D1A deposu seviyesinden ÖAA girişinde yapılacak odanın kotu 19,02 m olmakta
olup arada 68.98 m hidrostatik basınç farkı bulunmasına rağmen işletme basıncı ÖAA girişinde
4,8 bar olup ÖAA içerisinde 4,9 bar ile 3,7 bar arasında ölçülmüştür. Basınç düşürücü vana
yerleştirildiğinde Hedeflenen basınç 3 bar olacağından basınç yönetimi etkili olacağı ve
vananın aktif olarak çalışacağı düşünülmüştür. Bundan dolayı, simülasyonu depo seviyesinden
yerleştirilecek basınç düşürücü vana seviyesine kadar hesaplanabilmesi ve mevcut yük
kayıplarının hesaplanabilmesi imkânsız olacağı kanaatine varılmıştır. Giriş basıncı noktası yük
kayıplarının azaldığını varsayarak bu noktada kaynak olarak kabul edilip düzenlenirse yeniden
hidrolik model profili çıkarılmış ve sadece o bölgede çalışılacak ÖAA bölgesi için kabul
yapılmıştır. Ayrıca bu çalışma sayesinde karmaşık olan şehir şebekesini bir bütünden ziyade
içerisinde ayrı bir parçaymış gibi kabulü yapılmıştır.
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Bu çalışmada, düşünülen Ölü Nokta ve Hardy-Cross metotları, yapıları nedeni ile farklı
yaklaşımlar kullanmaktadır. Ayrıca, çalışmalarda kullanılması düşünülen, Watercad, msSU ve
Epanet bilgisayar programları; kabuller, tasarım esasları ve sonuçları bakımından farklılıklar
göstermektedir (Selçuk, 2014). Bu nedenle, basınç yönetimi için en ekonomik hidrolik model
çalışmaları EPA tarafından yapılmış EPANET v2.0.0.12 free version hidrolik model programı
kullanılmıştır. Kullanımda hipotetik olarak elde edilen debi verileri iller bankası içme suyu
tesisleri etüt, fizibilite ve projelerinin hazırlanmasına ait teknik şartnamesine göre
hesaplanmıştır. Birim L/s, uzunluk m, hesap modeli olarak Hazen-Williams seçilmiş ve bu
veriler hidrolik modelleme programına işlenmiştir.
h𝐿 = 4.727 C −1.852 d−4.871 L

(2.1)

Burada; hL= Yük kaybı (m), C = Boru malzemesi katsayısı, d = Borunun çapı (m) ve L =
Noktalar arası uzunluk (m)’u ifade etmektedir.
Bu çalışmalarda, Denklem 2.1’de US birim sistemine göre model çıkarılmış, SI birim
sisteminde de çeşitli uygulamalarda da kullanılmıştır ( Rossman, 2000). Örneğin, Panama’nın
Bucori şehrinde yağmur toplama çukurlarından beslemeli cazibeli akışlı su dağıtım sisteminde
yağmur toplama noktalarından şebeke dağıtımına kadar olan isale hattının ve şebekesinin
modellemesi için Epanet Programı ve Hazen-Williams modeli SI birim sistemine uygun olarak
kullanmıştır. (Bradley, ve diğerleri, 2016). Panama’daki gibi daha önce yapılmış çalışmalardan
esinlenerek Hadırlı ve Mıdık mahallelerinde uygulanmıştır.
Yangın debileri için, ana, esas ve tali borular için yangın debileri ilave edilemez. Yangın, sadece
düğüm noktalarından uç debi olarak çekilebilir. Bu nedenle, şebekenin çeşitli noktalarında 2
adet yangın çıkacağı düşünülerek yangın uç debileri tanımlanır. Sadece o iki düğüm noktasını
besleyen boruların tasarımında yangın debisi dikkate alınmış olur. Şebekenin diğer 2
noktasındaki yangının dikkate alınabilmesi için, önceki 2 yangın uç debisinin silinmesi, yeni 2
düğüm noktasına yangın uç debilerinin tanımlanması, buna göre yeniden tasarım yapılması
gerekir. Bu nedenle sonsuz sayıda kombinasyon denenmesi gerekir (Selçuk, 2014). İller
bankası şartnamesine göre 5 L/s olarak belirlemiş iki noktadan yangın debisi yerleştirilmiştir.
Çözümleme anlık çözüm yaklaşımıyla tek zamanlı yani durağan zamanlı çözüm olarak
yapılmıştır. Saha çalışmaları, Güncellenen CBS ve SCADA verileri sonucunda 72 saatlik
dinamik modelleme davranışına hazır hale getirilmiştir. En kötü senaryoya göre de basınç
düşürücü vana seçimi yapılarak fizibilite çalışması tamamlanmıştır.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Çalışılmakta olan ÖAA bölgesi, gerekli ihtiyaç miktarı parametrelere göre değerlendirilmiş
olup Epanet v2.0.0.12 hidrolik model programı ile tek zamanlı çözüm tam boru boyu debi
kabulü ve yanında yangın debilerinin de dâhil edilmesi sonucunda basınç düşürücü vana çapı
belirlenmiştir. Bu sayede hem hidrolik analiz hem de debimetre ölçümleri ile beraber inşaat
işlerinin bir arada yapılarak zaman tasarrufu durumu oluşturulmuştur.
Simülasyonda en yüksek basınç 31,78 mss, en düşük basınç 27,35 mss olarak hesaplanmıştır.
Bu noktalara basınç transmitteri yerleştirilmesi uygun görülmüştür. Basınç farkı en fazla 3,5 m
olarak tespit edilmiştir. Bunun nedeni bölgenin en büyük zemin kotu 20,05 m en düşük kotu
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16,61 m dir yani bölge genellikle step (düzlük) alan olması, boru çaplarının büyük olması,
seyrek bir yerleşim alanı olması, boru hatlarının çok uzun olması nedenleri arasındadır.
ÖAA’daki Boru hattı 20266 m ye tekabül etmesi en büyük nedenleri olarak sıralanmaktadır.
Boru çapları 63 mm ve 225 mm arasında değişmektedir. Malzeme olarak cinsleri PVC (Poli
Vinil Klorür) ve HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) bulunmaktadır. Mıdık mahallesi dal
sistem Hadırlı mahallesi ise ring yapan kafes sistem yapısındadır.
Yük kayıpları yangın debileri de dahil edilerek hesaplanmıştır. En fazla yük kaybı 3,13 m/km
olarak belirlenmiştir. Bazı noktalarda yük kaybına rastlanılmamıştır. Hidrolik Modele uygun
olacak şekilde basınç düşürücü vana seçilmiştir. Seçilen vana markası Bermad CS Ltd.
tarafından tasarlanan Basınç Düşürücü Vana Model 720 En/Es modeli uygun görülmüştür.
Boru çapı da DN 150 olarak belirlenmiştir.

Şekil 3.1. Kullanılacak
olan basınç düşürücü
vananın görüntüsü
(Bermad CS Ltd.).

Şekil 3.2a Hadırlı ve Mıdık mahalleleri zemin kotları, Şekil 3.2b ÖAA
bölgesinin hipotetik olarak analizi

Analiz sonucunda şebekedeki sistem yapıları arasındaki basınç farklılıkları görülmüştür.
Ölçülebilir alt alanların dallanmış basınç kısımlarında basınç yüksek olduğu ring yapan kafes
yapılı sistemlerde basıncın daha düşük olduğu su akışının sürekli değişimde olduğu
saptanmıştır. En alt kısımda yer alan mavi bölgede (Bkz. Şekil 3.2b) çalışmada belirlenmiş olan
yere yangın debisinin yerleştirilmiş olup ring yapan sistemden de dolaşarak ulaşması nedeniyle
zemin kotu yüksek olsa bile basıncın düşük olacağı saptanmıştır. Yük kayıpları çok düşük
olduğu ve bazı noktalarda ise yük kaybının olmadığı tespit edilmiştir. Yük kayıplarının düşük
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olması sadece su kaybı değil aynı zamanda suyun durağan olarak şebekede kalmasından dolayı
su yaşını ve bakiye klor miktarını etkiyebileceğinden dolayı bazı noktalara tahliye vanası zemin
kotunun yüksek olduğu noktalara ise vantuz yerleştirilmesi tavsiye edilmiştir.
Yük kayıplarının maksimum ve minimum olduğu basınçların düşük olduğu noktalara basınç
transmitterlerinin yerleştirilmesi ile daha kolay kıyaslama fırsatı ve kalibrasyon çalışmalarının
devamlılığı için iyi bir zemin hazırlanmıştır. Yük kayıpları şekilde (Bkz. Şekil 3.3a) görüldüğü
üzere minimum olduğu zaman yüksek basınçtan dolayı bazı kısımlarında zaman içerisinde
bağlantı noktalarında sızıntıların oluşumu, çatlama ve patlama durumları daha kolay tahmin
edilebilir hale gelmiştir. Yük kayıpları maksimum olduğu zaman ise kullanımın yoğun olduğu
saatlerde ve yangın durumlarında kriz yönetimi için seçeneklerin oluşumu ortaya çıkarılmıştır.
Su nerelere ulaşabilir veya ulaşamaz gibi çıkarımlara olanak vermiştir. Maksimum yük
kayıpları olan yerlerde daha büyük çap ile değiştirilmesi tavsiye edilmiştir.

Şekil 3.3a. Şebekede yapılan analiz sonucu oluşan yük kayıpları, Şekil 3.3b Şebekedeki
mevcut boru çapları
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SONUÇ
Bu makalede, analiz edilen ÖAA bölgesinde basınçların arasındaki değişimin çok yüksek
olmadığı hipotetik olarak tespit edilmiştir. Birincisi bölgenin genellikle düzlük step bir alan
olması zemin kotları arasındaki en fazla 3,5 m olması, bölgede yerleşim alanlarının seyrek
olması, boru çaplarının büyük olması başlıca nedenlerindendir. Elde edilen kalibrasyon
çalışmaları için olağanüstü bir basınç farkı ve sızıntı tahmini için daha kolay olabilecek
niteliktedir.
Çalışmada, sadece basınç yönetimi değil aynı zamanda yük kayıplarına göre simülasyon
çalışması da oluşturulmuştur. Dallanan ağ sistem yapısı ile ring yapan kafes sistem yapısı ile
kıyaslama fırsatı olmuştur. Kıyaslama sonucunda olacak seçenekler oluşturulmuştur.
Bu ve takip edecek çalışmalar ÖAA bölgesinin niteliklerine göre değişecektir. Çalışılan bölge
tamamen izoledir ve izole olmayan bir bölgede önce bir basınç ölçümü ve sonrasında izole
edilip ikinci bir basınç ölçümü yapılması tavsiye edilmiştir. ÖAA odası inşası öncesinde bir
rehber görevi görecek şekilde hazırlanmıştır.
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Özet
Türkiye’nin önemli bir bölümünde kurak ve yarı kurak iklim tipi görülmektedir. Bu iklim tipine
sahip bölgelerde ise yağışlar genellikle kışın ve ilkbahar aylarında görülmektedir. Bu
bölgelerde ise vejetasyon ya başlamamış ya da yeni başlamış olduğundan vejetasyon dönemi
boyunca önemli bir miktarda su ihtiyacı söz konusu olmaktadır. Bu ihtiyaç bitkiler açısından
sulamanın önemini arttırmakta, bütün bitkiler için de çok büyük miktarda suya ihtiyaç
duyulmaktadır. Sulamada kullanılan suyun da istenilen kriterlere sahip olması gerekmektedir.
Özellikle yeraltı suyu kullanımı yapılan üniversitemiz merkez yerleşkesinde bazı kuyuların
sularındaki mineral içeriğindeki farklılıklar nedeniyle peyzaj sulama alanlarında kullanılmış
olan kaplama taşlarında kabuk oluşumlarına neden olmaktadır. Kaplama taşlarına olumsuz
etkileri anlamak için yüzey sertliği, nem ölçümü, termal görüntüleme, yüzey pürüzlüğü, yüzey
görüntüleme ile su kimyasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Kabuk oluşumu gözlenen
kesimlerin daha düşük yüzey sertliğine sahip olduğu ve güneş radyasyonundan olumsuz yönde
etkilendiği belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kabuk oluşumu, Kaplama taşı, Yeraltı suyu mineral içeriği, Yüzey sertliği

THE EFFECT OF IRRIGATION WATER USED IN LANDSCAPE ON FACING
STONES
Abstract
Arid and semi-arid climate types are common for many parts of Turkey. In regions with this
climate type, precipitation is generally seen in winter and spring months. In these regions,
since vegetation has not started or has just started, a considerable amount of water is needed
during the vegetation period. This need increases the importance of irrigation for plants,
and a large amount of water is necessary for all plants. Irrigation water should have the
required criteria. Particularly in the central campus of our university, where groundwater is
used, it causes crust formation in the facing stones used in landscaping irrigation areas due
to differences in chemical content in the waters of some wells. Surface hardness, moisture
measurement, thermal imaging, surface roughness, surface imaging, and water chemistry
studies were carried out to understand the negative effects on the facing stones. It was
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determined that the formation of the crusts was affected by lower surface hardness and solar
radiation.
Keywords: Crust formation, Facing stone, Groundwater mineral content, Surface hardness.

1. GİRİŞ
Peyzaj uygulamaları yapı dışında kalan alanlarda, yapılara uygun olarak peyzaj ilkeleri
çerçevesinde, insanların istekleri göz önünde bulundurularak yapılan uygulama çalışmalarıdır.
Bu uygulamalar sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek bir yaşam çevresi yaratmayı amaçlar
(Smith, 1997). Peyzaj uygulaması çevreye, yaşadığımız alana planlama ve düzenleme yoluyla
güzellik ve karakter kazandırmaktadır. Bitkiler, çalılar, ağaçlar, çiçekler, taşla döşenmiş
yürüme yolları peyzaj uygulamalarında kullanılan en önemli unsurlardır (Yıldırım, 1996).
Peyzaj uygulamaları insanların ihtiyaçlarına cevap vermek, kötü görünümleri kapatmak,
sorunlu alanlarda sorun çözmek, renk ve canlılık kazandırmak, değişen mevsimleri
hissedebilmek, uyum-zıtlık geçiş sağlamak, boşluk-doluluk oranlarını değiştirmek, görsel ve
estetik açıdan hoş alanlar yaratmak gibi pek çok amaçlar için uygulanmaktadır (Haroğlu, 2000).
Bu uygulamalar çoğunlukla büyük maliyetlerle gerçekleştirilmektedir. Uzun ömürlü olabilmesi
için de bakımlarının iyi yapılması gerekmektedir. Özellikle yeşil alanların devamlılığı açısından
su ihtiyacı çok önemli bir parametredir (Yıldırım, 1996). Bilindiği gibi ülkemizin önemli bir
bölümünde kurak ve yarı kurak iklim tipi görülmektedir. Bu iklim tipinde yağışlar genellikle
kışın ve ilkbahar aylarında görülmektedir. Bu bölgelerde vejetasyon ya başlamamış ya da yeni
başlamış olduğundan vejetasyon dönemi boyunca önemli bir miktarda su ihtiyacı söz konusu
olmaktadır. Bu ihtiyaç bitkiler açısından sulamanın önemini arttırmakta, bütün bitkiler için de
çok büyük miktarlarda suya ihtiyaç duyulmaktadır (Altunkasa, 1998).
Üniversitemiz merkez kampüsünde özellikle yeşil alan sulaması için yaz döneminde çok
miktarda suya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç yeraltı suyundan karşılanmaktadır. Bölgenin
yeraltı modelinin karmaşık olması alttaki birimlerin farklı jeolojik kökenlerden oluşması ve yer
yer jeotermal sulara yakın alanlardan karışmaların olması nedeniyle bölgedeki kuyuların su
kimyasına yönelik farklılaşmalar olmaktadır. Özellikle yeraltı suyu kullanımı yapılan
üniversitemiz merkez yerleşkesinde bazı kuyuların sularındaki mineral içeriğindeki farklılıklar
nedeniyle peyzaj sulama alanlarında kullanılmış olan kaplama taşlarında (malzemelerinde)
kabuk oluşumlarına neden olduğu gözlenmiştir. Bu durum öncelikle görsel bir kirlilik
oluşturmakta, ileride taşta parçalanmalara kadar giden süreç yaşanabilmektedir. Bu durum
peyzaj uygulamalarında sürdürülebilirliği tehdit etmektedir.
Sulama suyunun kaplama taşlarında oluşan kabuğun olumsuz etkilerinin belirlenmesi amacıyla
kampüs alanında yaygın olarak kullanılan andezit ve traverten kökenli kaplama taşlarında
yüzey sertliği, nem ölçümü, termal görüntüleme, yüzey pürüzlüğü, yüzey görüntüleme gibi
yerinde tahribatsız yöntemler ile veri derlenmiştir. Böylece farklı derecede kabuk oluşumlarına
maruz kaplama taşlarındaki değişim tanımlanmaya çalışılmıştır.
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2. MATERYAL METOT
Bu çalışma kapsamında, merkez kampüste bulunan ve sulama amacıyla açılan yaklaşık 10
kuyudan 2 kuyuda (Örnek no 31 ve 32) usulüne uygun olarak örnekleme yapılmıştır. Suların
bazı fiziko-kimyasal parametreleri ise örnekleme sırasında, Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü laboratuvarında bulunan Hach marka taşınabilir
multi parametre cihazı kullanılarak ölçülmüştür.
Çalışmada peyzaj uygulamalarında kullanılan kaplama taşlarının yüzey nemi dielektrik ölçüm
prensibi ile çalışan Trotect T660 el tipi cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Malzeme yüzeyinin 4
cm kadar derinliğindeki bölgelerdeki nem dağılımını tespit edebilen cihazın ölçüm aralığı, 0200 dijit olup, -20 °C ile +60 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmektedir.
Yaygın olarak kullanılan Schmidt çekici testi, mühendislik tasarımlarında ana parametre olarak
kullanılan tek eksenli basınç dayanımını dolaylı yoldan tahmini için kullanılan tahribatsız bir
deney yöntemidir (Török, 2010). Çekiç, silindirik gövde içerisinde yaylı bir pistondan oluşur.
Yüzeye uygulandığı zaman piston yüzeye çarpar ve kadranda yüzeyin sertlik değeri okunur. L
ve N tipi olmak üzere iki çeşit Schmidt çekici olmakla beraber, çalışmada Controls model 45D0561/C marka L tipi Schmidt çekici kullanılmıştır. Testler ASTM D5873 (2014)’de belirtilen,
aynı yüzeyin 10 farklı noktasında ve yüzeye dik olarak uygulanmıştır. Daha sonra ölçülen en
küçük 5 değer iptal edilmiş ve kalan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak, yapı taşının
ortalama yüzey sertlik değeri elde edilmiştir.
Arazide veri derleme çalışmaları esnasında kaplama taşları görsel olarak üç kategoriye
ayrılmıştır. Yüzey alanı olarak; 1) En fazla % 10 a kadar kabuk kaplı olan taşlar temiz yüzeyli
(TY), 2) % 10-% 50 arasında kabuk olanlar orta derecede kaplı yüzeyler (ODKY), 3) % 50’den
fazla kabuk olanlar ise ileri derecede kaplı yüzeyler (İDKY) olarak tanımlanmıştır (Şekil 1).
TY

ODTY

İDTY

Şekil 1. İncelenen kaplama taşlarının görsel olarak üç kategoriye ayrımı
3. BULGULAR
3.1. Suların Fiziko-Kimyasal Özellikleri
Bu çalışma kapsamında, merkez kampüste bulunan ve sulama amacıyla açılan yaklaşık 10
kuyudan özellikle kabuk oluşumunun yoğun gözlendiği kesime su veren 2 kuyuda usulüne
uygun olarak örnekleme yapılmıştır. Suların bazı fiziko-kimyasal parametreleri ise örnekleme
sırasında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü laboratuvarında
bulunan Hach marka taşınabilir multi parametre cihazı kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen iki
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döneme ait veriler Tablo 1’de verilmiştir. Yağmurluk ve kuru döneme ait verilere bakıldığında
K1 nolu kuyudaki parametrelerin K2 nolu kuyuya göre daha fazla değişkenlik gösterdikleri
görülmektedir.
Tablo 1. Suların bazı fiziko-kimyasal özellikleri
Kuyu
No

pH

DO
mg/l

EC
μS/cm

T
C

ᵒ

Kuru
dönem

Yağmurlu
dönem

Kuru
dönem

Yağmurlu
dönem

Kuru
dönem

Yağmurlu
dönem

Kuru
dönem

Yağmurlu
dönem

K1

6,98

6,82

6,73

4,89

437

423

15,3

22,4

K2

7,48

7,18

6,90

5,43

406

404

15,4

16,7

Dönem

3.2. Yüzey Nemi Ölçümü
Kaplama taşlarının yüzey nemi ölçümleri 15 Mart 2019 saat 11- 12:00 arasında ölçülmüştür.
Dış ortam sıcaklığı 10 °C’dir (Tablo 2). Elde edilen yüzey nemi değerleri ileri derecede kabuk
oluşumuna maruz kalmış boşluklu yapısı belirgin olan travertenlerde oldukça yüksek değerler
ölçülmüştür. Bu durum özellikle yan yana duran farklı kabuk oluşumuna sahip kaplamalarda
farklı davranışlara neden olabilmektedir.
Tablo 2. Kaplama taşlarından elde edilen yüzey nemi değerleri
Yüzey
nemi (%)

Temiz yüzey

Orta orta derecede kaplı yüzey

İleri derecede kaplı yüzey

Traverten

4,7

15,6

22,4

Andezit

9,5

13,6

18,4

3.3. Kızılötesi Fermografi Çalışmaları
Çalışma kapsamında incelenen yapıdaki bozunmaların tespiti için uygulanan tahribatsız
yöntemlerden bir diğeri kızılötesi termografi testidir. Test, yapılarda gözle görülmeyen yapısal
hataları, nem kaynaklarını ve sıcaklık farklılıklarından kaynaklı bozunmaları tespit etmek için
kullanılan bir yöntemdir (Paoletti vd., 2013). Cihaz, malzeme yüzeyinden çıkan kızılötesi
radyasyonu toplayarak elektrik sinyallerine dönüştürür ve yüzeyin sıcaklık dağılımını farklı
renk tonlarında bir görüntü elde edilmesini sağlar (Yardım ve Tunçoku, 2009; Barreira ve
Freitas, 2007; Spodek ve Rosina, 2009).
Fotoğraflarda sıcaklığın genelde düşük olduğu alanlar, nemin fazla bulunduğu alanlar olup,
hem su kaynaklarının izlenin gözüktüğü hem de taşın nispeten farklı fiziksel özelliklere sahip
olduğu alanları göstermesi açısından önemlidir (Şekil 2). Kaplama taşlarındaki yüzey
kabuğunun yoğun olduğu kesimlerde sıcaklıklar daha fazla değerler göstermektedir. Bu
bölümlerde nispeten bozunma etkileri diğer bölgelere nazaran nem etkileri nedeniyle daha fazla
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gelişeceğinden dolayı bölgesel olarak kolay bir şekilde belirlenebilmesi bu tür çalışmalar için
termal çalışmaların önemli olduğunu göstermiştir.

Şekil 2. Kampüs alanına ait termal görüntüler (Ölçek sıcaklık değişimini göstermektedir)
3.4. Schmidt Çekici Sertlik Belirleme Çalışmaları
Kayaç ve betonun dayanımını tahmin etmede yaygın olarak kullanılan bir cihaz olan Schmidt
çekici ile tahribatsız olarak seri bir şekilde veri elde edilebilmektedir. Yapılan çalışmada temiz
yüzeyli kaplama taşlarında daha yüksek yüzey sertliği elde edilirken yüzey kabuğunun
yoğunluğunun artmasına bağlı olarak özellikle travertenle kaplı alanlardaki kayaçlarda yüzey
sertlikleri belirgin olarak düşmektedir (Tablo 3).
Tablo 3. Kaplama taşlarından elde edilen Schmidt çekici geri tepme değerleri
Yüzey
sertliği

Temiz yüzey

Orta orta derecede kaplı yüzey

İleri derecede kaplı yüzey

Traverten

47

42

35

Andezit

54

51

48
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3.5. Kabuk Oluşumuna Bağlı Olumsuzluklar
Merkez yerleşkede yakın dönemlerde yapılan peyzaj uygulamalarında sulama suyu olarak
kullanılan yeraltı suyunun farklı kimyasal özellikleri nedeniyle kaplama malzemelerinde
yüzeysel kabuk oluşumları gözlenmiştir. Bu kabuk kaplamada kullanılan taşlarda görsel olarak
görüntü kirliliği yanında taşların atmosferik etkilerden farklı şekilde etkilenmesine ve kısa
sürede bozunmalarına neden olabileceği düşünülmektedir. Bu olumsuz etkilere ait bazı
gözlemler aşağıda görsellerde sunulmuştur (Şekil 3).
Görsel kirlilik

Kırık oluşumu

Şekil 3. Kaplama taşlarında gözlenen bazı olumsuzluklar
4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, peyzaj sulamasında kullanılan ve merkez kampüsteki yaklaşık 10 kuyudan alınan
örneklerden ikisi (K1 ve K2) daha önce çalışma ekibince başka bir proje kapsamında alınan su
örneklerinin su kimyasına yönelik değerlendirmelerinde farklı jeolojik ortamların etkisi ile
büyük oranda farklı fiziko-kimyasal özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.
Kabuk oluşumunun yoğun olduğu kesimlerden yüzey nemi yüksek, yüzey sertlikleri ise düşük
değerler elde edilmiştir. Bu durum yakın konumlarda bulunan kayaçların atmosferik etkilerden
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daha olumsuz bir şekilde etkilenerek daha kısa bir zamanda kaplama malzemelerinde
olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olacağı düşünülmektedir. Ayrıca görsel kirlilik dışında
kabuk oluşumu gözlenen kesimlerdeki kaplama taşlarının genleşme ve büzülme etkilerinden
daha fazla etkileneceği açıktır. Bu nedenle bu olumsuzlukların diğer kaplama malzemelerine
de etki etmemesi için bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Özellikle doygunluğu
yüksek olan kuyuların sulama siteminde hatları ayrılarak yeşil alan (tarımsal alan sulama suyu
kriterlerine uygunluğu yönünden değerlendirildikten sonra) bölgelerinde ve kaplama
malzemesi olmayan alanlarda tercih edilmesi önerilebilir. Ayrıca peyzaj uygulamaları
yapılmadan önce kullanılması düşünülen suyun özelliklerinin araştırılarak bitkiye ve diğer
elemanlara etkileri belirlenmelidir.
Bu çalışmaya katkı koyması amacıyla su kimyasına yönelik özellikle kabuk oluşumu ve
doygunluk tanımlamalarına yönelik çalışmaların ayrıca yapılması önerilmiştir.
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Özet
Bu çalışmada, Niğde il merkezinde 403 haneden elde edilen veri kullanılarak, çevre bilinci ile
çevreci ev uygulamaları ve satın alma davranışı arasındaki bağlantıya ve ebeveynlerin eğitim
ve gelir düzeyinin bu bağlantıya etkisine ilişkin bulgular sunulmuştur. Ebeveynlerin eğitimi ile
çevresel farkındalık artarken, çevreci davranışlar için eğitimin yeterli olmadığı görülmüştür.
Ayrıca, çevre bilincinin farkındalık boyutunun, hanelerin (dolayısıyla hane üyesi bireylerin)
çevresel uygulamaları gerçekleştirmesinde yeterli olmadığı, hanelerin ancak özümseme
(benimseme) düzeyinde çevre bilincine ulaşması ile çevre sorunlarının azaltılmasına destek
verebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çevre bilinci, Çevreci ev uygulamaları, Çevreci satın alma, Eğitim ve Gelir

THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL AWARENESS ON HOUSEHOLD
PRACTICES AND PURCHASING BEHAVIOR
Abstract
In this study, the findings regarding the relationship between environmental awareness,
environmental household practices and purchasing behavior, and the effect of education and
income levels of parents on this relationship are presented by using the data obtained from 403
households in Niğde city center. While environmental awareness increases with the education
of the parents, it is seen that the education is not sufficient for environmental household
practices. Besides this, it is concluded that the environmental awareness remaining in the
awareness dimension is not sufficient for the implementation of environmental practices of the
households (hence the members of the households), the households can only support the
reduction of environmental problems by reaching environmental awareness at the level of
internalization.
Keywords: Environmental awareness, Environmental household practices, Environmental purchasing, Education
and Income
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1. GİRİŞ
Dünyanın sürdürülebilirliğini etkileyen temel problem sera gazı salınımındaki artıştan
kaynaklanan küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. Hane halkının çevreye duyarlı davranışları
sera gazı salınımının azaltılması dolayısıyla sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Çünkü sera
gazı emisyonlarının %72'si hane halkı tüketiminden, %10’u devlet tüketiminden ve %18’i
yatırımlardan kaynaklanmaktadır (Hertwich ve Peters, 2009). Toplumdaki bireylerin ve
ailelerin tüketimdeki rolü dikkate alındığında hane halkının satın alma, kullanma ve kullanım
sonu atıklarının bertaraf edilmesi ya da geri dönüştürülmesine yönelik bilinç ve davranışları
doğal çevrenin ve kıt kaynakların korunması açısından son derece önemlidir (Bayraktar, 1989;
Erkal vd., 2011).
Çevreye duyarlı tüketim literatürüne bakıldığında çevre konusuna ilginin 1970’lerde enerji
tasarrufu bakış açısıyla başladığı (Kinnear vd., 1974), çevre dostu üretim ve tüketim davranışına
odaklanan çevreye duyarlı pazarlama fikrinin 1980’lerin sonunda ortaya çıktığı söylenebilir
(Zimmer vd., 1994; Tantawi, 2009). Araştırmacılar tarafından yeşil, sürdürülebilir, çevreci
pazarlama gibi farklı kavramlarla ifade edilen çevreye duyarlı pazarlama; insani veya doğal
çevre refahını olumsuz yönde etkilemeden paydaşların (işletmelerin, tüketicilerin vb.) makul
ihtiyaçları belirlemeye ve karşılamaya yönelik faaliyetlerin yönetim sürecidir (Tantawi, 2009).
Tüketicilerin çevre duyarlılığını önemsemeye başlaması işletmelerin de bu değişimin rekabet
avantajı getireceğini fark etmesi ile sosyal sorumluluk kapsamında firmalar çevreye duyarlı
pazarlama faaliyetlerine yönelmişlerdir (Gleim, 2011; Büyüker İşler, 2015). Çevreye duyarlı
tüketici davranışı sadece çevreye duyarlı ürünlerin satın alınması ile sınırlı olmayıp, tüketilecek
olan her bir birimin kullanımında tasarruflu davranılması ve tüketim sonrası geri dönüşüme
katılması veya atıkların bertaraf edilmesi konularını da kapsamaktadır (Minton ve Rose, 1997;
Yücel ve Ekmekçiler, 2008; Pagiaslis ve Krontalis, 2014). Bu kapsamda tüketicilerin çevre
bilinci önemli bir faktörken; çevreci ev uygulamaları da hane halkı tarafından tüketilen
ürünlerin bu tüketim sürecinde nasıl kullanıldığı ile ilgilidir.
Bu çalışmada, hanelerin çevre kirliliği ve doğal kaynak tüketimindeki etkisinden hareketle hane
halkı özellikleri ile çevre bilinci, çevreci ev uygulamaları ve satın alma davranışı arasındaki
ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
2. METODOLOJİ
2.1. Örneklem
Çalışmanın ana kütlesini Niğde il merkezinde ikamet eden haneler (aileler) oluşturmaktadır.
Veriler standart bir anket formu yardımıyla Niğde il merkezinde yerleşik hanelerden yüz yüze
görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle Niğde il merkezindeki
yaklaşık 40.000 hanenin 1.000 adedine ulaşılması planlanmış, ancak 403’ünden kullanılabilir
veri elde edilmiştir. Aşağıda Tablo 1’de araştırmaya katılan 403 haneye ait tanıtıcı bilgiler
sunulmuştur.
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Tablo 1. Araştırmaya katılanlar
Hane ve ebeveyn özellikleri
Yaş (Erkek)
Yaş (Kadın)
Hanenin toplam geliri
3000₺ ve altı
3001₺ – 5000₺ arası
5001₺ ve üzeri
Eğitim durumu (erkek)
Üniversite
Lise
İlköğretim
Cevapsız
Eğitim durumu (kadın)
Üniversite
Lise
İlköğretim
Cevapsız
Toplam

Ort.
43.8
40,1
Sayı
193
137
73

Std. Sp.
9.15
8,57
%
47,9
34,0
18,1

149
120
128
6

37,0
29,8
31,8
1,5

114
108
169
12
403

28,3
26,8
41,9
3,0
100

2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler anket yardımıyla toplanmıştır. Soru formunun ilk bölümünde araştırmaya
katılan haneleri tanımlayacak verilerin elde edileceği sorular yer almıştır. İkinci bölümde çevre
bilinci, çevreci ev uygulamaları ve satın alma davranışını ölçmeyi amaçlayan maddelerin
bulunduğu ölçekler yer almıştır. Aşağıda araştırmada kullanılan ölçeklere ait geçerlik ve
güvenirlik analiz sonuçları sunulmuştur.
Tablo 2. Çevreci satın alma: Faktör analizi ve t test sonuçları
Boyut ve maddeler
Ort.
Çevreci Satın Alma (Özd.: 3,40; Aç. Var: %56,77; α: 0,84)
Evimizde çevre dostu ambalaja sahip (cam vb.) ürünler 3,66
kullanmayı tercih ederiz
Evimizde çevre dostu olmadığını bildiğimiz firmaların 3,59
ürünlerini tercih etmeyiz
Aile fertleri olarak çevre dostu firmaların sadık bir müşterisiyiz 3,54
Evimizde çevreye zarar vermeyen ürünleri biraz pahalı olsa da 3,53
tercih ederiz
Evimizde kullanacağımız ürünlerin çevreye etkisini öğrenmek 3,51
için etiketini/içeriğini inceleriz
Çevre dostu olmayan firmalar/ürünler konusunda aile 3,50
dostlarımızı/yakınlarımızı uyarırız
KMO: 0,87; Bartlett’s Sph. 2: 851,50; p:0,00; Top. Aç. Var.: %56,77

St. Sp.

t

Yük

1,16

11,4*

0,74

1,18

9,92*

0,76

1,19
1,23

9,01*
8,56*

0,77
0,77

1,30

7,82*

0,73

1,22

8,25*

0,72

Not: (i) n=403. (ii) Çevreci alışveriş uygulamaları için ölçek 1=Hiçbir zaman, 5=Her zaman’ı ifade etmektedir. (iii) Tek örnek t testi
sonuçlarına göre (=0,05 ve test değeri orta değer 3’tür) tüm maddeler ortalama değer olan 3’ün üzerindedir ve tamamı *p<,001 düzeyinde
istatistiksel bakımdan anlamlıdır.
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İlk olarak çevreye duyarlı satın alma ölçeğinin KMO (0,87) ve Bartlett küresellik değerleri
(0,00) hesaplanmış ve sonuçların yeterli olduğu görülmüştür. Yapılan faktör analizi sonucunda
çevreci alışveriş ölçeğinde bulunan altı madde tek boyut altında toplanmıştır. Maddelerin
yükleri 0,72 ile 0,77 arasında değişmektedir (Tablo 2). Tek boyut çevreye duyarlı satın alma
davranışının yaklaşık %57’sini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek amacıyla
hesaplanan Cronbach’s alpha değeri (0,84) çevreye duyarlı satın alma ölçeğinin güvenilir
olduğunu teyit etmiştir. Bu bulgular ışığında ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu ifade edilebilir.
Tablo 2’de sunulan t test sonuçları, araştırmaya katılan hanelerin genel olarak çevreye duyarlı
alışveriş eğiliminde olduklarına işaret etse de, ortalama değerlerin 3,5 civarında kümelenmesi
bu konuda alınması gereken yol olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Çevre bilinci: Faktör analizi ve t test sonuçları
Boyut ve maddeler
Ort.
Farkındalık (Özd.: 3,14; Aç. Var: %44,87; α: 0,77)
Çevresel sorunlar ile ilgili daha ağır yasal zorunluluklar 4,27
getirilmelidir
Çevre sorunları (kirlilik, ozon tabakası vb.) yeteri kadar 4,08
önemsenmemektedir
Çevre sorunları ile ilgili haber, etkinlik vb.’ne daha çok önem 3,94
verilmelidir
Ekonomik etkilerine bakılmaksızın çevre sorunlarına önem 3,39
verilmelidir
Benimseme (Özd.: 1,61; Aç. Var: %22,99; α: 0,85)
Çevreyi korumak için yaşam standartlarından taviz vermeye 3,01
razı oluruz
Çevreyi korumak için daha fazla vergi vermeye razı oluruz
2,78
Çevreyi korumak için bir ürüne daha yüksek fiyat vermeye razı 2,73
oluruz
KMO: 0,77; Bartlett’s Sph. 2: 1080,34; p:0,00; Top. Aç. Var.: %67,87

St. Sp.

t

Yük

1,17

21,6*

0,78

1,15

18,8*

0,86

1,21

15,5*

0,82

1,28

6,14*

0,55

1,34

0,11

0,84

1,42
1,34

-3,04*
-4,03**

0,84
0,89

Not: (i) n=403. (ii) Çevre bilinci için ölçek 1=Kesinlikle katılıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum’u ifade etmektedir. (iii) Tek örnek t testinde
=0,05 ve test değeri orta değer 3’tür. *p<,001; **p<,01 düzeyinde istatistiksel bakımdan anlamlıdır.

Çevre bilinci ölçeği için yürütülen faktör analizi sonuçları da Tablo 3’te sunulmuştur. İlk olarak
örnek büyüklüğünün faktör analizine uygunluğunu görmek amacıyla gerçekleştirilen
analizlerde KMO değeri 0,77 ve Bartlett testinin anlamlılık değeri 0,000 hesaplanmıştır.
Devamında çalışmadaki tüm faktör analizlerinde uygulanan asal bileşenler ve varimax
döndürme yöntemi uygulanarak yürütülen analizlerde çevre bilinci ölçeğinin iki boyuttan
oluştuğu görülmüştür. Boyutların özdeğerleri 1’den büyük olup varyansın yaklaşık %67’sini
açıklamaktadır. Çevre bilinci ölçeğini oluşturan boyutların altında yer alan maddeler dikkate
alınarak ilk boyut farkındalık; ikincisi ise benimseme (özümseme) olarak adlandırılmıştır.
Cronbach’s alpha değerleri de (sırasıyla 0,77 ve 0,85) boyutların güvenilir olduklarına işaret
etmektedir. Farkındalık boyutunda yer alan maddeler istatistiksel bakımdan ortalamanın
üzerinde iken benimseme boyutundaki maddeler (ilk madde hariç) istatistiksel bakımdan
ortalamanın altındadır.
Çevreci ev uygulamaları ölçeği için de benzer analizler yürütülmüş, elde edilen bulgular Tablo
4’te verilmiştir. Ölçeğin faktör analizine uygunluğunu gösteren KMO değeri 0,63 ve Bartletts
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testinin anlamlılık değeri 0,00 hesaplanmıştır. Daha sonra gerçekleştirilen faktör analizinde
ölçeğin üç boyut altında toplandığı görülmüştür. Kirletme olarak isimlendirilen ilk boyut
yaklaşık %30, tasarruf olarak isimlendirilen ikinci boyut yaklaşık %16 ve verimlilik olarak
isimlendirilen üçüncü boyut yaklaşık %15 düzeyinde çevreci ev uygulamalarını açıklamaktadır.
Boyutların güvenilirliğini belirlemeye yönelik hesaplanan Cronbach’s alpha değerleri de 0,63
ile 0,69 arasında olup boyutların güvenilir olduğuna işaret etmektedir.
Tablo 4. Çevreci ev uygulamaları: Faktör analizi ve t test sonuçları
Boyut ve maddeler
Ort.
Kirletme (Özd.: 2,08; Aç. Var.: %29,76; α: 0,64)
Evimizde kullanılmış/atık yağları lavaboya dökmeyiz
3,39
Evimizde mümkün olduğunca kimyasal kullanımını azaltmaya 3,20
çalışırız
Evimizde çevreye zarar veren/kirleten (örn., ozon tabakasına 3,16
zarar veren sprey gibi) ürünleri tercih etmeyiz.
Tasarruf (Özd.: 1,14; Aç. Var.: %16,37; α: 0,63)
Evimize eşya/ürün alırken enerjiden/sudan tasarruf sağlayanını 3,94
tercih ederiz
Aile fertleri olarak tasarruf için çoğunlukla toplu taşıma aracını 3,47
tercih ederiz
Verimlilik (Özd.: 1,07; Aç. Var.: %15,27; α: 0,69)
Evimizde enerji kullanımına dikkat ederiz (örn., tasarruflu 4,33
ampul ya da TV, bilgisayar vb.’nin kullanılmadığında fişinin
prizden çıkarılması gibi)
Evimizde su kullanımına dikkat ederiz (örn., el yıkarken, diş 3,80
fırçalarken ya da çamaşır/bulaşık makinesinin tam dolmadan
çalıştırılmaması gibi)
KMO: 0,63; Bartlett’s Sph. 2: 279,59; p:0,00; Top. Aç. Var.: %61,41

St. Sp.

t

Yük

1,41
1,32

5,54*
3,07**

0,64
0,59

1,38

2,36***

0,77

1,32

14,3*

0,82

1,56

6,01*

0,76

0,98

27,1*

0,84

1,13

14,0*

0,76

Not: (i) n=403. (ii) Çevreci ev uygulamaları için ölçek 1=Hiçbir zaman, 5=Her zaman’ı ifade etmektedir. (iii) Tek örnek t testinde =0,05
ve test değeri orta değer 3’tür. *p<,001; **p<,01; *** p<,05 düzeyinde istatistiksel bakımdan anlamlıdır.

Maddelere ilişkin ortalama değerler incelendiğinde, tüm değerlerin orta değerin üzerinde ve
istatistiksel bakımdan anlamlı olduğu görülmektedir. Ancak, tasarruf ve verimlilik boyutundaki
maddelerin ortalama değerlerinin kirletme boyutundakilere göre daha yüksek olmaları dikkat
çekicidir.
3. BULGULAR
3.1. Çevreci Davranışlar ve Hane Özelliklerinin Karşılaştırılması
Araştırmaya katılan ailelerdeki annelerin yaklaşık %28’i üniversite mezunudur. Kadının eğitim
durumunun çevreci davranışlara etkisini görmek amacıyla Anova testi yürütülmüş ve sonuçları
Tablo 5’te sunulmuştur.
Çevre bilinci ölçeğinin farkındalık boyutu (p<0,01) ve çevreci ev uygulamaları ölçeğinin
kirletme boyu (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Bununla birlikte çevreye duyarlı
satın alma, çevre bilinci ölçeğinin benimseme boyutu ile çevreci ev uygulamalarının tasarruf
ve verimlilik boyutlarında istatistiksel bakımdan bir farklılığa rastlanmamıştır. Buna göre,
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kadının eğitimi artıkça çevreci farkındalığı artarken ev uygulamalarındaki kirletme boyutuna
ilişkin çevreci uygulamaları azalmaktadır.
Tablo 5. Kadının eğitim durumuna göre çevreci davranışlar
Çevreci Davranışlar
Çevreci Satın Alma
Ortalama
Std. Sapma
Çevreci Bilinci
Farkındalık Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Benimseme Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Çevreci Ev Uygulamaları
Kirletme Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Tasarruf Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Verimlilik Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
**

p<0,01 ;

***

Üniversite (n=114)

Lise (n=108)

İlköğretim (n=169)

F

3,64
0,88

3,58
0,94

3,49
0,92

0,96

4,10
0,93

3,93
0,95

3,78
0,92

4,04***

3,75
1,19

3,80
1,14

3,63
1,21

0,75

2,97
0,93

3,39
0,95

3,37
0,96

7,85**

3,84
1,17

3,81
1,12

3,61
1,24

0,96

4,08
0,79

4,13
0,79

4,02
0,92

0,61

p<0,05

Hanedeki erkek ebeveyn için de aynı analiz tekrarlanmış ve Tablo 6’daki sonuçlara ulaşılmıştır.
Sonuçlar incelendiğinde, kadınların eğitim durumuna ilişkin elde edilen sonuçlarla örtüştüğü
görülmüştür.
Tablo 6. Erkeğin eğitim durumuna göre çevreci davranışlar
Çevreci Davranışlar
Çevreci Satın Alma
Ortalama
Std. Sapma
Çevreci Bilinci
Farkındalık Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Benimseme Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Çevreci Ev Uygulamaları
Kirletme Boyutu
Ortalama
Std. Sapma

Üniversite
(n=149)

Lise (n=120)

İlköğretim
(n=128)

F

3,62
0,86

3,53
0,95

3,47
0,94

0,94

4,11
0,81

3,82
1,05

3,78
0,89

5,16***

3,86
1,04

3,63
1,25

3,57
1,30

2,30

3,06
0,98

3,35
0,91

3,37
0,97

4,49***
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Tasarruf Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Verimlilik Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
**

p<0,01 ;

***

3,75
1,17

3,70
1,21

3,64
1,22

0,27

4,07
0,81

4,02
0,80

4,06
0,98

0,10

p<0,05

Hane halkının toplam gelir durumunun çevreci davranışlar üzerindeki etkisini görmek amacıyla
Anova testi yürütülmüş. Toplam gelir üçlü sınıflama ile analize konulmuş ve karşılaştırma
sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. Bulgular, hane geliri ile çevreci satın alma ve çevre bilinci
boyutlarında farklılaşmanın bulunduğunu buna karşın çevreci ev uygulamalarında herhangi bir
farklılaşmanın olmadığını göstermiştir. Bu durum, hane geliri arttıkça çevreye duyarlı satın
alma davranışının yükseldiği ve çevre sorunları için hanelerin maliyetlere katlanmak
isteyebileceği anlamına gelmektedir.
Tablo 7. Gelir durumuna göre çevreci davranışlar
Çevreci Davranışlar
Çevreci Satın Alma
Ortalama
Std. Sapma
Çevreci Bilinci
Farkındalık Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Benimseme Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Çevreci Ev Uygulamaları
Kirletme Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Tasarruf Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
Verimlilik Boyutu
Ortalama
Std. Sapma
**

3000 ve altı
(n=193)

3001 – 5000 arası
(n=137)

5001 ve üstü
(n=73)

F

3,43
0,98

3,57
0,85

3,84
0,76

5,38**

3,79
0,90

3,94
1,00

4,20
0,77

5,30**

3,53
1,26

3,79
1,16

3,97
0,98

4,39***

3,28
1,02

3,24
0,92

3,18
0,90

0,27

3,60
1,23

3,79
1,21

3,82
1,05

1,36

4,02
0,94

4,04
0,79

4,19
0,75

1,05

p<0,01; ***p<0,05

3.2. Çevre Bilinci, Çevreci Satın Alma ve Ev Uygulamaları Arasındaki İlişki
İlk olarak, çevre bilincinin çevreci satın almaya etkisi çoklu regresyon analizi ile
değerlendirilmiş ve sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Buna göre, çevreye duyarlı satın almadaki
değişimin küçük de olsa bir yüzdesi (%5) çevre bilinci tarafından açıklanmaktadır ve sonuçlar
istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Ayrıca, farkındalık ile çevreye duyarlı satın alma arasındaki
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ilişki (p<0,001), benimseme ile çevreye duyarlı satın alma arasındaki ilişkiye göre istatistiksel
olarak daha güçlüdür (p<0,05).
Tablo 8. Çevre bilinci ve çevreci satın alma arasındaki ilişki
Bağımlı Değişken
R2
R2
Bağımsız Değişkenler β
t
Çevre
Bilinci
Çevreci satın alma 0,057
0,052
Farkındalık
0,18
3,64*
Benimseme
0,11
2,22***
*

F
11,99*

p<0,001
p<0,05

***

Çevreci ev uygulamalarının kirletme boyutundaki varyansın yaklaşık yüzde sekizi çevre bilinci
tarafından açıklanmakta ve sonuç istatistiksel bakımdan anlamlıdır (Tablo 9). Ancak çevre
bilincinin farkındalık boyutunun kirletme ile ilişkisine rastlanmazken benimseme boyutu ile
0,001 düzeyinde güçlü bir ilişkisi söz konusudur. Tasarruf boyutundaki varyansın oldukça
yüksek bir kısmı, çevre bilinci tarafından açıklanmıştır. Ancak farkındalığın etkisi söz konusu
değilken benimseme boyutunun güçlü etkisi söz konusudur. Çevreci ev uygulamalarının
verimlilik boyutu ile çevre bilinci arasında da istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki vardır.
Varyansın yaklaşık yüzde altısı çevre bilinci boyutları tarafından açıklanmaktadır. Boyutlar
açısından incelendiğinde önceki çevreci ev uygulama boyutlarının aksine verimlilik boyutu
üzerinde benimseme ile birlikte farkındalık boyutunun da etkisi vardır.
Tablo 9. Çevre bilinci ve çevreci ev uygulamaları arasındaki ilişki
Bağımlı Değişken
R2
R2
Bağımsız Değişkenler β
t
Çevre
Bilinci
Kirletme
0,083
0,079
Farkındalık
0,03
0,65
Benimseme
0,28
5,63*
Çevre Bilinci
Tasarruf
0,246
0,243
Farkındalık
0,56
1,24
Benimseme
0,48
10,6*
Çevre Bilinci
Verimlilik
0,06
0,05
Farkındalık
0,56
2,75**
Benimseme
0,48
3,41**
*

F
18,21*

65,41*

12,92*

p<0,001; **p<0,01

4. SONUÇ
Bu çalışmada çevre bilinci ile çevreci ev uygulamaları ve satın alma davranışı arasındaki ilişki
ve bunlara hanedekilerin eğitim ve gelir düzeyinin etkisi araştırılmıştır. Analizler araştırmaya
katılan hanelerin genel olarak çevreye duyarlı alışveriş eğiliminde olduklarına işaret etmiştir.
Ancak, ortalamaların yüksek düzeylere ulaşmamış olması tatmin edici olarak
değerlendirilmemiştir. Nitekim çevre bilincinin farkındalık boyutunda yer alan maddeler için
ortalamalar istatistiksel bakımdan orta değerin üzerinde iken, benimseme boyutundakiler için
(bir madde dışında) istatistiksel bakımdan ortalama değerin altında kalmıştır. Çevreci ev
uygulamaları ölçeğinde yer alan maddeler için ortalamalar incelendiğinde tümü istatistiksel
bakımdan orta değerin üzerindedir. Ancak, tasarruf ve verimlilik boyutundaki maddelerin
ortalamaları kirlilik boyutundakilere kıyasla daha yüksektir.
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Hane halkı özelliklerinden kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe çevreci satın alma ve
farkındalık olumlu yönde değişirken, çevreci ev uygulamalarından kirletme boyutunun aksi
yönde değiştiği görülmüştür. Üniversite eğitimine sahip kadınlarda çevreci farkındalık artarken,
kirletme boyutuna ilişkin çevreci uygulamalar azalmaktadır. Benzer sonuç erkeğin eğitim
düzeyine ilişkin yapılan karşılaştırmada da elde edilmiştir.
Çevre bilinci ile çevreci satın alma ve ev uygulamaları arasındaki ilişkiye dair yürütülen
analizlerde, çevre bilincinin çevreye duyarlı satın almadaki değişimin düşük bir yüzdesini
açıkladığı ve her iki boyutun da bunda etkili olduğu görülmüştür. Çevre bilinci ile çevreci ev
uygulamalarının boyutları arasındaki ilişkide, kirletme boyutundaki varyansın yine göreli
düşük bir kısmı (yaklaşık yüzde sekizi) çevre bilinci tarafından açıklanmıştır. Ancak,
farkındalık boyutunun kirletme ile ilişkisi bulunmazken benimseme boyutu ile güçlü bir ilişkisi
ortaya çıkmıştır. Çalışmadaki çevreci ev uygulamalarının tasarruf boyutundaki değişimin
yaklaşık dörtte birinin çevre bilinci tarafından açıklanmasının ve bunda farkındalığın katkısı
yok iken sadece benimseme boyutunun güçlü etkisine rastlanmış olması da değerlendirmemize
katkı veren diğer bir bulgudur.
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Özet
Çevre kirliliği ve küresel ısınma tüm canlıları etkilemektedir. Bu olumsuzlukların oluşumunda
en büyük pay sahibi olan insanoğlunun aynı zamanda bu olumsuzlukların azaltılmasında da en
önemli görevi üstlenmesi gerekmektedir. Küresel ısınmanın en önemli sebebi olarak kabul
edilen sera gazları salınımının azaltılması için hane halkının (ailelerin) çevresel konulara ilişkin
yaklaşımları ve karbon ayak izi değerlerini bilmesi çevresel bilincin geliştirilmesine ve
salınımın azaltılmasına yönelik çabaların planlanması ve yürütülmesi açısından önemli bir
başlangıç noktasıdır. Bu çalışmada, Niğde İli örneğinde hanelerin birincil karbon ayak izleri
(elektrik, doğalgaz ve otomobil) belirlenmiş ve hanelerdeki çevre bilinci ile bu bilincin, eğitim
ve gelir düzeylerinin ayak izine etkisi incelenmiştir. 335 haneden toplanan verilerin analizinde
benimseme (özümseme) boyutuna sahip çevre bilincinin ayak izi büyüklüğü üzerinde etkisi
bulunduğu görülmüştür. Eğitim ve gelirin de otomobil kaynaklı karbon ayak izi büyüklüğünü
etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Çevresel bilinç, Eğitim, Gelir, Karbon ayak izi

ENVIRONMENTAL AWARENESS AND CARBON FOOTPRINT: THE CASE OF
NİĞDE
Abstract
Environmental pollution and global warming affect all life forms. Human beings, who have the
biggest share in the formation of these problems, also have the most important role in diminish
these. In order to reduce the emission of greenhouse gases, which are accepted as the most
important reason for global warming, households (families) approach to environmental issues
and their knowledge about the carbon footprint values will be an important starting point for
planning and conducting efforts to improve environmental awareness and reduce emissions. In
this study, primary carbon footprints (electricity, natural gas and automobile) of households in
Nigde were determined and the environmental awareness of households and the effect of this
awareness, education and income levels on the footprint were examined. It was found in the
analysis of the data collected from 335 households that environmental awareness with the
dimension of internalization had an impact on the size of the footprint. It was found that
education and income also affected the size of automobile-derived carbon footprint.
Keywords: Environmental awareness, Education, Income, Carbon footprint
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1. GİRİŞ
“Karbon ayak izi” sera gazlarının önlenemeyen artışıyla birlikte küresel ısınmaya ve bunun
sonucunda da iklim değişikliğine sebep olmasıyla gündeme gelen bir kavramdır. Kavram,
genellikle insan faaliyetlerinin ve yaşam tarzının sebep olduğu doğrudan emisyonların (örneğin
hane halkının evde ve ulaştırmada kullandığı enerji) ve/veya dolaylı emisyonların (örneğin hane
halkının tükettiği mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan enerji) içerdiği karbon dioksit
miktarı olarak tanımlanır (Wright vd., 2011). Dolayısıyla ülkelerin, işletmelerin ve bireylerin
gerçekleştirdikleri faaliyetler için harcadıkları enerjinin üretilmesi sırasında atmosfere salınan
karbon gazı miktarının ifadesinde kullanılmaktadır (Tekeli, 2016). Karbon ayak izi, birim
karbondioksit cinsinden ölçülen sera gazlarının çevreye verdiği zararın sayılarla ifade edilen
bir ölçüsüdür. Sayılarla ifadeyi sağlayan karbon ayak izi yaklaşımı hem eğitici hem farkındalık
yaratıcı hem de izlemeyi mümkün kılan etkileyici bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Hızla artan nüfus, sanayileşme, orman arazilerinde azalma gibi insan faaliyetleri sonucu ortaya
çıkan sebeplerle atmosferdeki sera gazlarının miktarı son yıllarda üstel olarak artış göstermiş
ve küresel ısınma sorunu dünya çapında konuşulan ve üzerinde önemle durulan konulardan biri
haline gelmiştir. Küresel ısınma ve beraberinde gelişen yağış değişimleri, radikal sıcaklık
değişimleri, deniz seviyelerinin yükselmesi, artan kuraklık ve sel ve fırtına gibi meteorolojik
olayların görüldüğü iklim değişikliği pek çokları tarafından dünya toplumlarının yüz yüze
olduğu ve çözüm bekleyen en büyük problem olarak kabul edilmektedir (Broer ve Titheridge,
2010: 90).
Küresel ısınmanın riskleri ve etkileri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Literatürde küresel
ısınma ile birlikte gelen iklim değişikliğinin çevreye ve insan sağlığına doğrudan ve dolaylı
etkilerini ortaya koyan birçok çalışma bulunmaktadır (Ashrafuzzaman ve Furini, 2019; Haines
vd., 2009; Huang vd., 2011; Kjellstrom vd., 2016; Levy ve Patz, 2015; Levy vd., 2017;
McMichael, 2013; Nahian vd., 2018; Nicholas ve Breakey, 2017; Perera, 2016; Watts vd.,
2015). Bu çalışmalardan özetle iklim değişikliğinin çevresel etkileri arasında yüksek sıcaklık,
yükselen sıcaklık sonucu buzulların erimesiyle artan deniz seviyesi, düşük sıcaklık, aşırı yağış
sonucu meydana gelen su baskınları, hiç yağış olmaması sonucu meydana gelen kuraklık ve
fırtınalar gibi ekstrem hava olayları sayılabilir. Bu çevresel etkiler, gıda ve su kaynaklarının
azalması ya da kontamine olması, hava olayları gibi etkenlerle insan sağlığını tehdit
etmektedirler. İklim değişikliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerinden bazıları şu şekilde
sıralanabilir; değişen hava sıcaklığına bağlı artan solunum sistemi hastalıkları, kardiyovasküler
sistem hastalıkları, gıda ve su kontaminasyonu kaynaklı enfeksiyon hastalıkları ve bulaşıcı
hastalıklar, ekstrem hava olaylarının sebep olduğu beslenme bozukluğu ve alerjik hastalıklar,
toplumsal şiddet ve zihinsel sağlık sorunları.
Bilincin ve farkındalığın yüksek olduğu toplumlarda bu problemlerin önlenmesine dair
çalışmaların daha kolay planlanabildiği ve uygulamaya geçirildiği bir gerçektir. Çevre
bilincinin geliştirilmesi ve sera gazları miktarının azaltılmasında insanların farkındalığının ve
bu farkındalık sonrası gelişmesi beklenen tutum ve davranışlarının önemi büyüktür (Conrad ve
Hilchey, 2011; Giudici vd., 2019; Kuo vd., 2018; Pocock vd., 2019). Buradan hareketle
planlanan bu çalışmanın temel amacı; hane halkı çevre bilincinin ölçülmesi, hane halkının
kullandığı çevreci ev uygulamalarının belirlenmesi, çevre bilinci ve çevreci ev uygulamaları ile
ve karbon ayak izi arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır.
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırma amacına ulaşmayı sağlayacak veri standart bir anket formu yardımıyla Niğde il
merkezinde yerleşik hanelerden toplanmıştır. Soru formunun ilk bölümünde araştırmaya katılan
haneleri tanımlayacak verilerin elde edileceği sorular yer almıştır. İkinci bölümde çevre bilinci
ölçeği yer alırken, üçüncü bölümde ise hanelerin birincil (doğrudan) ayak izini ölçmek
amacıyla, enerji (elektrik ve doğalgaz tüketimi) ve ulaşım (otomobil sayısı, motor hacmi, yakıt
türü) verilerini elde etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir.
Kolayda örnekleme yöntemiyle Niğde il merkezindeki yaklaşık 40000 hanenin 1000 adedine
ulaşılması planlanmış, ancak 403’ünden kullanılabilir veri elde edilmiştir. Yapılan detaylı
incelemede hanelerden bazılarında kömür kullanımının devam etmesi ya da doğal gaz tüketim
verilerinin güvenilir bulunmaması nedeniyle bu hanelerin verileri analizlerden düşürülmüştür.
Sonuç olarak birincil karbon ayak izi hesaplanabilen 335 hane ile analizlere devam edilmiştir.
Araştırmaya katılan hanelerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırmaya katılan haneleri tanıtıcı bilgiler
Kişisel özellikler

Ort.

Std. Sp.

Yaş (Kadın)
Yaş (Erkek)
Ailedeki kişi sayısı
Ailenin Toplam Geliri
3000 ve altı
3001 – 5000 arası
5001 ve üzeri
Eğitim Durumu (Erkek)
Üniversite
Lise
İlköğretim
Cevapsız
Eğitim Durumu (Kadın)
Üniversite
Lise
İlköğretim
Cevapsız
Karbon ayak izi kavramını biliyor musunuz?
Evet
Hayır

39,8
43,2
3,85
Sayı
139
124
72

8,75
9,30
1,30
%
41,5
37,0
21,5

142
103
87
3

42,4
30,7
26,0
0,9

111
98
116
10

33,1
29,3
34,6
3,00

107
228

31,9
68,1

Toplam

335

100

3. BULGULAR
Araştırmanın amaçlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla analizlere çevre bilinci ölçeğinin
geçerliği ve güvenilirliği incelenerek başlanmıştır. Daha sonra, çevre bilincine ilişkin ortaya
çıkan boyutlar ve hanenin özellikleri ile karbon ayak izi büyüklüğü arasındaki ilişki
araştırılmıştır.
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3.1. Tanımlayıcı İstatistikler ve Faktör Analizi Sonuçları
Çevre bilinci ölçeği için yürütülen faktör analiz sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. İlk olarak
örnek büyüklüğünün faktör analizine uygunluğunu görmek amacıyla gerçekleştirilen
analizlerde KMO değeri 0,77 ve Bartlett testinin anlamlılık değeri 0,000 hesaplanmıştır.
Devamında asal bileşenler ve varimax döndürme yöntemi uygulanarak yürütülen analizlerde
çevre bilinci ölçeğinin iki boyuttan oluştuğu görülmüştür. Boyutların özdeğerleri 1’den büyük
olup ilk boyutunki 3,24, ikincininki ise 1,65’dir. Maddelerin tümüne ilişkin faktör yükleri
0,50’den büyüktür (Tablo 2).
Tablo 2. Çevre bilinci tanımlayıcı istatistikler ve faktör analiz sonuçları
Boyut ve maddeler

Ort.

Std. Sp.

Yük

4,25

1,20

0,82

4,11

1,16

0,86

4,00

1,23

0,84

3,37

1,33

0,55

3,07

1,35

0,84

2,79
2,80

1,38
1,44

0,90
0,85

Farkındalık (Özd.: 3,24; Aç. Var.: %46,33; α: 0,79)

Çevresel sorunlar ile ilgili daha ağır yasal zorunluluklar
getirilmelidir
Çevre sorunları (kirlilik, ozon tabakası vb.) yeteri kadar
önemsenmemektedir
Çevre sorunları ile ilgili haber, etkinlik vb.’ne daha çok önem
verilmelidir
Ekonomik etkilerine bakılmaksızın çevre sorunlarına önem
verilmelidir
Benimseme (Özümseme) (Özd.: 1,65; Aç. Var.: %25,59; α: 0,86)

Çevreyi korumak için yaşam standartlarından taviz vermeye razı
oluruz
Çevreyi korumak için daha fazla vergi vermeye razı oluruz
Çevreyi korumak için bir ürüne daha yüksek fiyat vermeye razı
oluruz
KMO: 0,77; Bartlett’s Sph. 2: 1001,21; p:0,00; Top. Aç. Var.;
%69,92

Not: (i) n=335. (ii) Ölçekte 1=Kesinlikle katılıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum anlamındadır.

Çevre bilinci ölçeğini oluşturan iki boyuttan ilkindeki maddeler konunun kamuoyu tarafından
daha fazla önemsenmesi, ağır yasal yükümlülükler getirilmesi gibi maddelerden oluşması
nedeniyle “farkındalık” ismi ile adlandırılmıştır. İkinci boyutta ise hanelerin çevre için
vazgeçebilecekleri standartlar ya da katlanabilecekleri maliyetlere ilişkin maddeler yer alması
nedeniyle “benimseme (özümseme)” olarak isimlendirilmiştir.
3.2. Çevre Bilinci ve Karbon Ayak İzi İlişkisi
Hanelerin birincil (doğrudan) ayak izi ile çevre bilinci arasındaki ilişki çoklu regresyon analizi
ile incelenmiştir. Analizde bağımsız değişken olarak elektrik, doğalgaz ve otomobilden
kaynaklanan ayak izi büyüklüğü kullanılırken bağımlı değişken olarak geçerli ve güvenilir
olduğu belirlenen çevre bilinci ölçeğinin iki boyutu (farkındalık ve benimseme) kullanılmıştır.
Analiz sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. Çevre bilinci ve karbon ayak izi büyüklüğü arasındaki ilişki
Bağımlı Değişken R2

R2

KAİ -Elektrik

0,031

KAİ -Doğalgaz

KAİ -Otomobil

Bağımsız Değişkenler β

t

F

0,025

Farkındalık
Benimseme

-0,084
-0,134

-1,507
5,228**
***
-2,396

0,010

0,004

Farkındalık
Benimseme

-0,076
-0,047

-1,340
-0,842

0,024

0,018

Farkındalık
Benimseme

0,003
-0,155

0,060
4,054***
**
-2,772

1,634

**p<0,01
***p<0,05

Tablo 3 incelendiğinde elektrik tüketiminden kaynaklanan ayak izi büyüklüğü ile çevre bilinci
arasında doğrusal ve negatif yönlü bir ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Ancak, bu ilişki çok
düşük seviyelerde olup varyansın çok küçük bir kısmı bağımlı değişkenler tarafından
açıklanmıştır. Ayrıca, istatistiksel bakımdan farkındalık boyutunun hiçbir etkisi söz konusu
değildir. Öte yandan, benimseme boyutu ile elektrik tüketiminden kaynaklanan ayak izi
büyüklüğü arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki mevcuttur.
Çalışmada doğalgaz tüketimi kaynaklı ayak izi büyüklüğü ile çevre bilinci arasında anlamlı bir
ilişkinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır. Her hanede özellikle kış aylarında doğalgazın belirli bir
miktarda standart olarak tüketilmesinin bu sonuç üzerinde etkisi söz konusu olmuş olabilir.
Diğer bir ifadeyle, özellikle merkezi ısıtmalı sistemlerde doğalgaz tüketimine hane üyelerinin
müdahale edememesinin etkisinden bahsedebiliriz.
Hanelerde otomobil kullanımından kaynaklanan karbon ayak izi büyüklüğü ile çevre bilinci
arasındaki regresyon analizi sonuçları iki değişken arasında ilişkinin bulunduğunu göstermiştir.
Her ne kadar otomobil kullanımı ile farkındalık boyutu arasında bir ilişki bulunmasa da
benimseme boyutu ile arasında güçlü negatif bir ilişki söz konusudur.
Çevre bilinci ve karbon ayak izi büyüklüğü arasındaki ilişkiye ait analizler bir bütün olarak
değerlendirildiğinde, elektrik ve otomobil kullanımı gibi hane üyelerinin az ya da çok tüketme
olasılığı bulunduğu durumlarda özümseme boyutuna ulaşmış çevre bilincinin etkili olduğu
söylenebilir.
3.3. Hane Özellikleri ve Karbon Ayak İzi İlişkisi
Tablo 4’te gelir düzeyine göre karbon ayak izi büyüklüğünün karşılaştırması yer almaktadır.
Hanelerin gelir düzeyleri incelendiğinde yaklaşık beşte birinin 5.000TL ve üzeri gelire sahip
olduğu geri kalanların ise 5.000TL ve altı gelire sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Hanenin gelir durumuna göre karbon ayak izi büyüklüğü
Karbon ayak izi
Elektrik
Ortalama
Std. Sapma
Doğalgaz
Ortalama
Std. Sapma
Otomobil
Ortalama
Std. Sapma

3000 ve altı
(n=139)

3001 – 5000 arası 5001 ve üstü
(n=124)
(n=72)

F

1,478
0,535

1,358
0,558

1,523
0,482

2,688

3,146
2,461

2,422
1,984

2,690
1,986

3,638***

1,471
1,087

1,299
0,776

1,959
1,707

7,57**

**p<0,01
***

p<0,05

Tablo 4 incelendiğinde doğalgaz ve otomobil kullanımından kaynaklanan ayak izi
büyüklüğünün gelir gruplarına göre farklılaştığı; buna karşın elektrik tüketiminden
kaynaklanan ayak izi büyüklüğünün farklılaşmadığı görülmektedir. Gelir arttıkça otomobil
kaynaklı ayak izinin büyümesi beklenen bir sonuçtur. Doğalgaz için ise tam tersi bir durum
görülmüş, gelir arttıkça ayak izi azalmıştır. Bu durum gelir arttıkça hanelerin gerekli yalıtım
işlemleri yapması ile açıklanabilir.
Tablo 5. Eşlerin eğitim durumuna göre karbon ayak izi büyüklüğü
Karbon ayak izi
Elektrik
Ortalama
Std, Sapma
Doğalgaz
Ortalama
Std, Sapma
Otomobil
Ortalama
Std, Sapma

Her
ikisi
de Sadece
biri Her
ikisi
de F
üniversite mezunu üniversite mezunu üniversite mezunu
(n=97)
(n=59)
değil (n=179)
1,489
0,532

1,385
0,447

1,437
0,563

0,725

2,621
1,889

2,474
1,877

2,967
2,456

1,456

1,876
1,614

1,428
1,135

1,343
0,825

6,841**

**p<0,01

Eğitim durumuna göre ayak izi büyüklüğünün incelemesinde her iki ebeveynin de eğitim
durumları birlikte düşünülmüştür. Tablo 5’te yer alan analiz sonuçları incelendiğinde sadece
otomobil kaynaklı karbon ayak izi büyüklüğünde farklılığın oluştuğu ve eşlerin her ikisi de
üniversite mezunu olduğunda ayak izinin büyüdüğü sonucuna ulaşılmıştır.
4. SONUÇ
Hane halkının çevresel konulara ilişkin yaklaşımları ve karbon ayak izi değerlerinin bilinmesi
çevresel bilincin geliştirilmesine ve salınımın azaltılmasına yönelik çabaların planlanması ve
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yürütülmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda çalışmada hanelerin birincil (doğrudan) karbon
ayak izi büyüklüğüne çevre bilincinin ve hanenin gelir ile eğitim düzeyinin etkisi incelenmiştir.
Araştırmaya katılanların çevre bilincini ölçmek amacıyla yürütülen analizlerde, ölçeğin
farkındalık ve benimseme olarak isimlendirilen iki boyuta sahip olduğu görülmüştür.
Farkındalık boyutundaki maddelerin göreli yüksek ortalamalarına karşın, benimseme
boyutundaki maddelerin göreli düşük düzeyde kalması önemlidir. Bu değerler, hane halkının
çevresel sorunların çözümü için kendilerinden çok devlet ya da ilgili kurumlar tarafından
harekete geçilmesinin ve gerekli adımların atılmasının istendiğine işaret etmektedir. Sorunların
çözümü için yaşam standartlarından geri kalmak ya da herhangi bir maliyete katlanmak
istemedikleri söylenebilir. Ancak bu durum, çevresel sorunlara sadece üreticilerin neden olduğu
ve hanelerin çevresel sorunların oluşmasına ve/veya büyümesine hiçbir etkileri yokmuş
şeklinde eksik ya da yanlış bir anlayıştan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, hanelerde günlük
yaşam içerisinde gerçekleştirilen uygulamaların da çevresel sorunların artmasına zemin
hazırladığına dair eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar önemlidir.
Nitekim araştırma katılanların yaklaşık üçte biri karbon ayak izi kavramını bilmediklerini ifade
etmişlerdir. Teknik bir kavram olması nedeni ile bu sonuç olağan görülebilir. Bununla birlikte,
karbon ayak izi büyüklüğü ve çevre bilinci arasındaki ilişkiye ait analiz sonuçları farkındalık
boyutunun ayak izi büyüklüğüne herhangi bir etkisinin bulunmadığını, benimseme boyutunun
ise elektrik ve otomobil kaynaklı ayak izi üzerinde önemli negatif etkisi bulunduğunu ortaya
koymuştur. Doğalgaz kaynaklı ayak izi ile hane bilinci arasında ilişkiye rastlanmamıştır.
Hane özellikleri ve ayak izi büyüklüğü arasındaki ilişkiye ait bulgular bütün olarak
değerlendirildiğinde, yukarıdaki bulgu ve değerlendirmelere destek veren sonuçlara ulaşıldığı
görülmüştür. Hanede ebeveynlerin eğitim düzeyine göre elektrik ve doğalgaz kaynaklı ayak izi
büyüklüğü değişmezken; her ikisinin de üniversite mezunu olması durumunda otomobil
kaynaklı ayak izinde artış tespit edilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma SOB 2016/09 HIDEP projesi kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.
KAYNAKLAR
Ashrafuzzaman M., Furini G. L., 2019. Climate change and human health linkages in the context of globalization:
An overview from global to southwestern coastal region of Bangladesh. Environment International, 127, 402411.
Broer S., Titheridge H., 2010. Enabling low‐carbon living in new UK housing developments. Management of
Environmental Quality: An International Journal, 21(1), 90-107.
Conrad C. C., Hilchey K. G., 2011. A review of citizen science and community-based environmental monitoring:
issues and opportunities. Environmental Monitoring and Assessment, 176(1-4), 273-291.
Giudici G., Guerini M., Rossi-Lamastra C., 2019. The creation of cleantech startups at the local level: the role of
knowledge availability and environmental awareness. Small Business Economics, 52(4), 815-830.
Haines A., McMichael A. J., Smith K. R., Roberts I., Woodcock J., Markandya A., ..., Bruce N., 2009. Public
health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: overview and implications for policy makers.
The Lancet, 374(9707), 2104-2114.

600

Huang C., Vaneckova P., Wang X., FitzGerald G., Guo Y., Tong S., 2011. Constraints and barriers to public health
adaptation to climate change: a review of the literature. American Journal of Preventive Medicine, 40(2), 183190.
Kjellstrom T., Briggs D., Freyberg C., Lemke B., Otto M., Hyatt O., 2016. Heat, human performance, and
occupational health: a key issue for the assessment of global climate change impacts. Annual Review of Public
Health, 37, 97-112.
Kuo T. C., Tseng M. L., Lin C. H., Wang R. W., Lee C. H., 2018. Identifying sustainable behavior of energy
consumers as a driver of design solutions: The missing link in eco-design. Journal of Cleaner Production, 192,
486-495.
Levy B. S., Patz J. A., 2015. Climate change, human rights, and social justice. Annals of Global Health, 81(3),
310-322.
Levy B. S., Sidel V. W., Patz J. A., 2017. Climate change and collective violence. Annual Review of Public Health,
38, 241-257.
McMichael A. J., 2013. Globalization, climate change, and human health. New England Journal of Medicine,
368(14), 1335-1343.
Nahian M. A., Ahmed A., Lázár A. N., Hutton C. W., Salehin M., Streatfield P. K., 2018. Drinking water salinity
associated health crisis in coastal Bangladesh. Elementa: Science of the Anthropocene, 6(1), Article 2.
Nicholas P. K., Breakey S., 2017. Climate change, climate justice, and environmental health: Implications for the
nursing profession. Journal of Nursing Scholarship, 49(6), 606-616.
Perera F. P., 2016. Multiple threats to child health from fossil fuel combustion: impacts of air pollution and climate
change. Environmental Health Perspectives, 125(2), 141-148.
Pocock M. J., Roy H. E., August T., Kuria A., Barasa F., Bett J., ..., Kissui B., 2019. Developing the global
potential of citizen science: Assessing opportunities that benefit people, society and the environment in East
Africa. Journal of Applied Ecology, 56(2), 274-281.
Tekeli S., 2016. Karbon Ayak İzi: Literatür Taraması. V. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi
Bildiri Kitabı, Mersin, ss. 289-304.
Watts N., Adger W. N., Agnolucci P., Blackstock J., Byass P., Cai W., ..., Cox P. M., 2015. Health and climate
change: policy responses to protect public health. The Lancet, 386(10006), 1861-1914.
Wright L. A., Kemp S., Williams I., 2011. ‘Carbon footprinting’: Towards a universally accepted definition.
Carbon Management, 2(1), 61–72.

601

SİVAS İLİNDE KARAYOLU ULAŞIMINDAN KAYNAKLI KARBON
AYAK İZİNİN BELİRLENMESİ
Fuat Özyonar 1*, Ömür Gökkuş2, Hamdi Muratçobanoğlu3
Çevre Mühendisliği Bölümü, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 58140
2
Çevre Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Kayseri
3
Çevre Mühendisliği Bölümü, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde
*1

* Sorumlu yazar, e-posta: fozyonar@cumhuriyet.edu.tr

Özet
Sera gazları olarak bilinen küresel ısınmaya neden olan emisyonlar her geçen gün artmakta ve
etkisinin hissettirmektedir. Bu gaz emisyonlarının miktarının azaltılması ve yapılacak bilimsel
çalışmalarla önleyici önlemlerin alınması son derece önemli ve gerekli bir unsurdur. Özellikle
küresel olarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve emisyonların azaltılması Kyoto Protokolü
ile sağlanmıştır. Kyoto Protokolü ile ülkelerin karbon salınımlarını azaltmaları ve hesaplamaları
bununla birlikte taraf ülkeler için emisyon miktarları için salınım kotalarını da getirmiştir. Bu
kotaların ülkeler tarafından aşılmamaları için kendi karbon ayak izlerinin hesaplanması ve
bununla ilgili kayıtlarını oluşturmaları son derece önemlidir. Bu hesaplama metodolojisi
Ülkelerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından geliştirilmiş ve Tier 1, 2 ve 3
metodolojisi kullanılarak yapılmaktadır. Bu çalışmada Tier 1 yaklaşımı kullanılarak Sivas İli
ulaşım amaçlı yakıt tüketim verileri ile son üç yıla ait CO 2, CH4 ve N2O gazları için karbon
ayak izi hesaplanmıştır. Bu hesaplama da karbon ayak izinin 2016, 2017 ve 2018 yıllarında
artarak sırayla 683,17 Gg, 739,26 Gg ve 783,35Gg CO2 kadar yükseldiği görülmüştür.
Anahtar Kellimeler: Karbon Ayakizi, Küresel Isınma, IPCC metodolojisi, Hava kirliliği, İklim Değişikliği.

DETERMINATION OF CARBON FOOTPRINT ORIGINATED FROM HIGHWAY
TRANSPORTATION IN SIVAS
Abstract
Global warming emissions, known as greenhouse gases, are increasing day by day and the
impact is felt. Reducing the amount of these gas emissions and taking preventive measures
through scientific studies is a very important and necessary. Especially, determination of
precautions to be taken globally and the reduction of emissions have been provided by Kyoto
Protocol. With the Kyoto Protocol, countries have also reduced their carbon emissions and their
calculations, as well as the release limits for emission amounts for the partner countries. It is
extremely important that these limits are calculated and accounted for by their own carbon
footprints in order not to exceed these countries. This calculation methodology was developed
by the International Climate Change Panel (IPCC) and determinate using Tier 1, 2 and 3
methodology. In this study, Tier 1 approach methodology was used to calculate fuel
consumption data of Sivas and carbon footprint for CO2, CH4 and N2O gases between 2016 and
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2018 years. In this calculation, it was seen that the carbon footprint increased in 2016, 2017 and
2018 and increased by 683.17 Gg, 739.26 Gg and 783.35Gg CO2 respectively.
Keywords: Carbon footprint, greenhouse gases, IPCC methodology, air pollution, Climate Change

1. GİRİŞ
Hızla nüfusun artışına paralel olarak sanayi ve teknolojideki gelişmeler antropojen kaynaklı
sera gazlarının miktarını her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte
günümüzde ilkim değişikliğini ve beraberinde getirdiği sorunların hissedilir boyutlara
taşınmaktadır. Özellikle küresel bir bakış açısında değerlendirilmesi gereken iklim değişikliği
birlikte hareket etmeği ve sorunu birlikte ela almayı gerektirmektedir.
Türkiye diğer dünya ülkeleri gibi bu konuda bazı uluslararası sözleşmelere taraf olarak katılarak
sera gazı emisyonlarının olumsuz etkilerinin önlenmesi ve bu emisyonların belirli bir düzeyde
tutulabilmesi için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 2004 yılında
taraf olmuştur. Ayrıca 2009 yılında Kyoto Protokolü’nü ve 2016 yılında Paris Anlaşması’nı
imzalamıştır. İklim değişikliği müzakereleri sonucunda Türkiye’nin konumu şu şekilde
özetlenebilir; Türkiye bir Ek-I ve Ek-II ülkesi iken, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi altında 2001 yılında Marakeş’te yapılan 7. Taraflar Konferansında
Türkiye’ye ilişkin olarak alınan 26/CP.7 numaralı karar ile, “sözleşmenin Ek-I listesinde
isminin EK-I’de kalarak EK-II’den silinmesi” yönünde karar alınmıştır. Ayrıca Türkiye Kyoto
Protokolüne taraf olmasına rağmen Ek-B dışı bir ülke konumunda bulanmaktadır. Yani salım
sınırlandırma veya azaltım taahhüdü bulunmamaktadır. Ancak Türkiye BMİDÇS Ek-I de
yeralması nedeniyle, iklim değişikliği ile mücadelede politika geliştirme, uygulama, mevcut
sera gazı emisyonlarını ve emisyonlarla ilgili verileri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’ na bildirmekle yükümlüdür (Türkay, 2019; Mutlu ve diğ.,
2018).
Dünyada olduğu gibi Türkiyede de sera gazı emisyonlarının artma eğilimde olduğu
belirlenmiştir. Doğa ve insan kaynaklı CO2 miktarının artmasıyla 201 yılında sıcaklık artışının
0,93 oC’olduğu belirlenmiştir (https://www.co2.earth/global-warming-update).
Bu nedenle, ülkeler ve toplumlar iklim değişiminde mücadelelerde çeşitli stratejiler ortaya
koymaları ve karbon salınım miktarlarını azaltmaları gerekmektedir.
Bu çalışmada ulaşımdan kaynaklı oluşan sera gazları arasında bulunan CO 2 gazının emisyon
bazlı karbon ayak izi hesabı yapılmıştır. IPCC tarafından önerilen karbon ayak izi hesaplama
metodolojisinden biri olan Tier 1. yaklaşımlarıyla Sivas ilinde 2016-2018 yılları arasında
karayolu kaynaklı karbon ayak izi hesaplanmıştır.
1.1. Karbon Ayak izi ve Hesaplanması
Karbon ayak izi; doğrudan ve dolaylı olarak bir kişinin, kurumun ya da herhangi bir ürünün
ortaya çıkmasında doğaya saldığı sera gazlarının genel toplamını ifade etmektedir. Sera gazları
doğal ve insan kaynaklı oluşmaktadır. Doğal olarak oluşan sera gazlarından bazıları şunlardır;
su buharı (H2O), karbon dioksit (CO2), ozon (O3), metan (CH4), nitrit oksit (N2O). İnsan
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faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları ise, kloroflorokarbon (CFCs), hidrokloroflorokarbon
(HCFCs), hidroflorokarbon (HFCs) ve tamamen florid bileşiği olan kükürt hekzaflorid (SF6)
gibi gaz kirleticileridir (IPCC, 2006).
Küresel Isınma Potansiyeli sera gazlarının sera etkisini gösterme gücünün ifadesidir. Burada
referans seçilen gaz CO2 e göre, birim gazın belli bir süre içinde doğrudan ve dolaylı olarak
sera gazı tesiri gösterme özelliği belirlenmektedir. Yani CO 2 haricinde diğer sera gazlarının
aynı miktar CO2’e kıyasla kaç kat daha fazla ısı tutabilme kapasitesine sahip olduğunu ifade
etmektedir. Bu sayede tüm sera gazları için ortak bir ifade kullanılmış olacaktır. Çizelge 1’e
göre en yüksek Küresel ısınma potansiyeli olan sera gazı Sülfür Hekzaflorid olmasına karşın
en az olanı da CO2 gazıdır. Ancak salınan miktar açısından değerlendirildiğinde CO 2 diğer sera
gazlarına kıyasla çok yüksek seviyede olmasından dolayı durum tam tersi bir hal almaktadır
(Binboğa ve Ünal., 2018).
Dünya karbon atlası web sitesinde, 2017 yılına ait dünyadaki ülkelerin karbon ayak izi Şekil 1
ve 2’de verilmiştir (http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions). Bu verilere göre
Türkiye, 220 ülke arasında CO2 ayak izi olarak 448 mt CO2 salınımı ile 15 sırada yer almaktır.
Dünya genelinde ülkelerin toplam CO2 emisyon değerleri ise 34740 Mt CO2 olarak
hesaplanmıştır. Bu da Ülkemizin katkısının toplam ülkelere göre değerlendirildiğinde %0,6 bir
katısının olduğu görülmektedir.
Çizelge 1. Sera Gazları Küresel Isınma Potansiyelleri (GWP)
(www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf).

Sera Gazı

Küresel Isınma Potansiyeli
İkinci
Dördüncü
Beşinci
Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme
Raporu (SAR)
Raporu (AR4)
Raporu (AR5)

CO2

1

1

1

CH4

21

25

28

N2O

310

298

265

Şekil 1. Ülkelerin Toplam Sera Gazı Emisyon Değerleri (www.globalcarbonatlas.org/en/CO2emissions).
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Şekil 2. 1960-217 yılları arasındaki Ülkelerin toplam emisyon değeri
(www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions).
Sera gazı emisyonlarının belirlenmesinde IPCC, ISO 14064 ve UNFCCC gibi standartlar yol
gösterici olmaktadır. IPCC kılavuzuna göre, sera gazı salınımlarının ayak izi hesaplanmasında
üç farklı Tier yaklaşımı kullanılabilir (IPCC, 2006; IPCC, 2007). Bu çalışmada en basit
yaklaşım olan Tier 1 metodu kullanılarak Sivas ilinde karayolu kaynaklı karbon ayak izi tespiti
yapılmıştır. Bu hesaplama metodunda ulaşım sektöründen kaynaklanan tüm emisyon
miktarının yakıtın yanması sonucu oluşan CO2 miktarının hesabı üzerine kurulmuştur. A
miktarda yakıt (kömür, doğal gaz, ham petrol..vb) kullanılıyor ise buna paralel olarak B
miktarda emisyon oluşacağı düşünülerek hesaplama işlemleri çalıştırılmaktadır .
CO2 emisyonlarının hesabını şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Kullanılan yakıt miktarının belirlenmesi,
2. Yakıt cinsine göre ve tüketime göre enerji içeriğinin bulunur.
3. Yakıt cinsine göre uygun karbondioksit emisyon faktörleri seçilir ve bu faktör değeri ile
tüketilen yakıtın içerisindeki toplam karbondioksit miktarı hesaplanır.
Çizelge 2. Yakıtların net kalori değerlerine göre belirlenmiş dönüşüm faktörleri (IPCC, 2006).
Yakıt Tipi
Dönüşüm Faktörü (TJ/kt)
Benzin
44,80
Motorin
43,33
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
47,31
−3
Enerji Tüketimi [TJ] = Yakıt Tüketimi [t] × 10 × Dönüşüm Faktörü [TJ/kt] (1)
Çizelge 3. Karbondioksit emisyon faktörleri (IPCC, 2006)
Yakıt Tipi
Emisyon Faktörü
Karbon Oksitlenme
(tC/TJ)
Oranı
Benzin
18,9
0,99
Motorin
20,2
0,99
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
17,2
0,995
Karbon İçeriği [Gg C] = Karbon Emisyon Faktörü [kg/TJ] × Enerji Tüketimi [TJ] (2)
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Karbon Emisyonu [Gg C]= Karbon Oksitlenme Oranı x Karbon İçeriği [Gg C] Eşitlik (3)
CO2 Emisyon Miktarı [Gg CO2]= Karbon Emisyonu [Gg C] x 44/12 (4)
Emisyon miktarının hesaplanmasında yanma son ürünleri olarak stokiyometrik olarak CH4 ve
N2O gazının etkisi hesaplanmalı ve toplam CO2 miktarı belirlenmelidir.
Bu hesaplamada Tablo 3. ‘te belirtilen Metan ve diazotoksit gazının emisyon faktörleri dikkate
alınarak hesaplama yapılmaktadır.
Çizelge 4. CH4 ve N2O emisyon faktörleri (kg/TJ) (IPCC, 2006)
Yakıt Tipi
CH4
N2O
Benzin
33
3,2
Motorin
3,9
3,9
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
62
0,2
Son olarak küresel ısınmadaki potansiyel etkisi hesaplamak için her bir gazın Tablo 1.’de
verilen potansiyel etkisi ile çarpımı gerçekleştirilir.
2. MATERYAL METOT
Çalışmada Sivas ili genelinde Enerji Piyasaları Kurulundan yakıt tüketim verilerinden
yararlanılarak (http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-107/yillik-sektor-raporu) Tier 1
metodoloji yardımıyla yanma sonucu oluşacak CO2, N2O ve CH4 gazlarını Toplam CO2 ayak
izi miktarı belirlenmiştir.

Şekil 3. Sivas İli Geneli Konumu Haritası
(https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/Sivas_icdr2016.pdf)
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Çizelge 5. Sivas İl Genelinde Ulaşım Kaynaklı Yakıt Tüketim Verileri (ton) (TÜİK, 2019)
Yıl
2018
2017

2016

Yakıt Tipi

Yakıt Tüketimi (ton)

Benzin
Dizel
LPG
Benzin
Dizel
LPG
Benzin
Dizel
LPG

12974,80
190891,60
30052,00
13033,44
173384,34
34474,00
12721,71
157230,09
34241,00

Çizelge 6. Sivas İlinde Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı ve Türü (TÜİK, 2019)
Yıllar

Toplam

Otomobil

Minibüs

Otobüs

Kamyonet

Kamyon

Motosiklet

2018
2017
2016

156 621
157 951
148 758

81 587
82 446
77 168

3 409
3 387
3 382

1 222
1 235
1 185

25 190
25 481
23 695

6 126
6 185
5 953

6 791
6 790
6 311

Özel
Amaçlı
429
445
371

Traktör
31 867
31 982
30 693

3. SONUÇLAR
İncelenilen Sivas İlindeki Ulaşımdan Kaynaklı CO2 ayak izi değerleri yukarıda verilen
formüller ve IPCC emisyon faktörlerine bağlı olarak TÜİK ve Enerji Piyasaları kurulundan
alınan verilere göre hesaplanmıştır.
Sivas İlinde son üç yılda hem toplam araç sayısında bir artış bununla beraber tüketilen ulaşım
kaynaklı yakıt miktarında da artış gözlemlenmiştir. Tier 1 yaklaşım metodoloji kullanılarak
yapılan hesaplamalarda Sivas ilinde çizelge 7’de Karbon ayak izi değerleri verilmiştir.
Sonuçlardan da görüldüğü üzere toplam sera gazı emisyonlarının 2016-2018 yılından itibaren
artığı görülmektedir. Bu değerler 2016 yılı için CO 2 emisyon değeri 640,3 Gg CO2, CH4
emisyon değeri 14,97 Gg CO2, N2O emisyon değeri 27,90 Gg CO2. 2017 yılı için CO2 emisyon
değeri 693,3 Gg CO2, CH4 emisyon değeri 15,36 Gg CO2, N2O emisyon değeri 30,60 Gg CO2.
2018 yılı için CO2 emisyon değeri 735,6 Gg CO2, CH4 emisyon değeri 14,33 Gg CO2, N2O
emisyon değeri 33,42 Gg CO2. Toplamda sera gazları açısından CO2 emisyonu ayak izi miktarı
2016 yılı için 683,17 Gg CO2, 2017 yılı için 736,26 Gg CO2 ve 2018 yılı için 783,26 Gg CO2
olarak belirlenmiştir. Türkiye de son yıllarda sera gazı emisyonlarının hesaplanması ile ilgi bazı
araştırmalar yapılmıştır. Ulaşım kaynaklı CO2 ayak izinin hesaplanması ile ilgili bazı
çalışmalarda şu sonuçlar elde edilmiştir. Eskişehir ilinin ulaşımdan kaynaklı CO 2 ayak izi 2016
yılı için 1453,954 Gg olarak hesaplanmıştır (Türkay, 2018). Isparta ilinde ise 2016 yılı için
CO2 ayak izi 471,84 Gg olarak hesaplanmıştır (Bıyık, 2018). Görüldüğü gibi aslında şehirlerin
tüketilen yakıt miktarınca hesaplama Tier 1 metodolojisi ne bağlı olarak ürettikleri CO 2 ayak
izi artmaktadır. 2018 yılı TUİK verisine göre Sivas ili Petrol ve LPG tüketim sıralamasında
sırasıyla 31. ve 34. sırada yer almaktadır. Bu verilere bakıldığında Türkiye genelinde Sivas CO 2
ayak izi miktarı açısından katkısı değerlendirildiğinde yakıt tüketim verilerinden Petrol türevli
yakıtlar için %0,73’lük katkı sağlarken, LPG tüketiminden dolayı %0,93’lük bir katkı
sağlamaktadır. Şekilde 4 ve 5’de Türkiye’de yakıt tüketimlerine göre illerin sıralanışı
verilmiştir.
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Çizelge 7. Sivas İli Yakıt Tüketimi Sonucu Oluşan Karbon Ayak İzi Miktarı
CO2
Gazı

2018

2017

2016

Yakıt Tipi

Yakıt
(ton)

Tüketimi Dönüşüm
(TJ/kt)

Faktörü Enerji Tüketimi Karbon Emisyon
(TJ)
(tC/TJ)

Faktörü Karbon İçeriği (Gg Karbon Oksitlenme
C)
oranı
Karbon Emisyonu (Gg C)

CO2 Emisyonu (Gg
CO2)

A

B

C=AxBx10-3

D

E=CxDx10-3

F

G=EXF

Benzin

12974,8

44,8

581,3

18,9

10,99

0,99

10,88

39,9

Dizel

190891,6

43,33

8271,3

20,2

167,08

0,99

165,41

606,5

LPG

30052,0

47,31

1421,8

17,2

24,45

0,995

24,33
89,2
Toplam Ulaşım Kaynaklı Emisyon
Değeri
735,6

Benzin

13033,44

44,8

583,90

18,9

11,04

0,99

10,93

40,1

Dizel

173384,34

43,33

7512,74

20,2

151,76

0,99

150,24

550,9

LPG

34474,00

47,31

1630,96

17,2

28,05

0,995

27,91
102,3
Toplam Ulaşım Kaynaklı Emisyon
Değeri
693,3

Benzin

12721,71

44,8

569,93

18,9

10,77

0,99

10,66

39,1

Dizel

157230,09

43,33

6812,78

20,2

137,62

0,99

136,24

499,6

LPG

34241,00

47,31

1619,94

17,2

27,86

0,995

27,72
101,7
Toplam Ulaşım Kaynaklı Emisyon
Değeri
640,3
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CH4 Gazı

Yakıt Tipi

Yakıt Tüketimi (ton)

Dönüşüm
(TJ/kt)

2018

Benzin
Dizel
LPG

A
12974,846
190891,599
30052,018

B
44,8
43,33
47,31

C=AxBx10-3
581,2731008
8271,332985
1421,760972

2017

Benzin
Dizel
LPG

13033,443
173384,341
34474

44,8
43,33
47,31

583,8982464
7512,743496
1630,96494

33
3,9
62

0,019268642
0,0292997
0,101119826
0

2016

Benzin
Dizel
LPG

12721,709
157230,092
34241

44,8
43,33
47,31

569,9325632
6812,779886
1619,94171

33
3,9
62

0,018807775
0,026569842
0,100436386

N2O
Gazı
için
2018

Yakıt Tipi

Yakıt
(ton)

Tüketimi

Dönüşüm
(TJ/kt)

Faktörü

Faktörü Enerji Tüketimi (TJ)

Karbon
Emisyon Karbon İçeriği (Gg C)
dönüşüm Faktörü
(kg/TJ)
D
E=CxDx10-3
33
0,019182012
3,9
0,032258199
62
0,08814918
0

Enerji Tüketimi
(TJ)

Karbon Emisyon Faktörü
(kg/TJ)

Karbon
(Gg C)

İçeriği

Karbon Emisyonu (Gg C)

(Gg

CO2
Emisyonu
(Gg CO2)

A

B

C=AxBx10-3

D

E=CxDx10-3

F

G=EXF

Benzin

12974,846

44,8

581,2731008

3,2

0,001860074

1

0,001860074

1,80

Dizel

190891,599

43,33

8271,332985

3,9

0,032258199

1

0,032258199

31,34

LPG

30052,018

47,31

1421,760972

0,2

0,000284352

1

0,000284352

0,276

Benzin

13033,443

44,8

583,8982464

3,2

0,001868474

1

Toplam
Ulaşım
Emisyon Değeri
0,001868474

Dizel

173384,341

43,33

7512,743496

3,9

0,0292997

1

0,0292997

LPG

34474

47,31

1630,96494

0,2

0,000326193

1

0,000326193

Benzin

12721,709

44,8

569,9325632

3,2

0,001823784

1

Toplam
Ulaşım
Emisyon Değeri
0,001823784

Dizel

157230,092

43,33

6812,779886

3,9

0,026569842

1

0,026569842

0
2016

CO2 Emisyonu
CO2)

G=EXF
0,019182012
1,96
0,032258199
3,31
0,08814918
9,04
Toplam Ulaşım Kaynaklı 14,33
Emisyon Değeri
0,019268642
1,97
0,0292997
3,00
0,101119826
10,38
Toplam Ulaşım Kaynaklı 15,36
Emisyon Değeri
0,018807775
1,93
0,026569842
2,72
0,100436386
10,31
Toplam Ulaşım Kaynaklı 14,97
Emisyon Değeri

Karbon Oksitlenme
oranı

0
2017

Karbon Emisyonu (Gg C)

Kaynaklı

33,42
1,81
28,46
0,316

Kaynaklı

30,60
1,77
25,81

609

LPG

34241

47,31

1619,94171

0,2

0,000323988

1

0,000323988
Toplam
Ulaşım
Emisyon Değeri

Yıllar

2018
2017
2016

CO2
Emisyon
Miktarı
(GgCO2)
735,6
693,3
640,3

CH4
Emisyon
Miktarı
(GgCO2)
14,33
15,36
14,97

N2O Emisyon
Miktarı
(GgCO2)

TOPLAM

Yıllar

CO2 Emisyon
Miktarı
(GgCO2)

33,42
30,60
27,90

783,35
736,26
683,17

2018
2017
2016

735,6
693,3
640,3

0,314
Kaynaklı

27,90
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Şekil 4. Türkiyede Petrol Ürünlerinin İller Bazında Tüketim Miktarı

Şekil 5. Türkiye’de LPG’nin İller Bazında Tüketim Miktarı
Sonuç olarak, Türkiye uluslararası boyutta imzaladığı son antlaşma olan Paris antlaşmasıyla
2021-2030 yılında Sera Gazı Emisyonlarının % 21 oranında azaltılması kapsamında ulaşım,
enerji, endüstriyel prosesler, tarım, arazi kullanımı arazi kullanım değişikliği ve ormancılık ve
atık
sektörlerinde
azaltım
gerçekleştirilmesi
taahhüdünde
bulunmuştur
(http://www.csb.gov.tr/paris-anlasmasi-imzalandi-bakanlik-faaliyetleri-1510).
Bu kapsamda aşağıdaki önlemlerin Ulaşım Sektöründe CO2 ayak izi miktarının azaltılmasında
yapılaması gereken önlemler olarak düşünebilinir;
1. Daha az CO2 emisyonu veren yakıtların kullanımı ve hibrit teknolojilerin
geliştirilmesi ve özendirilmesi,
2. CO2 emisyonu oluşturmayan yakıt kullanımı (Elektrikli araç veya Hidrojen yakıt gibi)
3. Ulaşımda toplu taşımanın arttırılması.
4. Araçlarında yakıt ve enerji verimliğinin arttırılması şeklinde önlemler alınmalıdır.
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Özet
Bu çalışmada, elektrokoagülasyon prosesiyle Red 241 boyar maddesinin sulu çözeltilerden
giderimi araştırılarak, Taguchi deneysel metodu kullanımı ile optimum deney koşulları
belirlenmiştir. Bu amaçla çalışmada, Red 241 boyar madde giderimi üzerine etki eden 4 önemli
faktör başlangıç pH, akım yoğunluğu, Elektroliz süresi ve Elektriksel iletkenlik gibi
parametreler optimize edilmiştir. Bu deneysel faktörler 3 seviyede ele alınarak deney koşulları
taguchi metoduyla ortogenal diziliş ile L9 (43) deney yapılarak optimize edilmiştir. Deney
sonuçlarında elde edilen optimum koşul olarak başlangıç pH 7 (pH i level 3), Akım yoğunluğu
100 A/m2 (I level 3), Elektroliz süresi 10 dk (ECtime level 3) ve Elektriksel iletkenlik 1000 µs/cm
(Elektriksel İletkenlik level 2) bulunmuştur. Bu koşullarda deneysel ve tahmin edilen boya
giderme verimleri sırasıyla %99,6 ve %99,8 olarak bulunmuştur. Deneysel ve tahmin deneyi
arasında elde edilen sonuçlardaki yakınlık Taguchi metodunun kullanımının uygunluğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Red 241, Elektrokoagülasyon, Taguchi, Tekstil boyası giderimi.

REMOVAL OF RED 241 TEXTILE DYE FROM AQUEUS SOLUTIONS BY
ELECTROCOAGULATION PROCESS USING TAGUCHI METHOD
Abstract
In this study, the removal of red 241 dyestuff from aqueous solutions by electrocoagulation
process was investigated and optimum test conditions were determined by using Taguchi
experimental method. For this purpose, four important parameters such as initial pH, current
density, electrolysis time and electrical conductivity, affects the removal of dye by
electrocoagulation process were optimized. These experimental four factors were studied at
three levels and the experimental conditions were optimized by the L9 (4 3) experiment with the
orthogonal sequence by the Taguchi method. Result of the experiments, the optimum operation
conditions were determined as initial pH 7 (level 3), current density 100 A/m 2 (level 3),
electrolysis time 10 min. (level 3) and electrical conductivity 1000 µs/cm (level 2). In these
conditions, the experimental and predicted dye removal efficiencies were 99.6% and 99.8%,
respectively. The closeness between the removal of experimental and estimated values
indicated the available use of Taguchi method for electrocoagulation process.
Keywords: Red 241, Electrocoagulation, Taguchi, Removal of textile dye.
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1. GİRİŞ
Tekstil üretim sektörü en çok su ihtiyacı Olan üretim sektörlerinden biri olarak bilinmektedir.
Tekstil ürünleri sonucu oluşan atık su boyarmadde, kimyasal katkı maddeleri, inorganik
maddeler, çözünmüş maddeleri (Organik madde vs.), yüksek pH değerine ve yüksek KOİ/BOİ
oranına sahiptir. Bu atıksular sular alıcı ortamlara deşarj edildiklerinde alıcı ortamdaki ekolojik
dengeyi bozmakta ya da büyük tahribatlara neden olmaktadır [1-4].
Özellikle tekstil üretiminde farklı boyar maddelerin kullanımı bu atıksuların biyolojik
metotlarla arıtımın sınırlamakta ve zorlaştırmaktadır. Tekstil endüstrisi atıksuların
arıtılabilirliliği ile ilgili literatürde birçok çalışma yapılmıştır. Kimyasal koagulasyon, biyolojik
oksidasyon, kimyasal çöktürme, klorlama, ozan, adsorbsiyon, kimyasal oksidasyon ve
membran prosesler ile farklı özelliklerde tekstil atıksularının arıtım çalışmaları yapılmıştır [5,
6, 7]. Toksik etki, işletme maliyeti ve zorluğu, arıtma çamuru miktarı ve bertarafı, rejenerasyon
süresi gibi problemler bu teknolojilerin kullanımını kısıtlamaktadır.
Elektrokoagülasyon (EC) prosesi çeşitli türde atıksu/suların arıtılması için uygulanmış ve
yüksek giderme verimleri elde edilmiştir. Örneğin; evsel atıksular, kullanma suları, sızıntı
suları, resturant atıksuları, kağıt sanayi atıksuları, tekstil sanayi atıksuları, florür giderimi,
tekstil boyar maddesi giderimi, atıksulardan nitrat ve arsenik giderimi [8-16].
Bu çalışmada, taguchi deneysel tasarım metodu kullanılarak bir tekstil boyar maddesi olan Red
241 boyar maddesinin sulu çözeltilerden elektrokoagulasyon prosesi giderimi ve optimizasyonu
araştırılmıştır.
Elektrokoagülasyon Mekanizması
Elektrokoagülasyon (EC), elektroliz sonucu anotun çözünmesi ile elektrolit içerisinde metal
hidroksit floklarının oluşturulması esasına dayanan bir prosestir. EC prosesinin kirleticileri
uzaklaştırmadaki prensibi koagülasyon, adsorpsiyon çöktürme ve flotasyon mekanizmalarının
biri veya bir kaçına dayandığı, metal anotların anodik çözünmeye uğraması ve hidrolizi ile
Al(OH)n ve Fe(OH)n gibi metal hidroksitlerin momomerik ve polimerik birleşiklerinin
oluşmasıdır[30]. Oluşan metal kompleksleri kirleticileri adsorplayarak koagüle olmakta veya
reaktör yüzeyinde yada altında çamur şeklinde taşınmaktadır. EC prosesinde genellikle ard arda
üç aşamanın olduğu kabul edilmektedir; 1. Elektrolitik oksidasyonda çözünen elektrot ile
koagülan türlerin oluşumu, 2. Kirleticilerin destablizasyonu, partikül süspansiyonu ve
emülsiyonların kırılması, 3. Destablize edilmiş fazlarda flokların toplanması [17]
Elektrokoagülasyon prosesinde; anotta ve katotta oluşan kimyasal reaksiyonlar aşağıda
gösterildiği şekilde gerçekleşmektedir [18].
Anotta meydana gelen reaksiyonlar;
Demir (Fe) reaksiyonlar;
Fe
Asidik Şartta;
Fe + 2OHBazik Şartta; 4Fe +O2 + 10H2O

Fe2+ + 2eFe(OH)2
4Fe(OH)3 + 8H+

(1)
(2)
(3)
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Katotta meydana gelen reaksiyonlar;
4H+ + 4e2H2
(4)
2H2O + 2e
H2 + 2OH
(5)
2H2O + 2eO2 + 4H+
(6)
Anotta üretilen Fe2+ iyonları ve katotta üretilen OH- iyonları ile Fe(OH)2 oluşturmak
üzere tepkimeye girerler. Bu aşamada organik ve kolloidal kirleticiler, oluşan Fe(OH) 2
kompleksleriyle birleşerek çökelirler [3, 9].
Taguchi Metodu
Dr. Genichi Taguchi tarafından geliştirilen bu istatistiksel deney tasarım yönteminde bir deneyi
etkileyen parametreleri, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen olmak üzere iki grupta
incelenmesi ve çok sayıda parametreyi ikiden fazla seviyede incelemeye olanak sağlamasıdır.
Deneysel çalışma sonunda belirlenecek optimum çalışma şartları, farklı çalışma ortamları veya
farklı zamanlarda her zaman aynı veya birbirine yakın performans değerini verebilmelidir.
Bunun için kullanılacak optimizasyon kriteri, performans değeri etrafındaki değişkenleri
minimum düzeyde tutulmasını kontrol edebilmelidir [3]. Taguchi deneysel tasarım metodu
sinyal gürültü oranı (S/N) kullanarak yanıt değişkenin hem ortalaması hem de varyansı ile ilgili
bilgilere yoğunlaşmaktadır. Bu yöntem kullanılarak elde edilen en iyi faktör/seviye
kombinasyonu, yanıt ortalamasını hedef değerine taşırken; bir yandan da değişkenliğinin
azaltılmasını sağlar [19, 20].
Taguchi, çok değişkenli deneyleri az sayıda deneme ile
gerçekleştirme için Ortogonal Dizilerden (OD) yararlanmaktadır. Taguchi metodunun, çeşitli
alanlarda elde edilen başarılı sonuçları nedeniyle atıksu arıtımında da uygulaması
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Taguchi Deney Tasarımı metodunda performans değerlerinin izlenmesi, ölçülmesinde ve
değerlendirilmesinde sinyalin (S), gürültü faktörü (N) S/N oranına bakılır. Taguchi, 60’ın
üzerinde S/N oranından bahsetmektedir[20]. Sıklıkla kullanılan üç tanesi [3, 21]:
1. Düşük değer iyi (hedef en düşük değere ulaşmaktır).
𝑠
𝑁

1

[𝑑𝐵] = −10𝑙𝑜𝑔 [ ∑𝑛𝑖−1 𝑦𝑖2 ]
𝑛

(7)

n : ortogonal dizisindeki deney sayısı
yi: ölçülen kalite parametresi
2. Yüksek değer iyi (hedef en yüksek değere ulaşmaktır)
𝑠
𝑁

[𝑑𝐵] = −10𝑙𝑜𝑔 [ ∑𝑛𝑖−1 1⁄ 2 ]
𝑛
𝑦𝑖
1

(8)

n : ortogonal dizisindeki deney sayısı
yi: ölçülen kalite parametresi
3. Nominal değer iyi (hedef nominal bir değere ulaşmaktır)
𝑠

1

[𝑑𝐵] = 10𝑙𝑜𝑔 [𝑛 ∑𝑛𝑖−1
𝑁

𝑦 −2⁄
𝑠 2]

(9)
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y2: gözlenen verilerin ortalaması y
s2 : varyasyon
Bu çalışmada, Taguchi metodu kullanılarak Red 241 boyar maddesinin giderimin de
Elektrokoagülasyon prosesine etki eden parametrelerin optimizasyonu araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Çalışmada kullanılan Red 241 tekstil boyar maddesi DYESTAR firmasından elde edilmiştir.
Red 241 boyar maddesinin molekül formülü ve karektrizasyonu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 1. Deneysel çalışmalarda kullanılan Red 241 kimyasal yapı ve özellikleri
2.2. Metot
Elektrokoagülasyon (EC) deneyleri Şekil 3.2’de sunulan deney düzeneğinde
gerçekleştirilmiştir. Akım ve voltaj kontrollü, dijital bir güç kaynağı (Alpha 10A-50V DC
powersupply) ile sağlanmıştır. Karıştırma manyetik bir karıştırıcı ile gerçekleştirilmiştir. EC
deneylerinde kullanılan 100 x 100 x 130 mm boyutlarındaki reaktör çift cidarlı olup,
plexiglasstan yapılmıştır.
EC reaktörü ceketli olarak tasarlanıp reaksiyon sıcaklığının 25 oC’de sabit kalması için sürekli
su sirkülasyonu sağlanmıştır. Reaktörlerde her bir deney 1000 mLatıksu hacminde
gerçekleştirilmiştir. Reaktörlerde monopolar paralel, bağlantı motlarında bağlanarak 4 elektrot
kullanılmıştır. Elektrotlar 20 mm aralıklarla yerleştirilmiş ve tamamen elektrolite batırılmış
durumdadır. EC deneylerinde elektrot materyali olarak 50x70x10 mm boyutlarında, 210 cm 2
aktif yüzey alanına sahip Fe plakalar kullanılmıştır. Elektrotlar deney süresince elektrotların
yüzeyinde biriken kirliliği gidermek amacıyla önceden hazırlanan temizleme çözeltisinde
yıkanmıştır. Temizleme çözeltisi olarak %35’lik 10ml HCl ve %2,8’lık 200ml hekzametilen
tetramin ((CH2)6N4) çözeltisi kullanılmıştır [22]. Daha sonra elektrotlar yıkanarak kurutulmuş
ve tartıldıktan sonra bir sonraki deneye geçilmiştir. Filtreleme işleminin giderme verimi
üzerindeki etkisini azalmak için arıtılan atıksu tekrar filtrelenmiş ve gerekli analizler
yapılmıştır.
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Taguchi deney tasarımı
Taguchi optimizasyon metodunda kontrol edilebilen faktörler; başlangıç pH, akım yoğunluğu,
elektroliz süresi ve elektriksel iletkenlik olarak alınmıştır. Bu faktörler ve faktörlerin seviyesi
Çizelge 4.1.’de ve L9 deneysel plana göre deneysel değişkenler ve seviyeleri ise Çizelge 4.2 ’te
verilmiştir. Minitab (Deneme Sürümü) programının kullanıldığı istatiksel analizde “En büyük
en iyidir” amaç maksimuma ulaşmaktır performans istatistiği formülü uygulanmıştır.
Çizelge 4.1. İşletme Faktörleri ve seviyeli
Faktör
L1
L2
L3
5
6
7
F1 başlangıç pH
80
100
F2 Akım yoğunluğu 40
5
10
F3 Elektroliz süresi 2,5
1000 1500
F4 İletkenlik ms/cm 500
Çizelge 4.2 L16 deneysel plana göre deneysel değişkenler, seviyeleri Boya giderme verimi.
Deney

F1

F2

F3

F4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

L1
L1
L1
L2
L2
L2
L3
L3
L3

L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
L2
L3

L1
L2
L3
L2
L3
L1
L3
L1
L2

L1
L2
L3
L3
L1
L2
L2
L3
L1

Boya Giderme Verimi (%)
1. Set
2. Set
20,71
96,75
98,12
76,10
97,92
96,17
99,22
89,16
99,09

21,5
96,9
97,5
75,8
96,5
95,8
99,1
87,2
99,2

Boya
Giderme
Verimi
ortalama
21,11
96,83
97,81
75,95
97,21
95,98
99,16
88,18
99,15

2.3. Analitik Yöntem
Boya ölçümleri standart metotlara uygun olarak hazırlana stok boya çözeltilerinden hazırlanan
anahtar eğrilerinde yararlanarak hesaplanmıştır. Red 2541 boyar maddelerinin uv-vis
dalgaboyu taraması sonucu ölçüm dalgaboyu 542 nm olarak bulunmuştur Şekil 2. pH consort
model C931 pH metrede ve elektriksel iletkenlik WTW 340i model elektriksel iletkenlik
ölçerde ölçülmüştür. Boya çözeltisinin pH’ını istenilen pH değerine ayarlamada NaOH ve HCl
(Merck) kullanılmıştır. Kirleticilerin giderme verimleri aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır,
E (%) 

CB  CS
x100
CB

(10)

Burada; E boyanın giderme verimi (%), CB başlangıç derişimi ve CS son derişimi'dir (mg/L).
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Şekil 2. Red 241 boyar maddesinin Uv-Vis 380-400 dalga boyu taraması.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR
3.1. İstatiksel Hesaplamalar
Red 241 boyar maddesinin elektrokoagulasyon prosesi ile arıtılabilirliğinde EC prosesine etki
eden parametrelerin optimum seviyeleri MiniTab 14 (Trial Edition) programı kullanılarak
taguchi metodu ile S/N oranı ölçümünde “en yüksek iyidir” ölçüm performans değerine göre
analiz edilmiştir. Tablo 2 ve denklem 1 eşitliği kullanılarak elde edilen S/N oranlarının
ortalamalarını gösteren grafik Şekil 2 ‘de verilmiştir.
Main Effects Plot (data means) for SN ratios
A

40

B

Mean of SN ratios

38
36
34
1

2

3

1

C

40

2

3

D

38
36
34
1

2

3

1

2

3

Signal-to-noise: Larger is better

Şekil 2. Elektrokoagulasyon prosesine etki eden parametrelerin S/N oranları.
Şekil 2’den de görüldüğü gibi S/Nort değerini maksimum yapan parametre seviyeleri, Başlangıç
pH’ın üçüncü seviyesi olan 7 (A3), Akım yoğunluğunun seviyesi olan 100 A/m2 (B3), Elektroliz
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süresinin üçüncü seviyesi olan 10 dk (C3) ve iletkenliğin ikinci seviyesi olan 1000 ms/cm (D2)
değerlerinde bu deney tasarımı için optimum tasarım parametreleri olduğu görülmüştür (A 3, B3,
C3, D2). S/Nort değerini maksimum yapan parametre seviyelerine ait performans değerinin
tahmin etmek için y= 𝜇 + ∑ 𝑥 + 𝑒 eşitliği kullanılanılmıştır.
Burada y: tahmin edilen % performans değeri, µ: ortalama, x: her bir parametre seviyesinin
genel ortalama üzerine etkisi, e: hata’dır [3].
Yukarıdaki eşitlik kullanılarak optimum şartlarda tahmin edilen deney sonucunda Boya
giderme verimim %99,89 olarak hesaplanırken, optimum şartlarda gerçekleştirilen EC
deneyleri sonucunda deneysel olarak Boya giderme verimi %99,68 olarak bulunmuştur (Şekil,
3). Deneysel değer ile tahmin edilen değerin birbirine yakın çıkması parametreler arası bir iç
etkileşimin olmadığı ve modelin parametrelerin etkisini açıklamakta yeterli olduğunu
göstermektedir.

Şekil 3. Red 241 Boyar maddesinin Taguchi optimizasyonu ile belirlenen deneysel
koşullardaki Uv-Vis dalga boyu taraması.
4. SONUÇLAR
Demir elektrotlarının kullanıldığı elektrokoagülasyon prosesiyle sulu çözeltilerden Red 241
boyar maddesinin gideriminde elektrokoagulasyon prosesine etki eden parametrelerin
optimizasyonunda Taguchi deneysel tasarım metodu kullanılmıştır. Son yıllarda EC prosesiyle
tekstil sanayi atıksuyunun arıtımıyla ilgili yapılan çalışmalarda kirleticilerin gideriminde
yüksek giderme verimleri elde edildiği yapılan literatür çalışmalarında görülmektedir. Elde
edilen deneysel çalışmalar sonucunda Taguchi metoduyla EC prosesinin optimizasyonu ile
yüksek boya giderme verimleri elde edilmiştir. Bu metoda göre çalışmada, en uygun deney
şartları, başlangıç pH 7, akım yoğunluğu 100 A/m 2, elektroliz süresi 10 dk ve elektriksel
iletkenlik 1000 µs/cm olarak bulunmuştur. Bu şartlarda hem teorik olarak tahmin edilen hemde
deneysel olarak yapılan doğrulama deneyinde elde edilen Boya giderme verimi sırasıyla
%99,89 ve %99,68 olarak bulunmuştur. Bu iki değerin birbirine yakın çıkması modelin böyle
bir prosese etki eden parametrelerinin optimum şartlarının belirlenmesinde başarılı bir şekilde
kullanabileceğini göstermektedir.
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Abstract
The Upper East region of Ghana is mainly rural and the inhabitants here largely depend on
groundwater for domestic and agricultural purposes. This part of the country is inhabited by
poverty endemic rural folks who have also for a longtime, traditionally depended on surface
water sources, dug-outs and boreholes for domestic potable water and small scale irrigation
water supplies. Most of these water resources are contaminated with coliforms, toxic trace
metals, and agrochemicals. The largest watersheds in the area (Vea and Tono dams) are all
contaminated with agrochemicals due to intensive irrigation farming activities around these
watersheds. Majority of the water quality parameters seriously exceed their acceptable
standards for drinking and domestic purposes in the drinking water sources in the various
districts. This is largely due to an interplay of processes involving mineral dissolution, mining
activities, continuous application of agrochemicals on farms and biological contamination from
human and animal fecal matter owing to open defecation. All these have cumulated in the
outbreak of several diseases and ailments in the region since the contaminated water sources
are still being used for domestic water supply by the rural folks. A key water-related problem
in some parts of the region is dental fluorosis. This is very common in the Bongo district and
the Bolgatanga Municipality and the source of this menace is attributed to dissolution of the
Bongo granites that contain excess amounts of fluorine.
Keywords: Contaminants, Dental fluorosis, Ghana, Management practices, Water quality

1. INTRODUCTION
The Upper East region is located in the northeastern fringe of Ghana and bordered by Burkina
Faso to the north, Togo to the east, Sissala East district in the Upper West region to the west,
and West Mamprusi district in the Northern region to the south (Fig. 1). The region is mainly
rural and the rural folks depend on groundwater for domestic and agricultural purposes. This
part of the country is inhabited by poverty endemic rural folks who have also for a longtime,
traditionally depended on surface water sources, dug-outs and boreholes for domestic potable
water and small-scale irrigation water supplies (Anku et al., 2009). All these water sources are
rain-fed and as a result of the erratic rainfall patterns, indiscriminate felling down of trees and
the general variability of the climate, it is getting out of hand in maintaining them. Relying on
surface water sources in these areas has not been beneficial as they are seasonal (mostly dry up
during the long dry season), often polluted and account for the majority of water-borne diseases
in the region. On the contrary, groundwater is protected from most surficial contaminant
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sources and is somewhat bacteriologically fit for domestic and irrigation uses even without
prior chemical treatment. Thus, the development and protection of the groundwater resources
in this region is the best resolve to meeting the local water supply demands and improving the
socio-economic livelihood of the rural folks. The region is composed of three distinct geologic
provinces: Birimian and Tarkwaian (Precambrian volcanics and sediments), Voltaian
(Paleozoic sedimentary rocks), and Dahomeyan (metamorphic rocks) (Fig. 1). Due to intense
water-rock interaction, these rocks can influence the chemistry of groundwater.
Worryingly, there exists no comprehensive study on the quality alongside the sources and
processes responsible for the water chemistry for the entire region. Available literature are only
skewed towards comparing analytical results with existing national and international standards
for drinking, domestic and agricultural purposes. However, Agyekum and Dapaah-Siakwan
(2008) only considered the quality of groundwater in the region, taking into account some 214
boreholes spread over the entire region.
In the present study, we use published works to document for the first time the quality status of
water resources in the Upper East region of Ghana with highlights on natural and anthropogenic
contaminant sources. Additionally, we summarize the various water-related health problems
reported in the region. This would serve as a conceptual framework for policy-makers and
sustainable development of the region.

Figure 1. Location of the study area and geological map showing the various rock types in the
region
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2. MATERIALS AND METHODS
This study involved gathering information on the hydrogeological resources of the Upper East
region, synthesis and analysis of the bacteriological quality of the water resources and
physicochemical data to assess their quality and sources of the ions. The various methods used
in conducting this study are summarized below (Figure 2).

Information
gathering

Synthesis

Analysis

Manuscript

Figure 2. Flow chart of methods used in conducting the research
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Major Pollutants of Water
The principal group of water pollutants are pathogens manifested as viruses, bacteria and
protozoans followed by inorganic pollutants (salts, acids, and toxic metals), major ions
(sulphates, nitrates, phosphates, calcium, magnesium, and fluoride), and agrochemicals. If all
these contaminants exceed certain thresholds in water, they render the water unsuitable for
drinking and may pose serious health challenges. In the Upper East region of Ghana, these
pollutants serve as a threat to the water resources and call for a great deal of attention.
3.1.1. Bacteriological contamination
In the study area, the Ghana Health Service has continuously declared that bacteriological
contamination is the most persistent menace of the available drinking water sources causing a
wide range of waterborne diseases (Ghana Health Service, 2004). Moreover, limited studies on
the quality of drinking water in the region have revealed substantial bacteriological
contamination (Table 1). The drinking water guideline provided by the WHO for total and fecal
coliforms is 0 counts per 100 mL (WHO, 2017). In view of this guideline value, most of the
surface and groundwater sources in the Upper East region show severe bacteriological
contamination due to rampant open defecation by the rural folks. The observed bacteria species
in the contaminated water sources have the proclivity of causing severe health issues as
summarized in Table 2. The sources of water in most of the communities of the region such as
dams, rivers, wells, and boreholes are greatly threatened by bacteriological contamination.
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Table 1. Summary of bacteriological contamination of water resources in the Upper East region of Ghana
(values with asterisks are measured in cfu/mL)
Bacteriological contamination in groundwater sources
Sample number and location

Mean total coliform (mpn/mL)

7 Wells in Kassena-Nankana Municipality

3*

7 Boreholes in Kassena-Nankana Municipality
7 Pipe water sources in Kassena-Nankana Municipality
15 Wells in Bolgatanga Municipality (wet season)
15 Wells in Bolgatanga Municipality (dry season)
8 Borehole water samples from Bolgatanga Municipality
5 Hand-dug wells around UDS Navrongo Campus
2 Pipe water samples at UDS Savanna Hall
1 Reservoir borehole at UDS Navrongo Campus
2 Pipe water samples at UDS Chemistry/Biology department
Guideline value

3*
1*
5.9
4.11
18
17
12
6
12
0

Mean total fecal coliform (mpn/mL)
3.57*
3*
1*
5.2
3.07
4
12
3
4
4
0

Reference
Issahaku et al. (2017)
Issahaku et al. (2017)
Issahaku et al. (2017)
Abanyie et al. (2016)
Abanyie et al. (2016)
Naabil et al. (2014)
Adetunde and Glover (2010)
Adetunde and Glover (2010)
Adetunde and Glover (2010)
Adetunde and Glover (2010)
WHO (2017)

Bacteriological contamination in surface water sources
4 Samples from northern part of Tono Dam
4 Samples from southern part of Tono Dam
4 Samples from eastern part of Tono Dam
4 Samples from western part of Tono Dam
4 Samples from northern part of Vea dam
4 Samples from southern part of Vea dam
4 Samples from eastern part of Vea dam
4 Samples from western part of Vea dam
Guideline value

250
268
235
598
940
908
268
250

163

0

0

190
130
345
538
480
184
152

Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
Ninkuu et al. (2015)
WHO (2017)
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Table 3. Trace metal concentrations in water resources in the Upper East region of Ghana (all values are recorded in mg/L except As in µg/L, NA: Not Available)
Trace metal contamination in groundwater sources
Sample location
Fe
Mn
Cu
Zn
Pb
Cd
Cr
Ni
Hg
Boreholes in Datuku community, Talensi district
0.02 - 19.41
0.04 - 2.24
< 0.16
0.01 - 0.03
0.0002 - 0.02 1.00 - 9.0
0.005
0.791
Hand-dug wells in Nangodi, Nabdam district
0.005 -786.0
0.001 - 2.227
0.001 - 0.191 1.00 - 115
Boreholes in various parts in the Upper East region
0.215
< 0.20
6.80
14.70
1.09
0.57
1.31
3.32
Boreholes in Atankwidi Sub-basin of the White Volta
0.005 1.00 - 9.00
0.0196 - 0.152
0.033
0.005 - 0.021
Boreholes in Bolgatanga Municipality
0.55
<
Boreholes in Kassena-Nankana Municipality
< 0.0015
< 0.0015
0.0008 - 0.022
< 0.006
0.006
Guideline value
NA
0.1
2
NA
0.01
0.003
0.05
0.07
0.006
10
Trace metal contamination in surface water sources
0.005 Atankwidi Sub-basin of the White Volta
0.02 -13.10
0.65
0.005 - 0.06
Tono Dam
0.02
0.11 - 0.12
0.10 - 0.12
Guideline value
NA
0.1
2
NA
0.01
0.003
0.05
0.07
0.006
10

As
Reference
Cobbina et al. (2013)
Cobbina et al. (2015)
Lutz et al. (2013)
Aim-Gyampo
et
al.
(2018)
Naabil et al. (2014)
Armah and Armah (2017)
WHO (2017)

Barnie et al. (2014)
Adams et al. (2014)
WHO (2017)
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Table 2. Types of bacteria reported in drinking water sources in the Upper East region of
Ghana
Bacteria
Related health problems
Reference
Heterotrophic bacteria Harmless but can cause food Ninkuu et al. (2015)
spoilage problems
Adetunde and Glover (2010)
Salmonella typhi
Enteric fever (typhoid fever),
Ninkuu et al. (2015)
bacteremia and enterocolitis
E. coli
Usually harmless but elevated Issahaku et al. (2017)
amounts can lead to severe food Saana et al. (2016)
poisoning, urinary tract infections, Naabil et al. (2014)
and gastroenteritis
Adetunde and Glover (2010)
3.1.2. Trace metals
Most of the water resources in the Upper East region of Ghana have high loadings for trace
metals exceeding the WHO acceptable limits. Table 3 is a summary of the results of heavy
metal assessment in water resources from previous studies in the region. From Table 3, it is
observed that the quality of water resources in the Upper East region of Ghana in regard of toxic
trace metals is not entirely good though some of the metal concentrations fall within the
acceptable limits. The Talensi and Nabdam districts appear to be the most affected in the region
with respect to trace metal contamination. Pb, Mn, Cd, Hg, and As pollution are very critical in
this part of the region and therefore requires immediate redress before the situation gets out of
hand.
3.1.3. Major cations
Major cations such as K+, Na+, Ca2+, and Mg2+ are necessary for the enhancement of human
health and are thus, needed in copious amounts. However, if their concentrations are extremely
high, the groundwater becomes unsuitable for drinking and other domestic purposes. In the
Upper East region, most of the water resources fall within the guideline values for the major
cations except in a few localities especially in the White Volta Basin and the Bongo district
(Table 4). This is interpreted to be as a result of ion exchange reactions in the hydrogeological
system.
3.1.4. Major anions
From the perspective of human health, the nitrogenous compounds like nitrate and nitrite are
the critical anions of concern in water quality analysis. There are several exposure media of
nitrates in the environment but drinking water is the dominant one. Naturally, surface water
sources and even groundwater contain lower amounts of nitrates but due to the effects of runoff
and leaching from agrochemicals, nitrate concentrations in drinking water sources increase
exponentially. In terms of major anion contamination in the water resources of the Upper East
region, high nitrates in the Talensi and Nabdam districts and Bawku Municipality are common
(Table 4). Also, high fluoride (F-) concentrations are found in groundwater resources of the
Bongo district, Atankwidi Sub-basin, and Bolgatanga Municipality (Table 4). As a result of the
high groundwater fluoride in these areas, most of the inhabitants are suffering from dental
fluorosis. Chlorides, sulphates, bicarbonates and phosphates seem not to pose any problem.
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Table 4. Major ion concentrations in the water resources of the Upper East region (all concentrations are measured in mg/L, NA: Not Available)
Major ion concentrations in groundwater sources
Sample location

K

+

Na

+

Ca2+

Mg2+

Cl-

F-

NO3-

HCO3-

SO42-

PO43-

Reference

Boreholes in Kassena-Nankana Municipality

14.33 - 27.77

17.85 - 38.05

53.98 - 126.65

21.69 - 52.06

5.15 - 30.02

0.01 - 0.37

1.49 - 15.50

13.68 - 26.66

8.31 - 25.24

0.06 - 0.39

Wells in Kassena-Nankana Municipality
Hand-dug wells in Kassena-Nankana Municipality
Hand-dug wells in Manyoro-Gowrie communities
Boreholes in the Atankwidi Sub-basin

12.87 - 32.45
3.30 - 14.40
0.938 - 6.096

12.3 - 31.4
15.56 - 44.36
34.70 - 72.50

5.87 - 73.3
34.11 - 148.70
11.20 - 47.30
11.22 - 80.16

4.211 - 22.27
14.56 - 61.09
12.60 - 19.40
0.979 - 8.630

8.90 - 187.98
7.09 - 26.94

up to 0.01
0.05 - 0.81
0.01 - 0.91
0.38 - 1.95

0.07 - 12.40
1.19 - 46.97
0.01 - 0.12

60.80 - 171.14
200.08 - 588.04

4.40 - 85.84
4.72 - 328
0.84 - 33.36

0.01 - 0.05
0.07 - 1.28
0.002 - 2.873

-

-

-

-

-

0.00 - 0.82
0.00 - 0.45

1.23 - 5.33
0.09 - 4.21

-

31.00 - 149
20.00 - 48

-

Abanyie et al. (2016)
Abanyie et al. (2016)

Boreholes in Bolgatanga Municipality
Boreholes in the White Volta Basin

1.10 - 43.50
-

7.50 - 52.0
-

12.30 - 76.20
-

2.50 - 37.90
-

2.00 - 93.30
1.00 - 283.60

0.04 - 3.79

< 0.001 - 0.07
0.42 - 431.17

58.80 - 381
-

< 1.00 - 93.80
-

0.01 - 0.47
-

Koffi et al. (2017)
Anornu et al. (2017)

Hand-dug wells in the White Volta Basin
Boreholes in Bongo district

1.00 - 16.10

3.20 - 150.10

8.20 - 270.71

2.84 - 31.60

2.70 - 90.45
0.10 - 89.20

0.05 - 1.49
1.80 - 4.00

0.83 - 143.94
-

43.10 - 902.45

4.20 - 722.45

-

Anornu et al. (2017)
Sunkari and Abu (2019)

Boreholes in Bongo district
Boreholes in Bongo district

-

-

-

-

-

1.71 - 4.00
1.70 - 4.00

-

-

-

-

Sunkari et al. (2018)
Atipoka et al. (2009)

Boreholes in Bongo district

0.20 - 11

9.10 - 65

6.60 - 72.0

2.30 - 40

0.70 - 38.90

0.11 - 4.60

0.10 - 72.30

58.0 - 485

0.10 - 49.30

-

Apambire et al. (1997)

-

-

-

-

-

0.70 - 4.50

-

-

-

-

Craig et al. (2015)

1.90 - 5.40

17.10 - 35.0

16.20 - 43.50

6.70 - 18.50

2.40 - 30.1

0.30 - 3.10
0.60 - 4.50

0.30 - 61.80

-

1.90 - 7.80

-

Craig et al. (2015)
Craig et al. (2018)

1.40 - 149
0.75 -175.58
-

7.50 - 103
9.00 - 71.85
-

11.60 - 64.20
0.00 - 104.90
-

3.00 - 30.20
0.97 - 56.79
-

3.60 - 93.80
0.21 - 55.22
1.40 - 13

0.30 - 3.30
up to 5.84
0.07 - 3.12
0.20 - 2.10

2.20 - 97.40
0.00 - 194.65
0.06 - 24

61.02 - 573.59
-

1.20 - 38.60
0.00 - 66.45
-

-

Craig et al. (2018)
Alfredo et al. (2014)
Anku et al. (2009)
Agyekum and Dapaah-Siakwan (2008)

Wells in Bolgatanga Municipality (wet season)
Wells in Bolgatanga Municipality (dry season)

Boreholes in Namoo, Bongo district
Hand-dug wells in Namoo, Bongo district
Boreholes in Namoo, Bongo district
Open wells in Namoo, Bongo district
Boreholes in Bongo district
Boreholes in Northern Ghana
Boreholes in Builsa district
Wells in Talensi and Nabdam districts
Boreholes in Bawku Municipality
Guideline value
Atankwidi Sub-basin of the White Volta
Tono irrigation dam
White Volta Basin
Guideline value

Oyelude et al. (2013)
Armah and Armah (2017)
Oyelude et al. (2013)
Bakobie et al. (2017)
Anim-Gyampo et al. (2018)

-

-

-

-

-

-

0.15 - 595

-

4.70 - 428

0.20 - 4.50

13 - 86

1.00 - 47.50

7.00 - 103

0.10 - 3.00

0.10 - 1.50

0.80 - 15

5.20 - 45

0.10 - 58

-

NA

NA

100

150

250

1.5

50

NA

NA

NA

1.40 - 25.30
10 - 11

7.80 - 70.90
25 - 35

0.03 - 0.65
-

0.001 - 10.10
2.0 - 5.0

12.20 - 258.64
115 - 121.0

4.00 - 84
4.00 - 4.00

0.01 - 14.30
0.70 - 2.40

Barnie et al. (2014)
Adams et al. (2014)

-

-

-

-

1.46 - 9.12

0.02 - 0.42

0.03 - 28.94

-

-

-

Anornu et al. (2017)

NA

NA

100

150

250

1.5

50

NA

NA

NA

Major ion concentrations in surface water sources
5.60 - 40.90
0.90 - 18.90
3.00 - 44
45 - 65
25 - 45
1.00 - 12.20

Cobbina et al. (2013)
Zango et al. (2014)
WHO (2017)

WHO (2017)
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3.1.5. Agrochemical pollutants
The upper regions with the Upper East region as the main culprit have been declared by the
Ministry of Food and Agriculture (MOFA) as the largest user of fertilizers in Ghana (Fig. 3;
MOFA, 2003). The use of fertilizers in the region is continuously high over the years as
compared to the other regions in the country (Fig. 3). The fertilizers used in this part of the
country are mostly the nitrogenous fertilizers. Certainly, the nitrate contamination of most of
the groundwater resources in the region is likely due to the usage of the nitrogenous fertilizers
in the region. The infiltration of rain water contaminated with these fertilizers into the aquifer
materials is capable of increasing the nitrate loading in the water. The Bawku Municipality,
Bongo district, Builsa district, Kassena-Nankana Municipality, and Atankwidi Sub-basin of the
White Volta are the most nitrate polluted areas (Table 4). The nitrate concentrations in the
groundwater sources in these areas are above the permissible limit (50 mg/L) of the WHO
highlighting the intensity of nitrogenous fertilizer application to farms.

Fertilizer consumption (tons)

1997

1998

1999

2000

2001

25000
20000
15000
10000
5000
0

Figure 3. Fertilizer consumption (tons) in all the regions of Ghana (MOFA, 2003)
Despite the reduction in post-harvest losses and the increase in food production in the Upper
East region, the rampant application of pesticides has seriously contaminated most of the
underlying aquifers and some surface water sources. The deleterious effects of organochlorine
pesticides particularly DDT have drawn public attention in the region (Pelig-Ba, 2011). Studies
on pesticide contamination in water resources in the region are however very limited; those
available only cover the Tono and Vea irrigation dams. Previous studies documented
contamination of these irrigation dams with benzene hexachloride (BHC),
dichlorodiphenyltrichloroethane
(DDT), dichlorodiphenyldichloroethane
(p,p-DDD),
dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE), aldrin, heptachlor, endosulfan, chlorpyrifos, and
dieldrin (Table 5).
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Table 5. Pesticides (measured in µg/L) found in surface water resources in the Upper East
region of Ghana (Pelig-Ba, 2011; asterisks: taken from Ntow et al., 2008)
Type of pesticide
Tono dam
Vea dam
WHO (2017)
Alpha BHC
0.007
0.0063
2
Beta BHC
0.05
0.004
2
Gamma BHC
0.006
0.035
2
Delta BHC
0.004
0.004
2
Aldrin
0.002
< 0.001
0.03
Heptachlor
< 0.001
0.009
0.1
Heptachlor Epoxide
< 0.001
< 0.001
0.1
Beta Endosulfan
0.007
< 0.001
0.03
Endosulfan Sulphate
< 0.001
0.007
0.03
Endosulfan*
0.04
NS
0.01
Chlorpyrifos*
0.02
NS
0.01
Dieldrin
0.001
0.007
0.03
p,p'-DDD
< 0.001
0.099
1
p,p'-DDE
0.002
0.004
1
p,p-DDT
22.4
25.4
1
4. CONCLUSION
Bacteriological contamination of water in the Upper East region of Ghana is key among
numerous threats to the health of the people and therefore should be a point of concern to
stakeholders in designing mitigation strategies. With respect to trace metal contamination, Pb,
Mn, Cd, Hg, and As pollution were found to be critical in the study area and therefore require
immediate redress. K+, Na+, Mg2+ and Ca2+ concentrations in groundwater in the region are
generally low. High NO32- concentrations (in the Talensi and Nabdam districts and Bawku
Municipality) were reported in this study. Also, high F- concentrations were found in
groundwater of the Bongo district, Atankwidi Sub-basin, and Bolgatanga Municipality.
Chlorides, sulphates, bicarbonates and phosphates seem not to pose any problem.
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Özet
Fenol, en toksik 126 kimyasal maddeden 11. sidir. Besin zincirinde birikebilir ve kansere neden
olabilir. Adsorpsiyon fenol giderimi için etkili bir yöntemdir. Maliyet açısından ekonomiktir ve
aynı zamanda çevre dostudur.
Bu çalışmada fenol giderimi için toz aktif karbon kullanılmıştır. Sabit karıştırma hızında (150
rpm) ve numune hacminde (100 mL); adsorban dozu (0,01-2 g), temas süresi (1-180 dk),
başlangıç fenol konsantrasyonu (50-1000 mg/L) optimize edilmiştir ve elde edilen sonuçlara
çeşitli izotermler uygulanmıştır. Ayrıca, kinetik hesaplamalar ve termodinamik için 25, 35 ve
45 oC sıcaklıklarda adsorpsiyon çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada, optimum aktif adsorban
dozu ve çok aktif yüzeylere sahip toz aktif karbonun temas süresi sırasıyla 0,3 g/100 mL (3
gr/L) ve 10 dakika olarak belirlenmiştir. 100 mg/L fenol içeren bir atık su için deşarj
standartlarının sağladığını söyleyebiliriz. Adsorpsiyon kapasitesinin sıcaklık arttıkça azaldığı
ve Langmuir izotermi için daha uygun olduğu görülmüştür. Fenolün toz aktif karbon ile
adsorpsiyonunun ekzotermik bir reaksiyon olduğu sonucuna varılmıştır. Kinetik çalışma
sonucunda Yalancı 2. dereceye (R2 0.9999-1.0000) uygun olduğu bulunmuştur. ∆S, ∆H ve ∆G
sırasıyla -0,02 J/mol*K, -14,15 kJ/mol ve -8,16 ile -7,76 kJ/mol olarak hesaplanmıştır.
Keywords: Adsorpsiyon, Fenol, İzoterm, Kinetik, Termodinamik, Toz Aktif Karbon

ISOTHERMS, KINETICS AND THERMODYNAMICS OF PHENOL ADSORPTION
ONTO POWDERED ACTIVATED CARBON
Abstract
Phenol is the 11th most toxic 126 chemical substance. It can accumulate in the food chain and
cause cancer. Adsorption is an effective method for phenol removal. It is economical in
terms of cost and is also environmentally friendly.
In this study, powdered activated carbon was used for phenol removal. At constant mixing rate
(150 rpm) and sample volume (100 ml); adsorbant dose (0.01-2 g), contact time (1-180 min),
initial phenol concentration (50-1000 mg/L) was optimized and various isotherms were applied
to the obtained results. In addition, adsorption studies were carried out at 25, 35 and 45 oC
temperatures for kinetic calculations and thermodynamics. In this study, optimum adsorbent
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dose and contact time of powdered activated carbon with very active surfaces were determined
as 0.3 g/100 mL (3 gr/L) and 10 min, respectively. We can say that it provides discharge
standards for a wastewater containing 100 mg/L phenol. It was observed that the adsorption
capacity decreased with increasing temperature and it was more suitable for Langmuir isotherm.
It has been concluded that the adsorption of phenol with powdered activated carbon is an
exothermic reaction. As a result of the kinetic study, it was found to be suitable for the Pseudo
2nd order (R2 0.9999-1.0000). ∆S, ∆H and ∆G were calculated as -0.02 J/mol*K, -14.15 kJ/mol
and between -8.16 and -7.76 kJ/mol.
Keywords: Adsorption, Isotherm, Kinetic, Phenol, Powder Activated Carbon, Thermodynamic

1. GİRİŞ
Aromatik bir bileşik olan fenol (C6H5OH), en zehirli 126 kimyasaldan biridir. Toksikliklerinin
yanısıra besin zincirinde birikerek kanserojenik etkiye de sebep olurlar. Sularda izin
verilebilecek değerler 0,002 mg/L’den daha küçük miktarlardır. Fenol, kömür katranından veya
benzenden elde edilmektedir. Farklı endüstriyel alanlarda (ilaç, çelik, tekstil endüstrisinde,
plastik madde, boyarmadde, kağıt, epoksi, fenolik reçine, pestisit, insektisit, petrol rafineri,
kömür gazlaştırma, zeytin karasuyu, vb.) yaygın şekilde kullanılmalarının sonucu olarak atık
sularda sıkça rastlanılan bir kirleticidir (Yener ve Aksu, 1999). Fenol giderimi üzerine çeşitli
çalışmalar yürütülmüştür (Hao, vd., 2018; Zhang, vd., 2018; Sanchez Montero, vd. 2018; Fu,
vd., 2019, Yan, vd., 2019), adsorpsiyon ile de yüksek verim elde edilmiştir. Adsorpsiyon,
kirletici giderimi için çevre dostu bir ileri arıtım yöntemidir.
Bu çalışmada, endüstriyel atık sularda önemli bir kirletici olan fenolün toz aktif karbon ile
giderimi araştırılmıştır. Bunun için de sabit karıştırma hızı ve numune hacminde adsorbent
dozajı (0,01-2 gr), temas süresi (1-180 dk), başlangıç fenol konsantrasyonu (50-1000 mg/L)
optimize edilmiştir. Optimum şartlarda farklı sıcaklıklarda analizler yürütülerek farklı izoterm
(Freundlich, Langmuir, Temkin, Elovich, Dubinin-Radushkevich ve Redlich-Peterson), kinetik
(Yalancı 1. Derece, yalancı 2. Derece ve Partiküller Arası Difüzyon) ve termodinamik
katsayıları belirlenmiştir.
2. MATERYAL-METOT
Bu çalışmada adsorbent olarak kullanılan toz aktif karbon Sigma Aldrich’ten (Activated
Charcoal DARCO-100 mesh=<0,142 mm) temin edilmiştir. Toz aktif karbon ticari olup hiçbir
aktivasyon işlemine (ön işlem) tabi tutulmamıştır. Sentetik fenol atık suyu (1000 mg/L) olarak,
Sigma Aldrich’ten temin edilmiş fenol (>%99 saflık) kullanılmıştır. Fenol analizleri APHA
Standart Metotlarına (2012) göre yürütülmüştür.
Sabit karıştırma hızı (150 rpm) ve numune hacminde (100 mL) adsorbent dozajı (0,01-2 gr),
temas süresi (1-180 dk), başlangıç fenol konsantrasyonu (50-1000 mg/L) 25ºC’de optimize
edilmiştir. Optimum şartlarda 3 farklı sıcaklıkta (25-35-45ºC) analizler yürütülerek farklı
izoterm (Freundlich, Langmuir, Temkin, Elovich, Dubinin-Radushkevich ve RedlichPeterson), kinetik (Yalancı 1. Derece, Yalancı 2. Derece ve Partiküller Arası Difüzyon) ve
termodinamik katsayıları belirlenmiştir.
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3. SONUÇLAR
3.1. Optimizasyon
0,5 gram toz aktif karbon ilave edildiğinde konsantrasyon 100 mg/L’den 0,12 mg/L’ye düşmüş
ve fenolün büyük bir miktarı giderilmiştir. Giderim verimi oldukça yüksektir. 0,1 mg/L toz aktif
karbon eklediğinde bile, konsantrasyon 15,6 mg/L’ye düşmüş ve %84,4 giderim verimine
ulaşılmıştır. Buna göre toz aktif karbon ilavesi çok küçük miktarlarda dahi yüksek giderim
verimiyle sonuçlanmıştır. Bu yüksek giderim toz aktif karbonun kalitesi ve geniş yüzey alanıyla
ilişkilendirilebilir. Aktif karbon miktarı arttıkça giderim verimi artmıştır. %99’luk gideriminin
yakalandığı ilk aktif karbon dozajı 0,3 gramdır. Bu değerden sonra giderim verimindeki artış
az miktarda olmuştur. Dozaj miktarı daha yüksek de seçilebileceği gibi, toz aktif karbon temini
ve maliyeti de göz önünde bulundurulduğunda 0,3 g/100 ml toz aktif karbon dozajı, optimum
değer olarak seçilmiştir.

Adsorbent Dozu
Giderim Verimi, %

120
100
80
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20
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

TAK Miktarı (g/100 ml)

Grafik 1. Adsorbent miktarı optimizasyonu (150 rpm, 100 mL, 100 mg/L fenol, 4 saat, 25ºC)
Bu verilere göre; 5 dakika sonunda çözeltinin konsantrasyonu 1,76 mg/L’ye düşmüş ve fenolün
%98,24’ü giderilmiştir. Süre arttırıldıkça giderim verimi sürekli artmıştır ve fenolün büyük
bölümü ilk 5 dakika içinde giderilmiştir. Ardından sürenin artışıyla giderim veriminde büyük
bir artış gözlemlenmemiştir. Gözlemlemeler sonucunda optimum karıştırma süresi 10 dakika
seçilmiştir.
Giderim verimi miktarları karşılaştırıldığında ise 1 dakikada 50 mg/L’de %99,02; 100 mg/L’de
%97,66; 200 mg/L, 300 mg/L ve 400 mg/L’de sırasıyla %94,68; %90,00 ve %84,50 giderim
sağlanmış olup konsantrasyon artarken verim düşmüştür. Suda daha yüksek fenol içeriği
bulunduğunda aynı miktar toz aktif karbonla, fenolün tamamını uzaklaştırmak daha güç
olmuştur. Tüm temas sürelerinde bu durum gözlemlenmiştir. Bu durumda başlangıç
konsantrasyonu arttıkça daha yüksek temas süresi seçmek doğru olacaktır.
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Grafik 2. Temas süresi optimizasyonu (150 rpm, 100 mL, 100 mg/L fenol, 0,3 gr TAK, 25ºC)
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Grafik 3. Fenol konsantrasyonu optimizasyonu
(150 rpm, 100 mL, 0,3 g TAK, 10 dakika, 25 ºC)
3.2. İzotermler
İzotermler, adsorpsiyon hakkında fikir verir. Sıcaklık arttırıldıkça giderim veriminin düştüğü
gözlemlenmiştir. En iyi fenol giderimleri 25 °C’de elde edilmiştir. Sıcaklık arttıkça sudaki
moleküller birbirlerinden uzaklaşma hareketi gösterecektir. Bunun sonucunda adsorbent
tarafından tutulan fenol miktarında bir azalma gözlemlenmiştir. Sıcaklıkla adsorpsiyon
kapasitesi azalmıştır. Bu durum toz aktif karbon ile fenol adsorpsiyonunun ekzotermik bir
reaksiyon olduğunu göstermektedir. R2 değerleri, 1’e çok yakın olduğundan, deneysel verilerin
tüm sıcaklıklarda Langmuir ve Elovich izotermleri ile oldukça iyi açıklanabildiği ortaya
konmuştur. Diğer izotermler için sıcaklığa bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir. Langmuir
izoterme uygunluğu, adsorbentin yüzeyinin homojen olduğunu yani adsorbent üzerinin enerjik
olarak aynı olduğunu (tek tabakalı) göstermektedir. Sırasıyla, izotermlerin uygunluk
sıralamaları
Langmuir=Elovich>Temkin=Redlich-Peterson>Freundlich>DubininRadushkevich dır. kF (L/gr) değerlerinin yüksek olması, toz aktif karbon ile fenolün birbirine
yakınlığını ve aralarındaki ilişkinin güçlü olduğunu göstermektedir.
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Tablo 1. Farklı izotermler katsayıları
İzoterm
Modelleri

Freundlich

Langmuir

İzoterm Eşitlikleri

İzoterm
Parametreleri
kF

25ºC

35ºC

45ºC

29,1455

26,2456

23,4179

n

0,3714

0,3732

0,4022

R2
b
kL

0,9847
0,2531
121,9512

0,9780
0,2104
117,6471

0,9626
0,1797
117,6471

R2

0,9926

0,9931

0,9949

BT
KT
R2
β
A
R2
Qm
KE

19,0600
6,2146
0,9837
0,6286
29,1455
0,9946
30,5810
0,8630

18,8820
4,7370
0,9913
0,6268
26,2456
0,9921
30,1205
0,8687

20,4750
3,1215
0,9975
0,5978
23,4179
0,9827
34,1297
0,8936

R2

0,9955

0,9999

0,9924

Qs
E
KDR
R2

75,5660
2,0990
0,1140
0,7680

75,7170
1,7560
0,1620
0,7990

77,4010
1,3650
0,2684
0,8297

𝑄𝑒 = 𝐾𝑓 ∗ 𝐶𝑒1/𝑛

𝑞𝑒 =

(𝑏 ∗ 𝐾𝑙 ∗ 𝐶𝑒)
(1 + 𝑏 ∗ 𝐶𝑒)

Temkin

𝑄𝑒 = 𝐵𝑡 ∗ 𝐿𝑛(𝐾𝑡*Ce)

Redlich-Peterson

Ln(Ce/Qe)=β∗LnCe-LnA

ln(Qe/Ce)=lnKe∗Qm-Qe/Qm

Elovich

Dubinin
Radushkevich

LnQe=LnQs-KDR∗ε

2

KF (Freundlich izoterm katsayısı) değerlerinin artan sıcaklıkla azalması ise adsorpsiyon
kapasitesinin azaldığı hakkında fikir verir. Bu durum, çalışmada sıcaklık artışının adsorpsiyon
hızını düşürdüğü anlamına gelmektedir. (Erdem, vd., 2004). Dubinin-Radushkevich
izoterminde,
𝐸=

1

(1)

√2∗𝐾𝐷𝑅

denklemi ile hesaplanılan enerji değeri adsorpsiyonun fiziksel veya kimyasal etkileşme sonucu
gerçekleştiği hakkında bilgi verir. Çalışmada elde edilen KDR (mol2/J2) değerleri ile hesaplanan
E değerleri 1-8 kj/mol arasında olduğu için adsorplanan ile adsoplayıcı arasındaki etkileşim
fiziksel olduğu sonuna ulaşılmıştır (Akkaya, 2012).
Tablo 2. Langmuir izotermi için hesaplanan RL (denge faktörü) değerleri
o
Başlangıç
Sıcaklık ( K)
Konsantrasyonu
298
308
318
(mg/L)
50
0,000164
0,000170
0,000170
100
0,000082
0,000085
0,000085
200
0,000041
0,000042
0,000042
300
400

0,000027
0,000020

0,000028
0,000021

0,000028
0,000021
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Denge faktörü aşağıdaki form ile hesaplanır.
𝑅𝐿 =

1

(2)

(1+𝐾𝐿 ∗𝐶𝑂 )

RL değerleri Tablo 2’de verilmiştir. RL>1 olduğunda adsorbentin, adsorpsiyon için uygun
olduğu söylenebilir. RL=0 ise tersinmezdir ve 0<RL<1 olduğunda adsorpsiyona uygundur
(Abdel-Halima, vd., 2011). R L<1 kirletici-TAK arasındaki etkileşimin fiziksel olduğu,
adsorpsiyon işleminin elverişli olduğu ve adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiğini
söyleyebiliriz.
3.3. Kinetikler
Kinetik modelleri adsorpsiyon prosesinin hızını belirlemek için kullanılır. 25-35-45ºC’de elde
edilen sonuçlar ile kimyasal etkileşimi dikkate alan Yalancı 1. (Lagergen) ile 2. Derece (HoMcKay); ve partiküller arası difüzyon katsayıları belirlenmiştir. Yalancı 2. Derece kinetiğine
uyduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo 3. Kinetik katsayıları
Partiküller Arası
Yalancı 1. Derece
Yalancı 2. Derece
Difüzyon
Sıcaklık
k2
(ºK)
Kip
2
2
2
k1 (dk-1)
R
R
R
1/2
(mg/(gr*dk ))
(g/mg*dk)
298
0,2467
0,9595
0,1063
0,1028
0,7604
0,9999
308

0,1849

0,9441

0,0171

1,0000

0,1262

0,8505

318

0,1765

0,9398

0,0175

1,0000

0,0733

0,3232

3.4. Termodinamik
Adsorpsiyon esnasında katı yüzeye tutunan moleküller arasında oluşan etkileşimden dolayı bir
ısı ortaya çıkar. Bu ısı, sabit sıcaklık ve basınçta kendiliğinden oluştuğundan serbest entalpi
değişimi yani adsorpsiyon serbest entalpisinin ΔG, daima eksi işaretlidir. Gaz ya da sıvı
ortamında daha düzensiz olan moleküller katı yüzeyinde tutunarak daha düzenli hale
geldiğinden adsorpsiyon sırasındaki entropi değişimi yani adsorpsiyon entropisi (ΔS) de daima
eksi işaretlidir. Adsorpsiyon serbest entalpisi ve adsorpsiyon entropisinin daima eksi işaretli
olması,
ΔH= ΔG+ T*ΔS
eşitliğindeki adsorpsiyon entalpisinin daima eksi işaretli olmasını gerektirir.

(3)

Adsorpsiyon işlemi ekzotermik olduğundan, ısı artışına paralel olarak adsorpsiyon kapasitesi
düşer. Termodinamik hesaplamaları sonucunda entalpi, gibbs serbest enerji ve entropi değişimi
eksi (-) olarak belirlenmiştir. Bu termodinamik katsayılarının eksi (-) olması adsorpsiyonun
uygulanabilir olduğunu, fizisorpsiyon olduğunu, sorpsiyon reaksiyonun ekzotermik
olduğunu/kendiliğinden gerçekleştiği (∆H) ve az yapısal değişiklik, az rastgele adsorpsiyon
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(∆S) olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Bilgili, 2006; Akkaya, 2012). Entropi diğer deyişle
düzensizlik azalmıştır. Bunun sebebi adsorpsiyon işleminde adsorplanan madde
birikim/tutunma ile daha düzenli hale geçmesidir. ∆H<84 kj/mol ve ∆G’nin -20 ile 0 kj/mol
arasında elde edilmesi ise adsorpsiyonun fiziksel etkileşimle gerçekleştiğini ifade eder
(Akkaya, 2012).

LnKc

Adsorpsiyon Termodinamiği
3,3500
3,3000
3,2500
3,2000
3,1500
y = 1702,5x - 2,4025
3,1000
R² = 0,9781
3,0500
3,0000
2,9500
2,9000
0,00310 0,00315 0,00320 0,00325 0,00330 0,00335 0,00340

1/T, K-1

Grafik 4. Termodinamik katsayıları
Tablo 4. Serbest Gibbs, Entalpi ve Entropi Enerjileri
ºK
∆G (kj/mol)
∆H(kj/mol)
∆S (J/mol*K)
298
308

-8,16
-8,08

318

-7,76

-14,15

-0,02

4. SONUÇ
Bu çalışmada, toksik bir madde olan ve canlılar üzerinde olumsuz etki oluşturabilen fenolün
sulardan toz aktif karbon ile adsorpsiyon yöntemiyle giderimi ve buna etki eden parametreler
araştırılmıştır. Toz aktif karbonla yüksek verimde fenol giderildiği tespit edilmiştir. Optimum
işletme şartları; 0,3 gr/100 mL (3 gr/L), 10 dk, 100 mg/L fenol olarak belirlenmiştir. Tüm
sıcaklıklar için Langmuir ve Elovich izotermlerine uygun olduğu görülürken diğer izotermler
için sıcaklığa bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir. İzoterm katsayılarından adsorbent yüzeyinin
homojen/aynı enerjiye sahip olduğu, adsorpsiyonun tek katmanda gerçekleştiği, kirletici-TAK
arasındaki etkileşimin fiziksel olduğu ve adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiği sonuçlarına
ulaşılmıştır. Kinetik çalışmaları sonucunda ise Yalancı 2. Derece kinetiğine (R 2>0,99) uygun
olduğu görülmüştür. Termodinamik hesaplamaları sonucunda entalpi, gibbs serbest enerji ve
entropi değişimi eksi (-) olarak belirlenmiştir. Bu termodinamik katsayılarının eksi (-) olması
adsorpsiyonun uygulanabilir olduğunu, fizisorpsiyon olduğunu, sorpsiyon reaksiyonun
ekzotermik olduğunu/kendiliğinden gerçekleştiği, az yapısal değişiklik ve az rastgele
adsorpsiyon olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
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Sonuç olarak, adsorpsiyon bazı dezavantajlarına rağmen fenol giderimi için ilgi gören bir
yöntemdir. Orta derecede fenol kirliliği için, toksik etkilerinden dolayı biyolojik arıtım
yöntemleri (lagünler, havalandırmalı stabilizasyon havuzları, damlatmalı filtreler ve aktif
çamur), tercih edilebilirken yüksek derecede kirlilik giderimi için adsorpsiyon tercih
edilmektedir (Yener ve Aksu, 1999). Adsorpsiyon prosesi, özellikle maliyeti düşük adsorbent
kullanımı ile atık su arıtımı için tercih edilebilecek önemli bir alternatiftir. Pahalı olmayan
adsorbentler ile veya manyetik özellik gösteren adsorbentler ile çeşitli toksik kirleticilerin
giderimi üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
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Özet
Maden atıkları gerek miktar gerekse farklı karakteristik (tehlikeli, tehlikesiz, inert) özellikler
göstermeleri bakımından dikkatle yönetilmesi gereken bir atık türüdür. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre; imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize
sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları tarafından 5,7 milyon tonu tehlikeli
olmak üzere toplam 45 milyon ton atık yaratılmıştır. Madencilik sektöründen kaynaklanan
dekapaj malzemesi ve pasa atıkları ise 811 milyon ton olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha büyük bir hızla ulaşması ve sanayi sektörümüzün
uluslararası rekabet gücünün artması, çevre dostu teknolojilere geçmesi ile mümkün olacaktır.
Bu da, atıkların geri kazanım oranının en üst seviyeye çıkarılması için entegre atık yönetimi
alanındaki çalışmalara bağlıdır. Entegre atık yönetiminin temeli; atık yönetimi, atık önleme,
atık azaltma, yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanma, bertaraf hiyerarşisine
dayanmaktadır. Bu çalışmada; madencilik faaliyetleri sonrası açığa çıkan atıkların çevresel
etkileri ve yönetimi, ayrıca geri dönüşüm ve yeniden kullanım alternatifleri ile birlikte Avrupa
Birliği (AB) çevre mevzuatına uyum süreci analizi ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: AB, Atık yönetimi, Çevre mevzuatı, Madencilik, Geri dönüşüm.

ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN WASTE MANAGEMENT AND THE
EUROPEAN UNION ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN THE MINING
SECTOR
Abstract
Mining wastes are one of the types of wastes that must be carefully managed in terms of both
quantities and different characteristics (e.g. hazardous, non-hazardous, inert). According to the
data of the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) 2018, a total of 45 million tons of waste
were generated by the manufacturing industry, thermal power plants, organized industrial
zones, mining enterprises and health institutions, 5.7 million tons of which were dangerous. It
was determined that 811 million tons of this waste were constituted pickling
material/uneconomic rock waste from the mining sector. It will be possible for our country to
reach its sustainable development targets at a faster pace and to increase the international
competitiveness of our industry sector with environmentally friendly technologies. This is due
to the work in the area of integrated waste management to maximize the recovery rate of waste.
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The basis of integrated waste management; waste prevention, waste reduction, reuse, recycling,
energy recovery, disposal hierarchy. In this study; after the mining activities, the environmental
impacts and management of the wastes, as well as the recycling and reuse alternatives, as well
as the analysis of the harmonization process with the European Union (EU) environmental
legislation are put forward.
Keywords: Environmental legislation, EU, Mining, Recycling, Waste management.

1. GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz yüzyıl birçok teknolojik imkânı insanlığın hizmetine sunarken, hızlı
ekonomik büyüme, kentleşme, nüfus artışı ve tüketim seviyesinin yükselmesi, giderek artan
miktarlarda atık oluşumuna yol açmaktadır. Bu atıklar; insan ve çevre sağlığı açısından
potansiyel tehlike oluşturmakta, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi başta doğa
ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir (Uzunoğlu, 2014; ÇŞB,
2017). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre bilincinin sürekli gelişme göstermesi
neticesinde; atıklar insanların kurtulmak istediği bir madde olmaktan çıkıp, doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olan, birçok sektöre hammadde sağlayan, yeniden ürün veya enerjiye
dönüştürülmede kullanılan, kısaca ekonomik değeri yüksek bir meta haline gelmiştir.
Madencilik faaliyetleri, kirlenme ve çevresel etkileri nedeniyle toplumda çok olumsuz bir üne
sahiptir. Bununla birlikte, madenciliğin toplumların gelişimi için çok önemli olduğu ve olmaya
devam edeceği konusunda şüphe yoktur (Dold, 2008). Maden yataklarının aranması, üretimi ve
zenginleştirilmesi süreçlerinde uygulanan işlemler; hava, toprak, su kaynaklarını, dolayısıyla
çevreyi ve çevrede yaşayan canlıları etkilemektedir. Genel olarak; açık işletme madenciliğinin
çevre üzerindeki olumsuz etkileri, yeraltı madenciliği ve cevher hazırlama çalışmalarına oranla
çok daha fazladır (Şekil 1).

Yeraltı maden işletmesi

Maden açık işletmesi

Cevher hazırlama /
zenginleştirme tesisi
Şekil 1. Maden işletme yöntemleri ve çevre ilişkileri (Delibalta, 2017)

Madencilik faaliyetlerinde atık/ürün oranına bağlı olarak büyük miktarlarda atık oluşmaktadır.
Maden atıkları; üst toprak, örtü-kazı (dekapaj), atık kaya (pasa) ve zenginleştirme atıklarından
meydana gelmektedir. Madencilik faaliyetleri sonrası açığa çıkan maden atıkları ve yönetimi
Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Maden atıkları (Karapınar, 2009)
Dünyada birçok ülkenin başlıca sorunu olan atık yönetimi; ülkemizde de özenle yürütülen
çalışmaların başında yer almakta, bu çalışmalar sosyal ve politik duyarlılığın artması ile birlikte
son 10 yılda çok ciddi bir gelişme göstermiştir. Özellikle, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci de
bu çalışmaları önemli oranda etkileyen bir unsur olmuştur. Bu maksatla; Türkiye’de maden
atıkları yönetimi ve çevresel boyutu güncel gelişmeler ile ele alınarak incelenmiştir.
2. MADEN ATIKLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması sadece bölgesel bir
sorun değil, dünya çapında bir sorundur. Bireysel devletlerin, ilgili zararların giderilmesine bir
dizi yasal önlemle katlandığı uzun bir süreçtir. Her ülkenin madencilik sektöründe kendine özgü
iklim, jeoloji, toprak, ekonomik ve sosyal koşulları vardır (Zasterova ve diğ., 2015). Amaç,
bozulan alanların üretkenlik sürecine hızlı bir şekilde katılmasını sağlamak ve doğa ile sağlıklı
çevreyi eski haline getirecek olan ıslah (rehabilitasyon) işlemlerini seçmektir.
Maden atıkları; gerek miktar, gerekse farklı karakteristik (tehlikeli, tehlikesiz, inert) özellikler
göstermeleri bakımından, dikkatle yönetilmesi gereken bir atık türüdür. Bu nedenle; Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığınca
sürdürülen ilgili mevzuat çalışmaları ve AB çevre politikaları kapsamında atık yönetimi detaylı
olarak ortaya konulmaktadır. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine
göre; imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve
sağlık kuruluşları tarafından beyan edilen anket sonuçları değerlendirilmektedir.
3.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ATIK YÖNETİMİ

Madencilik faaliyetleri yıllar önce kademeli olarak durmasına rağmen, bu alanlar halen mevcut
sorunu temsil etmekte ve atıklarının ıslahı konusundaki toplumsal baskılar da artmaktadır
(Haibin ve Zhenling, 2010). Son yıllarda akademik çalışmaların odağı haline gelen geri
dönüşüm ekonomisi, daha ileri atık kontrol ve kullanım teknikleri ile atık arıtma işlemine
uygulanarak, geri dönüşüm ekonomisine dayanan yeşil sanayi zincirleri inşa edilerek, soruna
bir çözüm üretilmesine katkı koymaktadır
Madenler, ülkelerin en önemli doğal ve ekonomik kaynaklarındandır. Yüksek sanayi ve
küreselleşme ile birlikte bu kaynaklara duyulan talep her geçen gün artmakta, madenlerin yanlış
ve verimsiz kullanımı da çevrenin tahribine yol açmaktadır. Madencilik sektörü belirli
karakteristik özelliklere sahiptir ve bu özellikleriyle diğer sektörlerden kısmen ayrılmaktadır.
Madenler yenilenemeyen kıt kaynaklardır ve oluştukları yerlerde işletilmek zorundadır. Bu
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amaçla; kurulacak tesisler ve oluşan atıklar, teknik ve ekonomik unsurların yanı sıra mutlaka
ulusal ve uluslararası çevre mevzuatları da dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
3.1. Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Atık Yönetimi
AB çevre politikası; kirliliği önlemeyi, azaltmayı, ortadan kaldırmayı ve doğal kaynakların
ekolojik dengeye zarar vermeyecek biçimde kullanılmasını temin ederek sürdürülebilir
kalkınmayı sağlamayı, çevresel zararın kaynağında önlenmesini, çevre korumanın diğer
sektörel politikalarla (enerji, ulaştırma vb.) entegrasyonunu güvence altına almayı
amaçlamaktadır. 1993 yılında yürürlüğe giren AB’yi oluşturan antlaşma (Maastricht
Anlaşması) ile çevre alanına politika statüsü verilmiştir. AB çevre politikasının gelişiminde,
1973 yılından bu yana hazırlanan Çevre Eylem Programları (ÇEP) oldukça etkili olmuştur.
6.ÇEP’nın süresi 2012 yılı temmuz ayında dolmuştur. 2020 yılına kadarki dönemi kapsayacak
olan 7.ÇEP çalışmaları sürmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. AB Çevre politikasına ilişkin orta ve uzun vadeli hedefler (AÇA, 2015)
1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile çevre, AB ile üye ülkeler
arasında paylaşılan yetki alanlarından biri olarak kabul edilmiştir. Lizbon Antlaşması uyarınca,
Birliğin çevre politikası aşağıdaki hedeflerin takibine katkıda bulunur:





Çevre kalitesinin muhafaza edilmesi, korunması ve iyileştirilmesi,
İnsan sağlığının korunması,
Doğal kaynakların etkin ve rasyonel biçimde kullanılması,
Bölgesel veya dünya çapındaki çevre sorunlarının ele alınmasına yönelik uluslararası
düzeydeki tedbirlerin teşvik edilmesi ve özellikle iklim değişikliğiyle mücadele
edilmesidir (ABB, 2013).
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AB’nin çevre alanında bütün ekler ve teknik uyarlamalar da dâhil olmak üzere 500’den fazla
yasal düzenlemesi bulunmaktadır. AB çevre müktesebatı yatay konuların (Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED), Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD), çevresel sorumluluk,
çevresel bilgiye erişim) yanında, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma,
endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü alanındaki
düzenlemeleri kapsamaktadır. Ayrıca, bu alandaki müktesebat birçok uluslararası sözleşmeyi
de içermektedir (Dönmez ve Değirmen, 2016). AB çevre müktesebatı, uyum ve uygulamanın
ciddi yatırım ihtiyacı doğurduğu alanlardan biridir (Şekil 4).
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) (2007-2023) Türkiye’nin, AB’ye katılımı için bir
ön koşul olan, AB çevre müktesebatına uyumun sağlanması ve mevzuatın etkin bir şekilde
uygulanması amacıyla ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleştirilmesi zorunlu
çevresel iyileştirmeler ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri içermektedir.
Bu doğrultuda UÇES kapsamında, Türkiye’de başta su, atık, hava, endüstriyel kirliliğin
kontrolü, doğa koruma ve yatay sektör olmak üzere çevre konusunda öncelik verilen alanlara
yönelik amaç, hedef, strateji ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ortaya konulmuştur. Bu
çerçevede AB’ye uyum için yapılması gereken çevre yatırımlarının maliyeti (kimyasallar ve
gürültü sektörleri hariç) yaklaşık 59 milyar Avro olarak hesaplanmıştır (ABB, 2013). Çevre
faslı 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de yapılan Hükümetlerarası Konferansla müzakerelere
açılmıştır.

Şekil 4. Hammadde kullanımı ile bağlantılı politikalar ve yeşil ekonomi (AÇA, 2015)
3.1.1. AB atık mevzuatı
Günümüzde, AB atık mevzuatı aşağıda yer alan düzenlemelerden oluşmakta (Şekil 5), diğer
taraftan ürünlerin atık performansı ile ilgili Ekotasarım Direktifi ve REACH Tüzüğü gibi
düzenlemelerin de atık mevzuatıyla yakın ilgisi bulunmaktadır. Atık yönetimi ile ilgili “kirleten
öder”, “atık hiyerarşisi” ve “atık sonrası statü”sü (end of waste) gibi temel kavramları
tanımlayan 2008 tarihli Atık Çerçeve Direktifi (2008/98/EC), genel mevzuatın çerçevesini
çizen bir şemsiye niteliğindedir. İlgili düzenlemeler kapsamında, atık sektörü altında AB üye
ülkelerince 2020 yılı itibarıyla karşılanması gereken hedefler aşağıda verilmektedir.
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Şekil 5. AB Atık mevzuatı (Veral ve Yiğitbaşıoğlu, 2018)
Atık Çerçeve Direktifi altında; Belediye atıklarındaki kâğıt, metal plastik ve cam gibi atık
materyallerin yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün en az %50 seviyesine çıkarılması,
tehlikeli olmayan inşaat ve yıkım atıklarının yeniden kullanımı, geri dönüşümünün ve diğer
materyal geri kazanımlarının en az %70 seviyesine çıkarılması; Düzenli Depolama Direktifi
altında; düzenli depolamaya giden biobozunur belediye atıklarının miktarının %35’e
azaltılması; Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi altında; ambalaj atıklarının ağırlıkça en az
% 60 oranında geri kazanılması ya da enerji geri kazanımıyla atık yakma tesislerinde yakılması,
ambalaj atıklarının ağırlıkça en az %55-en fazla %80 oranında geri dönüşümü, ambalaj
atıklarındaki bazı materyaller için ağırlık olarak belirtilen minimum geri dönüşüm oranlarının
karşılanması; cam için %60, kağıt ve karton için %60, metaller için %50, plastikler için %22.5,
ahşap için %15 (Veral ve Yiğitbaşıoğlu, 2018). Tüm bu yaklaşımlar, atık önleme ve yönetimi
ile ilgili olarak AB’de yasal düzenlemeleri şekillendirmektedir.
3.2. Türkiye’de Maden Atıkları Yönetmeliği ve Yenilikler
Ülkemizde maden işletmeleri ve atıkları, halen yürürlükte olan ve aşağıda kısaca belirtilen pek
çok kanun ve yönetmeliklere tabidir. Söz konusu mevzuatlar zaman içinde değiştiği için,
işletme sürecinde mutlaka yürürlükte olan ulusal ve uluslararası mevzuatlar araştırılmalı ve
dikkate alınmalıdır.
Bunlardan bazıları; Çevre Kanunu, Maden Kanunu, İş Kanunu, Orman Kanunu, Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği, Diğer ilgili mevzuatlar (Erdemoğlu, 2016).
Madencilik faaliyetleri sonucu oluşan atıkların yönetimini disiplin altına almak için
2006/21/EC sayılı Maden Atıkları Direktifi kapsamında hazırlanan taslak Maden Atıkları
Yönetmeliği (MAY) 2014 yılı Eylül ayında resmi görüşlere açılmış, 15.07.2015 tarihli ve
29417 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
Yönetmeliğin amacı; madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya
depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve
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insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir
(Aka, 2016). Söz konusu yönetmelik, 15 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin içeriğinde;







Maden atıklarının karakterizasyonu ve maden atık bertaraf tesislerinin sınıflandırılması,
Maden atık bertaraf tesislerinin geçirimsizlik sistemi, tesis kapatma işlemleri,
Atık yönetimi ve acil eylem planları,
Çevre izin ve lisans süreci,
Maden atık bertaraf tesislerinin çevresel izlemesi,
Çeşitli ve son hükümler (sondaj çamurları, geçici depolama, inert atıklar, kazı
boşluklarının doldurulması, alıcı ortamda bertaraf) konularına ilişkin hükümler yer
almaktadır. Söz konusu yönetmeliğin ana başlıkları aşağıda kısaca verilmektedir.

3.2.1. Maden atık karakterizasyonu
Maden atığı karakterizasyonunda yer alan bazı tanımlar aşağıdaki gibidir:
Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan
veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali,
Maden atığı: Madenlerin aranması, çıkarılması, zenginleştirilmesi veya depolanması
sonucunda oluşan katı veya şlam/sulu çamur şeklinde madde veya malzemeyi (Tablo 1),
Tehlikeli maden atığı: Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY)’nin Ek-3/A’sında yer alan
tehlikelilik özelliklerinden birini ya da birden fazlasını taşıyan, Ek-4’te altı haneli atık kodunun
yanında yıldız (*) işareti bulunan maden atıklarını ve/veya MAY’nin Ek-3’ünde belirtilen
analizler sonucunda ilgili mevzuatta yer alan sınır değerleri aşan maden atıklarını,
Tehlikesiz maden atığı: AYY’nin Ek-4 atık listesinde yıldız (*) işareti bulunmayan maden
atıklarından, MAY’nin Ek-3’ünde belirtilen analizler sonucunda ilgili mevzuatta yer alan sınır
değerleri aşmayanları,
İnert maden atığı: MAY Ek-4/A’da verilen listede yer alan veya Ek-4/B’ye göre belirlenen
maden atıklarını tanımlamaktadır.
Tablo 1. Maden atıklarının genel sınıflandırılması (RG, 2015a)
Atık Kodu
01
01 01
01 03
01 04
01 05

Atık Kodu Tanımı
Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve
kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar
Maden kazılarından kaynaklanan atıklar
Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal olarak
işlenmesinden kaynaklanan atıklar
Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal
işlemlerinden kaynaklanan atıklar
Sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

Açıklama

Pasalar
Cevher zenginleştirme
atıkları
Cevher zenginleştirme
atıkları
Sondaj atıkları

Maden atığının tehlikeli olup olmadığını belirlemek amacıyla; Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin
Ek-4 atık listesi, tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesinde Ek-3/A’da verilen tehlikelilik
özellikleri ve Ek-3/B’de verilen sınır değerler kullanılır (RG, 2015b). Genel olarak maden
atıklarının karakterizasyonu ve mühendislik özellikleri (Vardar, 2012; Yüce, 2012); Yüksek su
içerikli, Düşük – orta geçirimlilik, Düşük plastisite, Düşük – orta kesme (makaslama) dayanımı,
Yüksek – orta sıkıştırılabilirlik göstermektedir.
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3.2.2. Maden atık tesisleri sınıflandırma kriterleri
Maden atık tesisleri aşağıda yöneltilen sorulara verilen cevaplara göre kategorize edilir.
 İnsan ve çevre sağlığı açısından ciddi tehlike var mı?
 Tesisin inşa edileceği alan veya potansiyel etki alanı ÇED Yönetmeliği Ek-5’deki
duyarlı yöreler listesinde mi?
 Malzeme yığını stabilitesine yönelik olası bir kayma/heyelan riski var mı?
 Belirli bir eşik değerin üzerinde tehlikeli atık içeriği var mı?
 Tesisteki mevcut tehlikeli kimyasal ve müstahzarların düzeyi yüksek mi?
Evet → Kategori A
Hayır → Kategori B
3.2.3. Maden atık yönetim planı
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tesisin 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritadaki yeri, koordinatları,
Tesisin vaziyet planı, (idari/teknik üniteler 1/5000-1/1000 ölçekli)
Cevherin bulunduğu formasyonun jeolojik ve litolojik yapısı, mineralojisi, cevherleşme
yapısı (masif, damar tipi, vs.), jeokimyası, cevherin yataklanma şekli, boyutu ve diğer
jeolojik birimlerle olan kontak ilişkisi, alterasyon durumu,
Madencilik faaliyetleri sonucu oluşan atıkların fiziksel ve kimyasal özellikleri,
Maden atığının karakterizasyonu, atığın miktarı ve bertaraf tesisinin sınıfı,
Maden atıklarının geri kazanım, yeniden kullanım ya da maden sahası dışında başka bir
sektörde hammadde olarak kullanılması planlanıyor ise; atığın miktarı, atık kodu, proses
bilgileri, çevresel etkilerine ilişkin bilgiler,
Maden atık yönetiminin çevre ve insan sağlığı üzerine muhtemel etkileri, işletme,
kapatma ve kapatma sonrasında alınacak önlemler;
- Maden atığı oluşmadan önceki mevcut su ve toprak özelliklerinin incelenmesi,
- Maden atıklarının su kaynakları, hava, toprak ve canlı yaşamı üzerine olabilecek
etkileri ve alınacak önlemler,
Dahili acil eylem planı,
Çevresel izleme planı, bilgilerini içermelidir (RG, 2015b).

3.2.4. Finansal garanti
Kategori A sınıfı maden atık bertaraf tesis işletmecileri; faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza
dolayısıyla, üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ve maden atık bertaraf
tesisinin rehabilitasyonu için finansal garanti yaptırmak zorundadırlar (Aka ve Hamarat, 2015;
Aka, 2016). Bununla ilgili usul ve esaslar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca
belirlenmektedir.
3.3. Maden Atıklarının Bertaraf ve Uzaklaştırılması Teknikleri
Ülkemizin atık yönetim politikası; a) kaynağında atık azaltılması yani az atık üretimi (waste
minimization), b) mümkün olduğu durumlarda atıkların yeniden kullanılması (reuse), c) geri
kazanım (recovery) ve d) geri dönüşüm (recycling) şeklindedir (Çetiner vd., 2006; Delibalta ve
Çiner, 2017).
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Tüm bu seçeneklerin değerlendirilemeyeceği durumlarda ise, atıkların bertaraf edilmesi söz
konusudur. Atıkların bertarafı; bir anlamda kirliliğin bir noktadan başka bir noktaya taşınması
demek olduğundan, az atık üretilmesi atık yönetiminin ilk basamağını oluşturmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Haber Bülteni verilerine göre; imalat sanayi iş
yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları
tarafından 5,7 milyon tonu tehlikeli olmak üzere toplam 45 milyon ton atık yaratılmıştır (TÜİK,
2018). Aynı yıl maden işletmelerinde 811 milyon ton mineral atık oluşmuştur. Mineral atıkların
%99’unun dekapaj malzemesi/pasa olduğu tespit edilmiştir.
Bu atıkların geri kazanım ve bertaraf yöntemleri ise Şekil 6’da verilmiştir. Ülkemizde halen
lisanslı ve geçici faaliyet belgeli olarak toplam 36 maden atığı düzenli depolama tesisi
bulunmaktadır.

Şekil 6. Mineral atıkların geri kazanım ve bertaraf yöntemleri (TÜİK, 2017a)
Türkiye’de aynı yıl 1.698 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulunmuştur. Düzenli
depolama tesislerinde 44 milyon ton atık bertaraf edilmiş olup, toplam kapasitesi 834 milyon
m3 olarak tespit edilen 134 düzenli depolama tesisinde 6 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 44
milyon ton atık bertaraf edilmiştir. Yakma tesislerinde 310 bin ton atık bertaraf edilmiş olup,
toplam kapasitesi 644 bin ton/yıl olan 6 yakma tesisinde 63 bin ton tehlikeli ve 248 bin ton
tehlikesiz olmak üzere toplam 310 bin ton atık bertaraf edilmiştir. Geri kazanım tesislerinde 33
milyon ton atık geri kazanılmış olup, toplam kapasitesi 424 bin ton/yıl olan 7 kompost tesisinde
140 bin ton atık işlem görmüş ve 20 bin ton kompost üretilmiştir. Ayrıca, atık geri kazanımı
lisanslı 35 beraber yakma (ko-insinerasyon) tesisinde 739 bin ton atık yakılarak enerji geri
kazanımı gerçekleştirilmiştir. Lisanslı diğer 1.516 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 32
milyon ton metal, plastik, kâğıt, mineral vb. atık geri kazanılmıştır (TÜİK, 2017b).
4. SONUÇLAR
Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biridir. Özellikle,
sanayi devriminden bu yana toplumların gelişim sürecinde kömür ve çeliğin çok önemli etkileri
olmuştur. Günümüzde de madencilik faaliyetleri olmaksızın insan yaşamının sürdürülebilmesi
olası değildir. Bugün kullandığımız arabalardan, içinde yaşadığımız evlere, bilgisayarlardan
telefonlara kadar yaşamımız için vazgeçilmez olan hemen her şey, madencilik faaliyetleri
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sonucu elde edilen ürünler sayesinde var olmaktadır. Madenler; milyonlarca yılda oluşan,
tüketildiğinde yenilenemeyen doğal kaynaklardır.
Madencilik faaliyetlerinde atık/ürün oranına bağlı olarak büyük miktarlarda atık oluşmaktadır.
Maden atıkları gerek miktar, gerekse farklı karakteristik (tehlikeli, tehlikesiz, inert) özellikler
göstermeleri bakımından dikkatle yönetilmesi gereken bir atık türüdür. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre; imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize
sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşları tarafından 5,7 milyon tonu tehlikeli
olmak üzere toplam 45 milyon ton atık yaratılmıştır. Madencilik sektöründen kaynaklanan
dekapaj malzemesi ve pasa atıkları ise 811 milyon ton olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha büyük bir hızla ulaşması ve sanayi sektörümüzün
uluslararası rekabet gücünün artması çevre dostu teknolojilere geçmesi ile mümkün olacaktır.
Bu da, atıkların geri kazanım oranını en üst seviyeye çıkartmayı hedefleyen Avrupa Birliği
(AB) çevre politikası kapsamında atık mevzuatı uyum sürecine ve entegre atık yönetimi
alanındaki çalışmalara bağlıdır. Bu maksatla, Maden Atıkları Yönetmeliği (MAY) 15/07/2015
tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 15/07/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
AB’nin madencilik atıklarına ilişkin politikası; bertaraf tesislerinde uzun vadeli istikrar
sağlanmasını ve madencilik faaliyetlerinin, su ve toprak üzerinde, asit veya alkali drenajı ve
ağır metallerin sızması sonucu oluşan olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Bu
doğrultuda, işletme sahipleri; maden çıkarma faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların asgari
düzeye indirilmesi, işleme tabi tutulması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine ilişkin atık
yönetim planları oluşturmakla yükümlüdür. Dünya medeniyetleri madenler sayesinde
oluşmuştur. Sürdürülebilir kalkınmanın gereği olarak, çevre ile uyumlu madencilik
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi şarttır. Bu amaçla; maden tesisleri ve atıkları, teknik ve
ekonomik unsurların yanı sıra mutlaka ulusal ve uluslararası çevre mevzuatları da dikkate
alınarak değerlendirilmelidir.
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ESTİVASYON DÖNEMİNDE SİYAH RENGİN KARA
SALYANGOZUNUN (Helix aspersa) AĞIRLIK KAYBI ÜZERİNE ETKİSİ
Hülya Şereflişan*, Ahmet Alkaya
Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü, İskenderun Teknik Üniversitesi, Iskenderun, Hatay, Türkiye.
* Sorumlu yazar: e-posta:hulya.sereflisan@iste.edu.tr

Özet
Bu çalışmada, sıcaklığın yüksek ve nemin azaldığı estivasyon döneminde, koyu kabuk renginin
ağırlık kaybı üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Kara salyangozları (Helix aspersa) yaz
uykusuna girdiklerinde, kabukları siyah ve beyaza boyanmıştır. Bu araştırmada beyaz boyalı,
siyah boyalı ve doğal renginde olmak üzere, biri kontrol üçer tekerrürlü üç grup
oluşturulmuştur. Her grup için 20 adet salyangoz planlanmış ve toplamda 180 adet H. aspersa
kullanılmıştır. Estivasyona giriş ve çıkışları sırasıyla Haziran sonu ve Eylül ortası olarak
belirlenmiştir. Her grup üyesinin ağırlık ölçümü, estivasyon öncesi ve sonrası yapılmıştır.
Ağırlık değerleri dikkate alındığında kontrol grubu ile beyaz ve siyah gruplar arasında önemli
bir farkın olmadığı (P>0.05), siyah ve beyaz gruplar arasında istatistiki olarak önemli bir farkın
olduğu (ANOVA) görülmektedir (P<0.05). Estivasyon sürecinde, yüksek ısı emiliminin koyu
renkli kabukta daha fazla olması nedeniyle, açık rengin bu kara salyangozu için avantajlı olduğu
belirlenmiştir. Salyangoz yetiştiriciliğinde ağırlık kazancı önemli bir konu olması nedeniyle, bu
çalışma salyangoz kültüründe yeni yöntemlerin oluşturulmasına ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: Helicidae, Salyangoz kabuğu, Estivasyon, Ağırlık kazancı

THE EFFECT OF BLACK COLOR ON THE WEIGHT LOSS OF THE LAND SNAIL
(Helix aspersa) IN ESTIVATION PERIOD
Abstract
In this study, the effect of dark shell color on weight loss was investigated in the period of
estivation when temprature was increasing and moisture was decreasing. When the snails (Helix
aspersa) enter the summer sleep, their shells are painted in black and white. In this study, three
groups, one control with replicates, consisting of white colour, black colour and natural colour
were formed. 20 snails were planned for each group and a total of 180 H. aspersa was used.
Begining and end of estivation were determined as the end of June and mid-September,
respectively. Weight measurement of each group member was done before and after estivation.
When weight values were taken into consideration, it was seen that there was no significant
difference between the control group and the white and black groups (P> 0.05), and that there
was a statistically significant difference (ANOVA) between the black and white groups (P
<0.05). In the process of estivation, it was determined that the light color was advantageous for
land snail because of the higher heat absorption in the dark shell. Since weight gain in snail
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cultivation is an important issue, this study will shed light on the creation of new methods in
the land snail culture.
Keywords: Helicidae, Snail shell, Estivation, Weight gain

1. GİRİŞ
Bir canlının yüzey rengi yalnızca iletişimde değil, çevresl faktörlere karşı kamuflaj olarakta
kullanılmaktadır (Badyaev ve Hill, 2000; Thery ve ark., 2005; Exnerova ve ark., 2006).
Canlının en dıştaki yüzey tabakasının rengi, yansıtılan dalga boylarına bağlıdır. Renklenme,
vücut yüzeyini kaplayan tabaka tarafından absorbe edilen enerjiyi etkiler ve renk koyulaştıkça
absorbe edilen enerji miktarı da yükselir. Dolayısıyla, hayvanların renklendirilmesinin
kuraklıkta bir rolü olabilir, özellikle kurak yaşayan hayvanlar için bu durum önemlidir
(Cloudsley-Thompson, 1978). Karasal yumuşakçalar, dehidrasyona karşı oldukça hassas
canlılardır (Prior, 1985; Luchtel ve Deyrup-Olsen, 2001) ve bu nedenle kurak ortamlarda
hayatta kalmak için bazı adaptasyonlara ihtiyaçları vardır. Beyaz renk, kara salyangozlarının
sıcak ortamlardaki başarısını artırabilir bir unsur olarak görülmektedir. Beyaz renkli kabuklar,
güneş ışığını daha fazla yansıtmasından dolayı (Schmidt-Nielsen ve ark., 1971), açık renkli
kabukları olan kara salyangozları daha düşük vücut ısısı kaydetmektedir (Heath, 1975). Böylece
bu canlılar, yüksek sıcaklıkta hayatta kalma oranlarını artırabilmektedirler (Richardson, 1974).
Sphincterochila cinsi salyangozlarının kabukları beyazdır. Bu renk avantajından dolayı
Sphincterochila candidissimave en bol bulunan gastropoddur (Moreno-Rueda, 2002). S.
candidissimave, kurak bir yaşama ortamına sahip yaşadığı Sierra elvira bölgesinde
yaşamaktadır. Yaşadıkları ortamda susuz kalmaya karşı, mikro yaşam alanlarına sığınmak gibi
hayati bir stratejiye sahip olmalarına rağmen (Steinberger ve ark., 1983; Arad ve ark., 1989;
Cook, 2001), S. candidissima kurak mevsimde (yaz) sığınakları kullanmamaktadırlar (MorenoRueda, 2007; Moreno-Rueda ve ark., 2007). Moreno-Rueda (2008), S.candidissima’nın
kabuğunun salt beyaz renkte olmasından dolayı, kurak zamanda korunacak bir sığınağa ihtiyaç
duymadığını ve bu rengin hayatta kalmasına katkıda bulunduğunu bildirmektedir.
Salyangozlarda kabuk hariç vücut ağırlığının yaklaşık %80-90'ı sudur ve bu nedenle vücut
ağırlığındaki bir azalma su kaybına işaret etmektedir (Schmidt-Nielsen ve ark., 1971; YomTov, 1971; Steinberger ve ark., 1981).
Bu çalışmada, kabuk rengi koyu olan Helix cinsi kara salyangozlarının yetiştiriciliğinde
kuraklık etkisinden kaynaklı ağırlık kaybı araştırılmıştır. Salyangozların yetiştiriciliğinde,
kuraklık etkisinden kurtulmak için, canlı doğal olarak bir strateji geliştiremediği için, kabukta
açık renk uygulaması gibi bir manipüasyonun, salyangoz kültüründe vücut ağırlık kaybının
giderilmesinde yeni bir yöntem oluşumuna ışık tutacaktır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma, Hatay ili İskenderun ilçesinde (36º 58’ 47 - 36º 17’56) toplanan Helix aspersa türü
salyangozlarla yapılmıştır. Toplanan salyangozların, yarı açık bir alanda bir hafta ortama
adaptasyonu sağlanmıştır. Araştırma öncesi, bir grup salyangoz beyaza, diğer grup siyah renge
boyanarak gruplar ayrılmıştır (Şekil 1). Böylece, beyaz boyalı (BB), siyah boyalı (SB) ve doğal
renginde olmak üzere (K), biri kontrol üçer tekerrürlü üç grup oluşturulmuştur. Her grup için
20 adet salyangoz planlanmış ve toplamda 180 adet H. aspersa, 9 adet 40x40x50 cm
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büyüklüğündeki penlere yerleştirilmiştir. Estivasyona giriş ve çıkışları sırasıyla Haziran sonu
ve Eylül ortası olarak belirlenmiştir. Her grup üyesinin ağırlık ölçümü, estivasyon öncesi (EÖ)
ve sonrası (ES) 0,1 g hassasiyetli dijital terazi ile, yükseklik ve genişlik ölçümü ise dijital
kumpas (0,01 mm) ile ölçümlenmiştir.

Şekil 1. Farklı renklere boyanmış salyangozlar
İstatistiki hesaplamalarda SPSS paket programı kullanılmıştır. Karşılaştırmalar yapılamadan
önce varyansların homojenliği test edilmiştir. Aktivasyon öncesi ve sonrası ölçüm değerlerinin
karşılaştırılmasında t-testi (Eşleme metodu-paired t test), siyah ve beyaz renge boyanmış
bireyler ile kontrol grubundaki bireylerin aktivasyon sonrası ölçüm değerlerinin
karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi (one-way Anova) ve Duncan Testi
kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Salyangozların estivasyon sürecine girdikleri aydan itibaren, sıcaklık, nem ve yağış verileri
günlük ölçümlenerek aylık ortalama değerler belirlenmiştir. En yüksek sıcaklık ve en düşük
yağış Ağustos ayında görülürken, en yüksek nem oranı Temmuz ayında tespit edilmiştir (Tablo
1).
Tablo 1. Estivasyona giriş ve çıkış süresince sıcaklık, nem ve yağış değerleri
Günlük
Haziran
Temmuz
Ağustos
S.H
Maksimum sıcaklık (ºC)
34.2
36,4
39
0.28
Minimum sıcaklık (ºC)
26
28
33
0.32
Ortalama günlük sıcaklık (ºC) 30.36
31.03
36.67
0.26
Nem (%)
61
64
62
0.25
Günlük yağış (mm.)
8.3
1.1
0.0
0.02
Siyah Renge Boyanan Bireylerin Estivasyon Öncesi ve Sonrası Ağırlık, Yükseklik ve
Genişliklerinin Karşılaştırılması:
Siyah renge boyanan bireylerin estivasyon öncesi ve sonrası ağırlık, yükseklik ve genişlik
değerlerinde istatistiki olarak çok önemli farklılıklar (P<0.05) tespit edilmiştir (Tablo 2). Tablo
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2 de siyah renge boyanan bireylerin estivasyon öncesi ve sonrası ağırlık, yükseklik ve genişlik
ölçümlerine ait tanımsal istatistik değerleri ve estivasyon öncesi ve sonrası değerlerinin
karşılaştırılması verilmiştir.
Tablo 2 Siyah renge boyanan bireylerin estivasyon öncesi ve sonrası ağırlık, yükseklik ve
genişlik ölçümlerine ait tanımsal istatistik değerleri ve estivasyon öncesi ve sonrası
kıyaslamalar
Standart
α = 0.05
Ortalama
N
sapma
P<0.05
Ağırlık-Siyah-Estivasyon öncesi
24,83
20
1,93
Ağırlık-Siyah-Estivasyon sonrası
22,66
20
1,40
(p= 0.000)
Yükseklik-Siyah- Estivasyon öncesi
36,22
20
0,95
P<0.05
Yükseklik-Siyah- Estivasyon sonrası
36,29
20
0,97
(p= 0.000)
P<0.05
Genişlik-Siyah- Estivasyon öncesi
26,39
20
0,99
(p= 0.000)
Genişlik-Siyah- Estivasyon sonrası
26,45
20
1,01
Beyaz Renge Boyanan Bireylerin Estivasyon Öncesi ve Sonrası Ağırlık, Yükseklik ve
Genişliklerinin Karşılaştırılması:
Beyaz renge boyanan bireylerin estivasyon öncesi ve sonrası ağırlık, yükseklik ve genişlik
değerlerinde istatistiki olarak çok önemli farklılıklar (P<0.05) tespit edilmiştir (Tablo 3).
Tablo 3. Beyaz renge boyanan bireylerin estivasyon öncesi ve sonrası ağırlık, yükseklik ve
genişlik ölçümlerine ait tanımsal istatistik değerleri ve estivasyon öncesi ve sonrası değerlerinin
karşılaştırılması.
Standart
Ortalama
N
sapma
α = 0.05
Ağırlık-Beyaz-Estivasyon öncesi
Ağırlık-Beyaz- Estivasyon sonrası
Yükseklik-Beyaz- Estivasyon öncesi
Yükseklik-Beyaz- Estivasyon sonrası

24,63
24,33
36,38
36,48

20
20
20
20

1,69
1,71
0,83
0,82

P<0.05
(p= 0.000)
P<0.05
(p= 0.000)

Genişlik-Beyaz- Estivasyon öncesi

26,35

20

0,98

P<0.05

Genişlik-Beyaz- Estivasyon sonrası

26,41

20

0,98

Kontrol Grubundaki Bireylerin Estivasyon Öncesi ve Sonrası Ağırlık, Yükseklik ve
Genişliklerinin karşılaştırılması:
Kontrol grubunda ki bireylerin estivasyon öncesi ve sonrası yükseklik ve genişlik değerlerinde
α=0.05 düzeyinde istatistiki olarak önemli farklılık (P>0.05) tespit edilmemiştir. Estivasyon
öncesi ve sonrası ortalama ağırlık değerleri arasında önemli bir farklılık ancak α=0.05
düzeyinde belirlenmiş (p = 0,039) olup, α = 0.01 düzeyinde ise anlamlı bir farklılığın olmadığı
görülmektedir (Tablo 4).
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Tablo 4. Kontrol grubundaki bireylerin estivasyon öncesi ve sonrası ağırlık, yükseklik ve
genişlik ölçümlerine ait tanımsal istatistik değerleri ve estivasyon öncesi ve sonrası değerlerinin
karşılaştırılması.
Standart
Ortalama
N
sapma
α = 0.05
Ağırlık-Kontrol- Estivasyon sonrası
Ağırlık-Kontrol- Estivasyon çıkış
Yükseklik-Kontrol- Estivasyon öncesi
Yükseklik-Kontrol- Estivasyon sonrası

24,9021
23,4637
36,5274
36,6068

20
20
20
20

2,04
2,04
1,00
1,00

P<0.05
(p = 0,039)

Genişlik-Kontrol- Estivasyon öncesi

26,5163

20

1,10

P>0.05

Genişlik-Kontrol- Estivasyon sonrası

26,5647

20

1,10

P>0.05

4. TARTIŞMA
Sphincterochila candidissima'daki estivasyon sırasında kabuk renginin değişmesinin kilo
kaybına etki ettiğini, kabukları siyaha boyanmış salyangozların kontrol salyangozlarından daha
hızlı kilo kaybettiğini tespit etmiştir (Moreno-Rueda, 2008). Bu çalışmada ise ortalama ağırlık
değerleri dikkate alındığında kontrol grubu ile beyaz ve siyah grupları arasında önemli bir
farkın olmadığı (P>0.05) tespit edilmiştir.
Bu çalışmada siyah renge boyanan bireylerin estivasyon öncesi ve sonrası ağırlık, yükseklik ve
genişlik değerlerinde istatistiki olarak çok önemli farklılıklar (P<0.05) tespit edilmiştir. Bu
sonucun ardındaki en muhtemel mekanizma, siyah renkte boyanmış kabuklarda ışık
yansımasının daha düşük olması ve bu nedenle diğer salyangoz türleri ile yapılan diğer
çalışmalarda gösterildiği gibi daha fazla ısı tutmasıdır (Heath, 1975; Moreno-Rueda, 2008).
Vücut sıcaklığı arttıkça su kaybı da artar, vücut ağırlığı düşer (Yom-Tov, 1971). Gövde
büyüklüğü kabuk rengi ile ısı emilimi arasındaki etkileşimi etkileyebilir (Slotow ve ark., 1993),
literatürde sunulan sonuçlar, beyaz rengin kurak yaşayan salyangozlarda hayatta kalmak için
avantajlı olduğunu göstermektedir (Heller, 1984). Bu araştırmada, estivasyon sonrası siyah,
beyaz ve kontrol grubunun ağırlık, yükseklik ve genişliklerinin karşılaştırılması sonucunda,
genişlik ve yükseklik ortalama değerleri arasında gruplar arası farkın istatistiki olarak önemli
olmadığı (P>0.05) tespit edilmiştir. Bunun yanında ortalama ağırlık değerleri dikkate
alındığında kontrol grubu ile beyaz ve siyah grupları arasında önemli bir farkın olmadığı
(P>0.05), ancak ortalama ağırlık değerleri açısından siyah ve beyaz gruplar arasında istatistiki
olarak önemli bir farkın olduğu (P= 0,01) görülmektedir (P<0.05).
5. SONUÇ
Sonuç olarak, deneysel bir yaklaşım uygulayan bu çalışma, karada yaşayan salyangozların
kabuk renginin ağırlık kaybına etki ettiği hipotezini ve bunun bir sonucu olarak,
termoregülasyonun aracılık ettiği bir mekanizmayı desteklemektedir.
Ayrıca, bu araştırma yetiştiricilik açısından değerlendirildiğinde kurak ortamda yapılan
yetiştiricilikte ağırlık kaybının olmaması konusunda türün kabuk renginin önemli olduğuna
dikkat çekmektedir.
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Özet
Bu çalışmada, Helix aspersa’nın yaz ve kış uyku süreci gözlenmiş ve yem almadan hayatta
kalma süresi araştırılmıştır. Mart 2017 yılında iskenderun da toplanan 90 adet salyangoz, özel
tasarlanmış, cam materyalden oluşturulmuş, pen adı verilen akvaryumlara yerleştirilmiştir.
Araştırma salyangozların yaşam gücüne bağlı olarak 24 ay sürmüştür. Takip edilen estivasyon
ve hibernasyon dönemleri sırasıyla; 1. Estivasyon Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında; 2.
estivasyon Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gözlenmiştir. 1. hibernasyon Kasım, Aralık,
Ocak ve Şubat aylarında gözlenirken, 2. hibernasyon Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart
aylarında gözlemlenmiştir. Her estivasyon ve hibernasyon sürecinin başı, ortası ve sonunda,
spreyleme yöntemiyle penler nemlendirilerek salyangozlar uyandırılmış ve penlerin cam
yüzeyinde hareketleri izlenmiştir. 4 ay boyunca, yalnızca estivasyon ve hibernasyon çıkışı
uyandırılışında, salyangozlara besin olarak marul toplamda 8 kez bir öğün (sabah) verilmiştir.
Yaşama oranı 1. Estivasyon, 1. Hibernasyon 2. Estivasyon ve 2. Hibernasyon çıkışı sırasıyla %
94,3,% 73,% 26,6 ve% 1,1 olarak gözlenmiştir. Bu çalışmada, biyoçeşitliliğin önemli bir kriteri
olan iklimsel değişkenlik noktasında, kara salyangozların hayatta kalma direncinin
belirlenmesi, salyangoz yetiştiricilik çalışmalarına faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Estivasyon,Hibernasyon, yaşama oranı, spreyleme yöntemi

SURVIVAL RESISTANCE OF THE LAND SNAIL (Helix aspersa) AT
BIODIVERSITY POINT
Abstract
In this study, the summer and winter sleep processes of Helix aspersa were observed and the
survival time without feeding was investigated. 90 snails collected in Iskenderun were placed
in specially designed aquariums called pen in March 2017. The research lasted for 24 months
depending on the survival conditions of the snails. The periods of aestivation and hibernation
were determined. First aestivation was observed in July, August, September and second
aestivationwas observed in June, July and August. Then, First hibernation was observed in
November, December, January and February, while the second hibernation was observed in
November, December, January, February and March. At the begining, middle and end each
estivation and hibernation process, the snails were awakened by spraying method to observe
the movements of the snails on the glass surface. Snails were fed only after the aestivation and
hibernation process by lettuce in the morning (total of 8 times) during 24 hours. Survival rates
of end of 1. Aestivation, 1. Hibernation 2. Aestivation and 2. Hibernation period were found
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as 94.3%, 73%, 26.6% and 1.1% , respectively. In this study, the determination of survival
resistance of land snails was investigated and it will be useful in snail breeding while
considering climatic variability, which is an important criterion of biodiversity.
Keywords: Aestivation, Hibernation, survival rate, spraying method

1. GİRİŞ
Helicidae ve Achatinidae familyası kara salyangozlarının tüketimi ve üretimi konusunda
Avrupa ve Afrika, iki önemli bölgedir (Abdussamad, vd. 2010). Hayvanlar, stresli bir çevresel
ortama girdiklerinde fizyolojik, morfolojik, biyokimyasal ve davranışsal olarak adaptasyon
sergileyebilmektedirler (Storey, K.B., 2002 ) Kurak aylarda, salyangoz kendini kabuk içine
çekerek, suyun muhafazası için kalkerli bir maddeyle oluşturulan epifrim ile apertur açıklığını
kapatmaktadır. Böylece Su kaybı, süreksiz nefes alma modeli kullanılarak daha da
geciktirilerek, pnömostom, hızlı bir CO2 ve O2 değişimini sağlamak için aralıklarla açılmaktadır
(Hermes-Lima vd., 1998). Estivasyon sürecine girmiş olan salyangozlarda büyüme, üreme ve
hareketsel davranış azalmaktadır (Malcolm, vd.,2006). Salyangozların estivasyonda susuz ve
besinsiz olarak birçok ay yaşayabildiği bildirilmektedir (Akinnusi, 1998). Estivasyon ve
hibernasyona giren salyangozlar vücut rezervinden çok düşük oranda yararlanmaktadır. Bu
dönemlerde büyümede azalma olduğu için, yetiştiricilik açısından zaman kaybı anlamına
gelmektedir (Omoyakhi, 2007). Olumsuz çevresel koşullar altında hayatta kalabilmek için
fizyolojik ve davranışsal adaptasyon eşliğinde estivasyon ve hibernasyon dönemi geçiren
(Cook, 2001) salyangozların davranış ve fizyolojisindeki değişimler, sıcaklık, nem ve
fotoperyoda bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (Cook, 2001; Storey, 2002; Giokas,
vd.,2007). Bu hayvanların biyolojisi iklim ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu için, kara
salyangozları küresel ısınmanın etkisini gösteren bir gösterge olduğu öngörülmektedir
(Goodfriend, 1992; Malcolm ve ark. 2006). Kara salyangozlarının fizyolojik ekolojileri üzerine
yapılan uzun vadeli çalışmalar, çevresel faktörlerin bu canlılar üzerindeki etkileri aydınlatması
yönünde yararlı olmuştur (Cook, 2001; Michaelidis ve ark., 2007). Şu ana kadar, bu tür
çalışmalar laboratuvar koşullarında bir kaç yaygın veya “popüler” taksonla sınırlıdır (Wieser
ve Wright, 1979; Rees ve Hand, 1993; Withers ve diğerleri, 1997 ;Giokas ve diğerleri 2005;
Michaelidis ve diğerleri, 2007).
İlkbaharda üreme dönemi geçiren Helicidae familyası üyesi Codringtonia helenae, kışın uzun
süreli hibernasyon süreci ve yaz aylarında kısa süreli estivasyon süreci geçirmektedir (Cook,
2001). Akdeniz bölgesinde, sonbahar ve yaz mevsiminde hibernasyon ve estivasyon peryodu
sergileyen H. aspersa’lar, yıllık aktivite döngüsü lokalite olarak, yıllar ölçüsünde değişiklik
göstermektedir. Farklı iklim ve coğrafik alanlarda yıllık aktivite döngüsü daha büyük
değişimler içermektedir. Bu durum, değişik iklimlere adaptasyon yeteneğine sahip Helix
aspersa'nın geniş alanlara yayılımını sağlamıştır (Iglesias ve d., 1996). H. aspersa kuzey Galler
bölgesinde estivasyona girmeden sekiz ay hibernasyon süreci geçirirken (Bailey, 1981),
Portekizde kısa süreli estivasyona giren H. aspersa’lar hibernasyona girmemektedirler
(Albuquerque de Matos, 1989). Akdeniz bölgesinde H. aspersa, tipik olarak hibernasyon ,
estivasyon ve çoğunlukla da Ağustos ayında üreme dönemi görülmektedir (Iglesias ve d.,
1996). Bu çalışmada, H. aspersa’nın yıllık yaşam döngüsü içinde hibernasyon ve estivasyon
süreci takip edilmiş, düzenli olarak sıcaklık artışında estivasyon, düşüşünde hibernasyon
gözlenmiştir. Besine olan dayanıklılığı araştırıldığı için besinsizliğin oluşturduğu stres ve enerji
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kaybından dolayı üreme eylemi ve yumurtlama gözlenmemiştir. Biyoçeşitliliğin önemli bir
kriteri olan iklimsel değişkenlik noktasında, kara salyangozların hayatta kalma direnci, bu
çalışmada belirlenmeye çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu araştırmada kullanılan salyangozlar, Mart 2017 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesi Kozaklı
mevkiiden 90 adet toplanmıştır. ortalama ağırlığı 25.54g, yüksekliği 35.95 mm ve genişliği
24.47 mm olan salyangozların, benzer büyüklükte olmasına önem verilmiştir. Toplanan
salyangozlar, özel tasarlanmış, cam materyalden oluşturulmuş, 50x50x5 cm büyüklüğünde, pen
adı verilen akvaryumlara yerleştirilmiştir (Şekil 1). Penlerin içine sediment olarak humuslu ve
az killi olan 20 cm yüksekliğinde toprak konulmuştur. Araştırma salyangozların yaşam gücüne
bağlı olarak 24 ay sürmüştür. Takip edilen estivasyon ve hibernasyon dönemleri sırasıyla; 1.
Estivasyon; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 2. Estivasyon; Haziran, Temmuz ve Ağustos
aylarında gözlenmiştir. 1. Hibernasyon; Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında gözlenirken,
2. Hibernasyon; Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında gözlemlenmiştir.
Her
estivasyon ve hibernasyon sürecinin başı, ortası ve sonunda, spreyleme yöntemiyle penler
nemlendirilerek salyangozlar uyandırılmış ve penlerin cam yüzeyinde hareketleri izlenmiştir.
24 ay boyunca, yalnızca estivasyon ve hibernasyon çıkışı salyangozlar uyandırılarak, toplamda
8 kez bir öğün (sabah) besin olarak marul verilmiştir. Salyangozların uyandırılmasında
spreyleme yöntemi kullanılmıştır. Penlerin toprağı ıslatılmadan yalnızca nemlendirilmiştir.
Ortamın sıcaklık değerlerine müdehale edilmemiş, 24 ay süresince var olan sıcaklıkta çalışma
sürdürülmüştür (Tablo 3).

Şekil 1. Salyangozların estivasyon ve hibernasyon sürecini geçirdikleri penler
3. BULGULAR
3.1. Salyangozların Penlere Yerleştirilmesi ve Estivasyona Geçiş Aşaması
Mart ayında doğal ortamdan toplanan salyangozlar, cam penlere yerleştirildikten sonra ortama
adaptasyon için yalnızca iki gün serbest besleme yapılarak bolca marul verilmiştir. Mart ayında
oldukça hareketli olan salyangozlar, penlerin cam yüzeyinde gezinme hareketleri
sergilemişlerdir. Nisan ayında hareketleri azalan salyangozlar, içinde sediment olarak toprak
bulunan penlerin toprak seviyesine yakın bölgede hareketlilik sergilemişlerdir. Mayıs ayında
hareket daha da azalarak neredeyse hareketsiz bir sürece girmişlerdir. Bu ayın sonunda
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salyangozlar yarı yarıya penlerin toprak seviyesine yakın cam üzerinde ve pen içindeki toprak
yüzeyinde sabitlenmişlerdir (Tablo 1). Kontrol edildiğinde henüz apertur boşluğu açık olan
salyangozların estivasyona girmediği anlaşılmıştır. Haziran ayı sonunda apertur açıklığı epifrim
ile kapatıldığı görülmüş ve 1. Estivasyonun başladığı anlaşılmıştır.
3.2. Birinci Estivasyon Süreci ve Uyanıştaki Salyangoz Davranışı
Salyangozlar estivasyon sürecinde bulundukları bölgede hiç hareket etmeden Temmuz,
Ağustos ve Eylül aylarını geçirmişlerdir. Ortam sıcaklığının 24-25 oC’ye düşmesine paralel
olarak Ekim ayında bir veya iki salyangozun uyanarak epifrim tabakasının koparıldığı
gözlenmiştir. Bu gözlem estivasyondan uyanış anlamına geldiği için olayı hızlandırmak
amacıyla spreyleme yöntemi kullanılarak, penlere ince tanecikler halinde su püskürtülmüştür.
Böylece ortamdaki salyangozlar ve toprak yeterince nemlendirilmiştir.
Estivasyon çıkışında yaşama oranı % 94,3 olarak tespit edilmiştir. Bu uyanışta yalnızca bir gün
serbest yemleme yapılarak bolca marul verilmiştir (Şekil 2). İlk on gün çok hareketli olan
salyangozlar, Ekim ayı sonunda hareketsiz duruma geçmiştir. Kasım ayı ortalarında ortam
sıcaklığının 22 oC’nin altına düşmesiyle epifrim tabakası oluşturan salyangozlar, kış uykusuna
(1. Hibernasyon) geçmişlerdir.

Şekil 2. Birinci estivasyondan uyanmış Şekil 3. Birinci hibernasyondan
salyangoz görüntüsü
salyangoz görüntüsü

uyanmış

3.3. Birinci Hibernasyon Süreci ve Uyanıştaki Salyangoz Davranışı
Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kış uykusunda olan salyangozlar, pen içinde daha çok
cam yüzeyde sabitlenmeyi tercih etmişlerdir. Beyaz renkli kalın yapıda oluşturdukları epifrim
ile yaklaşık dört ay hiç hareket etmeden hibernasyonu geçirmişlerdir. Mart ayı ortalarında 5-6
salyangoz epifrimi parçalayıp yavaş yavaş hareketlenmeye başladıkları gözlenmiştir. Bu
aşamada ortam spreylenerek nemlendirilmiş ve penlerdeki tüm salyangozlar uyandırılmıştır.
Yaşama oranı % 73,2 olarak tespit edilen salyangozlara, yalnızca bir gün marul verilerek bolca
ve serbest yemleme yapılmıştır (Tablo 2; Şekil 3).
Dışkı oranı beslendikten 6 saat sonunda yüksek oranda olmamıştır. On gün normal hareketlilik
gözlenmiştir. Nisan ayı az, Mayıs ayında çok daha az hareketlilik gözlenmiştir. Sıcaklığın
yükselmeye başladığı Haziran ayında pen içinde rastgele dağılarak hareketsiz sürece
girmişlerdir.
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3.4. İkinci Estivasyon Süreci ve Uyanıştaki Salyangoz Davranışı
Mevsim olarak ortam sıcaklığı Haziran ayında daha erken ısınması nedeniyle İkinci Estivasyon
süreci Haziran ayında başlamıştır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaz uykusunu
geçiren salyangozlar, hava sıcaklığının azalmaya başladığı Eylül ayında uyanışa geçmişlerdir.
İkinci yaz uykusu aşamasında oluşan epifrim yapısı daha ince olduğu gözlenmiştir (Şekil 6) .
Yine spreyleme ile ortam ve salyangozlar nemlendirilerek uyanış tamamlanmıştır (Şekil 4).
Salyangozlardan uyanmayanlar tek tek kontrol edilmiş ve yaşama oranı %26,6 olarak
belirlenmiştir. Bolca sadece bir gün boyunca marul ile besleme yapılmış ve hareketleri
izlenmiştir. Pen içindeki salyangoz hareketi 1. Estivasyona göre daha az görülmüştür. Eylül
ayını az hareketli geçiren salyangozlar, Ekim ayında oldukları yerde bekleyişe geçmiş, ancak
epifrim oluşturmamışlardır. Pen içindeki dağılış genellikle toprağa yakın cam kısımlarda
sabitlenmişlerdir. Kasım ayı başında 2. Hibernasyona geçiş yaşanmış, tüm bireylerde epifrim
oluşmuştur.

Şekil 4. İkinci estivasyon süreci sonunda uyanan salyangoz görüntüsü
3.5. İkinci Hibernasyon Süreci ve Uyanıştaki Salyangoz Davranışı
Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında kış uykusuna yatan salyangozlar, pen içindeki
toprak zemine yakın cam yüzeyinde sabitlenmişlerdir. Epifrim yapısı kirli beyaz renginde
olduğu görülmüştür. 2. Hibernasyon 5 ay sürmüştür. Mart ayı sonunda havaların ısınmasıyla
birlikte salyangozlardan yalnızca biri uyanmış, diğerleri kontrol edildiğinde yaşama oranının
%1,1 olduğu tespit edilmiştir. 90 adet salyangoz ile başlanılan çalışmanın sonucunda (24 ay
sonunda) 1 adet salyangoz besinsizliğe dayanmıştır (Şekil 5). Sınırsız beslenen bu salyangoz
bir hafta beslendikten sonra doğaya bırakılmıştır.

Şekil 5. İkinci hibernasyon süreci sonunda
uyanmış salyangoz görüntüsü

Şekil 6. Epifrim oluşturmuş salyangozlar
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Tablo 1. Estivasyon ve hibernasyon döneminin görüldüğü aylar
Aylar
2017
2018
1.Hibernasyon
Ocak
1.Hibernasyon
Şubat
Besin
verilmedi, Hibernasyondan uyanış,
Mart
hareketli
yalnızca
bir
gün
besleme
Besin verilmedi, az Besin verilmedi, az
Nisan
hareketli
hareketli
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül

Ekim
Kasım
Aralık

Besin
verilmedi,
hareketsiz
Salyangozlar hareketsiz
1.Estivasyon
1.Estivasyon
1.Estivasyon

2019
2.Hibernasyon
2.Hibernasyon
2.Hibernasyon

2.Hibernasyondan
uyanış, bir gün besin
verildi
verilmedi, -

Besin
hareketsiz
2.Estivasyon
2.Estivasyon
2.Estivasyon
2.Estivasyondan
uyandırma, bir gün
besleme
Estivasyondan uyanış, Besin verilmedi, çok az
bir gün besleme
hareketli
1.Hibernasyon
2.Hibernasyon
1.Hibernasyon
2.Hibernasyon

-

Tablo 2. Salyangozların Birinci ve İkinci Estivasyon ile Birinci ve İkinci Hibernasyon
sürecinde yaşama oranları
Salyangoz sayısı
1.Pen
2.Pen
3. Pen
Yaşama Oranı
(%100)
Başlangıç canlı sayısı
30
30
30
100
Birinci Estivasyon sonrası yaşayan
28
28
29
94,3
salyangoz sayısı
Birinci Hibernasyon sonrası yaşayan
23
22
21
73,2
salyangoz sayısı
İkinci Estivasyon sonrası yaşayan
7
9
8
26,6
salyangoz sayısı
İkinci Hibernasyon sonrası yaşayan
0
0
1
1,1
salyangoz sayısı
Tablo 3. Estivasyon ve hibernasyon sürecinde ortalama sıcaklık değerleri
Sıcaklık(oC) Ort.
Sıcaklık(oC) Ort.
1.Estivasyon
29
1.Estivasyon sonrası
24
2.Estivasyon
30
2.Estivasyon sonrası
25
1.Hibernasyon
18
1.Hibernasyon sonrası
23
2.Hibernasyon
19
2.Hibernasyon sonrası
26
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4. TARTIŞMA
Salyangozlar, ortamda su ve besin azaldığında ya da olmadığında estivasyon veya hibernasyona
uyarılmaktadırlar (Omoyakhi, 2007). Estivasyonun başlangıcında salyangoz kabuğunun
apertur açıklığında epifrim tabakası oluşarak, açıklık kapatılmaktadır (Rizzatti ve Romero,
2001). A. marginata salyangozunun, estivasyona geçtikten 9 gün sonra epifrim oluşturduğu
bildirilmiştir (Abdussamad, vd. 2010). Bu çalışmada, salyangozlar estivasyona girdikten 5-6
gün sonra, hibernasyona girdikten 7-8 gün sonra epifrim tabakasını oluşturmuşlardır.
Omoyakhi (2007), A. marginata’nın estivasyon sürecinin Haziran ayından Eylül ayına kadar
olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada da Estivasyon süreci benzer aylarda gözlenmiştir.
Salyangozlar bu uyuşukluk (estivasyon- hibernasyon) döneminde enerji kaynağı olarak kendi
dokusal yapısını kullanarak otofaji özellik sergilemektedirler. Yani, sindirim sisteminde
depolanan enerji rezervleri ile manto dokusundaki glikojen tüketimi sayesinde bu dönemleri
besinsiz geçirebilmektedirler (Lukong ve Onwubiko, 2004). Estivasyon ve hibernasyon
süresinin uzunluğuna paralel olarak ölüm oranının daha yüksek olduğu bildirilmiştir
((Abdussamad, vd. 2010; Rees ve Hand, 1993). Bu çalışmada, yaklaşık 3 ay süren birinci
estivasyondan sonra yüksek yaşama oranı (% 94,3) görülürken, ikinci estivasyon ve
hibernasyonda düşük bir yaşama oranı (%26,6-%1,1) görülmüştür. Literatürde belirtildiği gibi
uyuşukluk süreci (estivasyon-hibernasyon) uzadıkça yaşama oranı doğru orantılı olarak
düşmektedir.
Epifrim, salyangozların su kaybını en aza indirmek için havalandırma sırasında kabuk açıklığını
kapatmak için kullandıkları kalsifik bir mukus zarıdır [Omoyakhi et al., 2008]. Epifrim oluşumu
salyangozların strese karşı koymak için önemli bir davranışsal adaptasyondur. Mukus zarının
salgılanması, suyun korunması stratejilerinden biri olup, % 20 oranında su tasarrufu sağlandığı
bildirilmektedir (Arad, 2001). Salyangoz kabuğundaki apertur açıklığının boyutu ve epifrim
oluşumu için geçen süre arasında pozitif bir ilişki olduğu, yani açıklık ne kadar genişse, epifrim
oluşumu için o kadar uzun bir zaman gerekli olduğu bildirilmektedir (Yoloye, 1994). Bu
çalışmada, benzer büyüklükte seçilmiş olan salyangozlar arasında, çok az sayıda olan daha
küçük boyuttaki salyangozların daha kısa sürede epifrim oluşturduğu gözlenmiştir. Bu gözlem
literatüre paraleldir. Ayrıca estivasyon dönemlerinde oluşan epifrimlerin daha açık renkte ve
daha kalın yapıda olduğu tespit edilmiştir. Hibernasyon dönemine girerken epifrim oluşumunun
daha geç oluştuğu ve renk olarak kirli beyaz renkte olduğu gözlenmiştir.
5. SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilen sonuca göre H. aspersa besinsiz olarak Birinci estivasyon ve birinci
hibernasyonu yüksek yaşama oranı ile geçirmiştir. Yaşama gücü yüksek olduğu anlaşılan bu
türün, yetiştiricilik için kullanılabilecek bir tür olarak değerlendirilmesi kaçınılmazdır.
Ayrıca, biyoçeşitlilik açısından bakıldığında, bulunduğu ortamın fiziksel koşullarına uyum
sağlayarak, vücut rezervini yaşayabilme sınırına kadar kullanabilen, otofajik bir canlı olduğu
anlaşılmıştır. Olumsuz şartlarda estivasyon-hibernasyon dönemine girerek kendini korumaya
alan kara salyangozlarının (H. aspersa ) sürdürülebilir bir biyoekosistem içinde canlı çeşitliliği
için oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır.
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Özet
Unionid midyeleri ile diğer tatlı su çift kabukluları arasındaki en önemli farklılıklardan biri
eşsiz yaşam döngüleridir. Unionid midyeleri yaşam döngüsünü tamamlamak için bir konakçı
balık beklerken, diğer çift kabuklu aile üyelerinin serbest yüzen larvaları konakçı olmadan
yetişkin aşamaya gelebilmektedir. Tatlı su midyeleri iç döllenme yolu ile döllenen
yumurtalarını solungaçlarının marsupial bölümünde kuluçkalamaktadırlar. Glochidia larval
aşamasına gelince, hayatta kalmak ve metamorfoz geçirebilmek için uygun bir konakçı balığa
bağlanması gerekmektedir. Tatlı su midyesi konakçı balık ilişkisi sucul ekosistem içinde
biyoçeşitliliğin sürdürülebilir dengesidir. Avrupa ve Amerika da uzun yıllar kabuk endüstrisi
için aşırı avcılık nedeni ile tür kaybına maruz kalan tatlı su midyeleri, özel yaşam döngüleri
nedeniyle, biyoçeşitlilikte ele alınması ve irdelenmesi gereken önemli mollusk bireyleridir.
Biyomonitör özelliklerinden dolayı çevreye katkı sağlayan tatlı su midyelerinin konakçı balık
seçiciliği, onları ayrıcalıklı canlı grubunda değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bu derlemede,
ülkemizde henüz nesli tükenme tehditi altında bulunmayan tatlı su midyelerinin konakçı balık
ilişkisinin tür çeşitliliği için gerekli olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tatlı su midyesi, Unionoidae, glochidia, konakçı balık, midye solungacı.

RELATIONSHIP BETWEEN MUSSELS-HOST FISH IN THE LIFE CYCLE OF
FRESHWATER MUSSEL
Abstract
One of the most important differences between Unionid mussels and other freshwater bevalves
is their unique life cycle. Unionid mussels are waiting for a host fish to complete the life cycle,
while free-floating larvae of other bivalve family members can reach the adult stage without a
host. Freshwater mussels incubate their eggs by internal fertilization in the marsupial section
of their gills. When it comes to the glochidia larval stage, it must be connected to a suitable host
fish in order to survive and pass the metamorphosis. The relationship between freshwater
mussel and host fish is the sustainable balance of biodiversity in the aquatic ecosystem. For
many years in Europe and the US, freshwater mussels, which have been subjected to species
loss due to overfishing for the shell industry, are important mollusc individuals who need to be
extensively studied in biodiversity due to their private life cycles. The host fish selectivity of
freshwater mussels that contribute to the environment due to their biomonitor properties
requires evaluation in privileged living group. In this review, it was emphasized that freshwater
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mussels, which are not yet threatened with extinction, are necessary for species diversity in
Turkey.
Keywords: Freshwater mussel, Unionoidae, glochidia, host fish, mussel gill

1. GİRİŞ
Tatlı su midyeleri, nehir ve göl ekosistemlerinde besin döngüsü, su filtrasyonu ve diğer
organizmalar için biyolojik yaşam alanı sağlama bakımından, ekolojik rollerleri bulunan önemli
canlılardır (Atkinson, Kelly, & Vaughn, 2014; Spooner, Vaughn, & Galbraith, 2012; Strayer et
al., 2004; Vaughn, 2018). Aynı zamanda tatlı su midyeleri dünya çapında en fazla tehdit
altındaki faunal gruplar arasındadır (Lopes-Lima ve ark., 2014). Tatlı su midyelerinin
azalmasının nedenleri arasında habitat kaybı, parçalanma ve bozulma, aşırı kullanım, iklim
değişikliği ve yerli olmayan türlerin girişi yer almaktadır (Lopes-Lima ve diğerleri, 2017;
Strayer ve diğerleri, 2004). Ayrıca, bu canlıların, tatlı su balıkları ile bağlantı kurabilme
eğilimleride yaşam döngüsünü etkileyen önemli bir unsurdur (Haag, 2012; Strayer, 2008). Tatlı
su midye yaşam döngüsü, içinde glochidium veya lasidium olarak bilinen larvaların balığa
(nadiren amfibilere) bağlanması gereken parazitik bir aşama içermektedir (Kat, 1984; Strayer,
2008; Watters, 1994). İlginç bir şekilde, bazı balık grupları (Acheilognathinae), yumurtalarını
midye solungaçlarına yerleştirerek, tatlı su midyelerini doğrudan parazitlendirebilmektedirler
(Smith, Reichard, Jurajda ve Przybylski , 2004; Şereflişan, 2018). Tatlı su midyesi ile konakçı
balık arasındaki dinamik etkileşimde, glochidia'nın sınırlı dağılım kapasitesi (Bauer, 2001;
Haag, 2012), midye popülasyonunu etkileyen önemli unsurdur (Lellis ve King, 1998 ;
Dickinson ve Sietman, 2008). Balık-midye ilişkisinin anlaşılması, tatlı su midyelerinin
korunmasında kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, bu çalışma balık ve tatlı su midyeleri
arasındaki ilişkilere ilişkin yayınlanmış literatür bilgisini özetleyerek, balık - midyesi ilişkisi
üzerine koruma amaçlı araştırmalar için gelecekte yönlendirici çalışmalara dikkat
çekilmektedir.
2. TATLI SU MİDYELERİ İÇİN BALIĞIN KONAKÇILIK ROLÜ VE ÖNEMİ
Tatlı su midyelerinin yaşamı, dişi midyenin solungaçlarının interlamel boşluklarına (su tüpleri)
yumurtalar bırakıldığında, su kolonundan süzülen sperm ile döllendiklerinde başlar
(Haag,2012) (Şekil 1). Döllendikten hemen sonra, larva glochidia'ya dönüşür ve yaklaşık 2-6
hafta (kısa süreli kuluçka) ile 8 ay (uzun süreli kuluçka) arasında değişen bir süre sonunda anaç
midye tarafından serbest bırakılır (Haag, 2013). Tatlı su midye türlerinde yıllık yumurta
verimliliği 2.000 ile 10.000.000 glochidia arasında değişmektedir (Bauer, 1987a; Haag, 2013).
Bununla birlikte, çoğu türün glochidia'sı (glochidia'nın% 99,99'una kadar uygun bir konakçıya
bağlanamadığı) çok düşük hayatta kalma oranlarına sahiptir ( Haag, 2012; Jansen, Bauer ve
Meike, 2001; Strayer, 2008; Young & Williams, 1984). Glochidiaların midye tarafından
salıverilmesi, aktif ve pasif strateji içermektedir. Aktif olanında, balığı cezbetmek için bazı
modifikasyonlar kullanılırken, pasif olanında, yalnızca su kolonuna basit salıverme işlemi
şeklindedir ( Barnhart, Haag ve Roston, 2008; Haag, 2012; Strayer, 2008). Manto cazibesinin
ritmik kasılmalarını içeren aktif stratejilerde genellikle şöyle bir yöntem izlenmektedir; midye
solungacının su tüplerinde tutulan glochidia paketleri salınmadan önce, manto dokusunun
kıvrılma, kasılma ve gevşeme hareketi ile konakçı balığı cezbetme eylemi yapılırken, bu
hareketlere kanıp tuzağa düşürülen konakçı balık midyeye yaklaştığında, kabuklar arasından
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glochidia salınımı gerçekleştirilir (Barnhart et al., 2008) (Şekil 2). Su sütununa serbest bırakılan
glochidialar birkaç saat ile 14 gün arasında tür ve abiyotik koşullara bağlı olarak hayatta
kalabilir (Bauer, 1994; Haag, 2012; Jansen ve diğerleri, 2001). Su içinde sürüklenen
glochidialar, birçok canlı organizma dâhil olmak üzere her türlü yüzeye yapışabilmektedir
(Haag, 2013). Glochidia uygun bir konakçı balığa tutunmak için kancasız ise konakçının
solungaç lamellerine kist denilen bir kese oluşturarak kendini kapsüller, kancalı ise solungaç,
sırt ve kuyruk yüzgecine kancaları sayesinde tutunur (Fisher & Dimock, 2002; Nezlin, Cunjak,
Zotin ve Ziuganov, 1993). Glochidiaların konakçı üzerinde kalma süreleri birkaç saatten birkaç
haftaya kadar değişmektedir. Tatlı su midyesinin ev sahibi balık üzerine glochidia salınımını
gerçekleştirmesi olayına, abiyotik koşullar ve özellikle su sıcaklığının etkisi oldukça yüksektir
(Bauer, 1994; Dillon, 2000; Roberts ve Barnhart, 1999; Taeubert, El-Nobi ve Geist, 2014).
Glochidia ve balık arasındaki ilişki esas olarak foretik mekanik bir simbiyoz şekli olup, kalıcı
olmayan ortak bir etkileşimdir. Parazitik olarakta adlandırılan bu süreçte, balığın sağlığı ve
davranışı üzerine küçükte olsa bir etkiye sahiptirler (Barnhart ve ark., 2008; Douda, 2015;
Fritts, Fritts, Carleton ve Bringolf, 2013; Reis, CollaresPereira ve Araujo, 2014; Taeubert ve
ark., 2014). Birçok glochidia metamorfoz aşamasını, fizyolojik ve immünolojik uyumsuzluk
veya mekanik yollardan dolayı tamamlayamaz ve balıktan erken ayrılmak zorunda kalır. Bu
durum konakçı balığın yaşına göre de değişebilmektedir (Bauer, 1987a, b). Daha önce glochidia
ile enfekte olmuş balıklarda bağışıklık tepkisi oluşacağı için bu balıklara ikinci bir glochidia
salınım başarısı oldukça düşüktür (Bauer, 1987a; Dodd, Barnhart, Rogers-Lowery, Fobian ve
Dimock, 2006). Konakçı olarak genç balıklar, genellikle glochidia tarafından en fazla istila
edilenlerdir. Çünkü bunlar henüz gelişmekte oldukları için glochidialara karşı bağışıklık
tepkileri gelişmemiştir. Ayrıca, daha genç konakçı balıklar, çoğu tatlı su midye türünün tercih
edilen yaşam alanı olan sığ kıyı sularını tercih etme eğilimindedir (Santos ve diğerleri, 2015;
Sousa ve diğerleri, 2016; Varandas ve diğerleri, 2013). Bununla birlikte, daha önce glochidia
tarafından istila edilmemiş daha yaşlı balıklar, büyük gövdeleri nedeniyle daha fazla sayıda
midye larvası barındırabilir ve büyük balıklar daha büyük alanda gezindikleri için
glochidiaların yayılma mesafelerini artırabilmektedirler (Bauer, 1987b; Blažek & Gelnar, 2006;
Young & Williams, 1984). Bir midyenin yalnızca bir veya birkaç balık türüne glochidialarını
salıvermesi, az sayıdaki konakçı balığı kaybetme riski daha yüksek olacağından, glochidiaların
yaşama şansları daha da azalacaktır. Ancak, yerli olmayan türler de dahil olmak üzere hemen
her balığığı konakçı varsayıp glochidia salınımı gerçekleştiren midyelerin, glochidial yaşam
süreci daha yüksek olmaktadır (Douda ve diğerleri, 2013; Haag, 2012; Kneeland & Rhymer,
2008; Watters & O'Dee, 1998). Konakçı balık türleri, genel olarak glochidia'nın yavrulara
dönüşüm oranlarının yüksek veya düşük olmasına göre birincil veya marjinal konakçılar diye
sınıflandırılmaktadır (Haag ve Warren, 2003). Fizyolojik olarak uygun ve uygun olmayan
konakçı balıklar arasında sürekli bir geçiş olmasından dolayı, çok sade olan bu sınıflandırma
yapılmıştır (Douda, Horký ve Bílý, 2012). Midye-konakçı balık ilişkisi, her iki canlı
popülasyonunun birlikte varolma ya da yokolma noktasında etkili olabilecek bir özelliktir
(Douda ve ark. ., 2014; Österling & Larsen, 2013; Rogers, Watson ve Neves, 2001; Serb &
Barnhart, 2008) Konak uyumluluğu ayrıca popülasyon düzeyinde de değişiklik gösterir
(Karlsson, Larsen ve Hindar, 2013; Taeubert, Denic, Gum, Lange ve Geist, 2010).
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Şekil 1. a) Solungaç tüplerine glochidia aktarılmış tatlı su midyesi; b) Manto dokusunu balık
yavrusuna benzeterek konakçı balığı cezbetmeye çalışan bir tatlı su midyesi.

Şekil 2. Tatlı su midyesi tarafından konakçı balığa tutunması için salıverilen, değişik tip ve
büyüklükte glochidia paketleri.

a.

b.
Şekil 3. a) Çengeli olan glochidia, b) balık solungaç lamellerine çengelleri sayesinde
tutunmuş olan glochidia

a.
b.
Şekil 4. a) Çengeli olmayan glochidia, b) Konakçı balığın solungaç lameline kist oluşturarak
tutunmuş olan glochidia.
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Şekil 5. Tatlı su midyesi yaşam döngüsü
3.MİDYE - KONAKÇI BALIK İLİŞKİSİNDE HABİTATIN ÖNEMİ
Barajların inşası, nehirlerin kanallaştırılması, suların yönlendirilmesi, insanların dolaylı
müdehaleleri sonucunda habitat kaybı nedeniyle bazı balık popülasyonlarında azalmalar
görülmektedir (Dudgeon ve ark. 2006). Nehir yaşam alanlarının barajlar tarafından ayrılması,
diadrom balık göçlerini olumsuz etkilemektedir (Clavero ve Hermoso, 2015; Liermann ve
diğerleri, 2012; Limburg ve Waldman, 2009). Bu balık türlerinin azalması veya tükenmesi,
bunlara bağlı tatlı su midyesi türleri üzerinde olumsuz yönde etkili olmaktadır (Freeman, 2003;
Haag, 2012; Kelner ve Sietman, 2000). Su rezervleri ve bunların akış düzenlemesi, var olan
yerli türlerin yerini alabilecek istilacı türlerin (Clavero, Hermoso, Aparicio ve & Godinho,
2013; Liew, Tan ve Yeo, 2016) teşvik edilmesine neden olabilmektedir. Bu durum balık
topluluklarında büyük değişikliklere sebep olarak (Hermoso, Clavero , Blanco-Garrido, &
Prenda, 2011; Marchetti, Light, Moyle ve Viers, 2004; Marchetti ve Moyle, 2001) balık-midye
ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Brainwood vd., 2008; Watters, 1996).
4. MİDYE - KONAKÇI BALIK İLİŞKİSİNE SU KİRLİLİĞİNİN ETKİSİ
Kirliliğin balık popülasyonları üzerinde önemli etkileri olduğu bilinmektedir. Bazı kirleticiler
(örneğin ağır metaller) balıkların bağışıklık sistemini bozabildiği gibi balıkların üreme
sistemleri, tarımsal ve hayvansal üretimden elde edilen besinler, birincil üretimi artırıp,
çözünmüş oksijeni tüketerek dolaylı yollardan balıkları etkilemektedir (Rabalais, Turner ve
Scavia, 2002; Verity, Smetacek ve Smayda, 2002). Tatlı su organizmaları arasında, midye,
amonyum için iyi bir belirleyici olduğu gibi toksik bileşiklere ve ötrofikasyona (Van Hassel ve
Farris, 2006) karşı en hassas gruplardan biridir (Strayer ve Malcom, 2012). Ancak, balık midye ilişkisini bozan çevre kirliliği hakkında ayrıntılı bilgi genellikle yoktur. Su kirliliği, balık
davranışı üzerinde etkili olarak balığın konakçı rollünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Örneğin, besin maddelerinin veya diğer kirleticilerin sedimente deşarjı, balıkların daha az
etkilenebilecekleri bölgelere gitmesine neden olabilmekte, böylece tatlı su midyelerinin üreme
mevsiminde glochidia oluşumunu engelleyebilmektedir. Ayrıca, yapay olarak artan organik
madde yükünden dolayı, glochidia'nın tortul bir tabaka ile kaplaması sonucu konakçı balığa
tutunamaması ya da artan bulanıklık nedeniyle midye manto dokusunun cezbetme hareketinin
konakçı balık tarafından görünürlüğünün azalması nedeniyle, balık-midye ilişkisi dolaylı olarak
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bozulabilimektedir (Brim Box & Mossa, 1999; Österling, Arvidsson, & Greenberg, 2010).
Bilimsel literatürdeki kanıtların azlığına rağmen, su kirliliğinin midye-balık ilişkisini
etkileyebileceğini tahmin etmek mantıklıdır. Ne yazıkki, kist oluşturarak konakçı solungacına
gömülü glochidia'nın ağır metallere veya artan besin yükü kirliliğine doğrudan duyarlılığı
hakkında sadece sınırlı bilgi bulunmaktadır (Cope ve diğerleri, 2008; Jacobson, Neves, Cherry,
&Farris, 1997). Jacobson ve diğ. (1997) ve Rach, Brady, Schreier ve Aloisi (2006), glochidiayı
çevreleyen kistin, su kaynaklı toksik maddelerden korunma için bir önlem sağladığını
varsaymış, kirletici maddelere maruz bırakmadan izole eden bir bariyer görevi gördüğünü
bildirmişlerdir.
5. BALIK STOKLARININ AŞIRI KULLANIMININ MİDYE - KONAKÇI BALIK
İLİŞKİSİNE ETKİSİ
İç su balık stoklarının aşırı kullanımı, ticari değeri yüksek olan çeşitli türlerin biyokütlesinde
düşüşe neden olmaktadır (Hilborn ve diğerleri, 2003; Simić, Simić, Stojković Piperac, Petrović,
& Milošević, 2014). Ayrıca, hedef olmayan balık türlerinin tesadüfi avlanılmasıda, balık midye ilişkisini olumsuz yönde etkilemektedir (Allan ve ark. 2005). Balık stoklarının aşırı
kullanımı, daha büyük bireylerin öncelikli avcılığına yol açarak, populasyonda küçük bireylerin
çoğalmasına neden olmaktadır (Audzijonyte, Kuparinen, Gorton ve Fulton, 2013; Palkovacs,
2011).
Bazı araştırmalar, balık popülasyonlarının boyutsal olarak küçültülmesinin biyolojik
etkileşimlerde bir azalmaya yol açabileceğini bildirmişlerdir (Correa ve ark. , 2015; CostaPereira ve Galetti, 2015). Genelde büyük konakçı balık kaybı, tatlı su midye üremelerini
engelleyebilir. Her ne kadar büyük balıklar, immünolojik tepkilerden dolayı glochidia
oluşumuna daha az duyarlı olsalar da, glochidiaları uzun mesafelere taşıma kabiliyetlerinden
dolayı midye larvalarının büyük ölçekli yayılımına katkıları oldukça fazladır ( Minns, 1995).
Rekreasyonel balıkçılık yönetiminin, glochidia için konakçı olarak seçilen balıklar üzerinde
olumsuz yönde etkisi bulunmaktadır (Douda, K., Horký, P., & Bílý, M., 2012.
6. MİDYE - KONAKÇI BALIK İLİŞKİSİNE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ
İklim değişikliğinin, balıklar üzerine tanımlanmış etkisinden dolayı (Comte, Buisson,
Daufresne, & Grenouillet, 2013; Harrod, Graham, & Mallela,2009; Kovach et al., 2016) midyebalık ilişkisinde potansiyel bir etkisinin olduğu bildirilmektedir (Larios-López, Tierno De
Figueroa, Alonso-Gonzalez ve Nebot Sanz, 2015). Tatlı su inci midyesi (Margaritifera
margaritifera), konakçı balık olarak sadece salmonidleri kullanmaktadır (Hastie & Young,
2003). Su sıcaklığındaki artış, kahverengi alabalıkların hayatta kalmalarını olumsuz
etkilediğinden, midyelerle olan biyotik etkileşimi de sıkıntıya girmektedir. Alabalıklar daha
soğuk olan sulara yönelirken, daha az hareketli olan midyeler, konakçı balık sıkıntısı
yaşayabilmektedir (Miller Struttmann ve ark., 2015). İklim değişikliğinin bir sonucu olarak
nehir akışındaki değişiklikler de balık-midye etkileşimlerindeki değişikliklere katkıda
bulunmaktadır (Spooner, Xenopoulos, Schneider, & Woolnough, 2011). Nehir akışındaki
düşme, balık yüzme performansını düşürerek balık ölümlerini artırabilmekte, buna bağlı olarak
predatörlerden kaçma veya beslenme performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum
tatlı su midyeleri için de geçerlidir. Çünkü nehir akışındaki düşüş nedeniyle bu bölgelerde
yüksek ölüm oranları görülebilmektedir (Santos ve diğerleri, 2015; Sousa ve diğerleri, 2016).
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Çevresel koşulların değişmesi, balık bağışıklık sistemini etkileyerek, midye parazit aşamasının
başarısını da doğrudan etkilemektedir. Bu konuyla ilgili bilgi hala çok sınırlı olmakla birlikte,
su sıcaklığının (Roberts ve Barnhart, 1999; Taeubert ve diğerleri, 2014) ve stres koşullarının
(Douda, Martin, Glidewell ve Barnhart, 2018), glochidia'nın ölüm oranını önemli ölçüde
etkilediği bildirilmektedir.
7. YERLİ OLMAYAN BALIKLARIN GİRİŞİ
Balıklar en yaygın olarak bulunan sucul organizmalar arasında olduğu için (Leprieur ve ark.,
2008) doğal olmayan türlerden en fazla etkilenen canlılardır (Hermoso ve ark., 2011). Yerli
olmayan türlerin ortama girişi, birkaç türün tükenmesine ve yok olmasına neden olan küresel
bir ekolojik problemdir (Simberloff ve ark., 2013). Yerli olmayan balıklar, su ürünleri
yetiştiriciliği, rekreasyonel ve ticari balıkçılık, evcil ve süs hayvanları endüstrisi gibi insan
faaliyetleri aracılığıyla ortama girmektedir (Gozlan, 2008; Kolar & Lodge, 2001; Padilla ve
Williams, 2004). Yerli tür balıklar için rakip olan yeni türlerin girişi ile predatör, hastalık ve
parazit dengesinde değişikliklerin olması, tatlı su midyeleri üzerinde olumsuz etkiye neden
olmaktadır (Castaldelli ve diğerleri, 2013; Cucherousset ve Olden, 2011). Tatlı su midyelerinin
konakçı arayışında, ortama giren yeni balıklarla etkileşime girerek midye-konakçı balık
ilişkisinde olumlu sonuçların görülebileceği bildirilmiştir (Douda, K., Horký, P., & Bílý, M.
2012;Taraschewski, 2006). Genel olarak bakıldığında, doğal olmayan türlerin glochidia
salınımı için fizyolojik, ekolojik ve evrimsel adaptasyonlarının eksikliğinden dolayı tatlı
midyelerine uygun bir konakçı olamadıkları bildirilmektedir (Salonen, Marjomäki ve
Taskinen, 2016; Strayer, 2008; Watters & O'Dee, 1998). Bununla birlikte, son bulgulara göre,
İstilacı balık türlerinin yaygınlaşması ve olası yeni istilacıların ortama girişi ile birleştiğinde
(Douda ve ark., 2013), muhtemelen uygun konakçı kaynaklarında azalma olacaktır (Clavero,
2011; Villéger, Blanchet, Beauchard, Oberdorff ve Brosse, 2015).
8. SONUÇ
Balık-midye ilişkisinin yorumlanması, balık ve midye popülasyonu ile ilgili verilere dayalı
olarak yapılmaktadır. Midye populasyonu ile ilgili veri eksikliği nedeniyle konakçı balık
topluluk kompozisyonundaki değişikliklerin, tatlı su midye popülasyonları üzerindeki etkileri
halen çok az bir şekilde belgelenmiştir. Bununla birlikte, yapılan tüm çalışmalar ışığında,
Cyprinidae, Cichlidae ve Percidae familyalarının demersal ve bentopelagik balıklarının, midye
ailesi için önemli rolü olduğu ifade edilmektedir. Günümüzde, tatlı su midyesi neslinin
tükenmesini önlemek için midye-konakçı balık etkileşimlerini düzenleyen temel biyolojik ve
evrimsel mekanizmaları anlamak gerekmektedir. Ayrıca, balık konakçıda tespit edilen
glochidiaların tanımlanması için moleküler araçlar kullanılarak saha çalışmaları daha etkin bir
şekilde yapılabilir (Gerke & Tiedemann, 2001; Kneeland & Rhymer, 2008; Zieritz, Gum,
Kuehn ve Geist, 2012). Laboratuar çalışmaları artırılarak, olası konakçı balık sınırlama riskleri
belirlenmelidir (Douda, 2015).
Bazı çalışmalar (Araújo, Quiros ve Ramos, 2003; Buddensiek, 1995; Lopes-Lima ve diğerleri,
2017; Schmidt ve Vandré, 2010; Şereflişan ve Gökçek, 2016; Şereflişan, 2003), gerçektende
gelecekte, tatlı su midye yetiştiriciliğin aciliyetine dikkat çekmektedir. Başarılı bir şekilde genç
midye üretimi ve daha sonra üretilen bu midyelerin doğal ekosistemlere salınımı için, tatlı su
ortamının abiyotik ve biyotik koşullarını yeterince belirlemek gerekmektedir. Midye - konakçı
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balık yönetimine daha fazla önem verilerek, tatlı su midyeleri için yeni koruma yaklaşımları
geliştirmek gerekmektedir.
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Özet
Biyomateryaller, doğal veya kompozit olarak, insan vücudunda işlevini yitirmiş canlı dokuların
işlevlerini yerine getirmek amacıyla kullanılan malzemelerdir. Uzun yıllar boyunca birçok
kaynak üzerinde biyomalzeme çalışmaları yapılmıştır. Balık atığı, diş minesi, insan, sığır,
koyun, hindi, timsah ve tavuk kemiği gibi yüksek kalsinasyon kabiliyetine sahip biyomateryal
kaynaklar üzerinde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Hidroksiapatit üretimi için ideal bir kaynak
olan sığır kemikleri, mercan resifleri, fildişi, yumurta ve midye kabuğu üzerinde geniş bir
yelpazede çalışmalar yürütülmektedir. Biyomalzemeler sadece tıp dünyasında ortopedi ve diş
alanlarında implant olarak değil, vücudun dışına yerleştirilen ancak vücutla etkileşime giren
çeşitli farmasötik ürünlerde ve biyoteknolojik cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, biyomateryalin kullanım alanlarına detaylı bir şekilde yer verilirken, biyouyumluluk
konusunda biyomateryal seçimine vurgu yapılmıştır. Ayrıca bu derlemede, konunun çeşitli
yönlerini ayrıntılarıyla açıklayan ilgili yayınlara atıfta bulunularak, yeni bir biyomateryal
kaynağı olması bakımından, atıl durumdaki midye kabuklarına dikkat çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyomateryal, Biyouyumluluk, Hidroksiapatit, Midye kabuğu, Greft

BIOMATERIAL RESOURCES AND USAGE AREAS
Abstract
Biomaterials are natural or composite materials used to perform the functions of living tissues
that have lost their function in the human body. For many years, biomaterial studies have been
conducted on many sources such as fish waste, tooth enamel, human, cattle, sheep, turkey,
crocodile and chicken bone due to their high calcination abilities. Also, for he production of
hydroxyapatite, wide range of studies are carried out by using cattle bones, coral reefs, ivory,
egg and mussel shell. Biomaterials are widely used not only as an implant in orthopedics and
dental areas in the medical world, but also in various pharmaceutical products and
biotechnological devices that are placed outside the body but interact with the body. In this
study, the usage areas of biomaterial were given in detail, and the emphasis was placed on the
biomaterial selection of biocompatibility. In addition, in this review, attention was drawn to the
waste mussel shells, which is a new source of biomaterials, with reference to relevant
publications detailing various aspects of the subject.
Keywords: Biomaterial, Biocompatibility, Hydroxyapatite, Mussel shell, Graft

676

1. GİRİŞ
1.1. Biyomateryallere Tarihsel Yaklaşım
Kemiklerin, dişlerin ve diğer kalsifiye dokuların yapısını ve bileşimini tanımlayan ilk
makaleler, 17. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmıştır. 1769 da kemik yapısında CaP’ın varlığı
bulunurken, 1771’de kemik külünde fosfor elde edilmiştir. 1809 yılında, kemiklerin yapısı,
bileşimi, özellikleri ve oluşum mekanizmaları ayrıntılı olarak açıklanmış ve 1832’de, bilinen α
-trikalsiyum fosfat (TCP) ve β-TCP tanımlanmıştır. 19. yüzyılda, otogreft (Aynı kişinin
vücudunun bir noktasından diğerine bir doku nakli) ve allogreftler (genetik olarak aynı
olmayan, benzer tür bir donörden doku nakli) hakkında çalışmalar yayınlanmıştır. Kalsiyum
ortofosfat bileşikleri (CaP) son 80 yıldır kemik onarım materyalleri olarak çalışılmıştır.
Trikalsiyum fosfat ilk kez 1920 de Albea ve Morisan tarafından in vivo da kullanılmış (Bohner,
2000) ve takip edilen yıllarda guine domuzu ve fare gibi bazı hayvanlara hidroksi apatit (HA)
bileşikler yerleştirilerek implant çalışmaları yapılmıştır (Getter ve ark., 1972).
Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde Osteoindüksiyon denilen, yani kemik oluşumu ve
gelişmini ifade eden osteogenezisin indüklendiği proses yaygınlaşmaya başlamış ve bir kırık
gibi kemik iyileşmesinin osteoindüksiyona bağlı olduğu anlaşılmıştır. 1965 yılında ilk kez
hastalarına diş implantları yerleştiren Branemark, bugün modern dental implantolojinin babası
olarak kabul edilmektedir. Kalsiyum fosfat (CaP) tabanlı biyokompozitlerin ve hibrid
biyomateryallerin kullanımına 1981'de başlanmış ve 1980’lerin ortasında ilk olarak oda
sıcaklığında su ile karıştırılabilen ve belli sürede sertleşip katılaşan hidraulik kalsiyum fosfat
(CaP) dolgu maddesi keşfedilmiştir. Bu keşif kemik kusurlarının tedavisinde CaP kullanımının
yolunu açmıştır (Brown, 1985). Doku mühendisliğinde CaP uygulamaları gerçek anlamda,
1998 yılında başlamıştır (Eliaz ve Metoki, 2017). Son birkaç yıldır hızla artan biyomateryal
araştırmalarında en önemli konu; materyalin biyolojik açıdan aktif olabilmesidir.
Biyomateryallerin biyolojik aktiviteyi ileterek uygulanan bölgeyi etkileme yetileri olmalıdır.
Bunu en iyi sağlayacak polimerler doğal biyopolimerlerdir (Tosun, 2014).
Bu çalışmada, biyomateryalin kullanım alanlarına detaylı bir şekilde yer verilip, biyouyumluluk
konusunda biyomateryal seçimine vurgu yapılarak yeni bir biyomateryal kaynağı olması
bakımından, midye kabuklarına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
2. BİYOSERAMİK
İnsan yaşamında vücudun hasarlı, hastalıklı veya aşınmış kısımlarında kullanılmak üzere
tasarlanan ve üretilen seramikler biyoseramik olarak adlandırılmaktadır (Tüylek, 2017;
Fillingham ve ark., 2016; Cheng, ve ark., 2010; Habibovic ve ark., 2008). Biyoseramik
materyaller yapısal işlevlerine göre biyoinert, biyoaktif ve emilebilir olmak üzere sınıflandırılır
( Hench ve Wilson,1993; El-Ghannam, 2005 ). Biyoinert; uygulandıkları yerde fiziksel ve
mekanik özellikleri korunan, korozyon ve aşınmaya karşı dayanıklı olanlardır. En sık kullanılan
Biyoinert malzemeler, kemik yapıda destekleyici implant olarak kullanılan (Williams, 1999)
alümina, zirkonya ve bazı poroz seramiklerdir. Özellikle, zirkonya medikal kullanıma uygun
en yüksek güce sahip seramik materyallerden biridir (Villermaux, 2000). Biyoaktif; doku ile
direkt ve güçlü kimyasal bağ kurulmasıdır. Rezorbe olabilen materyaller; çözündükçe yerini
konak doku doldurmaktadır. Bu materyaller geçici dolgu malzemesi olarak dokuları birbirine
bağlamak, zayıflamış dokuları geçici olarak güçlendirmek ve bu şekilde dokulara destek olmak
amacıyla kullanılmaktadır (Hao ve ark., 2005; Tamimi ve ark., 2012; Navarro ve ark., 2008;
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Williams, 1999; Kümbüloğlu ve Oral, 2013). Bu grupta en sık kullanılan seramik materyaller;
biyoaktif camlar (BGs), cam-seramikler ve kalsiyum fosfataz (CaPs), seramik ve çimentolar
olarak sınıflandırılabilir. Bu materyallerin kemik yerine uygulanmasına 1970’ler civarında
başlanmıştır (El-Ghannam, 2005) Temel olarak kemik hasarlarında, fibröz bağ dokusu arayüzü
olmadan kemiğe bağlantı sağlama özelliklerinden dolayı (Schepers ve ark., 1991) dolgu
materyali olarak kullanılmışlardır (Temenoff ve Mikos, 2000; Agrawal ve Ray, 2001).
3. BİYOUYUMLULUK
Biyouyumluluk, bir biyomalzemenin vücut dokularına fiziksel, kimyasal, biyolojik uyumu ve
vücudun mekanik davranışına sağladığı optimum uyumdur. Biyouyumlu bir malzeme, etrafını
çevreleyen dokular üzerinde iltihaplanma, pıhtı oluşumu v.b. olumsuz etki yapmayan
malzemedir (Güven, 2010). Seramikler, metaller, polimerler ve kompozit biyomalzemeler
biyomalzeme olarak kullanılabilmekte ve insan sağlığına uyum sağlamaktadırlar. (Gür ve
Taşkın, 2004).
Seramiklerin biyouyumlu olmalarının sebebi vücut içerisinde bulunan (kalsiyum, potasyum,
magnezyum, sodyum vb. ) iyonları ve vücut için çok az toksin (zirkonyum, titanyum) olan
iyonları içeriyor olmasındandır (Tüylek, 2017; Cheng ve ark., 2010).
Teknolojik gelişmelere bakıldığında, biyoinert olan seramikler doku ile temas ettikleri zaman
neredeyse yok denecek kadar az reaksiyona neden olmalarına rağmen, zamanla onlarda
degradasyon (kimyasal çözünme) ve mekanik aşınma görülmektedir. Yüksek yoğunluk ve
saflığa sahip olan alümina, korozyon direnci, yüksek dayanımı ve iyi biyouyumluluk
özelliklerinden dolayı, kalça protezleri ve diş implantlarının yapımında yaygın kullanım alanına
sahiptir (Güven ve Çetin, 2007).
4. BİYOMATERYALLERİN KULLANIM ALANLARI
Canlı bir dokunun görevini yerine getiren, destekleyen veya canlı bir sistemin bir parçası olarak
görev alan yapay veya doğal materyaller biyomateryal olarak adlandırılmaktadır (Williams,
1999; Tüylek, 2017). Biyomateryaller, insan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine
getirmek veya destek olmak amacıyla kullanılan doğal veya sentetik materyaller olup, sürekli
veya belli aralıklarla vücut içerisindeki akışkanlarla temas halindedir (Enderle ve ark., 2012).
Günümüzde biyomateryal bilimi tıp, doku mühendisliği, biyokimya, fizik gibi alanlarla işbirliği
içerisinde ilerleyen çok kapsamlı gelişen ve gelecek vaat eden bir teknolojik alandır (He ve ark.,
2003 ; Chevalier ve ark., 2009)
Biyomateryaller, yalnızca implant olarak değil, vücut dışına yerleştirilen ama vücutla etkileşim
halinde bulunan cihazlarda, çeşitli eczacılık ürünlerinde ve teşhis materyallerinde, alet
takımların da yaygın olarak kullanılmaktadır (Gümüşderelioğlu,2002). Biyomateryaller temel
olarak tıbbi uygulamalarda kullanılmalarına karşın, biyoteknolojik alandaki kullanımları da göz
ardı edilmemelidir. Bunlar arasında hücre teknolojisinde hücre ve hücresel ürün üretiminde
destek materyal olarak, atık su arıtımında adsorban (ilaç veya zehirli madde moleküllerinin
yüzeyine bağlanarak onların emilmesini engelleyen madde) materyal olarak, biyosensörlerde,
biyorobotlarda, biyoayırma işlemlerinde, enzim, doku, hücre gibi biyoaktif maddelerin
immobilizasyonunda (hareketsizleştirme, sabitleştirme) ve biyoçiplerdeki kullanımları temel
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uygulamalar arasında sayılabilir. Geliştirilen biyomateryaller, ortopedik uygulamalarda eklem
protezi ve kemik yenileme materyali olarak, yüz ve çene cerrahisinde, diş implantlarında, yapay
kalp parçalarında, kalp kapakçığında, sonda, fiksator (tespit eden, bağlayan) materyali olarak,
bel kemiği enstrümantasyonlarında, metal parçalarda, vidalarda, delikli vidalarda, vida
pullarında, çivilerde, fiksatör tellerinde, kalça plaklarında, anatomik plaklarda, açılı plaklarda
ve vücuda yerleştirilebilir cihazlarda da kullanım alanı bulmaktadır (Gümüşderelioğlu, 2002;
Tüylek, 2017).
4.1. Biyomateryal ve Biyoseramik Olarak Kalsiyum Ortofosfatlar
Tüm kalsiyum ortofosfatlar üç ana kimyasal elementten oluşmaktadır; ortofosfat anyonlarının
bir parçası olarak kalsiyum (oksidat +2), fosfor (oksidasyon durumu +5) ve oksijen (oksidasyon
hali-2) (Lide, 2005). İnvivo da kullanılan çoğu kalsiyum fosfatlar (Ca 2P2,07) hariç),
ortofosfatlardır ( PO43). Bunlar tıp, tarım (gübre), eczacılık (tablet, diş macunu), kromatografi
(kolon) ve gıda endüstrisinde (katkı maddesi), yoğun olarak çalışılmıştır (Kanazawa, 1989;
Bohner, 2000).
Biyolojik sistemlerde kalsiyum ortofosfatlar kemik, diş, balık, geyik boynuzu, patolojik doku
(idrar) ve bazı tür kabuklularda ana inorganik bileşeni olarak bulunmaktadır ( Legeros, 1994;
Wopenka ve Pasteris, 2005). İnsan kemiklerinin ana bileşenleri kalsiyum ortofosfatlar
(ağırlıkça % 50-60), kolajen (ağırlıkça % 30-40) ve sudur (ağırlıkça% 10'a kadar) (Daculsi,
1997; Currey, 2002).
Kalsiyum ortofosfatların biyomateryaller ve biyoseramikler olarak kullanılması, kemik ve
dişlerin mineral fazına benzerliklerine dayanmaktadır (Ring, 1985). İlk kez 1920 yılında,
yapay bir madde olarak kalsiyum ortofosfatlar (TCP olarak), tavşanların kemik hasarlarını
tedavi etmek için cerrahi uygulamada kullanılmıştır (Dorozhkin, 2007).
4.2. Kalsiyum Fosfat Parçacıklarının Kemik Rejenersyonu Üzerindeki Etkileri
CaP, kemiğin en büyük inorganik bileşeni ve diş minesinin ana bileşenidir. Ortopedik ve dental
kemik rejenerasyonu ve onarım materyallerinde kullanılmak üzere hidroksiapatit ve tri
kalsiyum fosfatların sentezine dikkat çekilmiştir (LeGeros, 1981). Beta trikalsiyum fosfat (βTCP (Ca3(PO4)2) ve hidroksiapatit (Ca5(PO4)3(OH), kemik ve kemik minesine yakın kimyasal
benzerliğe sahip olan biyolojik olarak parçalanabilen ve biyo-uyumlu kalsiyum fosfattır (Peters
ve Reif, 2004).
Biyoseramik teknolojisinin gelişmesiyle, kalsiyum fosfat materyal uygulaması kemiğin yerine
kullanılabilmektedir. Kalsiyum/fosfat oranı (Ca/P) kemiğinkine benzemektedir. Hidroksiapatit
(HA) ve trikalsiyum fosfat (TCP) klinik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan iki kalsiyum
fosfattır.( Kitsugi ve ark., 1993; Lin ve Hon, 1989; Lin ve ark., 1995; Lin vd. 1996).
Kalsiyum fosfat içerikli biyomateryal uygulamalarında kemik dokunun yanıtı; uygulanacak
materyalin, kimyasal özelliğine, yüzey dokusuna, gözenekliliğine, yoğunluğu şekli ve
büyüklüğüne göre değişmektedir. (Klein ve Groot, 1986; Taylor ve Gibbons, 1983)
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4.3. Kalsiyum Fosfat Kaynağı Olarak Su Ürünleri
Çoğu deniz kabuklusu aragonit ve kalsit içerikli kalsiyum karbonattan oluşmaktadır. Bunlar
kimyasal değişim yöntemleriyle kalsiyum fosfat materyaline dönüştürülmektedir. Doğal atık
maddeler arasında yer alan mollusk şubesi üyelerinden olan deniz ve kara salyangozları,
midyeler, mürekkep balığı kemiği ve istridye kabukları biyomateryal için araştırılmıştır (Oktar
ve ark., 2010; Ozyegin ve ark., 2012; Kel ve ark., 2012).
Midye kabukları %95 -99.9 kalsiyum karbonattan (aragonit) geri kalanı az miktarda organik
matriksten oluşmaktadır (Zaremba ve ark., 1998; Currey 1999; Harper 2000; Sun ve Bhushan,
2012). Midye kabuğunun prizmatik (dış) ve sedef (iç) tabakasından oluştuğu (Gisela ve ark.,
2010), sedef tabakasının yapısının altıgen, spiral, labirent ve teraslama şeklinde olduğu tespit
edilmiştir (İşcan ve Şereflişan, 2014).
Kalsiyum karbonat (CaCO3), polimerdeki uygulama sayısı bakımından en yaygın kullanılan
dolgu maddesidir. (Pritchard, 1998). Bu nedenle bazı çalışmalar, polimerde dolgu maddesi
olarak kalsiyum karbonatça zengin istiridye kabuğu atıklarının kullanımını araştırmıştır (Chong
ve ark., 2006; Funabashi ve ark., 2010). CaCO3 içerikli olan midye kabuğunun, biyomateryal
olarak hem dolgu malzemesi hem de gıdalarda Ca kaynağı olarak kullanılabilecek nitelikte
olduğu bildirilmiştir (Yao ve ark., 2014).
Midye kabuğu ve inci istiridye kabuğundan elde edilen biyo-aragonitin, kalsiyum karbonatın
dolgu maddesi olarak Polipropileni (PP) güçlendirmek için kullanımı (Azizi ve Faghihi, 2009;
Etelaaho ve ark., 2011; Jipa ve ark., 2010; Zhang ve ark., 2011), normal inorganik dolgu
maddelerinin kullanımına kıyasla, düşük özgül ağırlıklı ve düşük maliyetli olması bakımından
avantajlı olduğu bildirilmiştir (Li, ve ark., 2012; Li, ve ark., 2013; Li, ve ark., 2012). Önceki
çalışmalarda nacre'nin (sedef) hem in vivo (Atlan ve ark., 1999; Atlan ve ark., 1997) hem de
in vitro da (Lopez ve ark., 1992; Silve ve ark., 1992) kemik oluşumunu başlatan osteoindüktif
(kemik indükleyici) bir materyal olduğu belirlenmiştir (Atlan ve ark., 1999; Almeida ve ark.,
2000). Sedefin kırılma dayanıklılığı, saf aragonitten 3000 kat daha fazla olan, kırılmaya karşı
dirençli ve uygun kemik bağlama özelliğine sahip biyolojik olarak oluşturulmuş bir kompozittir
(Wang ve ark., 2005).
Pek çok araştırmacı nacre'nin biyomineralizasyonu üzerinde çalışmış (Feng ve ark., 2000;
Weiner , 1981; Bernhardt ve ark., 1985; Wheeler ve ark., 1981; Levi ve ark., 1998), nakre
tarafından indüklenen daha hızlı mineralize kemik oluşumunun gerçekleştiği gözlenmiştir
(Lopez ve ark., 1992). Tatlı su midyesi kabuğundan oluşan granül formda materyaller,
sıçanların sırt kaslarına implant edilmiş ve 16 hafta sonunda Margaritifera kabuklarının biyouyumlu, biyo-bozunur ve osteokondüktif materyaller olduğu sonucuna varılmıştır (Liao ve
ark.,2000). Yapılan başka bir çalışmada, Paphia undulata'nın insan kemiğiyle karşılaştırılabilir
mekanik özellikleri nedeniyle, kemik ikame maddeleri için yeni bir kaynak olabildiği
bildirilmiştir (Mohammad ve ark., 2012).
Biyomateryal olarak deniz yapılarının kullanımı çevresel kaygılar nedeni ile sınırlı görünse de,
bol miktarda olan ve henüz bu amaçla kullanılmamış çeşitli malzemeler bulunmaktadır.
Bunların arasında, pek çok yerde yaygın olarak bulunabilen ve çoğu zaman tüketimden sonra
atılan Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis) kabukları, düşük ekonomik teşviklerle elde
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edilebilir (Green ve Ben-Nissan, 2010). Morris ve ark. (2018) bildirdiğine göre, mollusk
yetiştiriciliği ve bunlara dayalı olan kabuk endüstrisi, çevresel ve ekonomik fayda için
kullanılabilecek değerli bir biyomateryallerdir (Luz ve Mano, 2009).
5. BİYOMATERYALİN DÜNYA VE TÜRKİYEDEKİ PAZARI
Günümüzde yüzlerce firma tarafından çok sayıda biyomateryal üretimi yapılmaktadır. Tüm
biyomateryal ürünler arasında en büyük pazar payı, hidroksipatit (HA) malzemeleri gibi
ortopedik biyomateryallere (Lahiri, ve ark., 2012; Foroughi, ve ark., 2012; . Oktar, ve ark.,
2006) aittir. Hidroksiapatit (HA), kemik ve dişin (Saska ve ark., 2015) ana inorganik
bileşenidir. Böylece HA, özellikle ortopedik kemik cerrahisinde (Frazer ve ark., 2005) ve diğer
sert doku implantasyonlarında (Oktar ve ark., 2006; Tüylek, 2017), dental ve estetik cerrahide
olduğu gibi implant materyalleri için oldukça popülerdir. Malezya, her yıl İsviçre, Almanya ve
Amerika Birleşik Devletleri gibi yabancı ülkelerden sentetik kemik doku satın alabilmek için
20 milyon RM (Malezya ringiti)den daha fazla harcamaktadır (Kien, 2007).
Global doku mühendisliğinin pazar boyutu 2014’te 4,7 milyar USD ve bunun 2022’de 11,5
milyar USD olması beklenmektedir. Bu düzeyde bir artış beklenmesinin bir nedeni allograft ya
da donörlerden sağlanan organ ve dokular gereksinimi karşılayamamaktadır.
Bunlara ek olarak toksisite ve etkinlik düzeylerinin saptanmasında hayvanların denek olarak
kullanılmasının istenmemesi doku mühendisliği ürünlerini hayvan kullanımı ya da donör
ürünlerine karşı çok uygun bir seçeneğe dönüştürmektedir (Saska ve ark., 2015; Bayyurt ve
Hasırcı, 2014).
Türkiye`de biyoteknoloji alanında Ar-Ge harcamaları Türkiye Biyoteknoloji Strateji Belgesi’ne
dayanarak 2012 yılında 72.11 NACE Kodlu biyoteknoloji konusunda araştırma ve deneysel
geliştirme hizmetleri faaliyet kaleminde 33 milyon TL miktarında gözükmektedir (Türkiye
Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2015). 2012 yılında Birleşik Amerika’da
devlet tarafından yapılan sağlık harcamalarının toplamı; 2.809 milyar USD, İngiltere’de 230
milyar USD ve Rusya’da 127 milyar USD olarak gerçekleşmiş, aynı yıl Türkiye’de sağlık
harcamaları 50 milyar USD olmuştur (WHO, 2015). 2013 yılında ise bu rakam TÜİK tarafından
84 milyar 390 milyon TL olarak açıklanmıştır (TÜİK, 2015).
6. SONUÇ
Ülkemiz, biyomateryal olarak kullanılabilecek birçok kabuklu su ürünleri türlerini ihtiva
etmekte olup, bu canlılardan biri olan midye, kabuğundaki nakre yapısı (sedef) hem
osteoindüktif hem de mekanik özelliği nedeniyle, diş implantları ve kemik greftleme için umut
verici biyomateryaldir.
Bu nedenle, gün geçtikçe büyüyen medikal ve sağlık sektöründen, sularımızda bu kadar doğal
biyomateryal kaynak bulunurken daha fazla çalışma yapılarak biyoteknoloji alanında ülkemizin
dışa bağımlılığı azaltılmalı ve elde ettiği gelirler arttırılmalıdır.
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Özet
Kara salyangozlarında hipometabolizma, olumsuz çevre koşullarında hayatta kalmayı sağlayan
adaptif bir mekanizmadır. Hipometabolizma sayesinde canlının, çevresel koşullarla tam olarak
senkronize olması, sıcaklık ve nem değişikliklerinin yüksek olduğu habitatlarda ise hayatta
kalması teşvik edilir. Salyangozlar olumsuz havanın yaklaşımı üzerine kendilerini çeşitli
şekillerde gizleyerek, aşırı soğuk ve sıcaktan, kurak şartlardan epifirim denilen bir film tabakası
ile korumaktadırlar. Epifrim, salyangoz tarafından salgılanan mukusun kireç taşı tuzlarıyla
oluşturduğu sert bir kapaktır. Salyangoz kabuk içine çekilmeden önce, pulmoner açıklık
bölgesindeki açıklığı, bitişik manto bölgesindeki kalkerli bezlerden salgılayarak kapatmaktadır.
Epifrim, hipometabolizma sürecinin başlangıcında oluşan önemli bir yapıdır. Estivasyon ve
hibernasyon döneminden önce enerji ve su rezervlerini (glikojen, lipitler, proteinler) biriktiren
salyangozlar, hipometabolizma yeteneği ile bu rezervleri yavaş yavaş tüketmektedirler.
Hipometabolik durumlara girilirken, birçok hücresel enzimin ve fonksiyonel proteinin
fosforilasyon durumlarında koordineli değişiklikler görülmektedir. Bu adaptasyonlar
çerçevesinde, habitat gereksinimlerini anlamak ve çevresel değişikliklere tepkilerini tahmin
etmek için geniş bir bilgi taraması yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, Helix aspersa’nın
hipometabolizma mekanizmasının önemini, yapılmış çalışmalara dayanarak kapsamlı bir
şekilde incelemektir. Bu derlemede, ekolojik koşulların üst sınırlarında, hipometabolizma
mekanizmasının bilinmesi ile, salyangoz yetiştiriciliğine yeni bir bakış açısı sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kara salyangozu, Helicidae, Hipometabolizma, Epifrim, Enerji rezervleri

LAND SNAILS HYPOMETABOLISM STRATEGY AND EPIPHRAGM
Abstract
Hypometabolism in land snails is an adaptive mechanism that enables survival in negative
environmental conditions. Thanks to the hypometabolism, the organism can syncronize with
environmental conditions fully, and it can survive in habitats with high temperature and
humidity changes. The snails protect themselves from the extreme cold and heat conditions by
the epiphragm layer from the cold conditions, hiding themselves in various ways upon the
approach of the adverse air. Epiphragm is a hard cover formed by limestone salts of mucus
secreted by the snail. Before the snail is drawn into the shell, it closes the opening in the
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pulmonary region by releasing the calcified glands from the adjacent mantle. Epiphragm is an
important structure that occurs at the beginning of the hypometabolism process. The land snails,
which accumulate energy and water reserves (glycogen, lipids, proteins) before the period of
estivation and hibernation, are gradually consuming these reserves with the hypometabolism
ability. In the hypometabolic process, coordinated changes in the phosphorylation of many
cellular enzymes and proteins are observed. In this adaptation process, a broad information
survey was conducted to understand the habitat requirements and to predict the response to
environmental changes. The main purpose of this study is to examine the importance of Helix
aspersa hypometabolism mechanism based on the studies. In this review, a new perspective on
snail breeding is presented with the knowledge of the mechanism of hypometabolism at the
upper limits of ecological conditions.
Keywords: Land snail, Helicidae, Hypometabolism, Epiphragm, Energy reserves

1. GİRİŞ
Kara salyangozları, yaklaşık 80.000 üyesi ile hayvanlar aleminin en büyük ikinci şubesi olan
Mollusklar (yumuşakçalar) içinde Gastropoda (karındanbacaklılar) sınıfında yer almaktadır
(Adeyeye ve Afolabi, 2004; Akman ve ark., 2005). Salyangozlar, hem yapısal hem de habitat
olarak en çeşitli hayvan gruplarındandır (Lukong ve ark., 2012). Helix aspersa, önemli bir
hayvansal protein kaynağı olarak kabul edilmekte ve gelişmekte olan birçok ülkede yetiştirilen
hayvanlardan elde edilen et üretimi, hayvansal proteinlere olan yüksek talepleri karşılamak için
yeterli değildir (Adedire ve ark., 1999). Dolayısıyla, kara salyangozu yetiştiriciliğinin (helici
kültür) teşvik edilmesi, bu doğal kaynakların korunması ve insan gıdası olarak yeterince temin
edilmesi bakımından oldukça önemlidir (Monney, 1998).
Farklı mevsimlerde meydana gelebilecek olumsuz çevre koşullarına cevaben tropik bölge
hayvanları; biyokimyasal (Hermes-Lima ve ark., 1998) ve fizyolojik (Storey, 2001) tedbirler
ile birtakım davranış değişiklikleri geliştirmişlerdir (Odiete W.D. 1999). Kara salyangozlarının
davranışı ve fizyolojisindeki mevsimsel değişimler, yıllık fotoperyod, sıcaklık, nem ve su
mevcudiyeti ile ilişkilendirilerek (Machin, 1975; Riddle, 1983; Prior, 1985; Cook, 2001;
Storey, 2002) bu bilgiler türe özgü habitat gereksinimlerini anlama ve çevresel değişikliklere
karşı gelecekteki tepkilerini tahmin etmede kullanılabilir. Dev Afrika salyangozu
(Archachatina marginata) ve diğer kara salyangozları (Helix pomatia, Helix aspersa) sıcak ve
kuru hava şartları ile başa çıkmak için birçok morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal adaptasyon
geliştirmiştir (Umezurike ve Iheanacho, 1983; Pedler ve ark., 1994; Storey, 2002).
Kara salyangozları, su kaybının azaltılması, iyonik ve termal dengenin korunması ile başa
çıkmak için geliştirdikleri fizyolojik, davranışsal ve morfolojik adaptasyonlar sayesinde karasal
habitatlarda yaşayabilmektedirler (Riddle, 1983). Bu adaptasyonlardan biri olan hibernasyon
(kış uykusu) ve estivasyon (yaz uykusu), kara salyangozlarının biyolojilerinde bir dizi değişlik
yaparak olumsuz çevresel koşulları altında hayatta kalmalarını sağlayan bir davranış olarak
tanımlanmıştır (Fields, 1992; Withers ve ark., 1997; Pakay ve ark., 2002; Storey, 2002; Reuner
ve ark., 2008).
Hibernasyon ve estivasyon, hayvanların gıda kaynaklarına sınırlı erişiminden kaynaklanan
çevresel koşullara uyarlanabilir tepkileridir. Her iki fizyolojik durumda daha önceden vücutta
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depolanmış metabolik yakıtı (enerji) korumak için hipometabolizmanın önemli olduğu
bildirilmiştir (Storey, 2002). Hücresel stres direnci, uykuda olan hipometabolik durumdaki
omurgasızların da karakteristik özelliğidir. Caenorhabditis elegans’in bu sayede çok çeşitli
çevresel streslere karşı daha fazla direnç gösterdiği bildirilmiştir (Honda ve Honda, 2002).
Nijerya'da, salyangozlar kurak mevsimlerde estivasyona girmekte ve bu süre zarfında ağız
açıklığı epifrim adı verilen beyazımsı bir kalsiyum materyali tarafından geçici olarak
kapatılmaktadır (Odaibo, 2003). Bu süreç, su ve yiyeceğin kısmen bulunamadığı zaman
salyangozların olumsuz atmosferik koşullara dayanmalarına yardımcı olduğundan doğaya
önemli adaptasyon örneğidir. Salyangozların ekstrem çevre koşulları altında hayatta
kalabilmesi, hibernasyon ve estivasyonun başarıya ulaşması hipometabolizmalarını
kullanabilme stratejisi ile epifrim yapısı gibi önemli iki destekleyici mekanizmaya bağlıdır.
Bu derlemenin amacı, ekonomik öneme sahip H. aspersa’nın hipometabolizma mekanizması
ve epifrim yapısının önemi hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi vererek, salyangoz
yetiştiriciliğine yeni bir bakış açısı sunmaktır.
2. EPİFRİM TABAKASI VE ÖNEMİ
Salyangozların yıllık yaşam döngüsünde biri uzun süreli hibernasyon, diğeri yaz aylarında kısa
süreli estivasyon olmak üzere iki uyku dönemi vardır. Epifrim, salyangozların kurak
mevsimlerde estivasyona girdiği zaman ağız ve kabuk açıklığının kalkerli beyazımsı kalsiyum
materyali tarafından geçici olarak kapatan yapı olarak tanımlanmıştır (Şekil 1) (Odaibo, 2003;
Anna-Nowakowska, 2011). Kurak mevsim boyunca, serbest yaşayan kara salyangozları
kabuklarına çekilerek hareket kabiliyetini, üreme davranışını ve büyümeyi azaltıp, kabuk
açıklığını epifrim ile kapattıktan sonra su tasarrufu yapar ve vücuttaki suyu korur (Giokas ve
ark., 2007).

Şekil 1. Epifrim tabakası (Annegret Nicolai, 2010)
Estivasyon halinde salyangozların hayatta kalması için iki kritik madde olup, ilki kurumanın
engellenmesi yani suyun korunması, diğeri enerji rezervlerinin yeterli miktarda olmasıdır
(Storey, 2002). Nem oranı %75'in altına düştüğünde A. achatina estivasyon haline geçerek, su
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kaybını önlemek amacıyla beyaz kireçli bir tabaka (Epifrim) ile kabuğunu kapatmaktadır
(Machin, 1975; Barnhart, 1983; Cobbinah, 1992; Cook, 2001). Bazı kara salyangozları,
estivasyon anında kabuklarına geri çekilip kurumaya yanıt verirken bir yandan da su kaybını
azaltmak için bir epifrim tabakası oluşturup, metabolizmalarını normalin %5-40'ına altına
düşürerek bu olumsuz koşullara mükemmel şekilde adapte olmaktadırlar (Guppy ve Withers,
1999). Estivasyon dönemi, salyangozun kabuğuna çekilmesiyle başlayıp, bir veya daha fazla
kat epifram salgılamasıyla devam ederek birkaç yıl sürebilmektedir (Hodasi, 1979). Bu süreç,
su ve yiyeceğin kısmen bulunamadığı zaman salyangozların olumsuz atmosferik koşullara
dayanmalarına yardımcı olduğundan doğaya önemli adaptasyon örneğidir. Nemli mevsim
geldiğinde yeni bitkiler büyür ve toprak yumuşamaya başlar, epifrim tabakası kırılıp
salyangozlar estivasyondan uyanır (Hodasi, 1979, 1982; Odaibo, 1997).
3. HİPOMETABOLİZMA VE ÖNEMİ
Hipometabolizma, hibernasyon ve estivasyon gibi uyku halide dahil olmak üzere çok sayıda
hayvanda hayatta kalma stratejisinin ortak öğesi olarak bilinmektedir. Hipometabolizmaya
girilmesiyle, birçok hücresel enzimin ve fonksiyonel proteinin fosforilasyon durumlarında
koordine edilmiş değişiklikler meydana gelmektedir. (Storey ve Storey, 2010). Stress altında
hayatta kalma şansını arttırmada en önemli seçenek hipometabolizma olup, kara salyagozları,
hipometabolizma sayesinde metabolik hızlarını kuvvetli biçimde düşük değerlere indirip
yalnızca depoladıkları enerji rezervlerini kullanarak stresli koşullara dayanabilecekleri ve
hayatta kalabilecekleri süreyi uzatırlar (Storey ve Storey, 2010). Benzer şekilde, salyangozların
hipometabolizma sayesinde yiyecek ve su olmayan koşullarda aylarca hayatta kalabiliceği
bildirilmiştir (Akinnusi, O., 1998). Gastropodların karasal habitatlardaki olumsuz koşullar
altındaki başarısı, çeşitli yapısal, fizyolojik (Hipometabolizma) ve davranışsal yetenekleriyle
gerçekleşmektedir (Riddle, 1983). Kara salyangozları, sıcak ve kuru çevre koşulları
görüldüğünde estivasyon durumuna geçme konusunda uzmanlaşmışlardır (Rees ve Hand,
1993).
3.1. Hipometabolizma Aşamalarının Gelişim Süreci
Türlere bağlı olarak mevsimlere göre metabolik hızın azaltılmasına ve metabolik adaptasyona
geçilmesine; hibernasyon, kışlama, torpor, diapoz veya uyku hali denilmektedir (AnnaNowakowska, 2011). Böyle durumlarda, tüm vücudun metabolik hızını düşürmek (genellikle
kütleye özgü oksijen tüketim oranı olarak kaydedilir) ve vücut sıcaklığının düşmesine izin
verilerek, yiyeceklerin sınırlı bulunduğu soğuk ortamlarla başa çıkabilmek için etkili
stratejilerdir. Kış uykusundaki hayvanlar, endotermik tarzda aktif kalmaları gereken enerjinin
%88'ini koruyabilmektedirler (Staples ve Brawn, 2008). Hibernasyon, yüksek bir metabolik
talebin ekstrem şekilde azalmış gıda mevcudiyetinde, enerji depolarının kayda değer bir şekilde
korunmasını sağlayan oldukça düzenlenmiş bir olaylar dizisidir (Şekil 2) (Carey ve ark., 2000)
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.
Şekil 2. Kara salyangozlarında hibernasyon hali (www.molluscs.at)
Hibernasyon için hazırlık, morfolojik, hormonal, biyokimyasal ve davranışsal düzenlemelerden
oluşmaktadır. Hibernasyon durumu mevsimsel olarak görülmekte ve fotoperyod, sıcaklık, nem
ve yiyecek bulunabilirliğindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır (Vybiral ve Jansky, 1997).
Bu faktörler hibernasyonun başlangıcını etkiler, ancak bunlar hem hibernasyon moduna girme
hem de bu sürecin sona ermesi için esas olmayıp bu süreç biyolojik saat tarafından
yönetilmektedir. Hibernasyon sırasında vücut sıcaklığı neredeyse ortam sıcaklığı seviyesine
düşmekte fakat yinede hibernasyon kesinlikle biyolojik olarak düzenlenir (Wang, 1989).
Estivasyon terimi, ilk kullanıldığında kapsamı yüzeysel olarak anlaşılmıştır. Ancak, kara
salyangozları yıllarca estivasyon halinde canlı kalabilmekte (Storey ve Storey, 1990), buda
hipometabolik durumun varlığının sadece yaz mevsimi ile yakından ilgili olmadığı anlamına
gelir. Estivasyon aşaması, muhtemelen kurak koşullarla başa çıkmak için en iyi hayatta kalma
stratejisi olarak tanımlanan aerobik uyku halidir (Şekil 3). Aynı zamanda, su ve yiyecek
eksikliği ile sıklıkla yüksek çevre sıcaklıklarıylada ilişkili olduğu düşünülmektedir (Storey,
2002). Estivasyon terimi balıklar ve amfibiler yaygın olarak, memelilerde nadiren
kullanılmakta, fakat karasal salyangozların en karakteristik özelliğidir.

Şekil 3. Kara salyangozlarında estivasyon aşaması
(http://molluscs.at)
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3.2. Kara Salyangozlarında Hipometabolik Mekanizma ve Stratejisi
Daha önceki araştırmalar kara salyangozlarında uyku haline geçmeyi sadece beslenecek
kaynakların azalması veya fotoperyod süresinin düşmesi (Jeppesen ve Nygard, 1976) ve ortam
sıcaklığındaki azalma gibi dış faktörler tarafından indüklendiğini göstermiştir (Bailey, 1975).
Öte yandan, salyangozların soğuk koşullarda kışlamaya hazırlanmak için kullandıkları bazı
davranışsal olaylar vardır. Kara salyangozları, aşırı soğuğa maruz kalmamak için başka
habitatlara göç edebilir, kabuklarına çekilebilir veya bazı kara salyangozları kabuk açıklığında
epifrim adı verilen kalın kalkerli bir yapı oluşturmaya başlar. Helix pomatia salyangozları,
sonbaharın başından sonuna kadar termal etki yapan eğimli boşlukları seçerek sıcak mikro
ortamlarda kış mevsimini geçirmektedirler (Caputa ve ark., 2005). Bu durum H. pomatia
salyangozlarında kış uykusuna girmenin davranışsal olarak kolaylaştırılmadığını ve
desteklenmediğini göstermektedir. Yumuşakçalarda, kış uykusunun bitme süresi sıcaklık, nem
ve ışık gibi dış faktörler tarafından kontrol edilebilir, ancak bu süreç iç faktörlerle de kontrol
edilebilir (Jeppesen ve Nygard, 1976). H. pomatia salyangozlarında kriyoprotektan madde ve
glikoz konsantrasyonun mevsimsel değişikleri izlenerek en yüksek miktarın sonbaharda tespit
edildiği, ayrıca en yüksek gliserol konsantrasyonunda kış ve ilkbaharda kaydedildiği
bildirilmiştir (Anna-Nowakowska ve ark., 2006). Bu küçük değişikler bile salyangozun vücut
sıvılarının donma noktasını etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, bunlar ilkel kriyoprotektif
mevsimsel tepkiler olarak kabul edilmiştirler (Anna-Nowakowska ve ark., 2006). Yazın sıcak
ve kurak aylar boyunca, salyangozlar dehidrasyon nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
kalmakta ve ortam neminin düşmesi yaz aylarında hipometabolik duruma başlamak için bir
işarettir (Lazaridou-Dimitriadou ve Saunders 1986). Bu şartlar altında, salyangozlar
kabuklarına çekilerek kabuk boşluğu üzerinde epifrim tabakasını oluşturup kurak koşullara
dayanırlar (Barnhart, 1983) ve elverişli çevresel koşulların geri dönmesine kadar aylarca, hatta
yıllarca yaşayabilecekleri bir varyasyona girerler. Stuart ve arkadaşları (1998), Cepea
nemoralis salyangozlarının uyku halinde enzimlerinin çoğunun aktivitelerinin normal seviyede
seyrettiğini ve bunu estivasyondan çıkma stratejisinin önemli bir bileşeni olarak göstermiştir.
Bu nedenle, estivasyon tam anlamıyla uyku hali olmayıp organizmaların aktif hayata dönmek
amacıyla yaşamsal metabolik / gelişimsel değişiklikleri yapabildiği bir dönemdir. Kabuk
açıklığını mukoza epifragması ile kapatmak; buhar ile su kaybını sınırlayan önemli bir
adaptasyon mekanizmasıdır (Barnhart, 1983). Her ne kadar metabolik depresyon için çevresel
ipuçları genel olarak açık olsa da, hücresel düzeyde metabolik depresyonda yer alan moleküler
sinyaller veya mekanizmalar hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu mekanizmalar iki bileşene
ayrılabilir. Bunlardan ilki içsel bir karakter göstermekte yani metabolik depresyon, dokular
vücuttan kaldırıldıktan sonra bile uzun süre çalışmaya devam eder. İkincisi dışsal faktörler,
örneğin hücrelerde PO2 konsantrasyonun düşük veya yüksek olması, estivasyon anında kısa
süreli oksijen yetmezliği görülmesi durumunda pulmonat salyangozlar gibi hayvanlarda
metabolik depresyona neden olabilen faktörlerdir. Metabolik depresyon, oksijen tüketiminin üç
bileşenini içerir: mitokondrisiz solunum, mitokondriyal solunum ile ATP devri ve
mitokondriyal solunumda proton döngüsü (Bishop ve Brand, 2000). Estivasyona giriş,
hemolenf ve hücre içi pH'ta (Ress ve ark., 1991) keskin ve hızlı bir azalma ile karakterize
edilerek, bu durum beraberinde periyodik apne ve sonucunda hiperkapniyi meydana
getirmektedir (Barnhart ve McMahon, 1988). Estivasyondan uyarılma, yüksek bağıl hava nemi
ile teşvik edildikten sonra metabolizma hızı artması ve normal asit-baz koşullarına geri dönüş
ile karakterize edilmektedir (Rees ve Hand, 1990). Dolayısıyla, pH'daki azalma, kara
salyangozlarında metabolik depresyona neden olan dışsal bir faktör olarak belirlenmiştir (Ress
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ve ark., 1991). Düşük sıcaklığın tüm enzimatik reaksiyonların oranlarını azalttığı sonucuna
ulaşılmıştır. Ancak soğuk havanın, aynı zamanda seçilen enzimlerin kademeli olarak
düzenlemesi için bir sinyal olabileceği anlaşılmıştır (McMullen ve Storey, 2008).
Hipometabolik savunma mekanizmasının, ayrıca protein sentezinin inhibisyonuyla ilgili olduğu
görülmüştür. Nitekim, protein sentezi enerji kullanan bir döngü olması nedeniyle metabolik
depresyon sırasında azalması hipometabolizmaya önemli ölçüde katkıda bulunacaktır (Guppy
ve ark., 1994; Hand ve Hardewig, 1996). Öte yandan, bazı organizmaların, ATP üretiminde rol
alan piruvat kinaz ve fosfofruktokinaz gibi glikoliz enzimlerinin aktivitelerini azalttığı
belirlenmiştir (Withwam ve Storey, 1990; Brooks ve Storey 1990). Ayrıca, enzim
aktivitelerinin çoğunun normal seviyelerde tutulması, yukarıda belirtilen stratejinin önemli bir
bileşeni olabilir, bu da kara salyangozlarında hızlı bir şekilde estivasyondan çıkmasını sağlar
(Stuart ve ark., 1998). H. aspersa'da, ekstrem soğuk hava sıcaklığı ile vücudun su içeriği ile
pozitif korelasyon tespit edilmişken, hemolenf osmolitesi ile negatif korelasyon göstermektedir
(Ansart ve ark., 2002). Bulgular, kara salyangozlarının toplam vücut suyu içeriğini
azaltılmasının düşük molekül ağırlıklı bileşiklerin konsantrasyonunu artırabileceğini ve
dondurulabilir su miktarını bu şekilde azaltılabileciğini işaret etmektedir. Kara
salyangozlarında vücut sıvılarının kristalleşme sıcaklığındaki mevsimsel değişikliklerin, vücut
su içeriğindeki değişimlerle ilişkili olduğu bilinmektedir.
İlk çalışmalar, solunum sırasında iki düzenleyici glikoliz enziminin (fosfatekinaz ve
fosfofruktokinaz) fosforilasyonla kontrol altına alındığını göstermiştir (Whitwam ve Storey
1990, 1991; Cowan ve Storey 1999). Düşük fosfatokinaz (PK) ve fosfofruktokinaz (PFK)
miktarları, estivasyon sırasında artmış ve kinetik analiz sonucu bunların daha az aktif yapıda
olduğu gösterilmiştir (Whitwam ve Storey 1990; 1991). Hücrelerdeki bir diğer ana enerji
harcaması protein devrinde, ATP üretimi ve kullanılmasıdır. Aslında, protein sentezinin
baskılanması, stres veya besin/enerji sınırlaması yapılması gerektiği zaman çoğu hücrenin ilk
tepkilerinden biridir (DeGracia ve ark. 2002). Fuery ve ark. (1998), hibernasyonda halinde olan
Neobatrachus centralis (Çöl kurbağası)’in karaciğerinden aldığı örnekler ile aktif halde
bulunan kurbağaların karaciğer örneklerini karşılaştırıp, göre protein sentezi oranının %67
oranında azaldığını bildirmiştir. H. aspersa’nın hepatopankreas ve ayak kasında yapılan bir
çalışmada ise estivasyon sırasında protein sentezi sırasıyla bu organlarda %77 ve %47 azaldığı
bildirilmiştir (Pakay ve ark. 2002). Ademolu ve ark. (2009), son zamanlarda, Archachatina
marginata'nın ayak kaslarındaki glikozidaz aktivitelerinin, estivasyon sırasında önemli ölçüde
azaldığını bildirmiş ve çalışılan tüm enzimleri; amilaz, a-glukozidaz, selülaz, lipaz ve proteaz,
bağırsak bölgelerinde (yemek borusu, mahsul, mide ve bağırsak) tespit etmişlerdir. Estivasyona
girmiş salyangozların, bağırsak bölgelerindeki tüm enzim aktivitelerinin aktif salyangozlardan
daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca, midede, tüm bağırsak bölgelerinin en yüksek enzim
aktivitelerini kaydedilmiştir (Ademolu ve ark., 2013). Uyku dönemine girmiş salyangozlar
beslenmeyi keser, kendini toprağa içine saklar ya da bitki örtüsünde mümkün olduğu kadar
yükseğe tırmanabilir ve kabuklarına derinlemesine çekilerek birçok fizyolojik işlevi büyük
ölçüde azaltır (Hipometabolizma). Russell-Hunter’a (1969) göre bu dönemde, tüm sindirim
süreçleri durur, kalp atışı azalır, diğer kas aktiviteleri askıya alınır ve solunum yavaşlamaktadır.
Uyku dönemindeki davranışsal ve fizyolojik tepkiler stresli çevresel koşulların salyangozlar
üzerindeki etkisini azaltır ve vücut sıvılarının bileşiminin korunmasına yardımcı olur (Storey
ve Storey, 1990). Salyangoz, uyku döneminde acıksa bile bünyesinde depoladığı rezervlerinin
bir kısmını (Cedeno-Leon, 1984; Da Silva ve Zancan, 1994) harcayıp biraz su kaybedebilir
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(Rees ve Hand, 1993; Arad ve ark., 1998), sonuç olarak vücut ağırlığında bir azalma
görülmektedir.
3.3. Hipometabolizma ve Oksidatif Stres
Kara salyangozları, sadece ekstrem hava koşullarının yaşandığı zaman değil, kış ve yaz
uykusundan uyarılmasından dolayı oksidatif strese maruz kalmaktadır. Dolayısıyla, pulmonat
kara salyangozları kışın don yaşandığında operkulumlarını kapatıp kabukları ile toprak altında
hareketsiz kalabilmekte olup yaz aylarında ise hem yağışlı hem de kurak dönemlerde anaerobik
koşullarda altında oksidatif stress yaşabilirler (Anna Nowakowska, 2011). Estivasyon sırasında
metabolik hız azaltılırken, bir yandan enerji korunurken diğer yandan, iç organlara hipoksik
koşullar uygulanmakta (Pedler ve ark., 1996) ve aktif duruma geri dönüş sırasında hayvanların
dokularında serbest radikal hasarını azaltmalarını sağlayan iyi gelişmiş bir antioksidan savunma
sistemi gerekmektedir (Hermes-Lima ve Storey, 1995). Bu nedenle, kara salyangozlarındaki en
önemli adaptasyon mekanizmalarından biri, uykudan uyarılma sırasında (Storey ve Storey,
2001) veya hipoksik durumdan aerobik koşullara geçişte nefes alırken dokularına serbest
radikal hasarını en aza indirecek antioksidan savunma sistemlerinin aktivitesini düzenleme
yeteneğidir.
Kara salyangozlarının biyolojik aktivitesi genellikle termal koşullara tamamen bağımlı olarak
kabul edilmektedir. Ancak, Caputa ve ark. (2005), H. pomatia salyangozlarında kış uykusundan
uyanma ve kış hipometabolizmasından çıkışın endojen olarak kontrol edildiğini tespit
etmişlerdir. 5°C'lik bir ortam sıcaklığında sürekli karanlıkta tutulan salyangozlar, arazideki
doğal uyarılma periyodunda olduğu gibi operkulumlarını kapatmıştır. Bu durum antioksidan
savunmanın, hipometabolik aşamada düzenlendiğini göstermektedir. Kara salyangozları, kış
uykusundan uyarılma sırasında oksidatif hasarı önlemek için gerekli olan redoks dengesini bu
şekilde korumayı başarmışlardır (Nowakowska ve ark., 2009). Antioksidan aktivitenin
arttırılması, H. aspersa'nın oksidatif stres için yapıtığı bir hazırlık ve salyangozların aktif hale
geri dönmesine eşlik eden mekanizma olarak görülmüştür (Hermes-Lima ve Storey, 1995).
Dolayısıyla, hipometabolizmadan aktif hale dönüşün kesin olarak düzenlenmiş olduğu
görülmektedir. Ayrıca, H. pomatia salyangozları, kış uykusu sonunda kendiliğinden
uyarılmadan önce oksidatif strese karşı tedbirlerini arttırmakta (Nowakowska ve ark., 2009),
bu da uyarılmaya eşlik eden oksidatif stresi tahmin ettikleri anlamına gelmektedir.
Estivasyon sırasında hücre içi antioksidan enzim aktivitelerinin orijinal ölçümleri (HermesLima ve Storey, 1995), çeşitli dokularda yaygın bir şekilde regüle edildiklerine ilişkin kanıt
sağlamış ve bulgular estivasyona giriş ile çıkış anında dokulara kan tedarikinde bir kısıtlama
olduğunda, hücresel metabolizma için (doku canlı tutmak için) ihtiyaç duyulan oksijenin
azaltılması ile ilişkili olduğu düşünülen olaylara karşı koruma sağladığına işaret etmektedir
(Hermes-Lima ve Zenteno-Savin, 2002). Ancak, daha sonra kara salyangozlarında yapılan
estivasyon araştırmalarında kesin sonuç elde edilememiştir (Nowakowska ve ark., 2009).
Solunum oranları gün içerisinde %80'den daha fazla azaltılabilmekte (Pedler ve ark., 1996) ve
uzayan estivasyon sırasında oksijen tüketimi saptanamayan seviyelere yaklaşabilmektedir
(Schmidt-Nielsen ve ark., 1971).
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4. SONUÇ
Kara salyangozlarında, hipometabolizma ve epifrim olumsuz çevre koşullarında hayatta
kalmayı sağlayan iki önemli adaptif mekanizmadır. Dolayısıyla, ülkemiz için önemli ihracat
ürünü olan H. aspersa’nın yetiştiriciliğinde, bu adaptif mekanizmaların bilinmesiyle ekstrem
koşullar altında yetiştiriciliğe ara verilmeyerek ürün elde edilmeye devam edilecektir.
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Abstract
The high yield obtained from a cultured animals depends on the diagnosis and treatment of the
diseases seen in the animals. The success criterion of frog culture relies on the course, diagnosis
and treatment of diseases in establishments. It is known that most of the common diseases in
frog culture are bacterial infections and fungal diseases caused by injuries. In this study, the
diseases in frog production facility in Aydıncık and some of the juvenile and adult frogs
(Pelophylax ridibundus) was determined. During the breeding period, the adult frogs (average
weight 66,54±6,75 g) and some juvenile frogs (average weight 4,15±5,32 g) which has bacterial
infection such as red leg disease, fungal diseases and the hind limbs consumed as food edema
were observed. Diagnosis of disease ponds were isolated and frequently water changed and the
disease was prevented from spreading to other ponds. The diseased individuals were taken into
a different pond and treated with salt baths and anti-fungal drugs. The course of the disease
continued for about 15 days. Regardless of all affords made during this treatment, 17 frogs died.
This study will facilitate the identification of diseases that are effective in the breeding of frogs,
which is an important export product for our country and contribute to more efficient results
from commercial farms.
Keywords: Pelophylax ridibundus, disease, leg edema, bacterial infection, fungal disease

1. INTRODUCTION
Frogs not consumed in our country, but it is consumed in European countries because of its
high quality nutritional properties and it has resulted in frogs being live or processed for many
years (Şereflişan and Alkaya, 2016; Alkaya et al., 2018). Therefore, the demand for frog meat
is increasing in many countries in Europe and America (Alkaya et al., 2017). The amount of
frog exports was reported to be 547 tons in 2017 (Tuik, 2017). In addition, its taste similar to
that of chicken and overall flavor that the reason important for export (Cakli et al., 2009; Altherr
et al., 2011). Worldwide, among all amphibians only the Ranidae family includes edible frog
species. Other family members are not preferred because they are small in size or toxic to
humans (Neveu, 2009). In many countries, frogs have been collected as the most important
alternative protein source that can be consumed as food (Angulo, 2008; Mohneke et al., 2010;
Tohe et al., 2014). The most demanded species in the market: Rana catsbeiana (Shaw, 1862)
(American bullfrog), Rana tigrina (Daudin, 1802) (Indian bullfrog), Rana esculanta (Linnaeus,
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1758) (Edible / common water frog) and Pelophylax ridibundus (Pallas) (1771) (Marsh frog)
(Sardava and Srikar, 1982; Fugler, 1985; Martin, 2000; FAO, 2006).
At least one third of the more than 6,000 known species of amphibians are at risk of extinction
(Stuart ve ark., 2004; Stuart ve ark., 2008). Although the decline of amphibian species has many
causes such as habitat destruction, global warming, pollution and disease, the most important
reason is that these species are overhunted recklessly for human consumption (Gibbons ve ark.,
2000; Halliday, 2008). Therefore, it is increasingly important to obtain the demand for frog
through breeding (Şereflişan and Alkaya, 2016). With the start of frog breeding, it became
important to know the diseases encountered in commercial farms. It is known that the diseases
that frogs are exposed to are caused by parasitic, fungal, viral and bacterial factors as in other
economically important animals (Özer and Dökenel, 2018).
In this study, it was aimed to identify the diseases that are effective in frog breeding of the
juvenile frogs and some adult frogs in the frog production facility established in Aydıncık.
2. MATERIALS AND METHODS
In this study, frogs (P. ridibundus) were used grown in the frog farm established in Aydıncık.
The frogs were fed twice daily with pellet feed, morning and afternoon. The width of the ponds
where frogs are raised is 6 m2 and once a day 50% of the water is changed. The mean
temperature of the water during the study was 23.0 ± 1.0 ° C. During the breeding period, the
average weight of the infected (n = 30) adult 66.54 ± 6.75 g and juvenile frogs 4.15 ± 5.32 g
were determined. The determination of the encountered diseases was made according to
morphological images and physiological septomas on the body of the frogs (Pariyanonth and
Daorerk, 1994; FAO, 2006; Helfrich et al., 2009; Le Minh Quoc, 2012). The frogs diagnosed
with the disease were transferred from the ponds to the other ponds. Frequently water changes
were made in the pools where the disease was observed and the spread of the disease to other
ponds was prevented. Oxytetracycline antibiotic (4g / kg feed) was added to pellet food and the
frogs feed this pellet in the treatment of bacterial diseases. In addition, the diseased individuals
were treated with a salt bath (5ml iodine/m3 water). Fungal diseases were treated using formalin
washing of frogs (2-3ml/m3 water) and malachite green (anti-fungal drug) (FAO, 2006; Le
Minh Quoc, 2012).
3. RESULTS AND DISCUSSION
Red leg disease reported to be the most important bacterial disease affecting frog culture
(Densmore and Green, 2007; Helfrich et al. 2009; Hemmingway et al., 2009). The most
important septomas of red leg disease are; frog is slow and does not eat well, skin, leg and anus
redness is seen (FAO, 2006; Le Minh Quoc, 2012). In the frog farm established in Aydıncık,
some adult and juvenile individuals were found to have septomas similar to red leg disease
septomas that can be seen morphologically on their bodies. In addition, redness of the skin, legs
and anus of adult and juvenile frogs in some ponds were observed (Figures 1, 2, 3).
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Figure 1. Redness of P. ridibundus leg (Original)

Figure 2. Redness of P. ridibundus under the skin (Original)

Figure 3. Anus and foot redness (Original)
Red leg disease is most commonly caused by Aeromonas hydrophila, Pseudomonas spp.,
Klebsiella spp., Edwardsiella spp., Myma spp., Streptococcus spp. other species that cause this
infection (Taylor et al., 2001; Huys et al., 2003; FAO, 2006; Schadich and Cole, 2010;
Ransangan et al., 2013). Red leg disease was detected in Rana catesbeiana (Taylor et al., 2001;
699

Pasteris et al., 2006; Nieto et al., 2007; Ransangan et al., 2013) and Rana tigrina (Huang et al.,
2010) cultures. In this study, red leg disease was also detected in the culture of
P. ridibundus, which was cultivated commercially. Densmore and Green (2007) reported that
the disease would cause sudden death without showing any septomas or with very few
symptoms. During the study, 17 individuals died although the frogs that showed signs of disease
were taken into separate ponds. Studies reported that frogs may be exposed to this disease at
different stages of their life cycle (Pasteris et al., 2006; Taylor et al., 2001). Similarly, red leg
disease was detected in both juvenile and adult frogs during this study.
In studies reported septomas of fungal diseases; skin color changes (darkening, staining), skin
reddening, erosions, ulceration, hyperkeratosis on the epidermis and the appearance of white
fungi on the skin (Le Minh Quoc, 2012; Özer and Dökenel, 2018). The other diseases
encountered during this study were edema and fungal diseases and similar to previous studies,
reddening frogs foot and white bead-sized structures were observed on the hind legs (Figures
4, 5). Also, fungal diseases is most commonly caused by Achya spp. ((Le Minh Quoc, 2012).

Figure 4. White fungus on the hind leg (Original)

Figure 5. Redness and edema of the feet (Original)
In the treatment of disease cases encountered during the study, the diseased frogs were moved
to separate ponds and isolated from other ponds. Afterwards, antibiotic and salt bath was
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applied in the treatment of bacterial diseases according to the cause of the disease (FAO, 2006).
In the treatment of fungal diseases, formalin and malachite green (anti-fungal drug) was used
(Le Minh Quoc, 2012).
4. CONCLUSION
In this study, the determined of bacterial and fungal diseases encountered in the culture of frogs
that important export product for our country. In this way, losses in commercial farms will be
decreases also contributing to more efficient results.
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Abstract
Snails are not consumed as food in our country, but they are among the most important
alternative protein sources in many developed countries. In addition to consuming the snails as
food, it is known to be a valuable product in the cosmetics industry. In recent years, for these
reasons snail production has become an important sector in many countries. In our country, the
production of snails is mostly made by hunting and this rewiew aimed to give information about
the diseases that can be seen in the culture of snails in the aquaculture studies to be carried out
in next periods. A number of bacterial, fungal and parasitic diseases was observed in different
species of snails. Parasitic diseases occured with affect such as Alluaudihella flavicornis,
Angiostoma aspersae (nematodes), Phasmarhabditis hermaphrodita, Fasciola hepatica, while
fungal diseases (pink egg disease) caused by the fungus Fusarium spp. Bacterial disease, caused
by Pseudomonas spp. and these species infect the intestines of the snails and cause significant
loss in culture. This review will contribute to the minimization of the deaths seen as a result of
diseases in commercial snail farms to be established in our country.
Keywords: Land snail, aquaculture, disease, parasite, fungus

1. INTRODUCTION
Land snails are find in the second largest division of the animal kingdom about 80,000 members
of the Mollusca (molluscs) in the Gastropoda (Adeyeye and Afolabi, 2004; Akman et al., 2005).
Three of the species of edible snails in the world belong to Helix and two of the species
Achatina. Helix snails dominate 70% of the world market (Yıldırım et al., 2003; Anamayi et
al., 2005). Snail meat has been consumed by people around the world since prehistory.
Although land snails not consumed in our country; it is a food source that has been cultured
for hundreds of years and has a rich source of protein (Alkaya et al., 2018). It is a mostly
preferred product with low fat content (0.5-0.8%), high protein (12-16%) and iron content (4550mg / kg) (Omole et al., 1999; Cadev, 2006). In addition to being consumed as food, snails
are also used in medicine to treat some diseases (İnan, 2000). Land snails a wide range of
distribution in the world that three species of land snails Helix pomatia, Helix aspersa and Helix
lucorum are important in our country. Another important edible snail species, which are found
in abundance throughout the world Achatina achatina and Archachatina marginata (Ajayi et
al. 2009).
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The result of examination of the international snail trade; Europe, Southeast Asia and America
are determined to be intense consumer. Snail production in our country is still based on hunting
and 1.156 tons of snails were exported to abroad in 2017 (Tüik, 2017). In recent years, a large
number of species of snails recorded extinction and many more edible snail species are under
threat of extinction (Ekwu, 2016). With the increasing demand for snails, the collection of snails
from the nature is increasing. This situation may cause decrease of snail populations in our
country in the future (Saglam et al., 2003). In addition, due to the destruction of forests,
pesticide use and snail hunting, the population of natural snails has decreased in recent years.
Therefore, the encouragement of land snail breeding (helici culture) is very important in terms
of preserving these natural resources and providing them sufficiently as human food (Monney,
1998).
This review will provide important information to the breeders about the diseases encountered
in the culture of land snails, which are consumed as human food and economic importance and
will contribute significantly to the land snail culture study in our country.
2. DISEASES OF LAND SNAIL
As with other breeding animals that there are seen many diseases in snails. Common diseases
that affect snails in natural or culture environments include:
2.1. Fungal Diseases
Fungal diseases are mainly caused by Fusarium spp. which is caused by affects indigenous
snail species native to West African region. Snails are susceptible to agents that cause this
disease. This disease is commonly called pink egg disease, and the eggs turn red-reddish brown
with the effect of the disease (Cobbinah, 1993; Akinnusi, 2014) (Figure 1). Compliance with
the basic hygiene rules prevents the spread of diseases. In order to remove any other decaying
substances that may act as substrates for pathogenic organisms as well as feces and uneaten
food, the pens should be cleaned regularly. It is also advisable to sterilise the soil in hutch boxes
by steaming or heating every time they are being prepared for a new batch of egg clutches
(Cobbinah et al., 2008).

Şekil 1. Rosy eggs disease (https://www.gireaud.net/us/ennemis_us.htm)
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2.2. Parasit Diseases
Parasites such as Alluaudihella Flavicornis are diseases vectors to snails both in their wild and
culture. A. flavicornis lays 20-40 eggs in the snail shell or on the snail. The eggs hatch in about
one week and the small, cream-coloured worms start feeding on or in the body tissue. They
feed until the body is reduced to a putrefying mass, and then pupate within the shell. After 10
days of incubation period, adults of these parasites appear (Cobbinah et al., 2008). Another
parasite Angiostoma aspersae produces the larvae in the pulmonary cavity of the snail. The
larvae, which become a long nematode (more than 2 mm) place themselves between the body
and the snail shell and after infecting the animal that the snail shell and can disunite the coat
from the shell. Then, the shell seen to be a bright color (Ekwu, 2016) (Figure 2, 3).

Figure 2. Bright shell (https://www.gireaud.net/us/ennemis_us.htm)

Figure 3. Infecting the snail (https://www.gireaud.net/us/ennemis_us.htm)
2.3. Bacterial Diseases
Bacterial diseases caused by Pseudomonas spp. especially Pseudomonas aeruginosa causes
intestinal infections in snails. It is known that diseases caused by bacteria affect the normal
growth and development process of the snail (Cobbinah et al. 2008). Pseudomonas; it causes
intestinal infections that can spread rapidly among dense snail populations (Ekwu, 2016). In
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addition, some of the land snail breeding facilities, where observed diseases caused by
Aeromonas. Bacterial diseases of land snails have been characterized by leukodermic lesions
on the head (Mohammed and Mailafia, 2010).
2.4. Feed Deficiency Diseases
Feed deficiency diseases, it occurs mostly in breeding snails with poor feeding, as a result of
lack of minerals nutrients especially calcium and phosphors. As a result, the snail shell becomes
white for a long time due to the lack of calcium. nutrient The affected snail's shell turns white
as a result of a long period of time. Also, due to the lack of mineral deformation in the shell
structure is observed (Akinnusi, 2014) (Figure 4).

Figure
4.
Deformation
shell
structure
(https://www.gireaud.net/us/ennemis_us.htm)

due

to

lack

of

nutrition

2.5. Cannibalism
This case is usually seen in snail culture when they are grown in a pens. Older snails can eat,
break the shells or fed on hatchlings as a source of nutrients especially calcium and water to
avoid dehydration and for their survival. This occurs in a culture where snails are overcrowded
and competition for food and space increased (Ekwu, 2016).
Generally maintaining of high hygiene standards in snail farms will reduce the incidence of
diseases and the spread of diseases in snail farms. According to Walker et al. (1999), snails can
be used for microorganisms, e.g. bacteria and soil from the soil and environment, poor hygiene
may affect the growth and reproduction of snails can lead to diseases and pathogens.
3. CONCLUSION
As a result of with the knowledge of the diseases affecting the snails, which is an important
export product for our country that the losses in the breeding will be minimized by making a
significant contribution to the aquaculture study to be carried out in the following periods.
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Özet
Günümüzde artan nüfus ve teknoloji sonucu insanların enerjiye olan ihtiyacı artırmıştır.
Türkiye gibi enerji konusunda dışa bağımlı ülkelerde ise enerji talebi doğrultusunda artan
fiyatlar ülke ekonomileri üzerinde büyük baskıya sebep olmaktadır. Enerji ihtiyacının sürekli
arttığı ancak kaynakların giderek azaldığı, maddi olarak ülkeleri zorladığını ve yoğun enerji
kullanımının çevreye vermiş olduğu zararları düşünürsek enerjide verimlilik oldukça önemlidir.
Türkiye’de sanayide kullanılan enerjinin %37’lik gibi büyük bir kısmı metal sanayinde
kullanılmaktadır. Bu doğrultuda metal sanayi tesislerine enerji verimliliği çalışmalarının
uygulamaları kısa sürede sonuç vermektedir. Bu çalışmada bir metal sanayi ele alınıp enerji
verimliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Enerji Etüdü çalışması tesisin üretim kısmı ve idari
kısmı olarak ele alınarak başlanmıştır. İdari kısımda bulunan bilgisayarlar, yalıtım malzemeleri
tek tek incelenmiş daha verimli ve çevreye zararı daha az olan seçenekler ile yenilenmesi
önerilmiştir. Yalıtım eksiklikleri ve kaçaklar için ölçümler yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar
yapılırken güncel olarak kullanılan ekipmanların ve sistemlerin kullanım ömürleri baz alınmış,
amortisman süresi 3 yılı geçmeyecek yatırımlar önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bursa, Enerji, Enerji verimliliği, Metal endüstrileri.

ENERGY EFFICIENCY APPLICATIONS: METAL INDUSTRIES
Abstract
Today, as a result of the increasing population and technology, people's need for energy has
increased. In line with the rising prices of energy demand in the foreign countries dependent on
energy, such as Turkey, it causes great pressure on national economies. Energy efficiency is
very important given that the need for energy is constantly increasing but the resources are
gradually decreasing, forcing the countries financially and the damages caused by the intensive
use of energy to the environment. Turkey, a large portion, such as 37% of the energy used in
industry are used in the metal industry. In this study, it is aimed to provide energy efficiency
by considering a metal industry. The energy study was started by considering the production
part and administrative part of the facility. The computers, insulation materials in the
administrative part were examined one by one and it was suggested to replace them with more
efficient and less harmful to the environment. Measurements were made for insulation
deficiencies and leakages. All these studies are based on the lifetime of the equipment and
systems currently used and investments with a depreciation period not exceeding 3 years are
proposed.
Keywords: Bursa, Energy, Energy efficiency, Metal industries.
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1. GİRİŞ
İlk petrol krizinden sonra 1973 yılında gündeme gelen enerji verimliliği, günümüzde artan
nüfus ve teknoloji sonucu insanların enerjiye olan ihtiyacı artırmasıyla daha da önemli bir
konuma ulaşmıştır. Nüfus ve teknolojide meydana gelen hızlı büyüme enerji kullanım miktarını
arttırdığı gibi enerji rezervlerinin azalmasına ve zaman içinde yok olmasına, enerji
tüketimindeki hızlı artışa bağlı olarak ozon tabakasının incelmesi, sera gazı emisyonlarının
insan yaşamını tehdit eder duruma gelmesine sebep olmuştur. Endüstri çağından günümüze
kadar atmosferde bulunan CO2konsantrasyonu gitgide artmaktadır. Ciddi önlemler alınmazsa
sera gazları nedeniyle oluşan küresel ısınmanın büyük felaketlere yol açacağı tahmin
edilmektedir. Bu sebeple küresel toplum ve devletler değişik senaryo çalışmaları yapmaktadır.
Sürdürülebilir dünya için 450 ppm hedef senaryolardan biridir. Bu senaryo küresel sıcaklık
artışını 2100 yılına kadar 2°C ile sınırlandırılmasına göre tasarlanmıştır. Enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji kaynaklanın arttırılması bu hedefin sağlanması için ön plandadır (Kaya,
2012).
Sanayi sektörü, ülkelerin yapısına bağlı olarak nihai enerji tüketimlerinde en yüksek paya sahip
sektördür. Sanayide enerji verimliliği çalışmaları direkt olarak maliyeti etkilediğinden karlılığa
olumlu yansıması ve yapılacak yatırımların diğer sektörlere göre daha az maliyetle
gerçekleştirilebilmesi, yapılan yatırımların kısa sürede kendini amorti etmesi rekabet
koşullarında ciddi avantaj sağlayabilmektedir. Bu nedenle pek çok ülkede enerji verimliliği
çalışmaları etkin ve öncelikli olmasından dolayı özellikle sanayi sektöründe yoğunlaşmaktadır.
Türkiye birincil enerji kaynağı bakımdan büyük oranla (% 70) dışa bağımlıdır. Yerli kömürlerin
ısıl değerlerinin düşük olmasından ve mevcut yenilenebilir enerji potansiyelinin
değerlendirilememesinden ötürü Türkiye’de enerji talebinin karşılanması için başka
kaynaklardan üretilmiş enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye’de enerji tasarrufu çalışmalarını desteklemek amacıyla 1995 yılında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının yayımladığı sanayi kuruluşlarının enerji tüketiminde verimliliğin
arttırılması için alacakları önlemler hakkında yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre,
enerji tüketimi 2000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP)'e eşit ve büyük olan tüm fabrikaların, enerji
tüketiminde verimliliğin arttırılması için enerji yönetimi sistemini oluşturmaları istenmiştir
(ETKB, 1995). Enerji Verimliliği Kanunu ile yürürlüğe giren ve toplam inşaat alanı en az 20000
m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan binalarda ve yıllık enerji tüketimi 1000 TEP’ten
fazla olan işletmelerde, bulundurulması zorunlu hâle getirilen enerji yöneticilerinin verimliliğe
yönelik çalışmalar yapmaları yükümlülük haline getirilmiştir (EİE, 2009).
Bu tür kurumlarda yapılacak enerji yönetimi veya enerjinin verimli kullanımı ile ilgili
çalışmalar çeşitli aşamalardan oluşmaktadır. Bunlar:
 Ön enerji tasarruf etüdünün hazırlanması (Enerji taraması: Verilerin toplanması, işlenmesi
ve değerlendirilmesi),
 Yönetim ve personel desteği,
 Enerji tasarrufu tasarım ve düzenlemeleri,
 İzleme ve değerlendirmedir (Çalıkoğlu, 2007).
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Bu çalışmada, 2000 TEP üzerinde enerji tüketen bir metal sanayi kuruluşu için, 2017 ile 2018
yılları enerji tüketim değerleri esas alınarak, bir enerji yönetimi organizasyonunca ön enerji
tasarrufu etüdü hazırlanabilmesi için gerekli enerji taraması amaçlanmıştır. Çalışma neticesinde
kuruluşun enerji verimliliği potansiyeli belirlenmiştir.
2. ENERJİ TARAMASI
Enerji taraması enerji tasarruf potansiyelinin belirlenmesi ve verimliliğin geliştirilmesi için en
önemli aşamadır. Buna göre bir bina için veri toplama stratejisi; enerji tüketim türleri, ölçüm
türleri ve periyodları, ölçüm noktaları, ölçüm süreleri, veri toplama yerleri ve enerji türlerine
ilişkin maliyet verilerinin saptanması gerekmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Enerji taraması akış şeması
Veri toplanması yöntemi önemli bir süreçtir. Enerji maliyeti ödemeleri aylık bazda
yapılmaktadır. Çalışmada veri toplaması aylık bazda değerlendirilmiş ve analizler buna göre
yapılmıştır. Kuruluşun yerleşik koşulları değerlendirildiğinde değişkenin kuruluşta bulunan
yüksek enerji potansiyelli ekipmanlar olduğu görülmüştür. Kuruluşta doğalgaza bağlı enerji
tüketiminin oldukça düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle farklı bir yaklaşımla kuruluş üretim
ve idari kısımlarına ayrılıp kısa vadede yüksek enerji verimliliği potansiyeline sahip bölgeler
ele alınıp enerji tasarruf potansiyeli incelenmiştir. Bu verilere göre kurumun 2017-2018 yılları
arasındaki enerji tüketimine bağlı olarak enerji maliyetinin aylara göre dağılımları Şekil 2’de
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verilmiştir. Yaz ve kış aylarında enerji tüketiminin oldukça arttığı görülmüştür. Yaz ve kış
dönemleri ısıtma ve soğutmanın yoğun olarak kullanıldığı iki dönemdir, kuruluşta ısıtma ve
soğutma için en verimli sistemler tercih edilse de özellikle yalıtımla ilgili ciddi sorunlar
olduğunu söyleyebiliriz.

.
Şekil 2. Aylık Enerji Tüketim Bedeli
3. VERİMLİLİK UYGULAMALARI
3.1. Isı Yalıtımı İle Enerji Verimliliği
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerde nihai enerjinin yaklaşık olarak üçte biri (1/3)
konut ve ticari binalarda tüketilmektedir. Bu nedenle binalarda uygulanacak çeşitli teknik
donanım ve alınacak tasarruf önlemlerinin büyük miktarlarda enerji verimliliğini artırabileceği
öngörülmüştür. Binalarda enerji verimliliğini artırmanın en önemli yolu ise, bina dış kabuğunun
(duvar, çatı, zemin ve çerçeveler) enerji etkinliğinin iyileştirilmesi, yapı elemanlarının ısı
geçirme oranlarını düşürerek ısı ve enerjinin ısı direncinin yükseltilmesi, binanın mimari
tasarımı ve ev cihazlarında önlemler alınmasıdır. Özellikle konutlarda tüketilen enerjinin %80’i
ısınma için kullanıldığından yalıtım önlemleri enerji verimliliğinde en önemli unsur olmaktadır
(Dağsöz ve Yüksel, 2000).
Kuruluşun idari kısmında yalıtım sadece dış cephe duvarlarında bulunmaktadır. Karbonlu Eps
Levha ile duvar yalıtımı sağlanmıştır. Üretimin yapıldığı kısımda duvarlarda bir yalıtım
bulunmamaktadır. Aynı zamanda camlarda da herhangi bir yalıtım bulunmamaktadır. Sadece
çift katlı pencereler kullanılmaktadır ve çerçeveler alüminyumdur. Tek cama göre ısı kayıpları;
çok katlı yalıtım camı üniteleri ile % 50; ısı kontrol, ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı
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üniteleri ile de % 70 azalabilmektedir. Ayrıca ısı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı
üniteleri ile soğutma giderleri de kaplamasız yalıtım camlarına oranla % 32 azalmaktadır
(MMO, 2008). Tüm bu bilgileri baz aldığımızda yalıtımlı cam kullanımı sonucunda %15
oranında ısı kayıplarını azaltabiliriz. Genel olarak yalıtımda yapılan iyileştirmeler ile tavan ve
duvar yalıtımından yıllık 18.601 TL, yansıtıcı film kullanımından sonra yıllık 20.656 TL
tasarruf sağlanabilir.
3.2. Bilgisayarlarda Enerji Verimliliği
İdari kısımda 20 adet A sınıfı enerji verimli bilgisayar kullanılmaktadır. İşletmenin
bilgisayarları maddi ve yeterlilik bakımından olabilecek en verimli bilgisayarlardır ancak
kullanılan bilgisayarlar ve prizler mesai saatleri boyunca ve çoğu zaman mesai saatinin
bitiminden sonra bile çalışır haldedir. Bilgisayarlarda uyku modu bulunmamaktadır. Maddi
yatırımlar haricinde enerji verimliliği için yapılabilecek uygulamalar sırasıyla şu şekildedir;


Monitör ne kadar parlaksa, o kadar çok enerji kullanır. Monitörün parlaklığı, gün içinde
odanın ışık alma durumuna göre azaltılabilir. Kapalı havalarda ortam daha loş olacağı için
monitörün ışığını azaltmak göz yorgunluklarına da iyi gelecektir.



Ekran koruyucular, enerji tasarrufu sağlamaz. Aslında, grafik açısından zengin ekran
koruyucular, bilgisayarın iki kat daha fazla enerji harcamasına neden olabilir ve
bilgisayarın uyku moduna geçmesini engelleyebilir. Çevre Koruma Ajansı (EPA)’na göre,
ekran koruyucusunu kapatarak enerji maliyetlerinde yılda 25-75 dolar tasarruf yapabilir.



Monitörü, bilgisayar 20 dakika boyunca çalışmazsa ve sabit disk, bilgisayar 30 dakika
boyunca çalışmazsa, enerji tasarrufu moduna geçecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu ayarları
değiştirerek, bilgisayarın kullanılmadığı zamanlarda bilgisayarın çektiği elektriğin
azaltılması sağlanabilir.



İki saatten daha uzun bir süre bilgisayar kullanmayacaksa, bilgisayar kapatılmalıdır.
Kapatılmayan bilgisayar saatte ortalama 100 Watt enerji tüketir. Alternatif olarak,
bilgisayar bekleme moduna geçirilebilir. Genel kanının aksine, bilgisayarın uygun şekilde
kullanımı açısından, gün içinde bilgisayarı kapatıp yeniden açmak doğru bir harekettir.



Arka planda çalışan programlar daha fazla enerji harcayacağından, kullanılmayan
programların kapatılması gerekmektedir.



Eski bilgisayarlar geri dönüşüme verilmelidir. Geri dönüşümle tehlikeli metaller çıkarılır
ve plastik parçalar kaldırılır; böylece, bunlar yeni ürünler yapmak için yeniden
kullanılabilir.

Bilgisayarlarda yapacağımız değişikler sonucunda yıllık yapılan toplam para tasarrufu; ekran
koruyucuların kaldırılması durumunda toplam 4.510 TL, Bilgisayarların kapatılması
durumunda ise toplam 1.541 TL’dir.
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3.3. Ekipman Yalıtımı İle Enerji Verimliliği
Termal yalıtım, ekipman yada malzemeleri her şeyden önce “ısı kaybından” koruyan ve buna
karşı bir direnç sağlayan malzemeler ve bileşimler olarak tanımlanabilir. Sistemle, çevre
arasında olan sıcaklık farkı, sistemden ya da sisteme olan ısı akışının etkileyici, zorlayıcı
kuvvetidir. Sıcaklık farkı ne kadar çok büyürse, ısı transfer oranı da o ölçüde artar. Termal
izolasyonlar sistemin dizaynında önemli bir rol oynarlar ve bütün enerji verimli sistem ve
ekipmanların üretiminde dikkate alınırlar. Ayrıca yalıtım genellikle enerji tasarrufu
çalışmalarında kullanılan önemli parametrelerden bir tanesidir.
Kuruluşun üretim kısmında bulunan ekipmanlarda, borularda, boru bağlantı noktalarında ve
vanalarda gerekli yalıtımlar bulunmaktadır ve ara ara kontrol edilmektedir. Yalıtım konusunda
maksimum verimlilik sağlamak hedeflenmiştir. Çalışanlar bu konularda oldukça
bilgilendirilmiştir. Herhangi bir aşınma durumunda gerekli bakımlar en kısa sürede
yapılmaktadır.
3.4. Motorlarda Enerji Verimliliği
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye elektrik enerjisinin 2013 yılı
itibariyle %47,1’i sanayi sektöründe tüketilmektedir. Sanayide kullanılan elektrik motorları ise
bu sektörde tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %70’ini teşkil etmektedir. Bu veriler enerji
verimliliğinde hedeflenmesi gereken noktaların başında sanayi sektörünün olduğunu, sanayide
de elektrik motorlarının olduğunu göstermektedir.
Uygun boyutlarda olmayan motorlar ve pompalar, gereksiz enerji kayıplarına yol açmaktadır.
Pik yüklerin olduğu noktalarda motor büyüklüğü de azaltılabilir. Aşırı büyük motorların
değiştirilmesi, elektrik tüketiminde yüzde 1,2 oranında, daha küçük motorlarda ise daha yüksek
oranlarda tasarruf sağlar. Motor veriminin arttırılmasına yönelik olarak bir kontrol ve koruyucu
bakım programı geliştirilmesi gerekir. Son yıllarda motorların verimlerini artırmak amacıyla
tasarımlarında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Geliştirilen yeni tip motorlara "yüksek verimli
motorlar" denilmektedir. Yüksek verimli motorların üretimi son 15 yıldır artan enerji fiyatları
ile paralel olarak gelişmiştir. Bu motorların fiyatları % 15-25 fazla olduğu halde, geri ödemeleri
kısa dönemdedir (Kaymakçıoğlu, 1996).
Elektrik motorlarında motorun ömrünü ve verimi arttırmak için gereken bir başka hususta
motor bakımıdır. Bakımları düzenli yapılan bir motorla yapılmayan motorun hem ömür
bakımından hem de tükettikleri enerji bakımından büyük farklılıkları olduğunu söyleyebiliriz.
Aşağıda elektrik motorlarında enerji tasarrufu sağlayacak bakım önerileri sıralanmıştır;






İşletmedeki tüm motorların envanteri çıkartılmalı ve her bir motorun kullanım ve plaka
bilgilerini(anma gücü, devir, verim) ve yıllık çalışma saatlerini içeren bir liste
oluşturulmalıdır. Dikkatler, gücü 25hp’den büyük olan ve yılda 2000 saatten fazla çalışan
standart verimli motorlar üzerine yoğunlaştırılmalıdır.
Gevşek bağlantı ve oksitlenmiş kontaklar düzeltilmelidir.
Motorlar hem daha az enerji tüketmeleri hem de ömürlerinin uzaması için temiz
tutulmalıdır.
Aşırı ses ve titreşimler yok edilmeli ve aşınmış yataklar değiştirilmelidir.
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Kayış ve makaralar gerilmeli ve motor gücünü aşan trafolar devre dışı bırakılmalıdır.
Motorun tahrik ettiği aksamlar iyi yağlanmalı ve düzenli olarak bakıma alınmalıdırlar.
Aşırı ısınmaya dikkat etmek gerekir. Bu havalandırma eksiği veya motorun bozuk
çalışması anlamına gelir.
Yüksek veya düşük gerilim durumu incelenmelidir. Gerilim motorun gerektirdiği kadar
olmalıdır.

Üretim kısmında kullanılan motorların %60’ı IE3 verimlilik sınıfında bulunan motorlar olup,
enerji verimliliği hedefleyen sanayi kuruluşlarının en çok tercih ettiği motor sınıfıdır. %40
içinde kalan IE3 sınıfına dahil olmayan motorların kullanıldığı 13-081 kodlu 800T H tipi
eksantrik pres (160kW) ve 13-181 kodlu 1800T H tipi eksantrik pres (200kW) hariç diğer
motorların verimli bir motor ile değiştirilmesi uzun vadede tesis çalışmasının verimini
etkilemeyeceği gibi masraflarını karşılayacak verimlilikte kullanılmayacağı için motorların
ömrü bitmeden değiştirilmesine gerek yoktur. Motorlar yüke uyumlu seçilmelidir. Yük arttıkça
verimlilik de artar bu yüzden yüke göre motor seçimi uzun vadede daha doğru ve verimli
olacaktır. Verimliliği yüksek olduğu için gereğinden büyük motor seçmek verimliliğe katkı
yerine zarar sağlayabilir. Motor değişimlerinin enerji verimliliğine etkileri Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo1. Motor Değişimlerinin Enerji Verimliliğine Etkisi
AÇIKLAMA

Enerji Tasarrufu
(kWh/yıl)

Maliyet Tasarrufu
(TL/yıl)

Geri Ödeme
Süresi
(Yıl)

160kW DC motor
yerine 200 kW AC
invertörlü motor

150.260

16.529

3

200 kW DC motor
yerine 240 kW AC
invertörlü motor

262.348

43.288

3

3.5. Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği
Yapılan enerji tasarrufu çalışmalarında, enerji tasarruf potansiyelinin en yüksek olduğu
alanlardan birinin basınçlı hava sistemi olduğu görülmüştür. 10 kW ile 10.000 kW arasında
üretim kapasitesine sahip kompresör sistemlerindeki yetersiz tesisat ve bakımdan kaynaklanan
enerji kaybı, kompresörün harcadığı enerjinin %50’sine varabilir ve basit işletme tedbirleri ile
bunun yarısının önlenmesi pratik olarak mümkündür (Talbott, 1993).
Hava kaçakları, basınçlı hava sisteminde meydana gelen enerji kayıplarının en önde gelen
sebebidir. Bir kompresörün hava kaçaklarının oluşturduğu basınç düşümünü önlemesi için daha
uzun zaman çalışması gerekmektedir. Çeşitli çalışmaların gösterdiğine göre, üretilen basınçlı
havanın yaklaşık % 25’i sızıntılar nedeniyle kayıp olmaktadır (Talbott,1993). Bu kayıpların
tamamen önlenmesi pratik değildir ve %10’a indirilmesi kabul edilebilir bir sınır olarak
benimsenmektedir (MMO, 2008).
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Kaçak hava miktarı hat basıncına, basınçlı havanın kaçak noktasındaki sıcaklığına, kompresör
emişindeki hava sıcaklığına ve havanın kaçtığı deliğin çapına bağlıdır. Delik çapı büyüdükçe
basınç kayıpları eksponensiyel olarak artmaktadır. Basınçlı hava kaçaklarını bulmanın birçok
metodu vardır. Kullanılan en modern metot, ultrasonik ses detektörü kullanmaktır. Hava
kaçaklarının oluşturdukları, insan kulağının duyamayacağı seviyedeki sesleri bir mikrofon
vasıtası ile algılayarak, kulağın duyabileceği seviyeye yükselterek çalışan bu cihazlar ile
yaklaşık da olsa kaçan havanın miktarını da tahmin etmek mümkündür. Tesiste bulunan 13-081
kodlu makinenin denge silindir bağlantısında 10 mm ve 2mm çapında iki delik bulunmaktadır.
Borudaki hava basıncı 5 bar, borunun içinden geçen gazın sıcaklığı 35 oC derecedir. Atmosferik
basınç 90 kPa’dır. Basınçlı hava %82 verimli ve yılda 7800 saat çalışan bir vidalı kompresörden
elde edilmektedir. Kompresörü çalıştıran motorun verimi % 93 ve elektriğin fiyatı 0,22
TL/kW.h’dır. Buna göre kompresördeki kaçakların enerji verimliliğine etkisi Tablo 2’de
özetlenmiştir.
Tablo 2: Kompresör kaçaklarının enerji verimliliğine etkisi
10 mm çapındaki delikten yıllık kaybedilen enerji bedeli
10.405,73 TL/yıl
2 mm çapındaki delikten yıllık kaybedilen enerji bedeli
417,43 TL/yıl
TOPLAM
10.826,16 TL/yıl
4. TARTIŞMA
Literatürde, sanayi kuruluşlarında enerji verimliliği çalışmalarında çoğunlukla bir sistem veya
birim üzerinden çalışmaların yürütüldüğü görülmüştür. Bu çalışmada ise; sanayi kuruluşu bir
bütün olarak ele alınıp, üretim ve idari kısmın verimlilik potansiyeli belirlenmiştir. Üretim
kısmında yapılan çalışmada kullanılan ekipmanların enerji tüketim miktarları ve verimlilik
potansiyelleri dikkate alınmıştır. İdari bölümde ise öncelik dış kabuğun korunması ve enerjinin
bölümün içinde kalması olmuştur. Çalışanların enerji tüketen araçları kullanım alışkanlıkları
izlenmiş ve enerji verimliliğinin maddi çalışmaların yanı sıra alışkanlıkların değiştirilmesiyle
de büyük oranlarda sağlanılacağı gösterilmiştir.
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İÇ VE DIŞ ORTAM HAVASINDA POLİSİKLİK AROMATİK
HİDROKARBONLARIN KONSANTRASYON SEVİYELERİNİN
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Özet
İç ve dış ortam havasındaki polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) gibi kalıcı organik
kirleticilerin (KOK’lar) belirlenmesi ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum,
temel olarak KOK’ların çevre ve özellikle de insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri üzerine
yapılan çalışmalardan kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Temmuz 2014-Şubat 2015
tarihleri arasında Bursa’daki beş farklı evden alınan iç (oturma odası ve mutfak) ve dış ortam
havasındaki PAH’ların konsantrasyon değerlerinin belirlenmesidir. Yaz mevsiminde oturma
odası, mutfak ve dış ortam havasında ölçülen PAH konsantrasyonları sırasıyla 24,96±21,27,
31,37±43,08 ve 8,07±2,98 ng/m3 değerleri almıştır. Benzer şekilde sonbahar ve kış
mevsimlerinde ölçülen PAH konsantrasyonları ise sırasıyla oturma odasında 22,27±21,79 ve
26,55±16,75 ng/m3, mutfakta 23,50±5,54 ve 31,99±30,44 ng/m3 ve son olarak dış ortam
havasında 20,38±11,28 ve 227,94±46,15 ng/m3 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, KOK’ların
kaynaklarının belirlenmesi amacıyla iç ve dış ortam hava konsantrasyonlarının birbirlerine olan
oranları (İ/D) kullanılmıştır. Yaz mevsiminde hemen hemen bütün PAH bileşikleri için İ/D
oranı 1'den büyük, sonbaharda bazı bileşikler 1'den küçük, kış mevsiminde ise İ/D oranı 1'den
küçüktür. Bu çalışmada yaz aylarında iç mekanda ölçülen PAH konsantrasyonlarının asıl
kaynaklarının iç ortam havası olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, kışın ölçülen yüksek PAH
konsantrasyonlarının, artan yanma aktivitelerinden dolayı dış havası olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, Çevre, İç ortam, PAH’lar, Kalıcı organik kirleticiler

DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROBARBON(PAHs)
CONCENTRATION IN INDOOR AND OUTDOOR AIR
Abstract
Studies on determination of persistent organic pollutants (POPs) such as polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) in indoor and outdoor air are increasing day by day. This is mainly due
to the studies on the negative impacts of POPs on the environment, especially on human health.
The aim of this study was to determine the concentrations of PAHs in indoor (living room and
kitchen) and outdoor air samples taken from five different houses in Bursa between July 2014February 2015. In summer, the PAH concentrations measured in the living room, kitchen and
outdoor air 24.96±21.27, 31.37±43.08 and 8.07±2.98 ng/m3, respectively. Similarly, the PAH
concentrations measured in the autumn and winter seasons were 22.27±21.79 and
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26.55±16.75ng/m3 in the living rooms, 23.50±5.54 and 31.99±30.44 ng/m3 in the kitchens, and
20.38±11.28 and 227.94±46.15 ng/m3 in the outdoor air, respectively. In this study, indoor and
outdoor air concentration (I/O) ratio was used to identify origins of POPs. The I/O ratio was
greater than 1 for almost all compounds in summer, some compounds were greater than 1, while
others were less than 1 in the autumn, and finally almost all compounds in winter less than 1.
The I/O ratio obtained in this study was determined to be the indoor air source of the PAH
concentrations measured in the indoor environment in summer. Similarly, high PAH
concentrations measured in winter were determined to be the outdoor air due to increased
combustion activities.
Keywords: Air pollution, Environment, Indoor, PAHs, Persistent organic pollutants

1. GİRİŞ
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) eksik yanma ve antropojenik aktiviteler sonucu
önemli miktarlarda üretilmekte (Gouin ve ark., 2010) ve mutajenik ve/veya kanserojenik etkiye
sebep olan ve fosil yakıtlar ile organik maddelerin eksik yanmaları sonucu oluşan organik
bileşiklerdir. Bazı doğal kaynakları (orman yangınları) olmasına rağmen, insan aktiviteleri ve
endüstriler PAH’lar en büyük emisyon kaynaklarını oluşturmaktadır (Bootdee ve ark., 2016).
PAH’ların insanlarda kansere neden olduğu bilinmektedir ve bu yüzden Amerika Birleşik
Devleti Çevre Koruma Ajansı (USEPA) tarafından 16 PAH bileşiği yüksek kanserojen ve
toksik etkisi nedeniyle öncelikli kirletici olarak listelenmiştir (Li ve ark., 2016).
PAH’lar gibi diğer Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin (YUOB) atmosferik dağılımları,
kaynaklarının belirlenmesi, seviyeleri, davranışları ve atmosferik taşınımlarını belirlemek
amacıyla atmosferik izleme çalışmaları yapılmakta (Mari ve ark., 2008) ve havadaki PAH
konsantrasyonlarının aktif ve pasif örnekleme teknikleri ile izlenmesi oldukça yaygın bir
yöntem olarak kullanılmaktadır (Xu ve ark., 2013). Bu iki yöntemin her birinin avantaj ve
dezavantajları olmakla birlikte yüksek hacimli hava örnekleyiciler (YHHÖ’ler) ile havadaki
PAH’ların asıl konsantrasyonları doğrudan doğruya elde edilebilmektedir. Bu sistemlerinin
yüksek ekipman maliyetleri, bir güç kaynağına ihtiyaç duyulması ve bakımlarının uzman kişiler
tarafından yapılması gibi dezavantajları vardır (Mari ve ark., 2008; Tuduri ve ark., 2012; Xu ve
ark., 2013). Bunu yanı sıra YHHÖ’lerin güvenilir kantitatif konsantrasyon verileri, gaz/partikül
faz ayrımlarının belirlenmesi, sıcaklık ve havadaki partikül madde dağılımları gibi kısa vadeli
konsantrasyon değişkenliğini kontrol eden faktörlerin etkilerinin değerlendirilmesi gibi
kullanım avantajlarına da sahiptirler (Hayward ve ark., 2010; Mari ve ark., 2008). Pasif hava
örnekleyiciler (PHÖ’ler), PAH’ların atmosferik konsantrasyonlarının belirlenmesi için
YHHÖ’lere etkili bir alternatif yöntem olarak kullanılmaktadır (Okeme ve ark., 2016). Bu
sistemlerin düşük ekipman maliyetleri, kullanım kolaylığı ve elektrik gereksinime ihtiyaç
duyulmaması gibi bir çok avantajlara sahiptir (Huang ve ark., 2018).
YUOB’lerin iç ve dış ortam havasındaki konsantrasyon seviyelerinin belirlenmesine yönelik
çalışmalar gün geçtikçe artmakta ve iç ortam hava kirliliği genellikle dış ortam havasından
kaynaklanmaktadır. Bu sebepten dolayı dış ortam havasındaki kirlilik seviyesinin yüksek olan
şehirlerde, iç ortam havasındaki kirletici konsantrasyonlarının belirlenmesi büyük önem arz
etmektedir (Amoatey ve ark., 2018). Öte yandan, genellikle insanlar zamanlarının %80’inden
fazlasını iç ortamlardan geçirdiklerinden, iç ortam hava kirliliği üzerindeki çalışmalar gün
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geçtikte artmaktadır (Rybak ve ark., 2019). Literatürde yapılmış çeşitli çalışmalar, iç ortamdaki
PAH seviyelerinin sigara kullanımı, pişirme, evsel ısınma, odun yanması, dekoratif mum ve
tütsü yakma gibi endojen kaynaklardan etkilendiği belirtilmiştir (Castro ve ark., 2011; Li ve
Ro, 2000; Orecchio, 2011; Romagnoli ve ark., 2014). Bu çalışmada, pasif hava örnekleyici
kullanarak Bursa ili sınırları içerisinde farklı özellik ve lokasyonlarda yer alan 5 farklı evin iç
ve dış ortam havasından alınan örnekler yardımıyla hesaplanan PAH konsantrasyonlarının; i)
mevsimsel dağılımlarının ortaya koyulması, ii) iç ve dış ortam havasındaki kirletici
seviyelerinin karşılaştırılması ve iii) muhtemel kaynaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve METOT
2.1. Örnekleme Noktaları
Türkiye’nin 4. Büyük kenti olan Bursa, 40o11′34″-40o37′96″ kuzey paralelleri ve 28o70′07″29o30′82″ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. Denizden yüksekliği 155 m olan Bursa,
genel olarak ılıman iklim özelliklerine sahip olmasına rağmen topoğrafik özellikler, hava
akımları ve Marmara Denizi’ne kıyısı olması sebebiyle farklı iklim tipleri görülmektedir.
Kuzeyde ılıman ve yumuşak iklim görülürken güneyde ise Uludağ’ın sert iklimi ile
karşılaşılmaktadır. Ege ve Marmara bölgeleri arasında yer alan Bursa, bir geçiş alanında yer
aldığından dolayı iklimi bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Güney ve iç
kesimlerinde Akdeniz iklimi hakim iken, Kuzey bölgelerinde ise daha çok İç Batı Anadolu’da
hakim olan karasal iklim tipi görülmektedir.
Bursa ili sınırları içerisinde yer alan toplam 5 adet evin iç ve dış ortamlarından alınan hava
örnekleriyle gerçekleştirilen bu çalışma, Temmuz 2014, Şubat 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Dış ortama koyulan PHÖ’ler yağıştan etkilenmeyecek şekilde
yerleştirilmiştir. Örnekleme periyodu olarak yaklaşık 45 gün seçilmiştir. Ayrıca örnekleme
bölgeleri, Bursa ilinin bütününü temsil etmesi amacıyla farklı yer ve özelliklerde bulunan evler
olmasına dikkat edilmiştir. Örnekleme noktalarının seçilmesinde, evlerde sigara kullanımı,
ısınma tipi, sanayi bölgeleri ile anayola olan uzaklık ve yakınlık durumları gibi kriterler dikkate
alınmıştır. Örnekleme noktalarının yerleri ve bazı özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Örnekleme bölgelerinin yerleri ve özellikleri
IsınmaÖrnekleme Semt/Kat/Yerleşim
mutfak
Yola Uzaklık
Özel Durumlar
Noktası
Özelliği
için yakıt
türü
1
Mudanya/3/Şehir
Ana yol üzerinde
Doğal gaz
Salon ve mutfak bir arada
2
Osmangazi/3/Şehir
Ara yol üzerinde
Doğal gaz İç ortamda sigara kullanımı
3
Altınşehir/1/Şehir
Anayol ve trafikten uzak Doğal gaz
Mutfakta sigara kullanımı
Ana yoldan 100 m
4
Karaman/4/Şehir
uzaklıkta ve ara yol
Doğal gaz
Yemek yapılmıyor
üzerinde
5
Mudanya/1-2/Kırsal
Trafikten uzak
Soba
Sigara kullanılmıyor
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2.2. Örneklerin Analizi
Örnekler yaklaşık 300 mL ACE/HEX (1:1) karışımı ile 24 saat soxhlet ekstraksiyon yöntemi
ile ekstrakte edilmiştir Hava örneklerinin analitik verimlerini belirlemek amacıyla
ektraksiyondan önce 4000 ng/mL konsantrasyon değerinde PAH (naphthalene-d8,
acenaphthened10, phenanthrene-d10, chrysene-d12 ve perylene-d12) surrogate standardı
eklenmiştir (Esen ve ark., 2006; Tasdemir ve Esen, 2007). Ektraksiyon sonunda her örneğin
hacmi döner buharlaştırıcıda (Laborota 4001 Model, Heidolph, Almanya) 30 rpm ve 23-25
˚C’de 5 mL’ye indirilmiş ve üzerine 10 mL HEX ilave edilmiştir.
Ardından örnek hacmi tekrar 2mL’ye indirilmiştir. Örnekler silisik asit ve alümina içeren
kolonlar ile fraksiyonlarına ayrılmıştır. Fraksiyonlarına ayrılan PAH örnekleri döner
buharlaştırıcı yardımı ile hacimleri önce 5 mL’ye indirilip üzerine 15 mL HEX ilave edilmiş ve
son olarak 1 mL’ye indirilip kütle değerlerinin belirlenmesi amacıyla viallere alınmışlardır.
PAH’ların analizi, Agilent 7890A model gaz kromatograf (GC) ve buna bağlı Agilent 5975C
inert XL üç eksenli kütle detektörüne sahip kütle spektrofotometresi (MS) ile
gerçekleştirilmiştir. GC-MS'de kapiler kolon (HP 5-MS, 30 m × 320 µm × 0,25 μm)
kullanılmıştır. GC’de uygulanan PAH ayırma metodu sırayla şu şekildedir: Başlangıç sıcaklığı
50 oC (1 dk), 200 oC’ye 25 oC/dk olmak üzere yükseliş, 300 oC’ye 8 oC/dk olmak üzere yükseliş
5,5 dk bekleme, 310 oC’ye 5 oC/dk olmak üzere yükseliş 3 dk bekleme ve bitiştir. Analizlerde
hedeflenen PAH türleri 9 adet olup bunlar; Phenanthrene (PHE), Anthracene (ANT),
Fluoranthene (FL), Pyrene (PY), benz(a)anthracene (BaA), Chrysene (CHR),
Benzo(b)flouranthene (BbF), Benzo(k)fluoranthene (BkF) ve Benzo(a)pyrene (BaP)’dir.
2.3. Kalite Güvenilirliği/Kalite Kontrolü
Tüm örneklerin analitik verimlerini belirlemek amacıyla PAH (naphthalene-d8,
acenaphthened10, phenanthrene-d10, chrysene-d12 ve perylene-d12) surrogate standardı ilave
edilmiştir. Ayrıca GC-MS cihazını kalibre etmek için de altı seviyeli (50, 125, 250, 500, 1000
ve 4000 ng/mL) kalibrasyon standartları kullanılmıştır. Tüm seviyeler için r 2 değeri >0.99
olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık olarak her yüz örnekte bir kalibrasyon tekrarlanmıştır. Geri
kazanım verimleri %50 ila %120 arasında olan örnekler hesaplamalarda dikkate alınmıştır.
Ayrıca örneklerin taşınması, saklanması ve hazırlanması sırasında oluşabilecek olası
kirlenmelerin belirlenmesi amacıyla örnek sayısının en az %10’u kadar şahit numuneler
toplanmıştır. Konsantrasyon değerlerinde olası kirlenmelerin oluşturacağı olumsuz etkileri en
aza indirmek amacıyla örnek değerlerinden şahit ortalaması çıkartılarak şahit düzeltmesi
uygulanmıştır.
Şahit numuneler kullanılarak elde edilen limit of detection (LOD) değerleri hesaplamalara
katılmıştır. Burada LOD, şahit örneklerin kütlelerinin ortalama değerlerine, standart
saplamalarının 3 katının eklenmesi (ortalama+3.S.S) ile bulunmaktadır. LOD’den küçük olan
değerler hesaplamaya dahil edilmemiştir (Esen ve Kayıkçı, 2018). Dış ortam pasif örnekleyici
ile toplanan numunelere ait konsantrsayon değerleri hesaplanırken hava hacmi günlük 3,5 m 3,
iç ortam pasif örnekleyicilerle örneklenen hava miktarı ise günlük 2,5 m 3 olarak alınmıştır (Esen
ve Kayıkçı, 2018).
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3. SONUÇLAR
3.1. İç ve Dış Ortam Havasındaki Mevsimsel PAH Konsantrasyonları
İç ve dış ortam havasındaki PAH’ların konsantrasyon değerlerinin belirlenmesi amacıyla 5
farklı evin oturma ve mutfak (iç ortam) odaları ile bu evlerin balkonlarından (dış ortam)
Temmuz 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında pasif hava örnekleyici yardımıyla örneklemeler
gerçekleştirilmiştir. 5. Örnekleme bölgesinin sonbahar mevsimi ile 1. Örnekleme bölgesinin kış
mevsiminde alınan numuneler verim değerleri (<%50) ile belirleme limitinin (instrument
detection limit) altında kaldıklarından hesaplamalara dâhil edilmemiştir. Yaz, sonbahar ve kış
mevsimlerinde toplam PAH konsantrasyon değerleri oturma odası için sırasıyla 24,96±21,27
ng/m3 (8,37-60,52 ng/m3), 22,27±21,79 ng/m3 (6,80-54,58 ng/m3) ve 26,55± 16,75 ng/m3 (8,4444,37 ng/m3), mutfak için sırasıyla 31,37±43,08 ng/m3 (0,32-106,78 ng/m3), 23,50±5,54 ng/m3
(17,48-30,03 ng/m3) ve 31,99±30,44 ng/m3 (1,58-72,26 ng/m3) ve son olarak dış ortam için ise
sırasıyla 8,07±2,98 ng/m3 (6,07-13,32 ng/m3), 20,38±11,28 ng/m3 (6,75-32,74 ng/m3) ve
227,94±46,15 ng/m3 (182,75-284,54 ng/m3) değerleri almıştır (Şekil 1).

Şekil 1. İç ve dış ortam havasında ölçülen PAH’ların mevsimsel dağılımları
Yaz mevsiminde oturma odasında ölçülen en yüksek PAH konsantrasyonlar seviyeleri 2.
Örnekleme bölgesinde, mutfakta ölçülen en yüksek PAH konsantrasyonlar seviyeler ise 5.
Örnekleme bölgesinde ölçülmüştür. Ayrıca bu mevsimde dış ortam havasında ölçülen PAH
konsantrasyon seviyeleri ise genellikle homojen dağılıma sahip oldukları görülmektedir (Şekil
1). 2. Örnekleme bölgesinde oturma odasında görülen yüksek PAH seviyeleri örnekleme
bölgesinde sigara kullanımına, 5. Örnekleme bölgesine ait mutfak ortamında görülen yüksek
PAH konsantrasyon seviyeleri ise pişirme amaçlı soba kullanımına bağlı olduğu
düşünülmektedir. Literatürde yapılan çeşitli çalışmalar, iç ortam havasındaki en önemli PAH
kaynakları arasında sigara kullanımı ve ısınma ve/veya yemek pişirme amaçlı odun kullanımı
olduğu belirtilmiştir (Castro ve ark., 2011; Orecchio, 2011; Romagnoli ve ark., 2014). Ayrıca
yaz mevsiminde mutfak ortamında ölçülen en düşük PAH seviyelerinin 4. Örnekleme
noktasında ölçüldüğü görülmektedir. Bu durum, 4. Örnekleme bölgesinin mutfağında yemek
yapılmıyor kaynaklanmaktadır. Sonbahar mevsiminde ölçülen PAH konsantrasyon
seviyelerine bakıldığında, yaz mevsimine benzer olarak en yüksek PAH seviyeleri 2.
Örnekleme bölgesine ait oturma odası ve mutfağında ölçülmüştür. Buradan da örnekleme
bölgesinin yola yakın olması ve iç ortamlarında sigara kullanımının etkili olmasından
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kaynaklanmaktadır. Kış mevsiminde ise en yüksek PAH konsantrasyonları dış ortam havasında
ölçülmüştür. Kış ve sonbahar mevsimlerinde taşıt kaynaklı emisyonlar ve sıcaklıkların düşmesi
ile artan evsel ısınma kaynaklı emisyonlar PAH konsantrasyonlarını artırmaktadır (Tasdemir
ve Esen, 2007).
3.2. İç ve Dış Ortam PAH Konsantrasyonları Arasındaki İlişki
İç ortam/dış ortam kirletici konsantrasyonlarının birbirlerine oranları (İ/D) genel olarak kirletici
kaynağının iç ortamdan mı yoksa dış ortamdan mı kaynaklandığı belirlemek için yaygın olarak
kullanılan bir yaklaşım modelidir. Eğer İ/D oranı 1’den büyük ise kirletici kaynağını genellikle
iç ortam, 1’den küçük veya eşit ise de kirletici kaynağı dış ortamdır (Esen ve Kayıkçı, 2018; Li
ve ark., 2018). Ölçüm periyodu boyunca mevsimsel olarak İ/D oranları Şekil 2’de
verilmektedir.

Şekil 2. Ölçüm periyodu boyunca hesaplanan İ/D oranları
(O: Oturma odası, M: Mutfak, D: Dış ortam)
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Yaz mevsiminde hesaplanan İ/D oranları genellikle tüm PAH türleri ve örnekleme noktaları
için 1’den büyük, sonbahar mevsiminde hesaplanan İ/D oranları oturma odası için çoğunlukla
<1 iken mutfak için ise çoğunlukla >1 ve son olarak kış mevsiminde ise tüm örnekleme
bölgeleri ve PAH türleri için <1 olduğu görülmektedir (Şekil 2). Buradan da yaz mevsiminde
iç ortamda ölçülen PAH konsantrasyonlarının asıl kaynaklarının iç ortam havası, kışın ise dış
ortam havası olduğu anlaşılmaktadır. PAH konsantrasyonlarının özellikle kış aylarında ısınma
amaçlı fosil yakıt kullanımına bağlı olarak arttığı bilinmektedir. Bu duruma bağlı olarak,
özellikle yaz mevsiminde ölçülen yüksek İ/D oranları ile kış mevsiminde ölçülen düşük İ/D
oranları; PAH konsantrasyonları ile sıcaklık arasında ters ilişkinin olması ve kışın özellikle
ısınmaya bağlı olarak dış ortam havasında çok fazla atmosfere PAH girdilerinin olması ile
açıklanmaktadır. Sonbahar mevsiminde oturma odası ile dış ortam havası arasındaki orana
bakıldığında genellikle 1’den küçük, mutfak ile dış ortam havası arasındaki oran ise genellikle
1’den büyük olduğu görülmektedir (Şekil 2). Li ve ark. (2018) tarafından yapılan bir çalışmada;
3-4 halkalı PAH türlerinin çoğunlukla mutfak pişirme faaliyetlerinden ve/veya yemek pişirme
esnasında çıkan yağ buharlarından kaynaklandığı belirtilmiştir (Li ve ark., 2018). Bu çalışma
da elde edilen bulgulara bakıldığında sonbahar mevsiminde özellikle iç ortam havasındaki PAH
kaynağının mutfak ortamındaki yemek pişirme faaliyetlerinin etkili olduğu sonucuna
varılmıştır.
4. TARTIŞMA
Bu çalışmada, pasif hava örnekleyici yardımıyla Bursa İli sınırları içerisinde yer alan 5 farklı
evin iç ortam ile dış ortam havasında ölçülen poliaromatik hidrokarbonların (PAH’ların)
konsantrasyon seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yaz mevsiminde oturma odası,
mutfak ve dış ortam havasında ölçülen PAH konsantrasyonları sırasıyla 24,96±21,27,
31,37±43,08 ve 8,07±2,98 ng/m3 değerleri almıştır. Benzer şekilde sonbahar ve kış
mevsimlerinde ölçülen PAH konsantrasyonları ise sırasıyla oturma odasında 22,27±21,79 ve
26,55±16,75 ng/m3, mutfakta 23,50±5,54 ve 31,99±30,44 ng/m3 ve son olarak dış ortam
havasında 20,38±11,28 ve 227,94±46,15 ng/m3 olarak belirlenmiştir.
PAH’ların kaynaklarının tanımlanması ve iç ortam/dış ortam arasındaki etkileşimi ortaya
koymak amacıyla iç ortam/dış ortam kirletici konsantrasyonlarının birbirlerine oranlarından
yararlanılmıştır. Bu oranlara göre; yaz mevsiminde iç ortam havasında ölçülen PAH
konsantrasyonlarının asıl kaynaklarının iç ortam havası, sonbahar ve kış mevsimlerinde ise iç
ortam havasında ölçülen PAH konsantrasyonlarının asıl kaynaklarının dış ortam havası olduğu
tespit edilmiştir.
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Abstract
The occurrence of pharmaceuticals in environment has led to growing concern in recent years,
particularly with regard to their potential risks to the aquatic environment. The main concern is
related to the persistence of these micro pollutants in the environment due to a combination of
characteristics, which includes toxicity in human and animal health.
In this study, most abundantly used anti-epileptic pharmaceutical group at carbamazepine
active ingredient was examined for this acute toxicity by using Lepidium sativum, Daphnia
magna and Vibrio fischeri toxicity test methods. According to this different toxicity test
methods were used and compared sensibility with each other. When all three toxicity test results
were analyzed, different sensitivities were determined for this pharmaceutical samples.
Toxicity test results were expressed in toxic units (TU). For all three experiments was
evaluated, toxic unit values were explained respectively, Daphnia magna > Vibrio fischeri >
Lepidium sativum. It was observed that the most sensitive values were obtained from Daphnia
magna toxicity test method among others.
As a result, toxicity of carbamazepine was determined for plants and aquatic life and different
toxicity test methods were compared with sensitivity. So these studies, in terms of feasibility
toxicity test methods are very important on wastewaters.
Keywords: Acute toxicity, Ecotoxicology, Pharmaceuticals, Toxicity tests, Toxic unit

1. INTRODUCTION
More and more pharmaceutical drugs are being manufactured and used worldwide.
Consequently, diverse types of pharmaceutical residues have been detected in the environment
including receiving surface waters, raising public concerns on their potential ecological and
human health implications. Pharmaceuticals can be introduced into the Environment through
various routes, during or after the manufacturing or consumption. Many of these compounds
are also potential endocrine-disrupting chemicals that interfere with natural hormone balance
(Ji et al., 2010). The long-term effects of continuous and low-level exposure to these
compounds are not well understood (Lin et al., 2009).
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Wastewater treatment plants (WWTPs) are not capable of pharmaceuticals’ removal, because
of being mainly designed to eliminate conventional pollutants such as solids, nutrients and
organic matters (Clara et al., 2005). Recent reports show that the elimination of pharmaceuticals
in municipal sewage treatment plants is often incomplete with treatment efficiencies ranging
from less than 50–90% for a variety of polar compounds (Jelic et al., 2012). Therefore, various
pharmaceuticals have often been detected at concentrations ranging between ng L -1 and mg L
1 in WWTPs effluents and downstream surface waters. Antibiotics and acidic drugs were
among the most frequently detected compounds in WWTP effluents around the world, e.g.,
Canada, Germany, USA, Switzerland, India, China, Korea, and UK (Kümmerer, 2009; Carlsson
et al., 2009; Barbara et al., 2009; Wang et al., 2010).
The occurrence of pharmaceutical products in the aquatic environment has been monitored in
developed countries, especially in urban and hospital wastewaters, effluents from water and
sewage treatment plants, surface waters and, occasionally, in drinking water (Calisto et al.,
2011; Al Aukidy et al., 2012).
After being administered, these compounds pass through biotransformation processes in the
organism, where they are either partially or completely converted to hydrophilic metabolites.
They might be turned into glucuronides and molecular ions (active or inactive metabolites), or
even remain unaltered (in a nonmetabolized form), and be excreted in the sequence. As a result
of their elimination, they can then constitute a factor in the contamination of effluents, surface
and groundwater, as well as drinking water (Calisto et al., 2011).
The main concern is related to the persistence of these micro contaminants in the environment,
due to a combination of characteristics, which includes toxicity in human and animal health.
Moreover, many residual pharmaceuticals are resistant to conventional water and wastewater
treatment, which means that they are only partially removed (Silva et al., 2011).
Carbamazepine is one of the most widely used anti-convulsants in the treatment of a tonic–
clonic convulsive crisis, which selectively depresses responses in the central nervous system,
without causing harm or respiratory depression (Miao and Metcalfe, 2003).
Many authors have recorded the occurrence of anti-anxiety and anti-epileptic drugs in
environmental samples. Carbamazepine (1400 ng L-1) has been detected in surface waters at
Aachen-Soers in Germany (Gebhardt and Schröder, 2007). There is also a report related to the
contamination of reclamation waters by carbamazepine (1000 ng L-1) in Western Australia
(Busetti et al., 2009). In Catalonia (Spain), the following amounts of chemicals were detected
in influent and effluent samples of sewage treatment plants 113 ng L-1 and 175 ng L-1 for
carbamazepine (Huerta- Fontela et al., 2010).
Pharmaceutical compounds can bioaccumulate and then affect aquatic organisms by altering
physiological and reproductive functions (Mohapatra et al., 2012). Pharmaceuticals can cause
toxic effects. Toxicity testing has grown steadily in recent years, being a useful bioassay in
environmental risk assessment. Toxicity is explained as the biological harm caused by chemical
or physical factors or harm capacity of a chemical material. Toxicity test method
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should be used to determination of wastewater characterization. Toxicity tests on water
pollution contaminants are typically conducted by testing the effects of a single pollutant on a
variety of organisms (bacteria, algae, daphnia and fish, Lepidium sativum). So, the purpose of
this study, for plants and aquatic life toxicity of the pharmaceutical were determined and were
compared in terms of sensitivity by using different toxicity test methods (Lepidium sativum,
Daphnia magna and Vibrio fischeri).
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Working Samples in Experiment
In this study, synthetic pharmaceutical solution was prepared certain concentrations (1000
mg/L, 500 mg/L, 250 mg/L, 125 mg/L, 62.5 mg/L, 31.25 mg/L, 15.625 mg/L, 7.8125 mg/L,
3.91 mg/L, 1.95 mg/L) as working samples. This sample is an anti-epileptic drug solution and
is including as active ingredient “Carbamazepine”.
2.2. Lepidium sativum Toxicity Test Method
Lepidium Sativum toxicity test was carried out 3 controls and 10 different concentrations of
synthetic pharmaceutical solution. Petri dishes were placed into two pieces of filter paper and
5 mL deionized water was added in control petri dishes. And each of the 25 piece Lepidium
sativum seeds were distributed each of petri dishes equivalently. And petri dishes of covers
were closed. Prepared for the pharmaceutical sample petri dishes were placed into the diluted
concentrations. For each of the different concentrations were prepared 3 piece petri dishes. In
the same way, experimental procedure was repeated for each of the different concentrations
petri dishes. Closed covers of petri dishes were waited in the dark place for 72 hours, at
temperatures of 25 °C were incubated. At the end of the test period for each petri dishes in seeds
of Lepidium Sativum showing the best growth in number of 20 roots, hypokotyl and roots
height were measured. Observed in the Lepidium sativum seeds at the end of test time and height
of the average values of root length and mean root length measured in the control petri dishes,
height % inhibition rate by comparison with the values and EC 50 values were determined.
2.3. Daphnia magna Toxicity Test Method
The Daphnia magna toxicity test was performed according to the standard test (OECD, 2004;
Test No: 202) procedure. The solution of the synthetic samples prepared for the experiment was
placed in the test containers in such a way that the concentration volumes gradually increased.
For each sample at different concentrations, 5 Daphnia magna (Straus 1820) (Cladocera,
Crustacea) were placed in the cells in the test plate. In the bioassays, a control group was formed
and 5 Daphnia magna (Straus 1820) (Cladocera, Crustacea) were placed in each control group
in the same number as the experimental medium. At the end of the 24 and 48 hour incubation
period, immobilized and dead Daphnia magnas in each experimental vessel were counted.
Accordingly, EC50 values were calculated by the graphical interpolation using of % inhibition
rate.
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2.4. Vibrio fischeri Toxicity Test Method
The microorganisms used in these tests with bioluminescence (light emitting) bacteria; Vibrio
fischeri, Vibrio harveyi and Pseudomonas fluorescent. The most commonly used is the toxicity
test with the Vibrio fischeri test organism, a gram-negative marine bacterium. Microtox reagent
is specially formulated to measure acute toxicity. Therefore, it is sensitive to a wide range of
toxic substances. The commonly used ecotoxicological bioassay Microtox Acute Toxicity Test
is based on bioluminescence light measurements of Vibrio fischeri bacteria (Cotou et. al., 2002;
Parvez et. al., 2006).
In the experiment, Vibrio fischeri luminescent bacteria stored in the freezer were kept in the
water bath for 2 minutes before the test to reach room temperature. The reactivation solution
was poured onto the bacteria and kept at 15 °C for 15 minutes to activate the bacteria to be used
in the test. Drug samples at different concentrations were prepared in series of dilutions directly
in the test vials of the initial concentration with the aid of a diluent for each of the samples. The
prepared bacterial solution was transferred to a series of cuvettes and drug solutions to which
the toxicity test was performed were transferred to another series of cuvettes. The light emission
intensity (I0) was measured before each cuvette containing the bacterial solution was transferred
onto the solution containing the drug solution. The bacterial solution was then transferred to the
solution cuvettes containing the drug solutions according to the test procedure. The experiment,
luminescence at 15 ° C was performed at 490 nm. Vibrio fischeri culture of marine bacteria was
used to determine their toxicity by decreasing light emission in the presence of toxic substances.
The results are expressed as the concentration at which % 50 of the light emission (EC 50)
disappears at 5 (I5) and 15 (I15) minutes (Gottlieb et al 2003).
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Lepidium sativum Toxicity Test Results
Lepidium sativum toxicity test results were determined at the end of the 72 hours test period for
the drug with carbamazepine active ingredient. EC 50 value of samples; the % inhibition values
of the samples were calculated on this curve by generating a calibration curve corresponding to
the concentration values. Toxic unit values were determined according to calculated EC 50
values.
According to the Figure.1, average root and hypokotyl lengths were compared and % inhibition
of root lengths in samples of carbamazepine drug active ingredient was higher than % inhibition
of hypocotyl lengths. Thus, the growth of hypocotyl lengths was further than the growth of root
lengths for sample.
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Figure.1 % Inhibition average root and hypocotyl - concentration value graph for
carbamazepine
3.2. Daphnia magna Toxicity Test Results
Daphnia magna toxicity test results were determined at the end of the 24 th and 48th hours test
period for the drug with carbamazepine active ingredient. EC 50 value of samples; the %
inhibition values of the samples were calculated on this curve by generating a calibration curve
corresponding to the concentration values. Toxic unit values were determined according to
calculated EC50 values.

% Effect

According to the Figure.2, the effect percentages of Daphnia magnas exposed to the drug active
ingredient prepared at different concentrations after 24 and 48 hours test periods were
compared. Carbamazepine drug active ingredient samples obtained after 48 hours % effect
values were higher than obtained after 24 hours % effect values.
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Figure.2 Concentration graph for carbamazepine versus 24 and 48 hours of % effect
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3.3. Vibrio fischeri Toxicity Test Results
Vibrio fischeri toxicity test results were determined at the end of the 5 th and 15th minutes test
period for the drug with carbamazepine active ingredient. EC 50 value of samples; the %
inhibition values of the samples were calculated on this curve by generating a calibration curve
corresponding to the concentration values. Toxic unit values were determined according to
calculated EC50 values.
According to the Figure.3, the effect percentages of Vibrio fisheries exposed to the drug active
ingredient prepared at different concentrations after 5 and 15 minutes test periods were
compared. Carbamazepine drug active ingredient samples obtained after 15 minutes % effect
values were higher than obtained after 5 minutes % effect values.
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Figure.3 Concentration graph for carbamazepine versus 5 and 15 minutes of % effect
3.4. Assessment of the Toxic Unit
The concentration at which % 50 of the test population is affected over a given period of time
is called the EC50 value. Based on the EC50 values obtained from toxicity tests, “Toxic Unit”
values are calculated according to the following formula. To classify the results, toxicity test
results are expressed as toxic units. Toxic unit (TU) values were calculated by using with
formula (eq.1). According to toxic unit results (Personee et al., 1993), toxicity was determined
according to their classification.
1

𝑇𝑈 = (𝐸𝐶50 ) × 100

(1)

TU=0 Non-toxic
0 < TU < 1 Less-toxic
1 < TU < 10 Toxic
11 < TU < 100 Very Toxic
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Table 1. Assessment of the toxic unit for carbamazepine active ingredient
Carbamazepine

EC50 (mg/L)

TU

Lepidium sativum (root)
Lepidium sativum (hypocotyl)
Daphnia magna (24 h.)
Daphnia magna (48 h.)
Vibrio fischeri (5 min.)
Vibrio fischeri (15 min.)

94.39
190.17
10.74
5.89
62.5
36.1

1.05
0.52
3.67
10.49
1.5
2.7

Assessment
Toxic
Less toxic
Toxic
Toxic
Toxic
Toxic

4. CONCLUSION
In this study, most abundantly used anti-epileptic pharmaceutical group at carbamazepine active
ingredient was examined for this acute toxicity by using Lepidium sativum, Daphnia magna
and Vibrio fischeri toxicity test methods. As a result of experiments, it was found that the drug
active ingredient used in the experiment has toxic effects. According to this different toxicity
test methods were used and compared sensibility with each other. When all three toxicity test
results were analyzed, different sensitivities were determined for this pharmaceutical samples.
For all three experiments was evaluated, toxic unit values were explained respectively, Daphnia
magna > Vibrio fischeri > Lepidium sativum. It was observed that the most sensitive values
were obtained from Daphnia magna toxicity test method among others. As a result, toxicity of
carbamazepine was determined for plants and aquatic life and different toxicity test methods
were compared with sensitivity. Experiments have shown that if drugs are present in
wastewaters, they have negative effects on the environment. Drug residues have been identified
in wastewater, groundwater, drinking water, soil and sediment. So these studies, in terms of
feasibility toxicity test methods are very important on wastewaters.
REFERENCES
Al Aukidy, M., Verlicchi, P., Jelic, A., Petrovic, M., Barcelò, D., 2012. Monitoring the release of pharmaceutical
compounds: occurrence and environmental risk assessment of two WWTP effluents and their receiving
bodies in the Po Valley. Italy Sci. Total Environ. 438, 15–25.
Barbara, K.H., Dinsdale, R.M., Guwy, A.J., 2009. The removal of pharmaceuticals, personal care products,
endocrine disruptors and illicit drugs during wastewater treatment and its impact on the quality of receiving
waters. Water Res. 43, 363–380.
Busetti, F., Linge, K.L., Heitz, A., 2009. Analysis of pharmaceuticals in indirect potable reuse systems using solidphase extraction and liquid chromatography tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A 1216, 5807–5818.
Calisto, V., Domingues, M.R., Erny, G.L., Esteves, V.I., 2011. Direct photo degradation of carbamazepine
followed by micellar electrokinetic chromatography and mass spectrometry. Water Res. 45, 1095–1104.
Carlsson, G., Stefan, O., Joakim, L., 2009. Effluent from bulk drug production is toxic to aquatic vertebrates.
Environ. Toxicol. Chem. 28, 2656–2662.
Clara, M., Strenn, B., Gans, O., Martinez, E., Kreuzinger, N., Kroiss, H., 2005. Removal of selected
pharmaceuticals, fragrances and endocrine disrupting compounds in a membrane bioreactor and conventional
wastewater treatment plants. Water Res. 39, 4797–4807.
Cotou, E., Papathanassiou, E., Tsangaris, C., 2002, Assessing the quality of marine coastal environments;
comparison of scope for growth and Microtox bioassay results of pollution gradient areas in Eastern
Mediterranean (Greece), Environ Pollut, 119, 141-149.
Gebhardt, W., Schröder, H.F., 2007. Liquid chromatography–(tandem) mass spectrometry for the follow-up of the
elimination of persistent pharmaceuticals during wastewater treatment applying biological wastewater
treatment and advanced oxidation. J. Chromatogr. A 1160, 34–43.

730

Gottlieb, D., 1976, The production and role of antibiotics in soil, J. Antibiot, 29, 987-1000.
Huerta-Fontela, M., Galceran, M.T., Ventura, F., 2010. Fast liquid chromatography– quadrupole-linear ion trap
mass spectrometry for the analysis of pharmaceuticals and hormones in water resources. J. Chromatogr. A
1217, 4212–4222.
Jelic´ , A., Gros, M., Petrovic´ , M., Ginebreda, A., Barcelo, D., 2012. Occurrence and elimination of
pharmaceuticals during conventional wastewater treatment. Handbook Environ. Chem. 19, 1–24.
Ji, K., Choi, K., Lee, S., Park, S., Kim, J.S., Jo, E.H., Choi, K.H., Zhang, X., Giesy, J.P., 2010. Effects of
sulfathiazole, oxytetracycline and chlortetracycline on steroidogenesis in the human adrenocarcinoma
(H295R) cell line and freshwater fish Oryziaslatipes. J. Hazard. Mater. 182, 494–502.
Kümmerer, K., 2009. Antibiotics in the aquatic environment – a review – Part I. Chemosphere 75, 417–434.
Lin, A.Y.C., Yu, T.H., Lateef, S.K., 2009. Removal of pharmaceuticals in secondary wastewater treatment
processes in Taiwan. J. Hazard. Mater. 167, 1163–1169.
Miao, X., Metcalfe, C.D., 2003. Determination of carbamazepine and its metabolites in aqueous samples using
liquid chromatography–electrospray tandem mass spectrometry. Anal. Chem. 75, 3731–3738.
Mohapatra, D.P., Brar, S.K., Tyagi, R.D., Picard, P., Surampalli, R.Y., 2012. Carbamazepine in municipal
wastewater and wastewater sludge: ultrafast quantification by laser diode thermal desorption-atmospheric
pressure chemical ionization coupled with tandem mass spectrometry. Talanta 99, 247–255.
Parvez, S., Venkataraman, C., Mukherji, S., 2006, A review on advantages of implementing luminescense
inhibition test (Vibrio fischeri) for acute toxicity prediction of chemicals, Environ. Int, 32, 265-268.
Persoonee, G., Goyvaerts, M.P., Janssen, C.R., de Coen W. And Vangheluwe, M., (1993). Cost-effective acute
hazard moniturin of polluted waters and waste drumps with the aid of Toxkits. Final Report, CEC Contract
ACE 89/BE 2/D3, VABRAP, University of Ghent, Belgium, 600 pages.
Silva, B.F., Jelic, A., López-Serna, R., Mozeto, A.A., Petrovic, M., Barceló, D., 2011. Occurrence and distribution
of pharmaceuticals in surface water, suspended solids and sediments of the Ebro river basin, Spain.
Chemosphere 85, 1331– 1339.
Standard Operational Procedure, Daphtoxkit FTM magna, crustacean toxicity screening test for freshwater, 2006,
Nazareth, Belgium: MicroBioTests Inc.
OECD, Guidelines for testing of chemicals, 2004, Daphnia sp. Acute immobilisation test, 1-12.
Wang, L., Ying, G.G., Zhao, J.L., Yang, X.B., Chen, F., Tao, R., Liu, S., Zhou, L.J., 2010. Occurrence and risk
assessment of acidic pharmaceuticals in the Yellow River, Hai River and Liao River of north China. Sci.
Total Environ. 408, 3139–3147.

731

GRAFİT İLAVESİNİN YEMEKHANE ATIĞI VE HAYVAN
GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİNE ETKİSİ
Ö. Begüm Gökçek1, Hamdi Muratçobanoğlu1*, R. Ali Mert1, A. Gözde Akan1, Recep
Zan2, Sevgi Demirel1
2

1
Department of Environmental Engineering, Nigde Ömer Halisdemir University, Turkey
Nanotechnology Application and Research Center, Nigde Ömer Halisdemir University, Turkey

* Sorumlu yazar, e-posta: bgmbbcn@gmail.com

Özet
Son yıllarda, katı atık yönetimi çevre mühendisliği alanında en çok ilgi çeken konulardan biri
haline gelmiştir. Birçok ülke için düzenli depolama, alan ihtiyacı ve sızıntı suyu nedeniyle
sürdürülebilir bir atık yönetim metodu olmaktan çıkmaktadır. Düzenli depolama yerine, atıkları
bir ham madde ya da enerji kaynağına dönüştüren alternatif yöntemler (kompostlaştırma,
anaerobik çürütme, yakma v.b.) yaygın olarak kullanılma yolundadır. Anaerobik parçalanma
(AP) prosesi organik ve inorganik maddelerin, oksijen yokluğunda mikroorganizmalar
yardımıyla parçalanarak CH4, CO2, H2S ve NH3 gibi nihai ürünlere dönüşümüdür. AP prosesi
ile hem atık bertarafı gerçekleşir, hem de yenilenebilir enerji kaynağı olan biyogaz üretilir.
Aktif karbon, karbon nanotüpler, paslanmaz çelik ve grafit gibi iletken malzeme destekli AP
teknolojisiyle bu süreçte karşılaşılan uzun lag fazı ya da olumsuz işletme koşullarına
dayanıksızlık gibi sorunlara çözüm üretmek mümkün olabilmektedir. Grafit, geniş yüzey
alanina, mükemmel ısı ve elektrik iletkenliği özelliğine sahip bir karbon allotropudur. Bu
çalışmada grafitin biyogaz üretim potansiyeline etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 300 ml efektif
hacme sahip kesikli reaktörlerde farklı kombinasyonlarda atık (yemekhane atığı (YA), hayvan
gübresi (HG) ve 0; 0,5; 1; 2 g/L grafit kullanılmıştır. Reaktörler 45 gün boyunca mezofilik
(37°C±1) şartlarda ve 150 rpm hızında çalkalamalı inkübatörde, 3 paralelli olarak işletilmiştir.
Grafitin biyogaz üretim potansiyeline etkisini tespit etmek amacıyla toplam biyogaz ve CH4
analizleri yapılmıştır. 2 g/L grafit ilavesinin hayvansal atıktan biyogaz üretimi sürecini olumlu
etkilediği ve biyogaz üretimini %7 oranında arttırmıştır. Fakat yemek atığında önemli bir artışa
sebep olmadığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyogaz; Grafit, Hayvan gübresi, Karbon bazlı iletken malzemeler, Yemek atıkları

THE EFFECT of GRAPHITE ADDITION ON BIOGAS PRODUCTION FROM
ANIMAL WASTE AND FOOD WASTE

Abstract
In recent years, solid waste management has become one of the most attractive subjects in the
field of environmental engineering. For many countries, sanitary landfill is no longer a
sustainable waste management method due to the need for space and leachate. Instead of
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sanitary landfill, alternative methods (composting, anaerobic digestion, incineration, etc.) are
used to convert waste into raw materials or energy sources. The anaerobic decomposition (AP)
process is the decomposition of organic and inorganic substances in the absence of oxygen with
the aid of microorganisms to the final products such as CH4, CO2, H2S and NH3. With the AP
process, both waste disposal occurs and biogas, a renewable energy source, are produced.
Conductive material such as active carbon, carbon nanotubes, stainless steel and graphite
supported with the AP technology this process the problem can be solved of negative operating
conditions or the long lag phase. Graphite is a carbon allotrope with a large surface area,
excellent heat and electrical conductivity. In this study, the effect of graphite on biogas
production potential was investigated. For this purpose, in the batch reactors with an effective
volume of 300 ml, different wastes (Food waste (FW), animal waste (AW) and mixtures) and
different graphite concentration (0; 0,5; 1; 2 g/L) were used. The reactors were operated as 3parallel for 45 days in mesophilic (37 ° C ± 1) conditions and shaking incubator at 150 rpm.
Total biogas analyze was performed to determine the effect of graphite on biogas production
potential. Graphite addition positively has affected the biogas production on AW at 6% for 2
g/L. On the other hand, there is no significant increase in biogas production from FW.
Keywords: Animal waste, Biogas, Carbon based conductive materials, Food waste, Graphite

1. GİRİŞ
Son yıllarda, nüfus artışı, fosil yakıtların azalması ve sürdürülebilirlik ile ilgili kaygılar
nedeniyle “yeni nesil enerji kaynakları” arayışı ortaya çıkmıştır. Günümüzde rüzgâr ve güneş
enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına “biyoenerji” de eklenmiştir. Doğal kaynakların
hızla tükenmesi sonucunda “geri dönüşüm ve geri kazanım” uygulamaları ön plana çıkmış ve
atıklardan biyohidrojen, biyoetanol ve biyogaz gibi biyoyakıt üretimi gündeme gelmiştir. 21–
25 MJ / m3 kalorifik değeriyle biyogaz, anaerobik parçalanma (AP) teknolojileri ile elde edilen
önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bununla birlikte biyogazın sera gazı etkisi, doğal gaz
ve fosil yakıtlara kıyasla daha düşüktür (Arif vd., 2018). AP teknolojisi; düşük miktarda atık
çamur oluşturması, patojen giderimi, koku sorunu olmaması, nispeten düşük enerji ihtiyacı ve
besin talebinin az olması nedeniyle aerobik teknolojilere göre daha avantajlıdır. Biyogaz,
özellikle içerisinde organik madde oranı yüksek olan yemek atıkları, tarımsal ve hayvansal
atıklardan atıklardan elde edilebilmektedir. Bitkisel atıklar içerisinde tarımsal ürünlerden
özellikle tahılların kullanılmayan sap, saman gibi kısımları, çimen, pirinç, mısır sapları, yağ
bitkileri (kanola, kolza) gibi atıklar; hayvansal atıklar içerisinde ise özellikle büyükbaş,
küçükbaş ve kümes hayvanı atıkları, mezbaha atıkları yer almaktadır (Torrijos, 2016).
AP teknolojisi, karmaşık mikrobiyal reaksiyonlar içeren, çok aşamalı biyokimyasal prosesler
zincirinden oluşmaktadır. Bu süreçte temel olarak bakteri ve arkeler olarak iki grup
mikroorganizma görev almaktadır. Süreç tamamıyla oksijensiz ortamda ve oksijene toleransı
olmayan mikroorganizma grupları tarafından gerçekleştirilmektedir. Son ürün olarak % 50-70
oranında CH4, % 30-40 CO2 ve çok düşük miktarda su buharı, H2S ve NH3 oluşmaktadır (Xiao
vd., 2018). AP prosesleri, mikrobiyal topluluk ve biyoreaktörün fizikokimyasal parametreleri
arasındaki denge ile çalışır. Reaktördeki pH, sıcaklık, aşı çamurunun kompozisyonu, işletme
modu (sürekli, kesikli) ve toksik madde varlığı gibi parametreler işletme verimini doğrudan
etkilemektedir (Zain ve Mohamed, 2018). Bu nedenle birçok araştırıcı biyogaz üretimini
arttırmaya ve AP prosesinde karşılaşılan işletme problemlerinin çözümüne yönelik araştırmalar
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yapmaktadır (Ariunbaatar vd., 2014; Lin vd., 2018). Bu çalışmalar genellikle ön işlemlerin
(ultrasound, mikro dalga, yüksek sıcaklık, oksidant kullanımı vs.) AP sürecine etkisinin
araştırılmasıyla ilgilidir. Ayrıca bazı çalışmalarda Fe, Ni, Zn, Cu, Co gibi katalistler
kullanılarak AP sürecinde yaşanan işletme problemlerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır (Wang
vd., 2018). Son yıllarda ise AP prosesinde iletken malzemeler kullanarak, bakteri ve arkeler
arasındaki “türler arası elektron transferi” (TAET) arttırılması hususunda çalışmalar
yapılmaktadır (Tian vd., 2017). Bu amaçla karbon bazlı (toz ve granül aktif karbon, biyokömür,
karbon nano tüpler vb.) ya da karbon olmayan (magnetit, hematit, paslanmaz çelik vb.) iletken
malzemeler kullanılmaktadır.
Grafit, geniş yüzey alanına ve yüksek iletkenlik özelliğine sahip bir karbon allotropudur
(Fujinaga vd., 2016). Hekzagonal kristal yapısına sahip grafit, karbon atomları üst üste yığılmış
geniş, yassı levhalar oluşturacak biçimde iki boyutlu düzlemde birbirlerine bağlanmıştır
(Çuhadaroğlu ve Kara, 2018). Özellikleri nedeni ile grafitin kullanım alanları oldukça geniştir.
Grafit yaygın olarak elektrik bataryalarında, kuru pillerde, kurşun kalem yapımında, çelik
sanayii ve metalurji sanayiinde ve elektronik cihazlarda kullanılmaktadır (Çuhadaroğlu ve
Kara, 2018). AP prosesinde iletken malzeme kullanımı, bu süreçte karşılaşılan uzun lag fazı,
yavaş metan üretimi ve olumsuz koşullara (düşük pH, amonyak etkisi vs.) karşı dirençsizlik
gibi dezavantajlara pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı
anaerobik parçalanma sürecinde bir iletken malzeme olarak grafitin, yemekhane ve hayvansal
üretim atıklarından biyogaz üretim potansiyeline etkisinin araştırılmasıdır.
2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada 500 ml (efektif hacim 0,3 L) hacme sahip kesikli reaktörler kullanılmıştır.
Yemekhane atıkları (YA) NÖHÜ yemekhanesinden, büyükbaş hayvan gübresi ise Niğde Açık
Ceza İnfaz Kurumu hayvansal üretim tesislerinden temin edilmiştir. Kullanım öncesi atıklar
parçalayıcıdan geçirilerek malzeme çapının 0,5 cm dan küçük olması sağlanmıştır. Reaktörlere
aşı çamuru ve organik katı atık (YA-HG), kör reaktöre sadece aşı yüklemesi yapılmıştır. Grafit
eklenmesinin biyogaz üretimi üzerindeki etkisinin görülmesi amacıyla; Tablo 1’de belirtilen
reaktör kombinasyonlarda grafit (0,5; 1; 2 g/L) (Merck kalitesinde, partikül boyutu <50 µm
(≥%99,5)) dozlaması yapılmıştır.
Tablo 1. Kesikli reaktörlerin test koşulları
Reaktör No Besinler

Örnek ismi

Besin/aşı oranı (1:10)

1
2
3
4

Yemekhane Atığı
Hayvan gübresi
Yemekhane Atığı+0,5 g/L grafit

YA
HG
YA+0,5 grf

Hayvan gübresi+0,5 g/L grafit

HG+0,5 grf

15 gr besin /150 gr aşı
15 gr besin /150 gr aşı
15 gr besin /150 gr aşı
15 gr besin /150 gr aşı

5

Yemekhane Atığı +1 g/L grafit

YA+1 grf

15 gr besin /150 gr aşı

6
7
8

Hayvan gübresi+1 g/L grafit
Yemekhane Atığı+2 g/L grafit

HG+1 grf
YA+2 grf

Hayvan gübresi+2 g/L grafit

HG+2 grf

15 gr besin /150 gr aşı
15 gr besin /150 gr aşı
15 gr besin /150 gr aşı

9

Aşı Çamuru

Kör

150 gr aşı
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Şekil 1. Kesikli reaktörlere ait bir görünüm
Reaktörler inkübatöre alınmadan önce, pH değerleri ölçülmüş, N 2 ile içerisindeki O2 sıyrılmış
ve reaktörler sızdırmaz kapaklar ile kapatılmıştır. Reaktörler 45 gün boyunca mezofilik
(37oC±1) şartlarda biyogaz üretimlerinin incelenmesi amacıyla 3 paralelli şekilde işletilmiştir
(Şekil 1).
Reaktörlerde işletmeye alınmadan önce ve sonra, SM 2540 D-SM 2540 E metodu ile KM (%)
ve UKM (%) analizi yapılarak KM (%) ve UKM (%) değişimi-giderimi belirlenmiştir. İşletme
süresi boyunca her gün aynı saatte plastik şırınga kullanılarak oluşan biyogaz günlük olarak
ölçülmüş ve bu değerler kullanılarak kümülatif biyogaz miktarı ortaya konulmuştur.
Reaktördeki organik madde miktarının tükendiği (gaz üretiminin durduğu), 45 gün sonra
reaktörler açılarak katı madde analizleri ve pH ölçümleri yapılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, yemekhane atığı ve hayvan gübresinden biyogaz üretiminin arttırılması amacıyla
bir iletken malzeme olarak grafit kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Biyogaz miktarı (ml)
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Şekil 2. Yemek atığı günlük biyogaz ölçüm sonuçları
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Bu amaçla 9 farklı kesikli reaktörde çalışmalar yürütülmüştür. Grafitin etkisini ortaya
çıkarabilmek için YA ve HG içeren reaktörlere 0,5; 1; 2 g/L grafit ilavesi yapılmıştır. Grafit
içeren ve içermeyen aşı çamuru için de ayrı reaktörler kurulmuştur.
YA için günlük en fazla gaz üretimi 2. günde elde edilmiş olup 1203 ml’dir (Şekil 2). Kompleks
organik atıklardan biyogaz üretimine çeşitli iletken malzeme kullanımının etkisinin incelendiği
bir çalışmada, grafitin metanojenik aktiviteyi desteklemediği gözlemlenmiştir (Dang vd.,
2016). Bu çalışmada da kümülatif üretim değerleri incelendiğinde, grafitin proses üzerinde
olumlu bir etkisi gözlemlenememiştir. Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için ilave
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. En iyi biyogaz üretim verimi grafit eklenmeyen reaktörlerde
gözlemlenmiş, 28 gün boyunca üretilen biyogaz miktarı yaklaşık 5060 ml olup bu değer toplam
miktarın yaklaşık %78’ine karşılık gelmektedir (Şekil 3). YA’ya ait kümülatif biyogaz üretim
değerlerine bakıldığında, 370 ml /gr UKgiderilen biyogaz üretimi gözlemlenmiştir. Benzer şekilde
Li vd. (2009), mezofilik koşullarda yemek atıkları ile yaptıkları çalışmada azami metan
üretimini 362 ml /gr UKgiderilen olarak tespit etmiştir. El-Mashad ve Zhang (2010) diğer bir
çalışmada ve yine mezofilik koşullarda azami metan üretim düzeyini 353 ml /gr UK giderilen
olarak tespit etmişlerdir.
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Şekil 3. Yemek atığı kümülatif biyogaz ölçüm sonuçları
HG için günlük en fazla gaz üretimi 5. günde elde edilmiş olup 262 ml’dir (Şekil 4). HG ile
kurulan reaktörlerde, grafitin biyogaz üretimini olumlu olarak etkilediği ve en iyi verimin 2 g/L
grafit eklenmesiyle elde edildiği görülmüştür.
Çeşitli iletken malzemelerin anaerobik proses üzerindeki etkisinin incelendiği bir çalışmada,
grafitin sintrofik metabolizmayı iyileştirdiği ve verimi arttırdığı gözlemlenmiştir (Zhao vd.,
2015). Benzer şekilde, bu çalışmada grafit ilavesi 45 günlük işletme süresi sonucunda, grafit
içermeyen reaktöre kıyasla, verimde yaklaşık %7’lik bir artışa sebep olmuştur. 2 g/L grafit
içeren reaktörde, 16 gün boyunca üretilen biyogaz miktarı yaklaşık 2989 ml olup, bu değer
toplam biyogaz miktarı olan 4122 ml’nin yaklaşık %73’üne karşılık gelmektedir (Şekil 5).
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HG’ye ait kümülatif metan üretim değerlerine bakıldığında, 300 ml /gr UK giderilen biyogaz
üretimi gözlemlenmiştir.

Bioygaz miktarı (ml)
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Şekil 4. Hayvansal atık günlük biyogaz ölçüm sonuçları

Biygaz miktarı (ml)
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Şekil 5. Hayvansal atık kümülatif biyogaz ölçüm sonuçları
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Ülkemizde yemek atıkları ve hayvan gübresinin önemli bir biyokütle kaynağı olarak kabul
edilerek, anaerobik çürütücülerde biyogaza dönüşümü ile yenilenebilir enerji kaynakları
içerisinde önemli bir alternatif oluşturmak mümkündür. Bu çalışmada bu iki atık kaynağından
biyogaz üretiminde iletken malzeme olarak grafit kullanımının etkileri incelenmiştir. YA ile
yapılan çalışmalarda grafitin herhangi bir etkisi gözlemlenmemiş ancak HG prosesini olumlu
etkilediği ve 2 g/L grafit ilavesi ile kümülatif biyogaz üretiminin %7 oranında arttığı sonucuna
varılmıştır. 2 g/L grafit içeren HG reaktöründe, 16 gün boyunca üretilen biyogaz miktarı
yaklaşık 2989 ml olup, bu değer toplam biyogaz miktarı olan 4122 ml’nin yaklaşık %73’üne
karşılık gelmektedir. HG’ye ait kümülatif metan üretim değerlerine bakıldığında, 300 ml/g UK
giderilen biyogaz üretimi gözlemlenmiştir. Anaerobik prosesin daha iyi anlaşılabilmesi için
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grafit konsantrasyonu ve işletme koşullarının değiştirilerek ilave çalışmaların yapılmasına
ihtiyaç vardır.
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EKO-KAMPÜS MODELİNDE ORGANİK ATIKLARDAN BİYOGAZ
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Özet
Dünyadaki ve ülkemizdeki nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler nedeniyle enerji talebi sürekli
artmaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak üretilen atık miktarı da her gün artmakta ve atık
bertarafı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda ülkemizdeki yeni yasal
düzenlemeler ve sosyal eğilimler sıfır atık yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, atık
oluşumunu önlemek, önlenememesi durumunda atıkları en aza indirmek ve atığın geri
dönüşümü/geri kazanımı için etkin bir sıfır atık yönetim sistemi kurmak amacıyla atık ve atık
yasaları ve düzenlemeleri hazırlanmaktadır. Belediye ölçeğinde yürütülen geri kazanım/geri
dönüşüm faaliyetlerinin önemli ve gerekli olduğu kadar, kasaba nüfusuna sahip üniversite
kampüsleri de önemlidir. Bu çalışmada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs alanında
meydana gelen organik atık kaynakları araştırılmış ve bu atıklardan elde edilen biyogaz üretim
potansiyelinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla yemekhane ve tarımsal atıklardan
örnekler alınmış ve bu atıkların biyogaz üretim potansiyeli incelenmiştir. Çalışmada 0,5 L (0,3
L efektif hacim) hacimli kesikli reaktörler, 33 gün boyunca mezofilik (37 ° C ± 1) koşullarda,
100 rpm'de işletilerek günlük biyogaz miktarı ölçülmüştür. Yemekhane atıklarından ve tarımsal
atıklardan sırasıyla; 1014 ve 1335 ml/gr UKgiderilen ve 480 ve 546 ml CH4/gr UKgiderilen
mertebesinde biyogaz ve biyometan üretimi gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Eko-kampüs, Sıfır atık, Tarımsal atıklar, Yemekhane atıkları

PRODUCTION OF BIOGAS FROM ORGANIC WASTES IN ECO-CAMPUS
MODEL: EXAMPLE OF NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR UNIVERSITY
Abstract
Energy demand is constantly increasing due to population growth and technological advances
in the world and in our country. Another important result of population growth is the increasing
at amount of waste generated. In recent years, new legal regulations and social trends in our
country bring up zero waste approach. In this context, laws and regulations are prepared in
order to prevent waste generation, to minimize waste in case of prevention is not possible and
to establish an efficient zero waste management system for the recycling / recovery of waste.
How important and necessary the recovery / recycling activities carried out at the municipality
scale, university campuses with a town population are also important. In this study, the sources
of organic waste occurring in the Niğde Ömer Halisdemir University campus area were
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investigated and it was aimed to determine the biogas production potential obtained from these
wastes. For this purpose, samples were taken from cafeteria and agricultural wastes and the
biogas production potential of these wastes and mixtures were investigated. The batch reactors
with 300 ml effective volume were operated for 33 days at mesophilic (37 ° C ± 1) conditions,
shaking at 100 rpm, and daily biogas was measured. The production of biogas and biomethane
from the cafeteria and agricultural wastes were observed 1014 and 1335 ml/g VSS and 480 and
546 ml CH4/g VSS, respectively.
Keywords: Agricultural wastes, Biogas, Cafeteria wastes, Eco-campus, Zero waste

1. GİRİŞ
Dünyada ve ülkemizde, nüfus artışı ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak enerji ihtiyacı sürekli
olarak artmaktadır. Enerji, insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması için vazgeçilemez bir
kaynaktır. Günümüzde toplumların artan enerji ihtiyaçlarının güvenilir, kesintisiz ve temiz bir
şekilde karşılanması amacıyla yenilenebilir enerji kaynakları gündeme gelmiş bulunmaktadır.
Gelişen teknolojik yenilikler ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından verimli, düşük
maliyetli ve sürekli üretim yapmak mümkündür. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları
günümüzde ulusal ekonomilere önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda son yıllarda doğal
kaynaklar (güneş, rüzgâr, hidro) ve biyoyakıtlar (biyogaz, biyodizel, biyoetanol) ile
yenilenebilir enerji üretimi konusunda çalışmalar artmıştır (Zhang ve ark., 2018).
Biyogaz; bitki ve hayvan atıkları gibi organik maddelerin havasız ortamlarda fermantasyonu
sonucu oluşan enerji kaynağıdır. Bileşiminde % 60-70 metan, % 30-40 karbon dioksit ve az
miktarda hidrojen sülfür, hidrojen, karbon monoksit ve azot bulunan biyogaz, renksiz ve yanıcı
bir gaz karışımıdır (Hamed ve ark., 2010). Bir biyoyakıt olan biyogaz; her türlü organik atığın
işlenmesiyle elde edilen temiz, çevre dostu ve oldukça verimli bir enerji kaynağıdır (Lin ve
ark., 2018). Evsel, hayvansal, kentsel, endüstriyel ve tarımsal atıkların organik kısımlarının,
anaerobik ortamda parçalanması ile biyogaz üretimi mümkündür.
Günümüzde kentlerin en büyük sorunlarından biri hızla artmakta olan katı atıklardır. Düzenli
depolama, yakma, gazlaştırma ve anaerobik çürütme atık bertaraf teknolojileri olarak
sıralanabilir. Atıkların depolanması hususunda karşılaşılan problemler, alternatif bertaraf
önerileri arayışına yol açmıştır. Dünya genelinde atıklardan biyogaz üretimi, küçük-orta ve
büyük ölçekli uygulamalarla, atık değerlendirme konusunda yaygın olarak kullanılan bir
tekniktir. Anaerobik parçalanma, organik atıklardan metan formunda enerji elde etmeyi
sağlayan biyolojik bir prosestir. Anaerobik koşullarda, karmaşık bir takım mikrobiyal süreçlerle
organik maddelerin parçalanmasıyla gerçekleşir. Anaerobik prosesler, aerobik proseslere
kıyasla düşük atık çamur üretimi, az nütrient gereksinimi ve nihayetinde metan üretimi gibi
avantajlara sahiptir (Ritmann ve McCarty, 2000). Bu süreç sonucunda oluşan metan ısıtma
ihtiyacı ya da elektrik üretiminde kullanılabilir (Park ve ark., 2018). Bu çalışmada, Niğde Ömer
Halisdemir Üniversitesi kampüs alanındaki atıkların biyogaz potansiyelinin belirlenmesi
üzerine çalışılmıştır. Çalışma kapsamında kampüs içerisindeki yemekhane ve Tarım Bilimleri
ve Teknolojileri Fakültesi’nin tarımsal deneme alanlarında oluşan elma, patates, yonca ve
badem kabuğu atıklarından biyogaz üretim potansiyeli araştırılmıştır.
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2. MATERYAL VE METOD
Bu çalışmada 0,5 L (efektif hacim 0,3 L) hacme sahip kesikli reaktörler kullanılarak, kampüste
oluşan organik atıkların biyogaz potansiyeli araştırılmıştır. Kullanılan yemekhane atıkları (YA)
NÖHÜ yemekhanesinden, tarımsal atıklar (TA) ise Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve
Teknolojileri Fakültesi’ne ait deneme alanlarında atık olarak ortaya çıkan elma, patates, yonca
ve badem kabuğundan elde edilmiştir. Kullanım öncesi atıklar parçalayıcıdan geçirilerek
malzeme çapının 0,5 cm dan küçük olması sağlanmıştır. Reaktörlere aşı çamuru ve organik katı
atık (YA-TA), kör reaktöre sadece aşı yüklemesi yapılmıştır. Aşı çamuru olarak Adana ASKİ
Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi’nin mezofilik şartlarda (37°C)’de işletilen anaerobik çürütücü
ünitesinden alınan çamur kullanılmıştır. Aşı ve atık özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Aşı ve atık karakterizasyonu
TKM (%)
TUKM (%) pH
Aşı
1,98
1,05
7,1
YA
23,07
21,44
TA
42.7
94.2
Reaktörler inkübatöre alınmadan önce, pH değerleri ölçülmüş, N 2 ile içerisindeki O2 sıyrılmış
ve reaktörler sızdırmaz kapaklar ile kapatılmıştır.

Şekil 1. Anaerobik çürütme prosesinin gerçekleştirildiği deneysel düzenekten bir görünüm
Reaktörler, mezofilik (37 oC±1) şartlarda biyogaz üretimlerinin incelenmesi amacıyla 3
paralelli şekilde işletilmiştir (Şekil 1). Gaz miktarının plastik şırınga ile günlük olarak
ölçülmüştür. Reaktörler işletmeye alınmadan önce ve sonra, SM 2540 D-SM 2540 E metodu
ile KM (%) ve UKM (%) analizi yapılarak KM (%) ve UKM (%) değişimi-giderimi
belirlenmiştir. Reaktörlerden 9 ml hacme sahip vakumlu tüplere haftada 3 kez gaz örnekleri
alınarak, oluşan biyogazın metan içerikleri GC (Shimadzu GC2010 Plus) ile belirlenmiştir.
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İşletme süresi boyunca her gün aynı saatte plastik şırınga kullanılarak oluşan biyogaz içeriği
günlük olarak ölçülmüş ve bu değerler kullanılarak kümülatif biyogaz miktarı ortaya
konulmuştur. Reaktördeki organik madde miktarının tükendiği (gaz üretiminin durduğu), 33
gün sonra reaktörler açılarak katı madde analizleri ve pH ölçümleri yapılmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Her türlü tarımsal ürünün üretilmesi sırasında, işlenmesinde ve sonrasında oluşan yaprak, sap,
saman, meyve, çekirdek, gübre, ot, vb. atıklar tarımsal atık olarak değerlendirilmektedir
(Macias-Corrala ve ark., 2008). Bu çalışmada kullanılan tarımsal atıklardan (elma, patates,
yonca ve badem kabukları karışımı) 1335 ml /grUKgiderilen ve 546 ml CH4/gr UKgiderilen
mertebesinde biyogaz ve biyometan üretimi gözlemlenmiştir. Bu değer Parawira ve ark. (2004)
tarafından patates için elde edilen 320 mll CH4/grUKgiderilen değerinden daha yüksek bir
değerdir. TA için günlük en fazla gaz üretimi 2. günde elde edilmiş olup 362 ml’dir (Şekil 2).
İlk 10 gün boyunca üretilen biyogaz miktarı yaklaşık 1700 ml olup bu değer toplam üretilen
biyogaz miktarının yaklaşık %80’ine karşılık gelmektedir (Şekil 3).
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Şekil 2. Günlük biyogaz ölçüm sonuçları (TA)
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Şekil 3. Kümülatif biyogaz ölçüm sonuçları (TA)
TA için ortalama metan içeriği % 41 (%36,14-44,07) olarak belirlenmiştir. Aşıdan üretilen
biyogaz miktarı 567 ml ve ortalama metan içeriğinin %33,7 (%31,7-36,4) olduğu
görülmektedir.
Günümüzde otel, yemekhane, restoran ve evlerde oluşan yemek artıklarının, hem miktar hem
de enerji üretimi açısından önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olduğu düşünülmektedir
(Evangelisti ve ark., 2014). YA atığı için günlük en fazla gaz üretimi 1. günde elde edilmiş olup
322 ml mertebesindedir (Şekil 4). İlk 10 gün boyunca üretilen biyogaz miktarı 1818 ml toplam
üretilen biyogaz miktarı 3415 ml’dir (Şekil 5). Gaz üretimleri normalize edildiğinde (aşıda
üretilen biyogaz miktarı toplam üretilen biyogaz miktarından çıkarıldığında) kesikli reaktörlere
yüklenmiş olan 12,5 gr yemekhane atığından 2848 ml biyogaz ölçümü gözlemlenmiştir.
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Şekil 4. Günlük biyogaz üretim miktarı
Yemekhane atıklarından 1014 ml /gr UKgiderilen ve 480 ml CH4/ gr UKgiderilen mertebesinde
biyogaz ve biyometan üretimi gözlemlenmiştir. Toplam gaz üretiminin %53’ü ilk 10 gün
içerisinde gerçekleşmiştir. Yapılan literatür çalışmaları incelendiğinde yemek atıklarının
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anaerobik parçalanma sürecinde uçucu yağ asiti birikimi sıkça karşılaşılan bir problemdir
(Wang ve ark., 2012). Bu çalışmada da uçucu yağ asiti kaynaklı, düşük tamponlama
kapasitesine bağlı olarak pH değerinin 5. günde 6 ya kadar düştüğü ve bu durumun yemekhane
atıkları içerisinde kolay ayrışabilen bileşikler sebebiyle gerçekleşen hızlı asit üretimine bağlı
olduğu düşünülmektedir. pH değerinin nötral seviyelere yükselmesine bağlı olarak biyogaz
üretim miktarı da artış göstermiştir.
Metan içeriği ortalama %47,6 ( %40,31-56) olarak ölçülmüş olup, 15. günden sonra metan
içeriğinin %50 nin üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Aşıdan üretilen biyogaz miktarı 567 ml dir.
Aşıdaki metan içeriği ise ortalama %33,7 (%31,7-36,4) dir.
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Şekil 5. Kümülatif biyogaz üretim miktarı
4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarımsal üretim faaliyetleri ile yemekhane
atıklarından elde edilebilecek biyogaz miktarına dikkat çekilmek istenmiştir. Tarımsal
atıklardan 1335 ml /gr UKgiderilen ve 546 ml CH4/ gr UKgiderilen mertebesinde biyogaz ve
biyometan üretimi gözlemlenmiştir. Toplam gaz üretiminin %80’i ilk 10 gün içerisinde
gerçekleşmiş ve günlük en fazla 362 ml gaz ölçülmüştür. Yemekhane atıklarından ise 1014 ml
/gr UKgiderilen ve 480 ml CH4/gr UKgiderilen mertebesinde biyogaz ve biyometan üretimi
gözlemlenmiştir. Toplam gaz üretiminin %53’i ilk 10 gün içerisinde gerçekleşmiş ve günlük en
fazla 322 ml gaz ölçülmüştür. Kampüs alanlarında evsel, tarımsal ve hayvansal üretime ait
çeşitli atıklar oluşmaktadır. Bu atıkların tekil biyogaz potansiyelinin yanında, karışık substrat
olarak değerlendirilmesi durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Böylece atık bertarafına
topyekûn bir çözüm üretilirken bir arada parçalanma (co-digestion) sürecinin avantajlarından
yararlanmak mümkün hale gelebilecektir. Dolayısıyla, kampüs alanında kurulacak bir biyogaz
üretim tesisinden en iyi derecede faydalanabilmek için yapılacak fizibilite çalışmaları büyük
önem taşımaktadır.
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FDM YAZICILARDA BOWDEN VE DİREK EKSTRÜDER
SÜRÜCÜLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
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Teknoloji Fakültesi Ensdüstriyel Tasarım Mühendisliği, Gazi Üniversitesi,Türkiye
* Sorumlu yazar: e-posta:oerden@gazi.edu.tr

Özet
FDM (Ergiyik Biriktirerek Modelleme) yazıcı, ergiyik biriktirerek modelleme yöntemiyle
ürünler oluşturan yazıcı teknolojisidir. FDM yazıcılarda, filament ekstruder yardımıyla ısıtılmış
nozüle itilir. Bu yazıcılarda, makara üzerinde bulunan filamenti sıcak nozüle ileten yaygın iki
tip ekstrüder bulunur. Her iki tipte de temel prensip, filamenti ısıtılmış bölgeye iletmektir. İlk
tip direkt ekstruder tipidir. Direkt ekstruder tipinde nozül ve ekstrüder çok yakındır. Direkt tip,
en yaygın kullanılan türdür. İkinci tip ise Bowden ekstrüder tipidir. Bowden ekstrüder tipinde
ekstrüder, yazıcının x eksenindeki nozul ve araba çiftlerinden bağımsız bir şekilde monte edilir
ve filament teflon boru ile iletilir. Her iki ekstrüder tipinin de pozitif ve negatif yönleri bulunur.
Bu çalışmada, kullanılan plastik ve istenen performansa göre ne tür ekstrüder kullanılabileceği
araştırılmıştır. İki ekstrüder tipi maliyet ve performans açısından karşılaştırılmıştır. Ekstrüder
tiplerinin dilimleme programına etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bowden, Direk, Ekstrüder, FDM, 3D Yazıcı

COMPARISONS OF BOWDEN VS DIRECT EXTRUDER DRIVE ON FDM
PRINTERS
Abstract
The FDM (Fused Deposition Modelling) printer is the printer technology that creates products
with the fused deposition material method. In FDM printers, the filament is pushed into the
heated nozzle using the extruder. FDM printers have two types of extruders that transmit the
filament on the reel to the hot nozzle. The basic principle in both types is to transmit the filament
to the heated zone. The first type is the direct extruder type. In direct extruder type nozzle and
extruder are very close. Direct type is the most widely used type. The second type is Bowden
extruder type. In Bowden extruder type, extruder is mounted away from the nozzle and rail car
pairs in the x axis of the printer and the filament is carried out with teflon pipe. Both extruder
types have positive and negative sides. In this study, it is investigated what type of extruder can
be used according to the plastic and desired performance. Two extruder types are compared in
terms of cost and performance. The effects of extruder types on slicer program were
investigated.
Keywords: Bowden, Direct, Extruder, FDM, 3D Printer

746

1. GİRİŞ
3 boyutlu baskı teknolojisinin tarihçesi 1970’li yıllarda yapılan çalışmalara kadar uzanmaktadır.
Bu yıllarda FDM teknolojisi bulunmamış olsa bile 3b yazıcı teknolojisine ait önemli patent
başvuruları ve icatlar yapıldı. 1989 yılında Scott Crump FDM teknolojisini icat etti. 3 boyutlu
yazıcılara ilişkin bu ilk gelişmelerin ardından, farklı 3 boyutlu baskı teknolojilerinde birbirini
izleyen ilerlemeler kaydedildi. Bu sayede, 3 boyutlu yazıcılar çok geniş bir uygulama sahası
buldu. Hızlı prototipleme ve hızlı üretim üç boyutlu yazıcıların en yoğun olarak kullanıldığı
alanlar oldu. Öyle ki, 3 boyutlu baskı ismi bu iki yöntem ile aynı anlamda kullanılır hale geldi.
Devam eden teknolojik gelişmeler, süresi dolan patentler, giderek düşen hammadde ve 3
boyutlu yazıcı fiyatları gibi faktörlerin etkisiyle 3 boyutlu yazıcı teknolojisi bireyler tarafından
da kullanılmaya başlandı.[1]

Şekil 1. 3B Yazıcıların ilk örneklerinden The SLA-1 [2]
Açılımı “Fused Deposition Modelling” olan teknoloji Türkçe’mize Eriyik Yığma Modelleme
olarak çevrilmiştir. Isıtıcı fişek ve termistör yardımıyla sıcaklık kontrollü bir nozzle vasıtası ile
termoplastik filament katman-katman üretim tablasına konumlandırılır. Ürün tamamlandığında
destek yapıları el ile veya su-kimyasal karışımında kolaylıkla sökülebilir.
Dünyada en yaygın şekilde kullanılan Katmanlı Üretim Teknolojisi olarak bilinen FDM
Teknolojisi, dünyadaki 3D yazıcıların yaklaşık 70%’inin kullandığı teknoloji olarak tahmin
edilmektedir [3].
İmal edilecek 3D modelin geometrisine bağlı olarak, açısı 45 dereceyi geçen eğimlerde destek
yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Destek yapısı modelin üretimi tamamlandıktan sonra kolaylıkla
temizlenebilir ya da kırılabilir olmalıdır, burada kullanılacak “Slicer Cura” programındaki
girdilerin de önemi büyüktür.
Piyasada bulunan Rep/Rap 3D yazıcıların aksine, Stratasys firmasının ürettiği gibi Profesyonel
3D Yazıcılar kolay kullanıma ve temizlenmeye müsait, modellemeye ve hesaplamaya gerek
duymadan otomatik olarak oluşturulan destek yapısını sunmaktadır.
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2. FDM YAZICILARDA EKSTRUDER BİLEŞENLERİ
Ekstruder, bir 3D yazıcıdaki en önemli bileşenlerden biridir. Uygun miktarda filamentin,
erimesini ve ince tabakalar halinde aşağıya doğru çekildiği sıcak uca gönderilmesinden
sorumludur. Ekstrüderin sıcak uçla aynı olmadığını not etmek önemlidir, ancak bu terimler
genel olarak birbirine karıştırılmıştır. Ekstruder genel olarak “soğuk uç” olarak adlandırılır,
çünkü filament ekstruderden sıcak uca geçtiğinde “soğuk” olur.
Tüm ekstruderler motorludur. Bu çalışmada kullanılan Anet A8 yazıcı gibi Masaüstü 3D
yazıcılar tipik olarak NEMA 17(Şekil 2) step motor kullanır. “NEMA 17” sadece 1,7 ”x 1,7”
kapağa sahip olduğu anlamına gelir. Tüm NEMA 17'ler aynı değildir. Dişli, 0,9 derece / adım,
1,8 derece / adım, vb. kullanılabilir. Farklı voltaj değerlerine, farklı akım değerlerine sahip
olabilirler, çeşitli uzunluklarda olabilirler ve farklı tork değerleri sağlayabilirler.
Ekstrüderinizin düzgün çalışması için gereken motor gereksinimleri çoğunlukla ekstruder
düzeneğinin ve yazıcı kurulumunun özel kurulumuna bağlı olacaktır.

Şekil 2. Nema 17 Step Motor[4]
Filamenti itmek ve sıcak noktadan geri çekmek için bir bileşen gereklidir. Çok çeşitli ekstrüder
montaj bileşenleri uygulamalarından dolayı, hepsi aynı değildir. Piyasada en yaygın olanı,
üzerinde radyal veya düz bir şekilde açılmış dişleri olan “Hobbed Gear” isimli dişlilerdir(Şekil
3 ve Şekil 4.b). Dişliler motor miline setiskur vida ile monte edilir ve dişli monte edilen
ekstruder motorları tarafından tahrik edilir.

Şekil 3. Kullanımı yaygın olan ekstrüder dişlisi
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Avara (Şekil 4.a), filamenti sıcak uca iletmek üzere çalışan tahrik dişlisine karşı tutan
mekanizmadır. Rulmanlar, PTFE boru, 3d basılmış plastik ve kauçuk tekerler gibi çözümler ile
tümü zaman zaman kullanılmıştır. Avara için önemli olan, tahrik dişlisindeki filamana karşı
uygun basınç uygulanabilmesidir. Çok fazla, çok az veya tutarsız basınç ekstrüzyon sorunlarına
yol açacaktır. Avaranın filamente fazla baskı yapması dişlinin filamenti yemesine neden olup
uygunsuz bir durum oluşturmaktadır. Avaranın filamente az baskı yapması ise step motorun
programa göre istenilen düzeyde filamenti sıcak uca iletmemesi anlamına gelip “under
extrusion” problemine neden olmaktadır. Bu nedenle avara, ekstrüzyon sistemlerinde önemli
bir bileşendir.

c

Şekil 4. (a)Avara Kasnağı (b)Filament Dişlisi (c)Gergi Mandalı
Gergi mandalı (Şekil 4.c) avara kasnağının gerginliğini ayarlamak için kullanılır. Bir yay, vida
ve plastik mandaldan oluşur. Filament çıkarma işleminde ise avara kasnağını boşa çıkararak
filamenti kolayca çıkarmayı sağlar.
3. BOWDEN VE DİREK EKSTRÜZYON SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE
KARŞILAŞTIRILMASI
FDM yazıcılarda ekstrüder tipi olarak 2 genel tip vardır. Bunlar filamenti direk olarak sıcak uca
ileten veya bir teflon tüp yardımıyla sıcak uçtan bağımsız olarak ileten sistemlerdir.
İlk tip olan direk ekstrüzyon tipinde step motor ve filament dişlisi takımı ekstrüzyonun olduğu
bölgede yani sıcak uçta bulunmaktadırlar (Şekil 5 ve Şekil 6). Yazıcının “gcode”ları takip
etmesiyle birlikte “X” ekseninde ekstrüzyon takımı da hareket eder. Filament takımının sıcak
uca bu kadar yakın olmasının hem avantajları hem de dezavantajları bulunmaktadır. Son
kullanıcının üründen beklentisiyle beraber ekstrüzyon seçimini yapmasında fayda
bulunmaktadır. Direk ekstrüzyon ile bir nevi filamente hakim olmak daha kolaydır. Sıcak uca
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yakın olduğu için geri çekilmeyi ve step motoru olması gerekenden daha fazla zorlamadan sıcak
uca iletmeyi bowden ekstrüder tipine göre daha iyi yaparlar.

Şekil 5. Direk ekstrüder şematik çizimi

Şekil 6. Anet A8 yazıcı üzerinde direk ekstrüzyon bağlantısı
Direk ekstrüzyonda “x” ekseni rodunun üzerinde bulunan ray-araba çiftine konumlandırılan
ekstrüzyon takımı ağırlık dezavantajı sağlamaktadır, bu ağırlık yazıcının “x” ekseni üzerindeki
stabilitesini bozmakta olup ancak parçanın daha yavaş yazdırılarak bu etkinin azaltılmasına yol
açmaktadır (Şekil 7). Ayrıca ağırlık nedeniyle,“x” ekseninde bulunan step motor olması
gerekenden daha fazla ısınıp daha çok akım tüketecektir. Buna ek olarak direk ekstrüzyonda
filament kontrolünün bowdena göre daha iyi olması nedeniyle ekstrüzyon step motorunun daha
az akım çekmesi ve daha az tork ile işini yapabilmesine sağlar (Şekil 8).
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Hasarlı
Bölge
Şekil 7. X ekseni rodundaki ağırlık nedeniyle düzgün yazdırılamayan Benchy

Şekil 8. Direk ekstrüder ile dilimleme programında ayarlanan hız ve çekilme mesafesi
değerleri
Direk ekstrüzyon ile basılabilen malzeme portföyü oldukça geniştir. Rijit plastiklerin yanı sıra
fleksi plastiklerin (Nylon vb) basılmasında verim oranı bowden’a göre belirgin bir şekilde
iyidir. Bunun nedeni ise sıcak uç ile ekstrüzyon mesafesinin kısa olmasından dolayı fleksi
filamentin doğrudan nozzle’a yönelebilme imkanıdır.
İkinci tip olan Bowden ekstrüder yaklaşımında dişli ve motor takımı sıcak uçtan ve ray araba
takımından uzakta bir noktaya monte edilir. Ekstrüzyon bölgesinden bağımsız hale getirilen
sistemde filament teflon bir tüp ile ekstrüzyon bölgesine taşınır(Şekil 9 ve Şekil 10).

Şekil 9. Bowden ekstrüder şematik çizimi
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Şekil 10. Anet A8 yazıcı üzerinde Bowden ekstrüder montajı
Bowden ekstrüderler ray araba çifti üzerinde konumlandırılmadığından x ekseninde yük
oluşturmazlar. Bunun getirisi ise daha hızlı yazdırabilme işlemidir. Ayrıca bu eksende
ağırlıktan dolayı oluşan (Şekil 7) hatalar bowden ekstrüderde oluşmaz. Bowden ekstrüderlerde
filament teflon bir tüp vasıtasıyla sıcak uca iletildiği için arada belirli bir mesafe oluşmaktadır.
Bu mesafe ekstrüder step motorunun filament üzerindeki hakimiyetini direk ekstrüderlere göre
düşürmektedir. Bu nedenle dilimleyici programda ekstrüder step motor girdileri daha yüksek
değerlere çıkmaktadır, bu da step motorun daha fazla zorlanması anlamına gelmektedir (Şekil
11.b). Ancak bu değerlerin etkisiz kaldığı yerler de olabiliyor ve ürün yazdırılırken geçişlerde
ipeksi dokular, istenmeyen dokular oluşabiliyor ve son kullanıcıyı parça bittikten sonra
temizleme işlemine sürüklüyor (Şekil 12). Nylon gibi fleksi yapıda bulunan filamentlerin
yazdırılmasında ise bowden ekstrüder ilk tercih olmamalıdır. Sıcak uç ile ekstrüder arasında
mesafeden dolayı, esnek yapıda bulunan filament sıcak uca doğrudan yönelemeyip kıvrılarak
istenilen eksrüzyon akış oranını sağlayamıyor ve parça oluşturulurken boşluklar oluşabiliyor.

(b)

(a)
Şekil 11. (a) Bowden ekstrüder ile dilimleme programında ayarlanan hız ve çekilme mesafesi
değerleri
(b) Ekstrüzyon akış oranı
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Şekil 12. Bowden ekstrüder ile Anet A8’de yazdırılan parçada oluşan iplikli yapı
Yazıcı:
Anet A8
Avantajlar

Çizelge 1. İki temel ekstrüzyon tipi arasındaki farklar
Direk
Bowden
Ekstrüzyon
Ekstrüzyon
Geri Çekilme Mesafeleri
Fleksi Malzemelerin Kullanımı
Step Motor (Eks.) Akım Değerii
Kurulum kolaylığı
Kurulum Maliyeti

Dezavantajlar

X Ekseninde Ağırlık
Step Motor(X) Akım Değeri
Daha Yavaş Baskı
Z Ekseninde Tutarsızlık
Ekstrüderin Isıya Yakın Olması
Yürütme Maliyeti

Daha Hızlı Baskı
X Ekseninde Rijitlik
Tıkanma Riskinin Azalması
Ekstrüderin Isıdan Uzak
Olması
Yürütme Maliyeti
İplik Oluşumu
Geri Çekilme Mesafeleri
Step Motor (Eks.) Akım Değeri
Kurulum Maliyeti

*Bu sonuçlar Anet a8 yazıcı üzerinde elde edilen sonuçlardır. Yazıcıdan yazıcıya ufak farklar gözlemlenebilir.

Maliyet olarak bakıldığında iki türde de kullanılan malzemeler hemen hemen aynı olup bowden
ekstrüzyon kurulum aşamasında bir adım daha pahalı olmaktadır. Buradaki farkın nedeni teflon
borunun uzunluğu ve yazıcı üzerinde sistemin montajının yapılabilmesi için ek parçalar
gerekmesidir. Öte Yandan yazıcıların sıcak uçları zamanla tıkanabildiği gibi bowden
ekstrüderlerde bu olay daha uzun süre zarfında olur bu da parça değişim süresini uzatıp
ekonomik olarak pozitif bir adım sayılabilir. Özetlersek yatırım maliyeti daha pahalı, işletme
maliyeti daha ucuzdur.
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4. SONUÇ
Her iki ekstrüder sürme tipinin de kendine özgü pozitif ve negatif yönleri varıdr. Kullanılacak
malzeme eğer fleksi bir malzemeyse direk ekstrüzyon yöntemi tercih edilmelidir. Ancak
malzeme daha rijit ise ve mekanik performansı daha yüksek ürün isteniyorsa ekstrüzyon tipi
bowden olmalıdır lakin baskı sonrası olası temizlik işlemi gerekebilir. Dilimleyici programda
filament ekstrüderinin geri çekilme mesafesi ve hızı bowden ekstrüderde daha yüksek
seviyelerde ayarlanmalıdır. Bu çalışmadaki tüm sonuçlar marka ürünü olan bir yazıcıdan
alındığı için diğer yazıcılarda ayarlar ve hata görselleri değişiklik gösterebilir.
KAYNAKLAR
3D Printer Tarihçesi: 1970 lerden bugüne (1 Mart 2017), MT : http://3dportal.io/3d-printer-tarihcesi-3d-yazicitarihcesi/
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Özet
Ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmalarında önemli bir rolü olan enerjinin önemi hızla artan
nüfus ve sanayileşme ile her geçen gün büyümektedir. Yakın gelecekte fosil kaynakların yeni
rezervler bulunamazsa talebi karşılamada yetersiz kalacak olması ile insan ve çevre sağlığını
daha fazla tehdit eder hale gelmesi ülkeleri yenilenebilir temiz enerji arayışına yönlendirmiştir.
Fosil enerji kaynakları yönünden fakir olması sebebiyle enerjide dışa bağımlılığı fazla olan
Türkiye yüksek güneş enerji potansiyeline sahip olmasına rağmen bu potansiyeli yeteri kadar
değerlendirememektedir. Bu çalışmada, güneş enerjisinin Türkiye için önemi, Türkiye’de
güneş enerji potansiyeli ve bu potansiyelin değerlendirilmesinde karşılaşılan problemler ve
etkileri üzerine araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada nitel veri toplama tekniği olarak yarı
yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Görüşme yapılan katılımcılar güneş enerjisi konusunda
en az 5 yıllık akademik veya sektör deneyimi olan kişilerden seçilmiştir. Araştırma sonucunda
tüm uzmanlar tarafından Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimi için güneş enerjisinden
elde ettiği faydayı artırmasının gerekli olduğu, bu faydayı artırmanın önünde çeşitli engellerin
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak çözümler açısından uzman görüşlerinin çeşitlilik
gösterdiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enerji tüketimi, Güneş enerjisi, Teknoloji tedariki, Yenilenebilir enerji

THE ROLE OF SOLAR ENERGY TECHNOLOGY SUPPLY IN THE UTILIZATION
OF SOLAR ENERGY POTENTIAL: THE CASE OF TURKEY
Abstract
The importance of energy which has a significant role in socio-economic development of
countries is increasing day by day as a result of a fast growing population and industrialization.
The fact that the fossil resources are insufficient to meet the demand if new reserves cannot be
found in the near future and the threat to human and environmental health lead the countries to
seek renewable clean energy resources. Turkey, which is dependent on foreign energy due to
being poor in terms of fossil fuels as a country, cannot utilize this potential fully although it has
high solar energy potential. In this paper, the importance and potential of solar energy in
Turkey, the problems encountered in utilizing solar power and their impacts have been studied.
In this study, semi-structured interview was used as qualitative data collection technique. The
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interviewees were selected from people with at least 5 years of academic or sector experience
in solar energy. As a result of the research, it was reached by all experts interviewed that Turkey
need to increase the benefit from solar energy for Turkey's social and economic development
and there are various obstacles in front of utilizing this benefit. However, it is seen that expert
opinions vary in terms of solutions.
Keywords: Energy consumption, Solar energy, Technology supply, Renewable energy

1. GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişliklerinde enerjinin önemi artan nüfus ve sanayileşme ile beraber her geçen
gün daha da artmaktadır. Günümüzde, fosil enerji kaynaklarının yakın gelecekte ihtiyacı
karşılamayacak kadar sınırlı olması, fosil yakıt atıklarının neden olduğu küresel ısınma, asit
yağmurları ve nükleer radyasyon gibi insan hayatını tehdit eden etkileri sebebi ile bilim
insanları yenilenebilir temiz enerji arayışına yönelmiştir.
Güneş enerjisiyle ilgili yapılan ilk çalışma 1725’de Belidor’un yaptığı güneş enerjisi ile çalışan
su pompasıdır. Daha sonrasında, Mohuchok 1860’da parabolik aynalar kullanarak güneş
ışınımı ile çalışan buhar makinesi, güneş pompaları ve güneş ocakları üzerine çalışmıştır.
Birinci dünya savaşı sırasında petrolün ortaya çıkması ile beraber güneş enerjisine verilen önem
azalmıştır. Günümüzde fosil kaynaklı enerjilerin tükenecek olması ve çevreye verdiği zararlar
sebebi ile güneş enerjisi yeniden önem kazanmıştır (Gürses, 2018). Varınca ve Varak’ın (2005)
güneş kaynaklı farklı enerji üretim sistemlerinde çevresel etkilerin kıyaslanması ve çözüm
önerileri konulu çalışmalarında güneş enerji teknolojilerinin çevreye etkileri analiz edilmiştir.
Güneş enerji teknolojilerinin çevreye neredeyse yok denecek kadar az zararının olduğu,
teknolojilerin kurulumunda arazinin ve mevcut bitki örtüsünün önemi, yaşamsal alana zarar
vermeyen yer seçimi, sistemde kullanılacak zehirli maddelerin kontrol altında tutulması ile
zararın minimize edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Büyüme ve sosyal kalkınma açısından önemi büyük olan enerji Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerde hızlı ekonomik büyüme ve kentleşme sonucu günlük ihtiyaçların karşılanması
açısından daha fazla önem arz etmektedir. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında enerjide
dışa bağımlılık açısından birinci sırada yer almaktadır Türkiye’nin fosil yakıt kaynaklarının
mevcut tüketimi karşılayamaması yüksek miktarda enerjiyi ithal edilmesine sebep olmuştur.
Türkiye enerji tüketiminin %72’ini dışardan karşılamaktadır (Karacaer Ulusoy, 2018). Bu da
TCMB ödemeler bilançosunda 2017 yılına ait verilere göre cari açığımız içerisinde toplam
32.879 milyon dolar enerji ithalatı kaynaklıdır (TCMB, 2017).
Türkiye’de enerjinin tüketiminin sadece %15’i yenilenebilir enerjiden karşılanmaktadır (Uysal
vd., 2015). Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum sebebiyle yıllık 2.741 saat güneş enerji
potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Güneş enerjisinden faydalanmada; arazinin eğim
durumu, ulaşım durumu, tarımsal statüsü, topografik yapısı, şebeke bağlantısı, jeolojik yapısı,
mülkiyet durumu, denize uzaklığı gibi faktörlerde de geniş coğrafi imkâna sahip olan
Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerji potansiyelinden beklenilen faydayı elde edemediği
görülmektedir (Narin ve Gholizadeh, 2018). Güneş enerjisinden elektrik üretiminde dünya
lideri olan Almanya’nın yıllık 1300-1900 saatlik güneş enerji potansiyeline sahip olması ve
Türkiye ile Almanya’nın aynı güneş enerji teknolojilerini kullanıyor olmasına rağmen 2016 yılı
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itibariyle Almanya güneş enerjisinden 38098 GWs’lik bir enerji üretirken Türkiye 1043
GWs’lik enerji üretebilmektedir (IEA, 2017). Bu durum Türkiye’nin güneş enerjisinden
elektrik üretiminde karşılaşılan problemlere dikkat çekmemize neden olmuştur.
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde mevcut potansiyelin değerlendirilmesinde
devlet destekleri ve eğitim büyük önem arz etmektedir. Yılmaz (2015) yaptığı çalışmada
Türkiye’de 2005 yılında Yenilenebilir Enerji Kanunun (YEK) yürürlüğe girmesi ile yenilebilir
enerji alanında çalışmalar ivme kazandığına değinmiştir. Sabit fiyat garantisi, lisansız üretim
hakkının yetersiz olması sebebi ile 2012’de yapılan düzenlemede genel teşvik uygulamaları,
bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların teşviki
sağlandığı analiz edilmiştir. Devletin 2005’ten beri uygulamaya koyduğu kanunların
geliştirilmesi, doğru planlamalar çerçevesinde sunulması sonucuna ulaşılmıştır.
İraz ve İsa (2010) yaptığı çalışmada devletin yenilenebilir enerjide piyasaya müdahale
etmesinde Avrupa Birliği’nin 2007’de uyguladığı güneş enerji politikası örnek gösterilmiştir.
Avrupa Birliği’nin güneş enerjisinde gelişmiş olmasının sebepleri arasında devlet destek ve
teşviklerinin rolü olduğu belirtilmiştir. Türkiye’de uygulanan tarife garantisi, yatırım desteği,
kota sistemlerinin altmış üç ülkede uygulanan en etkili yöntem olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’de güneş enerjisinin kullanımı önündeki engellerin ilgili yasaların henüz
kullanılmadığı, sivil toplum kuruluşlarında güneş enerjisine gerekli önemin verilmediği somut
stratejilerin oluşturulmamış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Dinçer (2011) yaptığı çalışmada Türkiye’nin ısısal güneş enerji potansiyelinin Çin, ABD,
Japonya’dan sonra dördüncü sırada olduğu belirlenmiştir. Türkiye ile AB ülkeleri arasında
güneş enerjisinden elektrik üretimi ve kullanımında mali, teknolojik engeller ve teşviklerin
karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Sonucunda AB ülkelerinin Türkiye’den daha az güneş enerji
potansiyeline sahip olmasına rağmen mali, teknolojik teşviklerin gelişmiş olmasıyla daha fazla
fayda elde ettikleri görülmüştür. Türkiye’de teşviklerin artırılması, güneş enerjisi kullanımının
tabana yayılması, bakanlıklar arası koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi sonucuna
ulaşılmıştır. Türkiye’ye kıyasla yüksek güneş enerji potansiyeline sahip olmamasına rağmen
güneş enerjisinden elektrik üretiminde daha yüksek değerlere ulaşan Almanya ve Fransa gibi
ülkelerin geldikleri nokta dikkat çekicidir.
Shoulders’in ve Wyatt (2014) yaptığı çalışmada yenilenebilir enerjinin güvenilir ve mevcut
enerji krizine çözüm olması sebebi ile kabul edilebilirliği üzerine Arkansas’ta ders ve deneysel
öğrenim üzerinde incelemeler yapılmıştır. Derse devamlı katılan öğrenciler daha yüksek not
almış ve eğitime katılanların güneş enerji teknolojilerini benimseme oranlarında artış olduğu
belirlenmiştir. Eğitim ile güneş enerji teknolojilerinin kullanımı arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
2. DATA VE METODOLOJİ
Türkiye’nin güneş ülkesi olmasına rağmen beklenilen düzeyde güneş enerjisinden elektrik
üretememesinde teknoloji tedarikinin önemi ile ilgili katılımcılara yüz yüze görüşme ile sorular
sorulmuş elde edilen bilgiler değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen bilgiler sıklıkla doğrudan
alıntılar kullanılarak, yoruma yer vermeden üç grupta sınıflandırılmıştır (Tablo 1). Doğrudan
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alıntıların bitiminde alıntı yapılan uzmana ilişkin kısaltmalar kullanılmıştır. Kısaltmalar uzman
sayısı dikkate alınarak herhangi bir ayrım gözetmeksizin UZM1, UZM2 şeklinde yapılmıştır.
Görüşme yapılan uzmanların bilgileri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Gruplar
Grup 1
Grup 2
Grup 3

Tablo 1. Uzman görüşlerinden ortaya çıkan kategoriler
Açıklama
Mevcut durum tespiti
Güneş enerjisi teknoloji tedariki ile ilgili problemler
Çözüm ve öneriler
Tablo 2. Uzman bilgileri

Uzmanlar
UZM 1
UZM 2
UZM 3
UZM 4
UZM 5
UZM 6
UZM 7

Açıklama
Enerji sektöründe faaliyet gösteren öncü işletmelerden birinde
CEO
Yenilenebilir enerji kaynakları alanında Türkiye’de öncü
dergilerden birinin genel sekreteri
Güneş enerjisi teknolojileri alanında ARGE çalışmalarında
bulunan öğretim üyesi
Türkiye’de güneş enerjisi teknolojileri alanında eğitim veren
eğitimci
Niğde Valiliği Proje Planlama Koordinasyon ve Eğitim Ofisi
uzmanı
Sektörde 2013 yılından itibaren panel üretimi yapan işletmede
uzmanı
TEİAŞ Genel Müdürlüğü ARGE sorumlusu

Grup 1: Mevcut durum tespiti


“Türkiye’de enerji karması içerisinde güneş enerjisinin payı oldukça düşüktür. Güneş
ışıması Karadeniz bölgesinden bile daha düşük olan Almanya’da güneş enerjisinde
kurulu kapasite 45 GW’ı geçmişken, Türkiye gibi Avrupa’da güneş ışıması anlamında
İspanya’dan sonra ikinci sırada gelen bir ülke için güneş enerjisinde kurulu kapasite
5GW civarında olması güneş enerjisinden yeterli faydayı elde edemediğimizi
göstermektedir. Bu konuyu başka bir açıdan değerlendirmek gerekirse, mevcut enerji
karmasında kömür ve doğalgazın hala ön planda olması ve teşvik edilmesi ciddi bir
problemdir” (UZM1).



“Güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları içinde en ucuz elektrik üreten, artı
kurulumu en kolay olan pratik bir enerji kaynağı ve her yerde ulaşılabilen bir enerji
kaynağıdır. Türkiye’nin enerji karması içinde yenilenebilir enerjinin payı gittikçe
artmaktadır ancak güneş enerjisinin mevcut durumdaki payı %5-6’larda kalmıştır”
(UZM2).



“Türkiye’de şu anda yaklaşık 35 tane firma güneş paneli üretimi yapmaktadır, hücreler
yurt dışından getirilip burada montajı yapılmaktadır” (UZM2).
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“Ülkemizde güneş enerjisi için gerekli parçalar daha çok Uzak Doğu ülkelerinden
alınmaktadır” (UZM3). “Türkiye güneş enerjisi teknolojisini Avrupa’da Almanya’dan,
Uzak Doğu’da Çin ve Tayland’dan almaktadır” (UZM 4). “Türkiye güneş enerji
teknolojilerini Avrupa’da Almanya’dan, Uzak Doğu’da ise Çin ve Tayland’dan ithal
etmektedir” (UZM5). “Güneş panellerinin ve ekipmanlarının % 90’nına yakını yurt
dışından tedarik edilmektedir. Türk yapımı olan ekipmanlar da vardır ama yeterli
düzeyde değildir” (UZM6).



“Güneş enerji teknolojilerinde eğitim veren 44 mesleki eğitim veren lise vardır. Niğde
Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi güneş enerjisinde alanında ilk
açılan meslek ve teknik lise olması sektörün içinden gelen uzmanların vermiş olduğu
eğitimler ile sektörün ihtiyacını karşılamada öncü olmuştur. Niğde İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu proje ile Niğde ve Kocaeli’den Erasmus kapsamında
80 öğrenci,12 öğretmen Almanya, İsveç, Fransa gibi ülkelere gitmişlerdir. Şuanda da
Niğde il Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından Kalkınma Bakanlığı’nın da
desteği ile öğrenci, öğretmen, mezun, sektörde çalışan personele yönelik Erasmus
projesi hazırlanmaktadır” (UZM4).

Grup 2: Güneş enerjisi teknoloji tedariki ile ilgili problemler




“Üniversitelerin güneş enerjisi alanındaki çalışmaları yeterli düzeyde değildir. Bunun
sebebi akademisyenlerin birçoğunun yenilikçi olmaması, gelişmeleri geriden takip
etmesi ve fazla teorik kalmalarıdır” (UZM1). “Ülkemizde yapılan ARGE çalışmaları
yeterli değildir” (UZM2). “ARGE olanakları yetersizdir” (UZM4).
Ülkemizdeki meslek ve teknik liselerinde, meslek yüksekokullarında ve üniversitelerde
açılan bölümler ve verilen eğitimler sektörün ihtiyacını karşılayamamaktadır. Güneş
enerji sistemlerinin (GES) kurulumunda çalışan işgücünün çoğu farklı meslek, teknik
liseler ve üniversitelerden devşirme edilerek alaylı olarak bu işleri götürmekteler.
Güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi için ayrılan mevcut iletim kapasitesi ve
trafo payı yeterli değildir” (UZM1). “Sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik işgücüne
ihtiyaç vardır. Türkiye’de 44 meslek lisesinde yenilenebilir enerji içerisinde güneş
enerjisi konusu müfredatta vardır var ama bu okulların hemen hemen hiçbirinde
piyasaya uygun eğitim almaya yarayacak araç ve gereç bulunmamaktadır. Kullanılan
araç ve gereçlerin hemen hepsi okul yetkililerinin kendi imkânlarıyla bulmuş oldukları
ufak tefek malzemelerdir” (UZM2). “ARGE merkezlerinde çalışabilecek insan gücüne
ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörün sadece ara elemana değil, lisans ve lisansüstü seviyede
de insan gücüne ihtiyacı bulunmaktadır, bu konudaki çalışmalar yetersizdir” (UZM3).
“Ülkemizdeki meslek ve teknik liselerinde, meslek yüksekokullarında ve üniversitelerde
açılan bölümler ve verilen eğitimler sektörün ihtiyacını karşılamada yetersizdir”
(UZM4). “Üniversitelerin güneş enerjisi alanında çalışmaları yetersizdir. Bunun
sebebi ise bu alanda uzmanlaşmış ve bilimsel çalışma yapmış olan hocanın çok az
olması, çalışmaların desteklenmemesidir. Ülkemizdeki mesleki ve teknik liselerinde,
meslek yüksekokullarında ve üniversitelerde açılan bölümler ve verilen eğitimler
sektörün ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bir iki teknik lise hariç liselerimizde ve
üniversitelerimizde lisans dersleri sadece teoriktir ve hiçbir şekilde sahaya ve sektöre
yönelik eğitim verilmemektedir” (UZM6).
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“İthal ettiğimiz teknolojilerde pazar potansiyelimizin az olması sebebi ile sıkıntı
yaşanmaktadır. İhracat yapan ülkeler yüksek talebe öncelik vermektedirler” (UZM3).
“Pazar potansiyelimizin az olması sebebi ile teknoloji talebimiz az olmakta, talebi fazla
olanlara öncelik verildiği için sıkıntı yaşanılabilmektedir” (UZM4). “Türkiye’nin pazar
potansiyelinin az olması sebebi ile güneş enerjisi teknolojisi ithalatında talebi de düşük
olmaktadır. Almanya talebi yüksek olan siparişlere öncelik verdiği için teknoloji
ithalatında zaman kaybı yaşanmaktadır. Ayrıca güneş hücresinin güneş paneline göre
kar marjı daha yüksek olduğundan Almanya’dan hücre temini daha hızlı ve kolay
gerçekleştirilmekteyken panel temini daha geç ve zor gerçekleşmektedir. Çin ve
Tayland’dan verilen siparişlerin ise Şangay limanından ülkemize 45 günde geldiği
bilinmektedir. İthal edilen güneş enerji teknolojisi Türkiye’de Gebze ve Ankara’da
bulunan gümrük kontrol merkezlerinde kontrol ettirilip menşe şahadetnamesi
alınabilmektedir. Bu teknolojileri kontrol edecek iki kontrol merkezinin bulunması
sebebi ile buradan raporlar 3 ayda alınabilmektedir” (UZM5). “Güneş enerji panelini
üreten ekipmanların hiçbiri Türkiye patentli değildir. Tedarik edilen ülkelerin ülkemizin
GES politikası ve fiyatı üzerinde etkisi bulunmaktadır” (UZM6).



“Güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi için ayrılan mevcut iletim kapasitesi ve
trafo payı düşüktür (UZM1). “Türkiye’de mevcut iletim hatları herhangi bir yatırım
gerektirmeden 2023 yılına kadar, normal yatırım planındaki yatırımlar yapıldığında
yenilenebilir enerji için yaklaşık 40 GW’lik yatırım yapılmasına imkân sağlamaktadır;
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payının gelecekte de çok düşük olacağı
öngörüldüğünden bu kapasitenin çok büyük bir kısmı hidroelektrik, güneş ve rüzgâra
ayrılacaktır. Mevcut durumda güneş enerjisi kurulu gücünün 5062 MV olduğu göz
önüne alındığında hâlihazırdaki iletim hatlarının ve trafoların kapasitesinin yeterli
olduğu sonucuna ulaşılabilir” (UZM2). “Güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi
için ayrılan mevcut iletim kapasitesi ve trafo payı yeterli değildir ve bu konuda ileriye
dönük çalışma bulunmamaktadır” (UZM3). “Güneş enerjisinin enerji verimliliği,
kömür ve doğalgaz kadar yüksek değildir. Kömür ve doğalgaz santralleri bir gün
önceden ne kadar üretim yapacağını bildirmektedir. Fakat güneş enerji santrallerinde
bu durum söz konusu değildir. Işınım var ise üretim vardır, yoksa üretim yoktur. Güneş
enerjisinden elektrik üretiminde belirsizlik söz konusu olduğu için sistemimiz GES için
tam çözümleyici değildir. Bu sebeple güneş için ayrılan iletim ve trafo kapasiteleri
düşüktür. Sonuç olarak güneş enerjisinden elektrik üretiminde mevcut iletim ve trafo
kapasitesi şu an için yeterlidir” (UZM6). “TEİAŞ’ın 154/33 kV ve 400/33 kV güç
trafosu kapasitesi yaklaşık 120.000 (MVA)’dır. İlgili mevzuat kapsamında “Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Kapsamında Kapasite
Tahsis Tablosu” TEİAŞ internet sayfasında her ay yayımlanmaktadır. Güneş enerjisi
için ayrılan mevcut trafo kapasite belirleme çalışmaları, Bakanlığımızın bütüncül
yenilenebilir enerji politikaları çerçevesinde belirlenmektedir. Bu kapsamda lisanslı
santraller ve YEKA projeleri göz önüne alınarak gelecek yıllarda tekrar değerlendirme
yapılabilecektir” (UZM7).



“Güneş enerjisinde kullanılan bazı teknolojilerin el ile ve hava ile temasının olmaması
gerekmektedir, bu konuda ulaşımda ve gümrükte sorun yaşanmaktadır” (UZM3).
“Türkiye’de güneş enerjinin kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde İspanya’dan
kullanılmış, mikro kırıklar oluşmuş paneller ithal edilmiştir. Bu panellerin ithal
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edilmesinin iki sebebi vardır; birincisi düşük maliyet, ikincisi yetişmiş işgücü eksikliği.
Yetkin insan kaynağının olmaması, yanlış yapılanmanın etkisi, yanlış kurulum, yanlış
malzeme gibi problemlerin etkileri kısa vadede görülmeye başlanacaktır” (UZM5).
“Gümrükleme işlemleri için anti damping uygulandığından bir hayli meziyetli bir
durum söz konusudur” (UZM6).
Grup 3: Çözüm ve öneriler


“Akademisyenlerin yenilikçi, mütevazı ve gerçek hayatın içinde yani birebir
uygulamaları yapan kişiler olmaları gerekmektedir.
Ancak böyle bir ortam
sağlandığında plan, proje ve programlar oluşturulup sağlıklı ARGE işleyişi
sağlanabilir” (UZM1). “Üniversitelerdeki ARGE çalışmalarının sanayiye veya ticarete
yansıması gerekmektedir. Bu nedenle piyasayı destekleyecek önlemler alınmalıdır.
Sektörün ARGE çalışmalarında bulunması için gerekli zorlayıcı ya da teşvik edici
önlemler alınmalıdır. Aksi takdirde ARGE sektörde hayat bulamayacak ve sadece
üniversitelerin çalışmaları olarak kalacaktır” (UZM2). “Güneş enerjisi konusunda
çalışan araştırma merkezlerinin ve çalışmaların sayısının artması gerekmektedir”
(UZM3). “ARGE çalışmaları artırılmalıdır. Bakanlıkların ARGE çalışmalarına destek
vermesi gerekmektedir” (UZM4).



“Mevzuatta ilgili düzenleme ile binaların çatılarına güneş enerji paneli kurulmasını
zorunlu hale getirmek gerekmektedir. Bunu ilk olarak Amerika’daki Kaliforniya eyaleti
başlatmıştır. Kaliforniya eyaletinde bir binaya inşaat ruhsatı almak için çatısına güneş
paneli kurmak zorunluluğu vardır. Türkiye’de yeni yapılan binalarda için de bu kuralı
getirmek gerekmektedir. Ayrıca hali hazırdaki binalarda (konut, ofis, AVM, hastane,
kamu binaları vb.) dönüşümü hızla başlatmak için gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir. Bu sistemlerde de mümkünse enerji depolama sistemleri eklenerek
güneşin olmadığı saatlerde de elektrik kullanımının sağlanması gereklidir” (UZM1).
“Çatılarda fotovoltaik güneş enerji teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması için
bina müteahhitliğinden enerji müteahhitliğine geçişi sağlayacak düzenlemeler
getirilmelidir” (UZM5).



“GES’lerin kurulumunda çalışan işgücünün çoğu farklı meslek, teknik liseler ve
üniversitelerden devşirme edilerek alaylı olarak bu işleri götürmekteler. Birebir bu
işlerin bölümleri açılıp uzmanlaşmaya gidilmesi gerekir” (UZM1). “Okullarda
sektördeki işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik bir eğitim verilmelidir. Meslek ve
teknik liseler için ortak bir platformda buluşup bunlarla ilgili dershane, malzeme
tedariki, programların yeniden düzenlenmesi, eğiticilerin eğitilmesi, bununla ilgili ders
kitaplarının basılması gibi konularda ortak çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır”
(UZM2). “Üniversitelerde, meslek yüksekokullarında sektörün ihtiyacına yönelik
bölümler açılmalıdır” (UZM3). “Meslek ve teknik liselerde eğitimler sektörün
ihtiyacına yönelik geliştirilmelidir” (UZM4). “Mesleki ve teknik liselerde sektörün
ihtiyacına yönelik bölümler açılmalıdır. Üniversitelerde ARGE çalışmaları artırılmalı,
meslek yüksekokulları teknik ara eleman yetiştirilmelidir (UZM5).



Türkiye’deki enerji mevzuatının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Fosil yakıtları
kısıtlayıcı ve yenilenebilir enerjiyi teşvik edici birçok farklı mekanizma oluşturulup
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mevzuatı çıkarılabilir” (UZM1). “Güneş enerji potansiyelinin en iyi şekilde
kullanımına yönelik mevzuatın, yönetmeliklerin hazırlanması bununla ilgili gerekli
değişikliklerin yapılması ve hızlı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir” (UZM3).
“Güneş enerjisi yatırımlarının artması için mevzuatta gerekli kolaylaştırıcı ve teşvik
edici düzenlemeler yapılmalıdır. Çatı kullanımları teşvik edilmelidir.” (UZM 4).
“Kendi ihtiyacına yönelik güneşten elektrik enerjisi üretiminde KDV, ÖTV
kaldırılmalıdır” (UZM5). “Mevzuatlarda güneş enerjisi için belirli düzenlemeler
yapılmıştır ama istenilen seviyeye gelinememiştir. Güneş enerjisi için ayrıca bakanlıkta
bir birim oluşturulmalı ve gelişen teknoloji takip edip uygulama alanlarının geliştirmesi
gerekmektedir” (UZM6).


“Güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi için ayrılan mevcut iletim kapasitesi ve
trafo payının arttırılması gerekmektedir (UZM1). “Trafo kapasitesi artırılmalıdır.
Enerji alt yapısı geliştirilmelidir” (UZM4). “Güneş enerjisinden üretilen elektrik
enerjisi için ayrılan mevcut iletim kapasitesi ve trafo payı sektörün hacim olarak
büyümesinin önünde bir engeldir” (UZM5).



Dağıtık sistemleri destekleyen mikro şebekeler üzerinde çalışılması gerekmektedir.
Hatta kendi kendine yeten off-grid sistemlerin teşvik edilmesi ve arttırılması önemlidir.
“Yerinde üretim, yerinde tüketim” modelinin yaygınlaşması, elektrik şebekelerinin
dışında doğalgaz ağına olan ihtiyacı sonlandıracaktır (UZM1). “Güneş enerjisinin
enerji karması içindeki payının artırılması için dağıtık güneş enerji sistemine; çatı üzeri
kurulum dediğimiz sistemlere geçilmesi gerekmektedir. Bunun için de mevzuatın
düzenlenmesi gerekmektedir. Birincisi çatılarda üretilen elektriğe “feed-in-tariff”
olarak veya alım garantisi olarak belirli bir bedel verilmelidir. Bu bedel yatırımın
yapılmasını kolaylaştıracak, ortalama 4-5 yılda kendini amorti edecek şekilde
belirlenmelidir. İkincisi güneş enerjisi ile ilgili belirli bir dönem KDV alınmaması
KDV’nin bu tür sistemlerin üzerinde yaklaşık %21 maliyet oluşturduğu ve bir yıla yakın
bir süre yatırımın amorti süresini uzattığı göz önüne alındığında güneş panellerine
yatırım yapılmasını teşvik edici olacaktır. Ayrıca, üzerinde panel bulunmayan atıl
durumdaki çatılar kiralanabilmeli, kısaca çatı binanın kurumsal kimliğinden
ayrılabilme imkânı kazanmalı, müstakil bir bölüm gibi düşünülebilmelidir ve çatı için
özel olarak elektrik aboneliği alınabilmelidir. Buralarda üretilen elektriğin öz
tüketimden arta kalanı elektriğin serbest ticareti önündeki engeller mevzuatta ilgili
düzenlemeler yapılarak kaldırılarak satılabilmelidir” (UZM2).



Küçük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) projelerinin (güneş enerjisi
projelerinin) yaygınlaştırılması için büyük ölçekli YEKA alanlarının yanında küçük
ölçekli YEKA alanlarının da belirlenmesi gerekmektedir” (UZM1). “Büyük ölçekli
YEKA alanlarının yanında küçük ölçekli YEKA alanlarının da belirlenmesi
gerekmektedir. Bununla ilgili bakanlıkta bir çalışma yapılmaktadır. Küçük ölçekli
YEKA projeleri bölgesel kalkınma ve bölgesel iş gücü için çok önemlidir. 5 MW’dan 50
MW’a kadar YEKA projeleri yapılabilir” (UZM2). “YEKA alanlarında büyük ölçekli
YEKA projelerinin yanında, küçük ölçekli ve çok ortaklı projelerde olması bu işin
hızlanmasını sağlayacağı düşünülmektedir” (UZM3). “Küçük ölçekli YEKA
alanlarının belirlenmesi güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlayacaktır”
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(UZM5). “Büyük ya da küçük ölçekli YEKA projelerinin yerli üretim olmasına yönelik
çalışmalar yapılmalıdır” (UZM6).


“Güneş enerjisinde kullanılan bazı teknolojilerin hassas olması sebebiyle ulaşımda ve
gümrükte sorun yaşanmasının önüne geçebilmek için gümrükte güneş enerjisi
teknolojilerinin sureciyle ilgilenen ayrı birim oluşturulmalıdır. Birim personeli güneş
enerji teknolojilerinde eğitim alan uzmanlardan oluştuğunda teknolojilerin zarar
görmesi engellenecektir” (UZM3). “Güneş enerjisi teknoloji tedarikinde ulaşım ve
gümrükte gereken özenin gösterilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Gümrük
kontrol merkezlerinin sayısı artırılmalıdır” (UZM4). “Gümrükte sürecin hızlanması
için mevzuat yeniden düzenlenmeli, kalite kontrol merkezlerinin sayısı ve mevcut
merkezlerin kapasitesi artırılmalıdır. İthal edilen teknolojilerden beklenilen fayda
sağlanabilmesi için bu teknolojilerin lojistiğinde titreşim gibi dış etkenlerden zarar
görmemelerine özen gösterilmelidir” (UZM5).

3. SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Türkiye’nin yüksek güneş enerji potansiyelinin olduğu bu potansiyelden elektrik üretiminde
beklenilen faydanın elde edilemediği görülmektedir. Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi
potansiyelinden yeterli düzeyde yararlanılamamasında teknoloji tedarikinde karşılaşılan
problemlerin etkili bir faktör olduğu öngörülmüş ve uzmanlık alanlarına göre seçilen
katılımcılardan yüz yüze görüşmeler ile bu konuda görüşleri alınmıştır. Bu görüşler her bir
uzman için ayrı ayrı detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Türkiye’nin güneş enerji teknolojilerini kendi üretememesinde yetkin uzman personelin
olmaması sebebi ile teknolojileri ithal ettiği ve teknoloji tedarikinde pazar potansiyeli, ulaşım,
taşıma, gümrük, uzman iş gücünde problemlerle karşılaştığı, sektörün gelişiminde küçük
YEKA projelerinin yetersiz olduğu, iletim trafo kapasitesinin sektörün hacim olarak
gelişmesinde önünde engel olduğu, mevzuatların gümrükte ve sektörün gelişiminde engel
olduğu görülmektedir. Güneş enerjisi alanında verilen eğitimin sektörün ihtiyacını
karşılamadığı, üniversitelerde yapılan ARGE çalışmalarının yetersiz kaldığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu problemlerin çözüme kavuşturulması için uzmanlar tarafından çeşitli öneriler getirilmiştir.
Türkiye’nin güneş enerjisinden elektrik üretiminde üniversitelerin ARGE çalışması,
üniversitelerde ARGE çalışacak iş gücünün oluşması, sektörün ihtiyacına yönelik meslek
yüksekokulları ve mesleki teknik liselerde bölümlerin açılması, gümrük kontrol merkezlerinin
artırılması ve gümrükte ayrı birim oluşturulması, bu birimde çalışanlara özel eğitim verilmesi,
ulaşımda gereken özenin gösterilmesinin lojistik şirketlerinden istenilmesi önerilmektedir.
Sektörün hacim olarak gelişmesinde etken olan trafoların iletim kapasitesindeki mevcut payın
artırılması gerekmektedir. Mevzuatlarda işleyişi kolaylaştıracak gerekli düzenlemelerin
yapılması, gümrükte çalışan personelin güneş enerji teknolojilerinin zarar görmemesi için
alanında eğitim, sertifika alması gerekmektedir. Güneş enerjisi konusunda halkın
farkındalığının artırılması, çatılarda güneş enerji teknolojilerinin kullanımının teşvik edilmesi
ve kullanımdan arta kalanın trafoya aktarılma zorunluluğu olması gibi şartların getirilmesi
gerekmektedir. Ayrıca, mevzuatta evsel kullanımlarda KDV ve ÖTV’nin kaldırılması evlerde
güneş enerji teknolojilerinin kullanılmasını artıracaktır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın
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gümrükteki sorunlarla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile, ulaşımda ve taşımadaki sorunlarla
ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile, eğitimdeki sorunlarla ilgili Eğitim Bakanlığı ile,
binalardaki kullanımı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak koordinasyona gitmesi
gerekmektedir.Türkiye’nin gelişimini hızlandırması, refah düzeyini yükseltebilmesi için cari
açıkta birincil kalemi oluşturan enerjide dışa bağımlılığı azaltabilmesi için Türkiye’nin temiz
ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden elektrik üretimini artırabilmesi
gerekmektedir. Güneş enerjisi teknoloji tedarikinin güneş enerjisinden elektrik üretiminde
büyük önem arz ettiği görülmektedir. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde teknoloji
tedarikinde karşılaşılan problemlere çözüm olarak güneş enerjisi özelinde yenilenebilir enerji
eğitimine önem verildiğinde, ARGE çalışmalarının niteliği ve niceliği artırıldığında,
mevzuatlarda gerekli düzenlemeler yapıldığında istenilen sonuca ulaşılabileceği görülmektedir.
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Özet
Ülkemiz dünya üzerinde önemli miktarda meyve üreten ülkeler arasında yer almaktadır. Buna
karşılık, meyve üretiminde planlanmanın düzgün yapılmaması nedeniyle her yıl farklı ürünler
üretim fazlalığı, ihracatın yetersizliği ve standart dışı üretim nedeniyle değerlendirilememekte
ve ürün fiyatları düşmektedir. Bunun sonucu olarak üretici ürünü tarlada bırakmaktadır.
Bırakılan ürün ülke ekonomisine ve üreticiye maddi yönden zarar vermesinin yanında bazı
hastalık ve zararlılar için uygun bir gelişme ortamı oluşturmaktadır. Bu ürünleri değerlendirmek
ve kayıpları önleyerek daha verimli kılmak amacıyla alternatif ürünleri üretme yoluna
gidilmelidir. Bunlardan biri de meyve şarabı üretimidir. Meyve şarapçılığı ülkemizde çok fazla
gelişmiş durumda değildir. Ülkemiz, meyve yetiştiriciliği ve potansiyeli bakımından oldukça
zengindir, buna karşılık meyve şarapçılığı çok azdır. Elma Türkiye’de yetiştirilen meyveler
arasında ön sıralarda yer almakta olup, büyük bir kısmı sofralık olarak değerlendirilmekte veya
meyve suyuna işlenmektedir. Ancak, üretimin fazla miktarlarda olduğu dönemlerde üretim
fazlası ve/veya standart dışı elmalar çürümeye bırakılmakta ve bu potansiyel
değerlendirilememektedir. Dolayısıyla bu elmaları değerlendirebilmek ve elma kaybını
önleyerek daha etkili/verimli kullanımını sağlamak amacıyla elma şarabı gibi ürünleri üretme
yoluna gidilmelidir. Bu çalışmada, Golden ve Starking Delicious çeşitlerinden elde edilen elma
şırasına üç farklı ticari Saccharomyces cerevisiae şarap mayası (Actiflore PM, Lalvin ve
Zymaflore VL1) ilavesinin maya gelişimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Ticari mayalarla
gerçekleştirilen fermantasyonlar 8-9 günde tamamlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Actiflore PM, Elma, Elma şarabı, Lalvin, Saccharomyces cerevisiae, ticari maya, Zymaflore
VL1

A STUDY ON THE DEVELOPMENT OF DIFFERENT COMMERCIAL CULTURE
YEASTS USED FOR THE EVALUATION OF APPLE IN ETHYL ALCOHOL
FERMENTATION
Abstract
Our country is among the countries that produce a significant amount of fruits in the world. On
the other hand, due to the lack of planning in fruit production, each year different products
cannot be evaluated due to production surplus, lack of exports and non-standard production,
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and product prices decrease. As a result, the manufacturer leaves the product in the field. In
addition to damaging the country's economy and the producer financially, remained product is
a suitable environment for some diseases and pests. In order to evaluate these products and to
prevent losses and to make them more efficient, alternative products should be produced. One
of them is the production of fruit wine. Fruit winemaking is not very developed in our country.
Our country is rich in fruit growing and potential. On the other hand, fruit winemaking is very
small. Apples among fruits grown in Turkey are situated in the front row. Most of them are
evaluated as table apples or processed into fruit juice. However, in excess of production,
production surplus and/or non-standard apples are allowed to rot and this potential cannot be
evaluated. Therefore, in order to evaluate these apples and prevent apple loss, it is necessary to
produce products such as cider in order to provide a more effective/efficient use. In this study,
the effect of the addition of three different commercial Saccharomyces cerevisiae wine yeasts
(Actiflore PM, Lalvin and Zymaflore VL1) on the growth of yeast was investigated in apple
must obtained from Golden and Starking Delicious varieties.
Keywords: Actiflore PM, Apple, Cider, Lalvin, Saccharomyces cerevisiae, commercial yeast, Zymaflore VL1

1. GİRİŞ
Şarap, taze üzümler veya üzüm şırasının etanol (etilalkol) fermantasyonuna bırakılmasıyla elde
edilen içecek olarak tanımlanmasına rağmen, şeker bulunan her türlü meyve/meyve şırası şarap
üretiminde kullanılabilir. Meyvelerden şarap üretimi genellikle Avrupa Birliği ülkelerinde
oldukça gelişmiştir. Ülkemiz farklı iklimsel ve coğrafi koşulları nedeniyle çok farklı
meyvelerin üretimi bakımından oldukça şanslı olup, pek çok kültür meyvesinin de anavatanı
durumundadır. Buna rağmen, ülkemizde meyvelerden şarap üretimi neredeyse yok denecek
kadar düşük seviyededir (Fidan, 1975; Canbaş, 2009). Meyvelerden elde edilen şarapların,
üretimde kullanılan meyvenin adı ile adlandırılma zorunluluğu bulunmaktadır. Örnek olarak
elma şarabı, portakal şarabı, çilek şarabı gibi (Akman, 1977). Elma şarabı Türkiye’de çok fazla
üretimi yapılan bir ürün değildir. Bununla beraber, Fransa Almanya, Avusturya, İsviçre,
İngiltere, Amerika ve Rusya gibi ülkelerde yüksek seviyelerde üretimi yapılan bir meyve şarabı
olup, bu ülkelerde cider, cidre, hard cider, sidra ve apfelwein gibi farklı isimlerle
adlandırılmaktadır (Lea, 1995).
Elma şarabı, elmadan elde edilen şıranın etil alkol fermantasyonuyla üretilen bir içecek olup
(Fleet, 1998), fermantasyon spontan (doğal) olarak gerçekleştirilebildiği gibi starter kültür
(Saccharomyces, S., cerevisiae) ilavesiyle de gerçekleştirilebilir (Beech, 1993; Vilanova ve
ark., 2005). Spontan olarak gerçekleşen fermantasyonlarda genel olarak S. cerevisiae
Metchnikowia pulcherrima, Kloeckera apiculata, Pichia spp. gibi mayalar etkili olmaktadır.
Spontan fermantasyonun başlangıcında ortamda bulunan mayaların toplam miktarı yaklaşık 10 6
hücre/mL civarındadır (Fleet, 1998). Bunlar genellikle elmalardan ve ayrıca presleme
makinelerinden ve şıranın temasta bulunduğu araç ve gereçlerden ortama geçmektedirler
(Martini ve Martini, 1990; Fleet, 1993; Fleet ve Heard, 1993). S. cerevisiae fermantasyonun
başlangıç aşamasında şırada çok düşük miktarlarda bulunmakta olup, fermantasyon ile beraber
etanol miktarı arttıkça diğer mayalar ortamdan izole edilemezler ve S. cerevisiae ortama hakim
olarak fermantasyonu tamamlar (Fleet, 1998; Mateo ve ark., 2001; Vilanova ve ark., 2005).
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Öte yandan, starter kültür (maya) ilavesiyle de fermantasyonlar gerçekleştirilmekte ve daha
kaliteli elma şarapları üretilebilmektedir (Lea, 1995; Vilanova ve ark., 2005). Fermantasyonda
etkili olan maya, elma şarabının kalitesini etkileyen/belirleyen en önemli faktörlerden biri olup
(Mora ve Rosella, 1992), etil alkol ve CO2 dışında çeşitli ikincil ürünlerde üretebilmektedir
(Canbaş, 2009; Henschke ve Jiranek, 1993). Bu amaçla en çok yararlanılan maya türü S.
cerevisiae’dır (Kalkan ve Aktan, 1999). Şarap kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla bir çok ülkede
ticari mayalar da kullanılır (Fleet, 1993; Heard ve Fleet, 1993). Elma şarabıyla ilgili olarak
Türkiye’de çok az sayıda çalışma gerçekleştirilmiş olup, özellikle farklı ticari mayaların
kullanımı ile ilgili araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, Golden ve Starking Delicious
çeşitlerinin karışımından elde edilen elma şırasına üç farklı ticari şarap mayası S. cerevisiae her
biri 1x106 hücre/mL olacak şekilde ilave edilerek fermantasyon sırasında gelişimleri
izlenmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
Materyal: %40 oranında Starking Delicious ve %60 oranında Golden çeşitlerinin karışımından
elde edilen elma şırası kullanılmıştır. Öte yandan, Actiflore PM, Zymaflore VL1 (Laffort,
Fransa) ve Lalvin (Lallemand, Kanada) marka aktif kuru mayaları (S. cerevisiae) kullanılmıştır.
Yöntem: 3 litrelik cam damacanalara konan elma şıralarına 105°C ve 5 dakika süreyle ısıl işlem
uygulanmıştır. 3 farklı S. cerevisiae ticari kültür mayalarından aşılama kültürlerinin
hazırlanması amacıyla 100’er mL hacime sahip erlenlerde bulunan bir miktar steril elma
şırasında çözündürülen (Şekil 1) ve ardından Thoma lamı yardımıyla sayımları yapılan mayalar
kullanılmıştır. Bu mayalar steril şıraya aşağıdaki şekilde aşılanmıştır (Şekil 2). Fermantasyon
işlemi paralelli şekilde 18oC’deki bir odada yapılmıştır.

Şekil 1. Steril şırada çözündürülen mayalar
Deneme 1 (D1): 1x106 hücre/mL Actiflore PM marka ticari S. cerevisiae monokültürü
Deneme 2 (D2): 1x106 hücre/mL Lalvin marka ticari S. cerevisiae monokültürü
Deneme 3 (D3): 1x106 hücre/mL Zymaflore VL1 marka ticari S. cerevisiae monokültürü
Şekil 2’de deneme deseni verilmektedir. Fermantasyonların gidişi denemelerin yoğunluklarının
ölçümleri yapılarak takip edilmiştir.
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Elma şırası
Sterilizasyon (105°C)
Soğutma (18oC)
1x106
hücre/mL Actiflore PM ilavesi

1x106
hücre/mL Lalvin ilavesi

1x106
hücre/mL Zymaflore VL1 ilavesi

Fermantasyon (18ºC)
Elma Şarabı
Şekil 2. Farklı ticari kültür mayalarıyla gerçekleştirilen fermantasyonlar
Maya sayımı
Aşılamadan önce ticari kültür mayalarının sayımı metilen mavisi yardımıyla mikroskopta
Thoma lamı yardımıyla gerçekleştirilmiştir (Anon., 1990). Bununla beraber, fermantasyonlar
sırasında aseptik koşullarda alınan örneklerde toplam maya sayımı 25°C’de Potato Dekstroz
Agar kullanılarak bulunmuştur (Campbell, 1988, Halkman, 2005).
Yoğunluk tayini: Yoğunluk tayininde piknometreden yararlanılarak ölçüm 20˚C’de
gerçekleştirilmiştir (OIV, 2005).
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Denemelerde %40 Starking ve %60 oranında Golden delicious karışımı konsantre elma
sterilizasyon işlemi uygulanmıştır. Ardından soğutulan şıralara farklı ticari kültürler aşılanmış
ve etil alkol fermantasyonuna bırakılmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Etil alkol fermantasyonu sırasında damacanaların görünümü
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Farklı Ticari Kültür Mayalarının Kullanıldığı Denemelerde Alkol Fermantasyonunun
Gidişi
Elma şıralarına Actiflore PM, Lalvin ve Zymaflore VL1 marka S. cerevisiae gibi üç farklı ticari
kültür mayası ilavesiyle gerçekleştirilen etil alkol fermantasyonun gidişi şıralarda yoğunluk ve
sıcaklık ölçümleri yapılarak izlenmiş ve elde edilen değerler Şekil 4’te verilmiştir (Şekil 4).
Gerçekleştirilen tüm denemelerde başlangıç yoğunluk miktarı 1,047 olarak belirlenmiştir.
Laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen tüm denemelerde fermantasyonun 1. gün başladığı
belirlenmiş olup, Lalvin marka ticari maya kullanılan denemede beşinci güne kadar
fermantasyon diğer denemelere göre daha yavaş gerçekleşmiştir. Ancak, daha sonra
fermantasyonun gidişi diğer ticari mayalarla benzerlik göstermiştir. Öte yandan, Lalvin marka
ticari maya kullanılan deneme dışındaki denemelerde fermantasyonun hızı dördüncü güne
kadar birbirine yakın olarak devam etmiştir. Lalvin ve Zymaflore VL1 marka ticari kültür
mayalarının kullanıldığı denemelerde fermantasyonlar 9 gün içerisinde tamamlanmışken,
Actiflore PM marka ticari kültür mayasının kullanıldığı denemede 8 günde tamamlanmıştır.
Denemeler sonunda yoğunluk değerleri 0,9985 (D1) ve 0,9997 (D3) arasında belirlenmiştir.
1,06

Act

1,05

Lal

Zym

Yoğunluk

1,04
1,03
1,02
1,01
1
0,99
0

2

4

6

8

10

12

Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 4. Farklı ticari kültür mayaları ilave edilen elma şıralarında alkol fermantasyonu gidişi.
Act (1x106 hücre/mL Actiflore PM,-X-), Lal (1x106 hücre/mL Lalvin, -●-), Zym (1x106
hücre/mL Zymaflore VL1, -+-). Değerler 2 paralelli olarak gerçekleştirilen denemelerin
ortalamasıdır.
Rana vd. (1986) yaptıkları bir araştırmada, taze elma sularını 20, 25 ve 30ºC‘lerde
fermantasyona terk etmişler ve fermantasyonun sırası ile 12, 10 ve 9 günde tamamlandığını
bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Madrera ve ark. (2017)’da fermantasyonun kısa sürede
tamamlandığını belirtmişlerdir. Slaughter ve McKernan (1987), 1x106 ile 1x107 hücre/mL
arasında maya ilavesinin alkol fermantasyonu üzerine etkisini inceledikleri bir çalışmada, maya
sayısı arttıkça fermantasyon hızının arttığını bildirmişlerdir. Canbaş vd. (2000) yaptıkları
çalışmada, normal alkollü elma şarabı üretimi için fermantasyonun Golden çeşidinde 21 gün ve

769

Starking çeşidinde de 10 gün sürdüğünü bildirmişlerdir. İnci (2003) yaptığı çalışmada, elma
şarabı üretiminde spontan olarak fermantasyona terk edilen elma şırasında fermantasyonun 24
günde tamamlandığını, saf maya ilavesi ile gerçekleştirilen fermantasyonun 9 günde
tamamlandığını bildirmiştir.
Farklı Ticari Kültür Mayalarının Kullanıldığı Denemelerde Etil Alkol Fermantasyonu
Sırasında Mayaların Gelişimi
Alkol fermantasyonu sırasında ticari kültür mayalarının gelişimi Şekil 5’te verilmiştir.
Canlı maya sayısı (Log kob/mL)
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Fermantasyon süresi (gün)

Şekil 5. Alkol fermantasyonu sırasında ticari kültür mayalarının gelişimi. Act (1x10 6 hücre/mL
Actiflore PM,-X-), Lal (1x106 hücre/mL Lalvin, -●-), Zym (1x106 hücre/mL Zymaflore
VL1, -+-). Değerler 2 paralelli olarak gerçekleştirilen denemelerin ortalamasıdır.
Şekil 5’ten de görüldüğü gibi ticari mayalarla gerçekleştirilen denemelerde S. cerevisiae mayası
en yüksek değere 2. ve 3. günlerde ulaşmıştır. En yüksek değer 7,79 log kob/mL olarak
Zymaflore VL1 mayası ile gerçekleştirilen denemenin 3. gününde belirlenmiştir. Öte yandan,
fermantasyon sırasında maya sayıları maksimum değere ulaştıktan sonra azalmaya başlamış ve
denemeler sonunda en düşük değer 7,07 log kob/mL olarak Zymaflore VL1 mayası ile
gerçekleştirilen denemede ve en yüksek değerde 7,46 log kob/mL olarak Actiflore PM mayası
ile gerçekleştirilen denemede bulunmuştur. Kabaharnup (2004) Emir üzümüyle yaptığı bir
çalışmada en fazla maya sayısına fermantasyonun beşinci gününde 7,05 log hücre/mL ve
fermantasyon sonunda 6,84 log hücre/mL olarak bulmuştur.
4. SONUÇ
Farklı ticari kuru mayanın elma şarabı üretiminde gelişmelerinin incelendiği bu çalışmada,
kültür mayalarının ortama kolaylıkla adapte olarak fermantasyonları gerçekleştirdiği ve hızlı
bir şekilde fermantasyonu tamamladığı belirlenmiştir. Dolayısıyla etil alkol fermantasyonu için
elma şıralarında kullanılabileceği düşünülmektedir. Ancak, maya gelişimi ve fermantasyonun
gidişi yanında elde edilen elma şaraplarında kimyasal, duyusal ve özellikle aroma üzerine ne
şekilde etki ettikleri üzerine de detaylı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Öte yandan, bu
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çalışma, bu tür ürünlerin üretimi ile ilgili uygulamaya dönük çalışmalara örnek oluşturacağı
tahmin edilmektedir.
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Özet
Şalgam suyu başlıca laktik asit fermantasyonuyla üretilen ve özellikle ülkemizin güney illerinde
oldukça sevilen serinletici bir içecektir. Üretimi amacıyla hammadde olarak başlıca siyah havuç
kullanılmakta olup, buna ilave olarak daha az miktarlarda bulgur unu, yaş maya/ekşi hamur,
kaya tuzu ve içme suyundan yararlanılmaktadır. Öte yandan, elde edilebilirse şalgam turpu da
kullanılmaktadır.
Günümüzde özellikle tüketildiği yörenin yiyecekleri ile uyum sağladığından ve onları lezzet
yönünden tamamladığından yöre insanları tarafından beğenilerek tüketilmektedir. Ancak,
üreticiler ve aynı zamanda tüketiciler için şalgam suyu ile ilgili en önemli sorun raf ömrüdür.
Şalgam suyu, çabuk bozulabilen bir içecek olup, bozuk şalgam suları ile ilgili yapılmış bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmamızda, piyasadan temin edilen acılı ve acısız bozuk
şalgam sularında bazı kimyasal analizler (Toplam asitlik, pH, kuru madde, kül, antosiyanin,
renk analizleri) yapılmıştır. Bozulma ile özellikle toplam asitlik değerlerinde azalma ve pH
değerlerinde artış olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bozuk şalgam suyu, kimyasal özellikler, toplam asitlik

A RESEARCH ON CHANGES OCCURING IN CHEMICAL CHARACTERISTICS
WITH THE SPOILAGE OF SHALGAM JUICE (ŞALGAM)
Abstract
Shalgam juice (Şalgam) is a refreshing drink which is obtained by fermentation of lactic acid
and is very popular especially in the southern provinces of our country. Black carrots are mainly
used as raw materials for production purposes. In addition, lesser amounts of bulgur flour
(setik), yeast/sour dough, rock salt and drinking water are also used. On the other hand, if
available, turnip radish is also used.
Nowadays shalgam juice is especially consumed by the local people because it complies with
the food of the region where it is consumed and completes them in terms of taste. However, the
most important problem with shalgam juice for manufacturers and consumers is the shelf life.
Shalgam juice is a quickly perishable drink. However, a study on spoiled shalgam juice was not
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determined. In this study, different shalgam juices were taken from the market. Some chemical
analyses (total acidity, pH, dry matter, ash, anthocyanin, colour analysis) were made in these
shalgam juices. Decrease in total acidity values and increase in pH values were determined with
spoilage in all shalgam samples.
Keywords: Spoiled shalgam juice, chemical properties, total acidity

1. GİRİŞ
Gıdaların dayanaklığının arttırılması, pişirme işleminde zaman kazanılması, kabul
edilebilirliklerinin, sindirilebilirliklerinin, besinsel ve besleyici özelliklerinin arttırılması gibi
avantajlar fermantasyon işlemi ile sağlanmaktadır (Sethi, 1990). Gıda teknolojisinde çok
önemli bir role sahip olan fermantasyon işlemi hayatımızda çok önemli olup, bu şekilde pek
çok fermente ürün üretilmektedir (Erten ve ark., 2008). Fermantasyon yoluyla evrensel nitelikte
olan şarap, bira, yoğurt, sofralık zeytin ve çeşitli turşular üretilebildiği gibi, boza, tarhana, ogi,
tempe ve ayran gibi üretimi yöresel/bölgesel ürünlerde üretilmektedir. Bu ürünlerden biri olan
şalgam suyu da ülkemize özgü geleneksel önemli bir bitkisel fermente içeceğimizdir (Canbaş
ve Deryaoğlu, 1993; Tangüler ve Erten, 2010). Hindistan’da şalgam suyuna benzeyen bir içecek
üretilip tüketilmektedir. Şalgam suyuna benzer şekilde fermantasyon süresi 7-10 gün arasında
değişmekte olup, 7 günlük bir raf ömrüne sahiptir. “Kanji” adındaki bu ürünün üretiminde siyah
havuç ile beraber tuz, hardal ve acı kırmızı biber kullanılmakta ve doğal laktik asit
fermantasyonuna bırakılarak üretim yapılmaktadır (Berry ve ark., 1989; Sethi, 1990).
Kırmızımsı/mor renkte, hafif bulanıklığa sahip ve ekşimtırak lezzette bir içecek olan şalgam
suyu, başlıca laktik asit bakterilerinin faaliyeti ile laktik asit fermantasyonu yoluyla üretilir
(Canbaş ve Fenercioğlu, 1984; Canbaş ve Deryaoğlu, 1993). Şalgam suyu ülkemizin özellikle
güneyindeki iller olan Adana, Hatay ve Mersin illeriyle bu illere bağlı ilçe/yöre/kasaba ve
köylerde tüketilmektedir. Buralarda açık olarak bardaklarda ve/veya şişede ve plastik kaplarda
satılan şalgam suyu, gıdalarla ilgili bütün her yerde satılmakta veya tüketilmektedir. En az
ayran, kola veya meyve suyu kadar beğenilmekte olan şalgam suyunun üretimi son zamanlarda
ciddi bir şekilde artmış ve çok önemli seviyelere ulaşmış vaziyettedir. Sevilerek tüketilen bu
ürün İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de pazarlanmaya başlanmıştır. Hatta
Avrupa’nın önemli başkentlerinde de özellikle Türkler tarafından tüketilmektedir (Canbaş ve
Deryaoğlu, 1993; Erten ve ark., 2008).
Laktik asit fermantasyonuyla üretilen şalgam suyunda baskın asit, laktik asit olup şalgam
suyunun dayanıklılık ve lezzetinde çok önemli bir etkisi vardır (Canbaş ve Deryaoğlu, 1993;
Özhan, 2000). Piyasada şalgam suları acılı ve acısız olarak bulunmaktadır. Acılı şalgam suyuna
üretimden sonra acılık vermek için kırmızı toz biber ilavesi veya benzeri maddeler ilave
edilmektedir (Canbaş ve Fenercioğlu, 1984; İyiçınar, 2007).
Şalgam suyu üretiminde miktar olarak en çok kullanılan ve şalgam suyunun temel hammaddesi
siyah havuç (Daucus carota)’tur. Öte yandan, daha az miktarlarda kullanılan hammaddeler;
bulgur unu (setik), yaş maya (Saccharomyces cerevisiae)/ekşi hamur, kaya tuzu ve şalgam turbu
(Brassica rapa) kullanılır (Canbaş ve Deryaoğlu, 1993; Tangüler, 2010). Diğer yandan,
endüstriyel ölçekte, merdiven altı veya ev halkı için gerçekleştirilen üretimlerde şalgam suyu
üretiminde standart bir teknik yoktur. Dolayısıyla şalgam suyu üretiminde firmadan firmaya
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fark bulunmaktadır. Ancak, ürünün üretilmesinde yaygın olarak yararlanılan iki reçete
bulunmaktadır. Bunlar; geleneksel reçete ve direkt reçete (Erten ve ark., 2008; Erten ve
Tangüler, 2010).
Son zamanlarda çok popüler hale gelen şalgam suyuyla ilgili ülkemizde son zamanlarda çok
sayıda araştırma yapılmaya başlanmıştır. Ancak, şalgam suyuyla ilgili en önemli problem kısa
sürede bozulması ve saklanma güçlüğünün çözümü üzerinde yeterli araştırma yapılmadığından
bu konuda bilgi birikimi oldukça yetersizdir. Bu nedenle gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı,
bozuk şalgamlarda meydana gelen değişimin belirlenmesidir. Bu nedenle piyasadan acılı ve
acısız bozuk şalgam suları temin edilmiş ve bunlarda birtakım analizler gerçekleştirilmiştir.
2. MATERYAL
Analizlerde kullanılan bozulma meydana gelmiş acılı ve acısız şalgam suları Adana
piyasasından temin edilmiştir. Bu örnekler en kısa zamanda Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarına getirilerek analizler yapılmıştır.
3. ANALİZLER
Örneklerin toplam asitliği 0,1 normallik sodyum hidroksitle titre edilerek belirlenmişken, pH
değeri doğrudan pH-metre yardımıyla belirlenirmiştir (AOAC, 1990; Cemeroğlu, 2007). Kuru
madde ve kül miktarları AOAC (1990)’a göre gerçekleştirilmiştir. Şalgam sularında toplam
monomerik antosiyanin miktarlarının elde edilmesi amacıyla değişik pH yönteminden
yararlanılmıştır. Örneklerin santrifüjlenmesinin ardından farklı pH’larda (pH=4.5 ve pH=1)
tampon çözeltileri ile karıştırılmış ve spektrofotometre cihazında 510 nm ve 700 nm’de
absorbansları belirlenerek siyanidin-3-glikozit cinsinden toplam monomerik antosiyanin değeri
hesaplanmıştır (Canbaş, 1983; Wrolstad, 1976). Örneklerin renk değerlerinin elde edilmesi
amacıyla Minolta CR-400 model (Konika Minolta, Japonya) cihazdan yararlanılmış ve renk
değerindeki farklılık ölçülmüştür (Hunter, 1975). Renk indisi, 520 nm’de absorbansların
belirlenmesi ve bu absorbans değerinin 100 ile çarpılmasıyla (OY 520 X 100) bulunmuştur
(Canbaş ve Fenercioğlu, 1984). Öte yandan, santrifüj edilen şalgam suları 1 cm’lik küvetlerde
420, 520 ve 620nm absorbanslarda saf suya karşı ölçülmüş ve bu değerlerin toplam miktarı
(OY420+OY520+OY620) renk yoğunluğu (IC), 420 nm ve 520 nm sonuçlarının oranları (OY420 /
OY520) renk tonu elde edilmiştir. Öte yandan, belirlenen absorbanslardan aşağıda belirtilen
formüllerle renk bileşimleri belirlenmiştir (Ribéreau-Gayon ve ark., 2000).
OY420
OY520
% OY420 =
x 100
% OY520 =
x 100
IC
IC
OY620
% OY620 =

OY420 + OY620
x 100

IC

% dA = (1 -

) x 100
OY520
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İstatistiksel Analiz
Elde edilen veriler tek yönlü varyans analizine göre değerlendirilmiştir. Önemli çıkan gruplar
arasındaki fark Duncan çoklu karşılaştırma testine göre belirlenmiştir. Bu amaçla 18.0 SPSS
İstatistik Paket Programı kullanılmıştır.
4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Adana piyasasından temin edilen acılı ve acısız 3 farklı şalgam suyunda gerçekleştirilen
analizler Tablo 1’de verilmiştir.
Toplam asitlik ve pH: Temin edilen şalgam suları üretimden sonra en az 3 ay süre geçmiş olan
şalgam sularıdır. Temin edilen bozulma meydana gelmiş acılı ve acısız şalgam sularında toplam
asitlik ve pH analizleri gerçekleştirilmiş olup, şalgam sularının toplam asitliği laktik asit
cinsinden 5,83 ile 6,40 g/L arasındadır. Bununla beraber, pH değerleri de 3,48-4,06 arasında
bulunmuştur. Bununla beraber, acılı şalgamlarda toplam asitlik değerleri daha düşük
bulunmuştur.
Ülkemizde var olan standarda (TS 11149 ) göre şalgam sularında toplam titrasyon asitliği
miktarı > 6 g /L ve pH seviyesi de 3,3-3,8 arasında olmak durumundadır (TSE, 2003). Bununla
birlikte gerçekleştirilen diğer çalışmalarda toplam asitlik değerleri 5,98-9,22 g/L ve pH
değerleri de 3,33-3,67 olarak bulunmuştur (Deryaoğlu, 1990; Canbaş ve Deryaoğlu, 1993;
Tangüler, 2010; Tangüler ve Erten, 2012; Utuş, 2008; Ağırman, 2014). Genel olarak
çalışmamızda belirlenen toplam asitlik değerleri TSE (2003) tarafından ve diğer araştırmacılar
tarafından bildirilen değerlere yakın veya daha düşük, pH değerleri de yine yakın veya daha
yüksek bulunmuştur. Öte yandan, piyasadan temin ettiğimiz şalgam sularında üretimden sonra
toplam asitlik değerlerinin 7,74 ile 8,10 g/L aralığında ve pH seviyesinin de 3,08 ile 3,14
aralığında olduğu bildirilmiş olup, 3 aylık süre içerisinde bu şalgamlarda bozulma meydana
geldiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla bozuk olduğu belirtilen şalgamlardaki bozulmanın nedeni
olarak düşünülen mikroorganizmaların faaliyeti sonucu asitlikte azalma ve pH değerlerinde
artma meydana geldiği belirlenmiştir.
Tablo 1. Şalgam sularında gerçekleştirilen genel analizler
Örnek
Acılı 1
Acılı 2
Titrasyon Asitliği (%)a
pH
Kurumadde (%)
Kül (%)
Toplam antosiyanin (mg/L)b
Renk Yoğunluğu (IC)
Renk Tonu (420/520)
Renk Bileşimi
%OY420
%OY520
%OY620
Renk İndisi
%dA

Acısız 1

S

0,608a±0,1
4,055a±0,01
1,986a±0.1
0,346a±0,02
42,99a±0,85
1,1705c±0,02
0,419c±0,01

0,583a±0,03
4,045a±0,01
1,849a±0.1
0,473a±0,1
42,69a±0,0
1,3405b±0,01
0,479a±0,0

0,639a±0,01
3,48b±0,01
1,943a±0.0
0,507a±0,004
39,99a±1,49
1,8245a±0,02
0,432b±0,1

ö.d
*
ö.d
ö.d
ö.d
*
*

31,866c±0,1
75,821a±0,04
7,839b±0,2
88,75c±0,21
47,82a±0,1

35,77a±0,01
74,636c±0,01
10,406a±0,04
100,05b±0,1
38,13c±0,1

32,529b±0,1
75,199b±0,01
7,728b±0,16
137,2a±1,4
46,40b±0,42

*
*
*
*
*

: laktik asit olarak, b: siyanidin 3-glikozid olarak; S: Aynı satır içerisinde farklı harf ile
gösterilenler Duncan’a göre istatistiksel olarak (*: %5, p˂0,05) önemlidir. ö.d: önemli değil (p
˃0.05).
a
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Kurumadde ve Kül: Şalgam sularında kurumadde miktarları 18,5-19,9 g/L ve kül miktarları
3,5-5,07 g/L arasında belirlenmiştir. Ülkemizde var olan standarda (TS 11149) göre tüketime
hazır şalgam suyunda kurumadde seviyesinin > 2,5 g/100g olması gerektiği bildirilmiştir (TSE,
2003). Bununla birlikte, şalgam suyuyla ilgili olarak gerçekleştirilen çeşitli çalışmalarda toplam
kurumadde ve kül miktarları sırasıyla 20,34-39 g/L ve 12,71-19,7 g/L arasında belirlenmiştir.
Dolayısıyla çalışmamızda şalgam sularında belirlediğimiz değerler TSE (2003) tarafından ve
önceki çalışmalarda bildirilen değerlerden (Canbaş ve Fenercioğlu, 1984; Deryaoğlu, 1990;
Utuş, 2008; Güneş, 2008; Çakır, 2011; Ağırman, 2014) genellikle daha düşük olarak elde
edilmiştir.
Toplam antosiyanin: çeşitli meyvelerin, sebzelerin ve ürünlerinin (kırmızı şarap, şalgam) kırmızı,
menekşe, mor ve maviye kadar değişen renkleri antosiyonin grubu renk pigmentlerinden
kaynaklanmaktadır. Bu maddeleri içeren gıdalar hem kalite hem de sağlık açısından önemlidir (Tangüler,
2010). Gerçekleştirilen denemede elde edilen antosiyanin miktarları 40-43 mg/L arasında bulunmuş olup, önceki
çalışmalara göre (88-168 mg/L) düşük seviyelerde bulunmuştur (Miişoğlu, 2004; Utuş, 2008; Güneş,
2008; Tangüler, 2010)
Renk yoğunluğu: Utuş (2008) ve Tangüler (2010) gibi araştırmacıların yaptığı çalışmalar
sonucu elde edilenseviyelerden (1,35-2,34) düşük bulunmuştur. Buna karşılık, renk tonu ve
renk bileşimi değerleri Tablo 1’de belirlenen değerler dikkate alındığında önceki çalışmalara
(Utuş, 2008; Güneş, 2008; Tangüler, 2010) göre daha yüksektir. Rengin parlaklığını ifade eden
%dA gerçekleştirdiğimiz çalışmada 38 ile 47,8 arasında bulunmuştur. Tangüler (2010) farklı
yöntemlerle ürettiği çalışmada rengin parlaklığını 59 ile 64 arasında belirlemiş olup, bu
çalışmada belirlediğimiz değerlerden yüksek olarak elde etmiştir. Dolayısıyla bozulmuş şalgam
sularında rengin parlaklığının azaldığı söylenebilir.
5. SONUÇ
Kökeni özellikle Adana ve çevre illerinde olan ve son yıllarda ülkemiz sınırlarını aşarak yurt
dışında da özellikle Türklerin bulunduğu şehirlerde de tüketimi hızlı bir şekilde artan şalgam
suyu ülkemizin önemli ve ihraç potansiyeli oldukça yüksek bir ürünüdür. Şalgam suyu ile ilgili
en önemli problem raf ömrünün kısa olması ve kısa sürede bozulabilmesidir. Günümüzde bunu
önlemek için koruyucu maddeler kullanılmaktadır. Ancak, kullanılan koruyucu maddeler TS
11149 şalgam suyu standardının 2016 revize edilmiş halinde belirtilen benzoik asidin
miktarından (200 mg/L) fazla olabildiği gibi farklı kimyasal maddeler de ilave edilebilmekte
ve bu bozulma önlenmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber, meydana gelen bozulma ile şalgam
suyunda ne gibi değişiklik meydana geldiği ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır.
Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada yeni bozulmuş şalgam sularında meydana gelen bazı
değişimler incelenmiş olup, şalgam suyunun en önemli bileşeni olan toplam asitlikte azalma ve
pH değerlerinde artış olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, özellikle toplam antosiyanin ve
parlaklığın azaldığı ve ayrıca renk ile ilgili özelliklerde de bozulma ile beraber çeşitli değişimler
meydana geldiği belirlenmiştir. Ancak, bu konuyla ilgili olarak özellikle bozulma etmeninin
sadece mikroorganizmalar mı (özellikle mayalar) olduğu veya başka etkenlerin olup olmadığı,
bu bozulmanın önlenmesinde neler yapılabileceği konusunda daha detaylı çalışmaların
yapılmasına gereksinim duyulmaktadır.
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TERMİYE (Lupinus albus L.)’NİN FENOLİK BİLEŞİMİ ÜZERİNE
ULTRASES UYGULAMASININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE YANIT
YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU
Asiye Özcan1, Cem Baltacıoğlu1*
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Özet
Konya ve çevresinde üretilen termiyelerin acı olduğu için gıda endüstrisinde kullanımı etkili
bir yer bulamamıştır. Acılık kaynağı olan alkaloit suda çözünür ve acılığın giderilmesi için
geleneksel yöntemler tercih edilir. Lupindeki acıyı gidermek için geleneksel bir yöntem olarak,
100g numune, 100°C'de 90 dak boyunca sıcak suda tutulmuştur ve daha sonra 4-5 gün boyunca
oda sıcaklığında musluk suyunda bekletilmiştir. Geleneksel yönteme alternatif olarak, ultrases
uygulaması ultrasonik banyo tarafından yapılmıştır. Ultrases ile acılık giderme işlemi,
termiyenin toplam fenolik içeriği açısından geleneksel yöntemle karşılaştırılmıştır. Ultrases
işleminin sıcaklığı ve ultrases işlemi sonrası bekleme süresinin, lupinin toplam fenolik bileşiği
(p≤0,05) üzerinde istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur. Öte yandan, ultrases gücü ve
uygulama süresinin toplam fenolik madde içeriği üzerinde istatistiksel olarak etkisi
bulunmamıştır (p> 0.05). İşlem sonunda toplam fenolik madde içeriği en düşük 527.9602 ±
40.74 mg / kg (GAE, ka) olarak belirlenmiştir. Öte yandan, en yüksek toplam fenolik madde
miktarı 3247,3630 ± 243,99 mg / kg (GAE, ka) olarak kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ekstraksiyon, termiye, toplam fenolik madde, ultrases.

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ULTRASOUND APPLICATION ON
PHENOLIC COMPOUND OF LUPIN (Lupinus albus L.) AND OPTIMIZATION BY
RESPONSE SURFACE METHOD
Abstract
The usage of the lupin produced in Konya and its vicinity has not found an effective place in
the food industry due to its bitterness. Alkaloid, a source of bitterness, is soluble in water and
traditional methods are preferred to remove bitterness. As a traditional method for removing
bitterness of lupin, 100g of sample was kept in hot water at 100°C for 90 minutes and then
stored in tap water at room temperature for 4-5 days. As an alternative to the traditional method,
ultrasonic treatment was used by ultrasonic bath. Ultrasonic debittering process was compared
traditional method in terms of total phenolic content of lupin. The power of ultrasound process
and waiting time after ultrasound treatment were found to be statistically important on the total
phenolic compound of lupin (p≤0,05). On the other hand, ultrasound application time and
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temperature were not statistically significant on total phenolic substance (p>0.05). Total
phenolic content was determined as 527.9602±40.74 mg/kg (GAE, db) at the end of the process.
On the other hand, the highest value of 3247,3630±243,99 mg/kg (GAE, db) total phenolic
substance of lupin was recorded.
Keywords: Extraction, lupin, total phenolic content, ultrasound.

1. GİRİŞ
Türkiye’de acı bakla, domuz baklası, mısır baklası, delice bakla, kurt baklası, yahudi baklası
gibi isimlerle bilinen termiye, Lupinus sınıfından Leguminosae familyasına ait bir türdür ve
kaynağı Akdeniz ve Güney Amerika ülkeleridir ( Dervas vd., 1999; Huyghe, 1997; Swiecicki
vd., 2000; Yorgancılar, 1996). Termiyenin (Lupinus albus) ekilmesinin nedenleri arasında
yüksek miktarda içerdiği protein ve yağdan dolayı insan beslenmesinde, geviş getiren
hayvanların beslenmesinde ve üretimi yapıldığı toprağın yapısını geliştirmede önemli katkıları
olduğu vurgulanmaktadır. Bunlara ilave olarak ilaç sanayine de yüksek oranda içerdiği alkaloid
ve doğal pestisit etkisini değerlendirmek amacıyla hammadde olarak ekimi yapılmaktadır
(Faluyi vd., 2000; Huyghe, 1997; Sujak vd., 2006). Niğde bölgesine yakın olarak Konya ve
civarında üretimi yapılan ve rahatlıkla temin edilebilen termiyenin kullanımı acılığından dolayı
gıda sanayinde etkin bir yer bulamamıştır. Termiye çekirdekleri genotip ve yetişme koşullarına
göre %33-47 arasında protein içeriğine sahip olduğu bildirilmiştir. Termiyenin insan gıdası
olarak tüketilmesine daha fazla yer verilmesi protein içeriğini değerlendirmek açısından önem
kazanmaktadır. Termiye proteininin tahıl proteinlerinden farkı, yüksek miktarda lisin ve düşük
miktarda sülfür içeren aminoasitler içermesidir. (Dervas vd., 1999). Termiyede protein
içeriğinin yanı sıra %6-13 oranda yağ içermektedir ve bu yağ bünyesinde yüksek
konsantrasyonlu çoklu doymamış yağ asitleri barındırmaktadır (Huyghe, 1997). Termiyenin
içerdiği yağ asitleri incelendiğinde ise %13,5 doymuş (palmitik %11,6, sterarik asit %1,9),
%55,4 tekli doymamış (oleik asit), %31,1 çoklu doymamış yağ asidi (linoleik %22,4, linolenik
%8,7) içerdiği tespit edilmiştir (Erbaş vd., 2005). Vitamin içeriği açısından incelendiğinde
termiye çekirdeğinde tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin bulunmuştur ve günlük 100g
tüketilmesi sayesinde insanın günlük %30 niasin, %50 tiamin ve %20 riboflavin ihtiyacını
karşılamaktadır. Bileşim değerleri de göstermektedir ki termiye protein ihtiyacı karşılamasının
yanı sıra vitamin ve doymamış yağ içeriği açısından da kıymetli bir bitkisel kaynak olmaktadır.
Termiye taze tüketiminin yanısıra gıdalara katkı olarak kullanılması bağlamında yapılan
çalışmalar incelendiğinde ekmek ile yapılan bazı çalışmalara rastlanılmıştır. Bunlardan biri olan
termiye protein izolatı eklenmesinin, ekmeklerin aroması üzerine olumlu etkisi olduğu tespit
edilmiştir (Paraskevopoulou vd., 2012). Bir diğer çalışmada ise değişik oranlarda kullanılan
termiye proteini ile üretilen spaghetti hamurunda reolojik özellikler incelenmiş ve elde edilen
üründe kalite parametreleri açısından memnun edici sonuçlara ulaşılmıştır (Doxatakis vd.,
2007). Bu örneklerden de görüldüğü üzere termiyenin gıda sanayinde kullanım olasılığının
yüksek olabileceği düşünülmektedir.
Gıdaların işlenmesinde düşük frekanslı (20-100 kHz) ve yüksek güçlü ultrases (power
ultrasound) uygulamalarında kavitasyon oluşmaktadır. Kavitasyon baloncuklarının patlaması
anında yapılarında çok yüksek derecede ısı (5000 K) ve basınç (500 MPa) oluşur. Son yıllarda
geleneksel yöntemlere alternatif olarak gıdaların ısıl olmayan koruma teknikleri ya da bu
teknolojilerin düşük sıcaklıktaki ısıl uygulamalar ile kombinasyonu kullanılmaya başlanmıştır.
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Isıl olmayan gıda koruma tekniklerinden biride ultrases uygulamasıdır. Genellikle, ultrases
uygulamasında 20 kHz'den 10 MHz'e kadar değişen frekanslar kullanmaktadır. Literatürde
gıdaların işlenmesinde ultrases uygulamaları ile ilgili çalışmaların sayısında artış
gözlenmektedir. Bu çalışmalar sıvı gıdalarda oksidasyon/redüksiyon reaksiyonlarının
indüklenmesi, canlı hücrelerin aktivitesini arttırmak, mikroorganizmaların ve enzimlerin
inaktivasyonu, gıdaların yüzey temizliğini sağlamak ve de ultrases destekli ekstraksiyon,
kristalizasyon, emülsifikasyon, filtrasyon, kurutma ve dondurma üzerinedir. Bu bilgilere
dayanarak sanayide ve geleneksel yöntemde de bulunan termiyenin acılık giderme metodunda
bekleme süresinin kısaltılması amacıyla suda bekletme işlemi esnasında ultrases uygulanması
düşünülmektedir. Bu amaçla literatürde var olan acılık giderme metotlarına (Muzquiz vd.,
1999; Erbas, M. 2010) adapte edilebilecek bir ultrases uygulaması düşünülmektedir.
Termiye çekirdeklerinden alkaloitlerin suya geçiş işleminin ultrases ile yapılabileceğinin
dayanak noktası olarak ultrases tekniği ile yapılmış olan ekstraksiyon çalışmaları incelenmiştir
ve nar çekirdeğinden yağ elde edilmesi (Goula, 2013), nar kabuğundan polisakkarit ekstrakte
edilmesi (Zhu vd., 2015) ve papaya çekirdeğinden yağ ekstraksiyonu (Samaram vd., 2015) gibi
çalışmalar bulunmuştur. Ancak termiye çekirdeklerinden acılık giderme metodu olarak ultrases
uygulamasına rastlanılmamıştır.
Acılığı giderilmiş termiye taze olarak tüketilebilen bir ürün olmakla beraber besleyici özelliği
nedeniyle endüstriyel olarak üretilebilen bir gıda maddesine katkı olarak ilave edilmesi
termiyeyi sadece taze olarak tüketebilen insanlardan daha fazlasına ulaşmasını sağlayacaktır.
Bu açıdan yapılan inceleme sonucunda termiyeden elde edilen unun, bazı çalışmalarda gıda
katkısı olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Termiye unu fermente ürünlerde, makarna, gevrek
(crisp), ekmek gibi ürünlere katkı olarak ve et ürünlerinde emülsifiye edici etkisinden dolayı
kullanılmaktadır. Termiye unu kullanıldığı gıdalarda besleyici değeri ve aromayı arttırdığı ve
yapı özelliklerini iyileştirdiği pek çok çalışmada elde edilen sonuçlar arasındadır ( Dervas vd.,
1999; Papavergou vd., 1999; Vasilakis vd., 1999). Mineral içeriği açısından termiye unu
kullanımı incelendiğinde ise yüksek kalsiyum (Ca), fosfor (P) ve mangan (Mn) içeriğinden
dolayı gıdaların mineralce zenginleştirilmesinde kullanılabileceği tespit edilmiştir. Termiye
unu besleyici özelliğinden dolayı gıdalara ilave edilmektedir ve bu unun içerdiği proteinin
denatürasyon sıcaklığı hayvan proteinlerinden çok daha yüksektir (Chapleau ve Lamballerie,
2003). Günümüzde insanların tüketim alışkanlıklarında fonksiyonel ve besleyici değeri yüksek
olan gıdalar ön plana çıkmaktadır. Lifli gıdaların tüketiminin önemi kanıtlanmış bir durumda
iken tüketilen gıdaların lifli olması tercih edilmektedir. Termiyenin lif içeriği üzerine yapılan
bir çalışmada ise yüksek ham lif içeriği nedeniyle tercih edilen termiye unu, ilave edildiği
gıdada su tutma kapasitesini arttırmakta ve ürüne beyaz renk katmaktadır (Huyghe, 1997).
Termiyenin kendisinin tüketilmesi yanı sıra kullanıldığı bu örnekler bu gıda maddesinin
acılığının giderilmesinde daha etkin bir yöntem belirlenmesi ile daha fazla termiye
üretileceğinden kullanım seçeneklerinin de artacağını göstermektedir.
Fenolik bileşikler ve bazı türleri otooksidasyonun önlenmesinde çok etkilidirler. Yapılan
araştırmalar fenolik bileşiklerin; antiallerjik, antienflamatuar, antidiyabetik, antimikrobiyal,
antipatojenik, antiviral ve antitrombotik özelliklerini ve kardiyovasküler hastalıklar, kanser,
osteoporoz, diyabetes mellitus ve nörodejeneratif hastalıklarda koruyucu etkilerini
göstermektedir (Macdougall, 2002; Scalbert vd., 2005). Kılcal dolaşım sisteminde geçirgenliği
düzenleyici ve kan basıncını düşürücü etkisi göz önüne alınarak bazı kaynaklarda P
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faktörü(permeabilite faktörü) veya P vitamini olarak da adlandırılmaktadır (Saldamlı, 2014).
Gıda bileşeni olarak fenolik maddeler; tat ve koku oluşumundaki etkileri, renk oluşumu ve
değişimine katılmaları, antimikrobiyal ve antioksidatif etki göstermeleri ve enzim
inhibisyonuna neden olmaları gibi etkilerinden dolayı insan sağlığı açısından önemlidir.
Beslenme fizyolojisi açısından olumlu etkilerinden dolayı fenolik bileşiklere biyoflavonoid adı
da verilmektedir. Bazı bitki fenolikleri son zamanlarda AO olarak kabul edilmekte ve ticari
olarak üretilmektedir (Burak ve Çimen, 1999).
Yapılan bu çalışmada ultrases tekniği ile acılığı giderilmiş termiye çekirdeklerinde ısı
uygulaması da kullanılarak geleneksel yöntem ile kıyaslanacaktır ve acılığı farklı yöntemler ile
giderilmiş termiye tanelerinde sağlık açsından faydaları bilinen fenolik bileşikler incelenmiş ve
sonuçlar toplam fenolik madde olarak verilmiştir.
Bu çalışmada ultrases tekniğinin termiye baklagilinin acılığının giderilmesi üzerine bir
optimizasyon çalışması yapılacaktır. Bu anlamda Box-Behnken Yanıt Yüzey Yöntemi (RSM)
yöntemi yardımı ile ultrases uygulamasındaki güç, süre, sıcaklık, zaman gibi parametreler
üzerine bir optimizasyon yapılacaktır. Yanıt olarak toplam fenolik madde incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Termiyede Acılık Giderme İşlemi
Termiye (Lupinus albus L.) Konya’nın Doğanhisar ilçesinde yerel üreticiden tedarik edilmiştir.
Termiyeler acılığın giderilmesi için geleneksel yöntem olarak 0,1 kg numune kaynamakta olan
(yaklaşık 100°C’de) sıcak su içerisinde 90 dak bekletilmiş ve ardından 4 gün oda sıcaklığında
su içerisinde bekletilmiştir. Alkaloitlerin uzaklaşması için yapılan bekletme işlemi esnasında
her gün su yenilenmiştir (Yorgancılar vd., 2009). Acılığı giderilmiş termiye taneleri suyunun
uzaklaşması için 20 dakika uygun boyutta süzgeçte bekletilip tüketilebilir hale getirilmiştir.
Geleneksel yönteme alternatif ultrases uygulamasında ise 40kHz frekansında çalışan en az 10
litre kapasiteli ultasonik banyo (Kudos HP, Çin) kullanılmıştır. 0,1 kg numune banyo içerisine
yerleştirilmiştir. Banyonun ısıtma gücü en az 500W ve ultrases gücü ise 240W olup, ısıtma ve
güç ayarlaması yapılabilmiştir. Acılık gidermede ısıtma işlemi parametrelerinden ilki olan,
uygulanacak ultrases gücü %60-80-100 (X1) seçilmiştir. Ultrases uygulama süresi 30-60-90
dak (X2) olarak çalışılmıştır. Acılık giderilme işleminde uygulanacak sıcaklıklar 20, 40 ve 60°C
(X3) aralığında değerlendirilmiştir, ısıtmadan sonraki bekletme süresi 2,3 ve 4 gün (X4) olarak
uygulanmıştır. Kontrol amaçlı geleneksel yöntemle acılık giderilip elde edilen numuneler ile
karşılaştırılmıştır.
2. 2. Deney Dizaynı
Bu çalışmada Yanıt Yüzey Yönteminde Box-Behnken istatiksel deneysel desen yapılmıştır
(Minitab 17.0). Bağımsız değişken olarak ultrases gücü (X1), uygulama süresi (X2),
uygulanacak sıcaklık (X3), bekletme süresi (X4) dikkate alınmıştır. Bu bağımsız değişkenlerin
her birisi 3 seviye uygulanmıştır. Bağımsız değişkenlere karşı termiye numunelerinde toplam
fenolik madde tayini gibi analizler yapılmıştır. Bu çalışmaya ait kodlanmamış deneme deseni
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Ultrases uygulamasının Box-Behnken 4 faktör, 3 seviye deneme deseni ve toplam
fenolik madde miktarıları
Deneme Ultrases Güç Uygulama Zaman
Sıcaklık
Bekleme
sırası
(%)
(dakika)
(°C)
(gün)
1
60
3
40
3
2
100
2
40
2
3
80
3
60
3
4
80
2
20
2
6
80
2
60
2
7
60
2
60
3
8
100
2
40
4
9
80
2
40
3
10
80
3
40
4
11
80
2
60
4
12
80
1
20
3
13
60
2
40
2
14
60
2
20
3
15
60
2
40
4
16
80
2
20
4
17
100
1
40
3
18
100
2
60
3
19
100
3
40
3
20
100
2
20
3
21
80
3
20
3
22
60
1
40
3
23
80
2
40
3
24
80
1
40
4
25
80
1
40
2
26
80
2
40
3
27
80
3
40
2
2.3. Toplam Fenolik Madde Analizi
Termiyede acılık giderme işleminden önce ve sonra analizler yapılıp acılık gidermede ultrases
uygulaması ve geleneksel yöntem kıyaslanmıştır. Toplam fenolik madde miktarı için FolinCiocalteu yöntemine göre belirlenmiştir (Singleton vd., 1999). Bu metoda göre 0,2ml örnek
5ml saf su ile karıştırılmış ve 0,5ml Folin-Ciocalteu ayıracı ilave edilmiştir. Beş dakika
beklendikten sonra 1,5ml NaCO3 ile karıştırılmıştır ve 30 dakika sonra 765nm’de UV-VIS
spektrofotometrede (Thermo Fisher Evolution 300, ABD) ölçüm yapılmıştır. Referans olarak
gallik asit kullanılmıştır ve sonuçlar kg örnek başına mg gallik asit eşdeğeri (GAE) olarak ifade
edilmiştir (mg GAE/kg örnek kuru ağırlık).
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3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR
Yapılan bu çalışmada termiyelerde geleneksel yönteme alternatif olan ultrases yöntemi ile
acılık giderme işlemi gerçekleştirilmiştir. Her iki yöntemde de elde edilen termiyelerde toplam
fenolik madde analizi yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan toplam fenolik madde miktarını
hesaplamada önce standart gallik asit kullanılarak verilen standart miktarına karşın elde edilen
absorbans değerleri ile elde edilen standart eğri elde edilmiştir (Şekil 1). Bu eğri kullanılarak
termiye örneklerindeki toplam fenolik madde miktarı hesaplanmıştır. Suda bekleyen örneklerde
zamanla birlikte fenolik değerlerinde azalma gözlenmiştir. Bu azalma istatistiki olarak önemli
bulunmuştur (p˂0.05). Ultrases yöntemi le yapılan ekstraksiyonda kısa sürede termiyenin
acılığı giderilmiştir. Bunun yanı sıra bekleme zamanının azalması da ayrıca fenolik madde
kaybı daha aza indirgenmiş olup gıdanın besleyici ve yararlı bileşen kaybı azalmıştır.

Şekil 1. Toplam fenolik madde standart eğrisi
Bu ultrases ile yapılan ekstraksiyon yöntemi diğer ekstraksiyon yöntemlerine göre işlem
süresini kısaltan, organik çözgen tüketimini azaltan ve çevre kirliliğini önleyen yeni
ekstraksiyon metotları ortaya koymuştur. Ekstraksyion teknikleri üzerine yapılan bir çalışmada
kullanılan çözgenin önemine değinilmiş ve çözgen polaritesine göre materyalden diğer
bileşenlerinde sıvıya aktarılabileceği ifade edilmiştir (Naczk ve Shahidi, 2006; Gomez vd.,
2005). Bu çalışmada su kullanılarak doğaya zararlı, uçucu, yanıcı kimyasal çözgen kullanımı
da önlenmiş olmaktadır (Klejdusa vd., 2009). Ultrases dalgalarının kullanımı da işlem
performansını ve verimi arttırdığı yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır (Vilkhu vd., 2008). Bu
bilgiler ışığında geleneksel yöntem ile yapılan ekstraksiyona alternatif olarak ultrases destekli
ekstraksiyon kullanımının olumlu etki yarattığı düşünülmektedir.

785

Tablo 2. Geleneksel yöntemde suda bekleyen termiyelerdeki toplam fenolik madde miktarı
Termiye örneği
Toplam fenolik madde (mg GAE / kg örnek)
Suda 2 gün bekleyen
3351.84±50.18a
Suda 3 gün bekleyen
2901.09±42.27b
Suda 4 gün bekleyen
738.91±15.12c

Şekil 2. Toplam fenolik madde miktarının işlem koşullarına göre değişimi (yanıt yüzey
yöntemine göre elde edilen)
Elde dilen sonuçlardan yapılan yanıt yüzey yöntemi analizine göre elde edilen grafikte ultrases
sıcaklığı ve ultrases zamanına karşın yanıt olarak toplam fenolik madde miktarı görülmektedir.
Uygulama sıcaklığının artışı toplam fenolik madde miktarında artışa neden olurken ultrases
uygulama zamanının etkisini daha yüksek derecede etkili olduğu görülmektedir. En yüksek
değer olan toplam fenolik miktarına 3068,25±25,14 mgGAE/kg değeri ile deney sıralaması 2
numaralı örnekte %100 ultrases gücü, 2 saat ultrases bekleme süresi, 40°C sıcaklık ve işlem
sonrası suda bekleme süresi 2 gün olan örnekte ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra en düşük değer
olan 527,96±15,27 mgGAE/kg değeri 8 numaralı örnekte %100 ultrases gücü, 2 saat ultrases
bekleme süresi, 40°C sıcaklık ve işlem sonrası suda bekleme süresi 4 günde elde edilmiştir.
Geleneksel yönteme göre kıyaslama yapılacak olunursa suda bekleme sürelerine göre
değerlendirilirse ultrases uygulamasının toplam fenolik madde içeriğinde azalmaya neden
olduğu görülmektedir. Bunun yanında ısıl işleminde etkisi olduğu görülmektedir. Ultrases
uygulamasında elde edilen en düşük değer ile geleneksel yöntemdeki 4 gün değeri
karşılaştırılacak olursa 738.91±15.12 değeri ultrases çalışmasından daha yüksek olduğu
gözlenmektedir. Buda ultrases işleminin toplam fenolik madde içeriğinin suya geçişini
arttırdığını göstermektedir.
Toplam

Fenolik

Madde

(mg

GAE/ kg) =
2427 - 4,45 Ultrason Güç (%)
+ 210 Ultrason Zaman (Saat)
+ 14,0 Ultrason Sıcaklık (°C)
- 585 Ultrason Sonrası Bekleme (Gün)
(1)

Ekstraksiyon çalışmasında yanıt olarak değerlendirilen toplam fenolik madde miktarını veren
formül 1 numaralı denklem ile açıklanmıştır. Yapılan diğer analizlerin sonuçlarında olduğu gibi
elde edilen veriler doğrultusunda herbir bağımsız değişkenin toplam fenolik madde miktarı
değeri üzerine etkisi varyans analizi (ANOVA) ortaya konulmuştur. Varyans analizine bağlı
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olarak ortaya çıkan sonuçlar istatiksel olarak önemlilik derecesi olarak bilinen p (olasılık)
değerine göre değerlendirilmiştir ve sonuçlar incelendiğinde uygulanan ultrases gücünün ve
ultrases sonrası musluk suyunda bekleme süresinin ekstraksiyon sonunda termiyede kalan
fenolik madde miktarı üzerinde etkili olduğu görülmektedir (p≤0,05). Ekstraksiyon verimine
ait modelin sağlıklı çalışıp çalışmadığını belirlemek amacı ile incelenen bir diğer parametre ise
‘Lack of fit’ değeridir. Ekstraksiyon verimine ait varyans analiz sonuçları incelendiğinde
çalışma kapsamında geliştirilen modelde bu değerin istatistiksel olarak önemsiz (p>0.05)
olduğu bulunmuştur. Uyum eksikliği olarak da bilinen bu değerin ifade edilen şekilde olması,
sıvı ekstraksiyonu yardımı ile elde edilen ekstrakların verimi değerleri üzerine bağımsız
değişkenlerin etkisini görmek için oluşturulan modelin başarılı bir şekilde çalıştığını
göstermektedir.
4. SONUÇ
Yapılan bu çalışmada termiyede acılık giderme çalışmaları kapsamında yapılan optimizasyon
çalışmasında sağlık üzerine olumlu etkisi olan fenolik bileşiklerin bu proses sonunda ne kadar
kaldığı, toplam fenolik madde miktarı üzerinde etkili olan parametreler incelenmiştir.
Termiyelerde kalan fenolik madde miktarı en düşük değer olarak 527,96±15,27 mg GAE/ kg
olarak bulunurken en yüksek değer olarak 3068,25±25,14 mgGAE/kg değeri tespit edilmiştir.
Ekstraksiyon sonunda toplam fenolik madde miktarı üzerinde ultrases uygulamasının gücü
önemli bir parametre olarak görülmüştür. Ultrases zamanı arttırıldığı zaman termiyelerde daha
fazla fenolik madde korunmuştur. Buda ultrases yönteminin geleneksel yönteme göre zamanı
kısaltmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Yenilikçi bir yöntem olan ultrases destekli
ekstraksiyon uygulaması termiyeler üzerinde acılık giderirken termiye bünyesinde bulunan
fenolik maddelerin korunmasında da etkili olduğu görülmüştür.
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Özet
Fındıkpınarı yaylası (Mersin)’nın nüfusu yayla turizmi nedeniyle yaz aylarında otuz katına
ulaşmaktadır. Yayla yolu üzerindeki araç trafiği yoğunluğundan yol kenarı bitkileri önemli
ölçüde etkilenmektedir. Çalışmanın amacı Fındıkpınarı yaylasında doğal yayılış gösteren,
farmasötik değere sahip ve ülkemiz biyoçeşitliliği açısından önemli olan adaçayının yol kenarı
stres faktörlerinden etkilenme derecesini incelemektir. Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç
kesimlerinden toplanan adaçayı (Salvia tomentosa Miller) bitkileri soğuk zincir uygulanarak
araziden laboratuvara taşınmıştır. Fotosentetik pigment (klorofil a, klorofil b, toplam klorofil
ve karotenoid), toplam protein, prolin ve antioksidan enzim aktivite (Süperoksit dismutaz-SOD,
Katalaz-CAT) analizleri gerçekleştirilmiş, istatistik açıdan değerlendirilmiştir. Yol kenarı
örneklerinin toplam kl (% 44,41), karotenoid (% 9,66) ve toplam protein (% 84,65) miktarları
iç kesim örneklerininkine oranla daha düşüktür. Prolin (% 71,46) miktarı ve CAT aktivitesi (%
485,25) ise yol kenarı örneklerinde daha yüksektir. Ayrıca, SOD aktivite sonuçları da CAT
aktivite sonuçlarına paraleldir. Elde edilen veriler yol kenarından toplanan adaçayı örneklerinin
iç kesimlerdekilere oranla daha fazla strese maruz kaldıklarını göstermektedir. Maruz kalınan
stres adaçayı bitkisinin yaşamsal faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılacak ilave
çalışmalarla yol kenarı stres faktörleri belirlenecek, doğal kaynakların ve biyoçeşitliliğin
korunması hususunda önlemler alınabilecektir.
Anahtar Kelime: Adaçayı, Antioksidan Enzim, Çevre, Fotosentetik Pigment, Prolin

COMPARISON OF SOME PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
PARAMETERS OF SALVIA TOMENTOSA DISTRIBUTED IN ROADSIDE AND
INNER PARTS
Abstract
The population of Fındıkpınarı plateau (Mersin) reaches thirty times in summer due to plateau
tourism. Roadside plants are significantly affected by the density of vehicle traffic on the
plateau road. The aim of the study is to examine the degree of sage which has a natural
distribution in the Fındıkpınarı plateau, has a pharmaceutical value and is important for the
biodiversity of our country, affected by roadside stress factors. The sage (Salvia tomentosa
Miller) plants collected from the fındıkpınarı plateau road side and inner parts were transported
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from the land to the laboratory by applying the cold chain. Photosynthetic pigment (chlorophyll
a, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoid), total protein, proline and antioxidant enzyme
activity (superoxide dismutase-SOD, catalase-CAT) analyzes were performed and evaluated
statistically. The total chlorophyll (44.41%), carotenoid (9.66%) and total protein (84.65%)
amounts of roadside samples were lower than those of inner part samples. The amount of
proline (71.46%) and CAT activity (485.25%) were higher in the roadside samples. In addition,
SOD activity results are parallel to CAT activity results. The obtained data show that the sage
samples collected from the roadside are exposed to more stress than the inner parts. The stress
experienced affects the vital activities of sage plants negatively. Roadside stress factors will be
determined by additional studies and measures can be taken to protect natural resources and
biodiversity.
Keywords: Antioxidant Enzyme, Environment, Photosynthetic Pigment, Proline, Sage

1. GİRİŞ
Atmosferik kirlilik, günümüzde toplumun karşı karşıya olduğu en önemli çevre sorunlarından
biridir. Yirminci yüzyılın ortalarından bu yana gözlemlenen kirlilik etmenlerinin temel
nedeninin insan olduğu belirtilmiştir (Cotrozzi vd., 2018). Son zamanlarda abiyotik ve biyotik
streslerin etkilerinin biyo-indikatör olarak tespit edilebilir olduğundan gelecek yıllarda bunların
daha etkin kullanılabileceği düşünülmektedir. Özellikle hızlı şehirleşme ve gelişme ile ilişkili
ağır hava kirliliği ülkemizde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Hava kirleticiler (azot oksitler,
floritler, kükürt dioksit, karbondioksit, karbonmonoksit, partikül madde ve ağır metaller) insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedirler (WHO, 2013). Ayrıca; ekosistemin
işleyişini ve tarımsal verimliliği etkileyebilmekte, bitkilerin büyümesi, gelişmesi ve uzun
ömürlülüğü üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabilmektedirler (Cotrozzi vd., 2018). Abiyotik
stres faktörlerinin (yüksek sıcaklık, kuraklık, UV radyasyonları ve hava kirliliği vb.) dünya
genelinde tarımsal üretimde önemli derecede değer kayıplarına neden olduğu ve bazı
mahsullerin ortalama verimini % 50'den fazla azalttığı ifade edilmiştir (Upadhyaya ve Panda,
2013). Farmasötik değere sahip ve ülkemiz biyoçeşitliliği açısından önemli olan adaçayının
fizyolojik fonksiyonlarını yerine getirmesi dolayısıyla verim ve kalitesi açışından da çeşitli
olumsuzluklara neden olabilmektedir.
Salvia cinsi Lamiaceae familyasına ait olup, Türkiye`de % 50 si endemik olmak üzere 90’dan
fazla tür ile temsil edilen taksonomik grubu oluşturmaktadır. Ülkemizde adaçayı, diş otu ve
Meryemiye olarak da isimlendirilmektedir. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Ülkemizde
de bulunan bu kokulu cinsin tüylü ve beyazımsı bir renkte olan yapraklarının kurusu çeşitli
amaçlarla kullanılmaktadır. Salvia türlerinin antioksidan (Qiao vd., 2005; Sui vd., 2012), antiinflamatuar (Osakabe vd., 2004), antimutajenik (Furtado vd., 2008), antianjiyojenik (Huang ve
Zheng, 2006), anti-apoptotik (Kim vd., 2005), antifibrotik (Li vd., 2010), kemoprotektif
(Debersac vd., 2001), nöroprotektif (Silvia vd., 2009)], atopik dermatitin azaltılması (Lee vd.,
2008), keratinositlerin fotoproteksiyonu (Psotova vd., 2006) ve alzheimer hastalığının
önlenmesi (Hamaguchi vd., 2009) gibi çeşitli biyolojik aktiviteye sahip oldukları ifade
edilmiştir.
Bu çalışmada Fındıkpınarı yaylasında ve çevre florasında doğal yayılışa sahip ve ülkemiz
biyoçeşitliliği açısından önemli olan adaçayının yol kenarı stres faktörlerinden etkilenme
derecesi araştırılmıştır.
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2. MATERYAL VE METOT
Salvia tomentosa Mill. 29.04.2018 tarihinde Mersin ili Mezitli İlçesi Fındıkpınarı yaylası
36°58'08.3'' K, 34°23'51,7'' yol kenarı ve iç kesimlerinden toplanmış, soğuk zincirle
laboratuvara getirildikten sonra Flora of Turkey eserinden yararlanılarak teşhis edilmiştir
(Davis, 1965). Örnekler fizyolojik ve biyokimyasal analizler için tartılmış ve -80 C0’de
muhafaza edilmiştir. Fotosentetik pigment miktarlları (klorofil a, klorofil b, toplam klorofil ve
karotenoid) Witham vd. (1971), toplam protein miktarları Bradford (1976), prolin miktarları
Bates vd. (1973), antioksidan enzim aktiviteleri; süperoksit dismutaz Beauchamp and Fridovich
(1971) ve katalaz Bergmeyer (1970) yöntemleri kullanılarak hesaplanmıştır. Tüm analizlerden
edilen veriler SPSS 16.0 programında bağımsız t testi ile (p<0,05) değerlendirilmiştir. Standart
sapma ve hata değerleri de aynı programda hesaplanmıştır.
3. BULGULAR
S. tomentosa türüne ait Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesiminden alınan örneklerin
fotosentetik pigment, toplam protein ve prolin miktarları ile antioksidan enzim aktivitelerine ait
veriler Şekil 3.1.- 3.3.’ dedir. Yol kenarından alınan adaçayı örneklerinde tespit edilen
fotosentetik pigment miktarları iç kesimlerde bulunan örneklere nazaran kla için % 34,46
(p<0,05); klb için % 60,21 (p<0,05); toplam kl için % 44,41 (p<0,05) ve karotenoid için % 9,66
daha azdır (Şekil 3.1.).
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Şekil 3.1.: Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinde bulunan S. tomentosa’ların
yaprak fotosentetik pigment (kla-A, klb-B, toplam kl-C, karotenoid-D) miktarları (n:3)
a: yol kenarı
b:iç kesim
x,y: önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılık
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Stres koşullarında zar bütünlüğünün bozulması ile kloroplast zarlarında bulunan pigmentlerin
degrade olması, pigment sentezinden sorumlu enzimlerin inaktif hale gelmesi ve pigment
biyosentezinin gerçekleşememesi ile fotosentetik pigment miktarları azalabilmektedir (Dixii
vd., 2001; Kurnaz vd., 2016; Serrano, 2008; Sharma ve Dietz, 2006; Zengin ve Munzuroğlu,
2006).
Bulgularımızla uyumlu şekilde Joshi ve Swami (2009) bitkiler hava kirleticilerine maruz
kaldıklarında yaprak fotosentetik pigment miktarlarında (klorofil, karotenoid vb.) önemli
ölçüde azalmalar meydana geldiğini saptamışlar, Honour vd., (2009) ise toplam klorofil miktarı
ve yaprak senesensi ile trafik yoğunluğu arasında ilişki olduğunu ifade etmişlerdir.
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Toplam protein miktarı yol kenarı örneklerinde iç kesim örneklerine nazaran % 84,65 (p<0,05)
daha azken, Prolin miktarı % 71,46 daha yüksektir (Şekil 3.2.).
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Şekil 3.2.: Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinde bulunan S. tomentosa’ların
toplam protein (A) ve prolin (B) miktarları (n:3)
a: yol kenarı
b:iç kesim
x,y: önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılık

Rai vd., (2016) çalışmalarında yol kenarlarında araç trafiğinden kaynaklanan toz ve egzoz
dumanı etkisiyle bitkilerin protein miktarlarının azaldığını, Seyyednejad ve Koochak (2011) ise
hava kirliliğine maruz kalmış Eucalyptus camaldulensis yapraklarında yüksek miktarda
çözünür karbonhidrat ve prolin olduğunu tespit etmişlerdir. Callistemon citrinus ile yapılan
benzer bir çalışmada da hava kirliliğinin prolin seviyesini arttırdığı ifade edilmiştir
(Seyyednejad vd., 2009).
Stres koşullarında bitkilerde prolin ve toplam çözünebilir protein miktarları en fazla değişen
bileşiklerdir (Heidari ve Moaveni, 2009; John-De Britto vd., 2011; Sharma ve Dietz, 2006;
Vallidovan ve Nguyen, 2006). Protein miktarındaki azalmanın, Reaktif Oksijen Türlerinin
(ROS) protein denatürasyonuna neden olması, protein sentezinde görev alan enzimleri inaktive
etmesi ya da proteinlerin serbest aminoasitlere hidrolize olmasından kaynaklandığı ifade
edilmiştir. Prolin miktarındaki artışın ise proteinlerin parçalanarak prolin meydana getirmesi ya
da ağır metallerin şelatlanarak prolin degradasyonunu azaltmasından kaynaklanabileceği
vurgulanmıştır (Choudhury ve Panda, 2004; Hansch ve Mendel, 2009; Jain vd., 2001; Jiang ve
Huang, 2002; Sharma ve Dietz, 2006;).
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Yol kenarı örneklerinin SOD (% 569,65) (p<0,05) ve CAT (% 485,25) aktiviteleri de iç kesim
örneklerine oranla daha yüksektir (Şekil 3.3.).
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Şekil 3.3.: Fındıkpınarı yaylası yol kenarı ve iç kesimlerinde bulunan S. tomentosa’ların
Süperoksit dismutaz (A) ve Katalaz (B) enzim aktiviteleri (n:3)
a: yol kenarı
b:iç kesim
x,y: önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılık

Hava kirliliği canlılar için sitotoksik olan reaktif oksijen (ROS) türlerinin hücredeki
miktarlarının artmasına neden olan önemli abiyotik streslerden biridir. ROS’ların olumsuz
etkilerinden korunabilmek için bitkiler karoten vb. antioksidan madde miktarlarını ve SOD,
CAT, POX vb. antioksidan enzim aktivitelerini arttırmaktadırlar (Pukacka ve Pukacki, 2000).
Bitkilerde egzoz dumanından kaynaklanan ağır metal toksisitesi sonrasında antioksidan madde
miktarı ve enzim aktivitelerinin arttığı da bilinmektedir (Ayhan vd., 2005; Turfan, 2016).
4. SONUÇLAR
Fındıkpınarı yaylası yaz aylarında yayla turizmi nedeniyle yoğun araç trafiğine, dolayısıyla
özellikle yol kenarları toz ve egzoz dumanına maruz kalmaktadır. Adaçayı bitkisi yol kenarı
örneklerinde iç kesim örneklerine oranla fotosentetik pigment ve protein miktarlarının düşük,
prolin miktarları ile SOD ve CAT enzim aktivitelerinin yüksek olması maruz kalınan abiyotik
stresin etkilerini azaltmaya çalıştıklarını göstermektedir. Bu çalışma doğal kaynakların ve
biyoçeşitliliğin korunabilmesi adına önem arz etmektedir. Yapılacak ilave çalışmalarla (ağır
metal birikimlerinin tespiti vb.) bu stres faktörlerinin tespit edilebileceği düşünülmektedir.
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Özet
Bu çalışmada renklendirici madde üretimi için kırmızı lahana kullanılmıştır. Taze kırmızı
lahana içindeki antosiyanin içeriğinin 69-94 mg / 100g olduğu bildirilmiştir. Antosiyaninler,
doğada en yaygın kullanılan renk maddelerinden biri olarak bilinir. Maltodekstrin, en yaygın
kullanılan enkapsülasyon ajanlarından biridir. Kapsülleme metodu, üretilen renk maddesinin
stabilitesini arttırmak için uygulanmıştır. Enkapsülasyon metodu sprey kurutma ile yapılmıştır
ve alternatif olarak donma kurutma tekniği uygulanmıştır. Bu çalışmada üretilen toz gıda
boyalarının renk değerleri karşılaştırılmış ve araştırılmıştır. Toz ürünlerin sonuçlarına göre
numunelerde en yüksek L * ve a * değerleri sırasıyla 56.78 ± 0.05 ve 27.71 ± 0 olan
maltodekstrin ile püskürtülerek kurutularak elde edilmiştir. Maltodekstrin kullanımı ve kurutma
yönteminin L * ve a * değerleri üzerinde istatistiksel olarak etkili olduğu bulunmuştur (p˂0.05).
bunlara ilaveten renk doygunluğu ve renk açısı da incelenmiştir
Anahtar Kelimeler: Püskürtmeli kurutma, dondurarak kurutma, maltodekstrin, kırmızılahana, enkapsülasyon

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF SPRAY AND FREEZE DRYING
METHODS ON THE COLOR VALUES OF PRODUCTION OF ENCAPSULATED
COLORANT MATTER FROM RED CABBAGE (Brassica oleracea L.)
Abstract
Red cabbage has been used for production of colorant matter in this study. The anthocyanin
content in fresh red cabbage is reported to be 69-94 mg/100g. Anthocyanins are known in nature
as well as being one of the most widely used color substances. Maltodextrin is one of the most
widely used encapsulation agents. The encapsulation method has been applied to increase the
stability of the color matter produced. Encapsulation method has been done by spray drier and
freze drying technique tried alternatively. Color values of powder food dyes produced were
compared and investigated in this study. According to the results of the powdered products, the
highest L* and a* values were obtained spray-dried with maltodextrin in the samples
respectively, 56.78±0.05 and 27.71±0. Usage of maltodextrin and drying method were found
to be statistically effective on L* and a* values (p˂0.05). In addition, color saturation and color
angle were also examined.
Keywords: Spray drying, freze drying, maltodextrin, red cabbage, encapsulation
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1. GİRİŞ
Türkiye’de ılıman iklim türlerinden tropik iklim türlerine kadar uzanan yazlık ve kışlık 50 kadar
sebze türü yetiştirilmekte olup, Cruciferae (Brassicaceae) familyasına ait türlerden olan Lahana
(Brassica oleracea L.) yetiştiriciliği yapılan sebzeler içerisinde önemli bir yere sahiptir.
Cruciferae familyası sebzelerinden; beyazbaş lahana (Brassica oleracea L. var. capitata),
kırmızılahana (Brassica oleracea L. var. rubra), karnabahar (Brassica oleracea L. var. botrytis)
ve brokoli (B. oleracea L. var. italica) serin iklim sebzeleridir. Lahana, kalsiyum, vitamin C ve
E yönünden oldukça zengin olup, üretimi daha çok yaz sonunda, sonbahar ve kış aylarında
yapılmaktadır (Vural vd., 2000). Kırmızı lahana terapatik etkisinden dolayı yüksek miktarda
tüketilmektedir (Wiczkowski vd., 2013). Zielinska vd. (2015) yaptıkları çalışmada
kırmızılahana ekstraktının gıda takviyesi olarak kullanıldığı durumlarda iltihaplı bağırsak
hastalıklarında kullanıldığını göstermişlerdir. Bu çalışmaya ilaveten antosiyaninler,
karotenoidler ve tokoferollerin sağlık üzerine olumlu etkide rol oynadıkları söylenebilmektedir
(Podsedek, 2007; Volden vd., 2008). Bu çalışmaların ışığında kırmızılahananın sağlık üzerine
olumlu etkileri farklı tüketim şekilleri ile değerlendirilmek üzere bu çalışmada hammadde
olarak tercih edilmiştir. Yapılan çalışmalarda bu sebzenin yoğun bir renk içerdiği ve bu rengin
yüksek oranda antosiyanin içeriğinden kaynaklandığı tespit edilmiş ve doğal gıda boyası olarak
kullanılabileceği ifade edilmiştir, bunu yanı sıra sebzenin yaygın oluşuna da dikkat çekilmiştir
(Ahmadiani vd., 2014; Podsedek, 2007).
Isıl işlem, gıda üretiminde sıkça kullanılan ve genel olarak gıdanın raf ömrünü uzatmak ya da
yeni bir ürün üretmek için kullanılan yöntemlerden birisidir. Ancak ısıl işlem sırasında, ısıya
duyarlı fenolik bileşikler gibi bazı biyoaktif bileşenlerin yıkımı nedeniyle gıdanın besin
değerinin önemli oranda azaldığı ifade edilmektedir. Ayrıca ısıl işlem görmüş gıdanın sağlık
üzerine olumlu etkisinin ısıl işlem görmemiş ham gıdaya göre daha düşük olduğu
belirtilmektedir (Choi vd., 2006). Antosiyaninler doğada en yaygın olan suda çözünür renk
pigmentidir ve pekçok bitkinin renginden sorumludurlar (Clifford, 2000). Antosiyaninler
üzerine yapılan çalışmalarda son yıllarda doğal antioksidan olarak sağlık üzerine olumlu etkileri
ve nutrasötik olarak kullanımının vurgusu yapılmaktadır. Avantajlarının yanı elde edildikleri
hammaddelerin işlenmesi sırasında stabil olmaması ve degradasyona açık olması nedeniyle
antosiyaninler pH, ışık, sıcaklık, metalik iyon, enzim, oksijen, şeker ve kendi degradasyon
ürünleri olan protein ve sülfür dioksitten etkilenmektedirler (Andersen vd., 2006; YonekuraSakakibara vd, 2009; Fernandez vd, 2003). Bu avantajlarının yanı sıra stabilitesinin korunması
amacıyla, sağlık etkilerinin potansiyeli göz önüne alındığında ve bioyararlığının geliştirilmesi
için enkapsülasyon tekniği en uygun yöntem olarak değerlendirilmektedir (Ahmad, 1994;
Fernandez vd, 2003; McGhie vd., 2007).
Maltodekstrin en yaygın olarak kullanılan enkapsülasyon ajanlarından birisidir. Yüksek
çözünürlük, düşük viskozite ve şeker içeriği yanında renksiz olması maltodekstrinin üstün
özelliklerindendir (Avaltroni vd., 2004). Renk veren bileşikler olarak düşünülen
antosiyaninlerin oksidasyondan korumanın yollarından birisi olarak da görülen
mikroenkapsülasyon yöntemi uygulanması denenmiş ve antosiyanin stabilitesininde artış ve
nutrasötik özelliklerinde daha etkin bir kullanımın da aralarında bulunduğu olumlu sonuçlar
elde edilmiştir (Shahidi vd., 1993; Morgan vd., 1993). Sprey kurutma mikrokapsüllenmiş gıda
maddeleri üretmek üzere kullanılan en yaygın ve en ucuz tekniktir (Barbosa-Canovas vd., 2005;
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Gharsallaoui vd., 2007; Jyothi vd., 2009; Jafari vd., 2008). Bu teknikte ekipman temini kolay
ve üretim maliyetleri birçok metottan daha düşüktür.
Dondurarak kurutma metodu ile mukayese edildiğinde püskürterek kurutma yaklaşık 30-50 kat
daha ucuz bir yöntemdir. Etkili olmadığı düşünülmekle birlikte ucuz olması sebebi ile bir
çözüm olarak düşünülmektedir. Püskürterek kurutma için kurutma odasında kullanılan
enerjinin tamamından faydalanılması mümkün değildir. Püskürtmeli kurutma yöntemi özellikle
antosiyaninlerde enkapsülasyon uygulamasında en yaygın kullanılan yöntemlerden birisidir.
Bunun yanı sıra dondurarak kurutma ısıya karşı duyarlı materyallerde oldukça etkin kullanılan
bir kurutma yöntemidir (Shahidi vd., 1993; DeZarn, 1995).
Renk maddesinin stabilitesinin uzun süre koruması bu çalışmada incelenecek parametreler
arasında en önemlilerindendir. Bu stabiliteyi sağlamak adına enkapsülasyon yöntemi bilinen en
yaygın ve ucuz, doğal renk maddelerini koruma yöntemidir. Bu yöntemde doğal renk maddeleri
bir kaplama materyali ile kaplanmakta ve dış etkenlere karşı korunabilmektedir (Cai vd., 2000).
Kapsüle edilmiş materyalin kurutulduğu çalışmalar incelendiğinde en çok püskürtmeli kurutucu
kullanılmakta olup (Shahidi vd., 1993; DeZarn, 1995) bu çalışmada ısıl olmayan yöntemlerle
yapılabilen dondurarak kurutma yöntemi de alternatif olarak kullanılacak ve sonuçlar
karşılaştırılacaktır.
Bu çalışmanın önemi kırmızılahanadan elde edilecek renk maddesinin kapsül materyali ile
kaplanarak dış etkenlerden korunması ve kurutma yöntemi olarak iki farklı yöntem kullanmış
daha yüksek stabilitede renk maddesi elde edilebilme olasılığı araştırılmıştır. Bunun yanı sıra
bölgede oldukça fazla yetiştirilen kırmızılahanalardan katma değeri yüksek bir ürün elde
etmeye çalışılmıştır.
2. MATERYAL VE METOTLAR
Çalışmaya konu olan kırmızılahana (Brassica oleracea L. var. rubra) Niğde ili üreticilerinden
mevsiminde toptan temin edilmiş ve Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında zaman
geçirmeden -40 °C’de (Nüve FR490, Türkiye) muhafaza edilmiştir. Lahana tozu üretimi için
çalışmalarda kullanılmıştır.
2.1. Kırmızılahana Suyu Elde Etme
Kırmızılahanalar musluk suyu altında yıkandıktan sonra oda sıcaklığında uygun parçalayıcıda
(Beko Robokit 2154, Türkiye) parçalanmıştır. Parçalanan lahanalar katı meyve sıkacağında
(Arçelik K-1579, Türkiye) suyu posasından ayrılmıştır. Karalahana suyu toz üretiminde
kullanılmıştır.
2.2. Besleme Çözeltisi Hazırlama
Taşıyıcı ajanlar (MDX29, Glucodry 210 ve SD 10) çözelti (%6 katı madde içeriğinde) ile
karıştırılmıştır ve 30 dakika boyunca yüksek hızda karıştırılmış (WiseTis Homogenizer,
Almanya) %20 son katı madde içeriğine çıkarmak için maltodekstrin ilave edilmiştir.
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2.3. Kurutma
2.3.1. Püskürtmeli kurutma
Besleme çözeltisi laboratuvar ölçeği püskürtmeli kurutucu ile (Bakon Dry 150, Türkiye)
kurutulmuştur. Besleme oda sıcaklığında (22±2 °C) yapılmış olup, besleme hızı 5, 10, 15
ml/dakika olarak seçilmiştir. Kurutucu havası 160, 180, 200°C sıcaklıkta olacak şekilde
ayarlanmıştır. Toz kuru ürün elde edilmiştir.
2.3.2. Dondurarak kurutma
Besleme çözeltisi dondurarak kurutma öncesi -40°C’de dondurulmuş ardından kurutucuya
(Scanvac, Danimarka) yerleştirilmiş nemi tamamen uzaklaşıncaya kadar -100°C’de 0,01 mbar
basınçta beklenilmiştir.
Renk Tayini
L*, a*, b* değerleri çiğ, sıvı ve toz örnekte renk ölçüm cihazı (Konica Minolta CR400, Japonya)
ile belirlenmiştir. C* renk parlaklığı ve H° ton açısı değerleri aşağıdaki eşitlikler ile
hesaplanmıştır (Malien vd., 2001).
C* = (a*2 + b*2)1/2
H° = tan-1( b*/ a* )

(1)
(2)

3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR
Yapılan çalışmada kırmızılahana suyunun kurutulmasında dondurarak kurutma ve püskürtmeli
kurutma tekniğinin verimli olarak kullanılabileceği saptanmıştır. Her iki yöntemle kurutularak
ve kaplama yapılmış veya yapılmamış örneklerde çiğ lahana suyu ile karşılaştırılmıştır.
Kurutulan toz örneklerde ölçülen renk değerleri Tablo 1-5’de verilmiştir. L* değeri
incelendiğinde çiğ kurutulmamış karalahana suyuna göre artış gözlenirken püskürtmeli
kurutma yöntemi ile kurutulan örneklerde daha yüksek L* değeri elde edilmiştir (Tablo 1). L*
değeri açıklık (lightness) koordinatı (L*=0 siyahı gösterir ve L*=100 beyazdır). Maltodekstrin
kaplanan örnekler incelendiğinde ise daha düşük değerler gözlenmesi kuru örneklerin ve yaş
karalahana suyunun daha beyaza yakın renkle gözlendiği belirtilebilmektedir. Literatürde taflan
tozları üzerine yapılan çalışmada renk değerleri incelendiğinde maltodekstrin ilavesi ile
dondurularak elde edilen tozların L* değerinin arttığı gözlenmiştir (Dirim ve Talih, 2018).
Karalahana suyu örneklerinde ise her iki kurutma yönteminde ve kaplama varlığındaki değişim
istatistiksel açıdan önemli olduğu bulunmuştur. L* değerindeki bu artış maltodektstrinin beyaz
renginden kaynaklandığı ve beklenen bir artış olduğu ifade edilebilmektedir. Zaidel vd. yaptığı
çalışmada (2014) karalahanadan antosiyanin elde ederek yaptıkları çalışmada 42,7 L* değeri
elde etmişlerdir ve yapılan bu çalışmanın L* değerleri arasında olması uyumlu sonuçlar
olduğunu göstermiştir.
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Tablo 1. Farklı kurutma yöntemler ile elde edilmiş ve maltodekstrin (MDX) kaplanmış ve
kaplanmamış karalahana tozlarının L* değerleri.
MDX Kaplanmış
MDX Kaplanmamış
a
Çiğ Kurutulmamış
L*:35
L*:22d
Dondurarak Kurutma
L*:42b
L*:28e
Püskürtmeli Kurutma
L*:57c
L*:27f
Tabloda kullanılan farklı harfler değerler arasındaki farkın önemli olduğunu göstermektedir p<0,05

Kırmızılahana örneklerinden elde edilen a* değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. a* değeri
kırmızı/yeşil koordinatıdır, +a* kırmızıyı, – a* ise yeşili belirtir. Çiğ ve püskürtmeli kurutulan
örneklerde maltodekstrin ilavesi a* değerini arttırırken, dondurarak kurutma a* değeri üzerinde
azalmaya neden olmuştur. Maltodekstrin ilaveli örneklerde a* değeri dondurarak kurutmada
daha düşük değerler gözlenmiştir. Taflan örneklerinin yapıldığı çalışmada maltodekstrin ilavesi
a* değerinde düşüşe neden olurken, literatür çalışmalarında elde edilen a* değerleri arasında
kalan değerler elde dilmiştir (Dirim ve Talih, 2018; Türker vd., 2018). Kırmızı lahananın
yetiştiği koşullar da dikkate alınarak farklı a* değerleri ölçmek mümkün olmaktadır.
Tablo 2. Farklı kurutma yöntemler ile elde edilmiş ve maltodekstrin (MDX) kaplanmış ve
kaplanmamış karalahana tozlarının a* değerleri.
MDX Kaplanmış
MDX Kaplanmamış
a
Çiğ Kurutulmamış
a*:19
a*:14b
b
Dondurarak Kurutma
a*:15
a*:39d
Püskürtmeli Kurutma
a*:28c
a*:24e
Tabloda kullanılan farklı harfler değerler arasındaki farkın önemli olduğunu göstermektedir p<0,05

Kurutulmuş ve çiğ karalahana sularında kaplanmış ve kaplanmış örneklerinden elde edilen b*
değerleri Tablo 3’te verilmiştir. b* değeri sarı/mavi koordinatıdır ve +b* sarıyı, -b* ise maviyi
belirtir. b* değerleri püskürtmeli kurutmada istatistiki açıdan önem gösteren bir farklılık
göstermiştir. Dondurarak kurutmada kaplama yapılan ve yapılmayan örneklerde daha yüksek
b* değeri elde edilmiştir. Literatürde yapılan çalışmalarda maltodekstrin ilavesinin b* değeri
üzerinde artışa neden olduğu gözlenmiştir (Dirim ve Talih, 2018). Kırmızılahanadan elde edilen
renk maddesi üzerine b* değeri çok etkili olmadığı ifade edilebilmektedir.
Tablo 3. Farklı kurutma yöntemler ile elde edilmiş ve maltodekstrin (MDX) kaplanmış ve
kaplanmamış karalahana tozlarının b* değerleri.
MDX Kaplanmış
MDX Kaplanmamış
Çiğ Kurutulmamış
b*:-5a
b*:-4a
Dondurarak Kurutma
b*:-4a
b*:-5a
b
Püskürtmeli Kurutma
b*:-16
b*:-13c
Tabloda kullanılan farklı harfler değerler arasındaki farkın önemli olduğunu göstermektedir p<0,05

C* değeri renk üzerinde doygunluğu ifade etmektedir. Kırmızılahana örneklerine ait C*
değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Çiğ örneklerden elde edilen C* değerler literatür ile uyum
gösterirken (Zaide vd., 2014), dondurularak kurutulmuş örneklerde C* değerinde artış
gözlenmiştir. Maltodekstrin ilaveli örneklerde arasındaki fark önemli görülürken farklı kurutma
yöntemlerinin kullanıldığı maltodekstrin ilave edilmemiş örneklerin arasındaki fark istatistiki
açıdan önem taşımamaktadır.
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Tablo 4. Farklı kurutma yöntemler ile elde edilmiş ve maltodekstrin (MDX) kaplanmış ve
kaplanmamış karalahana tozlarının C* değerleri.
MDX Kaplanmış
MDX Kaplanmamış
a
Çiğ Kurutulmamış
C*:14
C*:10d
Dondurarak Kurutma
C*:33b
C*:11e
Püskürtmeli Kurutma
C*:12c
C*:11e
Tabloda kullanılan farklı harfler değerler arasındaki farkın önemli olduğunu göstermektedir p<0,05

Tablo 5’te renk açısı olarak ifade edilen H° değeri görülmektedir. Çiğ örneklerde kaplama
yapmanın hiçbir etkisi gözlenmezken, dondurarak kurutma yönteminde elde edilen toz
örneklerin maltodekstrin kaplanması H° değerinde önemli bir azalmaya neden olmuştur.
Püskürtmeli kurutma yapılan örneklerde maltodekstrin kaplama yapmak H° değerinde
azalmaya neden olmuştur.
Tablo 5. Farklı kurutma yöntemler ile elde edilmiş ve maltodekstrin (MDX) kaplanmış ve
kaplanmamış karalahana tozlarının H° değerleri.
MDX Kaplanmış
MDX Kaplanmamış
Çiğ Kurutulmamış
H°:0,4a
H°:0,4a
Dondurarak Kurutma
H°:0,2b
H°:0,4a
c
Püskürtmeli Kurutma
H°:0,9
H°:0,8d
Tabloda kullanılan farklı harfler değerler arasındaki farkın önemli olduğunu göstermektedir p<0,05

4. SONUÇ
Bu çalışmada kırmızılahana suyundan dondurarak ve püskürtme kurutma yöntemiyle
karalahana tozu üretilmiştir ve buna ilaveten kaplama materyali olarak maltodekstrin
kullanılarak örneklerin renk değerleri incelenmiştir. Bu çalışmada kurutma yönteminin ve
kaplama materyalinin etkisi değerlendirildiğinde dondurarak kurutmanın stabil renk ve işlem
kolaylığı sağladığı, püskürtmeli kurutmanın kısa zamanda ürün eldesi ve düşük maliyet gibi
avantajları olduğu sıralanabilmektedir. Renk değerleri incelendiğinde ise kaplamalı ürünlerin
daha açık renklerde yani daha yüksek L* değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir. Renk maddesi
olarak kullanılması düşünülen kırmızılahana tozunun farklı kurutma yöntemleri ve kaplama
yapılması üzerine yapılan bu çalışma bundan sonraki çalışmalara ışık tutatcaktır.
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Abstract
In this study, the effect of the inflow distribution ratio to nitrogen removal performance in the
step-feed anoxic-aerobic sequencing batch reactor was investigated. The experimental study
was conducted in three different reactors (R1, R2 and R3). The inflow distribution ratio was
chosen as 50:33:17 in R1, 34:33:33 in R2 and 17:33:50 in R3. COD removal efficiency was
found to be 91% in all three reactors. The NH4+-N removal efficiencies in R1, R2 and R3 are
98%, 97% and 90%, respectively. Total inorganic nitrogen (TIN) removal efficiency was found
to be 89%, 88% and 77% in R1, R2 and R3, respectively. Similar results were obtained in the
inflow distribution rates of 50:33:17 and 34:33:33 in terms of nitrogen removal efficiency, but
there was a decrease in nitrogen removal at the inflow distribution rate of 17:33:50. It has been
found that the inflow dispersion rate is an important factor in the nitrogen removal performance
of an step-feed anoxic-aerobic sequencing batch reactor.
Keywords: Sequencing batch reactor, nitrogen removal, step-feed, inflow distribution ratio.

1. INTRODUCTION
Increasing urbanization and especially environmental problems such as eutrophication of lakes
and slow-flowing rivers necessitate the development of more advanced wastewater treatment
technologies to protect existing water resources (Peng and Ge, 2011). Organic matter in
wastewater, especially nutrients such as nitrogen and phosphorus, must be removed before
being discharged into the receiving waters. Compared to physical and chemical methods,
biological methods are recommended as they have advantages such as energy and cost for
carbon, nitrogen and phosphorus removal in wastewater (Ge et al., 2010). Many different
biological nitrogen removal processes have been developed and widely used, such as predenitrification (A/O), anaerobic/anoxic/aerobic (A2O), University of Cape Town (UCT), and
modified Bardenpho Process (Chen et al., 2011). Energy consumption is high as these processes
require high internal recirculation, and operating costs are high as an external carbon source is
required for denitrification in the anoxic phase. Nitrogen can be removed more efficiently and
economically by biological methods compared with phosphorus removal from wastewater (Zhu
et al., 2009).
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The step-feed anoxic-aerobic process has been proposed as a highly attractive alternative
method for nitrogen removal. In this process, two or more denitrification-nitrification units take
place in series and there is no energy requirement for internal recirculation (Zhu et al., 2009).
Denitrification rate and nitrogen removal efficiency are increased by providing better utilization
of carbon source in wastewater with step-feeding. In addition, as the amount of organic loading
decreases in the aerobic phase, the rate of nitrification increases and the need for aeration
required for oxidation of organic matter is reduced (Chen et al., 2011). While there are studies
related to the effect of inflow distribution ratio on nitrogen removal efficiency in different stepfeed processes (Ge et al., 2010; Vaiopoulou and Aivasidis, 2008; Wang et al., 2009; Liang et
al., 2010; Nasab et al., 2016), the effect of inflow distribution ratio on nitrogen removal
efficiency in step-feed anoxic-aerobic process is quite limited. The aim of this study is to
determine the effect of inflow distribution ratio in step-feed anoxic-aerobic sequencing batch
reactor.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Reactors and Operation Strategy
Experimental studies were carried out in three laboratory scale sequencing batch reactors (R1,
R2 and R3) with working volumes of 5 L. Sequencing batch reactors were operated at 8-hour
cycle. Each cycle consists of 15 min filling, 360 min reaction, 75 min settling, 15 min decanting
and 15 min idling. In the reactors, the reaction phase consists of 40 minutes of anoxic, 80
minutes of aerobic, 40 minutes of anoxic, 80 minutes of aerobic, 40 minutes of anoxic, 80
minutes of aerobic. Since wastewater was fed to the reactors at the beginning of the anoxic
phases, the wastewater was fed to the reactors in three stages. The feed water of the reactors at
the beginning of the anoxic phases was supplied in three different distribution ratios: 50/33/17
at R1, 34/33/33 at R2 and 17/33/50 at R3. The reactors were mixed with a mechanical stirrer,
except for the settling, decanting and idling phases. During the aerobic phase, the aeration was
carried out by means of an air pump and diffusers located at the bottom of the reactor. The pH
was not controlled in the reactors. Each reactor was operated at a sludge age of 20 days and a
temperature of 25 °C. The total suspended solids (MLSS) concentration in the reactors during
the experimental study was 2500 ± 100 mg/l.
2.2. Synthetic Wastewater and Sludge
Synthetic wastewater, 510 mg/L sodium acetate, 90 mg/L MgSO4.7H2O, 14 mg/L CaCl2.2H2O,
153 mg/L NH4Cl, 46 mg/L Na2HPO4, 200 mg/L NaHCO3, 10 mg yeast extract and 0.4 mL/L
contains trace elements. Synthetic wastewater has approximately COD concentration of 400
mg/L, NH4 +-N concentration of 40 mg/L and PO4-3-P concentration of 10 mg/L (Sun et al.,
2018). The reactors were inoculated with activated sludge from a municipal wastewater
treatment plant.
2.3. Analytical Methods
Chemical oxygen demand (COD) and mixed liquor suspended solids (MLSS) analyzes were
performed according to Standard Methods (APHA, AWWA, WCPF, 1998). The MLSS
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concentration was determined using Whatman filter paper. Ammonium, nitrite and nitrate
analysis were performed using Standard Kit (Merck Specquorant, Nova 60).
3. RESULTS AND DISCUSSION
The COD TIN and NH4+-N removal efficiencies in step-feed anoxic-aerobic sequencing batch
reactors where the inflow distribution ratio is 50/33/17 (R1), 34/33/33 (R2) and 17/33/50 (R3)
are given in Figure 1. COD removal efficiency was found to be 91% in three different inflow
distribution ratios. The inflow distribution ratio did not affect COD removal efficiency. NH4+N removal efficiencies in R1, R2 and R3 are 98%, 97% and 90%, respectively. Similar NH4+N removal efficiencies were obtained at the inflow distribution ratios in R1 and R2. However,
the removal efficiency of NH4+-N is low in R3. This decrease in NH4+-N removal efficiency is
related to the high ammonium concentration due to the increase in the final feed rate and the
lack of time in the final aerobic phase for the nitrification process to take place. TIN removal
efficiencies at R1, R2 and R3 were 89%, 88% and 77%, respectively. TIN removal efficiencies
are similar in reactors where the inflow distribution ratio is 50/33/17 and 34/33/33. However,
the TIN removal efficiency is low in the reactor where the inflow distribution ratio is 17/33/50.
This decrease is related to the high rate of feed into the final anoxic phase. Since the NH4+ -N
concentration was high with the high rate of feeding in the final anoxic phase, it could not be
sufficiently removed and more nitrate concentrations were formed on one side. Both conditions
caused an increase in the concentration of TIN at the effluent and a decrease in the TIN removal
efficiency. These results show that R1 where the inflow dispersion ratio is 50/33/17 is more
suitable in terms of nitrogen removal performance. Table 1 presents a comparison of the studies
performed in processes fed at different inflow distribution rates.
100
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Removal Efficiency, %

80
70
60
R1
50

R2

40
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0
COD

TIN

NH4-N

+

Figure 1. COD, TIN and NH4 -N removal efficiencies in R1, R2 and R3
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Table 1. Comparison of the effect on the performance of step-feed processes of inflow
distribution ratios.
Ge et al. Vaiopoul Wang et Liang
Nasab
[2]
ou and
al. [6]
et al. et al. [8]
This study
Aivasidis
[7]
[5]
Biological Activat Activated Activate Biofilm Activat
Activated sludge
operation
ed
sludge
d sludge
ed
mode
sludge
sludge
Stages
3
3
3
3
3
3
3
3
Inflow
distribution
ratio, %

Effluent
quality,
mg/L
COD
NH4+-N
TN (TIN*)
Removal
efficiency,
%
COD
NH4+-N
TN (TIN*)

40/30/3
0

60/25/15

45/35/20

32.7
0.14
6.61

30
1.7
6.9

35.74
1.22
16.31

89
99
88

94
95
83

86.6
98
73.61

42/33/2
5

60/25/1
5

50/33/17

34/33/33

17/33/50

<50
<8

26
1.7
1.8

35
1.22
4.59*

35
0.62
3.66*

35
2.56
5.66*

95
95
93

91
98
89*

91
97
88*

91
90
77*

No date

80
96
No date

In the reactor (R1) where the inflow distribution ratio was 50/33/17, the COD concentration
decreased due to the denitrification process in the anoxic phases (Figure 2). In aerobic phases,
organic matter remaining from anoxic phases decreased due to oxidation. The ammonium
concentration was partially reduced in the anoxic phases. This decrease is thought to be due to
cell assimilation. In aerobic phases, ammonium concentration decreased rapidly with
nitrification process. Although nitrite accumulation is negligible in both anoxic phases, there is
very little nitrite accumulation in aerobic phases. Nitrate concentration decreased due to
denitrification in anoxic phases and increased due to nitrification in aerobic phases. TIN
concentration decreased due to denitrification process in anoxic phases and nitrification process
in aerobic phases. Depending on the inflow distribution ratio in R1, the anoxic and aerobic
phase durations that make up the reaction phase appear to be large enough for denitrification
and nitrification processes to take place.
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Figure 2. Time variation of COD, TIN, NH4+- N, NO2--N, NO3--N concentrations in a typical
cycle of R1.
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The temporal variation of COD, TIN, NH4+-N, NO2--N and NO3--N concentrations in the stepfeed anoxic-aerobic sequencing batch reactor with inflow distribution ratio of 34/33/33 is given
in Figure 3. COD concentration decreased as a result of its use as carbon source in the
denitrification process in anoxic phases and oxidation in aerobic phases. Ammonium
concentration decreased due to nitrification process in aerobic phases. In the anoxic phases,
there was a slight decrease in ammonium concentration. Nitrite accumulation was not observed
in both anoxic and aerobic phases. Nitrate concentration decreased as a result of denitrification
process in anoxic phases and increased with nitrification process in aerobic phases. The effluent
TIN concentration at R2 is higher than R1. TIN removal is usually accomplished by
assimilation to the biomass or by denitrification. In this study, TIN removal efficiency depends
on the size of denitrification process in anoxic phases.

360

Figure 3. Time variation of COD, TIN, NH4+-N, NO2--N, NO3--N concentrations in a typical
cycle of R2.
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Figure 4 shows the temporal variation of COD, TIN, NH4+-N, NO2--N and NO3--N
concentrations in the step-feed anoxic-aerobic sequencing batch reactor with an inflow
distribution ratio of 17/33/50. The COD concentration decreased similarly to R1 and R2. The
ammonium concentration was increased compared to R1 and R2 due to the increase in feed rate
to the final anoxic phase, and its concentration at the end of the reaction phase was found to be
2.14 mg / L. Nitrite accumulation was not observed during the reaction time. Nitrate
concentration at the end of the reaction phase is also higher than R1 and R2. The increase in the
ammonium and nitrate concentration at the end of the reaction phase also increased the TIN
concentration and decreased the TIN removal efficiency.
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Figure 4. Time variation of COD, TIN, NH4+-N, NO2--N, NO3--N concentrations in a typical
cycle of R3.
4. CONCLUSIONS
In step-feed processes, the biological nitrogen removal efficiency is a function of the inflow
distribution ratio. In this study, the effect of inflow distribution ratio on anoxic-aerobic
sequencing batch reactor was investigated. The inflow distribution ratio was selected as
50:33:17 at R1, 34:33:33 at R2, and 17:33:50 at R3. The COD removal efficiency was not
affected by the change in the inflow distribution ratio. In terms of nitrogen removal efficiency,
the inflow distribution ratio of 50/33/17 was found to be more appropriate. The inflow
distribution ratio was determined to be an important operating factor affecting the nitrogen
removal efficiency in a step-feed anoxic-aerobic sequencing batch reactor.
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Abstract
In this study, the effect of anoxic/aerobic phase ratio to nitrogen removal performance in the
step-feed anoxic-aerobic sequencing batch reactor was investigated. The experimental study
was conducted in three different reactors (R1, R2 and R3). Anoxic/aerobic phase ratio is 1/1 in
R1, 1/2 in R2 and 1/3 in R3. COD removal efficiency was found to be 90%, 91% and 91% in
R1, R2 and R3, respectively. The NH4+-N removal efficiencies in R1, R2 and R3 are 91%, 97%
and 98%, respectively. Total inorganic nitrogen (TIN) removal efficiency was found to be 82%,
88% and 80% in R1, R2 and R3, respectively. In reactors, similar results were obtained in terms
of the removal of organic matter, while in R2, higher removal efficiencies were obtained in
terms of nitrogen removal efficiency. As a result, the anoxic/aerobic phase ratio of 1/2 is more
suitable for the nitrogen removal performance of the step-feed anoxic-aerobic sequencing batch
reactor.
Keywords: Sequencing batch reactor, nitrogen removal, step-feed, anoxic/aerobic phase ratio.

1. INTRODUCTION
Conventional biological nitrogen removal is usually carried out by nitrification and
denitrification processes. In the nitrification process, under aerobic conditions, ammonium is
converted first to nitrite and then to nitrate. In the denitrification process, nitrate is converted to
nitrogen gas under anoxic conditions (Chen et al., 2013). There is a need for oxygen in aerobic
conditions and a carbon source for denitrification in anoxic conditions (Kong et al., 2013). Since
conventional biological nitrogen removal includes an aerobic and an anoxic environment,
nitrogen removal is limited. The step-feed anoxic-aerobic activated sludge process has a good
potential to increase nitrogen removal and has become a very attractive process (Peng and Ge,
2011). In this process, two or more denitrification and nitrification units are present in series
and there is no need for internal recycle (Zhu et al., 2009). Denitrification rate and nitrogen
removal efficiency are increased by providing better utilization of carbon source in wastewater
with step-feeding. In addition, as the amount of organic load decreases in the aerobic phase, the
rate of nitrification increases and the need for aeration required for oxidation of organic matter
is reduced (Chen et al., 2011). In multiple anoxic/aerobic processes, the duration of the anoxic
and aerobic phases is one of the main parameters affecting nitrogen removal (Wang et al.,
2018). A long aerobic phase time increases energy consumption due to aeration and causes
nitrate accumulation. A short aerobic phase time causes the ammonium not to be fully oxidized
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and consequently reduces the denitrification efficiency in the anoxic phase. Aerobic and anoxic
phase durations need to be balanced since obtaining a good nitrogen efficiency depends on the
completion of both nitrification and denitrification processes (Sun et al., 2017). Numerous
studies have been carried out on the effect of ratios of anoxic/aerobic phase durations on
nitrogen removal efficiency in intermittent aeration anoxic/aerobic processes (Wang et al., 2018
Liao et al., 1994; Chen and Liu, 2001; Beline and Martinez, 2002; Lim et al., 2012; Lim et al.,
2014). The study of the effect of anoxic/aerobic phase durations on nitrogen removal efficiency
in the step-feed anoxic/aerobic process is limited (Lin and Jing, 2001). In this study, the effect
of anoxic/aerobic phase ratio was investigated in step-feed anoxic-aerobic sequencing batch
reactor.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Reactors and Operation Strategy
Experimental studies were carried out in three laboratory scale sequencing batch reactors (R1,
R2 and R3) with working volumes of 5 L. Sequencing batch reactors were operated at 8-hour
cycle. Each cycle consists of 15 min filling, 360 min reaction, 75 min settling, 15 min decanting
and 15 min idling. The reaction phase at R1; 60 min anoxic, 60 min aerobic, 60 min anoxic, 60
min aerobic, 60 min anoxic, 60 min aerobic phase. The reaction phase at R2; 40 min anoxic, 80
min aerobic, 40 min anoxic, 80 min aerobic, 40 min anoxic, 80 min aerobic phase. The reaction
phase at R3; 30 min anoxic, 90 min aerobic, 30 min anoxic, 90 min aerobic, 30 min anoxic, 90
min aerobic phase. Correspondingly; the anoxic/aerobic phase ratio in R1 is 1/1, the
anoxic/aerobic phase ratio in R2 is 1/2, and the anoxic/aerobic phase ratio in R3 is 1/3. The
influent wastewater was divided into three equal volumes (1: 1: 1) and fed to the reactors
sequentially at the beginning of each anoxic phase. The reactors were mixed with a mechanical
stirrer, except for the settling, decanting and idling phases. During the aerobic phase, the
aeration was carried out by means of an air pump and diffusers located at the bottom of the
reactor. The pH was not controlled in the reactors. Each reactor was operated at a sludge age of
20 days and a temperature of 25 °C. The total suspended solids (MLSS) concentration in the
reactors during the experimental study was 2500 ± 100 mg/l.
2.2. Synthetic Wastewater and Sludge
Synthetic wastewater, 510 mg/L sodium acetate, 90 mg/L MgSO4.7H2O, 14 mg/L CaCl2.2H2O,
153 mg/L NH4Cl, 46 mg/L Na2HPO4, 200 mg/L NaHCO3, 10 mg yeast extract and 0.4 mL/L
contains trace elements. Synthetic wastewater has approximately COD concentration of 400
mg/L, NH4 +-N concentration of 40 mg/L and PO4-3-P concentration of 10 mg/L (Sun et al.,
2018). The reactors were inoculated with activated sludge from a municipal wastewater
treatment plant.
2.3. Analytical Methods
Chemical oxygen demand (COD) and mixred liquor suspended solids (MLSS) analyzes were
performed according to Standard Methods (APHA, AWWA, WCPF, 1998) The MLSS
concentration was determined using Whatman filter paper. Ammonium, nitrite and nitrate
analysis were performed using Standard Kit (Merck Specquorant, Nova 60).
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3. RESULTS AND DISCUSSION
The anoxic/aerobic phase ratios in step-feed anoxic-aerobic sequencing batch reactors are 1/1
in R1, 1/2 in R2 and 1/3 in R3; COD TIN and NH4+-N removal efficiencies obtained in these
reactors are given in Figure 1. COD removal efficiency was similar in three different
anoxic/aerobic phase ratios and was not affected by the change in anoxic/aerobic phase ratio.
NH4+-N removal efficiencies in R1, R2 and R3 are 91%, 97% and 98%, respectively. Similar
NH4+-N removal efficiencies were obtained in the anoxic/aerobic phase ratio in R2 and R3.
However, the removal efficiency of NH4+-N decreased in R1. This reduction in NH4+-N
removal efficiency is due to the fact that the ratio of aerobic phase to anoxic phase time is low
and/or that the nitrification process in the aerobic phase is not sufficient due to insufficient
aerobic phase time. TIN removal efficiencies in R1, R2 and R3 were 82%, 88% and 80%,
respectively. Lin and Jing (2001), in their similar study, in the case of sufficient organic matter
and alkalinity in a three-stage feed anoxic/aerobic sequencing batch reactor stated that 90%
total nitrogen removal efficiency can be achieved. The magnitude of the TIN removal efficiency
depends on the stability of the nitrification in the aerobic phase and the denitrification processes
in the anoxic phase. The anoxic/aerobic phase ratio of 1/2 in R2 appears to be more favorable
in terms of nitrogen removal performance.
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Figure 1. COD, TIN and NH4 -N removal efficiencies in R1, R2 and R3
In the reactor (R1) where the anoxic/aerobic phase ratio was 1/1, the COD concentration
decreased due to the denitrification process in the anoxic phases (Figure 2). In aerobic phases,
organic matter remaining from anoxic phases decreased due to oxidation. The ammonium
concentration was partially reduced in the anoxic phases. This decrease is thought to be due to
cell assimilation. In aerobic phases, ammonium concentration decreased rapidly with
nitrification process. As a result of this decrease, the ammonium concentration measured at R1
is 2.18 mg/L. Nitrite accumulation was not observed in anoxic and aerobic phases. Nitrate
concentration decreased due to denitrification in anoxic phases and increased due to nitrification
in aerobic phases. Nitrate concentration at the end of the reaction phase was found to be 3.58
mg/L. TIN concentration decreased due to denitrification process in anoxic phases and
nitrification process in aerobic phases and TIN concentration was found to be 5.91 mg/L in R1.
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Figure 2. Time variation of COD, TIN, NH4+-N, NO2--N, NO3--N concentrations in a typical
cycle of R1.
The anoxic/aerobic phase ratio in R2 is 1/2 and the temporal variation of COD, TIN, NH4+-N,
NO2--N and NO3--N concentrations is given in Figure 3. The COD concentration was reduced
by its use as carbon source in the denitrification process in anoxic phases and by oxidation in
aerobic phases. The COD concentration at the end of the reaction phase was 35 mg/L.
Ammonium concentration decreased due to nitrification process in aerobic phases. In the anoxic
phases, there was a slight decrease in ammonium concentration. Ammonium concentration
decreased by the process of assimilation in the anoxic phase and nitrification in aerobic phase
and was found to be 0.62 mg / L. Nitrite accumulation was not observed in both anoxic and
aerobic phases. Nitrate concentration decreased as a result of denitrification process in anoxic
phases and increased with nitrification process in aerobic phases. The concentration of nitrate
at the end of the reaction phase in R2 is 2.89 mg/L. Both ammonium and nitrate concentrations
at the end of the reaction phase appear to be lower compared to R1. These results show that
nitrification and denitrification processes in R2 are more balanced. Accordingly, the effluent
TIN concentration in R2 is lower than R1.
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Figure 3. Time variation of COD, TIN, NH4+-N, NO2--N, NO3--N concentrations in a typical
cycle of R2.
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Figure 4 shows the temporal variation of COD, TIN, NH4+-N, NO2--N and NO3--N
concentrations in R3 where the anoxic/aerobic phase ratio is 1/3. COD concentration decreased
in the anoxic phase due to the use of organic matter in the wastewater as an electron donor. In
aerobic phase, COD concentration decreased due to oxidation. The COD concentration at the
end of the reaction phase is 35 mg/L. The decrease in ammonium concentration is greater
depending on the magnitude of the aerobic phase time ratio and the effluent ammonium
concentration is 0.31 mg/L. Nitrite accumulation in aerobic and anoxic phases was not observed
in R3. Nitrate concentration decreased with denitrification in anoxic phases and increased with
nitrification in aerobic phases. The concentration of nitrate at the end of the reaction phase in
R3 was found to be 5.83 mg/L. The efluent nitrate concentration in R3 is higher than R1 and
R2. This is due to the decrease in the denitrification process. The effluent TIN concentration
was slightly increased due to the decrease in the denitrification process.
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Figure 4. Time variation of COD, TIN, NH4+-N, NO2--N, NO3--N concentrations in a typical
cycle of R3.
4. CONCLUSIONS
Nitrogen removal is generally accomplished by nitrification in the aerobic phase and
denitrification in the anoxic phase. Therefore, the stable performance of nitrification and
denitrification processes is influenced by the rates of aerobic and anoxic phase times. In this
study in which different anoxic/aerobic phase ratios were tried, COD removal efficiencies in
R1, R2 and R3 reactors were almost the same. NH4+ -N removal efficiencies in R1, R2 and R3
were 91%, 97% and 98% and TIN removal efficiencies were 82%, 88% and 80% respectively.
Experimental results show that the anoxic/aerobic phase ratio of 1/2 in R2 is more favorable for
nitrogen removal. It is seen that the anoxic/aerobic phase ratio is one of the important operating
factors determining the nitrogen removal performance in step-feed anoxic-aerobic sequencing
batch reactor.
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Abstract
Karasu Stream, the most important tributary of Orontes River in Turkey receives its source
from Turkey, forms the Turkey-Syria border for 28.1 km and connects with Orontes River inthe
south of Amik Plain. The Karasu Stream used irrigation purposes has a great importance for
Hatay region. In this study, surface water quality of the Karasu Stream was seasonally
determined with physico-chemical parameters between the period of February 2017 and
October 2017. Water samples were collected from station where before connecting the Orontes
River and temperature, pH, dissolved oxygen, total hardness, ammonium nitrogen (NH4-N),
nitrite nitrogen (NO2-N), nitrate nitrogen (NO3-N) and phosphate phosphorus (PO4-P)
parameters were investigated in this study. The observed data were evaluated with national and
international water quality criteria. Consequently, it can be said that Karasu stream has Class
II- less polluted water apart from PO4-P parameter according to criteria of National Surface
Water Quality Management Regulation. Thanks to the TUBITAK project (116Y262) for
financial supports.
Keywords: Karasu stream, Physicochemical parameters Water quality.

1. INTRODUCTION
The surface water quality involves genuine concern today. Streams because of their role in
stealing away the city and modern wastewater and keep running off from rural land in their
tremendous seepage bowls are among the most helpless water bodies to contamination. The
surface water quality in a district is to a great extent decided both by the characteristic
procedures and the anthropogenic impacts urban, mechanical and agrarian exercises and
expanding misuse of water assets (Singh et al., 2005). Surface water quality in a locale is to a
great extent decided as far as its physical, substance and natural parameters (Boyacıoğlu, 2006).
Observing and appraisal of water quality is a vital supportability issue for surface water,
particularly streams as they are of vital significance for people (Boyd, 2015; Wu et al., 2018).
Contamination of these special sources by various anthropogenic synthetic and toxin may
corrupt these ecosystems as well as danger general wellbeing (Tepe and Çebi, 2017). Broad
limnological investigations has been done on significant surface waters the world over to
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prevent and control declining water quality (Wang et al., 2013). These examinations completely
characterize checked modification in physicochemical parameters out of these, a couple of
studies mean to trait reasons for these varieties The spatial and transient contrasts in water
quality parameters is basic in perceiving the fundamental patrons in evaluation (Wu et al.,
2018).
The Karasu Stream, the most significant tributary of Orontes River in Turkey gets its source
from Turkey, frames the Turkey-Syria fringe for 28,1 km and associates with Orontes River in
the south of Amik Plain. Normal progression of this stream is 11,2 m³/sec (Karatas, 2016). The
Karasu Stream used irrigation purposes has a great importance for Hatay region. There are some
reports with physicochemical parameters of Karasu stream (Ödemiş et al., 2005; Ödemiş et al.,
2006). All of these workers have reported diverse quality parameters for different water assets
and use purposes. In this study, surface water quality of the Karasu stream was seasonally
determined with physico-chemical parameters.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Study Area and Sampling Station
Karasu Stream, the most important tributary of Orontes River in Turkey receives its source
from Turkey, forms the Turkey-Syria border for 28.1 km and connects with Orontes River in
the south of Amik Plain. The Karasu Stream used irrigation purposes has a great importance
for Hatay region. Karasu Stream born in the foothills of Akcadag and Kartaldag in
Kahramanmaras and flows into Karagöl (Emen Lake) in the middle of Emen Plain.

Figure 1. Maping of Karasu Stream
The surface water quality of the Karasu Stream was seasonally determined with physicochemical parameters between the period of February 2017 and October 2017.
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2.2. Physicochemical Parameters
Water samples were collected from station where before connecting the Orontes River
in polyethylene plastic bottles rinsed three times with distilled water for laboratory analysis. All
of these parameters in water sampling were measured in the same day in laboratory. Water
samples of one liter that were taken at each sampling point and filtered (cellulose nitrate, 0.45
µm) in such a way as to make their volumes to 100 ml. Measurements of pH, temperature (T;
°C) and dissolved oxygen (DO; mg/L) were carried out in situ with YSI Professional Plus
handheld multi parameter instrument calibrated with standard solutions. Ammonium nitrogen
(NH4–N), nitrite nitrogen (NO2–N), nitrate nitrogen (NO3–N) and phosphate (PO4-3) and
Hardness (Fr) were measured by YSI 9500 Photometer. Water quality parameter determined
referred to Government Regulation on water quality and water pollution management
(YSKYY, 2012). The Quality Classes of National Surface Water Quality Management
Regulation were given in Table1.
Table 1. Quality Criteria According to Classes of National Surface Water Quality
Management Regulation (YSKYY, 2012).
Water Quality Parameter

I

Water Quality Class
II
III

IV

Generally Rules
o

Temperatures ( C)
-1

Dissolved Oxygen (mg l )
Hardness (Fr)
pH
Nutrient Parameters

≤ 25

≤ 25

≤ 30

> 30

>8
<10
6.5 8.5

6-8
10-22
6.5-8.5

3-6
22<
6.0-9.0

<3
6.0-9.0 except

<0.2

0.2-1

1-2

>2

<0.002

0.002-0.01

0.01-0.05

>0.05

<5

5-10

10-20

>20

<0.03

0.03-0.16

0.16-0.65

>0.65

-1

Amonium (mg NH4-N l )
-1

Nitrite (mg NO2-N l )
-1

Nitrat (mg NO3-N l )
-1

Total Phosphore (mg P l )

Water Quality
Class I
Class II
Class III
Class IV

Property
High Water Quality
Low Contaminated Water Quality
Contaminated Water
Highly Contaminated Water
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3. RESULTS AND DISCUSSION
The monitored values of Karasu stream water samples are noted in the following Table 2.
Table 2. The physico-chemical parameters of Karasu Stream
Seasons

Annual
Average

Parameters
T (0C)

Winter

Spring

Summer

Autumn

14.55±1,36

19.00±1,21

29.45±0.85

25.00±1.55

22.00±6.55

D.O ( mg l-1)

7.05±0,65

6.58±0,47

6.15±0.36

6.35±0.74

6.53±1.025

pH

7.850±0,022

7.910±0,037

7.910±0.021

7.380±0.098

7.777±0.085

Hardness (Fr)

13.30±2,63

14.20±2,45

12.20±1.54

9.600±1.78

12.32±1.99

NO3-N( mg l-1)

0.827±0,045

0.143±0,087

0.261±0.036

0.500±0.025

0.432±0.120

NO2-N( mg l )

0.011±0,0024

0.006±0,001

0.027±0.003

0.011±0.009

0.013±0.054

NH4( mg l-1)

0.955±0,012

0.140±0,05

0.320±0.025

0.200±0.074

0.653±0.460

PO4-P( mg l-1)

0.520±0,023

0.100±0,047

0.221±0.021

0.451±0.032

0.573±0.37

-1

In sampling station, water temperatures demonstrated a seasonal cycle, with high values (29.4525.00 °C) in summer and low values (14.55-19.00 °C) in winter. The pH values of the water
samples ranged from 7.38-7.85, which were within the National Surface Water Quality
Management Regulation guidelines of 6.5–8.5 (Class I) (YSKYY, 2012). High D.O values were
observed and ranged 7.76–7.03 mg/l in winter and spring. According to annual averages, NO3N, NO2-N, NH4 and PO4-P were 0.432, 0.013, 0.653, 0.573 mg l-1 relatively in Karasu station.
As a result of this study, according to all the physico-chemical parameters, Karasu station was
determined as Class II- Low Contaminated Water Quality water in annual avarege.
Monitoring water resources will quantity water quality, density impairments and help policy
markers make land use decisions that will not only preserve natural areas, but improve the
quality of ate. The fate and transport of many anthropogenic pollutants are determined by not
only hydrological cycled, but also phycochemical processes. In order to migrate the impacts of
human societies have natural waters, it is becoming increasingly important to implement
comprehensive monitoring regimes. Also, water quality measurements can serve, and have
already been used, as indicators of water quality. However, there is no single measure that can
describe overall water quality for any one body of water, let alone at a global level. Impairment
of water quality causes harm to living organisms and humans. For healthy development of fish,
the amount of components that affect water quality such as temperature, pH, dissolved oxygen
concentration, alkalinity, should be within certain limits (Swann, 2000). These factors, which
determine water quality, also affect the movement, biological availability and uptake of living
organisms by toxic chemicals such as heavy metals and pesticides (Authman, 2008).
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4. CONCLUSION
As a result, it can be said that Karasu Stream has Class II- less polluted water apart from PO4P parameter according to criteria of National Surface Water Quality Management Regulation.
In later times, an optimal monitoring program needs to be developed in order to achieve a
unified operation of dams and river for joint water quantity and quality assessment, especially
during water pollution events.

Acknowledgment
Thanks to the TUBITAK project (116Y262) for financial supports.

REFERENCES
Boyacioglu H., 2006. Surface water quality assessment using factor analysis. Water Sa, 32(3), 389-393.
Boyd C. E., 2015. Water quality: an introduction. Springer.
Fernandez-Turiel J. L., Gimeno D., Rodriguez, J. J., Carnicero M., Valero F. 2003. Spatial and seasonal variations
of water quality in a Mediterranean catchment: the Llobregat River (NE Spain). Environmental geochemistry
and health, 25(4), 453-474.
Karatas A. 2016.“Sustainable Water Management in Hatay: Hydrographic Planning Approach”, in Water
Resources Management in the Lower Asi-Orontes River Basin: Issues and Opportunities, Geneva: Graduate
Institute of International and Development Studies; Istanbul: MEF University, 2016, p. 111–123.
Kılıc E.. 2017. Evaluation of water quality in Asi Watershed using multivariate statistics. M.Sc thesis. Institute of
Engineering and Natural Sciences, İskenderun Technical University. p.86.
Ödemiş B., Bozkurt S., Ağca N., Yalçin M., 2006. Quality of shallow groundwater and drainage water in irrigated
agricultural lands in a mediterranean coastal region of Turkey. Environmental monitoring and
assessment, 115(1-3), 361-379.
Ödemiş B., Bozkurt, S., Ağca, N. and Yalçın, M., 2005. Quality of shallow groundwater and drainage water in
irrigated agricultural lands in a Mediterranean coastal region, Turkey. Environmental Monitoring and
Assessment (in press).
Singh J. 2005. Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns. Management
science, 51(5), 756-770.
Swann, La. D., 2000. “A Fish Farmer’s Guide to Understanding Water Quality,” Illinois-IndianaSea Grant
Program, Purdue University. Web:http://www.ansc.purdue.edu/aquatic
Tepe Y., Çebi, A. 2019. Acrylamide in environmental water: a review on sources, exposure and public health
risks. Exposure and Health, 11(1), 3-12.
Wang X, Lu Y, Han J, He G, Wang T. 2007. Identification of anthropogenic influences on water quality of rivers
in Taihu watershed. Journal of Environmental Sciences. 19:475-481.
Wu Z., Wang X., Chen Y., Cai Y., Deng J. 2018. Assessing river water quality using water quality index in Lake
Taihu Basin, China. Science of the Total Environment, 612, 914-922.
Yang, H. J., Shen, Z.M., Zhang, J.P. and Wang, W.H., 2007. “Water quality characteristics along the course of the
Huangpu River (China)” , Journal of Environmental Sciences, 19(10): 1193-1198.
YSKYY 2012. Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğ. Resmi Gazete Tarihi/Sayı: 30.11.2012/28483.

820

ASSESSMENT OF WATER QUALITY OF THE ORONTES RIVER
BASIN, TURKEY
Funda Turan, Meltem Eken, Ayşegül Ergenler*
1

Faculty of Marine Science and Technology, Iskenderun Technical University, P.O. Box: 31200
Iskenderun, Hatay, Turkey
* Corresponding author, e-mail: aergenler@gmail.com

Abstract
The Orontes River is the principal river draining to the Levant coastline of the Mediterranean
Sea. Orontes river south-western Asia forming part of the border between Lebanon and Syria
and between Syria and Turkey. The Orontes River has actual importance for the health of
ecosystems for Hatay region. The main reasons underlying the pollution of the Orontes River
are farming and industrial activities, domestic wastes, and lack of treatment facilities. In this
study, surface water quality of the Orontes River was seasonally determined with physicochemical parameters. Seasonal water samples were collected from Demirkopru, Samandag
regions of Orontes River between the period of February 2017 and October 2017 and
temperature, pH, dissolved oxygen, total hardness, ammonium nitrogen (NH4-N), nitrite
nitrogen (NO2-N), nitrate nitrogen (NO3-N) and phosphate phosphorus (PO3-4-P) parameters
were investigated in this study. The observed data were evaluated with national water quality
criteria. As a result, it can be said that Demirkopru and Samandag stations of Orontes river have
Class III- polluted water according to criteria of National Surface Water Quality Management
Regulation.
Keywords: Orontes River, Physico-chemical parameters, Water quality.

1.INTRODUCTION
Water sources might be fundamentally as streams, lakes, downpour water, ground water and
so forth. Other than the need of water for drinking, water assets assume an imperative job in
different divisions of economy, for example, horticulture, domesticated animals creation,
ranger service, modern exercises, hydropower age, fisheries and other inventive exercises. The
accessibility and nature of water either surface or ground, have been disintegrated because of
some significant factors, for example, expanding populace, industrialization, urbanization and
so on. (Effendi, 2016). The surface water quality is delicate and basic issue in numerous
nations. Additionally, with an expanded comprehension of the significance of drinking water
quality to general wellbeing and crude water quality to oceanic life, there is an extraordinary
need to evaluate surface water quality (Ouyang, 2005). Anthropogenic impacts just as
characteristic procedures corrupt surface waters and impede their utilization for drinking,
industry, farming, amusement and different purposes (Sánchez et al., 2007; Kazi et al., 2009).
So a water quality checking project is fundamental for the assurance of crisp water assets
(Pesce and Wunderlin, 2000).
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The Orontes River is the key waterway depleting to the Levant coastline of the Mediterranean
Sea. Orontes waterway south-western Asia framing some portion of the outskirt among
Lebanon and Syria and among Syria and Turkey. Orontes waterway has extraordinary
significance for the locale and real significance for the soundness of environments for Hatay
district. Stream is fundamentally utilized for irrigational purposes since it is encompassed with
fruitful rural land (Unesco-ihe, 2002). Likewise, the primary reasons basic the contamination
of the Orontes River are cultivating and mechanical exercises, local squanders, and absence of
treatment offices (Yılmaz and Doğan, 2008).
The previous investigations assessed overwhelming metal fixations and water quality in
Orontes River (Dural and Göksu, 2006; Çalışkan, 2005; Yılmaz and Doğan, 2008,) which are
not modern aside from an examination (Kılıç and Can, 2017). In this investigation, surface
water nature of the Orontes River was occasionally decided with physico-synthetic parameters.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Study Area and Sampling Stations
The Orontes River Basin is shared among Lebanon, Syria, and Turkey. These waters are a
critical resource for the development of these co-riparian’s in terms of both water and national
security. The total length of the Orontes is about 448 km, of which 325 km flows in Syria, 88
km in Turkey and 35 km in Lebanon (Kibaroglu et al., 2011) The main tributary of Orontes
River inside Turkish territory was seasonally determined with physico-chemical parameters in
this study (Figure 1).

Figure 1. Map of sampling sites () in the Orontes River.
Seasonal water samples were collected from Demirkopru, Samandag regions of Orontes River
between the period of February 2017 and October 2017.
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2.2. Analytical Procedure
Water samples were collected in polyethylene plastic bottles rinsed three times with distilled
water for laboratory analysis. All of these parameters in water sampling were measured in the
same day in laboratory. Water samples of one liter that were taken at each sampling point and
filtered (cellulose nitrate, 0.45 µm) in such a way as to make their volumes to 100 ml.
Measurements of pH, temperature (T; °C) and dissolved oxygen (DO; mg/L) were carried out
in situ with YSI Professional Plus handheld multiparameter instrument calibrated with standard
solutions. Ammonium nitrogen (NH4–N), nitrite nitrogen (NO2–N), nitrate nitrogen (NO3–N)
and phosphate (PO4-3) and Hardness (Fr) were measured by YSI 9500 Photometers. Water
quality parameter determined referred to National Government Regulation on water quality and
water pollution management (YSKYY, 2012). Water Quality Criteria According to Classes of
National Surface Water Avality Management Regulation were given in Table1.
Table 1. Quality Criteria According to Classes of National Surface Water Quality
Management Regulation (YSKYY, 2012).
Water Quality Parameter

I

Water Quality Class
II
III

IV

Generally Rules
o

Temperatures ( C)
-1

Dissolved Oxygen (mg l )
Hardness (Fr)
pH
Nutrient Parameters

≤ 25

≤ 25

≤ 30

> 30

>8

6-8

3-6

<3

<10
6.5 8.5

10-22
6.5-8.5

22<
6.0-9.0

6.0-9.0 except

<0.2

0.2-1

1-2

>2

<0.002

0.002-0.01

0.01-0.05

>0.05

<5

5-10

10-20

>20

<0.03

0.03-0.16

0.16-0.65

>0.65

-1

Amonium (mg NH4-N l )
-1

Nitrite (mg NO -N l )
2

-1

Nitrat (mg NO3-N l )
-1

Total Phosphore (mg P l )
Water Quality
Class I
Class II
Class III
Class IV

Property
High Water Quality
Low Contaminated Water Quality
Contaminated Water
Highly Contaminated Water
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3.RESULTS AND DISCUSSION
The physicochemical parameters of Demirkopru and Samandag stations of Orontes river were
given in Table 2 and 3.
Table 2. The physico-chemical parameters of Demirkopru station of Orontes River
Seasons
Winter

Spring

Summer

Autumn

Annual
Average

T ( C)
D.O ( mg l-1)
pH
Hardness(Fr)
NO3-N( mg l-1)

15.75±0.79
7.76±0.55
8.48±0.04
21.05±1.25
0.820±0.075

17.50±1.45
7.03±0.45
8.26±0.08
15.45±2.05
0.920±0.088

28.75±1.24
5.45±0.84
8.26±0.06
10.20±2.45
0.785±0.025

25.20±0.85
5.99±0.65
8.05±0.08
15.50±1.55
0.990±0.036

21.80±6.19
6.55±1.03
8.249±0.02
15.42±4.43
0.878±0.075

NO2-N( mg l-1)

0.035±0.003

0.036±0.004

0.046±0.003

0.036±0.002

0.038±0.022

NH4( mg l-1)

1.140±0.85

1.030±0.55

1.850±0.42

1.050±0.25

1.267±0.033

PO4-P( mg l-1)

0.850±0.075

0.100±0.085

0.900±0.044

0.600±0.085

0.533±0.36

0

*Values (mean ± S.E. of triplicate)

In Demırkopru station, water temperatures demonstrated a seasonal cycle, with high values
(28.75–25.20 °C) in summer and low values (15.75-17.50 °C) in winter. The pH values of the
water samples ranged from 8.05 to 8.48, which were within the National Surface Water Avality
Management Regulation of 6.5–8.5 (Class I) (YSKYY, 2012). High D.O values were observed
and ranged 7.76–7.03 mg/l in winter and spring. According to annual averages, NO 3-N, NO2N, NH4 and PO4-P were 0.870, 0.038, 1.267, 0.533 mg l-1 relatively in Demirkopru station. As
a result of this study, according to all the physico-chemical parameters, Demirköprü station was
determined as Class III- Contaminated water in annual avarege.
Table 3. The physico-chemical parameters of Samandag station of Orontes River.
*Values (mean ± S.E. of triplicate)
Seasons
Winter

Spring

Summer

Autumn

Parameters
T (0C)

16.05±1.85

20.05±1.15

29.64±0.85

24.36±1.75

22.52±5.75

D.O ( mg l-1)

6.85±0.15

6.12±0.74

6.78±0.69

6.78±0.58

6.63±0.34

pH

7.05±0.044

7.58±0.022

7.85±0.036

7.85±0.095

7.58±0.52

19.00±2.65

10.70±0.36

3.700±1.05

14.70±2.57

12.03±6.50

NO3-N( mg l )

0.529±0.025

0.645±0.047

0.102±0.014

0.010±0.087

0.321±0.025

NO2-N( mg l-1)

0.068±0.004

0.160±0.025

0.065±0.0021

0.057±0.0014

0.087±0.025

NH4( mg l )

1.480±0.450

1.560±0.540

2.040±0.850

1.250±0.650

1.582±0.750

PO4-P( mg l-1)

0.620±0.024

3.200±0.450

20.70±2.250

1.300±0.54

8.400±7.55

Hardness (Fr)
-1

-1

Annual
Average
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In Samandag station, water temperatures demonstrated a seasonal cycle, with high values
(29.64–24.36 °C) in summer and low values (16.05-20.05 °C) in winter. The pH values of the
water samples ranged from 7.05 to 7.85, which were within the National Surface Water Avality
Management Regulation Resources guidelines of 6.5–8.5 (Class I) (YSKYY, 2012). High D.O
values were observed and ranged 7.05–7.58 mg/l in winter and spring. According to annual
averages, NO3-N, NO2-N, NH4 and PO4-P were 0.321, 0.0870, 1.582, 8.400 mg l-1 relatively in
Samandag station. As a result of this study, according to all the physico-chemical parameters,
Samandag station was determined as Class III- Contaminated water in annual avarege.
Any number of water quality measurements can serve, and have already been used, as indicators
of water quality. However, there is no single measure that can describe overall water quality for
any one body of water, let alone at a global level. Impairment of water quality causes harm to
living organisms and humans. For healthy development of fish, the amount of components that
affect water quality such as temperature, pH, dissolved oxygen concentration, alkalinity, should
be within certain limits (Swann, 2000). These factors, which determine water quality, also affect
the movement, biological availability and uptake of living organisms by toxic chemicals such
as heavy metals and pesticides (Authman, 2008).
In Turkey, it is for the most part utilized in agriculturel water system from the Orontes (Asi)
River and in the late spring, the stream achieves its drying point (Unesco-ihe, 2002). What's
more, mechanical offices situated around and on the banks of the stream both profit by the
waterway and release the wastewater they produce (Yılmaz and Doğan, 2008). It is realized
that regular and spatial changes in water quality in the Orontes River and that nitrogen and
phosphate contamination because of oblivious compost use are high (FAO, 2009).
Taşdemir and Göksu (2001) led a 1-year checking concentrate to decide the water quality in the
Orontes Stream. 1, DO, pH, T, EC, COD, NH4, NO3, NO2, PO4, TSS, TH and Silicon (Si)
breaks down from chosen stations of Orontes River consistently. Because of the examination,
they inferred that the water contamination in the Orontes River is low however it is probably
going to increment.It is realized that the temperature in streams changes as indicated by height,
atmosphere, environmental conditions, stream rate and waterway bed structure. In the
investigation, no variations from the norm were seen in temperature, values diminished and
expanded regularly. At the point when the yearly midpoints are inspected, the temperature
estimations of Samandağ station are commonly higher than different stations. The purpose
behind this is the stream in this district is broadened and comes to a shallower structure and the
current is limited. dissolved oxygen, which is contrarily relative to temperature, diminishes with
expanding temperature and increments with diminishing temperature (Sarıhan, 1985). For this
situation, it is normal that the broken down oxygen esteems will be high throughout the winter
months. Truth be told, comparative outcomes were seen in our examination. In the waterway,
the oxygen esteems estimated during inspecting were diverse as indicated by the months and
stations. Orontes Stream, which he made passage focuses to the domain of Turkey Demirköprü
station in the mid-year and have been recognized low qualities estimated in the harvest time
and intracratonic as per quality criteria of National Surface Water Availity Management
Regulation guidelines (YSKYY, 2012). It was seen that the class was delegated defiled water.
The purpose behind this is the flow is less in these seasons. According to Kılıç, 2017, DO in
the Orontes River changes between 2.10 mg/L and 10.60 mg/L. Thinking about the midpoints
based on stations, the water quality in the waterway was resolved as second class for broke
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down oxygen; water quality over the stream likewise changes somewhere in the range of first
and fourth class contingent upon time and spot. When we take a gander at the qualities in our
investigation II. furthermore, III. furthermore, it was observed to be good with this examination.

4.CONCLUSION
As a result, it can be said that Demirkopru and Samandag stations of Orontes river have Class
III- polluted water according to criteria of Turkish Water Pollution Control Regulation. These
results provide a basis for ecological restoration and protection of river environments in the
Orontes River, Turkey. Moreover, an optimal monitoring program needs to be developed in
order to achieve a unified operation of dams and river for joint water quantity and quality
assessment, especially during water pollution events.
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NİĞDE AKKAYA BARAJI ETRAFINDA TAMPON BÖLGE
OLUŞTURULMASI ÇALIŞMALARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
AÇISINDAN BİTKİ TÜRÜ SEÇİMİ VE ÖNEMİ
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Özet
Çeşitli insan faaliyetleri ve küresel ısınma etkileriyle su kaynakları üzerindeki baskılar gün
geçtikçe artmakta, yüzey suları ve yer altı suları kalite ve miktar bakımından olumsuz yönden
etkilenmektedir. Bu olumsuz etkileri azaltmak ve kontrol altına almak için havza ölçeğinde
çeşitli düzenleyici ekolojik altyapı hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Çitler, bitkisel filtre
şeritleri, göletler, yapay sulak alanlar ve su kenarı zonları gibi tampon ekosistemler su yönetimi
çalışmalarında bölgesel destekleyici bir mekanizma olarak kullanılabilir. Bu alanların erozyonu
önleme, besin maddesi tutma, estetik alan oluşturma, taşkın önleme, koku kontrolü gibi pek çok
işlevi bulunmaktadır. Niğde Akkaya barajı çeşitli çevresel problemlerle şehrin gündemini
sürekli olarak meşgul eden yüzeysel bir su kaynağıdır. Bu çalışmada Niğde Akkaya Barajının
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi tarafındaki kıyı şeridinde estetik değer
oluşturmak, koku problemini kontrol altına almak ve su kirliliği problemini azaltmaya yönelik
çalışmalara katkı sağlamak ve ekolojiyi korumak amacıyla oluşturulabilecek bir tampon zonda
kullanılması önerilebilecek bitki türlerini saptamak amaçlanmıştır.
Keywords: Ekolojik Altyapı, Niğde Akkaya Barajı, Kirlenme, Tampon Bölge

SELECTION AND IMPORTANCE OF PLANT TYPE FOR ESTABLISMENT OF
BUFFER ZONE IN NİĞDE AKKAYA DAM
Abstract
As a result of various human activities and global warming, pressures on water resources are
increasing day by day, and surface waters and groundwater are adversely affected by quality
and quantity. There is a need for various regulatory ecological infrastructure services on the
basin scale to reduce and control these adverse effects. As hedgegrows, vegetative filter strips,
ponds, constructed wetlands and riparian zones buffer ecosystems can be used as a regional
supporting mechanism in water management studies. These areas have many functions such as
erosion prevention, nutrient, aesthetic field formation, flood prevention, foul smell control. The
Niğde Akkaya dam is an important water resource that continually occupies the agenda of the
city with various environmental problems. In this study, it is aimed to create aesthetic value in
the coastal strip of Niğde Akkaya Dam (at The Campus of Niğde Ömer Halisdemir University
Coast), to control foul smell problem and to reduce the water pollution. In this context, it was
aimed to determine the plant species recommended for use in a buffer zone created to contribute
to other studies and to protect the ecology.
Keywords: Green Infrastructure, Niğde Akkaya Dam, Pollution, Tampon Zones
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1. GİRİŞ
Yeryüzünün temel yaşam desteği olan su günümüzde stratejik bir kaynak olarak
nitelendirilmektedir. Bu nedenle tatlı su kaynakları üzerindeki tasarruf, suyun korunması söz
konusu olduğunda, yalnızca suya sahip ülkeleri değil, aynı zamanda dünyayı ilgilendirmektedir
(Gençer vd., 2015). Su ve kıyısı alanlar yeryüzündeki başka hiçbir ekosistemle
karşılanamayacak işlev ve değerlere sahiptir. Su varlıkları, bazen çeşitli rekreasyon
kullanımlarına olanak vererek kaynak görevini üstlenmekte, bazen de yüzey şekillerini
bütünleyip görsel etkiyi artırarak alanın rekreasyonel potansiyelini etkilemektedir. Su
yüzeylerini ve kıyıları rekreasyonel bakımından önemli kılan faktörlerden birisi
gerçekleştirilebilecek aktivite çeşitliliğinin çok fazla olmasıdır. Hem ulusal hem de uluslararası
bir çok önemli özelliğe sahip baraj alanları ve çevreleri bulundukları bölgelerde rekreasyonel
olanaklardaki gelişmeye paralel olarak çekicilik yaratmaktadır. Baraj alanlarının bulunduğu
bölgeye/bölgelere daha çok ziyaretçinin gelmesini, alt yapının geliştirilmesini,
bölgenin/yörenin kalkınmasını artırmaya yönelik katkıları mevcuttur. Baraj alanları ve
çevrelerinin sanayi ve endüstri yerine rekreasyonel amaçla kullanılması ekolojik açıdan daha
olumlu sonuçlar oluşturmaktadır. Bu alanlar ekolojik sürekliliğin sağlanabileceği doğal kaynak
alanlarıdır. Bu kaynaklar, ekonomiye dönüşüm şeklinde fayda sağlamakla birlikte ziyaretçilere
doğal, kültürel ve tarihi özellikleriyle zengin alanları tanıma ve yaşama fırsatı sunarlar. Aynı
zamanda zengin bitki örtüsü ve faunasıyla ayrıcalıklı hassas ekosistemlerdir. Barajlar ve
çevreleri taşıdıkları özellikleri itibari ile farklı bölge ve yükseltilerde farklı rekreasyonel
olanaklar sunabilmektedir (Surat, 2018). Barajlar ve çevreleri çeşitli nedenlerle
bitkilendirilebilirler. Su alanların rekreasyonel özelliklerinin yanında, erozyonu önleme, besin
tutma, taşkın önleme, koku kontrolü gibi pek çok işlevi bulunmaktadır (Hawes ve Smith, 2005).
Niğde ili sınırları içerisinde yer alan Akkaya Barajını da taşıdığı özelliklerden dolayı
rekreasyonel alan olarak değerlendirmek mümkün görülmektedir. Gerek bitki ve hayvan
çeşitliliği gerekse sahip olduğu konum insanları olumlu yönde etkileyebilecek bir alandır.
Ancak baraj suyunda kirlilik problemi mevcuttur. Bu nedenle, Akkaya barajı ve çevresinin
peyzaj planlamalarına ve tasarlamalarına yön verme, mevcut kaynakların değerlendirilmesi,
alana görsel nitelik kazandırma, orta ve uzun vadede su kalitesinde iyileştirme ve koku
problemini azaltma çabalarına katkı sağlamak amacıyla bu çalışma yapılmıştır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışma alanı Niğde ili sınırları içinde olup coğrafik konum olarak, 37° 54' 51'' - 37° 56' 53'' K
paralelleri ile 34° 36' 11'' - 34° 38' 02'' D meridyenleri arasında bulunmaktadır. Araştırma alanı
Niğde il merkezi ile Bor ilçesi arasında ve il merkezinin 5 km güneybatısında yer almaktadır
(Başköse vd., 2012). Çalışma alanı Niğde İli Akkaya Barajı Havzası sınırları içerisindedir.
Deniz seviyesinden olan yükseltisi ortalama 1211 metredir. (Korkanç vd., 2018). Araştırma
alanında ve çevresinde Başköse vd. (2012)’ye göre 74 familya ve 262 cinse ait 405 takson,
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Anonim, 2019d)’nün ifadesine göre, 157 kuş türü tespit
bulunmaktadır. Akkaya Baraj Gölü maruz kaldığı birtakım kentsel, tarımsal ve sanayi kaynaklı
kirlenmenin bir göstergesi olarak, özellikle yaz dönemlerinde ortaya çıkan ciddi koku ve sinek
problemleriyle ilin gündeminde devamlı yer almaktadır (Uzal ve Yaşar Korkanç, 2010). Göl
alanı ise toplamda yaklaşık 1km2 (1.38 km2) ve göl kuzeydoğu-güneybatı yönündedir (Şekil
1).
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Şekil 1. Araştırma alanı (Google earth, 2018 görüntülerinden yararlanılmıştır)
Çalışmada alanın doğal kültürel ve mevcut özelliklerinin belirlenmesi ve planlamaya ilişkin
önerilerin geliştirilebilmesi için geniş kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. Araştırma
alanının rekreasyonel açıdan mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, ileriye dönük olarak da
sunduğu olanaklar ve olası kısıtlamaların neler olduğunu belirlemek amacıyla SWOT analizi
yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz yöntemi ile Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditlere yönelik öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda Akkaya barajı ve çevresinin rekreasyonel
potansiyelinin mevcut durumunun ilk defa bütüncül olarak araştırılması ve paydaşların
araştırmaya dahil edilmesi yönüyle önemli bir çalışmadır. Alanın mevcut durumu, sorunları,
sahip olduğu zenginlikleri değerlendirilerek rekreasyonel potansiyeli tespit edilmiştir. Yöredeki
iklim ve toprak özellikleri de dikkate alınarak bitki türlerinin seçimi yapılmıştır.
3. BULGULAR
Araştırma alanı iklim ve meteorolojik parametreler açısından değerlendirildiğinde
Thornthwaite iklim sınıflamasına göre D,B'1,s,b'3 yani, Yarı kurak, 1. Derece mezotermal, su
fazlası kış mevsiminde ve orta derecede yıllık buharlaşma oranı % 55,2 olan iklime sahiptir
(MGM, 2018). Yıllık ortalama sıcaklık 11,2 oC, yıllık ortalama yağış 341,4 mm’dir (MGM,
2018). Yıllık ortalama bağıl nem % 57 olup, yıllık ortalamalara göre hakim rüzgar yönü
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kuzey’dir. Ancak yaz mevsiminde esen hakim rüzgarların yönü güney batıdır (Toroğlu, 2006).
Bu rüzgarlar Akkaya barajındaki kirlilik kaynaklı kokuyu beraberinde taşıyarak yakın
yerleşimlerde yaşayanlarda rahatsızlığa neden olabilmektedir.
Araştırma alanı toprakları genellikle tınlı ve killi tınlı bünyeye sahip olup, hafif alkalen özellik
göstermektedir. CaCO3 içeriği bakımından zengin olan araştırma alanı topraklarında tuzluluk
problemi yoktur. Organik madde miktarı genellikle azdır (Anonim, 2014).
Akkaya barajı, 5800 m3 su hacmine sahip olup, tarım alanlarını sulamak için kullanılmaktadır.
Yaz aylarının kurak geçmesi ve bahçe sulama oranının fazla olması nedeniyle barajdan 5.700m 3
su çekilmektedir (Anonim, 2017). Bundan dolayı kurak dönemlerde rezervuar alanında su
seviyesi ciddi şekilde azalmaktadır. Birçok göl, baraj, akarsu yanlış kullanımlardan ötürü doğal
yapısını kaybederek kullanılmayan niteliksiz alanlar sunmaktadır.
Baraj kıyı rehabilitasyonunun araştırıldığı çalışmada, Akkaya Barajının sürekliliğinin
sağlanması ve rekreasyon etkinlikleri için kullanılabilecek mekanlar oluşturmak için Kampüs
sınırlarını içerisinde yer alan kıyı şeridinde bitkilendirme önerileri geliştirilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Bitkilendirme uygulama alanı
Kıyı Alanlarında Bitkilendirmenin Nedenleri
Sınırlandırma, görsellik, su kalitesinin korunmasına yardımcı olmak, gizlilik, toprak
iyileştirme, ses azaltmak, rüzgâr kırmak, canlılar için yaşam alanlarının korunmasını sağlamak,
kıyı bölgelerin korunmasını sağlamak, mikro iklim oluşturmaktır (Anonim, 2019a).
a) Sınırlandırma: Sınır bitkileri bahçeleri veya boş alanları birbirinden ayırmak için
kullanılmaktadır. Aynı zamanda sınır bitkileri dekoratif alanlar oluşturmak veya kokunun
olduğu mekânlarda tampon bölgesi için kullanılmaktadır.
b) Görsellik: İnsanın, isteklerine ve zevkine uygun bir mekânda yaşama arzusu; estetik ve
işlevsel açıdan en uygun dış mekânların yaratılması, tasarım amacına en uygun elemanların
seçilmesi ve bilinçli kullanılmasıyla gerçekleşebilir (Kelkit, 2002). Renk, tekstür, çiçek ve
meyve bakımından farklılık gösteren ağaç, çalı ve diğer otsu bitkiler görsel olarak insanları
etkilemektedir.
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c) Su kalitesinin korunmasına yardımcı olmak: Çit bitkileri, kurutucu yaz rüzgârlarını
engelleyerek suyun buharlaşmasına engel olur. Su kenarlarında olan bitkiler kök sistemlerinde
suyu tutarak alanın nemli kalmasını ve etrafında bitkilerin yeşil kalmasını sağlar (Şekil 3).

Şekil 3. Su kalitesini korumak amaçlı bitkilendirme (Anonim, 2019b)
d) Gizlilik: Ağaç, çalı veya diğer bitki türlerinin tampon bitki olarak kullanılması ve yetişmesi
4-8 yıl almış olsa da, alanı sonradan kapatacak ve gizlilik sağlayacaktır. Etrafı ahşap, taş veya
başka malzemelerle sınırlandırmak yerine canlı materyalle sınırlandırmak ekolojiye olan
katkının artması sağlanacaktır.
e) Toprak iyileştirme: Organik madde bitkisel ve hayvansal doku artıklarının toprağa düşüp
ayrışmaya başlamasından, mineralize oluncaya kadar ayrışmanın farklı aşamalarındaki çeşitli
organik bileşikleri ifade etmektedir (Soyergin, 2003). Yapılacak olan tampon bitkilendirme ile
çürüyen ya da kuruyan bitki kısımları toprakta organik madde oluşturarak toprağın kalitesinin
iyileşmesini sağlayacaktır. Su veya hava akımı nedeniyle meydana gelecek olan Toprak
erozyonu engellenmiş olacaktır.
f) Ses azaltmak (Gürültüyü engellemek ): Kıyı şeritlerinde yapılan bitkilendirme (Çit
bitkileri) sonucunda etrafta olan sesin azalmasına katkı sağlamaktadır. Gelişmiş olan ağaç ve
çalılar sayesinde gürültü geçirimliliği azalacağı için tampon bitki kullanımının arttırılması
gerekmektedir.
g) Rüzgar kırmak: Sert esen rüzgâr bitkilerde tozlaşmayı azaltacağı için sınırlandırmada
kullanılan bitki türleri rüzgarın şiddetini azaltacağı için bitkinin verim kalitesi artacaktır. Jude
Hoops’un (cascadiapermaculture.com) yaptığı perma kültür çalışmasında, tampon bitki
kullanımının rüzgarın etkisini %75 oranında azalttığını belirtmektedir. Çit bitkisi kullanımı
etrafında oturmak ve dinlenmek için rahat ortamlar oluşturacaktır. Kokulu çiçeklere sahip olan
ağaçlar (Eleagnus angustifolia, Tilia tomentosa, Robinia pseudoacacia) ve çalılar (Syringa sp.,
Pitosporum tobira, Cupressus macrocarpa 'Goldcrest') etrafta endüstri veya hayvancılıktan
kaynaklanan kötü kokuların azalmasına neden olmaktadır. Rüzgârın şiddetli olduğu
dönemlerde düz arazilerde, rüzgâr kırıcı görevi yapan bitkiler, havadaki toz parçacıkların ve
kimyasal sürüklenmeyi filtreleme sağlayacaktır.
h) Canlılar için yaşam alanlarının korunmasını sağlamak: Kıyı bitkileri, memeliler, kuşlar
ve sürüngenler için önemli bir yaşam mekânı oluşturmaktadır. Kullanılan bitkiler ile canlılar
için yaşam mekânı oluşturulurken, kampüs alanı içerisinde görsel açıdan estetik alanın oluşması
sağlanacaktır.
ı) Kıyı bölgelerin korunmasını sağlamak: Kıyı bölgeleri, dere, göl, nehir, baraj gibi tatlı su
kütleleri üzerindeki karasal alanlardır. Taşkın yatağı bölgelerinin yanı sıra eğimli su kıyılarını
da içermektedir. Kıyı bölgeleri, birçok (nesli tükenmekte olan) yabani hayvan türüne ev
sahipliği yapar ve yağmur sularının mevcut tatlı su kütlelerinde toplanmasından önce toprak
parçacıklarını, organik maddeleri, tarım kimyasallarını ve diğer insan kaynaklı kirleticilerin
filtrelenmesi görevini yapmaktadır.
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i) Mikroklima oluşturmak: Bitki veya bitki gruplarının kullanımı ile gölge özellikleriyle
serinlik oluşturur ve rüzgâr yönünün değişmesiyle mikroklimatik etki oluşur. Sözü edilen
faydalara ulaşabilmek için yaygın olarak bitkisel filtre şeritleri oluşturulmaya çalışılır ya da
doğal şeritlerden faydalanılır.
j) Bitkisel filtre şeritleri: Sulak alanda, potansiyel kirletici kaynak alanı ve yüzey sularının
arasında yer alan doğal veya kültürel bitkilendirme alanıdır. “Tampon Şerit” olarak da
isimlendirilebilir. Organik maddece zengin olan bir alandır. Düzgün tasarlanmış tampon şeridi
ile, tortu, organik madde, bazı böcek ilaçlarının miktarının yüzey suyu gövdesine girmeden
önce azalarak su kalitesinin korunması sağlanır.
Tampon bölgede yer alan bitkiler sayesinde toprak erozyonu engellenmiş olur. Çoğu zaman
akarsu, göl, gölet, veya su birikintisi sınırları boyunca yapılan bitkilendirme çalışmaları
yalnızca kirleticilerin akıştan uzaklaştırılmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yaban
yaşamı için habitat görevi görür. Tampon şeritlerin çevresel faydaları nedeniyle, hem şehir,
hem de uygun tarımsal yönetim uygulamaları ortaya çıkacaktır (Anonim, 2019c).
Alanda kullanılacak Çit bitkileri (Tampon bitkiler) ile sağlıklı ortamlar oluşturulacak, biyolojik
çeşitliliğin korunmasıyla süreklilik sağlanacaktır (Çizelge 1).
Çizelge 1. Araştırma alanında kullanılabilecek çit bitkileri
Latince Adı
Bitki Adı
Familya
Chamaecyparis lawsoniana
Yalancı Servi
Cupressaceae
Cupressocyparis leylandii
Leylandi
Cupressaceae
Cupressus arizonica
Arizona servisi
Cupressaceae
Cupressus macrocarpa 'Goldcrest'
Limoni servi
Cupressaceae
Euonymus japonica
Taflan
Celastraceae
Euonymus japonica Aurea
Altuni Taflan
Celastraceae
Photinia sp.
Alev Çalısı
Rosaceae
Cortaderia selloana
Pampas otu
Poaceae
Thuja occidentalis
Mazı
Cupressaceae
Akkaya barajı suyu içerisinde veya toprak sınırında yukarıda sözü edilen hedeflerin büyük bir
bölümünü sağlamak amacıyla kullanılabilecek bitkiler Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Akkaya barajı suyu içerisinde veya toprak sınırında kullanılabilecek bitkiler
Latince Adı
Bitki Adı
Familya
Alnus sp.
Kızılağaç
Betulaceae
Acer sp.
Akçaağaç
Sapindaceae
Betula sp.
Huş
Betulaceae
Paulownia sp.
Kral ağacı
Scrophulariaceae
Platanus sp.
Çınar
Platanaceae
Populus sp.
Kavak
Salicaceae
Salix sp.
Söğüt
Salicaceae
Taxodium distichum
Bataklık servisi
Pinaceae
Calla palustris
Kala, ayran çömçesi
Araceae
Juncus effusus
Bodur hasır otu
Juncaceae
Pragmites australis
Kamış
Poaceae
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Polygonum amphibium
Pontoderia cordeta
Typha angustifolia
Acorus calamus
Alisma plantago-aquatica
Butomus umbellatus
Sagittaria sagittifolia
Ranunculus sp.
Ranunculus repens
Ranunculus cuneilaminatus
Ranunculus cuneatus Boiss
Ranunculus sceleratus
Ranunculus isthmicus Boiss.
subsp. stepporum
Ranunculus cornutus
Eichornia crassipes
Lemna trisulca
Nelumbo nucifera
Nymphaea alba
Nuphar lutea
Pistia stratiotes

Su çoban değneği
Hasır otu
Eğir otu
Su sinir otu
Hasır otu
Su oku
Düğün çiçeği
Düğün çiçeği
Düğün çiçeği
Düğün çiçeği
Düğün çiçeği

Polygonaceae
Pontederiaceae
Typhaceae
Araceae
Alismataceae
Butomaceae
Alismataceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae

Düğün çiçeği
Düğün çiçeği
Su sümbülü
Su mercimeği
Hint lotusu
Beyaz nilüfer
Sarı nilüfer
Su lahanası

Ranunculaceae
Ranunculaceae
Pontederiaceae
Araceae
Nelumbonaceae
Liliaceae
Nymphaceae
Araceae

Akkaya barajında kullanılabilecek bitki şeridi kademeli olarak yapılması durumunda orta ve
uzun vadede barajdan gelen kokunun etkililik oranının azalacağı düşünülmektedir (Şekil 2).
Akkaya barajı ekosisteminin bozulma yönünde değişime yol açan en önemli etkenler
antropojenik etkilerdir (Turoğlu ve Yiğitbaşıoğlu, 2017). Bunlar arasında arazi kullanımındaki
değişimler, tarımsal gübreler ve ilaç kullanımı, habitat kayıpları, istilacı türler, organize
sanayiden ve evlerden gelen atık sular vb. sayılabilir.
Araştırma kapsamında elde edilen veriler yardımı ile Akkaya Barajının rekreasyonel
potansiyelinin SWOT analizi oluşturulmuştur. Barajın rekreasyonel potansiyelinin güçlü
yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri Çizelge 3’te sunulmuştur.
Çizelge 3. Akkaya Barajının rekreasyonel potansiyelinin SWOT analizi
Güçlü Yönler
Akkaya barajının çevresinin rekreasyonel aktivite için

fiziksel olarak uygun olması

Zayıf Yönleri
Doğal, kültürel ve tarihi mirasın bulunmaması



Barajın (balıkçılık, kuş gözlemciliği vb) çeşitli

etkinliklerin yapılmasına uygun olması



Başta flamingo kuşları olmak üzere alana dinlenme,

beslenme, barınma hatta kuluçka dönemleri için kuş
türlerinin gelmesi,
Zengin flora, fauna varlığı

Fırsatlar


Barajın çevresindeki rekreasyonel alanların bakımının
ve
temizliğinin
belirli
bir
düzende
gerçekleştirilmemesi
Arıtılmamış ya da yeterince arıtılmamış atık suların
boşaltılmasından
veya
başka
nedenlerden
kaynaklanan kirlenme sonucu koku oluşumu
Baraja ulaşım olanaklarının kısıtlı olması
Yakın yerleşimlerde yapılan besicilikten dolayı
barajın çevresinin otlatma alanı olarak kullanılması
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Akkaya Barajı Önemli Kuş Alanı ve Önemli Doğa

Alanı özelliğine sahip olması
Üniversite bünyesinde planlı ve sistemli bir şekilde
rekreasyon faaliyetlerine olanak sağlayacak mekan
olması

Niğde sınırları içerisinde önemli barajlardan birisi
olması

Flamingolardan dolayı barajın, gelişmekte olan

alternatif turizm çeşitlerine uygun potansiyele sahip

olması, Zengin flora ve fauna varlığı

Niğde ili’ne ilginin artması

Araştırma olanaklarının bulunması

Üniversite yerleşkesinin ve kentin yakınında olması


Rekreasyona yönelik hizmet sektörünün gelişmemiş
olması ve altyapı ve hizmet kalitesinin ihtiyacı
karşılayamaması
Tehditler
Evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların yeterince
arıtılmadan baraja bırakılması
Barajda oluşan koku
Barajdaki kirlilik sorunu
Barajı besleyen su kaynaklarının kısıtlılığı
Küresel ısınma ve kuraklık, Erozyon
Planlama ve tasarım için ekip ve ekipman yetersizliği
Çevreye ilişkin yasal mevzuatın yetersizliği, mevzuata
uyulmaması ve yasal bir yaptırımın olmaması,
Tanıtım eksikliği nedeniyle birçok değerin
farkındalığının ve öneminin kavranmamış olması

4. SONUÇ
Sulak alanlar ya da su kenarları insanlar ve canlılar için en gözde yerleşim yeri olmuştur. Bunun
nedeni kıyıların kara ile su arasında bir geçiş noktası olmasıdır. Su kıyıları, su varlığından
dolayı hayvan ve bitki türleri için uygun habitatlar oluşturması nedeniyle bitki türlerinin çok
çeşitlilik gösterdiği mekanlar olarak görülmektedir. Su kıyılarının planlanması ve kontrolünün
sağlanması ile yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte birçok katkı sağlanabilir.
Çalışma alanına yönelik gerçekleştirilen envanter sonucunda araştırma alanının iyileştirilmesi
ve rekreasyon alanı haline getirilebilmesi için uygun planlama ve tasarımlarla daha nezih
ortamlar oluşturmak mümkündür. Tasarımların tüm kullanıcılara hitap edecek ve özellikle
engellileri dikkate alarak uygun yolların yapılması, aydınlatma ve yönlendirmenin uygun olarak
tasarlanması gerekmektedir.
Uygun bitkisel tamponlarla, insanları etkileyecek ortamlar oluşturulabilmesinin yanısıra
ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlanacaktır. Araştırma alanının göçmen flamingo
kuşlarının güzergahında olması ve yumurtlama alanı olarak bu alanı tercih etmelerinden dolayı
uygun alanlara yapılabilecek olan kuş gözlem evleri alanın çekiciliğini arttıracaktır.
Bell (1993), Clay & Smidt (2004)’e göre ne kadar doğallık, canlılık, eşsizlik, çeşitlilik, ilginçlik
ve mekân kimliği taşıyorsa peyzajın olumlu manzara özellikleri de o oranda yüksektir. Bu
özellikleri yüksek puan alan manzara noktaları da taşımaktadır. Bu nedenle peyzajın görsel
kalitesi fiziksel niteliğin bir doğasıdır gerçeği doğrulanmaktadır (Aşur ve Alphan, 2017).
Kıyı alanlarının kullanımı, korunması ve iyileştirilmesi doğal ve bilimsel verilere göre
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Akkaya barajı Üniversite sahilinde yapılması önerilen bu
çalışmada alanın yetişme ortamı özelliklerine, barajdaki birtakım sorunların azaltılmasına,
aslana görsel bir nitelik ve rekreasyonel potansiyel kazandırılmasına yönelik bitki türleri
önerilmiştir. Çok amaçlı olan bu çalışma bundan sonra alanda düşünülen peyzaj ve iyileştirme
çalışmalarına altlık sağlayacaktır. Üniversite sahilini kapsayan bu çalışmanın bütün baraj
etrafının peyzaj projesi ve rekreasyonel potansiyelinin geliştirilmesi çalışmaları için de öncülük
edeceği düşünülmektedir.
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CEYHAN NEHRİ’NİN (TÜRKİYE) FİZİKO-KİMYASAL
PARAMETRELERİNİN SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Özet
Bu çalışmada Ceyhan Nehri’nin fiziko-kimyasal parametreleri (sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen,
elektriksel iletkenlik, amonyak azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, fosfat fosforu ve askıda katı
madde), Ülkemizde Su Çerçeve Direktifinin ulusal düzeyde uygulama esaslarının düzenlendiği
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne göre değerlendirilmiştir. Çalışma Mayıs 2014-Nisan 2015
ayları arasında yapılmış olup su örnekleri aylık olarak alınmıştır. Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde Ceyhan Nehri’nin fosfat fosforu parametresi açısından çok kirli olduğu
belirlenmiş olup Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Su Kalite Sınıflarına göre IV. sınıf su
kalitesinde (çok kirlenmiş su sınıfı) olduğu tespit edilmiştir. Fosfat parametresi açısından kirli
olduğu saptanan Ceyhan Nehri’ nin yoğun evsel atık ve tarımsal faaliyetlerden etkilenmekte
olduğu düşünülmektedir. Fosfat kirliliğinin neden olduğu en önemli çevresel sorun
ötrofikasyon olduğundan yüksek konsantrasyonlardaki fosfor, mikroorganizmalar ve bitkiler
tarafından hemen tüketilmekte ve çözünmüş oksijen miktarının azalması ve bulanıklığın
artmasıyla su kalitesi bozulmaktadır. Su kalitesindeki bu bozulma da balık ve diğer sucul
organizmalar için zarar teşkil etmektedir.
Keywords: Ceyhan Nehri, Fiziko-kimyasal parametre, Su Çerçeve Direktifi

ASSESSMENT OF PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS IN CEYHAN RIVER
(TURKEY) WITHIN WATER FRAMEWORK DIRECTIVE
Abstract
In this study, it has been evaluated (temperature, pH, dissolved oxygen, electrical conductivity,
ammonia nitrogen, nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, phosphate phosphorus and suspended
solids) physico-chemical parameters of Ceyhan River in accordance with the Regulation on
Surface Water Quality, in which the implementation principles of the Water Framework
Directive in our country are regulated. The study was carried out between May 2014-April 2015
were measured mountly. When the obtained data were evaluated, it was determined that Ceyhan
River was very polluted in terms of phosphate phosphorus parameter and it was determined that
it was of IV. class water quality (highly polluted water class) according to Surface Water
Quality Regulation Water Quality Classes. The Ceyhan River, which is found to be polluted in
terms of phosphate parameter, is thought to be affected by intensive domestic waste and
agricultural activities. Since the most important environmental problem caused by phosphate
pollution is eutrophication, high concentrations of phosphorus are immediately consumed by
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microorganisms and plants, and water quality deteriorates with reduced oxygen content and
increased turbidity. This deterioration in water quality is also harmful to fish and other aquatic
organisms.
Anahtar kelimeler: Ceyhan River, Physico-chemical parameters, Water Framework Directive

1. GİRİŞ
Yirminci yüzyıldan itibaren dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak tarım ve sanayi
sektörlerinin gelişmesi suyun yeryüzündeki nitel ve nicel özelliklerinde olumsuz etkilere sebep
olarak yaşamı tehdit etmeye başlamıştır. Su kaynaklarının tüketilmesi kadar tüketim sürecinde
kirletilmesi ve taşıma kapasitelerinin zorlanması sürdürülebilirlik kavramına aykırı olgulardır
ve ekosistem üzerinde olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Zaman içinde tüm ekosistemler
çevre kirliliğinden olumsuz etkilenmeye başladığında, ortaya çıkan sorunları anlama,
tanımlama, önlem alma ve çözüm bulma çalışmaları büyük önem kazanmıştır.
Su kaynaklarının neredeyse tamamını geliştirmiş ve planlamış olan Avrupa Biriliği’nin (AB)
öncelikli hedefi su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi olmuştur. Bu amaçla çıkarılan
direktifler arasında en önemlisi 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve
Direktifi’dir. Direktifin temel amacı Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin tüm su kütlelerinde
“iyi su durumu”na ulaşmaktır. Su Çerçeve Direktifi’nin kendinden önceki direktiflerden farkı
tüm su kaynaklarını kapsaması ve bunların korunmasında bütünleşik yaklaşım önermesi,
kaynak iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanım olanağı sağlaması, sınıraşan sular konusunda
bazı düzenlemeler getirmesidir. Ülkemizde Su Çerçeve Direktifinin ulusal düzeyde uygulama
esaslarını düzenleyen yönetmeliklerden biri “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”dir (YSKY,
2016).
Türkiye’nin en büyük akarsuları içinde yer alan ve ilk kaynak yeri Elbistan Ovası’nı
çevreleyen dağlar olan Ceyhan Nehri’nin uzunluğu 509 km, yağış alanı 20 000 km 2 dir. Nehir,
Söğütlü Deresi adı ile çıkmakta, çeşitli kaynaklarla beslenerek büyümekte, Göksün ve
Hurman çaylarının birleşmesiyle Ceyhan adını almaktadır. Ahır ve Engizek Dağlarındaki
boğazlardan geçtikten sonra Çukurova'nın kuzeydoğu bölümüne girmekte, Misis Dağlarını
çevirdikten sonra, geniş deltasında akmakta ve İskenderun Körfezi’ne dökülmektedir
(Ceyhan HKEP 2016) (Resim 1.1).
Ceyhan Nehri, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atıksular, kırsal alanlardan gelen septik
tanklar, yerleşim merkezlerinden kaynaklanan evsel atıksular, tarımsal alanlarda kullanılan
tarım ilaçları ve suni gübreler, katı atık depolama tesislerinden gelen sızıntı suları, büyükbaş,
küçükbaş havyan besi ahırlarından kaynaklanan atıklara maruz kalan önemli bir akarsudur.
Yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksular çoğunlukla kanalizasyon sistemiyle toplanıp
yeterli arıtıma tabi tutulmadan deşarj edilmektedir. Bu çalışmada yoğun kirlilik altında olan
Ceyhan Nehri’nden 37̊ 01.696̍ N-35̊ 48.669̍ E koordinat noktasından su örnekleri alınmıştır
(Resim 1.2).
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Resim 1.1. Ceyhan Nehri uydu fotoğrafı

Resim 1.2. Ceyhan Nehri’nden bir görünüm
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Materyal
Çalışmamızın materyalini su örnekleri oluşturmaktadır.
2.2. Metod
Alınan su örnekleri polietilen şişelerde ışık ve sıcaklık gibi suyun özelliğini bozabilecek
çevresel faktörlerden korunmak suretiyle laboratuvara getirilmiştir. Örneklemeler Mayıs 2014
– Nisan 2015 tarihleri arasında aylık olarak yapılmış toplamda 75 adet su örneği 3 tekerrürlü
olarak çalışılmıştır. Su kalitesini yansıtan temel parametrelerden çözünmüş oksijen, sıcaklık,
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elektriksel iletkenlik ve pH çalışma istasyonlarında ölçülmüştür. Su sıcaklığı ve pH YSI 60,
çözünmüş oksijen YSI 550A ve elektriksel iletkenlik ölçümleri YSI 30 marka cihazlar
kullanılarak yapılmıştır. Su kalite parametrelerinden amonyak azotu, nitrit azotu, nitrat azotu,
fosfat fosforu ve askıda katı madde İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Kalitesi
Laboratuvarında çalışılmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde, farklılıkların
istatistiksel olarak önemliliğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA),
Post-Hoc testi (Duncan) ve t testi uygulanmıştır (Özdamar, 2001). Bütün istatistiksel analizler
SPSS 23.0 paket programıyla yapılmıştır.
2.2.1. Besleyici elementler
Su kalite parametrelerinden nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N), amonyak azotu (NH3N) ve fosfat fosforu (PO4-P) değerlerinin belirlenmesi için örnekler süzüldükten sonra 24 saat
içinde hızlı ölçüm sağlayan kitler aracılığı ile (Palintest Fotometre Su Test Tabletleri)
fotometrik olarak (YSI 9500 Photometer) okuması gerçekleştirilmiştir (Resim 2.1).
Bu araştırmada YSI 9500 Photometer ile ölçümü yapılan besleyici elementlerden (NO2-N),
(NO3-N), (NH3-N) ve (PO4-P) parametreleri metodda (nitrit azotu için kod 24; nitrat azotu için
kod 23; amonyak azotu için kod 4 ve fosfat fosforu için kod 29 seçilerek) verilen prosedürler
uygulandıktan sonraki renk dönüşümleri Resim 2.2’de verildiği gibi gözlenmiştir.

Resim 2.1. YSI 9500 Photometer ve test tabletleri

a
b
c
d
Resim 2.2. Oluşan renklerin görünümleri (a: Nitrit Azotu (NO2- N), b: Amonyak Azotu
(NH3- N), c: Fosfat fosforu (PO4-P), d: Nitrat Azotu (NO3-N))
2.2.2. Askıda katı madde
Askıda katı madde tayini, gravimetrik yönteme göre yapılmıştır (TSE, 1998). Yöntemde 103 0C’
de etüvde 1 saat kurutulup desikatörde soğutularak sabit tartıma getirilen 47 mm’lik filtre
kağıtları, tartıldıktan sonra 100 ml alınan su örneği, sabit tartıma getirilmiş olan bu filtre
kağıdından su trombu yardımıyla süzülmüştür. Filtre, üzerinde kalan maddelerle birlikte 103 0C’
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de tekrar 2 saat kurutulup tartıldıktan sonra aşağıda verilmiş olan formül ile askıda katı madde
yoğunluğu tayin edilmiştir. Miktarı bulabilmek için kullanılan denklem:
A.K.M. =(A-B)x1000 /(ml numune)
A: Filtre +Filtre edilemeyen katı maddenin ağırlığı
B: Filtre kağıdı (mg)
3. BULGULAR
Bu çalışmada tüm istasyonlarda ölçülen fizikokimyasal parametreler Yerüstü Su Kalitesi
Yönetmeliği Kriterlerine göre değerlendirilmiştir (YSKY, 2016).
Buna göre kıtaiçi yerüstü su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri Tablo 3.1’de, su
kalite sınıflarına göre renk kodları” ise Tablo 3.2’de verilmiştir.
Ceyhan Nehri’nin aylık ve yıllık ortalamalarının su kalite sınıfı renk kodlarına göre
değerlendirilmesi ise Tablo 3.3’te verilmiştir.
Tablo 3.1. Kıtaiçi yerüstü su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri (YSKY, 2016)
Su Kalite
Su Kalite Sınıfları
Parametreleri
I
II
III
IV
Sıcaklık (oC)
≤ 25
≤ 25
≤ 30
> 30
Çözünmüş
oksijen
>8
6
3
<3
(mg/L)
Elektriksel İletkenlik
< 400
1000
3000
> 3000
(µS/cm)
pH
6,5-8,5
6,5-8,5
6,0-9,0
<6,0 veya >9,0
Amonyum azotu (mg
< 0,2
1
2
>2
NH4+-N/L)
Nitrit azotu
< 0,01
0,06
0,12
> 0,3
(mg NO2‾-N/L)
Nitrat azotu
<5
10
20
> 20
(mg NO3‾-N/L)
Toplam
fosfor
< 0,03
0,16
0,65
> 0,65
(mgP/L)
Tablo 3.2. Su kalite sınıfı renk kodları (YSKY, 2016)
Su Kalite Sınıfı
Sınıf I
Sınıf II
Sınıf III
Sınıf IV

Özellik
Yüksek kaliteli su
Az kirlenmiş su
Kirlenmiş su
Çok kirlenmiş su

Renk
Mavi
Yeşil
Sarı
Kırmızı
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Tablo 3.3. Ceyhan Nehri’nin aylık ve yıllık ortalamalarının su kalite sınıfı renk kodlarına göre
değerlendirilmesi
Mayıs

Aylar
Parametre
Oksijen (mg/L)
Sıcaklık ( ̊C)
pH
E.İ. (µS/cm)
AKM (mg/L)
NH3 -N (mg/L)
NO-2 -N (mg/L)
NO-3-N (mg/L)
PO-3 4-P (mg/L)

Haziran

Ağustos

Temmuz

Eylül

Ekim

X ±Sx

X ±Sx

X ±Sx

X ±Sx

X ±Sx

(min,-maks,)
7,05±0,05f
(7,00-7,10)
23,2±1,90b
(21,3-25,1)
7,70±0,01c
(7,69-7,71)
521±10,00cd
(511-531)
0,370±0,006a
(0,360-0,380)
0,17±0,04cd
(0,10-0,21)
0,24±0,01ab
(0,23-0,25)
2,01±0,63bc
(0,90-3,09)
1,02±0,01b
(1,00-1,03)

(min,-maks,)
5,58±0,02d
(5,57-5,60)
26,3±1,16bc
(24,0-27,5)
6,48±0,03a
(6,45-6,51)
529±6,50de
(522-535)
0,708±0,005de
(0,700-0,710)
0,32±0,02e
(0,29-0,35)
0,14±0,01ab
(0,13-0,15)
2,61±0,09cd
(2,49-2,79)
0,38±0,31a
(0,04-1,00)

(min,-maks,)
5,01±0,01b
(5,00-5,02)
25,9±1,16bc
(24,8-28,3)
7,68±0,03c
(7,65-7,72)
541±7,50de
(533-548)
0,605±0,005bcd
(0,600-0,610)
0,63±0,01f
(0,61-0,65)
0,36±0,25b
(0,10-0,86)
5,09±0,58g
(5,00-5,20)
1,08±0,02bc
(1,03-1,10)

(min,-maks,)
5,25±0,05c
(5,20-5,30)
28,9±1,36c
(27,6-31,7)
7,58±0,03b
(7,55-7,61)
678±4,00h
(674-682)
0,616±0,006cd
(0,610-0,620)
0,73±0,02g
(0,70-0,76)
0,07±0,01a
(0,06-0,09)
1,41±0,17b
(1,40-1,45)
2,55±0,03h
(2,50-2,60)

(min,-maks,)
4,89±0,01a
(4,88-4,90)
24,6±1,60bc
(23,0-26,2)
8,10±0,01f
(8,09-8,14)
645±5,00g
(640-650)
7,196±0,186f
(7,010-7,380)
0,20±0,02d
(0,18-0,23)
0,16±0,01ab
(0,15-0,18)
0,73±0,15a
(0,57-1,03)
1,13±0,02bc
(1,10-1,16)

X ±Sx
(min,-maks,)
7,40±0,01h
(7,40-7,41)
22,0±1,50b
(20,5-23,5)
7,60±0,01b
(7,58-7,61)
471±9,00a
(462-480)
0,837±0,035e
(0,800-0,870)
0,13±0,02bc
(0,10-0,16)
0,20±0,01ab
(0,18-0,22)
2,34±0,04c
(2,30-2,43)
2,47±0,01gh
(2,45-2,48)

a,b,c ve d harfleriyle sembolize edilen ortalamalar istatistiksel olarak farklı olup, (p<0,05); veriler, aritmetik
ortalama ± standart hata ve minimum-maximum değerler olarak gösterilmiştir. Her satır için farklı harflerle
işaretlenen ortalamalar arasında fark vardır (p<0,05).

X ± S x : Aritmetik ortalama ± Standart hata

Tablo 3.3. (Devam) Ceyhan Nehri’nin aylık ve yıllık ortalamalarının su kalite sınıfı renk
kodlarına göre değerlendirilmesi
Aylar

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Yıllık
Ortalama

Parametre

X ±Sx
(min,-maks,)
7,22±0,03g
(7,20-7,25)

X ±Sx
(min,-maks,)
8,49±0,01i
(8,48-8,50)

X ±Sx
(min,-maks,)
8,00±0,01ı
(7,99-8,00)

X ±Sx
(min,-maks,)
8,85±0,10k
(8,80-8,90)

X ±Sx
(min,-maks,)
8,57±0,03i
(8,55-8,60)

X ±Sx
(min,-maks,)
5,77±0,03e
(5,75-5,80)

X ±Sx
(min,-maks,)
6,84±0,43ab
(4,89-8,85)

Sıcaklık
( ̊C)

13,3±0,00a
(13,3-13,3)

13,7±1,45a
(12,3-15,2)

15,0±2,00a
(13,0-17,0)

12,7±2,05a
(10,7-14,8)

14,3±0,30a
(14,0-14,6)

16,2±2,50a
(13,7-18,7)

19,67±1,73abc
(12,70-28,90)

pH

8,01±0,01e
(8,00-8,03)

7,68±0,03c
(7,65-7,75)

7,88±0,03d
(7,85-7,90)

7,87±0,03d
(7,86-7,91)

8,02±0,01e
(8,01-8,03)

7,58±0,03b
(7,55-7,61)

7,68±0,12
(6,48-8,10)

E.İ.
(µS/cm)

497±3,00b
(494-500)

543±7,50e
(535-550)

577±5,50f
(571-582)

575±5,50f
(569-580)

506±4,50bc
(501-510)

528±4,00de
(524-532)

550,91±17,32c
(471,00-678,00)

AKM (mg/L)

0,446±0,006abc
(0,440-0,450)

0,426±0,006ab
(0,420-0,430)

0,576±0,006bcd
(0,570-0,580)

0,708±0,008de
(0,700-0,720)

0,607±0,006bcd
(0,600-0,610)

0,628±0,018cd
(0,610-0,650)

1,143±0,551
(0,370-7,200)

NH3 -N (mg/L)

0,05±0,01a
(0,04-0,06)

0,05±0,01a
(0,04-0,06)

0,10±0,04ab
(0,02-0,16)

0,23±0,03d
(0,19-0,28)

0,18±0,01cd
(0,17-0,19)

0,09±0,02ab
(0,05-0,13)

0,240±0,063a
(0,050-0,730)

NO-2
(mg/L)

0,17±0,01ab
(0,17-0,19)

0,21±0,01ab
(0,18-0,23)

0,11±0,01ab
(0,10-0,13)

0,06±0,03a
(0,00-0,09)

0,06±0,03a
(0,01-0,12)

0,07±0,01a
(0,04-0,08)

0,154±0,026a
(0,060-0,360)

NO-3-N (mg/L)

4,25±0,04f
(4,17-4,30)

3,34±0,04e
(3,27-3,42)

3,24±0,07de
(3,12-3,36)

3,68±0,10ef
(3,51-3,87)

3,17±0,02de
(3,15-3,20)

3,15±0,33de
(2,72-3,80)

2,918±0,345b
(0,730-5,090)

PO-34-P
(mg/L)

2,27±0,03fg
(2,21-2,30)

2,04±0,01ef
(2,04-2,05)

1,91±0,01de
(1,90-1,92)

1,72±0,01d
(1,70-1,73)

1,72±0,01d
(1,71-1,74)

1,36±0,01c
(1,35-1,36)

1,637±0,190b
(0,380-2,550)

Oksijen (mg/L)

-N

a,b,c ve d harfleriyle sembolize edilen ortalamalar istatistiksel olarak farklı olup, (p<0,05); veriler, aritmetik
ortalama ± standart hata ve minimum-maximum değerler olarak gösterilmiştir. Her satır için farklı harflerle
işaretlenen ortalamalar arasında fark vardır (p<0,05).

X ± S x : Aritmetik ortalama ± Standart hata

841

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Su Kalite Sınıflarına
göre Ceyhan Nehri’nin IV. sınıf su kalitesinde (çok kirlenmiş su sınıfı) olduğu tespit edilmiş
olup fosfat parametresi açısından çok kirli olduğu belirlenmiştir. Doğal sularda toplam fosfor
yoğunluğu; bölgenin jeolojik yapısının kimyasal içeriğine, havzanın morfometresine, suya
karışan organik madde ve evsel atık, özellikle deterjan olup olmadığına ve sudaki organik
metabolizmaya bağlıdır (Harper, 1992). Bununla birlikte hemen hemen yılın dört mevsimi,
yoğun zirai aktivite, endüstriyel, evsel, kanalizasyon ve mezbaha atıklarına maruz kalan
bölgenin kirlilikten doğrudan etkilendiği çeşitli araştırmalarda belirtilmiştir (Yılmazer ve
Yaman, 1999). Nitekim nehrin fosfat seviyesinin yüksek çıkmasının nedeni olarak yoğun evsel
atık ve tarımsal faaliyetler olduğu düşünülmektedir. Bu yüklerin oluşumunda etkili olan
yerleşimlerin ve endüstrilerin atıksularını kontrollü bir şekilde özellikle fosfor ve azot
parametrelerini arıtarak deşarj etmeleri ve alıcı sulara deşarj limit değerlerine indirmeleri
gerekmektedir. Bunun yanında tarımsal faaliyetlerde kullanılan azot ve fosfor kaynaklı
gübreler, su kalitesini bozan ve ilerleyen yıllarda önlem alınmazsa ötrofikasyonun artmasına
neden olabilecek kirlilik kaynağı olarak görülebilmektedir. Tarım arazilerinde kullanılan
gübreler ilçe tarım müdürlükleri kontrolünde olmalıdır. Gerekirse bölge halkının organik tarıma
geçmesi konusunda teşvik uygulaması yapılmalıdır. Hayvansal gübre yönetimi stratejileri
belirlenmelidir. Bunun yanında iyi tarım uygulamaları desteklenmeli, yasalaştırılmalı ve
uygulanmalıdır. Tarım ilaçlarının uygun zaman, doz ve sıklıkta kullanımı benimsenmelidir.
Sonuç olarak incelenen tüm parametreler göz önüne alındığında nehre yeterli arıtım yapılmadan
akıtılan kanalizasyon ile diğer evsel ve benzeri atıkların önüne geçilmesi, arıtma sisteminin
kontrolü ve işlerliğinin sağlanması, düzenli aralıklarla nehirlerin kentlerden geçtiği kısımların
fizikokimyasal açıdan incelenmesiyle uygun olacaktır. Nehirlerin ve göllerin ekolojik
kalitelerinin korunması ve iyileştirilmesi konusundaki önlemler, gelecek için su kaynaklarının
kalite ve kantitelerinin korunmasında kilit öneme sahiptir.
Türkiye’nin, su yönetimi konusunda Avrupa Birliği hedefleri ve gerekliliklerini yerine
getirebilmesi için öncelikle, kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
Entegre su yönetimi, herşeyden önce kurumlar arası işbirliği gerektirmektedir. Öte yandan
halen su ile ilgili kamu kuruluşlarımızda teknolojik yönetim araçlarının kullanımı konusunda
önemli bir kapasite geliştirme ve eğitim ihtiyacı vardır ve gerekli araştırma geliştirme
çalışmaları yapılamamaktadır. Bu kuruluşlarda halen sürdürülebilir kalkınmaya yönelik entegre
havza yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda belirsizlikler bulunmakta ve etkin yöntemler
kullanılamamaktadır. Su Çerçeve Direktifi’nin uyumlulaştırma sürecinde Türkiye henüz üyesi
bulunmadığı (aday olduğu) Avrupa Birliği’nin taraf olduğu su ile ilgili antlaşmalarda ne gibi
yükümlülükleri olduğunun bilinciyle hareket etmelidir.
Teşekkür
Bu çalışmayı destekleyen Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırrma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne
(BAP 2013/8981) teşekkür ederiz.
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Abstract
Due to the rapid developments in nanotechnology, the environmental problems of nanoparticles
have been given importance. Considering the potentials of nanoparticles to release to the
environment, concerns are raised due to the negative effects on water and terrestrial organisms.
Today, in the water resources, the quantitative and qualitative evaluation of the nanoparticles
is not sufficient and the studies on the effects on the environment and living beings are not
enough and urgently need to be examined. In this study, water and environmental pollution in
terms of the potential to become a major problem today ecotoxic effects on C.vulgaris
microalgae TiO2 nanoparticles (n.TiO2) were investigated. C.vulgaris is chosen because it is a
green algae with high fat content. It is a type of algae with high potential for bioenergy. The
algal culture developed was exposed to n. TiO2 at different concentrations, different durations
and different light / dark ratios and changes in MDA and H2O2 amounts were investigated. As
a result of this study, it was observed that the highest increase in MDA and H2O2 amounts were
observed in 100 mg n.TiO2/L dose compared to the control group. There were a significant
decrease in MDA and H2O2 amounts at the end of the 6,12 and 96 hours waiting period
according to the control group. In the light exposure period study, it was observed that the
highest increase in MDA and H2O2 amounts were observed in the 18 hour light /6 hour dark
and 6 hour light /18 hour dark conditions compared to the control group.
Keywords: Chlorella vulgaris, Enzyme activity, MDA, TiO2 nanoparticles

1. INTRODUCTION
The word nano is used instead of a unit of measurement as a dictionary meaning. Nanoparticles;
are generally between 1-100 nm in size. Nanotechnology; the science that studies nano-sized
objects, integrated with physics, chemistry, biology and various engineering branches (Lehn,
2002). The physical and chemical properties of the conventional material are changed with
nanotechnology applications, which converting the conventional material to the nano
dimension. This produces new materials with excellent optical, mechanical and electrical
properties (McWilliams, 2006). Today, the science of nanomaterials has become a rapidly
eveloping industry for the development of different technologies by utilizing the new properties
of nanoscale materials in areas such as biomedical research, environmental health and hygiene,
entertainment and electronics, energy storage and production (Colvin, 2003).
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Industrially designed nanomaterials are used in various fields today due to their different
physical and chemical properties (Handy et al., 2008). In the dye industry products selfcleaning, deodorizing, protecting and antimicrobial properties are gained with the usage of
nanotechnological materials. It has been used in the automotive industry to produce light
engines, dye that can resist friction, and layer production with protective properties against
abrasion. In addition, nanotechnological materials are widely used in personal care products
such as toothpaste, shaving lotion, lipstick, sunscreen, deodorant (Asmatulu et al., 2013).
Besides all these positive properties of nanotechnology, there are negative aspects that can be
harmful to the environment and human health, due to the increase in both production and use
of nanoparticles. Nanoparticles have a large surface area, reactivity, and high catalytic activity,
therefore they penetrate in the cell very quickly and show toxicity for living things (Colvin,
2003; Schulte et al. 2008; Warheit et al. 2008). However, despite such serious damages, very
few scientific studies have been conducted on living organisms such as water fleas, algae and
fish.
Nanoparticles are sometimes deliberately discharged into the environment, sometimes
accidentally. The volatile and aerosol nanoparticles are directly dispersed into the atmosphere,
while the polar and ionized nanoparticles are soluble in water. The hydrophobic particles
precipitate and attach to the soil. Nanoparticles are the concern of biological accumulation in
aquatic biota. The way of nanoparticles reach to aquatic organisms is mainly by attaching to
gills, entering olfactory organs or epithelial borders (Singh, 2016).
Microalgae are living organisms in water environment. Microalgae are photosynthetic
microorganisms capable of converting carbon dioxide into biochemical substances using solar
energy. It is estimated that are responsible for approximately 73-87% of the oxygen required in
human and animal respiration (Şahin and Akyurt, 2010).
Microalgae are living organisms in aquatic environment. The negative effects of nanoparticles
on microalgae in aquatic environment are tried to be determined (Hund-Rinke and Simon,
2006). Antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation parameters are the primary areas
of study.
Nanoparticles can set off the formation of reactive oxygen species in the cells due to their
physical properties, thereby causing eventful cell damage and cell death (Shvedova et al., 2012).
These reactive oxygen species formed in the cell cause the formation of lipid peroxidation.

Oxidative degradation of polyunsaturated fatty acids is called lipidperoxidation. Damage to the
membrane resulting from lipidperoxidation is irreversible (Yildiz et al., 2011). As a result of
the assault of free radicals on the cell membrane, the stabilization of the membrane disappears
and rapid deterioration of the cells and tissues begins (Çakır, 2007).
The main fatty acids that undergo lipid peroxidation in the cell membrane are polyunsaturated
fatty acids. Lipidperoxidation usually begins with the removal of a hydrogen atom from
conjugated double bonds in fatty acids. Thus, the fatty acid chain gains lipid radical properties.
The composed lipid radical (L•) is an unstable compound and undergoes several changes. Lipid
radicals (L•) interact with molecular oxygen (O2) to form lipid peroxide radicals (LOO•). Lipid
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peroxide radicals (LOO•) cause the formation of new lipid radicals by affecting other
polyunsaturated fatty acids in the membrane structure. At the same time, lipid peroxide radicals
(LOO•) take the hydrogen atoms that are released and turn into lipid peroxides (LOOH). Thus,
the event continues by catalyzing itself. The degradation of lipid peroxides (LOOH) as a result
of lipid peroxidation requires transition metals ion catalysis. When lipid peroxides (LOOH) are
destroyed, most biologically active aldehydes are formed. Malondialdehyde (MDA) is
happened by peroxidation of fatty acids containing three or more double bonds. Although
malondialdehyde (MDA) is not a specific or quantitative indicator of fatty acid oxidation, it
correlates well with the degree of lipidperoxidation. Therefore, malondialdehyde (MDA)
measurement in biological material is used as an indicator of lipidperoxide levels (Halliwell
and Gutteridge, 1999; Köse and Doğan, 1992; Akkuş,1999;Yanbeyi, 1999; Dikici, 1999;
Benzer, 2001).
In this study, the effect of lipidperoxidation on Chlorella vulgaris microalgae was investigated
using 21 nanometer titanium dioxide nanoparticle. For this purpose, the amount of H2O2 and
malondialdehyde in the cell were measured and their effects on microalgae were investigated.
2. MATERIAL AND METOD
2.1. Preparation of Nanoparticle Solution
The TiO2 nanoparticle is commercially available. The 21 nanometer TiO 2 nanoparticle was
prepared as 1 g/L stock solutions. All solutions were homogenized with sonicator for 30
minutes while preparing. 1 mg/L, 5 mg/L, 10 mg/L, 25 mg/L, 50 mg/L and 100 mg/L
concentrations were added from the stock solution.
2.2. Development of Algae Culture
Algae cells to be used in toxicology studies are C.vulgaris produced in Sakarya University
Environmental Engineering Department Laboratory.
0.05 g/L MgSO4.7H2O, 0.03 g/L CaCl2.2H2O, 0.17 g/L NaNO3, 0.17 g/L NaHCO3, 0.04 g/L
K2HPO4, 0.01 mg/L CuSO4.5H2O, 0.01 CoCl2.6H2O, 0.02 mg/L ZnSO4.7H2O, 1.6 mg/L
FeCl3.6H2O, 0.4 mg/L MnCl2.4H2O 4,4 Na2 EDTA, 2.5 mg/L H3BO3, 0.1 mg/L thiaminHCl,
6 μg/L Na2MoO4.4H2O, 1.3 μg/L H2SeO3, 0.05 μg/L biotin and 0.05 μg/L B12 (Gunawan et
al., 2013). Algae were taken as 200 ml in 500 ml autoclaved samples and developed as a
vaccine. During growth inhibition experiments, algae cells were produced at a light intensity of
3500 lx with a 12:12 light-dark cycle. Visible-cooled white fluorescent lamps in the wavelength
range of 400-700nm were used as the light source to be used in the tests. The flasks were shaken
three times daily with an 8 hour interval (Xia et al., 2015; Wang et al., 2016). After the
microalgae were cultured in tubes using BG11 medium, production was continued in flasks and
then in 5 and 10 L containers.
2.3. Lipid Peroxidation (LPO) Analysis
The amount of lipid peroxidation was measured according to the concentration of thiobarbituric
acid reagent species. The amount of malondialdehyde (MDA) is indicated as an indicator of
lipid peroxidation (Eldelmeier et al., 1998).
Malondialdehyde (MDA) analysis
846

Heath and Packer (1968) method was used to determine the amount of malondialdehyde. The
pellet was obtained after centrifugation of 15 mL of culture medium for 15 min at 4000 rpm at
4ºC. the pellet was homogenized with 5 mL of 0.1% trichloric acid (TCA) (4 °C) and then
centrifuged at 4100 rpm for 10 min. 0.5 mL of the supernatant was mixed with 1 ml of TCATBA solution (15% w / v) (trichloroacetic acid-0.375% w / v thiobarbituric acid) and 0.5 mL
of 0.1 M Tris-HCl (pH 7.6). It was then left in the hot water bath (95 0C) for 30 minutes. The
absorbance of the reaction mixtures was measured at a wavelength of 532 and 600 nm and the
amount of MDA was calculated using the extinction coefficient.
2.4. Hydrogen Peroxide (H2O2) Analysis
Heath and Packer (1968) method was used to determine the amount of H2O2. Cultures taken in
a volume of 15 mL were centrifuged at 4000 rpm at 4ºC for 15 minutes and pellets were
obtained. The acquired pellet was homogenized with 5 mL of 0.1% TCA (4 °C) and then 10
min at 4100 rpm. centrifuged. To the 0.5 mL supernatant was added 1 mL of 1 M KI (potassium
iodide) and 0.5 mL of 0.1 M Tris-HCl (pH = 7.6) followed by absorbance values at 390 nm.
The amount of H2O2 was calculated with the help of the previously prepared standard graph.
2.5. Statistical Analysis
For statistical analysis, data were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA) in the
SPSS 20.0 package program and LSD test was performed to determine the difference between
the variables. For each independent variable, the significance control of the difference between
application and varieties was calculated at 5% level.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Effect of Nano Titanium Dioxide Dose on LPO and H 2O2
Algae solution containing 1,5,10,25,50 and 100 mg/L nanotitanium dioxide was prepared using
1 g/L stock solution. The prepared algae solutions were kept under cool white fluorescent lamps
with 7400 lux light intensity for 1 day period. At the end of 1 day, MDA and H2O2 levels were
measured in algae solutions. All experiments were performed with 3 replicates.
The effects of different nano titanium dioxide concentrations, applied to C.vulgaris microalgae,
on the amount of H2O2 is given in Figure 1. The amount of H2O2 in C. vulgaris microalgae
cultures, exposed to titanium dioxide nanoparticle at 1, 5, 10, 25 and 50 mg/L concentrations,
did not change significantly compared to the control group. The H2O2 level increased
significantly (p<0,05) at 100 mg / L concentration. While the maximum H2O2 concentration
(2.5nmol g TA-1) was observed with 100 mg/L n-TiO2 dose and minimum H2O2 was analyzed
as 0.95nmol g TA-1 with 25 mg/L n-TiO2 dose.

847

H2O2 quantity (nmol gTA-1)

3
2,5
2
1,5
1
0,5

0
control

1

5

10

25

50

10

25

50

Dose (mg/L)
Figure 1. n-TiO2 dose effect on H2O2 formation
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Figure 2. n-TiO2 dose effect on MDA formation
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The effect of different concentrations of titanium dioxide nanoparticle applied to C. vulgaris
microalgae, on MDA content has shown in Figure 2. The amount of MDA in C. vulgaris
microalgae cultures exposed to titanium dioxide nanoparticle at concentrations of 1, 5, 10, 25
and 50 mg/L, did not change significantly compared to control. The significant increase was
observed at the level of MDA with 100 m /L n-TiO2. Whereas the highest amount of MDA
(10.99nmol g TA-1) was obtained with the highest dose of n-TiO2 (100 mg/L), the lowest
amount (6.48nmol g TA-1) was 25 mg/L n-TiO2. Similarly, a study with Phaeodactylum
tricornutum algae, the amount of MDA was raised due to nano-titanium dioxide and cesium
oxide dose increase (Deng et al. 2017). The added nanoparticle has an oxidant effect for the
cell, thus the MDA level increment in parallel with the increase in the dose of nano-titanium.
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Due to the decrease in the activity of the produced antioxidant enzymes with this effect, the
amount of MDA increases.
3.2. Effect of Light / Dark ratio on LPO and H2O2
Algae solution containing 100 mg/L nano titanium dioxide was prepared using 1 g/L stock
solution. The prepared algae solutions were kept under a white fluorescent lamp with 7400 lux
cool light intensity for 24 hours light, 18 hours light-6 hours dark, 12 hours light-12 hours dark
and 6 hours light-18 hours dark for a total of 1 day. At the end of 1 day, MDA and H2O2 amounts
were measured in the algae solutions. All experiments were performed with 3 replicates.
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Figure 3. Effect of light / dark ratio on H2O2 formation
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Figure 4. Effect of light / dark ratio on MDA formation
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The amounts of H2O2 formed in the C. vulgaris microalgae exposed to light at different light /
dark ratios times are shown in Figure 3. While the amount of H2O2 in the group that was 18
hours light and 6 hours dark the amount of H2O2 showed a significant (p<0,05) decrease was
occurred compared to the control group. Also, 18-hours of darkness and 6-hours of lightness
application has shown that a significant rise in H2O2 compared to the control group
MDA amounts in C. vulgaris microalgae exposed to light at different light / dark ratios times
are shown in Figure 4. The amount of MDA at the condition of 18 hours light and 6 hours dark
the amount of MDA showed a significant (p<0,05) decrease was occurred compared to the
control group. Besides18-hours of darkness and 6-hours of lightness application has shown that
a significant increment in MDA compared to the control group.
The maximum increase in MDA occurred in 6 hours of light and 18 hours of darkness. the algae
cell cannot perform photosynthesis in the dark environment due to stressful conditions. So the
amount of MDA level was increased. The activity of antioxidant enzymes slowed down due to
stress conditions and an increase in MDA was observed.
3.3. Effect of Time on LPO and H2O2
Algae solution containing 100 mg/L nanotitanium dioxide was prepared using 1 g/L stock
solution. These algae solutions were illuminated with 2, 6, 12, 24, 48, 72 and 96 hours with
7400 lux cool light intensity white fluorescent lamps. At the end of each period, MDA and H2O2
levels were measured in algae solutions. All experiments were performed with 3 replicates.
The amounts of MDA formed in C.vulgaris microalgae exposed to titanium dioxide nano
particle at different duration times are given in Figure 6. MDA amounts showed a significant
decrease compared to the control group at 6,12 and 96 hours (p <0.05). The highest amount of
MDA (9.5nmol g TA-1) occurred at the end of 72 hours, while the lowest amount of MDA
(3.54nmol g TA-1) was formed after 96 hours.
In 2012, In a study conducted by Chen et al. , the amount of MDA decreased with prolongation
of duration time with nano titanium dioxide exposure to Chlamydomonas reinhardtii type
microalgae (Chen et al. 2012). In this study, we also think that the decrease in MDA depends
on time is due to the increase in antioxidant enzyme activity.
The amounts of H2O2 formed in C.vulgaris microalgae exposed to titanium dioxide nano
particles at different duration times are given in Figure 5. The amount of H 2O2 showed a
significant decrease compared to the control group at 6,12 and 96 hours (p <0.05). The highest
amount of H2O2 (1.65nmol g TA-1) occurred at the end of 2 hours, while the lowest amount of
H2O2 (0.72 nmol g TA-1) occurred at the end of 96 hours.
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Figure 6. The effect of time on MDA formation
4. CONCLUSION
As a result of this study, the amount of MDA and H2O2 decreased as time increased. Although
nanotitanium has a detrimental effect on the cell, it does not have a destructive effect on the cell
membrane as the exposure time increases.
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That is, the cell can cope with this condition as the cell increases the enzyme activity over time.
In the dose study, when nano titanium reaches 100 mg/L, it has a destructive effect on the cell
membrane.
In the light-to-dark ratio studies, the amount of MDA increased when 6 hours of light and 18
hours of darkness. Again under these conditions, a destructive event occurred in terms of cell
membrane.
In the literature, no study of the effect of nano titanium on microalgae was observed due to the
light-dark ratio. This study also contributes to the literature in this sense.
In further studies, changes in antioxidant enzyme activities and MDA formation may be
investigated as a result of exposure to different nanoparticle types with C.vulgaris.
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Özet
Tekstil endüstrisinden kaynaklanan atık sular yüksek konsantrasyonda organik ve inorganik
kimyasallar içerir. Oldukça kuvvetli KOİ, Renk, BOİ ve askıda katı madde kirletici
özelliklerine sahiptir. Tekstil atık sularının arıtılmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak
üzere birçok yöntem kullanılmakta ve yeni yöntemler halen araştırılmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, Nano TiO2 kullanarak laboratuvar ölçeğinde tekstil endüstrisi atık sularını, KOİ ve renk
giderimi yönünden fotokatalitik ve adsorpsiyon ile arıtım yöntemleriyle araştırmak ve
karşılaştırmaktır. Tekstil atık suyu başlangıç KOİ değeri; 1025,44 g/L ve pH 4-4,5 civarlarında
ölçülmüştür. Fotokatalitik arıtım ile KOİ ve rengin giderimi için, pH, n.TiO2 dozu ve reaksiyon
süresi incelenmiştir.KOİ ve renk giderimi için optimum koşullar pH 2, 60 dak ve 1.5 g
n.TiO2/L'de bulunmuştur. Adsorpsiyon ile arıtımda KOİ ve rengin giderilmesi için, pH, n.TiO2
dozu, reaksiyon süresi ve sıcaklık çalışılmıştır. Adsorpsiyon ile arıtımda ise; pH 2, 30dk ve 2,5
g/L de optimum olarak tespit edilmiştir. KOİ giderimi için fotokatalitik arıtım ile optimum
koşullarda %50 verim sağlanırken; adsorpsiyon ile optimum dozlarda %55 verime ulaşılmıştır.
Renk giderimi ise fotokatalitik arıtım ve adsorpsiyon ile arıtım yönetmlerinde optimum
dozlarda sırasıyla %95 ve %93 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fotokatalitik, adsorpsiyon, tekstil atık suyu, Nano TiO2

TREATMENT OF TEXTILE WASTE WATER BY USING PHOTOCATALYTIC
AND ADSORPTION METHODS WITH NANO-TiO2
Abstract
The textile industry waste water involves high concentrations of organic and inorganic
chemicals. It has very strong COD, color, BOD, and suspended solids pollutant properties.
Physical, chemical and biological methods are used in the treatment of textile wastewater and
new methods are still being investigated. The purpose of this study is to investigate and compare
of textile industry waste water by using Nano TiO2 (n.TiO2) in terms of COD and color removal
by photocatalytic reactor and adsorption methods. The initial COD value of textile wastewater;
1025.44 g/L and initial pH 4.5. n.TiO2 using photocatalytic treatment and adsorption methods
were studied. For the removal of COD and color by photocatalytic treatment, pH, n.TiO2 dose
and reaction time were studied. The optimum conditions for COD and color removal were
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found at pH 2, 60 min and 1.5 g n.TiO2/L. For the removal of COD and color by adsorption
treatment, pH, n.TiO2 dose, reaction time and temperature were studied. The optimum
conditions for COD and color removal were found at pH 2, 30min, 2.5g n.TiO 2/L and 250C.
COD removal was achieved with an optimum conditions of 50% in photocatalytic treatment,
while 55% yield was achieved with optimum conditions in adsorption. Color removal
efficiencies at optimum conditions with photocatalytic and adsorption treatment methods were
found 95% and 93%, respectively.
Keywords: Photocatalytic, adsorption, textile waste water, Nano TiO2

1. GİRİŞ
Tekstil sektörü tüm dünyada ülkelerin ekonomilerini etkileyen bir sektördür. Milyonların
istihdam edildiği sektörün dünya ticaretindeki payı %5.6‟dir. Avrupa birliği %15 ile ABD‟den
sonra dünyanın en büyük tekstil ürünleri ihracatı payına sahiptir. Fakat bunun yanında AB
ülkeleri aynı zamanda dünyanın tekstil ürünleri ülkeleri arasında %20 ithalat payı ile dünyanın
en büyük tekstil marketini oluşturmaktadır (European Commission,2005).
Avrupa bölgeleri içerisinde tekstil ihracatının %63‟ni Türkiye yapmaktadır ve Avrupa tekstil
sektöründe çok önemli bir paya sahiptir. Türkiye‟yi %11.6, %9.2 ve %5.6 ile sırasıyla
Almanya, İngiltere ve Fransa izlemektedir. Toplam ihracatımızın %32‟ni oluşturan tekstil
sektörü aynı zamanda yüksek oranda istihdam sağlamaktadır (Kaya E., 2005).
Tekstil endüstrisi atıksuları zehirli ve biyolojik olarak giderilemeyen maddeler içermesinin yanı
sıra alıcı ortamlarda oluşturduğu görüntü kirliliğinden dolayı da son yıllarda araştırmaların
merkezi haline gelmiştir. Tekstil endüstrisinde ana kirlilik boyama ve bitirme işlemlerinden
gelmektedir. Çünkü bu prosesler, pek çok kimyasal madde ve boyarmadde kullanımına ihtiyaç
duymaktadır. Sektörde kullanılan boyarmaddelerin ise yaklaşık %60’ı reaktif
boyarmaddelerdir. Bu boyarmaddeler, kolay boyama işlemi ve yıkama prosesi esnasındaki
kararlılıklarından dolayı sektörde çok fazla kullanım alanı bulmaktadır (Riga et al., 2007).
Tekstil ve boya endüstrisinden kaynaklanan atıksular oldukça kirli olup içerisinde yüksek
oranda askıda katı madde, yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOI), yüksek biyolojik oksijen
ihtiyacı (BOİ), sıcaklık, asitlik, baziklik ve diğer çözünmüş maddeleri ihtiva ederler.
Kirleticilerin birçoğu, renk hariç, fiziksel, kimyasal ya da biyolojik yöntemlerle arıtılabilirler.
Dolayısıyla, tekstil atıksularında boyama prosesi sırasında kalıntı boyaların oluşturduğu renkli
atıksularının arıtılması daha fazla çaba ve çalışma gerektirmektedir (Birgül, A., 2006).
Tekstil endüstrisinde boyama, yıkama ve durulama işlemlerinden kaynaklanan atıksular yüksek
konsantrasyonda çözünmüş madde içermekte ve kompleks, polar yapıdaki reaktif boyalardan
dolayı yoğun renge sahiptir. Tekstil endüstrisi atıksularında rengi oluşturan prosesler boyama
ve pigment baskıdır (Gönder, Z.B., 2004). Tekstil süreçlerinden çıkan atık yükü, her biri farklı
özellikteki elyafların çok sayıda olmasından dolayı farklıdır.Tekstil endüstrisi atıksuları
boyamada kullanılan esas boyanın rengindedir (Batıbay, A., 2008).
Boyama atıksuyu sezonlara, modaya, tüketici siparişine ve üretilen maddelere bağlı olarak
miktarı ve kalitesi çok büyük farklılıklar gösterir. Bir boyama ünitesi atıksuyu kullanılan
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boyanın tipine eklenen sabitleyici bileşiklerin konsantrasyonuna bağlı olarak günlük, hatta
saatlik değişkenlik gösterir (Gülkaya I., 2001).
12 farklı kromojen grubunu içeren boya molekülleri arasında, en sık kullanılarak tekstil boya
maddelerinin %60–70’ini oluşturan grup azo boyalardır. Boyalarının ikinci tür sınıflandırılması
ise, boyanın tekstile uygulanmasına göre değişerek, reaktif asit, metal –karmaşık, dispers, vat,
mordant, direkt, küp, naftol, bazik ve sülfür boyalar olarak ayrılmaktadır (Churhley,1994).
Tekstil atıksularındaki reaktif boyarmaddelerin giderimi için yaygın olarak kullanılan fiziksel
ve kimyasal yöntemler yeterli değildir. Çünkü atıkları gidermek yerine sudan başka bir faza
aktardıkları için ikincil atık sorunu yaşanmaktadır. Biyolojik arıtım ise boyarmaddelerin
biyokanserojen yapılarından dolayı yetersizdir. Bu nedenle atıksu arıtım araştırmalarında ilgi,
yaklaşık son yirmi yıldır alternatif bir arıtım yöntemi olan ileri oksidasyon prosesleri üzerine
yoğunlaşmıştır (Kansal vd., 2007).
Kullanılan boyar maddenin tipine bağlı olarak tekstil atıksularının rengi, baskılarına göre,
kırmızı, kahve rengi, mavi, mor ve siyah olarak değişir. Boyar maddece zengin bu tür sular
arıtılmadan deşarj edilirse alıcı ortam ekosisteminde olumsuz etkiler oluşturacaktır. Tekstil
endüstrisinden alıcı ortama verilen boyama atıkları alıcı suyun renginin değişmesine, boyalı
hale gelmesine neden olur. Kullanılan boyaya göre bitki ve hayvan yaşamı üzerinde toksik etki
yaparlar, nehrin kendi kendini arıtma kapasitesini (özümleme kapasitesi) engellerler, alıcı
suyun renklenmesine, suyun ışık geçirgenliğinin azalmasına, akuatik floranın fotosentez hızının
azalmasına neden olurlar.
Tekstil atıksularının deşarj standartlarını sağlayacak şekilde arıtılması için genellikle birden
fazla temel sürecin uygulanmasına gerek vardır. Bu süreçlerin seçimi için, tesis ve işletme
masrafları, arazi gereksinimi, atıksu özelliklerindeki değişikliklere karşı istenilen çıkış suyu
kalitesinin sağlanması gibi hususlar göz önüne alınmalıdır (Gürel, C., 2006). Ülkemizde henüz
bir deşarj limiti olmayan, fakat dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde denetlenen bir parametre
olan rengin giderilmesi ile ilgili değişik arıtım uygulamaları yapılmaktadır (Gönder, Z.B.,
2004).
2. MATERYAL METOT
2.1. Tekstil Atıksuyunun Karakteristiği
Deneylerde kullanılan tekstil atık suyu oldukça kirli olup içerisinde askıda katı madde, yüksek
kimyasal oksijen ihtiyacı ve biyolojik oksijen ihtiyacı), asitlik, baziklik ve diğer çözünmüş
maddeleri ihtiva eder. Çalışılan suyun rengi kırmızıdır. İçerisinde azo ve dispers boyalar
bulunmaktadır.
Tablo 1. Tekstil atıksuyunun karakteristiği
Parametre
Değer
KOİ
pH
Renk

1025,44 mg/L
4- 4,5
46,2 m-1 (436 nm), 43,3 m-1 (525 nm) ve 18,9 m-1 (620 nm)
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2.2. Renk ve KOİ Analizi
Renk Analizi:
SHIMADZU UV/Vis 1700 Marka spektrofotometre ile ölçülmüştür. 50mm optik kuvars cam
spektrometre hücre küveti ile 436,525 ve 620nm dalga boylarında m-1 şekilnde okutulur.
Tablo 2. DFZ Şeffaflık İndeksleri Limit Değerleri Avrupa normuna göre standartı
436 nm
525 nm
620 nm
7 m-1

5 m-1

3 m-1

DFZ= 100.(Eλ)/ d
(Eλ: Tükenme (bilinen dalga boyu) ,d: cm’de su numunesinin kalınlığı)
KOİ Analizi:
Kimyasal oksijen ihtiyacı analizleri Standart Methods 5220-D-COD-2005-P:5-20’ e göre
yapılmıştır.
2.3. Nano TiO2
Çoğu yarı iletkenler arasında, n.TiO2, farklı reaksiyon koşullarındaki kararlılığı, toksik
olmayan, düşük maliyetli üretim ve çevre dostu doğaya sahip olması nedeniyle baskın bir yarı
iletken fotokatalizördür. Nano TiO2 partikül çapı 21 nanometredir.
2.4. Fotokatalitik Reaktör ile Arıtım
Fotokatalitik reaktör sistemi ise istenmeyen kirleticileri uzaklaştırmak için bir uygun enerji
seviyesindeki fotonların çözelti içersindeki moleküllerin etkileşimi ile serbest radikallerin iş
yapmasına dayanan kimyasal reaksiyondur. Yapılan çalışmalar; fotokatalitik proseslerin sudan,
organik ve inorganik kirleticilerin uzaklaştırılmasında etkili ve ucuz bir araç olduğunu
göstermektedir (Devipriya,S. and Yesodharan, S., 2004). Kataliz eşliğinde fotoenerji kullanarak
renkli maddelerin oksidasyonu; artıma prosesleri içersinde dikkat çekici bir konuma sahiptir
Heterojen fotokataliz ise; boya içeren organiklerin ve inorganiklerin oksidasyonunu sağlamaya
yeterli bir İleri Oksidasyon prosesidir (El-Moselhy, M. M.,2009).
240 nm dalga boyunda ışık üreten UV lambası kullanılmıştır. Reaktörde toplam 6 lamba
bulunmaktadır. Her biri 6 watt gücündedir. Reaktör toplamda 36 watt ayarlanabilir güce
sahiptir. Fotokatalizör olarak nano- TiO2 kullanılmıştır. Numune için kuvars cam kullanılmıştır.
Yapılan çalışmada tekstil atıksuyunun, fotokatalitik reaktörde n.TiO 2 eşliğinde organik ve
inorganik kirleticilerin giderimi, askıda katı maddelerin giderimi, KOİ ve renk yönünden arıtma
sağlanması amaçlanmıştır.
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Şekil 1. Fotokatalitik reaktör düzeneği
2.5. Adsorpsiyon ile Arıtım
Konvansiyonel yöntemlerle giderimin güç olduğu özellikle renk gibi karalı olan kirleticilerin
uzaklaştırılmasında etkili bir verim sergileyen adsorbsiyon yöntemi ilk yatırım maliyeti dışında,
ekonomik açıdan makul bir yöntem olduğu söylenebilir. Adsorbsiyon prosesi, boya/sorbent
etkileşimi absorbanın yüzey alanı, tanecik büyüklüğü, sıcaklık, pH ve temas süresi gibi pek çok
fiziko-kimyasal faktörün etkisi altındadır.
Mısır koçanı, pirinç kabuğu, tahta, ağaç kırpıntıları gibi doğal adsorbanlar boya giderim
uygulamalarında yer almaktadır ancak etkinliği asit boyalara nazaran bazik boyalar üzerinde
daha fazladır. Tekstil endüstrisinde ise bazik boyaların kullanım alanı çok yaygın olmadığı için,
kullanım uygulamaları sınırlı kalmaktadır (Low, KS., Lee, CK., 1997).
Deneysel çalışmada tekstil endüstrisi atık sularının nano TiO2 adsorbanı eşliğinde renk ve KOİ
giderimi yönünden arıtımının araştırılması amaçlanmaktadır.
3. DENEYSEL BULGULAR
3.1. Başlangıç pH’ının Etkisi
Fotokatalitik ve adsorbsiyon yöntemlerinde pH etkili bir parametredir. Boyar maddelerin
tutulmasında ciddi derecede etkiye sahiptir.
Fotokatalitik reaksiyonlarda çözeltinin pH değeri, n.TiO 2 yüzeyindeki elektrostatik yükünü
etkileyebilmektedir. Bu nedenle pH, fotokatalizör yüzey yük yoğunluğunu ve dolayısı ile
fotokatalitik oksidasyon verimini belirleyici bir faktördür. Fotokatalitik arıtımda, fotokatalizör
yüzeyine adsorbe olan substrat ve yine fotokatalizör yüzeyinde oluşan OH• radikalleri arasında
gerçekleşmektedir. Fotokatalitik teoriye göre katalizörün yüzeyinde oluşan OH• radikalleri
yüksek oksidasyon özelliğinden dolayı ( 2,80 eV) yüzeye yakın noktalarda karşılaştıkları
substrat ile reaksiyona girerler. Atıksudaki boyaların yapısı, kullanılan katalizör etkinliğde
pH’ya bağlı olarak değişmektedir.

858

Adsorpsiyon ile arıtımda ise, hidronyum ve hidroksil iyonları kuvvetle adsorbe olduklarından,
diğer iyonların adsorpsiyonu çözelti pH’ından etkilenir. Ayrıca asidik veya bazik bileşiklerin
iyonizasyon derecesi de adsorpsiyonu etkilemektedir..
Tekstil endüstrisi atık suyunda pH’ ın renk ve kimyasal oksijen ihitiyacı (KOİ) giderme
verimleri üzerine etkisini incelemek için farklı pH değerlerinde atık su numuneleri ile
çalışılmıştır. Başlangıçta suyun pH’ı 4-4,5 civarındadır.
Fotokatalitik ve adsorpsiyon arıtım yöntemlerinde belirli pH larda KOİ Giderim verimler
grafikteki gibidir.

Şekil 2. pH’ın adsorpsiyon ve fotokatalitik arıtımda KOİ giderme verimi üzerine etkisi
(Adsorpsiyon için; ; t =60 dk ; Nano TiO2 = 10 g L-1; Karıştırma hız = 150 rpm. Fotokatalitik
reaktör için; t =60 dk ; Nano TiO2 = 10 g L-1 dir. )

Şekil 3. pH’ın adsorpsiyon ve fotokatalitik reaktörde renk giderme verimi üzerine etkisi
(Adsorpsiyon için; ; t =60 dk ; Nano TiO2 = 10 g L-1; Karıştırma hız = 150 rpm. Fotokatalitik
reaktör için; t =60 dk ; Nano TiO2 = 10 g L-1 dir. )
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3.2. Nano TiO2 Dozunun Etkisi
Adsorpsiyon bir yüzey işlemi olduğundan, adsorpsiyon büyüklüğü spesifik yüzey alanı ile
orantılıdır. Adsorbentin partikül boyutunun küçük, yüzey alanının geniş ve gözenekli yapıda
olması adsorpsiyonu artırır.Adsorpsiyon ile arıtımda optimum n.TiO2 dozunu belirlemek için,
pH ve süre sabit tutularak çalışılmıştır. Sonuçta KOİ giderim veriminde ve 2.5g n.TiO 2/L dan
sonra kayda değer bir artış gözlenmemiştir. Maliyette göz önünde bulundurularak optimum
2.5g n.TiO2/L olarak belirlenmiştir.
Fotokatalitik arıtımda da pH ve süre sabit tutularak çalışmalar yapılmıştır. Bu arıtımda da
benzer olarak 1.5 g n.TiO2/L den sonra sabitlenme gözlenmiş ve sonuç olarak optimum doz 1.5
g n.TiO2/L belirlenmiştir.

Şekil 4. n.TiO2 Dozunun adsorpsiyon ve fotokatalitik reaktörde KOİ giderme verimi üzerine
etkisi (Adsorpsiyon için; ; pH=2 ; t= 60 dk; Karıştırma hız = 150 rpm. Fotokatalitik reaktör
için; pH=2 ; t= 60 dk dır. )

Şekil 5. Nano TiO2 Dozunun adsorpsiyon ve fotokatalitik reaktörde renk giderme verimi
üzerine etkisi (Adsorpsiyon için; ; pH=2 ; t= 60 dk; Karıştırma hız = 150 rpm. Fotokatalitik
reaktör için; pH=2 ; t= 60 dk dır. )
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3.3. Sürenin Etkisi
Adsorpsiyon işleminde temas süresi belirlenmesi gerekli olan önemli parametrelerden biridir.
Organik ve inorganik kirleticilerin gideriminde süreyi belirlemek için, pH ve doz sabit tutularak
çalışılmıştır. Sonuç olarak KOİ giderim veriminde 30 dk dan sonra kayda değer bir artış
gözlenmemiştir. Optimum parametre 30 dakika olarak belirlenmiştir.
Fotokatalitik arıtımda da pH ve doz sabit tutularak çalışmalar yapılmıştır. KOİ Giderim
veriminde optumum 60 dk olarak seçilmiştir.

Şekil 6. Sürenin adsorpsiyon ve fotokatalitik reaktörde KOİ giderme verimi üzerine etkisi
(Adsorpsiyon için; ; pH=2 ; Nano TiO2 = 2,5 g L-1; Karıştırma hız = 150 rpm. Fotokatalitik
reaktör için; pH=2 ; Nano TiO2 = 1,5 g L-1 dir. )

Şekil 7. Sürenin adsorpsiyon ve fotokatalitik reaktörde renk giderme verimi üzerine etkisi
(Adsorpsiyon için; ; pH=2 ; Nano TiO2 = 2,5 g L-1; Karıştırma hız = 150 rpm. Fotokatalitik
reaktör için; pH=2 ; Nano TiO2 = 1,5 g L-1 dir. )
3.4. Sıcaklığın Etkisi
Adsorpsiyon işlemi genellikle ısı veren bir tepkime biçiminde gerçekleşir. Bu nedenle azalan
sıcaklık ile adsorpsiyon büyüklüğünün artması beklenir. Yapılan çalışmaya göre adsorpsiyon
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bir süre artış gösterip ardından azalarak sabitlenmeye başlamıştır. Optimum sıcaklık KOİ
giderim verimi dikkate alınarak 250C olarak belirlenmiştir.

Şekil 8. Sıcaklığın adsorpsiyonda KOİ giderme verimi üzerine etkisi ( pH=2 ; t= 30 dk;
Nano TiO2 = 2,5 g L-1; Karıştırma hız = 150 rpm ).

Şekil 9. Sıcaklığın adsorpsiyonda KOİ giderme verimi üzerine etkisi ( pH=2 ; t= 30 dk;
Nano TiO2 = 2,5 g L-1; Karıştırma hız = 150 rpm ).
4.SONUÇ VE TARTIŞMA
Yapılan çalışmada endüstriyel tekstil atıksuyu arıtımı için adsorpsiyon ve fotokatalitik arıtma
yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma pilot ölçekli gerçekleştirilmiştir. Adsorpsiyon ile arıtmada
optimum parametreler; pH 2,30dk ve 2.5g n.TiO2/L ve 25 0C olarak bulunmuştur. Fotokatalitik
arıtmada ise optimum parametreler ; pH 2, 60 dk ve 1.5 g n.TiO 2/L . KOİ giderimi için
fotokatalitik arıtım ile optimum koşullarda %50 verim sağlanırken; adsorpsiyon ile optimum
dozlarda %55 verime ulaşılmıştır. Renk giderimi ise fotokatalitik arıtım ve adsorpsiyon ile
arıtım yönetmlerinde optimum dozlarda sırasıyla %95 ve %93 olarak bulunmuştur. Renk
giderim verimi yüksek olmasına rağmen KOİ giderim veriminin düşük olmasının sebebi, atıksu
içeriğindeki boyaların tam olarak karbondioksit ve suya kadar ayrışmamasından
kaynaklanmaktadır. KOİ giderim verimini artırmak için alternatif olarak ön proses şeklinde
elektrokoagülasyon yöntemi eklenebilir. Endüstriyel tekstil atıksuyunun arıtımında KOİ de
güçlü bir verim sağlanmak isteniyorsa, n.TiO2 veya herhangi bir adsorbana ihtiyaç duyulmadan
ileri oksidasyon prosesleri uygulanabilir ve KOİ de iyi bir giderim sağlanabilir.
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Şekil 10. Fotokatalitik ve adsorpsiyon ile arıtımda yüzde KOİ ve renk giderim sonuçları
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Abstract
One of the most important problems is in the world today is water scarcity. In addition, the need
for water increases rapidly with the increase in the speed of urbanization. It is known that rapid
and uncontrolled urbanization destroys green land areas that are effect also watersheds and so
that water quality deteriorates. Furthermore, in the urban area, permeable land areas are losing
by turning rapidly impermeable areas. These circumstances are very related to rainwater surface
runoff increases and cause serious floods in the urban area. The protection and continuity of
scarce water resources require rational water management. Rainwater management and
rainwater collection is an important subject in sustainable urban water supply and flood
prevention. In this context, green roofs are an important opportunity for water management in
the scope of sustainable urban life.
Green roofs reduce the water load of infrastructure systems by delaying rainwater flow. In
addition, it will be possible to prevent rainwater from reaching the points where it is not possible
to use it like seas and infrastructure systems. With the rainwater harvest to be made, it will be
effective in preventing the urban floods by keeping the flow in the water with its hold. By
retaining these waters, positive contributions can be made to the clean water basins, which are
facing disappearance. Rainwater passing from the green roof to the stream is a natural filtration
process. Thus, this naturally purified water can be treated as domestic water without the need
for additional treatment.
In this study, in a scenario where green roofs were applied, the classical and green roofed roof
systems of rainwater harvesting for the locality in Kocaeli region were compared and literature
data were evaluated.
Keywords: Green Roof, Rainwater Harvesting, Urbanization, Water Management, Sustainability.

1. INTRODUCTION
Sustainable urban life has a need to be a principle that of being able to meet its own needs
within the production-consumption cycle, waste production, energy use, and water use. The
green buildings that have green roofs, which are the building blocks of sustainable cities, are
buildings with the least impact on the environment. The energy consumption of city buildings
determines the climate. For this reason, making buildings more energy efficient is important for
decreasing city energy consumption.
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One of the most important problems in the world today is water scarcity and with the increase
in the rate of urbanization, the need for water increases rapidly. A supply deficit of 40% is
expected by 2030 (Meng et al. 2017). It is known that rain water flow and increase in
impermeable areas have negative effects on water quality, water basins and water systems
related to urbanization. The conservation and sustainability of scarce water resources requires
the implementation of rational Integrated Water Management Technologies (ESSC). In this
context; rainwater management and rainwater collection, water conservation, water reclamation
and water reuse, energy management, nutrient recovery, resource separation and localization of
water, and the protection and use of local groundwater (Leeuwen et al.,2012).
Green roofs reduce the water load of infrastructure systems by delaying rainwater flow. In
addition, it will be possible to prevent rainwater from reaching the points where it is not possible
to use it like seas and infrastructure systems. With the rainwater harvest to be made, it will be
effective in preventing the urban floods by keeping the flow in the water with its hold. By
retaining these waters, positive contributions can be made to the clean water basins, which are
facing disappearance. Rainwater passing from the green roof to the stream is a natural filtration
process. Thus, this naturally purified water can be treated as domestic water without the need
for additional treatment.
In this study, considering the climate of Kocaeli region, the effect of green roof for water
harvesting was calculated by using a green roof and a traditional roof, and evaluations were
made considering the other benefits of this system.
2. GREEN ROOFS
Green roofs can be examined in two groups as extensive and intensive plants according to plant
density. In addition, according to the characteristics of the field, these two systems are used
together in mixed applications. The system to be used is decided according to the structural
capacity of the building and the project objectives (Worden et al., 2004)
Green roofs in general; It consists of waterproofing membrane, root holder, drainage layer, filter
layer, growth medium and vegetation layers. When designing green roof systems, the type of
green roof, static load capacity of the structure, root holding of the environment, water
evacuation, slope, usability as terrace, ambient conditions, weather conditions, maintenance
conditions, fasteners are important criteria to be considered. Figure 1 shows the layers of green
roofs.

Figure 1: Green Roof Layers
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2.1 Extensive Green Roof
This system requires less water in the roof, maintenance-free, hard, dry and resistant to high
temperature atmospheric conditions plant varieties should be preferred. Usually plants such as
moss, grass, shrubs, small trees are preferred. Due to the fact that they have water retention
properties, they are short and have horizontal spread, the usage rates of these plants are quite
frequent. However, they are more affected by atmospheric conditions such as wind and frost as
they are short plants. In addition, these plants require little watering and maintenance. Grass
use is not preferred because intensive care requires mowing and fertilizing. In such roofs, only
periodic maintenance is sufficient. It requires irrigation during the establishment phase and in
cases of insufficient rainfall (Worden et al., 2004)
Extensive roofs are not preferred for use. But environmental benefits are high. They can help
to reduce the negative effects of urbanization in water management because of their
characteristics such as filtering, absorbing or retaining rainwater.
2.2 Intensive Green Roof
Intensive green roofs resemble traditional-style gardens with large trees and shrubs, with a
greater variety of plant species. They are usually designed on flat roofs. It can be used as open
spaces for public use, including walking and seating areas. The vegetation may have one or
more layers. Since they are multi-layered structures, they should be installed on a concrete roof
that can carry the load.
Intensive green roofs are standard garden structures and require long-term maintenance. They
can also be designed in the park concept as well as vegetation, since there may be areas available
for individual use. Table 1 shows the extensive and intensive green roof building layers.
Table 1. Extensive and Intensive Green Roof Layer
Extensive Green Roof
Layer
Vegetation Layer
Growth Medium (5-15 cm)
Filter-separating layer

Intensive Green Roof Layer

Drainage layer

Drainage layer

Protection layer

Isolation layer

Vapour Barrier

Vapour Barrier

Roof layer-isolation layer

Impermeable layer
Membrane
Roof layer

Vegetation Layer
Growth Medium (20-120 cm)
Filter-separating layer
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3. RAIN WATER MANAGEMENT WITH GREEN ROOFS
One of the main environmental problems of urbanization is that the hydrological cycle is very
high during rainfall, low in the rest, and it is necessary to cope with this fluctuation.
These fluctuations can increase with climate change. New storage reservoirs, ponds or green
areas should be established to reduce or retain flow during rainfall (Ferguson, 1998; White,
2002). This means redesigning the hydrological system. Ecological urbanization will be
possible with the creation of green areas. However, due to high impermeable surfaces and high
land prices, the creation of green areas is economically difficult.
An important advantage of green roofs is that it reduces rainwater flow. Impermeable roof
surfaces become permeable surfaces with green roofs. With this feature, it reduces the load on
sewerage systems between 70-95% in summer1. In a report published by Mentens in 2006,
German studies from 1987 to 2006 reported that intensive green roofs delayed the annual
rainfall flow by 65-85%, whereas for extensive roofs it was 27-8%. Carter and Rasmussen
(2006) found an inverse relationship between the amount of precipitation and the percentage of
precipitation held. 88% of precipitation is kept in rains less than 25.4 mm, more than 54% in
medium scale (25.4-76.2 mm), 48% in large scale (greater than 76.2 mm) It was observed that
the rate of rainfall. They reported that the flow in the green roof is smaller in small scale rains
than in the traditional roof, but this difference is reduced in large scale rains (Berndtsson, 2012).
Simmons et al., where all precipitation less than 10 mm can hold on the green roof and delay
the flow by about 10 minutes. in 2008. Villarreal and Bengtsson (2005) found that the rate of
water retention on the green roof depends largely on the precipitation intensity. The lower the
rainfall intensity, the higher the retention rate. 39-64% of the precipitation is kept when the
rainfall density is 0.4 mm / min and roof slope is between 2-14 degrees, and this rate is observed
between 14-21% when the rainfall density is 1.3 mm / min. In 2005, DeNardo et al. observed
that the roof flow of green roofs decreased from 2.4 mm / h to rainfall of 4.3 mm / h. They
reported that green roofs delayed the onset of flow by 5.7 hours and delayed peak flow by an
average of 2 hours.
Figure 2 shows the difference between rainfall intensity and time to pass through the green roof
and traditional roof (Mentens et al., 2005).

Figure 2. Typical cumulative runoff from a non-greened roof and an extensive green roof
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In the report by Berardi at 2013, DeNardo et al. by VanWoert et al. in his studies, it was
observed that the flow was reduced by 60% in extensive roofs and by 100% in intensive roofs.
And also Van Woert et al. rainwater retention level was compared for three different roof
structures: traditional roof, plantless extensive roof and plant extensive roof. The results showed
a 82.8% improvement in rainwater retention level for green roof. The results of the study
comparing traditional roof, traditional green roof and extensible green roof combined with
drainage system showed a 57% decrease in flow in conventional green roof and 71.7% decrease
in extensive green roof .
In a study conducted in North Carolina, it was observed that a green roof reduces the total
annual flow on the roof surface by 60% and that the water flowing during peak rainfall
decreases by 75%. In Portland Oregon, the overall flow of the 10 cm deep extensible roof has
been reported to be reduced by approximately 70%. It is stated in the studies that New York is
able to keep 30 cm rainfall per square meter annually on an extensible roof. In a one-year study
in Pennsylvania, it was reported that despite the snow and freezing conditions in the winter,
20% of the total monthly precipitation and almost all precipitation were retained in the summer
(Garrison and Horrowitz, 2012).
Eksi et al. (2011), the water and energy balance of the traditional and green roofs were examined
in a period of 5 years starting in 2011 in Istanbul. Results; In the summer months, the traditional
roof has a temperature of over 30˚C during the 28-day period, while the number of days that
the green roof reaches this temperature is 7 days. In the traditional roof, the temperature of the
internal structure was read over 30˚C for 56 days, while this time was 3 days on the green roof.
It has been observed that the amount of water that will flow will be reduced by 1-23 hours
depending on the amount of water in the growing environment at the time of precipitation, and
the amount of water that will flow into the stream is reduced by 20-100%. The rainfall retention
rates obtained as a result of the literature studies are shown in Table 2.

REFERENCE

Table 2. Ratio of rainfall in green roofs
Reduction in surface Length of study
flow(%)
period

Mentens (2006)
Carter, Rasmussen (2006)

27-85
12-52

13 months

Villarreal, Bengtsson (2005)

36-86

17 months

VanWoert et al.
Eksi et al. (2011)
Liu and Baskaran (2005)

57-72
20-100
85

15 months
5 years

Liu and Minor (2002)
Li et al.(2005)

57
65
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3. MATERIAL AND METHOD
Considering the amount of rain water retained in green roofs, it is possible to collect the retained
water and use it in irrigation or water demands for households and building. For this purpose,
if it is calculated the amount of rain water to be kept for 100 m² which is considered as
prototype;
Green roof installation costs; project, layers, climatic conditions, slope, etc., and the cost is
about 25 € / m² layers + 110 € / m³ soil-landscape (Onduline, 2017).
Layer installation cost: 100 m² * 25€/ m² = 2500 €
a. Extensive Green Roof Installation Cost
For an area of 100 m², if 15 cm of soil depth is considered on the extensible roof, 15 m³ of soil
will be needed.
Landscaping cost: 15 m³*110 €/ m³ =1650 €
Total installation cost: 4150 €
b.

Intensive Green Roof Installation Cost

100 m² * 32.5€/m² = 3250 €
For an area of 100 m², if 30 cm of soil depth is considered on the extensible roof, 30 m³ of soil
will be needed.
30 m³*143 €/ m³ =4290 €
Total installation cost: 7540 €
The average annual rainfall in Kocaeli province: 814,7 kg/ m²*year from Table 3.
Table 3. Annual Rainfall Rates for Kocaeli2
Average
number of
rainy days
Monthly Total
Rainfall Av.
(kg/m²)

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

May.

Jun.

July

Aug.

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

17,3

15,3

14,1

11,6

9,9

8,1

5,5

5

7,1

11,3

12,3

16,3

94,2

72,8

72,5

54,5

46,3

52,3

36,5

44,9

54,1

89,9

82,5

114,2

For 100 m² roof area; 100 m²*814,7 kg/ m²=81.470 kg/year.
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In the traditional roof, the entire ratio can be harvested. But, the green roof retains some of the
rain.
The 15 cm extensive green roof has a water holding capacity of 3.7 L/m² (Onduline, 20173).
For a 30 cm intensive roof, it will be 7.4 L/m².

Figure 3. Comparison of flow of rainwater in rural, agricultural and urban areas
As can be seen in Figure 3, the flow rate in the urban area is between 55-100% and 0-15%
retention and 0-30% evaporation is observed (Karpuzcu, 2014). In this case, urban area for
traditional roof and agricultural and rural area flow values for extensive and intensive roof can
be taken. 30% adhesion, evaporation and so on. Approximately 57,000 kg of precipitation will
fall on the roof with loss estimated by roads.
Water Recovery Cost
• Monthly water use for a family 15 m³ * 12 months = 180 m³ / year water is required.
• Unit water price: 0,93€/ m³ for Kocaeli.
• 180 m³ * 0,93 €/ m³ = 167,4 € can be calculated as the annual water bill.
If the precipitation falling on the roof is harvested with 30% loss; 55 m³ / year
in this case the water bill; 55m³ / year * 0.93 €/ m³ = 51 € / year will be reduced.
Traditional roofs have a higher harvest rate than green roofs. Green roofs can reduce the rainfall
flowing by keeping the flora and rain water in their bodies.
Turkey is among the countries suffering from water stress. With the rapid population growth,
limited resources and the effects of global warming, it can be predicted that it will be a water
poor country in the coming period. Green roofs can play an important role in rainwater
management for sustainable urban life. Literature studies have shown that almost all of the
rainfall flows from the classical roof surface, while most of the rain is kept on green roofs.
Green roofs can reduce the water load reaching the infrastructure by holding the rainwater,
prevent natural disasters such as floods, and protect freshwater resources.
In addition to the contribution of green roofs to the infrastructure systems by delaying the flow
of rain water, the use of the water which cannot be kept to the points which cannot be reused
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cannot be reused, such as seas and infrastructure systems, and their use in line with the
sustainable building concept promises. With this feature, it has been observed in literature
studies that it reduces the load on sewerage systems between 70-95% in summer, delays the
onset of rainwater flow by 5.7 hours and delays peak flow by 2 hours on average. It has been
observed that there is a decrease in rainwater flow by 60% in extensive roofs and 100% in
intensive roofs. However, the literature shows that there is an inverse relationship between the
amount of precipitation and the percentage of precipitation held. After the roof has reached
saturation, the precipitation rate will flow. In this case, it shows that in large scale rainfall, the
amount of flow that will flow through the roof will increase. With the retention of these waters,
positive contributions can be made to clean water basins which are about to disappear. Even in
heavy winter conditions, snow and freezing conditions, 20% of the monthly rainfall, in summer,
almost all of the results of the research is held.
4. CONCLUSION
Green roofs provide significant benefits in the economic, social and environmental aspects of
sustainable life. With the calculations revealed in water management, it can be seen that it can
provide economically important savings in urban life. With the calculations made in this study,
it has been tried to put forward the savings rates that green roofs would provide. The studies to
be carried out in the next stage, prototype applications, calculations with experimental
conditions and calculations can be carried out by application conditions.
Given the limited fresh water resources around the world, green roofs are an important and
valuable opportunity for sustainable city life. Since green roofs retain rainwater, the amount of
rainfall that can be harvested on traditional roofs will be greater than on green roofs. Green
roofs have a significant effect in reducing rainfall, as seen in litareture studies. With the increase
of concretization as a result of urbanization, the areas where rainwater can be absorbed are
decreasing. Green roofs have effects such as preventing floods and reducing the load on
wastewater infrastructure systems by keeping rainwater within them. In this study, the cost
calculation of these effects is not mentioned. The amount of precipitation that can be harvested
was calculated. In addition, the rainfall rates that can be retained by the green roofs are
emphasized. While it can hold almost all of the precipitation according to the rainfall intensity,
it has been observed in the literature studies that it can delay the amount to flow between 1-20
hours.
REFERENCES
Berardi U., GhaffarionHaseini A., (2013), “State-of-the-Art-Analysis of the Environmental Benefits of Green
Roofs”, Applied Energy 115, 411-428
Berndtsson J. C., (2012), “Green Roof Performance Towards Management of Runoff Water Quantitiy and Quality:
A review”, Ecological Engineering 36, 351-360.
Carter, T., & Keeler, A. (2008). Life-cycle cost-benefit analysis of extensive vegetated roof systems. J Environ
Manage, 87(3), 350-363. doi:10.1016/j.jenvman.2007.01.024
Dikmen Ç. B., Savcı S., (2015), “Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kapsamında Çevre Dostu Yeşil Çatı
Uygulamalarının İrdelenmesi”, 2. International Sustainable Building Symposium, 214-220, Ankara, Türkiye,
28-30 Mayıs.
Ekşi M., Uzun A., (2015), “Yeşil Çatı Sistemlerinin Su ve Enerji Dengesi Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul
Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 2016-66, 119-138

871

Garrison N., Horowitz C., (2012), “Looking Up: How Green Roofs and Cool Roofs Can Reduce Energy Use,
Adress Climate Change, and Protect Water Resources in Southern California”, NRDC Report (Natural
Resources Defence Council), R:12-06-B, 1-31.
Karpuzcu M., (2014), “Gri Su Kullanımı, Kentsel Tasarım Kazanımları”, Powerpoint Sunusu.
Lee, J. H., Hancock, M. G., & Hu, M.-C. (2014). Towards an effective framework for building smart cities:
Lessons from Seoul and San Francisco. Technological Forecasting and Social Change, 89, 80-99.
doi:10.1016/j.techfore.2013.08.033
Leeuwen C. J., Frijns J., Wezel A., Ven F. H M., (2012), “City Blueprints: 24 Indicators to Assess the
Sustainability of the Urban Water Cycle”, Water Resour Manage (2012), 2177-2197
Meng T., Hsu D., Wadzuk B., A.M.ASCE, (2017), “Green and Smart: Perspectives of City and Water Agency
Officials in Pennsylvania toward Adopting New Infrastructure Technologies for Stormwater Management”,
J. Sustainable Water Built Environ., 1-8.
Mentens, J., Raes, D., Hermy, M., (2006), “Green Roofs as a Tool for Solving the Rainwater Runoff Problem in
the Urbanized 21st Century”, Landscape and urban Planning 77 (2006), 217-226.
Oberndorfer E., Lundholm J., Rowe B., (2007), “Green Roofs as Urban Ecosysyems: Ecological Structures,
Functions, and Services”, BioScience, 57 (10), 823-833.
Rowe D.B., (2010), “Green Roofs as a Means of Pollutant Abatement”, Environmental Pollution 159, 2100-2110.
Susca T., Gaffin S.R., Dell’Osso G.R., (2011), “Positive Effects of Vegetation: Urban Heat İsland and Green
Roofs”, Environmental Pollution 159, 2119-2126.
Şahin, N. İ., Manioğlu G., (2011), “Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması”, X. Ulusal Tesisat Mühendsliği
Kongresi, 529-542, İzmir, Türkiye, 13-16 Nisan.
Worden E., Guidry D., Ng A. A., Schore A., (2004), “Green Roofs in Urban Landscapes”, ENH 984,
Environmental Horticulture Department, University of Florida, 1-3.
1
Web (2017). http://www.green-urbanscape.com/tr.
2
Web (2017), https://www.mgm.gov.tr/
3
Web , (2017), https://www.onduline.com.tr/

872

PETROL TÜREVLİ KİRLETİCİLER İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARIN
ARITIMI
Elanur Adar
Çevre Mühendisliği, Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye
* Sorumlu yazar, e-posta: aelanur@artvin.edu.tr; cm.elanur@gmail.com

Özet
Nüfusun artması, sanayinin ve teknolojinin gelişmesi ile petrol ürünlerinin kullanımı da
artmaktadır. Böylece de petrolün çıkarılması, işlenmesi, nakliyesi ve kullanımı da artmaktadır.
Literatür araştırması ve BOTAŞ’tan edinilen bilgiye göre petrol kazaları başlıca hırsızlık ve
işletme kaynaklı olmak üzere 2 sebepten dolayıdır. Kazaların büyük kısmını hırsızlık
oluşturmaktadır. Önemli bir enerji kaynağı olan petrol, yüksek oranda metal ve ağır polisiklik
aromatik hidrokarbonlar (PAH) içermektedir. Ağır metaller de PAH’lar da kolay ayrışmayan
ve çevrede birikim göstererek uzun süre kalarak çevreyi kirletir ve biyolojik dengenin
bozulmasına neden olur. Petrol ürünü olan yağların toprakta kalma süresi 30-40 yıl, ham
petrolün kalma süresi 70 yıldan çoktur. Petrollü hidrokarbonların toprağı kirletmesi; yetersiz
havalanma, mikrobiyal faaliyetlerin azalması, toprak nutrientlerinin immobilizasyonu ve toprak
pH’nın düşmesi gibi olumsuz etkiler meydana gelmektedir. Toprağı kirleten petrol ve
türevlerini gidermek için yerinde ve yerinden çıkarılarak uygulanabilen çeşitli arıtım metotları
vardır. Petrol kirliliğinin gideriminde, biyolojik arıtma (mantar, bakteri, bitki), yakma, düzenli
depolama, solidifikasyon/stabilizasyon ve vakum ekstraksiyonu yaygın şekilde kullanılan
yöntemlerdir.
Literatür bilgisine dayanarak seçilen 7 yöntemin fayda, maliyet ve risk açısından
karşılaştırılması sonucunda bertaraf yöntemlerinden yerinde izolasyon, arıtım yöntemlerinden
ise vakum ekstraksiyonu ve biyolojik arıtma en tercih edilebilecek yöntemlerdir. Yaygın
kullanılan yakmanın en büyük dezavantajı ise yüksek maliyetidir.
Anahtar Kelimeler: Arıtma, Bertaraf, Maliyet, Petrol, Risk, Toprak

TREATMENT OF CONTAMINATED SOILS WITH PETROLEUM-DERIVED
POLLUTANTS
Abstract
With the increase in population, the development of industry and technology, the use of
petroleum products is also increasing. Thus, the extraction, processing, transportation and use
of petroleum are also increasing. According to the literature research and BOTAŞ, petroleum
accidents are mainly due to theft and operation. Most of the accidents are theft. Petroleum, a
major energy source, contains high levels of metal and heavy polycyclic aromatic hydrocarbons
(PAHs). Heavy metals and PAHs do not dissociate easily and accumulate in the environment.
They remain long time and contaminate the environment. Thus, they cause deterioration of the
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biological balance. Oils, which are petroleum products, have a residence time of 30-40 years
and the duration of crude petroluem is more than 70 years. Pollution of petroleum hydrocarbons
occur adverse effects such as inadequate ventilation, decrease in microbial activity,
immobilization of soil nutrients and decrease in soil pH. There are a variety of treatment
methods that can be applied both in and out of the soil to remove petroleum pollution and its
derivatives. In the removal of petroleum pollution, biological treatment (fungus, bacteria,
plants), incineration, landfill, solidification/stabilization and vacuum extraction are commonly
used methods.
Based on the literature, 7 methods selected in terms of benefit, cost and risk have compared.
As a result of comparison, in situ isolation from the disposal methods, vacuum extraction and
biological treatment from the treatment methods are the most preferred methods. The biggest
disadvantage of the commonly used incineration is its cost.
Keywords: Cost, Disposal, Petroleum, Risk, Soil, Treatment

1. GİRİŞ
Petrol önemli bir enerji kaynağıdır. Kolay ayrışamayan ve çevrede birikim gösterebilen
metalleri ve polisiklik aromatik hidrokarbonları (PAH) içermektedir. Nüfusun artması,
sanayinin ve teknolojinin gelişmesi ile petrol ürünlerinin kullanımı da artmaktadır. Böylece de
petrolün çıkarılması, işlenmesi, nakliyesi ve kullanımı da artmaktadır. Yeraltından çıkarılan
petrolün işlenmesi sonucu benzin, mazot/motorin, gaz yağı, LPG, plastik, asfalt, fuel oil,
parafin, katran vb. ürünler elde edilmektedir. Bu ürünlerden fuel-oil, gaz yağı ve sıvılaştırılmış
petrol gazı (LPG) Türkiye’de ısıtma amacı ile kullanılmaktadır. Elektrik üretimi ve sanayide ısı
üretimi amacıyla ise fuel-oil yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yeraltından çıkarılan veya boru
hatları ile temin edilen petrolün % 28’i sanayide, % 40’ı ulaştırma ve %32’si ise ısıtma ile diğer
alanlarda kullanılmaktadır. Petrol enerji tüketiminin %33,3 ünü oluşturmaktadır (TPAO, 2018).
Orta Doğu ve Meksika Körfezi gibi belirli alanlarda rezervleri olan petrol, deniz ve/veya kara
yolu ile farklı şekillerde (gemi, tanker, boru hatları vb) taşınmaktadır. Türkiye ise petrollerini
Irak-Türkiye (1976- 70,9 milyon ton/yıl) ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (2006- 50 milyon ton/yıl)
transit boru hatlarından temin etmektedir. Batman-Dörtyol (1967-4,5 milyon ton/yıl) ve
Ceyhan-Kırıkkale (1986-7,2 milyon ton/yıl) ulusal boru hatları ile de farklı bölgelere
taşımaktadır. Petrolün çıkarılması, işlenmesi, taşınması ve kullanım esnasında oluşan kazalar,
sızıntılar ve/veya dikkatsizlikler/bilinçsizlikler toprak ve su ortamında kirliliğe neden
olmaktadır. Akaryakıt depolama tankları (özellikle de yeraltı tankları), ürün taşıma amacıyla
kullanılan boru hatları potansiyel kirletici ve tehlikeli kaynaklardandır. Literatür araştırması ve
BOTAŞ’tan edinilen bilgiye göre petrol kazaları başlıca hırsızlık ve işletme kaynaklı olmak
üzere 2 sebepten dolayı olmaktadır. BOTAŞ’tan edinilen bilgiye göre kazaların büyük kısmını
hırsızlık oluşturmaktadır. Sabotaj ise 2012 den sonra olmadığı ifade edilmiştir. Yılda da
yaklaşık 10 tane kaza gerçekleşmektedir (BOTAŞ, 2019). 2017 yılı dünya petrol rezervi, 1,7
trilyon varil olarak açıklanmıştır ve dünya petrol tüketimi %1,8’lik artış ile yaklaşık 98 milyon
varil/gün olarak gerçekleşmiştir (TPAO, 2018). EPDK (2017) verilerine göre Türkiye’de
yaklaşık 29 milyon ton petrol türevli ürün üretilmektedir. Aktif rafineriler, 1955 yılında kurulan
Batman (1,1 milyon ton/yıl), 1961 yılında kurulan İzmit (11 milyon ton/yıl), 1972 yılında
kurulan İzmir (11 milyon ton/yıl), 1986 yılında kurulan Kırıkkale (5 milyon ton/yıl) ve 2018
yılında kurulan İzmir-Star (10 milyon ton/yıl) dır (TÜPRAŞ, 2019; Çelebioğlu, 2018). 100
üzerinde dağıtım şirketi (akaryakıt firması) olup 13000 aktif petrol akaryakıt istasyonu ve
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10000 LPG istasyonu vardır. Petrolün %75’i akaryakıt istasyonları, %13’ü havacılık şirketleri,
%8’i denizcilik şirketleri ve %4’ü ise serbest kullanıcılar (endüstri, kamu) tarafından
tüketilmektedir (TPAO, 2018). 10,8 milyon m 3 depolama kapasitesine sahip 100’ün üzerinde
depolama tesisi (5,5 milyon m3 rafineriler tarafından, 5,3 milyon m3 depolama lisansı sahipleri
tarafından ve 1,5 milyon m3 beşinci rafineriden (Star)), 32 iletim lisansı sahibi (2 ham petrol
boru hattı Batman – Dörtyol ve Ceyhan – Kırıkkale, 30 rafineriler ile depolar arası akaryakıt
taşıyan boru hatları), 81 taşıma lisansı sahibi (75 denizyolu, 6 demiryolu), 60 ihrakiye teslim
lisansı sahibi ve 15 işleme lisansı sahibi (2 Petrokimya- 12 Biodizel-1 Atıktan Üretim) vardır
(Çelebioğlu, 2018; PETDER, 2017). Petrol kirliliği ile çeşitli çalışmalar (Erdoğan, vd., 2014;
Hız, 2015; Dindar, vd., 2017; Ojewumi, vd., 2018; Li, vd., 2018a; Hatami, vd., 2018; Li, vd.,
2018b) yürütülmüştür.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki petrol kaynaklı toprak kirliliği ve yönetimi hakkında bilgi
vermek, yaygın şekilde kullanılan arıtım/bertaraf yöntemlerini fayda, maliyet ve risk açısından
karşılaştırmaktır.
2. ARITMA/BERTARAF YÖNTEMLERİ
Petrol, toprağın yüzeyini kaplamakta ve böylece toprağın yapısını yani filtrasyon özelliğini
bozmaktadır. Toprağın filtrasyon özelliğinin bozulması ile oksijen difüzyonu engellenmesi
sonucu bitkiler oksijensiz kalmaktadır. Kısacası, petrollü ürünlerin toprağa dökülmesi; yetersiz
havalanma, mikrobiyal faaliyetlerin azalması, toprak nütrientlerinin immobilizasyonu ve toprak
pH’nın düşmesi gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır. Petrol ürünlerinde yağların toprakta
kalma süresi 30-40 yıl iken ham petrolün kalma süresi 70 yıldan fazladır (Dindar, vd., 2017).
Toprakta en önemli petrol kirliliği kaynakları sondaj sonrası rafine etme, depolama, taşıma gibi
aşamalarda sızıntıların oluşması ve kazaların yaşanmasıdır. Petrol kirliliği başlıca sondaj
kuyuları, pompa istasyonları, boru hatları ve kullanım yerlerinden (örnek taşıt kazası vb.)
toprağa salınır. Bu kaynaklardan petrolün toprağa dökülmesi ise kaza, doğal afet, sabotaj,
hırsızlık, işletme kaynaklı (uygun olmayan depolama, bertaraf vb.) olabilmektedir. Kirliliğin
büyük çoğunluğunu hırsızlık ve işletme kaynaklı oluşturmaktadır (BOTAŞ, 2019).
Türkiye’de toprak ve yer altı suyunun kirliliğinin giderimi ve kontrolü 8 Haziran 2010 yılında
çıkartılan “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmelik” dayanarak yürütülmektedir. Denizlerdeki petrol kirlilik kontrolü ise 5312 sayılı
“Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda
Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” a göre yürütülmektedir.
Petrol türevli toprak kirliliğini gidermek için yerinde (toprak gazının vakumla ekstraksiyonu,
biyoventilizasyon, biyoremediasyon, solidifikasyon/stabilizasyon, toprak yıkama vb.) ve
yerinden çıkarılarak (toprak yıkama, ısıl arıtım [yakma, desorpsiyon, vitrifikasyon, indirgeme],
biyolojik arıtım, kimyasal arıtım, metal ekstraksiyonu, solidifikasyon/stabilizasyon vb.)
uygulanabilen çeşitli arıtım metotları vardır. Petrol, hem organik (TOX, TPH, BTEX, TVOCs
vb.) hem de inorganik (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, vb. ) kaynaklı kirletici olduğu
için arıtım yöntemi seçerken bu husus göz önünde bulundurulmalıdır. Bertaraf yöntemleri ise
depolama, yerinde izolasyon ve tekrar kullanımdır (Hız, 2015).
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Petrol kirliliğinin gideriminde, bakterilerle biyolojik parçalama, yakma, düzenli depolama,
solidifikasyon/stabilizasyon, bariyerler (yerinde izolasyon), vakum ekstraksiyonu ve
fitoremediasyon (yonca, kavak, ardıç) yaygın şekilde kullanılan yöntemlerdir. Örneğin,
akaryakıt döküntüleri, zemine sızıntı olması gibi durumlarda, hidrokarbon ile beslenen
bakterileri içeren temizlik malzemeleri, günümüzde akaryakıt ticareti yapılan birçok alanda
kullanılmaktadır. Vakum ekstraksiyonu, akaryakıt ürünleri, klorlu çözücüler gibi yüksek buhar
basıncı olan bileşiklerde oldukça etkilidir ve Türkiye'de petrol giderimi konusunda yapılan
çalışmalarda, genellikle pompala & arıt teknolojisi ile birlikte bu yöntem seçilmektedir.
Türkiye’de topraktaki petrol kirliliği, dağılma önlenerek kirlenen toprak kazınıp lisanslı taşıma
araçları ile yakma tesisine gönderilir. Denizdeki petrol kirliliğinde ise bariyerler ile kirlilik
dağılımı engellenmekte yağ sıyırıcı pompalar ile petrol sıyrılır. Tekrar kullanılır, kullanılmazsa
da yakma tesislerinde yakılır. Maliyetin ise kirlilik boyutuna göre 300-800 TL/ton (nakil +
bertaraf) olduğu bildirilmiştir (BOTAŞ, 2019).
3. KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Topraktaki petrol kirliliği için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Türkiye’de en yaygın
kullanılan yöntemler ise bariyerler, düzenli depolama ve yakmadır. Literatürde ise bariyerler,
yakma, düzenli depolama, biyolojik arıtım (mantar veya bitki), yıkama ve
stabilizasyon/solidifikasyon yaygın olarak çalışılan yöntemlerdir. Literatür bilgisine göre 7
arıtma/bertaraf yöntemi avantaj, dezavantaj, fayda, maliyet ve risk açısından değerlendirilmiştir
(Tablo 1).
Tablo 1. Petrol ile kirlenmiş toprağın kontrolündeki yöntemlerin karşılaştırılması
(USEPA, 1986; Mullgian, vd., 2001; Mirsal, 2004; Khan, vd., 2004; Türkoğlu, 2006; Hız,
2015; Kulaç, 2015; Vidonish, vd., 2016)
Yöntem
Ö/A/B Avantaj
Dezavantaj
Maliyet
Fayda
Maliyet
(C)
(BO)
(C)
Ö/B
Yerinde arıtma Kirletici giderimi 10-90 $/ton
10
2
Yerinde
Petrol
yapılmamakta
İzolasyon
kirleticileri
(Bariyerler)
1-6 ay
>%90 verim
A/B
Kısa süre
Toksik gaz
150-2900
9
8
Yakma
Yüksek verim Koku
$/ton
(>%99)
Yüksek maliyet
Her
türlü İnorganikler
toprak türü
B
OrganikSızıntı suyu
6
5
Düzenli
inorganik
Koku
Depolama
kirletici
Alan gereksinimi
Her
türlü Kirletici giderimi
toprak türü
yapılmamakta
A
Kolay
1-5 yıl
25-100 $/ton 7
3
Biyolojik
uygulama
Hava şartları
(Fitoremedias
Arıtma
Düşük maliyet Fitoremediasyon- yon)
pilot ölçekli

Risk Nihai
(R) Değer
2
40

4

288

2

60

3

63
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Vakum
Ekstraksiyonu

A

Yıkama

A

Solidifikasyon/ A/B
Stabilizasyon

Değerlendirme -

Yerinde/Saha
dışında
Organikinorganik
kirletici
Her
türlü
toprak türü
Yerinde arıtma
Uçucu
organiklermetaller
Düşük maliyet
>%90 verim
Yerinde arıtma
İşletimi kolay
Organikinorganik
kirletici
>%90 verim
1-6 ay
Yerinde/Saha
dışında
İnorganik
kirletici
Ağır
hidrokarbonlar
Tekrar
kullanım
>%90 verim
-

%50-75 verim

İlave arıtma
6 ay-2 yıl

50-75 $/ton

6

1

2

12

Yeraltı
suyu 25-300 $/ton
kirliliği
Çözünmeyen
inorganikler
İlave arıtma

6

6

4

144

Organik kirletici
6-12 ay

25-170 $/ton

5

4

2

40

-

-

1-10 (10 en yüksek; 1 en
düşük)

(Ö: Önleme, A: Arıtma, B: Bertaraf)
Tablo 1’deki verilere bakıldığında petrol türevli toprak kirliliğini önlemek ve bertaraf etmek
için en uygun seçenek yerinde izolasyon ya da bariyerlerdir. Fayda, maliyet ve risk açısından
en uygun yöntemdir. Fakat bu yöntemde kirletici giderimi yapılmamakta ve kontrol altına
alınmış toprak farklı amaçlar (tarım gibi) için kullanılamamaktadır. Düzenli depolama ise
büyük kirlenmiş alanlar için ekonomik olmamaktadır. Stabilizasyon/solidifikasyon yöntemi,
organiklerin çoğu için uygun olmaması dezavantajıdır. Arıtma amaçlı ise vakum ekstraksiyonu
ve biyolojik arıtma tercih edilebilecek yöntemlerdir.
Yerinde izolasyon/bariyerler, kirleticilerin hareketinin minimizasyonunu sağlamaktadır. Çelik,
çimento, bentonit ve harç duvarları vb. çeşitli fiziksel bariyerler kirlenmiş bölgede kirleticinin
hareketini sınırlamak ve üzerini kaplamak için yaygın olarak kullanılır. Buradaki amaç kirletici
taşınımını engellemek için hidrolik iletkenliğin düşük olmasını sağlamaktır (Türkoğlu, 2006).

877

Geçirimsiz bulamaç duvar/perde, metal duvar veya yüzey kaplaması şeklinde yapılabilir. Bazı
hallerde ara çözüm, bazı hallerde de kalıcı çözüm sağlamak üzere yaygın olarak
kullanılmaktadır (Kulaç, 2015).
Yakma, saha dışında uygulanan yöntemdir. BOTAŞ tarafından da kullanılan bir yöntemdir.
Ayrıca, farklı yöntemler ile kontrol alınması sonunda bakiye olarak kalan organik kirleticilerin
giderilmesi için maliyetinin yüksek olmasına rağmen tercih edilmektedir. Atığın yanması,
tehlikeli atık yakma üniteleri, çimento fırınları ya da endüstriyel kazanlarda gerçekleştirilir
(Hız, 2015).
Düzenli depolamada, arıtma yapılmaz sadece topraktaki kirliliğin dağılımı engellenmiş olur.
Kirlenmiş toprağın kazınıp düzenli depolama sahasına gönderilmesi maliyeti artırır ve insançevre sağlığı riski oluşturabilir. Ayrıca, depolamada ayrışma sonucu arıtılması gereken
kirleticiler oluşmaktadır (Hız, 2015).
Vakum ekstraksiyon, açılan kuyudan toprak gazı toplanır ve arıtılır. Bu yöntem uçucu
organikler, solventler ve metaller için uygundur. Akaryakıt ürünleri, klorlu çözücüler gibi
yüksek buhar basıncı olan bileşiklerde oldukça etkilidir (Kulaç, 2015).
Biyolojik arıtma, mikroorganizmalar ya da bitkiler ile gerçekleştirilmektedir. Kirlenmiş toprak,
reaktörlerde veya geçirimsiz tabanlı lagünlerde su, besin ve mikroorganizma ile karıştırılır. Bu
yöntem yerinde ya da saha dışında yürütülebilir. Biyolojik arıtmanın avantajı, düşük maliyetli
olması, uygulama kolaylığı ve birçok organik kirletici için etkili olmasıdır. Dezavantajları ise
uzun süre gerektirmesi ve inorganik kirleticilerin gideriminde uygun olmamasıdır. Petrol
kirliliğinin yönetiminde, biyolojik arıtmada bariyerler ve yakmadan sonra yaygın olarak tercih
edilen bir yöntemdir. Örneğin akaryakıt döküntülerini temizlemek için hidrokarbon ile beslenen
bakterileri içeren temizlik malzemeleri dış ülkelerden temin edilerek kullanılmaktadır. Fakat
temin edilen mikroorganizma ortama uyum sağlamadığında istenilen verim elde
edilememektedir. Orta kireçli, hafif alkali karakterli % 1 (w/w) petrol ile kirlenmiş toprağın
yerli bakteriler ile biyoremediasyonunda elde edilen en yüksek giderim verimi %56 olmuştur
(Erdoğan, vd. 2014).
Toprak yıkama yönteminde, toprak yerinde/saha dışında su ya da solvent ile yıkanarak organik
ve çözülebilir inorganik kirleticilerin giderimini sağlar. Yerinde uygulama, çevresel risk
kirliliğini artırabilmektedir.
Stabilizasyon genellikle kirliliğin çözünürlüğünün azaltılarak taşınımının önlenmesi veya daha
az toksik, dolayısıyla daha az riskli bir forma dönüştürülmesi için başvurulan bir yöntemdir.
Solidifikasyon ise atık materyallerin kapsüllenerek tek parça haline getirilmesidir (Kulaç,
2015). Solidifikasyon/stabilizasyon yöntemindeki amaç topraktaki kirleticilerin hareketinin,
çözünmesinin engellenmesidir. Bu amaçla da kirlenmiş toprağa puzolanik malzemeler (zift,
polietilen, poliolefinler, parafinler ve sülfür çimentoları gibi termoplastik reçineler) katılır ve
karıştırılır (Türkoğlu, 2006). Bu işlem yerinde ya da saha dışında yapılabilir. Toprak
katılaştıktan sonra elde edilen ürün doğrudan bertaraf edilebildiği gibi, düzenli depolama ile de
bertaraf edilebilir. Ayrıca, elde edilen ürün izolasyon, geri dönüşüm malzemesi olarak farklı
amaçlar için de kullanılabilir. Yerinde yapılmayan stabilizasyon/solidifikasyon maliyeti, kazı
maliyeti de dahil yaklaşık 140 $/m 3’tür. Stabilizasyon/solidifikasyon tekniğinin yerinde
878

uygulanması durumunda ise, yüzeysel uygulamalarda 80 $/m 3’ten başlayıp, derin
uygulamalarda 330 $/m3’e kadar çıkan maliyet söz konusudur (Kulaç, 2015)
Akaryakıt istasyonları petrol tüketiminin büyük bir kısmını (%75) oluşturmaktadır (TPAO,
2018). Hız (2015) akaryakıt istasyonunda kirlilik tespiti çalışması yapmıştır ve tespit
çalışmasının maliyeti 10000-50000 TL olabileceği ifade edilmiştir. Kirlilik tespit edilen bir
çalışma sahasında iki farklı giderim yöntemini (granüler aktif karbon adsorpsiyon kullanılan
pompala-arıt ve çift fazlı yüksek vakum ekstraksiyon) maliyetleri açısından değerlendirilmiştir.
2500-3000 m2’lik bir akaryakıt istasyonunda pompala arıt yönteminin maliyeti 144000 TL iken
çift fazlı yüksek vakum ekstraksiyon yönteminin temizleme maliyeti 154000 TL olarak
hesaplanmıştır. Toprak kirliliğinin giderim maliyetinin yaklaşık 100000-125000$ arasında
değiştiğini, yeraltı suyu da kirlenmiş ise bu miktar 100000-1 milyon $ arasında olabileceği ifade
edilmiştir. Bu yüksek miktarların olmasının sebebi kirleticinin türüne göre uygun olmayan
yöntemin seçilmesi, toprağın yapısı ve kirleticinin özellikleridir (Hız, 2015).
4. SONUÇ
Bu çalışmada petrol, petrol kirliliği arıtım ve bertaraf yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.
Yaygın kullanılan yöntemlerin avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak fayda, maliyet ve risk
açısından karşılaştırmaları yapılmıştır.
Petrol türevli kirleticiler, ham petrolün taşınması, işlenmesi, kullanılması esnasında toprağı
kirletebilmektedir. Türkiye’de kirliliğin başlıca kaynakları işletme kaynaklı (rafineri, taşıma,
kullanım) ve hırsızlıktır. Türkiye’de en çok kullanılan yöntemler yerinde izolasyon ve
yakmadır. Literatür bilgisine dayanarak seçilen 7 yöntemin fayda, maliyet ve risk açısından
karşılaştırılması sonucunda bertaraf yöntemlerinden yerinde izolasyon, arıtma yöntemlerinden
ise vakum ekstraksiyonu ve biyolojik arıtma en tercih edilebilecek yöntemlerdir. Yaygın
kullanılan yakmanın en büyük dezavantajı ise yüksek maliyetidir.
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Özet
Çevresel veya genetik faktörlerin neden olduğu göz hastalıkları, görme alanında daralmalara
neden olarak hastaların yaşam kalitesini düşürür. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte göz
hastalıklarının tedavisi için, özellikle mekanik cihazların kullanımı için birçok mühendislik
çözümü geliştirilmiştir. Bu tıbbi cihazlar tedavide çok önemli bir rol üstlenmiş. Genel olarak
boyutları küçük olan bu cihazlar yeterli büyüklüğe sahip olmayan kliniklerin içerisinde farklı
yerlerde konumlandığından hem doktor hem de hasta açısından tedavi sürecini
zorlaştırmaktadırlar. Bütün bu cihazların dağınık halde bulunmasına alternatif olarak tek bir
ünite üzerinde olması ise tedavi sürecini kolaylaştırdığı gibi bir gün içinde daha fazla hastanın
da tedavi edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu doğrultuda, göz sorunlarını tayin etmeye
yarayan cihazları tek bir sistemde toplayan bir tasarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada,
mevcut problemler tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ile göz muayenesi ünitesinin kavramsal
tasarımı ekonomik ve pratik olacak şekilde 5 farklı tasarım varyantı içinden seçilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Göz Muayene Ünitesi, Kavramsal Tasarım, Tasarım Odaklı Düşünme, Tıbbi Cihaz

THE PROCESS OF CONCEPTUAL DESIGN OF EYE EXAMINATION UNIT WITH
DESIGN-THINKING APPROACH
Abstract
Eye diseases caused by environmental or genetic factors reduce the quality of life of patients
by causing constriction in the field of vision. With the development of technology, many
engineering solutions have been developed for the treatment of eye diseases, especially the use
of mechanical devices. These medical devices have played very important role in the treatment.
These medical devices, which are generally small in size, are located in different places within
the clinics that do not have sufficient size, thus complicating the treatment process for both the
doctor and the patient. The fact that all these medical devices are located on a single unit as an
alternative to the scattered state facilitates the treatment process and allows more patients to be
treated within a day. In this respect, a design that collects devices for determining eye problems
is needed in a single system. In this study, the conceptual design of the eye examination unit
was selected from 5 diffirent design variants in order to be economical and practical with the
design thinking approach considering the current problems.
Keywords: Conceptual Design, Design Thinking, Eye Examination Unit, Medical Device
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1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişimi ile birlikte birçok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe kullanılan
cihazların da gelişimi günden güne artış göstermiş ve yeni cihazların üretilmesini ve
geliştirimesini sağlamıştır. Tıp alanındaki gelişmelerle birlikte tıbbi cihaz ihtiyacı hastalıklarla
doğru orantılı olarak artmakta ve dünyada hızla gelişen ve önem kazanan tıp sektörünün
makine, kimya, elektrik-elektronik, bilgisayar mühendislikleri ile ortak disiplinde çalışmayı
zorunlu kılmıştır. Günümüze bakıldığında tıbbi cihazlar sağlık hizmetlerinin en kritik parçası
haline gelmiş ve insanların hayat kalitesini geliştirmeye devam etmektedir. Beş duyudan biri
olan görme yeteneği de canlıların hayat kalitesini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bu
yüzden göz hastalıkları için üretilen cihazların gelişimi insan hayatı için kritik öneme sahiptir.
Tıbbi cihazlar ilerleyen zamanlarda birçok hastalığın tedavisine yardımcı olabileceği gibi göz
hastalıkları için üretilecek olan cihazların da gelişimi artacaktır. Bu da yeni ürün fikirlerinin
ortaya çıkması demektir. Göz Muayene Ünitesi’ne gereksinim duyulması da bu düşünceyi
desteklemektedir. Nedeni, göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan cihazlar farklı farklı
hastalıkları belirleyen birbirlerinden farklı cihazlardır. Bu yüzden klinik ve hastanelerde her
hastalık türü için farklı cihaz kullanımı gerekmekte olup tedavi sürecinin zora sokmaktadır. Bu
durum tek hekim olduğunda bile zor iken bazı kliniklerde iki uzman hekim olması durumu söz
konusudur ve aynı anda iki hastayı tedavi edebilme durumu ile karşı karşıya kalabilmektedirler.
Böyle bir durumda da karmaşa olacak ve hem zaman hem de tedavinin verimi açısından
olumsuz etkiler ortaya çıkacaktır. Bu yüzden birçok cihazın tek bir cihazda toplanması ve
hastanın tek oturuşu ile birlikte tüm tedavilerinin gerçekleşmesi çok önemlidir.
Yapılan bu çalışmada, bir tıbbi cihaz olan Göz Muayene Ünitesi “tasarım odaklı düşünme
yaklaşımı”nın Mamul Fikri Oluşturma bileşeni kapsamında müşteri ihtiyacının en önemli
faktör olduğu ve bu ihtiyaçlara çözüm üretmeyi amaçlayan “Kavramsal Tasarım” yöntemleri
kullanılmıştır. Günümüzde yeni ürün geliştirme işlemleri genel olarak araştırma-geliştirme
uzmanları, tasarımcılar ve mühendisler tarafından yapılmaktadır. Bu uzman kişiler her ne kadar
müşteri gibi düşünerek tasarımı gerçekleştirseler de gerçek müşteri ihtiyaçlarını karşılamada
yetersiz kalabilmektedirler. Bu noktada, bir cihazın Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile
Kavramsal Tasarımı’nın yapılması bu gibi durumlara çözüm olarak kullanılmakta ve müşteri
ihtiyaçlarına doğru cevaplar bulabilmeyi amaçlamıştır.
2. TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME YAKLAŞIMI
Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı çalışma yöntemini 1973 yılında ortaya atan ilk isim Robert
McKim’dir. Bu metodun kullanımı, Stanford Üniversitesi’nde Rofl Faste adında bir bilim
insanının verdiği “Design Thinking as a Method of Creative Action” dersi ile günümüzdeki
şeklini almıştır ve bu metod günümüzde hem teorik olarak öğretilmekte hem de birçok firma
tarafından kullanılmaktadır (Brown, 2008). İş hayatında kullanımı ilk olarak 1991 yılında IDEO
firması tarafından gerçekleştirilmiştir ve IDEO firmasının kurucusu ve CEO’su Tim Brown bu
yaklaşımı, müşteri ihtiyaçlarını günün şartlarına uygun ve yapılabilir olan ile iş stratejisi
geliştirmek olarak açıklamıştır (Faste et al., 1993). Tasarım denildiği zaman akla ilk gelen
estetiklik kavramı olsa da, bu yaklaşım problemlere karşı sonuca odaklı çözümlerin üretilmesi
fikrini savunan bir düşünce olmuştur ve sorun çözmekten süreç iyileştirmeye kadar birçok alan
için tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir (Akdemir, 2017). Bu yaklaşımın iş
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dünyasında strateji ve yenilikçi düşünceyi geliştirdiğini farkeden Coca-Cola, Apple, Nike,
IBM, Procter&Gamble ve Whirlpool gibi dünyanın önde gelen büyük firmaları daha çok
müşteri odaklı tasarımlar geliştirmişlerdir. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı beyaz eşya
sektöründen otomotiv endüstrisine, ev gereçleri tasarımına, gıda sektöründen medikal cihaz
tasarımlarına kadar müşterilerin ihtiyaçlarına daha sağlıklı ve güçlü cevap verebilme adına
önemli çözüm yöntemlerinden biri olmuştur (Dorst and Cross, 2001). Bu yöntemi diğer
yöntemlerden ayıran en önemli özellik, tasarımı yapılacak olan sistemin müşteri ihtiyaçlarını
öncelik olarak görmesidir. Bu yaklaşım sayesinde, kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm aranır ve
tasarım kısıtları müşteriye göre şekillenmektedir (Parlar et al., 2017).
Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı 5 temel bileşenden oluşur. Bunlar sırasıyla, Tanımlama
(Empathise), Araştırma (Define), Mamul Fikri Oluşturma (Ideate), Prototip oluşturma
(Prototype) ve Deneme (Test) bileşenleridir (Parlar et al, 2017). Bu çalışmada, göz muayene
ünitesinin kavramsal tasarımı tasarım odaklı düşünme yaklaşımının Mamul Fikri Oluşturma
bileşeni kapsamında değerlendirilmiştir (Plattner et al., 2011).
3. GÖZ MUAYENE ÜNİTESİ TASARIMI
Bu bölümde, sistematik tasarım yaklaşımı ile yeni bir göz muayene ünitesinin kavramsal
tasarımı anlatılacaktır. Göz muayene üniteleri, göz hastalıkları tedavisinde kullanılmak
amacıyla oftalmologlar tarafından kliniklerde sıklıkla tercih edilmektedirler. Bu cihazları
kullanmalarının temel amacı, göz muayenesini gerçekleştirdikleri tüm aygıtların tek bir cihazda
toplanması ve hızlı bir şekilde tedavinin gerçekleşmesidir. Piyasada farklı çeşitlerde göz
muayene üniteleri de mevcuttur. Bu ünitelerin elle kontrol edilebilen, yarı-otomatik ve tam
otomatik olan türleri mevcuttur. Bu cihazlar, tıbbi cihaz kategorisinde olduklarından dolayı
belirli standartalara göre üretiminin yapılmasına dikkat edilmelidir. Yani bu cihazların
kullanımı hastane şartlarına uygun olması zorunludur. Bu çalışma, hastane ve özel kliniklerde
kullanılacak yeni bir göz muayene ünitesi kavramsal tasarımını kapsamaktadır. İşlem
kavramsal tasarımın 7 aşamasından oluşmaktadır (Pahl et al., 2007): İhtiyaç listesi, Fonksiyon
şeması, Alt ve genel tasarımlar, Ön değerlendirme, Önemli tasarımlar, Ek seçim işlemleri ve
Değerlendirme ve son karar aşaması. Tasarımın bu 7 aşama ile birlikte ayrıntılı anlatımı aşağıda
yer almaktadır.
3.1. İhtiyaç Listesi
Bir ürünün geliştirilmesine ve tasarımının şekillendirilmesine zemin hazırlayan ve ürünün
istenilen özelliklerde olmasını gerektiren kalıcı bir belgedir. Böylece bir İhtiyaç Listesi
oluşturulur. Bir diğer adı da Tasarım Şartnamesi’dir ve bu şartnamede yer alan isteklerin
karşılanması gerekir. İstekler her şekilde karşılanmalıdır aksi takdirde yapılan tasarım kabul
edilemez. Arzular ise zorunlu olmayan fakat mümkün olduğu sürece karşılanması gereken
ihtiyaçlardır (Pahl et al., 2007). Bir Göz muayene ünitesinin kavramsal tasarımın ilk aşaması
olan ihtiyaç listesi Tablo 1’de gösterilmiştir. Tasarımı yapılacak olan bu ünitenin geometrisi,
kontrol sistemi, kinematiği, bakım ve onarımı, gerekli olan enerji ve kalitesi kontrol şartları
ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Kavramsal tasarım süreci için gerekli olan ihtiyaçlar bu aşamada
belirtilir ve gerekli olduğu durumlarda bu ihtiyaçlar tasarımı geliştirmek adına değiştirilebilir.
İhtiyaç listesinde arzu’lar A ile gösterilmiş olup herhangi bir harf ile belirtilmeyen ihtiyaçlar
istekler olarak kabul edilmiştir (Pahl et al., 2007).
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Tablo 1. Göz Muayene Ünitesi İhtiyaç Listesi
No İstenilen Özellikler/İhtiyaçlar (İstek veya Arzu)
1 Kapladığı taban alanı maksimum: 1500x1700 m2 olmalıdır
2 (A) Kumanda sisteminde Membran Switch kullanılmalıdır
3 (A) Kontrol elektronik kart üzerinden sağlanmalıdır
4 Foropter Kolu (F.K.) açısal hareket yapmalı ve elektrik motoru ile tahrik edilmelidir
5 Koltuk, Kayar Tabla (K. T.) ve F. K. aşağı/yukarı hareketini elektrik motoru ile yapmalıdır
6 (A) 12V, 24V ve 220V çıkış olsun
7 (A) Kayar Tabla (K.T.) sistemi elektromanyetik mıknatıs ile kilitlenebilir olsun
8 Kayar Tabla (K.T.) 90 ͦ açıyla dönüş kabiliyetine sahip olsun
9 Motorlar, kızak mekanizması ve koltuk rulmanları 2 yılda bir değiştirilsin.
10 220V±%10 toleranslı 50Hz frekanslı şebeke gerilimi ile çalışsın
11 TSE, ISO ve CE Belgelerine sahip olsun
3.2. Fonksiyon Şeması
Teknik sistemlerin fonksiyonları girdiler/çıktılar olarak birbirleriyle ilişkilidir. Bu sistemlerin
tamamı alt sistemlerden oluşarak fonksiyonlara ayrılabilmektedir (Pahl et al., 2007). Göz
muayene ünitesinde Enerji (Elektrik enerjisi) ve Sinyal girdileri sonucu motor hareketleri (F.K.
aşağı/yukarı hareketi, F. K. ileri/geri hareketi, Koltuk aşağı/yukarı hareketi, K. T. aşağı/yukarı
hareketi), manyetik kilit mekanizması ve 12V, 24V, 220V çıkışları elde edilmektedir. Tablo
1’deki ihtiyaç listesine uygun olarak tasarlanan cihazın örnek bir fonksiyon şeması Şekil 1’de
gösterilmektedir.

Şekil 1. Göz muayene ünitesi’ne ait fonksiyon şeması
3.3. Alt ve Genel Tasarımlar
Bu bölümde Şekil 1’deki fonksiyon şemasında yer alan önemli alt fonksiyonlar ile cihazın kritik
olan bölgeleri için bir matris oluşturulmuştur. Morfolojik matris ile olası çözümler üretilmiştir.
Tasarımın olası çözümleri hareket mekanizması seçimi, kızak sistemi, taşıyıcı gövde ve ana
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gövde malzemesinin seçimleri ile alt çözümler elde edilmiştir. Cihaz bileşenlerinin aşağı/yukarı
ve ileri/geri hareketleri için çeşitli sistemler kullanılabilir. Bu sistemler için aktüatör, pnömatik,
hidrolik ve amortisör tercih edilebilir. Koltuk, F.K. ve K.T. aşağı/yukarı hareketleri için iki
taşıyıcı gövde birbiri içinde hareket etme kabiliyetine sahip olmalıdır. Burada kızak sistemi
olarak lineer rulman, bilyalı rulman ya da kompozit malzemeden yapılmış bir yataklama sistemi
kullanılabilir. Taşıyıcı gövdenin, malzemesi ve üretim yöntemi de hem cihazın ağırlığı
açısından hem de maliyet açısından önem taşımaktadır. Burada gövde çelik plakalardan kesilip
büküm yapılarak birbirlerine kaynak yapılıp tek bir gövde haline getirilip kullanılabilir ya da
kutu profil tercih edilebilir. Bir diğer seçenek ise hafifliği sebebiyle alüminyum profil olacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur maliyettir. Göz muayene ünitesinin önemli
özelliklerinden biri de gövdesinin dolap olarak kullanılabilmesidir. Burada gövde malzemesi
seçiminde estetik görünüm, maliyet ve ağırlık ön plandadır. Gövde malzemesi müşterinin
isteğine göre özel olarak da tasarlanabilir fakat bu çalışmada optimum tasarıma ulaşabilmek
için ahşap, metal ve plastik gövdelerden birinin seçimi yapılacaktır. Şekil 3’te en uygun tasarım
çözüm seçenekleri (ÇS) şu şekildedir:






ÇS1: 1,1 - 2,1 - 3,2 - 4,2 - 5,3
ÇS2: 1,1 - 2,4 - 3,3 - 4,3 - 5,1
ÇS3: 1,2 - 2,1 - 3,1 - 4,1 - 5,3
ÇS4: 1,2 - 2,3 - 3,1 - 4,1 - 5,2
ÇS5: 1,3 - 2,2 - 3,2 - 4,3 - 5,2

Şekil 2. Göz muayene ünitesi’ne ait morfolojik kart ve kavramsal tasarım seçenekleri
3.4. Ön Değerlendirme
Önceki bölümlerde göz muayene ünitesi tasarımı için ihtiyaç listesi, fonksiyon şeması ve
morfolojik matris hazırlanarak bu aşamalar sonucunda en uygun beş farklı alternatif tasarım
çözümleri yapılmıştır. Bu çözümler arasından optimum tasarıma ulaşabilmek için bazı kriterler
göz önünde bulundurularak değerlendirme yapmak gerekmektedir. Seçim kartı kullanılarak bir
ön değerlendirme işlemi ile beş tasarım varyantı arasından iki tasarım elenir ve diğer üç tasarım
en uygun tasarım seçeneği olarak değerlendirilmektedir. Her bir tasarım ile ilgili işlevsel
uyumluluk, şartname isteklerini karşılaması, üretilebilirliği, maliyeti, emniyet şartları, tasarımcı
şirketin fikri ve bilgisi gibi değerlendirme kriterleri ile ilk üç çözüm seçeneği seçilmiştir.
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Şekil 3. Göz muayene ünitesi kavramsal tasarım ön değerlendirmesi (seçim kartı)
3.5. Önemli Tasarımlar
Şekil 3’teki ön değerlendirme işlemi sonucunda beş farklı tasarım seçeneğinden, çözüm 4’ün
(Ç4) tasarımcı şirket tarafından tercih edilmemesi, çözüm 5’in (Ç5) ise emniyet şartlarını
karşılayamamasından dolayı diğer üç çözüm yöntemi uygun tasarım olarak göze çarpmaktadır.
Geriye kalan üç tasarımın en kritik bölgesi taşıyıcı gövdenin hangi tipte kullanılacağıdır. Bu
tasarımların üç boyutlu tasarımları detay verilmeden kabaca Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’de
gösterilmiştir. Bu kavramsal tasarımlardan kutu profil tercihi üretimin hızlı yapılabilmesi ve
üretim maliyeti açısından diğer seçeneklere göre daha verimlidir.

Şekil 4. Hareket mekanizmasında kutu profil kullanımı
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Bükümlü sacın seçilmeme nedeni ise ekstra kesim ve büküm ücretleri, ekstra işçilik maliyeti ve
üretim hata paylarının daha fazla olmasıdır. Ayrıca büküm noktaları içerde yer alan kızak
sisteminin konumunu etkilediğinden gövde toplamda üç parçadan oluşmak durumunda
kalmaktadır.

Şekil 5. Hareket mekanizmasında bükümlü
sac kullanımı

Şekil 6. Hareket mekanizmasında
alüminyum profil kullanımı

Her ne kadar alüminyum profil tercihi ağırlık bakımından daha iyi seçenek gibi görünse de
kalıp ve malzeme maliyeti daha fazladır ve üretim maliyetini artırmaktadır.
3.6. Ek Seçim İşlemleri
Ön değerlendirme kapsamında üçe düşürülen tasarım seçeneklerinin arasından en iyi çözümün
seçilmesi için ek seçim işlemleri yapılması gerekmektedir. Bu ek seçim işlemleri kavramsal
tasarım aşamalarından “Karar Ağacı Oluşturma” ve “Değer Profil Diyagramı” şeklindedir. Bu
yöntemlerin kullanılması ile üçe düşürülmüş tasarım seçenekleri sırasıyla ikiye ve son çözüme
ulaşılarak en iyi çözüme karar verilir. Şekil 7’de göz muayene ünitesinin belirli özellikleri
arasından doğru tasarım kararını seçmek için sınıflandırma yapılmıştır. Karar ağacında her bir
özelliğin ya da kriterin ağırlık değeri vardır ve yüzde ile ifade edilir. Bu ağırlık değerleri için
en tepede sistemin tamamı için 1 ya da 100 tam değeri atanır. Satırın sol tarafı yüzdelik kısmı
belirlerken sağ kısmında kalan kısım o yüzdelik oranın sistemdeki etkisini ifade eder. Her bir
alt basamağa geçildiğinde bir üst basamaktaki etki değeri buradaki kriterler arasında oranlarına
göre paylaştırılır. Bu işlem ne kadar kriter varsa sonuna kadar devam eder. En alt düzeydeki
tüm kriterlerin değer toplamları 1’e (ya da 100’e) eşit olmalıdır (Pahl et al., 2007).
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Şekil 7. Karar ağacı oluşturma
Göz muayene ünitesi üç farklı alt dalda değerlendirilmiştir. Bunlar sırasıyla temel özellikler
(%40 etkili), makine emniyeti (%30 etkili) ve üretimin basitliği (%30 etkili) şeklindedir. Cihaz
tasarımında bir alt dalın karar mekanizması örnek verilecek olursa, temel özelliklerin etkisi 1
üzerinden 0.4 etki değerine sahiptir. Aynı şekilde temel özelliklerin alt bileşenleri de kullanım
kolaylığı ile bakım kolaylığı belirtilmiştir. Burada kullanım kolaylığının etki değeri %80’dir ve
0.4 değerindeki etkisi 0.32’dir. Geriye kalan 0.08 etki bakım kolaylığı olarak göze
çarpmaktadır. Bu da %20 değerine eştir. Kullanım kolaylığının da alt dalları olan hareket
kolaylığı ve kumanda sistemi tasarımda farklı etkilere sahiptir. Hareket kolaylığı 0.32 değerine
sahip kullanım kolaylığının %50’sini etkilemektedir ve etkisi 0.16’dır. Aynı şekilde kumanda
sisteminin de önemi 0.16’lık bir değere sahiptir. Tüm alt bileşenlerin etki değerlerinin toplamı
da 1 değerine eşittir.
Karar ağacı ile göz muayene ünitesinin tasarımını etkileyen kriterleri düzenlendikten ve
ağırlıklarını belirledikten sonra bu bilgiler bazı parametrelere dönüştürülür. Elde edilen bu
parametrelere göre üçe düşürülen tasarım seçenekleri arasında da bir puanlama ve
değerlendirme yapılmalıdır.
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Tablo 2. Değerlendirme çizelgesi

Tablo 2’de, karar ağacında yer alan alt bileşenlerin değişkenleri her bir seçenek için oran, değer
ve ağırlık değerleri açısından incelenmiştir. Seçenek bir ve ikinin değerleri birbirlerine çok
yakın çıkarken üçüncü seçeneğin tasarımcılar tarafından çok düşük bir toplam değerle
onaylanmadığı görülmektedir. Değerlendirme sonucunda en düşük puana sahip olan tasarım
seçeneği elenir ve geriye sadece üretimi gerçekleşebilecek iki tasarım seçeneği kalır. Bir
sonraki aşamada ise kalan iki tasarımdan optimum olan tasarım seçilerek üretilecek olan cihazın
tasarım fikri genel hatlarıyla ortaya atılmış olur.
Son işlem olarak, hesaplamalar sonucunda ΣAd1=6.915 değerine sahip seçenek 1 ve
ΣAd2=6.686 değerine sahip seçenek 2’den birini seçmek için şekil 10’daki değer profil
diyagramı kullanılmıştır. Değerlendirme çizelgesinde hesaplanan toplam ağırlık oranları sınır
koşul kabul edilerek, tasarımı etkileyen değişkenlerin bu değerleri karşılayıp karşılamadığı bu
diyagramda belirlenmiştir. Sınır koşula ne kadar uzak mesafe var ise o değişkenin eksikliği ya
da zayıf noktası o kadar fazladır. Şekil 8’de de görüldüğü gibi seçenek 1’de W3 değişkeni zayıf
nokta olarak görülürken diğer tüm değişkenler tasarım ihtiyacını fazlası ile karşılamıştır.
Seçenek ikinin eksiklikleri (W1, W3, W6, W7) ise daha fazladır ve optimum çözüm olarak
tasarım 1 seçeneği daha uygundur.
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Şekil 8. Değer profil diyagramı
3.7. Değerlendirme ve Son Karar Aşaması
Tüm bu işlem ve değerlendirmeler sonucunda 1 nolu tasarım seçeneği en iyi göz muayene
ünitesi tasarımı olarak belirlenmiştir. Bu cihazdaki foropter kolunun ileri/geri (açısal) ve aşağı
yukarı hareketi, koltuk ve kayar tablanın aşağı/yukarı hareketi elektrikli lineer aktüatörler ve
bilyalı rulman kızakları ile gerçekleşmektedir. 90 ͦ dönüş açısına sahip olan kayar tabla hastanın
önüne geldiği anda elektromanyetik mıknatıs ile kilitlenebilmektedir. Bu sayede muayene
esnasında herhangi bir kazanın olma olasılığı en aza düşürülmüştür. Ahşap gövdenin bir gözü
elektronik kart ve güç kaynağına koruyuculuk yapmaktadır. Kilitli olan bu bölüme hastanın
ulaşması mümkün olmadığından dolayı herhangi bir risk söz konusu değildir. Bir diğer göz de
hekimler tarafından diğer tıbbi aparatların muhafaza edilmesi için kullanılabilmektedir.

Şekil 9. Optimum Göz Muayene Ünitesi Tasarımı (Seçenek 1)
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4. SONUÇ
Yeni bir ürünün tasarımına başlamadan ya da mevcut bir ürünü geliştirmeden önce nasıl bir
tasarım yapılacağı çok önemlidir. Her ürünün özellikleri farklı olsa da kullanıcı düşünceleri ve
ihtiyaçları ilk tercih olarak düşünülmelidir. Bu bağlamda geliştirilen “Tasarım Odaklı Düşünme
Yaklaşımı” ile “Kavramsal Tasarım Süreci”nin önemi günden güne değer kazanmaktadır.
Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı’nın özünde çözüme odaklanma yatar ve 5 aşamalı bir
sistemdir. Bu sistemlerden birinci aşama empati kurabilmektir. Müşterilerle empati kurabilmek
ve onlar gibi düşünebilmek çok önemlidir. İkinci aşama araştırmaktır. İhtiyaçlar, sorunlar bu
aşamada tanımlanmaktadır. Üçüncü aşama ise mamul fikri oluşturma yani akla gelen ilk tasarım
şeklidir. Mevcut teknolojinin karşıladığı şekilde sorunlara yenilikçi fikirler üretilir ve
varsayımlarla fikir geliştirilir. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımın dördüncü aşaması prototip
oluşturmakdır. Üretilen çözümlerin bir anlamda somut değerlere ve sorunların örneğe
dönüştürülmesidir. Son aşama olan test yani deneme aşamasında da üretilen çözümler denenir
(Plattner et al., 2011). “Kavramsal Tasarım Süreci” ise müşterilerin ihtiyaçlarını belirleme ile
başlayıp isteklerine cevap verecek çözümlerle son bulur. Sorunları en küçük parçalara ayırarak
bunlara çözümler geliştirilir. Genelde çözüm seçenekleri fazladır. Amaç; optimum ve en iyi
tasarıma karar vermektir (Pahl et al., 2007).
Bu çalışmada, tasarım odaklı düşünme yaklaşımın üçüncü aşaması olan mamul fikri geliştirme
bileşeninden yararlanılarak göz hastalıkları tedavisinde kullanılan cihazları bir araya toplayan
entegre bir cihaz olan ”Göz Muayene Ünitesi”nin kavramsal tasarımı yapılmıştır. İlk olarak
tasarıma rehberlik etmesi açısından kullanıcı istek ve arzuları listelenerek ihtiyaç listesi/tasarım
şartnamesi hazırlanmıştır. Önemli parametreler belirlenerek temel ve alt fonksiyonlar
çıkarılmış ve bu her alt fonksiyon için bir çözüm önerisi sunulmuştur. Bu öneriler seçim
kartında birleştirilerek tasarım seçeneklerinin sayısı azaltılmıştır. Seçim kartı ile birlikte en
uygun opsiyonlar değerlendirmeye alınmıştır. Tasarım şartnamesi, fonksiyonlara
uygunluğunun belirlenmesinde seçim kartı, değerlendirme çizelgesi ve değer profil diyagramı
uygulamaları ile optimum çözüme ulaşılmıştır. Bu yöntemler sayesinde hem tasarımcı ve
üretici hem de kullanıcı açısından zaman, maliyet ve enerji bakımından tasarruf sağlanmış
olacaktır.
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Abstract
Biodiesel is the one of the nontoxic clean fuel which is alternative to the petroleum diesel fuel.
Through a transesterification method for producing biodiesel creates highly contaminated
(COD, glycerol, oil and grease) wastewater. Electrocoagulation process is one of the effective
method for industrial wastewater treatment however electrocoagulation is not enough to remove
glycerol and methanol from biodiesel wastewater. Wastewater treatment with microalgae is a
popular method because of the removal efficiency of contaminants and biomass acquirement.
The aim of this study is the treatment of electrocoagulated biodiesel wastewater by using
microalgae (Chlorella vulgaris) with different inoculation ratios besides obtaining biomass.
Chemical oxygen demand (COD), suspended solids (SS) and Chlorophyll-a parameters were
measured to monitor water treatment and biomass production. Microalgae inoculation ratios
has been studied as 2%, 4%, 8%, 12% and 20%. The experiments were shown that the most
efficient inoculation ratio is 2% inoculation for 14 days with 95% COD removal. Biomass
production has been observed as 87% increase with 2% inoculation. After 14 days microalgae
growth has been stopped due to the nutrition’s deficiency.
Keywords: Biodiesel wastewater, microalgae, wastewater treatment, biomass production

1. INTRODUCTION
Biodiesel fuel with many advantages such as biodegradable, carbon neutral, non-toxic, air
pollution reduction and sustainable production potential, can be used in any kind of diesel
engine motors (Takeuchi et al. 2018). As a biomass fuel biodiesel, is made from a diverse mix
of renewable feedstocks that involved vegetable, animal oils, used cooking oils, waste
treatment sludge, and even algae (Eguchi, Kagawa, and Okamoto 2015). Biodiesel fuel is
produced by a transesterification reaction between raw material and short chain alcohol in the
presence of a catalyst (Gurunathan and Ravi 2015). After the production stage biodiesel
contains many kinds of impurities, such as free fatty acids, methanol, ethanol, oil grease, soap,
free glycerol, soluble salts, and residual catalyst, therefore cleaning stage of biodiesel is highly
effective in terms of quality of diesel fuel and diesel engines sustainability. Conventional wellknown biodiesel purification methods can be classified as wet and dry washing. Following the
wet wash process, highly contaminated biodiesel wastewaters are formed, which is quite
difficult to treat (Suehara et al. 2005b). Biodiesel wastewater is a viscous liquid with an opaque
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white colour and has very low nitrogen and phosphorus content besides many contaminants
(Daud et al. 2015a; Jaruwat, Kongjao, and Hunsom 2010) Scientists are currently studying
many physical, chemical and biological methods to treat biodiesel wastewater (Ngamlerdpokin
et al., 2011a; Veljković, et al., 2014; Suehara et al., 2005a; Daud et al., 2015b; Ngamlerdpokin
et al., 2011b; Siles et al., 2010; Tanattı et al., 2018; Tanattı, 2015; Chavalparit and Ongwandee,
2009; Srirangsan et al., 2009; Pitakpoolsil and Hunsom, 2014; Tanattı et al., 2018).
Electrocoagulation (EC) process is successfully applied in various kind of wastewater
treatments (leachate, domestic wastewater, industrial wastewater, wastewater containing
organic species, phenol-containing waters) (Eryuruk, Tezcan Un, and Bakır Ogutveren 2018;
Feng, Sugiura, and Maekawa 2004; Gürses, Yalçin, and Doğar 2002; Bukhari 2008; Deng and
Englehardt 2007). An Electrocoagulation reactor consists of metal electrodes immersed in an
electrolyte and a DC power source. Anodes (iron or aluminium) are dissolved and produced
three-valent cations and metal hydroxides, act as a coagulant (Chavalparit and Ongwandee
2009).
Microalgae are heterotrophic and/or autotrophic, unicellular or multicellular organisms that
grown in aquatic environments. Microalgae, that CO2, water and nutrients (e.g. nitrogen,
phosphorus and potassium) are required for their growth, are photosynthetic organisms. They
can continue to live by adapting to adverse environmental conditions because they can grow
rapidly. The structure of algae contains mainly lipids, carbohydrates and proteins. The ratios of
the components of the structure vary according to the types of algae and the culture conditions.
The aim of this study is an investigation for the treatment of electrocoagulated biodiesel
wastewater by microalgae (Chlorella vulgaris) at laboratory scale. These wastewaters have a
suitable medium for the growth of microalgae with some nutrition (nitrogen, phosphorus and
trace elements) addition. Different inoculation ratios such as %2, 4, 9 and 14 were investigated
for 14 days. While the observation of algal growth was made with the parameters of
Chlorophyll-a and suspended solid matters, treatment of water was observed with Chemical
Oxygen Demand (COD) parameter.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Reagents and Chemicals
All chemicals and reagents have been supplied by Merck Milipore Company.
2.2. Microalgea Cultivation
Chlorella sp algea culture cultivated in Sakarya University, Department of Engineering,
Sakarya, TURKEY.
2.3. Wastewater Samples
ECBD wastewater has a rich content as a carbon source, it provides a suitable environment for
algal culture development (N. Pınar Tanattı, Şengil, and Özdemir 2018). The ECBDW samples
were produced in Sakarya University, Environmental Engineering Department, Water and
893

Wastewater laboratory, Sakarya, Turkey. First of all raw biodiesel wastewater obtained from
biodiesel production process. And after raw biodiesel wastewater treated with
electrocoagulation process (N. Pınar Tanattı et al. 2018). ECBD wastewater contains high
concentration of COD, grease and oil, total organic carbon and methanol as seen in Table 1.
Table 1. Characteristics of electrocoagulated wastewater
Parameter
Value
Chemical Oxgen Demand (COD) (mg/L)
13200
Total Organic Carbon (TOC)(mg/L)
6800
Oil and Grease (mg/L)
40
Methanol (mg/L)
6600
2.4. Experimental Set-up
Chlorella sp. were cultivated in 250 ml Erlenmeyer flasks containing electrocoagulated
biodiesel wastewater on a shaker (Biosan, Multi shaker PSU 20, Turkey) at room temperature
with 135 rpm and a continuous illumination, fluorescent light (intensity is 10 µmol photon/m 2s)
with no external supply of CO2 provided at room temperature. Cultivation flasks is shown in
Figure 1.

Figure 1. First day ECBD wastewater samples with microalgae addition (2, 4, 9 and 14 %)
Microalgae mixture was added into the total volume of 250 ml ECBDWW samples with
different ratios (2, 4, 9 and 14 %). In addition to wastewater and algae culture, nitrogen (160
mg/L) phosphorus (10 mg/L) and trace elements were added to maintain the vital activities of
Chlorella vulgaris microalgae. Cultivation for different ratios were lasted for 14 days. The
initial pH of solutions was adjusted to be 7.0 ± 0.1 with pH meter (Hanna Ins. 301).
2.5. Algal Growth Measurements
2.5.1. Suspended solid matter analysis
Suspended solid matter analaysis were caried out to obtain algal growth (Ruiz et al. 1997). The
analaysis has been done as Standard Methods 2540-D. Samples filtered by using Milipore 47
mm glass fiber filters.
2.5.2. Chlorophyll analyses
The amount of Chlorophyll-a was analaysed to follow algal growth (Znad et al. 2018; Hu et al.
2019; Fan et al. 2008). The measurements were done accorging to EPA 446(USEPA 1997).
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2.6. Wastewater Treatment Analysis
2.6.1. Sample preparation
Water samples were filtered through a 25 mm 0.2 µm pore size Sartorius SRP PTFE filter before
analysis.
2.6.2 Chemical analysis
All wastewater analysis and their frequency are given in Table 2. Water samples analysis were
carried out by using MERCK Sectroquant Pharo-300.
Table 2. Wastewater analysis, methods and analyses frequency
Analyses
Method
Frequency
*
Chemical Oxygen Demand SM 5220-D
1 per 3 days
(COD)
Nitrite (NO2-)
SM* 4500- NO2- 1 per 3 days
-B*
Nitrate(NO3)
SM 4500 NO3- - 1 per 3 days
B **-350-1
Amonium(NH4-)
EPA
1 per 3 days
Orto Phospahate (PO4 )
SM* 4500- P-C 1 per 3 days
* (APHA/AWWA/WEF 2017)
**(USEPA 1993)

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Algal Growth Determination
In order to monitor of algae growth in electrocoagulated biodiesel wastewater, the microalgae
inoculation was applied to 250 ml wastewater medium with 2%, 4%, 9%, and 14% ratios and
the development of algae were monitored by total suspended solid and Chlorophyll-a analysis.
TSS and Chlorophyll-a parameters were continuously monitored for the biomass increase of C.
vulgaris pure culture in ECBD wastewater. The TSS observations in different inoculation ratios
are as shown in Figure 2. When the results were examined, it was observed that the amount of
total suspended solids generally had an increasing trend for all inoculation ratios. However, as
can be seen on the graph for the first 7 days of all samples, fluctuations were observed due to
the adaptation stage. Biotic factors (bacteria, fungi, viruses and conflict of species), physicalchemical factors (pH, salinity, toxic substances, light intensity, temperature, nutrient
concentration, and O2-CO2 levels) and operating conditions (nutrient supply, mixing, harvesting
etc.) affect microalgae's productivity (Sorokin and Krauss, 1958; Larsdotter, 2006; Gong et al.,
2014; González-Fernández et al., 2011; Krichnavaruk et al., 2005; Wang et al., 2018).
Therefore, in order to determine the reproduction problems about microalgae under the
incubation conditions, too many parameters should be evaluated together.
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Figure 2. According to inoculum ratios C.Vulgaris density as total suspended solids (mg/L)

Chlorophyll-A (µg/L)

Due to the high amount of C. vulgaris, the most rapid biomass increase was achieved with 14%
ratio which overcame the adaptation stage faster. Although the biomass increment for 2, 4 and
9% ratios were not regular for the first 7 days, an increasing trend was achieved after the
adaptation stage at the 2% inoculation ratio and reached the maximum level on the 14th day.
Highest biomass density was observed at day 14 with the TSS value of 1180 mg/L at 2% C.
vulgaris. .As a matter of fact, 14% of inoculation has always been green colour while 2% of
inoculation has turned brown in the first 7 days, and then it has become greener.
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Figure 3. According to inoculation rates Chlorophyll-A levels (µg/L)
Additively to visual examinations for the examination of biomass increase, Chlorophyll-a
should be measured in order to monitor living cells. Photosynthetic microalgae use ''
Chlorophyll-a '' to absorb of light maintaining photosynthesis (Zhang et al. 2019). The growth
pattern of Chlorella vulgaris is illustrated in Figure 3. as Chlorophyll-a level. It was observed
that Chlorophyll-a levels did not change significantly in the first 7 days regardless of C. vulgaris
inoculation ratios
Thus, after the 7th day, the number of C. vulgaris living cells adapted to the environment and
started to increase rapidly (2 times for ratios of 4, 9% and 14%, 4 times for the ratios of 2%.).
The maximum Chlorophyll-a was examined as 805 µg/L at day 14 with 2% C. vulgaris.
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Figure 4. Chlorophyll-a, total suspended solid and chemical oxygen demand results for the
day 14
The examinations show that, C. vulgaris was not fully adapted to ECBD wastewater for the
first 7 days, as demonstrated by total suspended solids analysis. The decrease in COD also
shows that microalgae used the ECBD wastewater as a ready-made carbon source during the
acclimatization process, but this consumption is insufficient for wastewater treatment
efficiency. 14. day results show that despite the high TSS and Chlorophyll-a values of 2%
inoculation ratio, maximum COD removal was achieved with 14% C. vulgaris inoculation ratio
(Figure 4.).
C. vulgaris require nitrogen and phosphorus for vital activities and reproduction were
supplemented with urea (CH4N2O) and potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4). Trace
elements have also been added. Several parameters were monitored to obtain nutrient levels.
Table 4 shows the amounts of NH4+, NO2- and NO32- measured for 14 days for different
inoculation ratios. Urea was used as ammonia source for the C. vulgaris and ECBD wastewater
medium. The reaction of urea with water is given below (Inoue, Kanaj, and Otsuka 1972).
CO(NH2)2+H2O———2NH3+CO2
Nitrogen compounds can be assimilated by microorganisms as the form of NH3, NO2- and
NO32- (Wang et al. 2018). Algae NO32- can be introduced directly into the cytoplasm, then the
cytoplasmic NO32- reduces NO2- and NO2- moves to the chloroplast, where it is converted to
NH3 and assimilated for biomass formation (Sanz-Luque et al. 2015). C. vulgaris has the ability
to use dissolved inorganic nitrogen forms. Although they use NH3, NO2- and NO32- respectively,
they do not need to use NH3 for amino acid synthesis (Barsanti and Gualtieri 2013).
Furthermore, NH3 is used by microalgae but high concentrations of NH3 are toxic to algae cells
(Wang et al. 2018).
The results of parameter measurements demonstrated that the adaptation phase of C. vulgaris
to ECBD wastewater was completed in 7 days.
In Table 3, although NH4+ decreased on day 3 according to different inoculation ratios, it
increased on day 7 and tended to decrease after day 7. The decrease in ammonium after day 3
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and the decrease in nitrate after day 7 can be interpreted as the completion of adaptation of the
microalgae to the wastewater and new C. vulgaris cells consumed the nutrients. Phosphorus
levels were also examined periodically to prevent microalgae cells from the lack of nutrition.
Table 3. Nutrients levels analysis
2%
NH4+

NO2-

NO32-

4%
NH4+

NO2-

NO32-

9%
NH4+

NO2-

NO32-

14%
NH4+

NO2-

NO32-

1
3.6
1.6
5
18.4

0.6
1.2
1
2.2
2

21
12.4
2.5
2.5

1.1
0.5
9
12.6
12

0.8
0.9
1
1.2
0.8

12
28
2.4
0.7
7

1.5
0.7
45.8
22.8
5.4

0.5
0.8
4.2
10.8
11.4

21
58
5.2
4.5
6.25

1.2
1.5
0.2
6.2
3.6

0.8
1
3.2
3.2
2.8

29
32
28.6
19
18.3

Time

0
3
7
10
14

3.2. ECBD Wastewater Treatment
Microalgae are autotrophic organisms can be synthesizing organic matter from inorganic
substances. The most common stoichiometric formula of a microalgae cell is C 106H181O45N16P
(Larsdotter 2006). For optimal algae, cell development incubation medium must contain the
elements with the proportions in this equation. (Larsdotter 2006). Even as CO2 is the first
inorganic carbon source for microalgae, in the absence of carbon dioxide bicarbonate (HCO 3 ) is the second one (Kadhim 2014). The principle of wastewater treatment by microalgae is
mainly based on the consumption of nutrient sources (organic pollutants)in the wastewater
(Sydney et al. 2011).

COD Removal efficiency (%)
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Figure 5. According to inoculation ratios COD removal efficiency
COD concentrations was observed during microalgae treatment for 17 days. Biodiesel
wastewater can be used as a carbon source for microalgae and bacteria due to its high carbon
content (methanol, oil grease etc.) (Bodík et al., 2009; Christenson and Sims, 2011). As seen in
Figure 2 for all inoculation ratios COD removal was observed however the maximum and
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fastest reduction has occurred with %14 inoculation ratios. Chlorella vulgaris can survive either
hetetrophically or autotrophically depending on the structure of the carbon in the environment
(Otondo et al., 2018). During the adaptation stage, microalgae acted heterotrophically and COD
removal efficiency has seen slower, following that stage COD removal has accelerated
autotrophically.
4. CONCLUSION
When all the data are examined, the acclimation period of the algal biomass into ECBD
wastewater is 7 days. C. vulgaris inoculation ratios in ECBD wastewater. It was determined
that the optimum inoculation ratio was 2% and 14 days. The COD removal efficiency was
95.14% after 14 days. Ammonium and nitrate values were found to be 18.4 mg / L and 2.5 mg
/ L after 14 days. Further studies for the treatment of ECBD wastewater, should be adapted
C.vulgaris cells to the wastewater environment before.
Since the adaptation time is long, the treatment time can be carried out by using microalgae
developed in wastewater for treatment of wastewater. In addition, this study can be improved
with less nitrogen and phosphorus.
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FARKLI KURUTMA TEKNİKLERİNİN VE MALTODEKSTRİN
KAPLAMANIN FARKLI ELMA ÇEŞİTLERİNİN KALİTESİNE ETKİSİ
Hande Baltacıoğlu*, Kübra Eroğlu, Melike Uçan, Mehmet Kozak, Hüseyin Bitirir
Gıda Mühendisliği Bölümü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye
* Sorumlu yazar, e-posta: handebaltacioglu@ohu.edu.tr

Özet
Yeni bir kurutma metodu olarak, elma dilimleri %30’luk (w/w) maltodekstrin solüsyonu ile
kaplanarak kurutulmuştur. Bu amaçla, 2 sarı (Granny Smith ve Golden Delicious) ve 2 kırmızı
(Super Chief ve Scarlet Spur) elma çeşidi seçilmiştir. Bu çalışmada, oda koşullarında kurutma,
etüvde kurutma ve tepsili kurutucuda kurutma olmak üzere üç farklı kurutma metodu tercih
edilmiştir. Kurutulan örnekler renk, toplam fenolik madde (TFM) ve antioksidan aktivite
(DPPH) gibi fizikokimyasal özellikler açısından, kaplanmamış ve aynı koşullarda kurutulmuş
örnekler ile karşılaştırılmıştır. Kurutma metodlarının ve maltodekstrin kaplamanın elmanın
rengine olan etkisini belirlemek için, aynı zamanda esmerleşme indeksi (Eİ) değerleri de
hesaplanmıştır. Maltodekstrin kullanılan elma dilimlerinin rengi, bütün elma çeşitleri ve
kurutma yöntemleri için kaplamasız örneklerin renginden daha iyi bir renge sahiptir. Ek olarak
esmerleşme, maltodekstrin kaplama kullanılan elmalarda (Granny Smith hariç) daha az
gözlemlenmiştir. Ancak maltodekstrin kaplamasının fenolik bileşiklere herhangi bir pozitif
ektisi olmadığı belirlenmiştir. Maltodekstrin kaplamanın ekstraktlardaki elma miktarını
azaltmasından dolayı, TFM ve antioksidan aktivite değerleri maltodesktrin kaplamalı elmalarda
daha az bulunmuştur. Kurutma teknikleri karşılaştırıldığında, tepsili kurutucuda kurutulan
örneklerdeki renk, TFM ve antioksidan aktivitesi değerlerinin en iyi olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, elma dilimlerinin maltodekstrin kaplama ile tepsili kurutma yöntemi kullanılarak
kurutulmasının, elma kurutmada oldukça iyi bir yöntem olduğu söylenebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Elma kurutma, Eİ değerleri, Renk, DPPH, TFM

THE EFFECTS OF VARIOUS DRYING TECHNICS AND MALTODEXTRIN
COATING ON QUALITY OF DIFFERENT APPLE CULTIVARS
Abstract
As a new dehydration method, apple slices were dried after treating with 30 % (w/w)
maltodextrin solution. For this purpose, 2 yellow (Granny Smith and Golden Delicious) and 2
red (Super Chief and Scarlet Spur) apple varieties were selected. In this study, three different
drying methods were chosen; natural drying under open atmosphere, drying in a laboratory
oven and hot air drying in a tray drier. The dried samples were compared with samples, noncoated and dried under the same conditions, in terms of physicochemical properties such as
color, total phenolic content (TPC) and antioxidant activity (DPPH). In order to determine the
effect of drying methods and maltodextrin coating on color of apples, browning index (BI)

902

values were also calculated. Maltodextrin-treated apple slices had better color than those of
non-coated samples for all varieties and drying methods. Additionally, browning (except
Granny Smith) was less observed in maltodextrin coated apples. However, there is no positive
effect of maltodextrin coating on phenolic compounds. TPC and antioxidant activity was found
to be lower for maltodextrin coated apples due to the fact that maltodextrin coating reduced the
sample quantity in the apple extracts. When the drying methods were compared, color, TPC
and antioxidant activity values of the samples dried in the tray dryers were found to be the best.
As a result, it is said that drying of apple slices using maltodextrin coating in tray drier is very
good method for the apple drying.
Keywords: Apple drying, BI values, Color, DPPH, TPC

1. GİRİŞ
Elma (Malus domestica), gülgiller (Rosaceae) familyasından kültürü yapılan bir meyve türü
olup, tat ve lezzeti ile çok eski tarihlerden beri bilinmektedir (Cemeroğlu vd., 2003). Türkiye,
3.032.164 tonluk elma üretimi ile Çin ve Amerika’dan sonra Dünya’da 3. sırada yer almaktadır
(FAO, 2017). Elma, tüm illerimizde yetiştirildiği halde ticari olarak özellikle Isparta, Niğde,
Karaman başta olmak üzere Antalya, Denizli, Çanakkale, Mersin, Kayseri, Kahramanmaraş ve
Konya illerinde elma üretimi yapılmaktadır (TÜİK, 2018). Elma taze olarak tüketilebildiği gibi
reçel, marmelat, meyve suyu ve konserve yapılarak ya da kurutularak tüketilebilmektedir.
Tarımsal ürünlerde kaybı önlemek, üretildiği mevsim dışında veya hiç üretilmediği bölgede
tüketilebilmek, katma değerini arttırmak ve kalitesini korumak için çok sayıda koruma yöntemi
geliştirilmiştir. Kurutma, koruma yöntemleri arasında en ucuz ve uygulama alanı en geniş olan
yöntemdir. Ülkemizde tarımsal ürünlerin büyük bir kısmı doğal kurutma yöntemi kullanılarak
kurutulmakta, bu şekilde kurutulan ürünlerde kalite kayıplarına bağlı olarak ekonomik kayıplar
gözlenmekte ve kurutma uzun zaman almaktadır. Bu nedenle doğal kurutma yerine daha iyi
kalitede ürün elde edilebilen, kısa süreli bir metot olan, az alan gerektiren, mikrobiyolojik
açıdan daha hijyenik, ürün randımanı yüksek, kontrollü kurutma işleminin gerçekleştirilebildiği
Yapay kurutma yöntemleri tercih edilmektedir (Cemeroğlu vd., 2003).
Kurutma koşullarına bağlı olarak ürün renginde değişimler oluşur. Kurutma sırasında meydana
gelen renk değişimlerini engellemek için çeşitli kaplama materyalleri kullanılmaktadır. Son
yıllarda kullanılan kaplama materyallerinden biri de maltodekstrindir. Literatürde elma
kurutma ile ilgili birçok çalışma bulunmasına rağmen maltodekstrin kaplama ile ilgili
çalışmalar sınırlıdır. Kim vd., (2009) tarafından elma, Trabzon hurması ve çilek dilimleri % 30,
50 ve 80 (w/w) konsantrasyonlarında maltodekstrin çözeltisiyle muamele edildikten sonra
dehidre edilmiş ve elde edilen ürünlerin, dondurarak kurutulmuş veya sıcak havada kurutulmuş
örneklerden daha iyi renk ve duyusal değerlendirmelere sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan
bir başka çalışmada, mor tatlı patates dilimleri %20, 40, 60 ve 80 (w/w) konsantrasyonlarında
maltodekstrin ile kaplandıktan sonra kurutulmuş, maltodekstrin ile muamele edilmiş
numunelerin, renk ve toplam fenolik içeriği bakımından iyi korunduğu bulunmuştur (Wang vd.,
2011). Bu çalışmada Granny Smith, Golden Delicious, Süper Chief ve Scarlet Spur olmak üzere
dört farklı elma çeşidinin, renk, toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite gibi
fizikokimyasal özelliklerine maltodekstrin kaplamanın ve farklı kurutma yöntemlerinin
etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Bu çalışmada, Golden Delicious, Scarlet Spur, Süper Chief ve Granny Smith elma çeşitlerinden
yararlanılmıştır. Elmalar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri
Fakültesi Araştırma ve Uygulama Bahçesi’nden sağlanmıştır. Elmalar dilimlenmeden önce 4
o
C sıcaklıktaki depolarda muhafaza edilmiştir. Yıkanmış, kurutulmuş ve çekirdek evi ayrılmış
elmalar, rende (Sinbo, Türkiye) ile 3 mm kalınlığında kesilerek yuvarlak şekiller elde edilmiştir.
2.2. Yöntem
2.2.1. Maltodekstrin kaplama
Maltodekstrin kaplamanın ürün kalite özelliklerine etkisini incelemek için dilim haline getirilen
elmalar %30’luk (w/w) maltodekstrin solüsyonu içine daldırılmış ve birkaç dakika
bekletildikten sonra süzülüp kurutma işlemine tabii tutulmuştur.
2.2.2. Kurutma Yöntemi
2.2.2.1. Oda sıcaklığında kurutma
Örnekler doğal bir kurutma yöntemi olarak oda sıcaklığında hafif bir hava akımı olan odada
yaklaşık bir hafta süreyle kurutulmuştur.
2.2.2.2. Etüvde kurutma
Elma örnekleri 60 °C sıcaklıkta laboratuvar etüvünde (Termal, Türkiye) yaklaşık üç gün süreyle
kurutmaya tabii tutulmuştur.
2.2.2.3. Tepsili kurutucuda (Tray drier) kurutma
Örnekler yeni bir yöntem olarak tepsili kurutucuda (Profilo PFD, 350 W Kurumax, Türkiye)
60 °C sıcaklıkta, sabit bir hava akımında 24 saat kurutulmaya bırakılmıştır.
2.2.3. Nem Analizi
Elma örnekleri 70 °C’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutularak nem değerlerine bakılmıştır.
Elmaların nem değerleri (1) numaralı formül ile hesaplanmıştır (AOAC, 2000).
% Nem : [( M0- M1 )/ M0] x 100
M0: Örneğin başlangıç ağırlığı (g)
M1: Örneğin kurutma sonrası ağırlığı (g)

(1)
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2.2.4. Renk Tayini
Renk tayini Konica-Minolta (Osaka, Japonya) marka, CR400 model renk tayini cihazı
kullanılarak belirlenmiştir. Renk ölçümü yapılmış ve L*, a* ve b* değerleri belirlenmiştir.
2.2.5. Esmerleşme İndeksi (Eİ)
Eİ, enzimatik esmerleşmenin gerçekleştiği ve kahverengi rengin ürünün saflığını temsil ettiği
işlemlerde önemli bir parametredir. Elma kurutma işleminin ürünün esmerleşmesine etkisini
belirlemek için Eİ değerleri (2) ve (3) numaralı eşitlikler kullanılarak hesaplanmıştır (Maskan,
2006).
Eİ = [100(x - 0.31)] / 0.172

(2)

x = (a* + 1.75L*) / (5.645L* + a* - 3.012b*)

(3)

2.2.6. Toplam Fenolik Madde (TFM) Tayini
Toplam fenolik madde tayini Folin-Ciocaltaeu metoduna göre yapılmıştır (Singleton ve Rossi,
1965). Standart olarak gallik asit kullanılmış ve 5 farklı konsantrasyonu metanol (%80)
içerisinde çözdürülerek hazırlanmıştır. Fenolik bileşikler için % 1 HCl içeren % 80’lik metanol
ile meyve suyu (1:10) çözülmüştür. Karışım 4 saat boyunca 40 rpm devirde çalkalanmış ve
berrak kısım 6000 devirde 15 dakika santrifüj (Nüve marka NR 800R model, Türkiye) edilerek
ayrılmıştır. Toplam fenolik maddenin belirlenmesi için prosedür aşağıdaki sıra ile
uygulanmıştır:
100 µl örnek
↓
0,75 ml Folin- Ciocaltaeu çözeltisi (suda, %10’luk) eklenmesi
↓
Oda sıcaklığında 5 dakika bekletme
↓
0,75 ml Na2 CO3 (suda, 75g/L) ilave edilmesi
↓
Kuvvetlice karıştırma
↓
Oda sıcaklığında karanlıkta 1 saat bekletme
↓
725 nm’deabsorbans okunması
Aynı işlemler kalibrasyon eğrisini belirlemek için hazırlanmış olan farklı konsantrasyonlardaki
gallik asit çözeltilerine de uygulanmıştır. Ekstraktların absorbansları, çizilen gallik asit
kalibrasyon eğrisinden okunarak toplam fenolik madde konsantrasyonu eşdeğer gallik asit
olarak hesaplanmıştır (mg GAE /kg kuru ağırlık).
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2.2.7. DPPH Yöntemiyle Antioksidan Aktivite Tayini
Serbest radikal yakalama etkinliği deneyi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali
kullanılarak Blois’in (1958) metoduna göre çalışılmıştır. Metod ekstraktların bir proton veya
elektron verebilme yeteneğinin, mor renkli DPPH çözeltisinin rengini açması esasına dayanır.
Reaksiyon karışımının absorbansının düşmesi yüksek serbest radikal giderme aktivitesinin
göstergesidir. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örnek ekstraktlarından 100’er µl alınarak,
üzerine 3,9 ml 0,1 mM DPPH (%80 metanolde) çözeltisi ilave edilmiştir. Vortekslendikten
sonra oda koşullarında karanlıkta 30 dakika bekletilmiş ve süre sonunda 517 nm’de
absorbansları okunmuştur. Örnek yerine 100 µl %80 metanol kullanılarak aynı şartlarda kontrol
olarak kullanılmıştır. Kontrolün absorbansı günlük olarak ölçülmüştür. % DPPH radikali
giderme aktivitesi (4) numaralı formül ile hesaplanmıştır.

(4)
2.2.8. İstatiksel analiz
Veriler Minitab 17 (Minitab Inc. State College, PA, ABD) paket program kullanılarak %95
güvenlik aralığında analiz edilmiş, verilerin analizinde tek yönlü ANOVA kullanılmıştır.
Gruplar arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için Tukey’s çoklu karşılaştırma
testi yapılmıştır. Her bir deney üç kez tekrarlanmıştır.
3. BULGULAR
Maltodekstrin kaplama yapılmış ve yapılmamış elma örneklerinde çeşitli kurutma tekniklerinin
(tepsili, etüv, oda koşulları) etkisini incelemek için renk tayini, esmerleşme indeksi (Eİ) değeri,
toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite (DPPH) değerleri belirlenmiştir. Renk değerleri
incelendiğinde genel olarak maltodekstrin kaplamanın elmaların daha açık renkli, daha sarı ve
daha az kırmızı olmasını sağladığı belirlenmiştir (Değereler gösterilmemiştir). Renk değerleri
ayrıca, Eİ değerini hesaplamak için de kullanılmıştır. Farklı kurutma yöntemleri ve
maltodekstrin kaplamanın elmaların kurutma sırasındaki esmerleşmesine etkisini incelemek
için Eİ değerleri belirlenmiştir. Eİ değerleri kontrol örneklerinde; Scarlet Spur için 37,67 ± 1,85;
Süper Chief için 35,27 ± 4,68; Golden Delicious için 24,12 ± 5,97 ve Granny Smith için 38,48
± 2,79 olarak belirlenmiştir. 4 farklı elma çeşidi için esmerleşme indeksinde gözlenen değişim
Şekil 1’ de gösterilmektedir.
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Her bir elma çeşidi grafiğinde bulunan farklı harfler (a, b, c), farklı koşullar arasında önemli bir fark olduğunu göstermektedir.

Şekil 1. Farklı elma çeşitleri için esmerleşme indeksinde (Eİ) gözlenen değişim
Buna göre Scarlet Spur, Super Chief ve Golden Delicious çeşidi için etüvde ve tepsili
kurutucuda, ayrıca Super Chief ve Golden Delicious çeşidi için oda sıcaklığında gerçekleştirilen
kurutmada kaplama yapılan örneklerin Eİ değerleri daha düşük çıkmıştır. Yani kaplamanın
elmaların esmerleşmesini önlediği söylenebilmektedir. Bununla birlikte Scarlet Spur ve Süper
Chief çeşidi için kaplamalı ve tepsili kurutucuda kurutulan elmaların Eİ değerleri kontrol
örneğine yakın bulunmuştur. Benzer şekilde maltodekstrin ile kaplanmış ve sıcak havada
kurutulmuş elma, Trabzon hurması ve çilek dilimlerinin daha iyi renk ve duyusal
değerlendirmelere sahip olduğu belirlenmiştir (Kim vd., 2009). Granny Smith elma çeşidinde
kaplamanın esmerleşmenin önlenmesinde etkisi olmamıştır.
Farklı kurutma yöntemleri ve maltodekstrin kaplamanın elmalardaki toplam fenolik madde ve
antioksidan aktivite üzerine etkisi incelenmiştir. Farklı koşullarda kurutulmuş elma çeşitlerinin
toplam fenolik madde değerleri Şekil 2’ de gösterilmiştir.
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Her bir elma çeşidi grafiğinde bulunan farklı harfler (a, b, c), farklı koşullar arasında önemli bir fark olduğunu göstermektedir.

Şekil 2. Farklı elma çeşitleri için toplam fenolik maddede (mg GAE/kg kuru ağırlık) gözlenen
değişim
Bu sonuçlara göre; genel olarak kontrol örneğine göre kurutulan elmaların toplam fenolik
madde miktarı artış göstermiştir. Buna karşın genelde kaplama yapılmış elma örnekleri ile
kaplama yapılmamış elma örnekleri fenolik madde bakımından karşılaştırıldığında kaplama
yapılmış örnekler kaplama yapılmamış örneklere göre fenolik madde içeriği daha düşük
çıkmıştır. Bunun nedeninin kaplama yapılmış örneklerde fenolik madde ekstraksiyonu için
aldığımız elma içerisinde bir miktar maltodekstrin bulunması ve bunun da ekstrakt içerisindeki
elma miktarını düşürmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kaplama yapılan örnekler
içerisinde toplam fenolik madde içeriği en yüksek olan tepsili kurutucuda kurutulan örnekler
olduğu sonucuna varılmıştır. Tepsili kurutucu (tray drier) elma örneklerinin fenolik içeriklerini
korumuştur. Benzer şekilde maltodekstrin ile kaplanmış mor tatlı patateslerin renk ve toplam
fenolik içeriği bakımından iyi korunduğu belirlenmiştir (Wang vd., 2011).
Farklı koşullarda kurutulmuş elma çeşitlerinin antioksidan aktivite değerleri Şekil 3’ de
gösterilmiştir.
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Her bir elma çeşidi grafiğinde bulunan farklı harfler (a, b, c), farklı koşullar arasında önemli bir fark olduğunu göstermektedir.

Şekil 3. Farklı elma çeşitleri için antioksidan aktivitede (% inhibisyon) gözlenen değişim
Antioksidan aktivite değerleri incelendiğinde, toplam fenolikte gözlenen değişime paralel bir
değişim gözlenmiştir. Toplam fenolik içeriği yüksek olan örneklerde % inhibisyon değerleri
yüksek çıkmıştır. Bu durumda kaplama yapılmamış örneklerde antioksidan aktivite daha
yüksek görülürken kaplama yapılmış örneklerde daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Toplam
fenolik madde ve antioksidan aktivitenin korunması açısından bütün elma çeşitleri için en iyi
kurutma yönteminin tepsili kurutucu olduğu söylenebilmektedir.
4. SONUÇ
Yapılan bu çalışmada, yeni bir kurutma metodu olarak, 2 sarı (Granny Smith ve Golden
Delicious) ve 2 kırmızı (Super Chief ve Scarlet Spur) elma çeşidi seçilerek, elma dilimleri
%30’luk (w/w) maltodekstrin solüsyonu ile kaplanarak kurutulmuştur. Üç farklı kurutma
yöntemi (oda koşullarında kurutma, etüvde kurutma ve tepsili kurutucuda kurutma) kullanılarak
kurutulan örnekler esmerleşme indeksi (Eİ), toplam fenolik madde (TFM) ve antioksidan
aktivite (DPPH) gibi fizikokimyasal özellikler açısından kaplanmamış ve aynı koşullarda
kurutulmuş örnekler ile karşılaştırılmıştır. Maltodekstrin kaplama ile kaplanan elma
dilimlerinin renginin, bütün elma çeşitleri ve kurutma yöntemleri için kaplamasız örneklerin
renginden daha iyi olduğu ve esmerleşmenin daha az olduğu belirlenmiştir. Kurutma teknikleri
karşılaştırıldığında, örneklerdeki renk, toplam fenolik ve antioksidan aktivitesi değerlerini en
iyi koruyan sistem olması dolayısıyla tepsili kurutucu en iyi kurutma yöntemi olarak
belirlenmiştir. Sonuç olarak, yeni bir yöntem olarak elma dilimlerinin maltodekstrin kaplama
yapılarak tepsili kurutma yöntemi kullanılarak kurutulmasının, elma kurutmada kalitenin
korunması açısından oldukça iyi bir yöntem olduğu söylenebilmektedir.
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ENZİM İNAKTİVASYON MEKANİZMASININ BELİRLENMESİNDE
FTIR SPEKTROSKOPİSİNİN KULLANILMASI
Katibe Sinem Coruk, Hande Baltacıoğlu*
1

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü
* Sorumlu yazar, e-posta: handebaltacioglu@ohu.edu.tr

Özet
Protein konformasyonunu incelemek için bir çok farklı teknik vardır. Son zamanlarda proteinin
yapısal karakterizasyonu için çok popular olan tekniklerden biri FTIR spektroskopisidir. Bu
teknik çok küçük protein miktarlarında bile yüksek kalitede spektrumlar sağlar ve ayrıca
proteinin boyutu da önemli değildir. Küçük çözünür proteinlerden büyük membran
proteinlerine kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Ayrıca nispeten düşük maliyetlerle kısa
ölçüm süresine sahiptir. Her bileşik kızılötesi spektrumunda karakteristik absoprsiyon
bantlarına sahiptir. Yapısal değişiklikler, proteinlerin ve polipeptitlerin kızılötesi spektrumunda
bulunan karakteristik bantları (Amid I ve Amid II) analiz ederek belirlenebilir ve hatta ikincil
yapısal elemanların (α-heliks, β-yapılar ve rastgele bobin vb.) yüzde dağılımı
belirlenebilmektedir. Bununla birlikte, ikincil yapıdaki birkaç bandın üst üste binmesi
nedeniyle Amid I ve Amid II bantlarının detaylı sayısal analizini yapmak her zaman kolay
değildir. Örtüşen amid bantlarının analizi için çeşitli spektral analiz yöntemleri önerilmiştir.
İkinci türev ve Fourier kendi kendine dekonvülasyonu (FSD), Amid bandının çözünürlüğünü
artırarak denatürasyondan kaynaklanan farklı protein yapılarının ve yapısal değişikliklerin
belirlenmesine izin verir. Eğri uydurma, kısmi en küçük kareler analizi, faktör analizi ve sinir
ağları (NN) yöntemleri, farklı protein yapılarının göreceli miktarlarını belirlemek için
kullanılır. Literatürde bir çok çalışmada enzim inaktivasyon mekanizmasının belirlenmesinde,
FTIR spektroskopisi ile birlikte ikincil yapı tahmin metodlarının kombine şekilde başarıyla
kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Enzim inaktivasyon, Konformasyonal değişiklikler, Eğri uydurma, FTIR spektroskopisi, NN

USE OF FOURIER TRANSFORM INFRARED (FTIR) SPECTROSCOPY FOR THE
DETERMINATION OF THE ENZYME INACTIVATION MECHANISM
Abstract
There are different analytical tools to study protein conformation. One of the techniques which
have recently become very popular for structural characterization of proteins is FTIR
spectroscopy. It provides high-quality spectra with very small amount of protein and also the
size of the protein is not important. It has a large application range from small soluble proteins
to large membrane proteins. It has also short measuring time with relatively low costs. Each
compound has a characteristic set of absorption bands in its infrared spectrum. Structural
changes can be determined by analyzing the characteristic bands (Amide I and Amide II) found
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in the infrared spectrum of proteins and polypeptides and even the percent distribution of
secondary structural members (α-helical, β-structures and random coil etc.) can be determined.
However, it is not always easy to perform detailed numerical analysis of Amide I and Amide II
bands due to overlapping of several bands in the secondary structure. Various spectral analysis
methods have been proposed for the analysis of overlapping amide bands. The second
derivative and Fourier self deconvulation (FSD) allows the determination of different protein
structures and structural changes originating from denaturation by increasing the resolution of
Amide band. Curve fitting, partial least squares analysis, factor analysis and neural networks
(NN) methods are used in order to determine the relative amounts of different protein structures.
Combining FTIR spectroscopy with secondary structure prediction methods has been
successfully used to determine the enzyme inactivation mechanism many studies in the
literature.
Keywords: Enzyme Inactivation, Conformational Change, Curve Fitting, FTIR Spectroscopy, NN

1. GİRİŞ
Enzimler, protein yapısında olan ve birçok biyokimyasal olayda görev olan biyolojik
katalizörlerdir. Enzimler gıdalarda minör bileşen olarak bulunmalarına rağmen, gıdalarda
önemli bir rol oynamaktadır. Enzimler, genel olarak gıdalarda istenen değişiklikleri yapanlar
ve arzu edilmeyen kalite değişikliklerine neden olanlar olarak iki gruba ayrılabilmektedir
(Damodaran vd., 2008; Oey 2010).
Enzimler, başta meyve ve sebzeler olmak üzere birçok gıdada tekstür, renk, lezzet, besinsel
değer ve duyusal özellikler gibi kalite özelliklerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Meyve ve sebze ürünlerinde, proses ve depolama süresince kalite üzerine olumsuz etki gösteren
enzimleri inaktive etmek için başta ısıl işlem olmak üzere birçok farklı teknik kullanılmaktadır.
Uygulanan bu işlemler sırasında enzimin yapısı bozulmakta ve inaktive olmaktadır (Oey, 2010,
Cemeroglu vd., 2013).
Enzim inaktivasyonunun belirlenmesinde birçok farklı teknik kullanılmaktadır. Kullanılan bu
tekniklerden son yıllarda öne çıkan ve enzim invaktivasyon mekanizmasının belirlenmesinde
yaygın olarak kullanılan tekniklerden birisi de Fourier Kızılötesi Dönüşüm Spektroskopisidir.
Fourier Dönüşüm Kızıl Ötesi (FTIR) Spektroskopisi, analiz için az miktarda örneğin yeterli
olması, numune hazırlamanın kolay olması, numuneye zarar vermemesi, analizin hızlı olması,
cihaz kullanım kolaylığı ve zararlı çözücülerin kullanımını en aza indirmesi nedeniyle
geleneksel analitik yöntemler için çok iyi bir alternatiftir. Bu avantajlar, zaman ve maliyet
tasarrufunun yanı sıra analiz edilebilir numune sayısının artmasına da neden olmaktadır (Haris
ve Severcan 1999; Carbonaro ve Nucara 2010; Severcan vd., 2001; Barth 2007). Bu çalışmada
enzim inaktivasyon mekanizmasının belirlenmesi için FTIR kullanımı hakkında bilgi verilecek
ve literatürdeki bazı çalışmalar sunulacaktır.
1.1 Spektroskopi
Bir örnekteki atom, molekül ya da iyonların, bir enerji seviyesinden düzeyinden diğerine geçişi
sırasında absorplanan ya da yayılan elektromanyetik ışımanın ölçülmesi ve yorumlanmasıdır.
Bu amaçla kullanılan tüm tekniklere spektroskopi teknikleri adı verilir (Freifelder, 1982).
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1.1.1. Elektromanyetik (EM) spektrum
Elektromanyetik spektrum, dalga boyları 10 -14 cm’den başlayan kozmik ışınlardan yüzlerce
metreyi bulan radyo dalgalarına kadar sayısız miktarda ışın ihtiva eden bir sistemdir. Görünür
ışık, X-ışınları, ultraviyole, infrared, mikrodalga ve radyo dalgaları elektromanyetik ışınım
çeşitleridir (Beiser, 2006).
Bir elektromanyetik ışıma ile madde arasındaki etkileşim, radyasyonun yeniden
yönlendirilmesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda ışıma saçılır (scattering), emilir
(absorption; yani enerjisi moleküle aktarılır) veya salınır (emission; enerji molekül tarafından
serbest bırakılır) (Freifelder, 1982).
Kuantum kuramına göre atomlar, ancak elektron konfigürasyonuna ve dış elektronlarının belirli
enerji düzeyleri arasındaki geçişlerine bağlı belirli potansiyel enerji düzeylerinde bulunabilirler.
Elektronların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri ile ilgili atomik spektrumlar
belirlenmiştir. Işık enerjisi absorbe edildiğinde, molekülün uyarılmış (excited) olduğu söylenir.
Uyarılmış molekül belirli bir enerjiye sahiptir. Bu miktarlara molekülün enerji seviyeleri denir.
Enerji düzeylerini tanımlayan tipik enerji düzeyi diyagramı Şekil 1’ de gösterilmektedir. İnce
yatay çizgiler, titreşim enerji seviyelerini temsil eder. Buna göre, uzun ok elektronik geçişini
gösterirken, kısa ok titreşimsel bir geçişi simgelemektedir. En düşük elektronik seviye, temel
enerji seviyesi (ground state), diğer tüm seviyeler uyarılmış seviyelerdir (excited state)
(Freifelder, 1982).

Şekil 1. Enerji düzeylerini tanımlayan tipik enerji düzeyi diyagramı
İnfrared (IR) ışınlarının enerjileri, UV ve görünür bölge ışınlarının enerjilerine göre oldukça
düşüktür. Bu enerji moleküllerin elektronlarını uyaracak ve bunları bir üst enerji seviyesine
geçirecek kadar büyük değildir. Yalnızca molekül içi titreşimler ve dönme oluşturmaya
yetmektedir. Moleküller içerdikleri atomların cinsi ve bağ yapılarına göre de çok çeşitli
titreşimsel hareketler sergilemektedirler. Moleküllerin IR ışınlarını absorplaması veya
absorplamamasına göre elde edilen IR spektrumu analiz edilen bileşiklerin moleküler yapısı ile
ilgili bilgiler vermektedir (Freifelder, 1982).
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1.2.Kızılötesi (İnfrared, IR) Spektroskopi
"Kızılötesi" terimi, dalga sayısı 12800-10 cm-1 veya 0,78 ve 1000 µm arasındaki
elektromanyetik spektrum aralığını kapsamaktadır. Kızılötesi bağlamında, dalga boyu yerine
"dalga sayısı" kullanılmaktadır. Titreşim frekansı sayısal olarak ölçeklendirmeye uygun
olmadığı için dalga sayısı kullanımı tercih edilir. Kızılötesi spektroskopisi, moleküldeki
atomların titreşimlerini temel alan bir tekniktir. Moleküllerdeki kimyasal bağlar, enerji
seviyelerine karşılık gelen, titreştikleri belirli frekanslara sahiptir. Bu titreşim frekansları
atomların kütlesi, molekülün şekli (geometrisi) ve bağların gücü tarafından belirlenmektedir
(Karoui vd., 2008).
Molekülleri oluşturan atomlar sürekli bir hareket içinde olduklarından, molekülün öteleme
hareketleri, bir eksen etrafında dönme hareketleri ve bir kimyasal bağın uzunluğunun periyodik
olarak azalıp çoğalmasına veya moleküldeki açıların periyodik olarak değişmesine neden olan
titreşim hareketleri doğar. Bu molekül içi kompleks olaylar fonksiyonel grupları (metil,
metilen, karbonil, amid, hidroksil gibi) tarafından karakterize edilir. Moleküllerde ortaya çıkan
titreşimler, gerilme ve eğilme hareketlerini oluşturur.
Titreşme hareketleri:
1) Gerilme (Streching): İki atom arasındaki bağ ekseni boyunca atomlar arası uzaklığın
değiştiği titreşimler
2) Eğilme (Bending, düzlem içi ve dışı): İki bağ arasındaki açıların en az birinin değiştiği
titreşimler olarak tanımlanmaktadır. Temel titreşim hareketleri Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Doğrusal triatomik moleküller (A) ve doğrusal olmayan triatomik moleküllerdeki
bazı titreşimlerinin şematik gösterimi (B) (Arrondo vd., 1993).
IR spektrum üç gruba bölünür.
•Yakın İnfrared (NIR): NIR bölgesi 12.500 ila 4000 cm -1 (0,8-2,5 μm) arasındadır. NIR
spektroskopisi, numunenin, öncelikle OH, CH, NH ve CO gruplarının molekülünün titreşim
geçişlerinin aşırı tonlarına ve kombinasyon bantlarına karşılık gelen spesifik frekansları emdiği
bir ışık kaynağı ile çalışır.
•Orta İnfrared (MIR): Elektromanyetik spektrumun MIR bölgesi 4000 ve 400 cm -1 (2,5-50 mm)
arasındadır ve temel moleküler gerilme ve bükme titreşim frekansı ile ilişkilidir.
•Uzak İnfrared (FIR): FIR bölgesi 200 ila 10 cm-1 (50-1000 μm) arasındadır (Karoui vd., 2008).
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Analitik uygulamalarda en çok kullanılan bölge, orta IR ışının bir bölümü olan 4000-670 cm-1
veya 2,5-15 µm aralığındaki kısımdır. Orta kızılötesi spektrumu (4000-400 cm-1) yaklaşık
olarak dört bölgeye bölünebilir ve bir grup frekansının doğası genel olarak bulunduğu bölge ile
belirlenebilir. Bölgeler; X-H (O-H, C-H ve N-H ) gerilme bölgesi (4000 - 2500 cm-1), üçlü bağ
(C≡C, C≡N) bölgesi (2500 - 2000 cm-1), çift bağ (C=C, C=O ve C=N) bölgesi (2000 - 1500
cm-1) ve parmak izi bölgesi (1500 - 600 cm-1) olarak adlandırılmıştır (Stuart 2004).
Infrared spektroskopisinin en çok kullanıldığı alan organik bileşiklerin tanımlanmasıdır; bu
maddelerin spektrumlarında maximum ve minumumların olduğu absorpsiyon bantları bulunur
ve bunlar maddelerin birbirleriyle kıyaslanmasına olanak verir. Gerçekte bir organik maddenin
spektrumu onun fiziksel özelliklerinden biridir ve optik izomerler dışında teorik olarak aynı
absorpsiyon spektrumu verebilen iki farklı madde yoktur. Bu nedenle her bir molekülün IR
spektrumu kendine hastır ve o molekülün tanınması veya tanımlanmasında kullanılır. Bu
sebeple her bileşik için IR ile elde edilen spektruma IR parmak izi (Finger print) adı verilir.
IR spektrometreleri temel olarak 2 grupta toplanır.
1. IR bölgenin belirli bölgelerinde analiz imkanı veren spektrometreler
2. Yapısında bulunan interferometreler sayesinde IR bölgenin tamamında analiz yapabilen
Fourier transform spektrometreler.
1.3. Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FTIR) Spektroskopisi
FTIR spektrometresi, IR spektrometrenin gelişmiş bir şeklidir. IR spektrometrisi çift ışın yollu
olarak dizayn edilmiştir. FTIR da ise IR kaynağından gelen ışın tıpkı güneş ışınlarının kırınıma
uğrayarak gökkuşağını oluşturması gibi difraksiyon prizmaları ile farklı frekansta IR ışınlarına
dönüştürülmektedir. Örnek hücresinden geçen her bir frekanstaki IR ışını dedektörde
kaydedilerek analiz edilen örneğe ait IR spektrumu elde edilir (Karoui vd., 2008).
FTIR spektrometresi geleneksel IR spektrometrelere göre;
• Çok daha hızlı analiz imkânı sunmaktadır. Geleneksel IR spektrometrelerinde dakikalar süren
analizler FTIR ile saniyeler içerinde gerçekleşmektedir.
• Bu cihazların optik dizaynı gereği sinyal gürültü düzeyi çok düşük ve hassasiyeti de çok
yüksektir.
• İnterferometreleri içinde sadece bir tane hareketli parçası (hareketli ayna) bulunduğu için
mekanik olarak basittir ve arıza yapma olasılığı düşüktür.
• Diğer birçok cihazın sıhhatli çalışması için gerekli olan ve belli aralıklarla yapılması gereken
kalibrasyon işlemine FTIR da gerek duyulmaz.
• Aynı materyalden yapılmış ışın kaynağı hem IR hem de FTIR spektrometresinde
kullanılmaktadır. Ancak IR spektrometresindeki monokromatörün yerini FTIR
spektrometresinde interferometre almıştır (Stuart 2004).
İnterferometre, FTIR spektrometresinin en önemli bölümüdür. İnterferometre, ışınların girişim
yapmasını sağlamaktadır. IR spektrometrenin ışın kaynaklarından geniş bant bir ışın gönderilir.
Işın bölücü gelen ışının bir bölümünü sabit aynaya; bir kısmını da sabit aynaya 90 derece açıyla
konumlandırılmış hareketli aynaya gönderir. Aynalardan yansıyan ışınlar birleşir ve girişim
yaparlar. Hareketli ayna sabit bir hızda sürekli olarak ileri geri hareket eder. Bu, ışınların
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girişim yapmasını sağlar. Bunun sonucunda farklı dalga boylarında kompleks bir girişim deseni
oluşur. Bu desen üst üste geçmiş sinüsoidal dalgalar içerir (Karoui vd., 2008)..
FTIR da girişim yapan IR ışını örnek üzerine gönderilmektedir. Örnek içerisinde bulunan
bileşenler yollanan bu girişim yapmış ışın içerisindeki ilgili frekanstaki ışını absorbe ederler.
Numuneden geçen ışın dedektörde kaydedilerek interferogram elde edilir. FTIR sistemi Şekil
3’te gösterilmektedir (Stuart 2004).

Şekil 3. FTIR sistemi
İnterferogram; zamana bağlı olarak dedektör cevabının grafiğe geçirilmiş şeklidir. Bundan
sonra, elde edilen interferograma bir matematiksel dönüşüm (Fourier transformation)
uygulanarak yatay eksende dalga sayısı, düşey eksende de transmittans bulunan grafik elde
edilir (Karoui vd., 2008).
1.4. FTIR Spektroskopisinin Enzim İnaktivasyon Mekanizmasının Belirlenmesinde
Kullanılması
Fourier Dönüşüm Kızılötesi (FTIR) spektroskopisi incelenmek istenen örnek makromolekülleri
fonksiyonel gruplarının titreşimlerinden kaynaklanan yapısal, kompozisyonel ve fonksiyonel
bilgilerin elde edilmesini sağlayan bir tekniktir. Bu spektroskopik teknik, boyama, işaretleme
gibi ek maddelerin kullanımını içeren uzun örnek hazırlama prosedürlerine gerek duyulmadan,
örneğe zarar vermeden hızlı, hassas ve etkin sonuçların göreceli olarak daha ucuz bir biçimde
elde edilmesini sağlaması bakımından diğer tekniklerle karşılaştırıldığında daha avantajlıdır
(Stuart ve Ando, 1997).
FTIR spektroskopisi, elde edilen parmakizi benzeri bilgiler ışığında moleküllerin fonksiyonel
gruplarının tespit edilmesi ve dolayısıyla farklı doku yapılarının ayırt edilmesine olanak
sağlamaktır. Bu teknik kullanılarak, doku ve hücrelerde lipit, protein, DNA, RNA gibi
biyomoleküllerdeki fiziksel, örneğin yapısal, değişimlerin izlenmesi mümkün olabilmektedir.
Bu bilgiler, öncelikle doğru bant tanımlamalarının yapılması, sonrasında ise ilgilenilen
bantların bant pozisyonu, sinyal şiddeti/alanı ve bant genişliği değerlerinin hesaplanması ile
elde edilebilir (Stuart ve Ando, 1997).
FTIR spektrumlarından kimyasal konsantrasyon, kompozisyon, konformasyon ve içerilen
fonksiyonel gruplar gibi pek çok kalitatif ve kaltitatif bilgi elde etmek mümkündür. Buna
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ilaveten, bir örnekteki moleküllerin kompozisyonu sinyal şiddeti ya da ilgili bantların
alanlarının oranlarının hesaplanması ile (doymamış lipitlerin doymuş lipitlere ya da lipitlerin
proteinlere oranı gibi) hızla analiz edilebilir. Bunun yanı sıra, kontrole karşı olarak yapılan
ölçümlerde ana protein bantlarının (amid I) frekans değerlerindeki kaymalar ise proteinlerin
yapılarında oluşabilecek değişimleri işaret eder. FTIR spektroskopisinin diğer önemli bir
avantajı ise protein ikincil yapılarında oluşan bu değişimlerin 1650 cm ve 1550 cm -1 civarında
gözlenen sırasıyla amid I ve amid II ana protein bantları kullanılarak detaylı olarak
incelenebilmesidir (Mantsch 2001).
Amid I bandı, proteinlerin ikincil yapısının analizi için en yararlı kızılötesi banttır. 1700-1600
cm-1 arasında meydana gelir. Amid I bandı, düzlemde N-H eğilme ve C-N gerdirme modlarına
bağlı olarak, amid grubunun C = O gerilme titreşiminin% 80'ini temsil eder. Bu titreşimin tam
frekansı, C = O ve N-H gruplarını içeren hidrojen bağının niteliğine bağlıdır ve bu, protein
tarafından benimsenen belirli ikincil yapı ile belirlenir. Proteinler genellikle farklı
konformasyonlarda polipeptit fragmanları içeren çeşitli alanlara sahiptirler. Amid I bandı,
heliks, β-yapıları, dönüşler ve rastgele yapılardan oluşur (Stuart ve Ando 1997, Stuart 2004).
Amid II bantları esasen N-H bükülmesini (% 60) ve bazı C-N gerilimi (% 40) temsil etmektedir.
Amid I bandında olduğu gibi, amid II bandına proteinin ikincil yapısına bağlı bileşenlere
ayrılmak mümkündür. Amid II bandı 1550 cm -1'de gözlenmiştir (Stuart ve Ando 1997, Stuart
2004). Amid I ve / veya amid II band bölgelerini analiz ederek, α-heliks, β-yapısı ve rasgele
bobin yapısı gibi her yapı elemanının yüzdesini hesaplayabiliriz. Tablo 1, proteinlerin sekonder
yapıları ile I ve II amidlerinin frekansları arasındaki ilişkileri göstermektedir.
Tablo 1. Proteinin ikincil yapı elemanları ve Amid I ve II bandlarının frekansları
(Stuart 2004).
İnfrared
İkincil yapı
Amid I
Amid II
α-heliks
1655~1650
~1540
β-plaka yapısı
~1690, 1680~1675, ~1640, ~1630
~1550
Tesadüfi kıvrımlar
1655~1645
1535~1530
β-dönüş
~1680, ~1660, ~1640
Bununla birlikte, amid I ve amid II bantlarının detaylı kantitatif analizi her zaman kolay bir iş
değildir, çünkü çeşitli ikincil yapılardan kaynaklanan bir takım bantlar büyük oranda
örtüşmektedir. Çakışan amid bantlarının analizi için çeşitli spektral analiz yöntemleri
önerilmiştir. Çoğu, ikinci türev veya dekonvoluted spektrumlarda zirve atamalarına dayanan
frekans tabanlı yöntemlerdir. İkinci türev ve dekonvülasyon bant çözünürlüğünü arttırır, bir
proteindeki farklı yapıları tanımlamayı ve protein denatürasyonuyla oluşturulan yapısal
değişiklikleri izlemeyi sağlar. Şekil 4, bir amid I bandının orijinal, dekonvole edilmis ve türev
spektrumlarını göstermektedir (Stuart ve Ando 1997).
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Şekil 4. Amid I bandının orijinal, deconvülasyona uğramış ve türev spektrumu (Stuart ve
Ando 1997).
Farklı protein sekonder yapılarının (α-sarmal, β-çarşaf vb.) niceliksel miktarlarını belirlemek
için eğri uydurma, kısmi en küçük kareler analizi, faktör analizi ve sinir ağları (NN) kullanılır.
Kantitatif analiz için eğri uydurma sıklıkla kullanılır (Severcan vd., 2001, Stuart 2004,
Carbonaro ve Nucara 2010). Kısmi en küçük kareler (PLS) yöntemleri matris işlemleri içerir
ve faktör analizi (FA) yöntemleri, bir veri kümesindeki varyansı modellemek için fonksiyonları
kullanır (Stuart 2004). Yapay sinir ağları (NN), FTIR spektrumlarından proteinlerin ikincil
yapısını tahmin etmenin etkili bir yolu olarak bildirilmektedir (Severcan vd., 2001).
FTIR spektroskopisinin en önemli dezavantajı suyun kızılötesi dalga boyunda kuvvetli bir
sinyal vermek suretiyle FTIR spektrumunda baskın olması ve biyolojik sistemlerde başta
protein bantları olmak üzere bazı bantları maskelemesidir. Örneklerdeki pikleri elde edebilmek
için sulu ortamda çekilen örnek spektrumlarından kullanılan tampon çözelti spektrumunun
dijital olarak çıkarılması ile uygulanan fark spektroskopisi yöntemi uygulanmaktadır. Enzim
solüsyonu, tampon çözelti ve protein bantlarının fark spektrumu Şekil 5’de gösterilmektedir
(Baltacioglu vd., 2015).

Şekil 5. Enzim solüsyonu, tampon çözelti ve protein bantlarının fark spektrumu
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Fark spektroskopisi yöntemi uygulandıktan sonra Amid I ve Amid II bandları elde edilmektedir.
Absorbans spektrumunda, 1653 cm-1’de pik veren bileşen Amid I, 1550 cm-1’ de pik veren ise
Amid II olarak belirlenmektedir. Sulu ortamda proteinlerin ikincil yapısının analizi için en
yararlı kızılötesi bant, yaklaşık 1700 ila 1600 cm -1 arasında oluşan Amid I bandıdır. Proteinler
genellikle farklı konformasyonlarda polipeptit fragmanları içeren çeşitli alanlar içerir. Sonuç
olarak, gözlemlenen Amid I bandı genellikle, sarmalları, β-yapılarını, dönüşlerini ve rastgele
yapıları içeren kompleks bir yapıdır (Stuart 2004).
İkinci türev ve Fourier self-denkonvülasyon (kendini çözme) teknikleriyle Amid I bandının
(1700-1600 cm-1) analizi, bir proteinin sekonder yapısı hakkında bilgi verir (Haris ve Severcan
1999). Ayrıştırılmış spektrumda, 1653 cm-1' deki ana Amid I bandı α-heliks yapısından
kaynaklanmaktadır. 1676 cm-1'de bulunan pik β-dönüş yapısı olarak tayin edilmektedir. 1636
cm-1' deki bant genellikle β-yaprak yapısını belirtmektedir. 1617 cm-1 civarında yer alan pik
kümelenmiş β-yaprak yapısından kaynaklandığı bulunmuştur (Severcan ve Haris 2001,
Murayama ve Tomida 2004). Şekil 6’ da ısıl işlem sonucunda enzimin ikincil yapısındaki
değişimi belirlemek için Fourier self-denkonvülasyon uygulanmış bir Amid I bandı
gösterilmektedir.

Şekil 6. Isıl işlem sonucunda enzimin ikincil yapısındaki değişimi belirlemek için Fourier
self-denkonvülasyon uygulanmış bir Amid I bandı (Baltacıoğlu vd., 2015).
Sunulan bilgiler ışığında, FTIR spektroskopisinin enzim inaktivasyon mekanizmasının
belirlenmesinde basit ve ucuz bir yöntem olarak kullanımının gelecek vaat ettiği
söylenebilmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma Niğde ÖmerHalisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurumu (BAP) (GTB 2018/10 BAGEP)
tarafından desteklenmiştir.
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Abstract
The study was conducted to evaluate the z-scores of accredited and non-accredited laboratories
for the electrochemical analysis namely pH, conductivity and salinity through an interlaboratory comparison test carried out on real wastewater samples. The participants were small
scale 16 non-accredited and 9 accredited wastewater analysis laboratories in Turkey. The
samples from a wastewater treatment plant were first collected from influent and effluent lines.
The third sample was prepared by mixing the influent and effluent water samples to obtain three
different levels of analysis as high, low and medium, respectively. pH, conductivity or salinity
are the measurements based on electrochemical analytical methods in which the influence of
the other factors such as technical staff ability on the measurement is limited. However, the
method used in z-score calculation could have a substantial effect on the z-score performance
of a laboratory. Therefore, three different z-score calculation approaches using SDPA and
different assigned values were applied to the inter-laboratory comparison test results. The
assigned value was determined through average, and median of accredited laboratories results
and by robust analysis. The results indicated that the method used in z-score calculation does
not substantially affect the scores of the laboratory. No population quality effect on the z-score
exists. The laboratory with low performance will not pass the comparison test whatever the zscore calculation method.
Keywords: Inter-laboratory comparison test, Conductivity, pH, Salinity, Wastewater, Z-score

1. INTRODUCTION
The environmental analysis quality is getting more and more significant in Turkey. There are
more than 200 environmental testing laboratories in the country. They are serving to the sector
for the analysis of water, wastewater, air emissions and noise. These laboratories are certificated
by the Ministry of Environment and Urban Planning and then accredited by TÜRKAK.
Certifications of these laboratories can be made as pre-certified or certified by the Ministry.
None of the testing laboratory can do analysis without these certification and accreditation. The
laboratories must satisfy all the quality assurances defined in ISO 17025.
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One of the major parameters concerned in certification or accreditation process is interlaboratory comparison test (ILC) or proficiency test (PT) to which laboratories are expected to
participate. The results of these types of tests are indicator of measurement quality. They also,
sometimes, considered as validation of the test method used or recently developed. It has been
accepted that ILC or PT increases the measurement quality of the laboratories and, in addition,
competence of the indoor laboratories with the international ones. Because, laboratories pay
more attention to the traceability of reference standard materials, calibration of the equipment
and education of the technical staff to increase their ILC or PT scores after a several failed score
they got. However, the quality of ILC and PT schemes is another important parameter to be
considered by the participants. High quality ILC and PT schemes should have large number of
participants, high quality testing materials and a good reporting procedure. The low
participation number, large variation in the participating laboratory qualities or the
concentration of the testing material may positively or negatively affect the z-score performance
of the laboratories. The z-score performance of a laboratory could depend on the analytical
method used, the type of the analysis and the ability of the technicians. The z-score is
combination of all these factors. Therefore, it must be well determined by using proper
calculation methods in order to provide the correct information about the quality of the
laboratory.
By considering all these facts about the z-score, a simple ILC test was organized by DEU
Environmental Engineering Department Testing Laboratory to show the limitations and
advantages of ICL test. The main aim was to show the effect of z-score calculation methods on
the quality determination of a laboratory.
2. ILC TEST ORGANIZATION BY DEÜ
2.1. Participant and Organization
The participants are small-scale 16 non- accredited wastewater analysis laboratories and nine
accredited laboratories that give measurement service to the sector. The results of accredited
ones were compared with the non-accredited ones. All accredited and non-accredited
laboratories were volunteer to the ILC
Samples from a Çiğli wastewater treatment plant distributed to participants for ILC testing.
After completion of the testing, the results are returned to the organization and they compared
with the assigned value(s) to give an indication of the performance of the individual participants
and the group as a whole. The results of the comparison test were reported to the participants
2.2. Samples
The real wastewater samples were used in the test. Samples were collected from Çiğli
wastewater treatment plant and then transferred to the mentioned test laboratories. Three
different samples were prepared. Influent, effluent of the treatment plants and mixture of these
two samples were used in order to obtain three different concentrations (levels) of parameters.
Those concentrations correspond to low, high and medium concentrations.
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Nearly 70 Liter sample were taken from influent and effluent point of wastewater treatment
plant and distributed to the container. All sample containers were labeled with number, which
did not include any information about the sample characteristics. Depending on the laboratory
locations, four vehicle were organized for distributing the samples. All vehicles were equipped
with coolers to ensure cold chain. All samples were delivered with test protocols in 3 hours to
the laboratories for routine analysis.
There were no method limitations for the analysis of samples. Especially, laboratories were
informed to complete tests under routine applications. Usually, accredited laboratories prefer
International Standard Methods but non-accredited laboratories prefer KIT methods, which are
user friendly and give quick analysis results. Table 1 shows the test methods used by the
accredited laboratories.
Table 1. ILC Test methods used by accredited laboratories
Accredited Lab code
pH
Conductivity
Salinity
+
A1
SM 4500 H B
SM 2510 B
SM 2520 B
+
A2
SM 4500 H
SM 2510 B
SM 2520 B
+
A3
SM 4500 H B
SM 2510 B
Not reported
A4
SM 4500 H+ B
Not reported
SM 2520 B
A5
TS ISO 10523
TS 9748
TS 8108
A6
TS ISO 10523
SM 2510 B
Not reported
+
A7
SM 4500 H
SM 2510
Not reported
A8
TS EN ISO 10523
Not reported
Not reported
+
A9
SM 4500 H B
TS 9748
Not reported
2.3. Z-Score Calculation
The laboratory performances were evaluated by z-score. General z-score calculation equation
is given below;
(𝑥−𝑋)
𝑧 = 𝜎̂
(eq.1)
where,
X: is the participant's result, X: is the assigned value. 𝜎̂: is the standard deviation for proficiency
assessment (SDPA)
In order to show the effect of z-score calculation method on the performance of the laboratories,
different assign value and 𝜎̂ were used as given in Table 2.
Table 2. Z-score calculation parameters.
X
Lab. Group
(Assign
z-score
Accredited Labs
Averagevalue)
Acc
Robust
Non accredited
z-score
Average N-Acc
Labs
Robust
z-score
All Labs.
Average Total
Robust
All Labs.
Average Acc
z-score

𝜎̂
(SDPA)
MADe
Accredited
MADeLabs
Non-acc.
MADeLabs
All Labs
Std.Dev.
Acc
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4. RESULTS
4.1. pH Values and Z-scores.
Table 3 depicts the results for pH of influent, effluent and mixture samples as well as the method
used for the measurements by the non-accredited and accredited laboratories. The reported
influent pH values with the averages of individual groups were also presented in Figure 1. As
it can be seen from the figure, the reported values do not change substantially. It varies between
7.20- 7.80 with the standard deviation of SD=0.12 for accredited ones, 0.22 for the nonaccredited and SD=0.20 for the all labs. Most of the laboratories got satisfactory the z-score.
On the other hand, non- accredited ones as N3, N15, N13, N6 (Table 4) and the only accredited
laboratory A8 (Table 5) were not able to pass the test for some calculation methods.
Table 3. Reported pH values for influent, effluent, mixed samples with estimated mixed value
Lab Code Methods
INF
EFF
MIX
EMV
A4
SM 4500 H+ B
7,50
7,17
7,50
7,33
A5
SM 4500 H+
7,57
7,60
7,67
7,59
A6
SM 4500 H+ B
7,49
7,65
7,66
7,57
A7
SM 4500 H+ B
7,58
7,29
7,58
7,44
A8
TS ISO 10523
7,22
7,11
7,60
7,17
A9
TS ISO 10523
7,49
7,05
0,00
7,27
A10
SM 4500 H+
7,38
7,19
7,31
7,29
A11
TS EN ISO 10523
7,40
7,27
7,31
7,34
A12
SM 4500 H+ B
7,33
7,04
7,42
7,19
N1
Lange HQ40D
7,45
7,51
7,50
7,48
N2
ThermoScientific
7,47
7,07
7,35
7,27
N3
ThermoScientific
7,95
7,63
7,93
7,79
N4
WTW Multi 3420
7,45
7,07
7,47
7,26
N5
Hack Senson pH
7,55
7,42
7,44
7,49
N6
Hach HQ11d
7,78
7,42
7,58
7,60
N7
Not reported
7,70
7,41
7,66
7,56
N8
Lange HQ30D
7,40
7,15
7,36
7,28
N9
Louibond
7,67
7,34
7,52
7,51
N10
WTW pH315i
7,28
7,11
7,33
7,20
N11
Lange HQ40D
7,64
7,36
7,56
7,50
N12
Lange HQ40D
7,91
7,93
7,85
7,92
N13
Lange HQ40D
7,77
7,52
7,81
7,65
N14
Lange Sension 1
7,47
7,21
7,27
7,34
N15
Lange HQ40D
7,19
6,88
7,20
7,04
N16
Lange HQ40D
7,41
7,09
7,43
7,25
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pH inf
8,20
8,00
7,80
7,60
pH 7,40
7,20
7,00
6,80

A8 A12 A10 A11 A6 A9 A4 A5 A7 N15N10 N8 N16 N1 N4 N2 N14 N5 N11 N9 N7 N13 N6 N12 N3

Lab No
Avrg. Acc.Lab

Avrg. N-Acc.Lab.

Figure 1. The reported pH values for the influent samples with the averages of the groups.
Table 4. Calculated z-scores of non-accredited laboratories for influent pH value.
𝑥 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
𝑥 − 𝐴𝑣𝑟
𝑥 − 𝐴𝑣𝑟
𝑧=
𝑧=
𝑧=
LAB
𝑀𝐴𝐷𝑒
𝑀𝐴𝐷𝑒
𝑆𝐷
Code
Acc- NAcc
All Lab
Acc- NAcc
All Lab
Acc- NAcc
All Lab
N15
-1,49
-1,76
-1,74
-1,70
-2,25
-2,49
N10
-1,07
-1,58
-1,34
-1,82
-1,33
-1,24
N8
-0,51
-0,68
-0,78
-0,92
-0,77
-0,63
N16
-0,47
-0,60
-0,74
-0,84
-0,73
-0,57
N1
-0,28
-0,30
-0,55
-0,54
-0,54
-0,37
N4
-0,28
-0,30
-0,55
-0,54
-0,54
-0,37
N2
-0,19
-0,15
-0,46
-0,39
-0,45
-0,27
N14
-0,19
-0,15
-0,46
-0,39
-0,45
-0,27
N5
0,19
0,45
-0,08
0,21
-0,08
0,14
N11
0,61
1,13
0,33
0,89
0,33
0,60
N9
0,75
1,35
0,47
1,11
0,47
0,76
N7
0,89
1,58
0,61
1,34
0,61
0,91
N13
1,21
0,94
1,86
0,93
1,27
2,10
N6
1,26
0,99
1,94
0,98
1,32
2,18
N12
1,86
1,59
1,57
1,99
3,15
2,91
N3
1,78
1,76
2,05
3,45
3,21
2,19
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Table 5. Calculated z-scores of accredited laboratories for influent pH value
𝑥 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
𝑥 − 𝐴𝑣𝑟
𝑥 − 𝐴𝑣𝑟
𝑧=
𝑧=
𝑧=
LAB
𝑀𝐴𝐷𝑒
𝑀𝐴𝐷𝑒
𝑆𝐷
Code
Acc- NAcc
All Lab
Acc- NAcc
All Lab
Acc- NAcc
All Lab
A8
A12
A10
A11
A6
A9
A4
A5
A7

-2,03
-1,20
-0,83
-0,68
0,00
0,00
0,08
0,60
0,68

-1,65
-0,83
-0,45
-0,30
0,38
0,38
0,45
0,98
1,05

-2,03
-1,20
-0,83
-0,68
0,00
0,00
0,08
0,60
0,68

-2,27
-1,44
-1,07
-0,92
-0,24
-0,24
-0,17
0,36
0,44

-1,87
-0,93
-0,51
-0,34
0,42
0,42
0,51
1,10
1,19

-1,55
-0,98
-0,73
-0,63
-0,16
-0,16
-0,11
0,25
0,30

4.2. Conductivity Values and Z-scores.
Conductivity is another electrochemical method commonly used to determine the quality of the
wastewater effluents. Table 6 presents the methods used for analysis of conductivity, the
reported measured values as well as EMV. The measured values do not vary substantially
among the laboratories either accredited or non-accredited. The estimated mixed sample value
is close to the reported value for the reported mixed sample. The standard deviation values are
as follows, SD=0.33 µS for accredited laboratories, SD=0.43 µS for non-accredited ones and
0.39 for the all laboratories. Figure 2 indicates that averages of the laboratories for accredited
and non-accredited ones. As it can been seen from the figure, the averages of the groups are
close to each other. In addition, the variation in measured value of the non-accredited ones is
stronger compared to that of accredited ones. Calculated z-scores by using different methods
indicate that only laboratory N7 fails. (Table 7). This result also shows that the variation in the
measurements is not substantial. In other words, electrochemical methods could give consistent
results. Therefore, the possibility of having satisfied z-score is high with this method.
Table 6. Reported conductivity values for influent, effluent, mixed samples with estimated
mixed value (EMV).
INF
EFF
MIX
EMV
Lab Code Methods
(µS)
(µS)
(µS)
(µS)
Z1
Z2
Z3
A4
A5
A6
A8
A9
A10
A12
N1
N2
N3
N4
N6
N7
N8
N9
N10
N13
N15
N16

SM 2510 B
SM 2510 B
SM 2510 B
SM 2510 B
SM 2510 B
SM 2510 B
TS 9748
SM 2510 B
SM 2510
TS 9748
Not Reported
Not Reported
Not Reported
Not Reported
WTW Multiline
Not Reported
Not Reported
Hach HQ40D
Hach HQ40D
Not Reported
Not Reported
Not Reported

11.330
11.260
11.300
11.297
10.820
11.260
10.850
11.280
10.390
10.910
11.030
11.240
11.090
11.210
11.340
10.020
11.340
11.270
10.560
11.600
10.820
10.690

11.200
11.260
11.290
11.250
11.020
11.420
10.950
11.270
11.010
10.950
11.160
11.300
11.220
11.340
11.500
10.410
11.530
11.330
10.770
11.650
10.860
10.810

11.190
11.200
11.220
11.203
10.960
11.300
10.840
0.000
10.920
10.760
11.120
11.340
11.150
11.300
11.420
10.370
11.410
11.270
10.720
11.600
10.900
10.870

11.265
11.260
11.295
11.273
10.920
11.340
10.900
11.275
10.700
10.930
11.095
11.270
11.155
11.275
11.420
10.215
11.435
11.300
10.665
11.625
10.840
10.750
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Conductivity INF (µs)

Cond.(µs)
12,000
11,500
11,000
10,500
10,000
9,500
9,000
A10 A5

A8 A12 A6

A9 A4 N7 N10 N16 N15 N1 N3 N4 N2 N9 N6 N8 N13
Avrg. Acc.Lab
Avrg. N-Acc.Lab.
Lab No

Figure 2. The reported conductivity values for the influent samples.
Table 7. Calculated z-scores for influent conductivity.
LAB
Code
A10
A5
A8
A12
A6
A9
A4
N7
N10
N16
N15
N1
N3
N4
N2
N9
N6
N8
N13

𝑥 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
𝑀𝐴𝐷𝑒
Acc- NAcc All Lab
-1.00
-1.97
-0.17
-0.76
-0.12
-0.68
0.00
-0.51
0.68
0.48
0.71
0.53
0.75
0.58
-4.02
-3.01
-1.49
-2.10
-1.64
-1.13
-1.17
-0.76
-0.43
-0.17
-0.21
0.00
0.21
0.34
0.32
0.42
0.43
0.51
0.68
0.70
0.68
0.70
1.60
1.44
𝑧=

𝑥 − 𝐴𝑣𝑟
𝑀𝐴𝐷𝑒
Acc- NAcc All Lab
-1.12
-1.72
-0.29
-0.51
-0.24
-0.42
-0.12
-0.26
0.56
0.73
0.59
0.79
0.63
0.83
-3.55
-2.76
-1.63
-1.24
-1.16
-0.88
-0.70
-0.51
0.04
0.08
0.26
0.25
0.68
0.59
0.79
0.67
0.90
0.76
1.15
0.95
1.15
0.95
2.07
1.69
𝑧=

𝑥 − 𝐴𝑣𝑟
𝑆𝐷
Acc- NAcc All Lab
-1.75
-1.57
-0.46
-0.46
-0.37
-0.39
-0.19
-0.23
0.86
0.67
0.92
0.72
0.97
0.76
-2.31
-2.52
-1.06
-1.13
-0.76
-0.80
-0.46
-0.46
0.03
0.07
0.17
0.23
0.45
0.54
0.51
0.61
0.58
0.69
0.75
0.87
0.75
0.87
1.35
1.54
𝑧=
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4.3. Salinity Values and Z-scores
Salinity values of the influent, effluent and mixed sample were given in Table 8. The measured
values are in the range of 5-35-6.50 ‰ for the all samples. The estimated mixed value is close
to the value reported for the mixed samples. Figure 3 also shows the low variation in the
reported values. The standard deviations are 0.49, 0.25, and 0.33 ‰ for the samples influent,
effluent and mixed one. The low standard deviation value provides high number of z-score
satisfaction for the participating laboratories. Only A12 and N7 cannot pass the comparison
test. However, their z scores are substantially high which could reach up to 4.28 (A12) although
the difference in the measured value among the laboratories is small. This result indicates that
there is a problem with the equipments or methods used in the corresponding laboratories. The
main problem with the equipment could be the calibration.
Table 8. Reported salinity values for influent, effluent, mixed samples with estimated mixed
value (EMV).
INF
EFF
MIX
EMV
Lab Code Methods
(‰)
(‰)
(‰)
(‰)
Z1
SM 2520 B
6.50
6.40
6.40
6.45
Z2
SM 2520 B
6.50
6.50
6.40
6.50
Z3
SM 2520 B
6.50
6.50
6.40
6.50
A4
SM 2520 B
6.50
6.47
6.40
6.48
A5
SM 2520 B
6.15
6.23
6.23
6.19
A7
SM 2520 B
6.20
6.20
6.20
6.20
A8
TS 8108
0.00
0.00
0.00
0.00
A12
Not Reported
5.35
5.37
5.27
5.36
N1
Not Reported
6.20
6.36
6.33
6.28
N2
Not Reported
6.40
6.40
6.40
6.40
N3
Not Reported
6.30
6.40
6.40
6.35
N4
Not Reported
6.40
6.40
6.40
6.40
Not Reported
N6
6.50
6.60
6.60
6.55
Not
Reported
N7
5.67
5.88
5.81
5.78
Not
Reported
N8
6.44
6.56
6.49
6.50
Not Reported
N9
6.42
6.53
6.45
6.48
Not Reported
N10
6.03
6.11
6.08
6.07
Not
Reported
N13
6.63
6.64
6.60
6.64
Not Reported
N15
6.13
6.18
6.20
6.16
Not Reported
N16
6.23
6.12
6.23
6.18
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Salinity INF (‰)

Salinity (‰)
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
A12

A5

A7

A4

N7

N10 N15

N1

Avrg. Acc.Lab

N16

N3

N2

N4

N9

N8

N6

N13

Lab No

Avrg. N-Acc.Lab.

Figure 3. The reported salinity values for the influent samples.
Table 9. Calculated z-scores for salinity of influent sample.
LAB
Code
A12
A5
A7
A4
N7
N10
N15
N1
N16
N3
N2
N4
N9
N8
N6
N13

𝑥 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛
𝑀𝐴𝐷𝑒
Acc- NAcc All Lab
-3.20
-4.28
-0.10
-0.54
0.10
-0.30
1.25
1.10
-3.40
-2.77
-1.60
-1.10
-1.10
-0.63
-0.75
-0.30
-0.60
-0.16
-0.25
0.16
0.25
0.63
0.25
0.63
0.35
0.72
0.45
0.82
0.75
1.10
1.40
1.70
𝑧=

𝑥 − 𝐴𝑣𝑟
𝑀𝐴𝐷𝑒
Acc- NAcc All Lab
-2.71
-4.08
0.39
-0.33
0.58
-0.10
1.74
1.30
-3.05
-2.57
-1.25
-0.89
-0.75
-0.43
-0.40
-0.10
-0.25
0.04
0.10
0.37
0.60
0.83
0.60
0.83
0.70
0.92
0.80
1.02
1.11
1.30
1.76
1.90
𝑧=

𝑥 − 𝐴𝑣𝑟
𝑆𝐷
Acc- NAcc All Lab
-1.42
-2.68
0.20
-0.22
0.31
-0.07
0.91
0.85
-1.69
-2.40
-0.98
-0.59
-0.59
-0.28
-0.31
-0.07
-0.19
0.03
0.08
0.24
0.48
0.55
0.48
0.55
0.55
0.61
0.63
0.67
0.87
0.85
1.38
1.25
𝑧=
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5. CONCLUSIONS
It was shown that the nature of the analytical method could affect the z-score of the laboratories.
pH, conductivity or salinity are the measurement based on electrochemical analytical methods.
The influence of the other factors such as technical staff ability on the measurement may not be
a factor in the z-score for these types of the measurements. The z- score calculations made on
these measurements indicated that the possibility of having unsatisfactory result is low. The
method used in z-score calculation does not essentially affect the z-score of the laboratory. In
other words, it does not matter which z-score calculation is used, the lab with low performance
will not pass the comparison test. Therefore, it could be advice to do only routine calibration of
the equipment’s rather that participating to proficiency tests.
REFERENCES
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Abstract
Biodiesel, produced from renewable materials such as sunflower oil, colza oil, waste cooking
oil, is a type of diesel fuel with a sustainable energy potential. Microalgae are single-celled
microscopic organisms, lived in marine and freshwater. Microalgae can be grown in the
laboratory environment by using nutrients. Furthermore, they are effective in wastewater
treatment. In this study, Chlorella vulgaris is preferred because of its high lipid content and
rapid growth rate. Microalgae were raised by using nitrogen-phosphorus adulterated biodiesel
wastewater as nutrient medium in laboratory environment. The treatment of wastewater with
Chlorella vulgaris and biomass production were investigated. The experimental parameters
were chosen as different inoculation ratio, nitrogen-phosphorus ratio and duration time.
Nitrogen, phosphorus and COD (Chemical Oxygen Demand) values were used to determine
wastewater treatment efficiencies, while TSS (Total Suspended Solids) and chlorophyll
analyses were performed to observe algae growth. 20% inoculation ratio and 15:1 nitrogen
phosphorus ratio were chosen as optimum values. COD removal efficiency was obtained as
94.88 % at the end of one week under optimum conditions.
Keywords: Biodiesel

wastewater treatment, Biomass growth, Chlorella vulgaris

1. INTRODUCTION
The use of biodiesel is becoming widespread worldwide. This energy source is considered to
have many benefits (Vega-Lizama et al., 2015). Biodiesel is a bio-renewable, non-toxic and
biodegradable product (Jain and Sharma, 2011). The most common approach in biodiesel
production is the reaction of triacylglycerols (component of the main plant oils) with alcohol to
produce acid methyl esters (FAME, i.e. biodiesel) and glycerol (Zhang et al., 2003).
Theoretically, 3 moles of alcohol is required to take the reaction with 1 mole of oil (Fu et al.,
2015). The main processing steps of biodiesel production are as follows: transesterification
reaction, separation of ester phase (raw biodiesel) from methanol / glycerol phase, wet washing
of ester phase, addition of biodiesel separated from wastewater and drying of biodiesel. Wet
washing is more conventional and widely used in the purification of biodiesel (Veljković et al.,
2014). Biodiesel wastewater is produced by wet washing method and this wastewater contains
unreacted oil or fatty acids, catalyst, salts, soaps and organic impurities remaining in the
wastewater (Selma et al., 2010). There are several methods in the literature for the treatment of
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biodiesel wastewater: Biological treatment (Suehara et al., 2005), physical-chemical processes
(Rattanapan et al., 2011), combined processes (Feng et al., 2011) and electrochemical processes
(Jaruwat et al., 2010; Tanattı et al., 2018). Algae cultivation in wastewater treatment and
recycling is a common topic in engineering systems and microalgae applications maximize
biofuel production.
Biodiesel can be obtained from oilseed plants, waste oils and animal oils. The land requirement
is very high during the cultivation of oilseed crops such as soy, canola, safflower and sunflower.
It is an important advantage that biofuels produced from microalgae have less land requirement
compared to plant resources. The growth time of the microalgae culture is very short compared
to the growth time of oilseed plants. Many of the microalgae, which are capable of rapid growth,
can double their biomass within 24 hours. Microalgae cells are photosynthetic organisms
proliferating using nutrients in wastewater (Pittman et al., 2011). Microalgae use CO2 as the
primary source of inorganic carbon. In the absence of CO2, bicarbonate (HCO3-) is used as
secondary source (Kadhim, 2014). Algae cells are autotrophic and they can synthesize organic
molecules from inorganic food sources. However, Chlorella vulgaris can also proliferate
heterotrophically due to the presence of carbon (Otondo et al., 2018). The general
stoichiometric expression of an average algae cell is C106H181O45N16P. In order to complete the
development of the microalgae cell at the optimum level, the elements should be present at the
ratios in the formula (Larsdotter, 2006). The main principle of the wastewater treatment with
microalgae is based on microalgae growth by using nutrient sources in the wastewater (Sydney
et al., 2011). Since microalgae use carbon sources as nutrients, their production should be
provided by using wastewater with high carbon content. Biotic, abiotic and operational factors
should be examined in the growth of microalgae. Biotic factors consist of light intensity,
temperature, nutrient concentrations, O2 and CO2, pH, salinity and toxic substances. Abiotic
factors include pathogens (bacteria, fungi and viruses), depletion by zooplankton and
interspecific conflicts. Operational factors are mixing, dilution rate, amount of bicarbonate
added and frequency of biomass harvest (Schnurr and Allen, 2015).
High oil content of microalgae species is an important issue for biodiesel production. The most
preferred microalgae species by researchers are Chlorella vulgaris and Botryococcus braunii
(Ozkan et al., 2012; Singh and Sharma, 2012; Pires et al., 2014; Gonçalves et al., 2017; Otondo
et al., 2018). The dry weight of some microalgae species such as Botryococcus braunii is 5070%, while Chlorella vulgaris is around 14-30%. However, the incubation period of
Botryococcus braunii is quite longer than Chlorella vulgaris. In a study conducted in 2019, it
was observed that the oil content of Chlorella vulgaris species could be increased to 54% under
stress conditions (Xia Hu et al., 2019). Chlorella vulgaris, a green microalgae specie used in
this study, grows by photosynthesis with the help of nitrogen and phosphorus compounds.
Chlorella vulgaris is preferred in the study because of its high lipid content per biomass and
high cell growth rate.
2. MATERIAL AND METOD
2.1. Biodiesel Wastewater Production
Biodiesel wastewater was produced in the laboratory of Sakarya University Environmental
Engineering Department. KOH was used as catalyst. 1 g of KOH was added to 40 ml of
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methanol to prepare the necessary solution for alkali transesterification (Feng et al., 2011). The
oil was first heated to 40 0C, then methanol and KOH solution was added and the temperature
was raised to 55 0C. An esterification reaction was performed for 1 hour (Taymaz and Coban,
2013). The mixture was transferred to a separator funnel and waited to separate phases for 24
hours. After 24 hours, two phases are formed, one containing ester and the other containing
glycerine (Gomes et al., 2015). The ester phase was separated from the glycerine and water was
added to the medium as half of the ester volume. Wet washing was performed with the help of
an air pump for 6-8 hours (Taymaz and Coban, 2013). The characterization of the obtained
biodiesel wastewater is given in the Table 1.
Table 1. Characterization of biodiesel wastewater
Parameter
Value
pH

10.35

Oil-Grease (mg/L)

20300

COD (mg/L)

389000

TOC (mg/L)

77000

MeOH (mg/L)

21100

2.2. Algal Culture Medium
In order for microalgae to multiply, they primarily need carbon, nitrogen, phosphorus sources
and certain trace elements. Biodiesel wastewater contains high amount of carbon, but it is
insufficient in terms of nitrogen and phosphorus. The wastewater used in the study was enriched
in nitrogen and phosphorus to make it suitable for algae development. Urea was used as the
nitrogen source, while potassium di hydrogen phosphate (KH2PO4) was added as the
phosphorus source. Trace elements required for the growing of algae were added to the nutrient
medium at a ratio of 0.1%. Experiments were carried out in 250 ml flasks and continuous
illumination under white fluorescent light with a light intensity of 100 μmol photon/m 2s. The
samples were continuously mixed on an orbital shaker with a speed of 135 rpm. Continuous
stirring prevents microalgae with small cell diameter to precipitate to the bottom and also to
allow light and nutrient media to reach all algae cells homogeneously.
2.3. Study Steps
Determination of inoculation ratio: In this study, microalgae was inoculated into wastewater at
different ratios in order to find suitable microalgae amount. Microalgae with inoculation ratios
selected as 5%, 10%, 20%, 30% and 40% were grown under the same physical conditions for
3 days. According to the results obtained on the initial of the experiment and on the third day,
the inoculation ratio showing the optimum microalgae development was chosen.
Determination of N/P ratio: Nitrogen and phosphorus source were studied at different ratios
with the selected inoculation ratio. The amount of phosphorus was determined as 25 mg/L and
kept constant. Nitrogen amounts were calculated depending on the amount of phosphorus.
The N/P ratio was selected as 5:1, 10:1, 15:1, 20:1 and 30:1, respectively. Cultures was grown
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for 3 days under the same physical conditions. According to the results obtained at the on the
initial of the experiment and on the third day, the N/P ratio showing the optimal microalgae
development was chosen.
Effect of time: Algae culture was developed for 7 days with selected algae inoculation and N/P
ratio. Chemical Oxygen Demand (COD) as the wastewater treatment parameter was followed
every day, while the other parameters were followed on the initial of the experiment, on the
third day and on the seventh day.
2.4. Algae Growth and Wastewater Treatment Analysis
COD, NH4+, PO4+, NO2-, NO32-, TSS and Chlorophyll-a experiments were performed to
monitor algae growth and wastewater treatment. Determination of suspended solids (TSS) were
carried out according to the Standard Method 2540-D after filtration of each sample by using
milipore 47 mm glass fiber filters. Chlorophyll-a analysis were performed according to the EPA
Method 446.0 and measured by Merck Pharo 3000 Spectrophotometer (USEPA, 1997). During
the growth of microalgae, TSS and Chlorophyll-a values increase with newly formed algae
cells. Algae cells that adapt or die for other reasons increase the amount of TSS after a while.
TSS results represent all living and dead cells; chlorophyll-a results represent living algae cells
which are capable of photosynthesis in culture medium.
The samples filtered for TSS determination were re-filtered with a 0.25 µm diameter syringe
filter to prevent any algae cells from passing through. Nitrogen, phosphorus and COD analyses
performed in this study and the methods are given in the Table 2. All analyses were measured
by Merck Pharo 3000 Spectrophotometer.
Table 2. Parameters and methods
Parameter
Method
Chemical Oxygen Demand 5220 D Method Closed Reflux, Calorimetric (APHA, 2012)
(COD)
Phosphate (PO4-3)
4500- P-C Method Calorimetric (APHA, 2012)
+
Ammonium (NH4 )
EPA 350-1 Method Calorimetric
(American
Public Health
Association
et al.
2012)(American
Nitrite (NO2-)
4500 NO2Method
Calorimetric
(APHA,
2012)
Public Health Association et al. 2012)(American Public
Nitrate (NO32-)
4500
(APHA,
2012)
3-b Method Calorimetric
HealthNO
Association,
American Water
Works
Association,
and Water Environment Federation 2012)(American Public
Health Association et al. 2012)(American Public Health
3. RESULTS AND DISCUSSION
Association et al., 2012)(American Public Health
Association,
American Water Works Association, and
3.1. Effect of Inoculation Ratio on
Algae Growth
Water
Environment
Federation
2012)<sup>26</sup>(American
Public
Health
Association,
The pollution load of biodiesel waste water produced in the laboratory is quite high. The initial
Water
Worksmg/L.
Association
and Water
COD value was 389000 mg/L andAmerican
the TOC value
was 77000
Biodiesel wastewater
was
Environment
Federation,
2012)(American
Public
Health
used as carbon source. The wastewater was added to algae culture medium with a COD
value
Water Works Association and Water
of 13400 mg / L and a TOC valueAssociation,
of 2500 mg /American
L.
Environment Federation, 2012)(American Public Health
Association, American Water Works Association and Water
Environment Federation, 2012)(American Public Health
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To determine the appropriate algae inoculation ratio; 5, 10, 20, 30 and 40 % of the algae were
inoculated into the wastewater. Algae growth was monitored for three days. The results of the
3-day study conducted to determine the algae inoculation ratio are given in Table 3.
Table 3. Effect of inoculation ratio on nitrogen and phosphorus
3rdday
NH4+
(mg/L)

Inital
NO2(mg/L)

3rdday
NO2(mg/L)

Inital
NO32(mg/L)

3rdday
NO32(mg/L)

Inital
PO43(mg/L)

3rdday
PO43(mg/L)

5%

Inital
NH4+
(mg/L)
31

61.40

1.8

2.1

58

40

46.9

50

10%

32.20

75.50

2.2

3.7

42

18

52.2

57

20%

35

116.5

1.4

10.8

90

42

53.6

48.5

30%

37

121.5

2

12.5

94

42

49.8

48.5

40%

38.60

132

1.6

10.2

156

98

50

74

Inoculation
Ratio

Microalgae used phosphorus in phosphate form and nitrogen in water in the form of NO 32-.
Microalgae use nitrate and phosphate for structural protein formation (Chakraborty et al., 2016).
The urea (CH4N2O) added to the nutrient medium containing wastewater is transformed into
NH4+, NO2- and then NO32-, respectively (Wang et al., 2018). Therefore, the amount of NH4+
and NO2- in water increases with time, while NO32- decreases. Nitrate is consumed for the
development of algae and at the same time ammonium converted to nitrite and then nitrate. As
a result, the amount of nitrate measured is not only the amount consumed by algae. In the
measurement of nitrate, the portion starting from ammonium to nitrate was also measured.
Therefore, the total nitrate value measured shows that the algae are consuming nitrate. In
addition, due to the conversion of ammonium to nitrate, the nitrate was more than the required
amount.
As shown in Figure 1, there is no growth of algae at the ratio of 5% and 10% of the inoculation,
so there is a decrease in the amount of chlorophyll-a. Algae growth is observed in 20%, 30%
and 40% inoculation ratios. It was determined that the highest chlorophyll-a amount was 20%
in the inoculation ratios in which algal growth occurred. Consumption ratios of NO32- and PO43are similar in 20%, 30% and 40% inoculation ratios. In order to be able to treat more volumes
of water using a small amount of inoculation, a 20% inoculation ratio was chosen. Chlorophylla results showing the development of algae also support the 20% inoculation ratio.

Chlorophyll-a (μg/L)

600
500
400
300

initial

200

3rd day

100
0
5%

10%

20%

30%

40%

Inoculation Ratio (%)

Figure 1. Effect of inoculation ratio on Chlorophyll-a
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Figure 2.a. shows the initial status of the inoculation ratio study, and Figure 2.a.b. shows the
status at the end of the third day. When the figures are examined, it is understood that the results
of chlorophyll-a, nitrogen and phosphorus analyses are visually confirmed. It was observed that
microalgae died in 5% and 10% inoculation ratios and algae growth continued in 20%, 30%
and 40% inoculation ratios.

a
Figure 2. Initial and 3rd day status of the inoculation ratio study

b

3.2. Effect of N/P Ratio on Algae Growth
The amount of nitrogen was determined as 5: 1, 10: 1, 15: 1, 20: 1 and 30: 1 by keeping the
phosphorus amount constant at 25 mg/L. The inoculation ratio in which the best microalgae
development was observed was selected as 20%. The results of the 3-day study to determine
the N/P ratio to be used in the experiments are given in Table 4. When the changes of
ammonium, nitrite and nitrate are examined, it is seen that the amount of nitrate decreases while
ammonium and nitrite increases. Phosphate quantities also tend to decrease. When the results
were analysed, it was determined that the highest nitrate and phosphate consumption was 15: 1
N/P ratio.
Table 4. Effect of N/P ratio on nitrogen and phosphorus
N/P
Ratio
5:1
10:1
15:1
20:1
30:1

Inital
NH4+
(mg/L)
28.8
33.2
34.2
33.6
43.6

3rdday
NH4+
(mg/L)
74
109.5
104
78
77.5

Inital
NO2(mg/L)
0.6
0.8
0.8
0.8
1

3rdday
NO2(mg/L)
38
54
32
50
48

Inital
NO32(mg/L)
88
54
50
76
56

3rdday
NO32(mg/L)
25.6
22.3
11.7
9.6
13.1

Inital
PO43(mg/L)
60
53
68
59
50

3rdday
PO43(mg/L)
46
50
44
55
54

The results of TSS and Chlorophyll-a are given in Figure 3 and Figure 4. As shown in Figure
3, the amount of TSS increases in all N / P ratios. The maximum TSS increase was at a ratio of
15: 1. In Figure 4, the amount of chlorophyll-a decreased at a ratio of 5: 1, while it increased in
other ratios. The highest amount of chlorophyll-a was measured at a ratio of 15: 1, while more
algae growth was observed at a ratio of 30: 1. However, because the amount of nitrogen in the

936

ratio of 30: 1 is too much, it has been determined as a limiting factor for wastewater treatment.
Therefore, N / P was chosen as 15: 1 for the time study.

Chlorophyll-a (μg/L)

Figure 3. Effect of N/P ratio on total suspended solids
1000

initial

500

3rd day
0
5:1

10:1

15:1

20:1

30:1

N/P ratio

Figure 4. Effect of N/P ratio on Chlorophyll-a
3.3. Effect of Time on Algae Growth and COD Removal
The study was carried out for 7 days with the determined amount of inoculation and N / P ratio.
COD removal efficiency was calculated from COD values measured daily. There was a rapid
increase in COD removal from the initial day to the fourth day, while a very slow increase in
removal efficiency was observed at the end of the fifth day. It is seen in Figure 5 that wastewater
treatment takes place on the fourth day. The COD value was 947 mg / L on the fourth day and
654 mg / L on the seventh day. At the end of the seventh day, COD removal efficiency was
calculated as 94.88%.Similarly; COD was decreased at %91 ratio at fifth day by microalgae
growth and %98 in a high rate algal pond in other studies (Bich et al., 1999; Xinjuan Hu et al.,
2019)
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Figure 5. Effect of microalgae growth time on COD removal efficiency
The TSS, Chlorophyll-a, nitrogen and phosphorus parameters were measured on the initial day,
third and seventh days. As shown in Table 5, while ammonium and nitrite values showed a
continuous increase, nitrate and phosphate amounts decreased. The amounts of nitrate and
phosphate showed rapid removal until the third day and slowed down on the seventh day. After
the third day, it was observed that TSS amount decreased and chlorophyll-a amount increased.
Table 5. Effect of time on nitrogen and phosphorus
Time
(Day)

NH4+
(mg/L)

Inital

34.2

3rd day

60.6

7th day

76

NO2(mg/L)

NO32(mg/L)

PO43(mg/L)

TSS
(mg/L)

Chlorophyll-a
(µg/L)

0.8

50

68

450

325

17

22.3

42

680

511.75

18.2

17.1

41.2

500

1042.39

4. CONCLUSION
Biodiesel wastewater with high value of COD was used in this study. Nitrogen phosphorus
compounds and trace elements required for algae growth were added to wastewater. As a result
of the studies carried out for one week with the selected algae inoculation and N / P ratio, the
removal efficiency of COD was obtained as 94.88%. The use of a nitrated compound such as
NaNO3 instead of urea as a nitrogen source is planned for further studies. Since values of
nitrogen and phosphorus are high, algae growth and wastewater treatment can be investigated
by using less amounts of nitrogen and phosphorus. Furthermore, since the conversion from
ammonium to nitrate will be decreased by reducing the ratios, the amount of nitrogen consumed
by the microalgae can be more clearly determined.
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Özet
Hızlı nüfus artışı, enerji ihtiyacını karşılama zorluğuna yol açan doğal enerji kaynaklarının
tüketiminin artmasına neden olmuştur. Malzemelerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı
insan yaşamında büyük öneme sahiptir. Modern mimari, büyük bir malzeme tüketim
kapasitesine sahiptir. Yeşil binalar inşaat sektörüne yeni bir soluk getirmiş ve sürdürülebilir bir
mimari yaratmıştır. Gerekli standartlara göre tasarlanan ve işletilen projelere yeşil bina
denilmektedir.
Bu çalışmada yeşil bina tanımı, yeşil bina standartları ve bu standartların karşılaştırılması ile
yeşil bina sertifikası alma kriterleri belirlenmiştir. Buna ek olarak, yeşil bina örnekleri ve
tasarladığımız yeşil bina bulunmaktadır.
Anahtar kelimeler: yeşil bina, sürdürülebilir mimari, yeşil bina standartları

A SUSTAINABLE ARCHITECTURE EXAMPLE, GREEN BUILDING
Abstract
Rapid population growth caused the increasing consumption of natural energy sources that
caused the challenge of meeting energy requirement. Recycling and reuse of materials
effectively have a great importance in human life. The modern day’s architecture has a huge
material consumption capacity. Green buildings are breathe new life into the construction
sector, has created sustainable architecture in a sense. The projects can be considered as a green
building; it must be designed and operated in accordance with the required standards.
In this study, the definition of green building, green building standards and the comparison of
these standards and the criteria for obtaining a green building certificate are specified. In
addition to this, there are green building examples and the green building that we designed.
Keywords: green building, sustainable architecture, green building standards

1. GİRİŞ
Yaklaşık bir asırdır dünya gündeminde ekonomik ve stratejik bir değer olarak bulunan ve
ülkelerin gelişmesinde en temel kaynaklardan biri olan enerji, her geçen gün artan nüfus,
sanayileşme ve teknolojik yenilikler sebebiyle ülkelerin bu sektöre önem vermelerini zorunlu
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kılmıştır. Enerji kavramı önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Birçok ülkenin ulusal
politikalarının ve küresel planlarının söz konusu kavrama bağlı olarak oluşturulduğu ve
uygulandığı dünya kamuoyunun ortak görüşüdür. 20. asır başlarında ağırlığı sıkça vurgulanan,
1970’lerde yaşanan petrol krizi sonrasında alternatiflerinin, maliyetinin, tasarrufunun ve
verimli tüketiminin akademik anlamda çalışıldığı ve sorgulandığı enerji kavramı, ekonomik ve
sosyal kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri olduğu, yaşam standartlarının yükseltilmesinde
hayati bir rol oynadığı gerçeğiyle artık önemini daha da fazla hissettiren bir konudur (Kaya,
2010) (Sümer, 2013) (Öztürk, 2017).
Günümüzde dünya enerji ihtiyacının yaklaşık %95’ini karşılayan birincil enerji kaynakları
petrol, doğalgaz ve kömür şeklinde sıralanmaktadır. Söz konusu fosil yakıtların yanması
esnasında oluşan sera gazları atmosfere salınmaktadır. Bu durumun atmosfere ve çevreye
verdiği zararın boyutu artık dünya kamuoyunca bilinmektedir. Fosil kaynakların rezervlerinin
sınırlı olmasına karşın kullanım hızının sürekli artması, diğer yandan bu kaynakların yarattığı
çevresel problemler, alternatif kaynakların ekonomik olmaması, artan enerji talebi nedeniyle
gerçekleşen enerji fiyat artışları, yerel kaynakların yetersizliği sebebiyle artan dışa bağımlılık
oranı ve çevresel sorunlar, hem bu kaynakların verimli ve ekonomik biçimde kullanılarak
tamamının faydaya dönüşmesi gerekliliğini, hem de enerji verimliliği kavramını gündeme
getirmiş ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili çalışmalara bu konular dahil edilmiştir(Kaya,
2010) (Sümer, 2013) (Öztürk, 2017) .
Enerjiyi en çok tüketen sektörler sanayi, binalar ve ulaştırma şeklinde sıralanabilmektedir. Söz
konusu sektörlerin tasarruf potansiyeli incelendiğinde binalarda tasarruf edilebilecek enerji
miktarının sanayi ile eşdeğer olduğu görülmektedir. Binalarda enerjinin verimli kullanılması
için çok çeşitli çalışmalar yapılmakta, enerji verimli teknolojilerin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması için büyük bütçeli programlar uygulanmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı
kamu eliyle yürütülen çeşitli uygulamalar, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, bir kısmı
yaptırımlar getiren yasal düzenlemeler, bir kısmı sivil kuruluşlar tarafından yürütülen
kampanyalar ve gönüllü faaliyetler, bir kısmı da büyük endüstriyel şirketler ile üniversiteler
tarafından yürütülen ve bazılarını hükümetlerin de desteklediği teknoloji geliştirme
programlarıdır (Cole, 2003).
Bu alanda yapılabilecek çalışmalara ek olarak, 20.YY.’ın sonları ile 21.YY.’ın başlarında
geliştirilen yeni inşaat teknolojileri, yeni malzemeler, yeni yönetim biçimleri, sürdürülebilirlik
kavramı altında birleşerek günümüzde yeşil binalar ya da yüksek performanslı binalar olarak
nitelendirilen kompleks binaları ortaya çıkarmıştır. Binaların, yeşil bina olarak tariflenmesinde
gelişmiş ülkeler tarafından hazırlanan kriterlere dayalı sertifika sistemleri kullanılmaktadır. Bu
sertifikasyon sistemleri proje katılımcıları arasında yoğun entegrasyon gerektiren performans
parametreleri içermekte, binaların sürdürülebilirlik derecelerinin nitelendirilebilmesine olanak
sağlamaktadır. Binaların hedeflenen sürdürülebilirlik özelliklerine sahip olabilmesi için,
tasarımın bu parametreler ışığında gerçekleştirilmesinin yanında, tasarım sürecinin de
belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. Doğru şekilde yönetilen tasarım
sürecinin tek başına, yeşil binaları istenen başarı ve maliyet etkinliğinde hayata geçirmede
büyük rolünün olduğu görülmektedir (Yetkin, 2014).
Sonuç olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalabalıklaşan nüfus, artan refah seviyesi ve
büyüyen ekonomiye bağlı olarak enerji tüketimi sürekli yükselmekte, bu ülkelerde enerji
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tasarrufu ile enerji verimliliği kavramları artık çok daha fazla önem kazanmakta ve günümüzde
gerek mevcut binaların iyileştirilmesinde gerek yeni yapılacak binalarda “yeşil bina” kavramı
yaygınlaşmaktadır (Kaya, 2010) (Sümer, 2013) (Öztürk, 2017).
Yeşil binalar, insan sağlığı ve doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde
tasarlanır, işletilir ve sonlandırılır. Yeşil binalar üzerinde yapılan araştırmalar, binaların bu
şekilde tasarlanması ve işletilmesi durumunda, geleneksel yöntemlerle tasarlanmış ve işletilen
ortalama binalara göre enerji kullanımında %24 ile %50 arasında, CO2 emisyonlarında %33 ile
%39 arasında, su tüketiminde %30 ile %50 arasında, katı atık miktarında %70 oranında, bakım
maliyetlerinde ise %13 oranında azaltım sağlanabileceğini göstermektedir(Erten ve ark., 2009).
Binaların yeşil olarak tanımlanabilmesi için, sürdürülebilir arazi planlaması, su ve enerji,
ekolojik malzeme kullanımı, iç ortam hava kalitesi, kullanıcı sağlığı ve konforu, ulaşım ve
atıkların kontrolü, akustik ve kirlilik gibi alanlarda belli standartları karşılaması gerekir. Bu
konular altında kaynakların verimli kullanılması, binanın tasarım ve inşaat sürecinde çevreye
etkisinin azaltılması amaçlanır (USEPA, 2016)
2. YEŞİL BİNALARIN UYGULANMASI VE STANDARTLAR
Dünyada yeşil bina kavramını hayata geçirip, kendilerine ait yeşil standartlar ve bina
değerlendirme sertifikası oluşturan veya yeşil bina sertifikalarından birini adapte eden birçok
ülke bulunuyor (Erten, 2015).
Amerika, İngiltere, Avustralya ve Almanya bu ülkeler arasında yer almaktadır. Dünyadaki yeşil
bina sertifika sistemlerinin başlıcaları, 1990’da İngiltere’de ortaya çıkan BREEAM (Building
Research Establishment Environmental Assessment Method), 1998’de Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıkan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 1998’de
gelişmiş ülkelerin bir araya gelmesiyle kurulan IISBE (International Initiative for Sustainable
Built Environment), 2003’te BREEAM’den uyarlanarak Avustralya’da oluşturulan Greenstar,
2004’te Japonya’da ortaya çıkan CASBEE (Comprehensive Assessment for Building
Environmental Efficiency) ve 2009’da Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche Gesellschaft
fur Nachhaltiges Bauen)’dir. Dünyada Aralık 2015 itibariyle 6 binden fazla bina LEED
sertifikası sahibi, yirmi binden fazla da sertifika almaya aday bina bulunuyor. Dünyada yeşil
bina projeleri hızla artarken, ülkeler kendi şartlarına uygun değerlendirme sistemleri
oluşturarak ve yeşil bina ölçütlerini yönetmeliklere dahil ederek bu kavramın yaygınlaşması
konusunda çalışmalarını sürdürmektedir (Erten, 2015).
3. MATERYAL VE YÖNTEM
Tasarım olarak üniversitemiz içinde bulunan binalardan alternatif alanlar değerlendirilip Şekil
1.’de de görülebilen Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nın binasının prefabrik bir yapıda olduğu
bunun yerine 60 kişi kapasiteli 900 m2 alanında bina tasarımı yapılmasına karar verilmiştir.
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Şekil 1. Sakarya Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı
3.1. Güneşe Göre Konumlandırma ve Enerji Verimliliği
Lisanssız elektrik üretimine ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde bulunan “tüketim bileştirme”
uygulaması kapsamında güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması
amacıyla binanın çatısına ve otopark çatısının güneşe bakan yönüne toplamda 300 m 2 olduğu
ve dolaylı aydınlanan yerlerle birlikte 350 m 2 çatı alanının fotovoltaik panel uygulamasına
uygun olduğunu bu sebeple 1 kW kurulu gücünde PV için 7 m 2 alan gerektiği düşünülerek, söz
konusu çatıda toplam 50 kW kurulu gücünde PV’ye dayalı elektrik üretim tesisi kurulabileceği
sonucuna ulaşılmıştır.

Şekil 2. Sakarya İli Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası (YEGM, 2018)
İlgili üretim tesisinin kurulup işletmeye alındığında üretim tesisinin bir gün içinde 7 saat
elektrik üretebildiğini varsayarsak saat başı 50 kW olacak şekilde bir gün içinde tesiste 350kWh
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elektrik enerjisi üretilebileceği sonucuna ulaşılır. Bir gün içinde bir ofisin 10 kWh elektrik
enerji tükettiği düşünülürse; 15 ofis olarak tasarladığımız binamızda bir günde 150 kWh
elektrik enerji tüketilir. Bu durumda saatlik mahsuplaşma sonucunda; 350 kWh üretim, 150
kWh tüketim ile sisteme günde; 200 kWh ihtiyaç fazlası elektrik enerji verilmiş olacaktır. Bir
sonraki gün havanın bulutlu, ışınımın az olduğu varsayımıyla üretim tesisinde 4 saat üretim
yapılabildiği kabulüyle tesiste günlük 200 kWh elektrik enerjisi üretilecektir. Gün içinde
elektrik tüketiminin arttığını ve daire başına günlük 12 kWh elektrik enerjisi tüketildiği
varsayılırsa günlük toplam 180 kWh elektrik enerjisi tüketilir. Bu durumda saatlik
mahsuplaşma sonucunda 20 kWh, enerji üretimi olacaktır. Bu iki durumun her ikisinin de ayda
onbeşer gün devam ettiği düşünülebilir. 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçli Kullanimina İlişkin Kanun’ da 1 sayılı cetvelde belirtilen teşvik
bedellerine göre güneş enerjisi için ödenen 13,3 ABD Doları destek bedelini ve görevli tedarik
şirketinden mesken için temin edilen elektrik enerji fiyatının 42 Krş/kWh olduğu dikkate
alınarak hesap yapılırsa:
1. gün: 200 kWh x 0,133 ABD$/kWh x 5,56 TL/ABD$ = 148 TL destek ödemesi,
2. gün: 20 kWh x 0.133 ABD$/kWh x 5,56 TL/ABD$ = 14,8 TL destek ödemesi
Her iki durumunda 15’er gün sürdüğünü düşünelim.
1. gün durumu: 200 x 15 = 3.000 kWh
3.000 kWh x 0,133 ABD$/kWh x 5,56 TL/ABD$ = 2218,5 TL (alacak)
2. gün durumu: 20 x 15 = 300 kWh
300 kWh x 0,133 ABD$/kWh x 5,56 TL/ABD$ = 222 TL (alacak)
3.200 kWh x 1,26 Krş/kWh = 40,32 TL DSKB ödemesi, bu durumda net olarak;
2218,5+222-40,32 = 2199,6 TL gelir elde edilir.
2199,6 TL destek ödemesi alacağı, 15x180 kW =2700 kW ve 2. durum için 15x120 kW=1800
kW toplamda 2700+1800 = 4500 kW ortalama elektrik tüketeceği düşünülürse
4500 x 0.41 =1845.00 TL tutarında elektrik faturası ödemeyecekleri dikkate alınırsa aylık
toplam
2199,6+1845,00= 4044,68 TL/ay gelir elde edilecektir.
3.2. Yatırım ve Amortisman Maliyeti
Binada çatıda ve otopark üzerinde toplamda 50 kW kurulu güç olacaktır. Yapılan piyasa
araştırmasına göre Güneş Enerji Santrali için güneş paneli maliyeti 55.000 $ yani 305.790 TL
olacaktır. Yer için arazi bedeli imar izni bedeli ekstra aydınlatma gideri gibi giderler
olmayacağından 305.790 TL olan tutar toplam maliyettir. Yıllık 48.539,6 TL kazanç elde
edildiği düşünüldüğünde 6,2 yıl yani yaklaşık olarak proje yapıldıktan 6,5 yıl sonra sistem
kendini amorti edecektir. LEED Kriterleri’ne göre Yeşil Güç başlığında belirtilen binanın
kullanacağı elektriğin en az %35’inin yeşil enerjiden sağlanması gerekliliği bu sayede
gerçekleşmiş olacak uzun vadede hem çevreci hem de karlı olması sağlanacaktır.
3.3. Erozyon ve Sedimentasyon Kontrolü
İnşaat sırasında alınacak önlemlerle, çeşitli inşaat aktivitelerinin sebep açtığı erozyon ve kirlilik
en aza indirilmelidir. İnşaat sırasında oluşabilecek erozyon ve sedimantasyonun kontrolü
amacıyla EPA Construction General Permit, 2003 standardına uygun olarak bir Erozyon ve
Sedimantasyon Kontrol (ESC) Planı hazırlanıp uygulamaya konulacaktır
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ESC planın hazırlanırken ve uygulanırken özellikle yağmur ve rüzgâr ile birlikte toprağın saha
dışına çıkmaması için önlemler alınacaktır.
Stabilize Giriş-Çıkış: Şantiye giriş-çıkış noktaları stabil yol haline getirilecektir. Giriş-çıkış
noktaları her daim temiz tutulacak, gerekirse günlük temizliği yapılacaktır.
Araç Lastiği Yıkama İstasyonu: Sahaya giriş-çıkış yapan tüm araçların lastikleri çıkış öncesi
yıkanacak ve çamur/toprak kalıntılarından temizlenecektir. Bunun için çıkışların hemen önünde
bir lastik yıkama istasyonu kurulacaktır ve tüm araçların buradan geçtikten sonra yola çıkmaları
sağlanacaktır.
Silt Perdesi: Şantiye sınırlarının yollara, su kaynaklarına veya diğer mülklere komşu olduğu
yerlerde silt perdesi veya benzer bir şekilde toprak tutucu elemanların döşenmesi yoluyla
şantiye içindeki toprağı yağmur suları yoluyla şantiye dışına çıkması engellenecektir.
Çökeltme Havuzu: Şantiyeden dışarıdaki yağmur suyu şebekesine aktarılan sular, şebekeye
aktarılmadan önce çökeltme havuzunda biriktirilecek ve suyun içindeki askıda katı maddeler
çökeldikten sonra buradan kontrollü bir şekilde şebekeye verilecektir.
Rögar/Izgara Koruması: Şantiye sahası içinde ve/veya yakınındaki yağmur suyu şebekesi
rögarları inşaat sırasında korunacaktır. Alınacak önlemlerle suyun geçip, katı maddelerin filtre
edilmesi sağlanacaktır.
Erozyon perdesi ve Geçici Çimlendirme: Yüksek eğimli yerlerde toprak kaymasının önlenmesi
için erozyon perdesi veya geçici çimlendirme uygulaması yapılarak, toprağın stabil hale
getirilmesi sağlanacaktır.
Bitkilendirme: Şantiye arazisindeki toprağın bir an önce stabil hale gelebilmesi için
bitkilendirme çalışmalarına öncelik verilecektir. Bitkilendirme ile toprak erozyonu
önlenecektir.
Sulama: Şantiyedeki toprağın toz şeklinde saha dışında çıkmasını engellemek amacıyla, kuru
havalarda sahadaki toprak sulanacaktır.
3.4. Atık Yönetimi Planı Ve Uygulamaları
Yapılacak çalışmalar sırasında ortaya çıkacak olan atıklar dikkatli bir planlama ile geri
dönüşüm veya yeniden kullanım gibi yöntemlerle değerlendirilebilmekte, bu sayede katı
atıkların çevreye olan zararları azaltılabilmektedir. Bu anlamda LEED Kriterleri’ne
uyulabilmesi ve ilgili puanların alınabilmesi için bu projenin şantiyesinde ortaya çıkacak
toplam atık miktarının %75’i geri dönüştürülmek/yeniden kullanılabilmek üzere
ayrıştırılmalıdır. İnşaat süreci boyunca atıkların takibi yapılacak ve ne kadarının geri dönüşüme
ne kadarının ise atık döküm alanlarına gönderildiğini raporlanacaktır.
Şantiyede ortaya çıkan tüm atıklar (geri dönüştürülebilen veya dönüştürülemeyen) ağırlık veya
hacim olarak takip edilmelidir. Geri dönüştürülebilen atıklar için belediyeler ve/veya özel
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şirketlerle toplama ve ayrıştırma anlaşmaları yapılabilir. Belediyeler ve/veya özel geri dönüşüm
firmaları tarafından toplanabilen atıklardan bazıları şunlardır:
•Kağıt/Karton
•Ambalaj Atığı
•Cam
•Plastik
•Metal
Bunlar haricinde aşağıdaki atık tipleri için üretici firmalara geri gönderme, bu şantiyeden sonra
başka şantiyelerde kullanma, hurda olarak satma, parçalayıp dolgu malzemesi olarak kullanma
vb. yöntemlerle normalde döküm alanına gönderilecek malzemeler geri dönüştürülmüş
sayılabilir:
•Beton (Parçalama yöntemiyle dolgu malzemesi veya agrega olarak yeniden kullanım)
•Gaz beton (Üreticiye geri gönderme veya parçalayarak dolgu malzemesi olarak kullanma)
•Tahta Paletler (Üreticiye geri gönderme)
•Ahşap kalıp malzemesi (Başka şantiyede kullanma)
•Demir / Alüminyum (Hurda olarak satma)
•Alçıpan (Artan parçaların üreticiye geri dönüşüm için geri gönderme)
•Diğer (Geri dönüşüme gönderilen diğer tüm atık tipleri)
3.5. Kullanılan Malzemeler
Doğal kaynak kullanımını en aza indirmek için LEED Kriterleri’nde, binadan kalıcı olarak
bulunacak inşaat malzemelerinin içeriğindeki geri dönüştürülmüş malzeme oranının artırılması
istenilmektedir. Bu kapsamda projenin hedefi en az %20 oranında geri dönüştürülmüş malzeme
kullanmaktır.
Pre-Consumer Geri Dönüştürülmüş İçerik: Son kullanıcıya ulaşmadan endüstriyel bir üretimin
atığı olan maddelerden yapılmış malzemeler. (Örneğin OSB’nin içinde talaş kullanımı) Üretim
sırasında ortaya çıkan zayi malzemenin tekrar üretime katılması buna dahil değildir.
Post-Consumer Geri Dönüştürülmüş İçerik: Son kullanıcıya ulaştıktan sonra geri dönüştürülen
malzemeden yapılmış malzemeler (Örneğin kutu koladan alüminyum cephe malzemesi
üretimi).
LEED kapsamında geri dönüşüm hesaplamaları sadece inşaat malzemeleri üzerinden
yapılacaktır. Dolayısıyla mekanik/elektrik sistemleri, asansörler, mobilyalar ve diğer özel
üretim malzeme ve sistemler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Bu proje kapsamında geri
dönüştürülmüş içerik taşıma olasılığı yüksek malzemeler şunlardır:







İnşaat demiri
Yapısal çelik
Beton (Statik müellifin izin verdiği ölçülerde cüruf ve/veya kül kullanımı)
Alüminyum içerikli malzemeler
Cam
İzolasyon malzemeleri
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OSB, plywood vb. ahşap paneller
Alçıpan ve akustik asma tavanlar
Plastik ve/veya membran içerikli malzemeler

Projedeki geri dönüştürülmüş malzeme içeriğinin yüzde hesaplanması maliyet üzerinden
yapılacaktır. Dolayısıyla bu noktada her kalem malzemenin değil öncelikli olarak bütçesel
ağırlığı olan (beton, demir, çelik, cam, vb.) malzeme kalemlerinin ele alınması gerekmektedir.
Malzemelerin sahaya ulaşımı sırasında ortaya çıkan karbon emisyonlarının en aza indirilmesi
için LEED Kriterleri’nde, binadan kalıcı olarak bulunacak malzemelerin son üretim noktaları
ve hammaddelerinin proje sahasına 800 km’lik bir yarıçap içerisinden temin edilmesi
istenilmektedir. Bu kapsamda projenin hedefi en az %40 oranında yerel malzeme
kullanılmasıdır. Seçilecek malzemelerde yerel malzeme özelliğinde olan malzemelere öncelik
verilecek, minimumda her üreticiye malzemesinin üretim yeri ve hammadde tedarik yerlerini
belgelemesini istenecektir.
LEED kapsamında yerel malzeme hesaplamaları sadece inşaat malzemeleri üzerinden
yapılacaktır. Dolayısıyla mekanik/elektrik sistemleri, asansörler, yürüyen merdivenler,
mobilyalar ve diğer özel üretim malzeme ve sistemler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
Projedeki yerel malzeme içeriğinin yüzde hesaplanması maliyet üzerinden yapılacaktır.
Dolayısıyla bu noktada her kalem malzemenin değil öncelikli olarak bütçesel ağırlığı olan
(beton, demir, çelik, cam, vb.) malzeme kalemlerinin ele alınması gerekmektedir.
Bu proje, konumu itibariyle tüm inşaat malzemelerinin bu kapsamda değerlendirilmesine
olanak vermektedir. Dolayısıyla tüm bütçesel ağırlığı olan malzemelerin son üretim ve
hammadde tedarik yerleri belgelenecektir.
3.6. Cephe Sistemleri
Bina cephesinde kullanılacak dış cephe sistemleri enerji verimliliği sağlaması için LEED
Kriterleri’ne uygun seçilmelidir. Projede kullanılacak tüm dış mekân camları ve çatı ışıklıkları
aşağıdaki performans değerlerine ve projesine ve renk/yansıma/saydamlık vb. göre uygun
seçilmiştir.
Binada kullanılacak olan düşey cephe camlarının özellikleri şu şekildedir:





Işık aktarımı (LT) ≥ % 50
Toplam enerji aktarımı – solar faktör (SF) ≤% 30
Toplam gölgeleme katsayısı (SC) ≤% 35
Isı aktarım katsayısı (Ug-Değeri) ≤1,3 W/m2K

Binada kullanılacak olan çatı ışıklığı camlarının özellikleri şu şekildedir:
 Işık aktarımı (LT) ≥ % 25
 Toplam enerji aktarımı – solar faktör (SF) ≤% 25
 Toplam gölgeleme katsayısı (SC) ≤% 29
 Isı aktarım katsayısı (Ug-Değeri) ≤1,1 W/m2K
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3.7. İç Hava Kalitesi (IAQ) Planı ve Uygulamaları
İnşaat aktiviteleri, eğer önlem alınmazsa gerek inşaat sırasında projede çalışanların gerekse de
inşaat bitiminde bina kullanıcılarının sağlıklarını tehdit edebilmektedir. İnşaat aktivitelerinin
insan sağlığına verdiği zararları minimuma indirmek için bu proje için hedeflenen LEED
Kriterleri’nde bir dizi önlemler alınması gerekliliği vardır. Alınacak önlemler bir İç Hava
Kalitesi Planı çerçevesinde proje başlangıcında yazılı hale getirilecek ve gerektirdiğinde
uygulanacaktır.
Sahada yapılacak IAQ uygulamaları SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National
Contractors Association) IAQ Guidelines For Occupied Buildings Under Construction
standardında belirtilen beş ana prensibe uygun bir şekilde yapılacaktır. Bu prensipler aşağıda
özetlenmiştir:
Kaynak Kontrolü: İç mekâna uçucu kimyasal yayabilecek tüm malzemelerin (boya, yapıştırıcı
vb.) depolama alanlarını diğer malzemelerden ayrılacaktır. Bu tip malzemelerin hava
kanallarının imalatının devam ettiği bölgelerde depolanmasını engellenecektir. İnşaat sırasında
toz, pislik, duman, kimyasal vb. iç hava kalitesini etkileyecek maddelerin ortaya çıktığı inşaat
aktivitelerinin yapıldığı yerlerde aynı anda kanal imalatları veya bu tip kimyasalları bünyesinde
tutabilecek malzemelerle (alçıpan, izolasyon, akustik panel, vb.) imalat yapılmayacaktır.
Geçitlerin Kapatılması: İnşaatı biten mekanlarla, devam etmekte olan mekanlar geçici
önlemlerle birbirlerinden ayrılacak ve biten mekana toz, pislik ve uçucu kimyasalların geçişi
engellenecektir.
Temizlik: Yüklenici inşaatın genel temizliğinden ve depolama alanlarının tozdan, nemden ve
pislikten arındırılmış olmasından sorumludur. Periyodik ve sık olarak malzeme depolama
alanları temizlenecek ve genel inşaat temizliğine azami önem verilecektir.
Planlama: İş programı IAQ planının gereklilikleri düşünülerek oluşturmalı ve iç hava kalitesini
etkileyebilecek aktiviteleri diğer aktivitelerden mümkün olduğunca ayrılmalıdır.
3.8. Havalandırma Sistemleri
Binaların taze hava ihtiyacı enerji verimliliğini ve çalışan konforunu direk olarak
etkilemektedir. LEED Kriterleri’nde taze hava oranlarının artırılması ancak enerji verimliliği
düşünülerek kontrol edilmesi esastır. Projedeki taze hava hesapları ASHRAE 62.1-2007
standardına göre yapılmıştır. İmalat sırasında da bu hesaplara uyulması esastır. Klima
santrallerinin devreye alınmasını takiben mahallere verilen taze hava miktarları teknik
şartnamede yazılı olan Test ve Balanslama uygulama esaslarına göre kontrol edilmelidir.
Kullanıcı yoğunluğu 4m2/kişi’yi geçen mahallerde (toplantı odası) mahallerde zeminden 90180 cm arasında yükseklikte konulacak CO2 sensörleri ile talep kontrollü havalandırma
yapılacaktır.
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3.9. Dış Aydınlatma Sistemleri
Binaların dış aydınlatma sistemleri kötü tasarlandığında gerek enerji verimsizliğine gerekse de
ışık kirliliğine yol açarak doğal yaşama zarar vermektedir. Bunun önlenebilmesi için dış
aydınlatma uygulamasında aşağıdaki LEED Kriterleri’ne uyulması gerekmektedir fakat dış
aydınlatma elektrik dağıtım şirketince sağlandığından hesaplamalara dahil edilmemiştir.
3.10. İç Aydınlatma Sistemleri
İç mekân aydınlatma sistemlerinin bina elektrik tüketiminde etkisi büyüktür. Enerji verimliliği
ve insan konforunu optimum seviyelerde tutmak LEED Kriterleri’nin önemli
gereksinimlerindendir. Binanın mevcut tasarımı LEED Kriterleri’ne göre yapılmıştır ve
uygulama sırasında da aydınlatma firmaları aşağıdaki uygulama esaslarına göre çalışmalar
yapılacaktır.
Güç Yoğunlukları: Projedeki mekanların güç yoğunlukları ortalaması ASHRAE 90.1-2007
standardındaki tavsiye edilen güç yoğunluklarından en az %10 daha az olmalıdır.
Yangın Kaçış İşaretleri: Yangın kaçış işaretlerinden tek yüzü aydınlatılmış olanlar maksimum
5 Watt, çift yüzü aydınlatılmış olanlar ise maksimum 10 W güç tüketimine sahip olacaktır.
Otomatik Kapama: Bina aydınlatma kontrolleri, binanın ortak alanlarındaki aydınlatma
armatürlerini belirlenen bir saatten sonra otomatik olarak tam veya kısmi kapatabilme
özelliğine sahip olmalıdır.
3.11. Ölçüm ve Doğrulama
Gerek yürürlükteki Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, gerekse de LEED Sertifikası
Kriterleri gereği binanın başlıca enerji tüketimleri ayrı ayrı ölçülmelidir. Aşağıdaki tüketimler
bu kapsamda gerekli sayaç altyapısı ile ölçülecektir:
 Isıtma
 Soğutma
 Aydınlatma
 Sıcak Su
Yukarıda tanımlanan enerji tüketimleri bina sistemlerinin gerekli yerlerine yerleştirilecek,
süzme sayaç, enerji analizörü, kalorimetre, vb. ölçüm cihazları ile ölçülmeli ve merkezi bir
izleme sistemi tarafından raporlanabilmelidir.
3.12. Su Verimliliği
Bina içinde su verimliliği sağlanabilmesi için, aşağıda belirtilen kriterlere uygun su
armatürlerinin tedarik edilmesi gerekmektedir. Projede kullanılacak tüm su armatürlerinin akış
debileri aşağıdaki şekilde olmalıdır:
Klozet Rezervuarları: Çift butonlu ve maksimum 3/6 litre sifon debili
Pisuarlar: Susuz veya maksimum 1 litre sifon debili geciktirme özellikli (akıllı)
Lavabo Bataryaları: Maksimum 2 litre/dakika debili (4 bar basınçta)
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3.13. Bina Genel Özellikleri
Yeşil bina olarak düzenlenmesi planlanan bina ve çevresinin boyutları Tablo 1.’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Bina Boyutları
Arsa
450 m²
Normal Kat m²
450 m²
Normal Kat Yüksekliği 3,25 m
Zemin Kat Yüksekliği 3,25 m
Bina Toplam Yüksekli 6,5 m
Cam Yüksekliği
6m
Toplam Kat Sayısı
2 Kat
Bina Eni
15 m
Bina Boyu
30 m
Yeşil bina olarak düzenlenmesi planlanan binanın bu işlemin uygulanması durumunda
hesaplanan maliyetlerin toplamı Tablo 2.’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Toplam maliyet tablosu
Toplam İnşaat m²
900 m²
İlk Ödemeler
45.000 TL
İş Makinesi
4.686 TL
Harfiyat
23.279 TL
Beton-Demir
216.773 TL
Su Yalıtımı
13.383 TL
Havalandırma
2.159 TL
Isıtma ve Soğutma (Isı Pompası) 60.500 TL
Isı Yalıtımlı cam
89.100 TL
Elektrik
32.399 TL
Şap
8.989 TL
Parke Malzeme+işçilik
24.750 TL
1 Adet Dubleks Merdiven
4.950 TL
Kapı
22.163 TL
Güneş Paneli
306.000 TL
Toplam Maliyet
854.131 TL
Örnek yeşil bina modelinin planları Şekil 3. ve Şekil 4.’de gösterilmiştir.
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Şekil 3. Örnek yeşil bina genel görünüm(a) ve üstten görünüm (b)

Şekil 4. Örnek yeşil bina cephelerden görünüm
4. SONUÇ
İklim değişikliği, fosil yakıtların daha temiz yakılmasını sağlayacak yeni teknolojilerin
geliştirilmesi, su kalitesi sorunları, su kıtlığı, kontrolsüz gelişmenin ekosistemleri yok edişi,
zehirli maddelerin ve kimyasalların artışı, hava kirliliği, katı ve zehirli atıkların imhası, ozon
tabakasının incelmesi ve ormanların yok olması gibi çevre sorunlarına baktığınızda yapı
sektörüne ne kadar görev düştüğünü anlamak zor değildir. Yeşil bina yapmak kurumsal çevre
stratejisinin en başına yerleşmelidir. Konunun önemini anlayan devletlerin bu konuda vergi
indirimleri ve teşvikler vermeleri de sorunların çözümüne en büyük desteği vermektedir.
Sürdürülebilir bir kalkınmada yapı endüstrisinde payı olan tüm kişi ve kuruluşlara önemli
görevler düşmektedir. Gelişmiş ülkelerden tarafından yakın bir geçmişte geliştirilerek
uygulamaya konan yeşil bina değerlendirme sistemleri sadece yapıların çevresel
performanslarını artırmakla kalmayıp, yapı sektörünü yakından ilgilendiren tüm üretim ve
hizmet sektörleri ile malzeme üreticilerinin çevresel performans konusundaki faaliyetlerini
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gözden geçirmesini sağlamıştır. Son gelişmelerden görülmektedir ki, bu sistemler çevresel
değerlendirmenin ötesinde ekonomik ve sosyo-kültürel konuları da ele alan, sürdürülebilirlik
değerlendirme araçlarına dönüşmüştür. Ancak geliştirildikleri ülkelerin dışında
uygulandıklarında ne derecede etkin ve gerçekçi olabildikleri tartışma konusudur. Bir
değerlendirme sisteminin strüktürünün oluşturulmasında “standart beden” yaklaşımı yanlıştır.
Bugün orijini oldukları ülkenin dışında da en fazla yaygınlık kazanan iki sistem LEED ve
BREEAM iken, komşu ülkelerinde dahi bu sistemlerin etkinliği sorgulanmaktadır. Gelişmekte
olan ülkelerde en önemli sorunlar mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, yerel anlamda yeşil
malzeme ve ürünün temini, çevreye duyarlı enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması, sera gazı
emisyonlarını azaltan önlemler ve geri dönüşüm sektörünün canlandırılması gibi konularda
ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde bu konudaki uygulamaların artması yatırımcıların, yapı sahiplerinin ve hatta
kullanıcıların da bu konuda bilgili ve hevesli olmalarıyla mümkündür. Sürdürülebilir bir yapı,
küçük maliyet artışları ile inşa edilebilmektedir. Örneğin ABD’de USGBC yetkilileri tarafından
LEED sisteminin temel sertifika için %0,66, gümüş sertifika için %1,9, altın sertifika için %2,2
ve platin sertifika için %6,8 gibi oranlarda bir artış getirdiği öne sürülmektedir. Buna karşılık
çevresel performansın artırılması kısa bir dönemde işletme giderlerinde azalma, yapının yararlı
ömrünün uzaması, kullanıcıların sağlık, konfor ve üretkenliğinin artması şeklinde geri
dönmektedir. Bu tür değer kazanmış yapıların kiralama ve satış değerlerindeki artış da dikkat
çekicidir. Bugün için ayrıcalıklı sayılan ve satış/kiralama bedelleri yükselen bu tür yapılar ile
sıradan yapılar arasındaki farklar gelecekte daha fazla açılacaktır.
Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik bakanlığını bünyesinde yürürlüğe giren sürdürülebilir
binalar Yönetmeliği yeşil bina ve sürdürülebilir bina bilincinin daha da yaygınlaşmasını
sağlayabilir ayrıca devlet teşviki ve bina sahiplerine vergi indirimleriyle bu yapılanmaların ve
bilincin tabana yayılması da sağlanabilir.
Yeşil bina sistemleri yakın gelecekte yapı sektörü ve sürdürülebilir bir yaşam için önemli bir
yer tutacağı aşikardır bu çevrime ayak uydurmak ülkemizin çevre eksenli kalkınma politikaları
için çok büyük önem arz ediyor. Bu değişime ayak uydurmak için toplum bilinçlendirme ve
çalışmaları da yapılmalıdır.
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ACETOSELLA İLE RUMEX CRİSPUS TÜRLERİNE ALLELOPATİK
ETKİLERİ
Zeynep Düzelten Ballı1*, Hüseyin Türker 1, Bengü Türkyılmaz Ünal2
1

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı
2
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü
* Sorumlu yazar, e-posta: zeynepduzelten34@gmail.com

Özet
Güçlü allelopatik etkiye sahip ayçiçeği ve buğday’ın hem ekstraktları hem de eksudatları
biyoherbisit olarak yabancı ot mücadelesinde kullanılmaktadır. Çalışmada ayçiçeği ve buğday
kök eksudatlarının Rumex cinsine ait biri kültür (Rumex acetosella L.) diğeri yabani (Rumex
crispus L.) olmak üzere iki türünün üzerine bazı biyokimyasal ve fizyolojik etkilerinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ticari bir firmadan satın alınan R. acetosella (kuzukulağı) ve
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs alanından toplanarak çeşitli flora kaynaklarından
teşhis edilen R. crispus (kıvırcık labada) tohumları kullanılmıştır. Tohumlara ayçiçeği ve
buğday kök eksudatları iki farklı dozda (20 fide.100mL-1distile su ve 40 fide.100mL-1 distile
su) ve her iki kök eksudatının karışımları olacak şekilde uygulanmıştır. Gelişen fidelerde
fotosentetik pigment içerikleri (klorofil a, klorofil b, toplam klorofil), toplam protein miktarları
ve antioksidan madde (karotenoid) miktarları ve antioksidan enzim (katalaz ve süperoksit
dismutaz) aktiviteleri belirlenerek, istatistiki açıdan değerlendirilmiştir. Toplam klorofil
miktarları kontrole göre kıvırcık labadada tüm uygulama gruplarında, kuzukulağında ise
ayçiçeği 20 fide.100mL-1distile su ve buğday 40 fide.100mL-1distile su uygulamaları hariç tüm
gruplarda azalmıştır. En fazla azalma kıvırcık labada da ½ ayçiçeği 40 fide.100mL-1distile su+½
buğday 40 fide.100mL-1distile su uygulamasında, kuzukulağında ise buğday 20 fide.100mL1
distile su uygulamasındadır. Protein miktarlarında her iki türde de tüm uygulama gruplarında
kontrole oranla azalmalar tespit edilmiştir. En fazla azalma her iki tür için ½ ayçiçeği 40
fide.100mL-1distile su+½ buğday 40 fide.100mL-1distile su uygulamasındadır. Karotenoid
miktarları her iki türde kontrole oranla uygulama gruplarının tümünde artmıştır. En yüksek
artışlar kıvırcık labada da buğday 40 fide.100mL-1distile su uygulamasındayken kuzukulağında
ise ½ ayçiçeği 20 fide.100mL-1distile su+½ buğday 20 fide.100mL-1distile su
uygulamasındadır. Antioksidan enzim aktivitelerinde kontrole oranla uygulama gruplarında
genellikle artış saptanmıştır. En fazla artış her iki tür ve enzim için ½ ayçiçeği 40 fide.100mL1
distile su+½ buğday 40 fide.100mL-1distile su uygulamasındadır. Elde edilen veriler ışığında
ayçiçeği ve buğdayın kıvırcık labada ve kuzukulağında allelopatik etkiye sahip olduğu. Yabancı
ot olan kıvırcık labadada biyoherbisit olarak kullanım potansiyelinin bulunduğu kanısına
varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Antioksidan enzimler, Fotosentetik Pigment, Kıvırcık Labada, Kuzukulağı, Toplam Protein.
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ALLELOPATHIC EFFECTS OF SUNFLOWER AND WHEAT ROOT EXUDATES
ON RUMEX ACETOSELLA AND RUMEX CRISPUS SPECIES
Abstract
Both extracts and exudates of sunflower and wheat having strong allelopathic effect are used in
weed control as bioherbicide. The aim of this study is to determine some biochemical and
physiological effects of sunflower and wheat root exudates on two species of Rumex genus
which is culture (Rumex acetosella L.) and is wild (Rumex crispus L.) form. R. acetosella
(sorrel) seeds, which were purchased from a commercial company and R. crispus (curly dock)
which were collected from the campus area of Nigde Omer Halisdemir University and
diagnosed from various sources of flora were used. Sunflower and wheat root exudates were
applied to the seeds in two different doses (20 seedlings.100mL-1 distilled water and 40
seedlings.100mL-1 distilled water) and mixtures of both root exudates. Photosynthetic pigment
amounts (chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll), total amounts of protein and amounts
of antioxidant substance (carotenoid) and antioxidant enzyme (superoxide dismutase, catalase)
activities were determined and evaluated statistically. To the control total chlorophyll contents
was decreased in all treatment groups in curly dock and in all groups except for sunflower 20
seedlings.100mL-1 distilled water and wheat 40 seedlings.100mL-1 distilled water in sorrel. The
highest reduction was ½ sunflower 40 seedlings.100mL-1 distilled water+½ wheat 40
seedlings.100mL-1 distilled water treatment in the curly dock and was wheat 20
seedlings.100mL-1 distilled water treatments in the sorrel. Reductions in protein amounts were
observed in all groups compared to control in both species. Maximum reduction was ½
sunflower 40 seedlings.100mL-1 distilled water+½ wheat 40 seedlings.100mL-1 distile water
treatment for both species. The amounts of carotenoid increased in all of the application groups
compared to the control in both species. In the highest increases were wheat 40
seedlings.100mL-1 distile water treatment in the curly dock while ½ sunflower 20
seedlings.100mL-1 distilled water+½ wheat 20 seedlings.100mL-1 distilled water treatment in
sorrel. Antioxidant enzyme activities were generally increased in the treatment groups
compared to the control group. The highest increase was ½ sunflower 40 seedlings.100mL-1
distilled water+½ wheat 40 seedlings.100mL-1 distilled water application for both species and
enzymes. In the light of the data obtained, sunflower and wheat have allelopathic effect in curly
dock and sorrel. It has been concluded that there is potential to use of bioherbicide in the curly
dock, which is weed.
Keywords: Antioxidant enzymes, Curly dock, Photosynthetic Pigment, Sorrel, Total Protein.

1. GİRİŞ
Bitkilerin salgıladıkları bazı sekonder kimyasal maddelerle çevrelerindeki diğer bitki gruplarını
ya da kendi türlerinden diğer bireyleri etkilemeleri allelopati olarak tanımlanmaktadır (Kılınç
ve Kutbay, 2009). Allelopatik potansiyelli sekonder metabolitler alkaloidler fenolikler,
flavonoidler, siyanojenik glikozitler ve terpenoidler gibi bileşiklerdir (Mammadov vd., 2014).
Bu allelokimyasallar, bitki dokularının hemen hepsinde bulunmaktadır ve buharlaşma, sızıntı,
kök sızıntısı veya topraktaki bitki kalıntılarının ayrışması yoluyla çevreye salınırlar (Rice,
1995; Yılar, 2007). Yabancı otlarla mücadelede kullanılan kimyasalların hem çevreye hem de
canlılara verdiği zararların ortaya konulması sonrasında biyolojik mücadelenin önemi artmıştır
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(Özdemir, 2007). Organik tarımda hem gıda güvenliğini korumak hemde çevre kirliliğine engel
olmak amacıyla alternatif biyolojik mücadele yöntemlerinin araştırılması ve uygulanması
zorunluluk haline gelmiştir (Bond ve Grundy, 2001; Tekeli vd., 2006).
Ayçiçeği ve buğday Dünya’da ve ülkemizde tarımı yapılan, ekonomik öneme sahip, besin
kaynaklarındandır. Yabancı ot kontrolünde bitki ekstrakt ve eksudatlarının etkileri uygulama
dozuna, uygulanan bitki türüne ve uygulandığı yabancı ota bağlı olarak % 50 seviyelerine
ulaşmaktadır (Cheema ve Khaliq, 2000; Bayram, 2018).
Duke vd. (2001) yaptıkları çalışmada, İki veya daha fazla bitki ekstraktının karışımlarının
yabancı otlar üzerinde daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Ayçiçeği, kanyaş ve okaliptüs bitki
ekstraklarının birlikte uygulanmasının yabancı ot gelişimini % 70’in üzerinde inhibe ettiği
bildirilmiştir (Cheema vd., 2003). Benzer bir çalışmada bu şekilde uygulanan karışımların
yabancı ot kontrolünde etkinliğinin artmasının yanı sıra verim artışını da sağladığı tespit
edilmiştir (Miri ve Armin, 2013). Allelopatik bitki ekstraktları hazırlanırken çözücü olarak su
kullanılabileceği gibi etanol, metanol ve hekzan gibi çözücülerde kullanılmaktadır (Serim vd.,
2015).
Ayçiçeğinin bazı yabancı ot tohumlarının çimlenmesine ayrıca baklagillerdeki Rhizobiumların
nodulasyon oluşturmasına da engel olduğu bildirilmiştir (URL 1). Buğdayın çeşitli yabancı
otlar (gelincik, yonca, üçgül vb.) ile kültür bitkileri (pamuk, lahana, pirinç, turp, bazelye vb.)
üzerinde allelopatik etkili olduğu; kendisinden sonra ekilen bitkide % 16,8–90,0’a kadar
kayıplara yol açabildiği belirtilmiştir (Zuo vd., 2005; Gürsoy vd., 2013). Allelopatik etkilerin
buğdayın içerdiği fenolik bileşiklerden (ferulik asit, kumarik asit, vanillik asit ve hidroksil
benzoik asit gibi) kaynaklandığı düşünülmektedir (Bayram 2018).
Polygonaceae familyasına ait Rumex cinsinin ülkemizde 6 tanesi endemik olmak üzere 25 türü
bulunmaktadır (Davis, 1967; 1988). Türkiye'de yetişen bazı Rumex (kuzukulağı, labada)
türlerinden halk ilaçlarının hazırlanmasında yararlanılmaktadır. Yaprakları, ekşi lezzetlerinden
dolayı gıda olarak kullanıldığı gibi idrar arttırıcı, safra söktürücü ve ateş düşürücü olarak da
kullanılmaktadır (Baytop, 1984; Kuruüzüm ve Demirezer, 1997).
R. acetosella yapraklarında potasyum okzalat, oksalik asit, köklerinde ise tanen, antrakinon
türevleri, nişasta, reçine ve şekerler içermektedir. Aynı zamanda A, B, C vitaminleri, demir ve
fosforca da zengindir. İçeriğinde bol miktarda oksalik asit bulundurduğundan ekşi sebze olarak
tüketilmektedir. R. crispus köklerinin ise safra söktürücü olarak, kabızlık, sarılık ve uyuz vb.
hastalıklarda tedavi edici ve/ veya önleyici olarak kullanıldığı bilinmektedir (Kuruüzüm ve
Demirezer, 1997).
Çalışmada ayçiçeği ve buğday kök eksudatları ve karışımlarının Rumex cinsinin kültür (R
acetosella) ve yabani (R. crispus) iki türü üzerine uygulanmasıyla allelopatik etkilerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Gelişen fidelerde fotosentetik pigment miktarları, toplam protein
miktarları, prolin miktarları ile antioksidan madde (karotenoid) miktarları ve antioksidan enzim
(CAT, SOD) aktiviteleri belirlenmiş, biyoherbisit olarak kullanım potansiyelleri
değerlendirilmiştir.
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2. MATERYEL VE METOT
2.1. Bitkisel Materyalin Elde Edilmesi ve Hazırlanması
Helianthus annuus L. (ayçiçeği), Triticum aestivum L. (buğday) ve Rumex acetosella L.
(kuzukulağı) tohumları ticari bir firmadan satın alınmıştır. Rumex crispus L. (kıvırcık labada)
tohumları ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs alanından toplanarak çeşitli flora
kaynaklarından (Davis, 1965) yararlanılarak teşhis edilmiştir.
Ayçiçeği ve buğday kök eksudatları Kroschel (2001) metoduna göre elde edilmiştir. Bu
eksudatlar, kuzukulağı ve kıvırcık labada tohumlarına iki farklı dozda (20 fide.100mL-1distile
su ve 40 fide.100 mL-1 distile su) ve her iki kök eksudatının yarı yarıya karışımları olacak
şekilde uygulanmıştır. Daha sonra tohumlar içlerinde torf bulunan saksılara ekilerek sabit nem
(% 50±5), 16:8 fotoperiyot ve 23±2 C° sıcaklıkta büyütme odasında çimlenmeye bırakılmıştır.
2.2. Fizyolojik Analiz Yöntemleri
Fotosentetik pigment içeriğinin belirlenmesi Witham vd., (1971) yöntemi kullanılarak
kuzukulağı ve kıvırcık labada yaprak dokusunun 1 gramında bulunan klorofil a, klorofil b,
toplam klorofil ve karotenoid miktarları mg olarak hesaplanmıştır.
Toplam protein miktarı Bradford (1976) yöntemine göre tespit edilmiş, kuzukulağı ve kıvırcık
labada örneklerindeki çözülebilir toplam protein miktarı mg.g taze ağırlık -1 olarak
belirlenmiştir.
Bates vd. (1973)nin yöntemine göre prolin miktarları belirlenmiş, µmol prolin. g taze ağırlık –1
olarak ifade edilmiştir.
Süperoksit dismutaz (SOD) enziminin aktivitesi Beauchamp ve Fridovich (1971) tarafından
belirtilen yönteme, Katalaz (CAT) enziminin aktivitesi Bergmeyer (1970) yöntemine göre
saptanmıştır.
Yapılan tüm ölçümler ve analizlerin bulguları SPSS version 16.0 programında Varyans analizi
(Multiple Range Testlerinden Tukey testi) ile p<0.05 önemlilik derecesine göre
değerlendirilmiştir (Tukey, 1954).
3. BULGULAR
Analizler ile elde edilen klorofil a (Şekil 3.1.), klorofil b (Şekil 3.2.), toplam klorofil (Şekil
3.3.), toplam protein (Şekil 3.4.) , karotenoid (Şekil 3.5.), prolin (Şekil 3.8.) miktarları ve
antioksidan enzim (SOD ve CAT) (Şekil 3.6.-3.7.) aktivitelerine ait bulgular aşağıda
verilmiştir.
Klorofil a miktarında R. crispus ve R. acetosella yapraklarında kontrollerine oranla tüm
uygulama gruplarında azalmalar saptanmıştır. En fazla azalma R. crispus’da 1/2 Ayçiçeği 40
fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su (%55,45, p<0.05), R.
acetosella’da Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su (%11,01) uygulamasındadır (Şekil 3.1.).
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Şekil 3.1. R. crispus (A) ve R. acetosella (B) yapraklarının kla miktarları
(n:3), y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir
a: Kontrol (distile su) b: Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su c: Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su d: Buğday 20
fide.100 mL-1 distile su e: Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su f: 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2
Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su g: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile
su.

Kontrollerine oranla R.crispus yapraklarının klorofil b miktarı tüm uygulama gruplarında
önemlilik derecesinde azalırken, R. acetosellla yapraklarınınki sadece Buğday 20 fide.100mL1
distile su ve 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su
uygulamalarında azalmıştır. En fazla azalma R.crispus için 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1
distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su uygulamasında belirlenmişken R.
acetosellla’da Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su uygulamasında olmuştur (Şekil 3.2.).
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Şekil 3.2. R. crispus (A) ve R. Acetosella (B) yapraklarının klb miktarları
(n:3), y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir
a: Kontrol (distile su) b: Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su c: Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su d: Buğday 20
fide.100 mL-1 distile su e: Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su f: 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2
Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su g: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile
su.

Toplam klorofil miktarları kontrole göre R. crispus’da tüm uygulama gruplarında, R.
acetosella’da ise ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su, buğday 40 fide.100 mL-1 distile su ve 1/2
Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su uygulamaları
dışındaki tüm gruplarda azalmıştır. En fazla azalma R. crispus’da % 64,04 ile 1/2 Ayçiçeği 40
fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su, R. acetosella’da % 9,56 ile
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Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su uygulamalarındadır. R. crispus’daki azalmalar istatistik
olarak önemlilik derecesindeyken (p<0.05), R. acetosella’da önemlilik derecesinde değildir
(Şekil 3.3.).
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Şekil 3.3. R. crispus (A) ve R. Acetosella (B) yapraklarının toplam kl miktarları
(n:3), y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir
a: Kontrol (distile su) b: Ayçiçeği 20 fide.100 mL -1 distile su c: Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su d: Buğday 20
fide.100 mL-1 distile su e: Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su f: 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2
Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su g: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile
su.
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R. crispus ve R. acetosella’da tüm uygulama gruplarında toplam protein miktarı kontrole oranla
azalmıştır. En fazla azalma her iki tür için de (sırasıyla % 82,51; % 68,80) 1/2 Ayçiçeği 40
fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su uygulamasındadır (Şekil 3.4.).

0,2
0,15
0,1

0,05
0
a

b

c

d

e

f

g

Şekil 3.4. R. crispus (A) ve R. Acetosella (B) yapraklarının toplam protein miktarları
(n:3), y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir
a: Kontrol (distile su) b: Ayçiçeği 20 fide.100 mL -1 distile su c: Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su d: Buğday 20
fide.100 mL-1 distile su e: Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su f: 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2
Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su g: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile
su.

Her iki türün karotenoid miktarı tüm uygulamalarda kontrollerine oranla artmıştır. En büyük
artışlar R. crispus’da Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su uygulamasında (% 21,15) ve R.
acetosella’da 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su
uygulamasındadır (% 52,68) (p<0.05) (Şekil 3.5.).
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Şekil 3.5. R. crispus (A) ve R. Acetosella (B) yapraklarının karotenoid miktarları
(n:3), y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir
a: Kontrol (distile su) b: Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su c: Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su d: Buğday 20
fide.100 mL-1 distile su e: Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su f: 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2
Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su g: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile
su.

SOD enzim aktiviteleri her iki türde de kontrollerine göre tüm uygulamalarda, CAT enizm
aktiviteleri kontrollerine göre, R. crispus’ta tüm uygulamalarda ve R. acetosella’da Ayçiçeği
20 fide.100 mL-1 distile su uygulaması hariç diğer uygulamalarda artmıştır. En yüksek değerler
R. crispus’ta SOD aktivitesinde 166,75 EU.g-1 t.a ile, CAT aktivitesinde 616,56 EU.g-1 t.a ile;
R. acetosella’da SOD aktivitesinde 361,82 EU.g-1 t.a ile, CAT aktivitesinde 1190,84 EU.g-1 t.a
ile 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su
uygulamasındadır (p<0.05) (Şekil 3.6. ve 3.7.).
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Şekil 3.6. R. crispus (A) ve R. acetosella (B) yapraklarının SOD aktiviteleri
(n:3), y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir.
a: Kontrol (distile su) b: Ayçiçeği 20 fide.100 mL -1 distile su c: Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su d: Buğday 20
fide.100 mL-1 distile su e: Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su f: 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2
Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su g: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile
su.
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Şekil 3.7. R. crispus (A) ve R. acetosella (B) yapraklarının CAT aktiviteleri
(n:3), y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir
a: Kontrol (distile su) b: Ayçiçeği 20 fide.100 mL -1 distile su c: Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su d: Buğday 20
fide.100 mL-1 distile su e: Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su f: 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2
Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su g: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile
su.

Prolin miktarları da antioksidan enzim aktivitelerinde olduğu gibi her iki Rumex türü için de
tüm uygulamalarda artmıştır. Artışlar önemlilik derecesinde olmamakla birlikte yine her iki tür
için en yüksek prolin artışı 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100
mL-1 distile su uygulamasındadır (Şekil 3.8.).
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Şekil 3.8. R. crispus (A) ve R. acetosella (B) yapraklarının prolin miktarları
(n:3), y kontrole göre önemlilik derecesinde (p<0.05) farklılığı göstermektedir
a: Kontrol (distile su) b: Ayçiçeği 20 fide.100 mL -1 distile su c: Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su d: Buğday 20
fide.100 mL-1 distile su e: Buğday 40 fide.100 mL-1 distile su f: 1/2 Ayçiçeği 20 fide.100 mL-1 distile su+1/2
Buğday 20 fide.100 mL-1 distile su g: 1/2 Ayçiçeği 40 fide.100 mL-1 distile su+1/2 Buğday 40 fide.100 mL-1 distile
su.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bulgularımızda klorofil ve protein miktarları azalırken, antioksidan madde (karotenoid),
antioksidan enzim (SOD, CAT) ve prolin miktarlarının artmasının ayçiçeği ve buğdayın Rumex
türleri üzerinde allelopatik etkiye sahip olduğunu, bu etkinin karışım halinde uygulandıklarında
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daha fazla arttığını göstermektedir. Ayrıca R. crispus’un ayçiçeği ve buğday kök
eksudatlarından daha fazla etkilendiği de tespit edilmiştir.
Ghafarbi vd. (2012) buğday tohumları ekstraktlarının yabancı otlar üzerinde allelopatik
etkilerini araştırdıkları çalışmalarında buğday ekstraktının artan konsantrasyonuyla orantılı
şekilde R. crispus çimlenme ve fide gelişimini engellediğini tespit etmişlerdir.
Ayçiçeği sulu ekstraktının R. dentalis’in taze ve kuru ağırlığını % 73 oranında azalttığı da
bilinmektedir (Cheema vd., 1997). Hozayn vd. (2011) Sorgum ve ayçiçeği extraktlarının
mercimek tarlasındaki yabancı otların kuru ağırlığını % 63.56 oranında azalttığını
bildirmişlerdir. Anjum ve Bajwa (2007) ise ayçiçeği yaprak ekstraktlarının R. dentatus’un
biyokütle ve verimini önemlilik derecesinde azalttığını bulmuştur.
Ayçiçeği ve buğday eksudat ve ekstraktlarının yabancı ot tohum çimlenmesi ve fide gelişimi
üzerine allelopatik etkisinin araştırıldığı çok sayıda çalışma mevcuttur (Ashrafi vd., 2008;
Bogatek vd., 2006; Leather, 1983; Steinsiek, 1982), fakat fizyolojik ve biyokimyasal
parametrelerin incelendiği çalışma (Bayram, 2018) sayısı oldukça yetersizdir.
Elde edilen veriler ışığında ayçiçeği ve buğday kök eksudatlarının R. crispus (kıvırcık labada)
ve R. acetosella (kuzukulağı) üzerinde allelopatik etkiye sahip olduğu, özellikle yabancı ot olan
kıvırcık labada da biyoherbisit olarak kullanım potansiyelinin bulunduğu kanısına varılmıştır.
Biyoherbisit olarak kullanılabilmeleri için ilave çalışmalar gerekmektedir.
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Abstract
With the increase in the number of people engaged in sportive line fishing in the Iskenderun
Bay, there is a continuous increase in the diversity of this activity. Biodiversity, the suitability
of climate and sea conditions in the region and the young demographic structure are considered
as important issues in the increase of this activity. In this study, the socio-economic status and
potential environmental effects of recreational fishing activities were determined. In addition,
the risks posed by the activity on the security of life and property were tried to be put forward.
For this purpose, face-to-face interviews were conducted between December 2018 and March
2019 in the fishing boats intended for angling in İskenderun and Dörtyol fishing ports. As a
result of these interviews, it was determined that amateur fishing boats, some commercial
fishing boats and large tour ships made fishing tours for per person fee. These tours are mostly
made at night and at weekends, but there are also samples made during the day. In these
activities, it was determined that the classic bottom angle was used as a fishing gear and it was
determined that fresh bait such as shrimp and squid were generally used as bait in general. In
the study, it was observed that a one-night fishing tour per person was about 50-75 TL although
it changed depending on the comfort of the boat. It is thought that this amount increases as the
number of people participating in these activities decreases. It is observed that the most basic
risk of this activity is a tourism activity, although it is seen as a fishing. The most important
problem observed is that a legal regulation to meet this activity does not take place in any
ministry (control mechanism) in Turkey. Although the majority of the participants were
experienced in the sea, the activity is open to the public carries out important life and property
risks in maritime. Although it is considered to be the only responsible ship captain, the absence
of any registration makes this responsibility legally invalid.
Keywords: Recreational fishery, tour trip, risk assessment, Iskenderun

1. INTRODUCTION
Recreational fishing hand line is intensive activity by approximately 220-700 million people by
all of the world (FAO, 2012; Soykan and Cerim, 2018). The fishing is provided a pleasant
maritime people dealing with field activities, but also their family and friends provides the fish
consumption. This recreational activity has reached a point of negativity such as
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commercialization depending on the economic value of the marine organisms. In other words,
the recreational fishing enters the scope of the commercial fishing.
Recreational fishing activities in Iskenderun Bay have a boom in leisure activities (Demirci and
Arslantaş, 2018; Demirci et al., 2018). An increasing number of studies supported the idea that
the increasing recreational fishing effort can have similar as, or even higher effects on fish
populations than artisanal fishing (Cowx, 2002; Cooke and Cowx 2004, 2006, Lewin et al.
2006; Arslantaş, 2017; Demirci and Arslantaş, 2018). Nonetheless, recreational fishing is not
as controlled nor as well investigated as artisanal fishing, especially in the Mediterranean,
where it would represent more than 10% of the total fishing catches (Morales-Nin et al. 2005).
There are around 19860 people in our region who have declared that they are angling. (Demirci
and Arslantaş, 2018). In addition, it is known that spear diving activities in our region are
intense. Overfishing pressure has been reported by many researches from Iskenderun Bay
(Demirci, 2003; Can and Demirci, 2004; Can et al., 2004; Şahinler et al., 2005; Can et al., 2006;
Can and Serpin, 2012; Can et al., 2012; Demirci et al., 2012; Şimşek, 2012; Demirci and
Şimşek, 2018; Şimşek, 2018; Şimşek and Demirci, 2018).
There are special security zones in the coastal area of Iskenderun Bay, such as ports, industrial
plants, power plants, military areas etc. Access to these areas is limited and controlled. These
areas are extremely important for the country and the economy of the region and provide
employment for many people. According to the fisheries notification of our country, all kinds
of fishing activities in and around the ports are strictly prohibited (TOB, 2016). This prohibition
in theory makes these areas a protected area in terms of fish stocks. In practice, different fishing
activities in these regions can be done illegally. These activities should not be defined as
recreational fishing activities.
An important part of recreational fishing activities in Iskenderun Bay is done by tour ships.
Recreational fishing activities with tour ships pose some risks and problems at sea. In this study,
the socio-economic status and potential environmental effects were determined for recreational
fishing activities with tour ships in Iskenderun Bay. In addition, the risks posed by the activity
on the security of life and property were tried to be put forward.
2. MATERIAL AND METHODS
In this study, face-to-face interviews were conducted between December 2018 and March 2019
in the fishing boats intended for angling in İskenderun and Dörtyol fishing ports from
Iskenderun Bay (Fig. 1). The outputs of face-to-face interviews were analyzed with MS
Office Excel Program using by arithmetic mean. With these methods; it was determined
that amateur fishing boats, some commercial fishing boats and large tour ships made fishing
tours for per person fee.
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Figure 1. Research area
Iskenderun Bay is located at the Eastern-Mediterranean Sea with an area of approximately
2275 km2. Iskenderun Bay has a wide-ranging continental shelf. (Can et al., 2006; Ergüden
and Turan, 2013). Besides, Iskenderun Bay has efficient fisheries resources. Therefore,
Iskenderun Bay has a high potential for recreational fisheries.
3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, the socio-economic status and potential environmental effects were determined
for recreational fishing activities with tour ships in Iskenderun Bay. These tours are mostly
made at night and at weekends, but there are also samples made during the day. In these
activities, it was determined that the classic bottom angle was used as a fishing gear and it was
determined that fresh bait such as shrimp and squid were generally used as bait in general. In
the study, it was observed that a one-night fishing tour per person was about 50-75 TL although
it changed depending on the comfort of the boat. It is thought that this amount increases as the
number of people participating in these activities decreases. It is observed that the most basic
risk of this activity is a tourism activity, although it is seen as a fishing. The most important
problem observed is that a legal regulation to meet this activity does not take place in any
ministry (control mechanism) in Turkey. Although the majority of the participants were
experienced in the sea, the activity is open to the public carries out important life and property
risks in maritime. Although it is considered to be the only responsible ship captain, the absence
of any registration makes this responsibility legally invalid.
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There are 7 large tour ships in the region in only Iskenderun and Dörtyol Fishing Port, while
there are about 50 small tour ships. Recreational fishing activities have been carried out on these
tour ships for 6 to 15 years. The deep fishing rod, hand lines, trolling, jigging were used as
fishing methods in these activities. Only 14.28% of the fish caught within the scope of these
activities were again released to the sea. Whereas the awareness of catch-and-release needs to
be adopted by all individuals engaged in this activity for sustainable ecosystem. It was also
observed in the study that this activity has many important risks and problems. First of all, the
participants should be informed about the safety and fishing laws at sea but unfortunately it was
observed in this study that 45.1% of the tour ship companies which organizing this activity,
provided information on safety at sea, while 50% provided information on fishing laws. We
have observed that 28.57% of these companies make warnings about health and life safety,
while 42.85% warns about fisheries resources and ecosystem.
4. CONCLUSION
Although the majority of the participants were experienced in the sea, the activity is open to the
public carries out important life and property risks in maritime. It can be said that this activity
contents very important risk and problems. These can be summarized as follows:





This activity is unknown fishing activity
This activity has no control mechanism
This activity has very advanced technology and is developing day by day
This activity is a tourism activity but it considered as fishing activity
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Abstract
In this study, commercial fishing activities with amateur fishing license boat were analyzed in
the fishing zone in İskenderun Bay, although it did not have commercial fishing license.
Therefore, the study aimed at all fishermen in Iskenderun fishing port, who do not have
commercial fishing license. In this context, the study was conducted by using face-to-face
interviews. With face-to-face interviews with these people, catch per unit effort (CPUE) was
calculated using by the number of fishing activity, the number of people on the vessel, the
fishing gear (hook tackle, number of needles). Likewise, the catch amounts were analyzed basis
of fish species. This CPUE and catch amount were evaluated comparatively according to vessel
engine powers in İskenderun fishing port. This evaluation can play an important role for
sustainable ecosystem because of unknown recreational fishery data. In this evaluation,
economic value analysis was made according to the regional fish market prices, even though
the individuals stated that they did not sell the fish they had caught in general. According to this
assessment, it was observed that per capita income with this fishing activity was below the
minimum income but it was at a good level as a side income. When this income was compared
with commercial fishing income, the ratio was observed to be 1/3. In this respect, amateur
fishing activities in the region should be considered as an artisanal fishery that generate
additional income rather than recreational fishery.
Keywords: Catch amount, CPUE, Iskenderun, Recreational fishery, Sustainable ecosystem,

1. INTRODUCTION
Recreational fishing is a recreational, hobby or sport fishing activity that is not commercially
exploited from the marine creature. When the scientific approach is taken into consideration in
the international literature, the expression of recreational fishing is more common (Cowx, 2002;
Morales-Nin et al., 2005; Lewin et al., 2006; FAO, 2012; Arslantaş, 2017; Demirci and
Arslantaş, 2018; Demirci et al., 2018). The terms Sportive Fishing, Amateur Fishing and
Recreational Fishing can be used to refer to non-commercial fishing. In our country, sport
fishing is mostly used (TOB, 2016). The expression amateur does not fully describe this fishing
activity. We also think that it is more appropriate to use the term recreational fishing for the
expression sportive fishing, as this activity is not a competition or sport activity, but as leisure
and hobby. Recreational fishing is one of the primary sources that have both social and
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economic potential across the world (Cowx, 2002; Cooke and Cowx, 2004; Soykan and Cerim,
2018). The real purpose of recreational fishing activities is to provide a sense of sensitivity in
people about catch and release. Because, fish caught as a result of recreational activities, not
economic and consumption purposes, this activity is a hobby and recreational. For this real
purpose, the release of caught fish should be adopted.
2. MATERIALS AND METHODS
In this study, commercial fishing activities with amateur fishing license boat were analyzed in
the fishing zone in İskenderun Bay, although it did not have commercial fishing license (Figure
1). Therefore, the study aimed at all fishermen in Iskenderun fishing port, who do not have
commercial fishing license. In this context, the study was conducted by using face-to-face
interviews. These face-to-face interviews were conducted with the ship owners but not with
commercial fishing license in Iskenderun Fishing Port. During these interviews, the owners
were asked questions about fishing activities. These questions can be summarized as the
characteristics of the vessel used, the duration of the activity, the fishing methods used, the
intensity of the fishing and the evaluation of the caught fish.
Iskenderun Bay is located at the Eastern-Mediterranean Sea with an area of approximately
2275km2. Iskenderun Bay has a wide-ranging continental shelf. (Can et al., 2006; Ergüden and
Turan, 2013). Besides, Iskenderun Bay has efficient fisheries resources. Therefore, Iskenderun
Bay has a high potential for recreational fisheries.
The results were evaluated by using pivot table application in Microsoft Excel package program
and it’s were presented in tables and graphs.

Figure 1. Research area
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3. RESULTS AND DISCUSSION
In this research, 502 recreational fishing vessels were interviewed and a significant portion of
these vessels were 9.9 HP. The main construction material of the ships is shown in Figure 2.
2,78%
37%

60,19%

wooden

fiber

metal

Figure 2. The types of boats determined according to construction material
In relation to fish fishery activities of these fishermen; the average monthly fishing day was
estimated at 5.2, the average number of fishermen was 3.66 on one boat and the amount of fish
caught per person was 3.11 kg. In this context, the monthly amount of fish caught was 58.21
kg. When the captured fish intended for the individual consumption of fish per capita annual
consumption in Turkey were found to be much higher than the figure is around 7 kg. Fish trade
has prohibited in all fishery for recreational and sporting purposes, but these results show that
the activity was highly prone to commercialization. Already, commercialization in the
recreational fisheries is an undesirable negative situation. Because it was inevitable that it will
create an increasing and unknown pressure on the fishing sticks. The results of this research
show that fishing activities carried out in the Iskenderun Bay by boat include similar problems.
Similarly, the existence of a problem is noted for angling made from the coast in the Iskenderun
Bay. The number of anglers in the region was thought to be 19.860 people (Demirci and
Arslantaş 2018).
4. CONCLUSION
According to this assessment, it was observed that per capita income with this fishing activity
was below the minimum income but it was at a good level as a side income. When this income
was compared with commercial fishing income, the ratio was observed to be 1/3. In this respect,
amateur fishing activities in the region should be considered as an artisanal fishery that generate
additional income rather than recreational fishery. Inadequate management plan and associated
control has applied for these activities in Iskenderun Bay. In order to ensure this control, those
engaged in this activity must obtain a recreational fishing license. We should raise awareness
for sustainable ecosystem and sustainable fisheries.

972

Acknowledgments
The authors thank all fishermen who participated in recreational fishing activities and shared information.

REFERENCES
Arslantaş E. 2017. Recreational fishing potential in Iskenderun Bay. Iskenderun Technical University,
Engineering and Science Institute, MSc Thesis, 63 pp.
Can M. F., Demirci A., Demirci S. 2006. Fisheries in Iskenderun Bay. Report of the ICES-FAO Working
Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB), 50.
Cooke S. J., Cowx I. G. 2004. The role of recreational fishing in global fish crises. BioScience, 54(9), 857 859.
Cowx, I. G. 2002. Recreational fishing. Handbook of fish biology and fisheries. 2, 367-390.
Demirci A., Şimşek E., Demirci S., Akar Ö., Bayraktar, O. 2018. Recreational Fishing Competitions in
Turkey. In International Ecology 2018 Symposium Abstract Book p. 505.
Demirci S., Arslantaş E. 2018. Economic Potential and Environmental Effects of Recreational Fishing
Activity in Coast of Iskenderun Bay. Fresenius Environmental Bulletin, 27, 9352-9356.
Ergüden D., Turan C. 2013. Recent Developments in Alien Fish Fauna of the Gulf of Iskenderun and Mersin.
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 17-22.
FAO, 2012. “The state of world fisheries and aquaculture,” Food and Agriculture Organization, Rome, 2012.
Lewin W. C., Arlinghaus R., Mehner T. 2006. Documented and potential biological impacts of recreational
fishing: insights for management and conservation. Reviews in Fisheries Science, 14(4), 305-367.
Morales-Nin B., Moranta J., García C., Tugores M. P., Grau A. M., Riera F., Cerda M. 2005. The recreational
fishery off Majorca Island (western Mediterranean): some implications for coastal resource
management. ICES Journal of Marine Science, 62(4), 727-739.
Soykan O., Cerim H. 2018. General Aspects of Recreational Angling and Some Estimations on Catch Amounts in
Turkey. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (4), 1441-1452. DOI: 10.29130/dubited.393756
TOB, 2016. 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, Tebliğ
No: 2016/36, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, pp 26, 2016.

973

ÜLKEMİZ İÇ SULARINDA YETİŞTİRİCİLİK YAPILAN BARAJ VE
GÖLLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK AÇISINDAN FOSFOR
TAŞIMA KAPASİTELERİNİN BELİRLENMESİ
Zahid Enes Aslan1*, Hülya Şereflişan1, Emrah Şimşek1
Department of Aquaculture, Iskenderun Technical University, Marine Sciences and Technology Faculty, Turkey.
* Sorumlu yazar, e-posta: z.enesarslan@gmail.com

Özet
Ülkemiz göl ve barajlarında yıllık ortalama 250 bin ton su ürünleri üretimi yapan balık
çiftliklerinin sürdürülebilirliği adına bu su kaynaklarının çiftlikleri taşıyabilme kapasitelerinin
belirlenebilmesi büyük önem arz etmektedir. Su kütlelerinin trofik durumunun mezotrofik'ten
ötrofiğe dönüşmesi su ürünleri üretimi açısından barajın son kulanım tarihinin geldiğinin
belirtisidir. Göllerin trofik durumunu belirleyen en önemli değerlerden birisi fosfordur. Her su
kütlesinin maksimum taşıyabileceği fosfor miktarının hesaplanması ve gövdesinde barındırdığı
su ürünleri çiftliklerinin yıllık toplam fosfor salınımının belirlenmesi ile barajların ya da
göllerin trofik durumunun değişmeden işletmeleri ne kadar süre ile taşıyabileceği belirlenebilir.
Su ürünleri üretimi yapılan her baraj için bu sürenin hesaplanması sürdürülebilir balıkçılık
açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fosfor, Barajlar, Su ürünleri, Trofik, Balıkçılık, Ötrofik.

DETERMINATION OF PHOSPHORUS CARRYING CAPACITIES OF DAMS AND
LAKES IN TURKEY IN TERMS OF SUSTAINABLE FISHERIES
Abstract
It is of great importance to determine the phosphorus capacity of water resources to carry farms
for the sustainability of fish farms which produce approximately 250 thousand tons of
aquaculture annually in Turkey's lakes and dams. The transformation of the trophic state of
water bodies from mesotrophic to eutrophic is an indication that the dam has completed its life
in terms of aquaculture production. One of the most important values that determine the trophic
status of the lakes is phosphorus. Calculating the maximum amount of phosphorus that each
water body can carry and determining the total total phosphorus release of aquaculture farms in
its body can determine the duration of the trophic status change of dams / lakes. The calculation
of this time period is very important in terms of sustainable fishery for all dam / lakes.
Keywords: Phosphorus, Dams, Aquaculture, Trophic, Fisheries, Eutrophic.
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1. GİRİŞ
Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevresel etkisi, esas olarak yemin bileşiminin ve yem dönüşüm
oranının bir fonksiyonudur. Balık yetiştiriciliğinde kullanılan, kimyasal madde, yer seçimi,
balık miktarı veya yoğunluğu, yetiştiriciliği yapılan balık türü ve yetiştiricilik teknikleri önemli
faktörlerdir (Mires, 1995; Dominguez et al., 1997). Kafeslerde balık yetiştiriciliği yapılırken;
nitrat, nitrit, amonyum, fosfat gibi çözünmüş besin elementleri; yenilmeyen yem, besin atığı ve
boşaltım ürünleri yoluyla ortama girmektedir (Johnsen et al., 1993). Yoğun balık
yetiştiriciliğinde yapılan yoğun yemleme doğaya karışan besin elementlerinin ana kaynağıdır.
Balıkların yem tüketimi, sindirimin bir parçasıdır ve balıktan bazı besin elementi atılımı
solungaçlar, dışkı ve idrar vasıtasıyla olmaktadır. Doğal sularda serbest kalan ana kirleticiler,
azot ve fosfor gibi besleyici elementlerdir (Alvarado, 1997). Bunlar arasında fosfor balıklar için
temel bir mineral olmasına karşın, yetiştiricilik faaliyetlerinden alıcı ortamlara ulaşarak
ötrofikasyona yol açan unsurların başında gelmektedir (Riche ve Brown, 1999). Kafeslerde
balık yetiştiriciliğinin alıcı ortamlar üzerindeki etkileri; su kalitesindeki olumsuz değişiklikler,
alg patlamaları, alıcı ortamdaki sedimentin organik 2 zenginleşmesi başta olmak üzere,
hidrolojik düzen, drenaj, fiziki yapıların etkilenmesine ve kimyasal maddelerin kontrolsüz
kullanımına bağlı olarak habitatın bozulmasıdır (Anonim, 1993). Cripps ve Kelly (1995), balık
işletmelerinden kaynaklanan atıkların dikkatli yer seçimi, iyi yönetim özellikle yem kalitesi ve
miktarı, yemleme rejimleri ile azaltılabileceğini bildirmişlerdir. Akuakültürün ekolojik etkileri
dikkate alındığında çevresel etki değerlendirmenin önemli olduğu, bu amaçla öncelikle
ortamların taşıma kapasitelerinin belirlenmesi gerektiği, yetiştiriciliğin çevre üzerindeki olası
etkilerini kavramada modelleme yaklaşımının önem taşıdığı bildirilmiştir (Eke, 2006). Proje
safhasındaki yer seçimi ve işletme kapasitesinin ortamın taşıma kapasitesine göre belirlenmesi,
kafes yetiştiriciliğinin ekolojik etkilerinin ve ortaya çıkabilecek riskin azaltılmasında son
derece önemlidir (Çelikkale ve ark., 1999).
2. SUCUL ORTAMLARDA AZOT VE FOSFOR DENGESİ
Ötrofikasyon, sucul ortamlarda biyolojik üretimin doğal dengesinin bozulması sonucunda besin
elementlerinin (genellikle azot ve fosfor) zenginleşmesi durumu olarak bilinmektedir.
Görülebilir mavi-yeşil al veya algal patlamalar, yüzey birikintileri, yüzey bitki yığınları ve
bentik makrofitlerin toplanmasıyla sonuçlanabilir (Sağlamtimur ve Sağlamtimur, 2018).
Nüfus artışı ve kentsel deşarjlar, tarım, atık su arıtımı, fosil yakıtların yanması gibi aktiviteler
doğal seviyenin üstünde alıcı ortama besin maddesi girişini dramatik olarak arttırmıştır (Yetiş,
2016). Azot ve fosfat, ötrofik koşulların temel tetikleyicisi olup, çoğunlukla noktasal olmayan
kaynaklardan oluşmaktadır (NSTC, 2003). Ötrofikasyon, sucul ortamlarda çevresel
değerlendirmenin temel yöntemlerinden biri olup, ekosisteme organik madde girişinin artışı
olarak tanımlanmıştır (Nixon, 1995).
Organik maddeler besin zincirinin temel yakıtlarındandır. Artan organik madde ve besin madde
girdileri toksik alg artışı gibi çok çeşitli olumsuz etkilere sebep olabilmektedir (Sağlamtimur ve
Sağlamtimur, 2018). Azot ve fosfor gibi ortamın ötrofikasyon spektrumunu ve verimliliğini
belirleyen elementlere uygulanabileceği, fosforun azota göre ötrofikasyonun kontrolünde daha
fazla öneme sahip olduğu belirtilmiştir (Dillon ve Rigler 1974, 1975).
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3. KAFESTE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN BESİN ELEMENTİ KAPASİTESİNE
ETKİSİ
Yoğun balık yetiştiriciliğinde atık yemler ve dışkı atıklarının bir kısmı sedimente çökerek
birikir bir kısmı ise, su kolonunda dağılmaktadır. Balık tarafından tüketilen azotlu bileşiklerin
yaklaşık % 70’i çözünebilir amonyum ve üre olarak su ortamına atılmaktadır (Çelikkale ve ark,
1999). Kafes yetiştiriciliğinde su ortamına tahmini verilen toplam fosfor miktarı, yemin
sindirilebilirliğine ve fosfor miktarına bağlıdır. Alabalık yetiştiriciliğinde yem değerlendirme
oranı 1.5- 2.0:1 olarak bilinmekte ve her bir ton alabalık üretimi için çevreye bırakılan fosfor
17-32 kg arasındadır. Entansif alabalık yetiştiriciliğinde toplam yem kaybı, toz ve yenmemiş
yem yaklaşık %20 civarındandır. Havuz ve kafes yetiştiriciliğinde yemin ete dönüşüm oranı
karşılaştırıldığında, kafeslerde yem kaybının %20’den daha fazla olduğu bildirilmiştir (Atay,
1987). Balık işletmelerinden kaynaklanan kirletici miktarı veya besin elementi kapasitesi;
yemleme ve yem değerlendirme oranları, yemdeki azot ve fosfor içeriği veya sindirilebilme
miktarı gibi veriler ile tahmin edilebilmektedir (Alvarado, 1997; Aşır, 2007). Genel olarak pelet
yemlerle yemlenen kültür balıklarında, yemlemeden kaynaklanan besin elementi miktarlarının
yaklaşık %25’i balık etinde, %75’i doğaya bırakılmaktadır. Çizelge 1’de farklı balık türleri için
azot ve fosfor kütle-denge ilişkisi yer almaktadır (Dominguez et al., 1997) (Tablo 1).
Tablo 1. Farklı balık türlerinin yetiştiriciliğinde azot ve fosfor kütle dengesi.
Balık Türü
Gökkuşağı
alabalığı
(Oncorhynchus
mykiss)
Salmon (Salmo
salar)
Çipura (Sparus
aurata)

Yetiştiricilik
Alanı
Kafes
Kafes

Yemdeki Besin
Elementi (%)
% 6-9 N
% 1.1-1.6 P
-

Kafes

-

Kafes

% 7.5 N
%1P

Balıktaki besin
elementi (%)
% 27-28 N
% 17-19 P
% 26 N
% 18 P
% 25 N
% 23 P

Besin elementi
miktarı
% 67-71 N
% 78-82 P
% 74 N
% 87 P
% 75 N
% 77 P

% 22.2 N
% 27.8 P

% 77.8 N
% 72.2 P

Kaynak
Hall ve ark., 1990,
Holby ve Hall, 1991
Enell, 1987
Folke ve Kautsky, 1989
Ewos, 1996

Balık kafeslerinden ortama giren besin elementi miktarları tarım ve endüstriyel kaynaklar gibi
kirleticilerle karşılaştırıldığında daha az öneme sahip olmasına rağmen, balık kafeslerinin
genellikle temiz veya sığ ortamlarda besin miktarı açısından önem taşıdığı bildirilmiştir (Enell
ve Ackefors, 1991).
4. AĞ KAFESLERDE YAPILAN YETİŞTİRİCİLİKTE, ÇEVRE DOSTU YEMLERİN
KULLANIMI VE YEMLEME STRATEJİSİ
Yemde bulunan bileşenler sindirim sonucunda atık haline gelmekte; bu nlar organik karbon, organik azot
(karbonhidrat, yağ, protein), üre, fosfat, vitaminler ve pigmentlerden oluşmaktadır. Söz konusu dışkı ve metabolik
atıkların miktarı stok miktarına ve yemin kalitesine göre değişim göstermektedir (Pillay, 2004). Yağ oranı

yüksek ve protein oranı düşük içerikli yüksek enerjili ekstrude yemlerin geliştirilip kullanılması
sektörün çıkış sularındaki kaliteyi olumlu yönde etkilemektedir. Bu tür yemler, protein yıkımını
azaltıp, nişasta sindirimini, patojenlerin yok olmasını ve balıkların yüksek proteinden
yararlanmasını mümkün kılmaktadır (Midlen ve Redding, 1998; Şener ve ark., 2000). Balık
çiftliklerinde kaliteli yemlerin kullanılması yemin ete dönüşüm oranını olumlu yönde
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etkilemekte ve daha az yem miktarı ile üretim miktarı korunmakta ayrıca, alıcı ortama daha az
miktarlarda fosfor ve azot bileşimleri bırakılmaktadır.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerin kayıp miktarları farklı sebeplerden
kaynaklanmakta olup, en başında türlerin yem alma alışkanlıkları gelmektedir. Bazı türler
yüzeyden, bazıları dipten, bazıları ise su kolonundan yem aldıkları gibi yavaş yem alan türlerde
ise daha çok askıda kalabilen yemlerin kullanılması çok daha yararlı olacaktır (Yıldırım ve
Korkut, 2004; Aşır, 2007). Yemleme stratejisi açısından yüksek enerjili ekstrude yemlerin
seçimi ve kullanılması işletmelerde atık yükünde azalışa katkıda bulunmaktadır. Askıda kalan
(yüzen) ekstrude yemlerin işletmelerde atık kontrolüne katkıda bulunması, tüketilmediğinde de
yüzeyden toplanması ve ortamdan uzaklaştırılması daha kolay olmaktadır (Anonim, 2003).
5. KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE ETKİSİ
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de su ürünleri yetiştiriciliği hızla gelişirken, bilimsel
araştırmalarla çevre üzerindeki etkilerinin de belirlenmesi irdelenmeye çalışılmaktadır. Bu
çalışmaların odak noktasını ise kafes ile çevre etkileşimi oluşturmaktadır. Kafeslerde alabalık
yetiştiriciliği yapılan tesislerde, su sıcaklığının 20 °C’nin altında, çözünmüş oksijenin 6
mg/L’nin üstünde, amonyumun 0.5 mg/L’nin altında ve pH’nın 8 olması gerekmektedir
(Anonim, 1992). Yemlerle birlikte sucul ortama giriş yapan organik maddeler, suda
çözündüğünde, özellikle besin elementleri sınırlayıcı olduğunda ötrofikasyona yol açmakta ve
ışık geçirgenliğini azaltmaktadır (Gowen ve McLusky, 1988; Çelikkale ve ark., 1999; Aşır,
2007). Balık yetiştiriciliği yapılan kafes çiftliklerindeki atıklar, tüketilmeyen yem, dışkılar ve
boşaltım ürünlerinin oluşturduğu çözünmeyen ve çözünebilir formda maddelerdir. Bu maddeler
organik karbon, azot ve fosfor fraksiyonları olup, etkileri işletmelerinin büyüklüğü ve ortamın
hidrografisine bağlı olarak değişmektedir (Beveridge, 1984; Gowen ve McLusky, 1988; Enell
ve Ackefors, 1991). Yetiştiricilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan katı formdaki azot ve fosfor
ulaştıkları ortamlarda ötrofikasyona neden olabilmekte, fosforun tatlı su sistemlerinde algler
için sınırlayıcı olması, fosforlu atıkların tatlı sularda daha önemli olmaktadır (Cho ve Bureau,
2001). Yetiştiricilik işletmeleri fosfor deşarjlarının azaltılmasına yönelik girişimleri,
sürdürülebilirliği ve sucul sistemlerin verimliliği açısından önemlidir (Coloso ve ark., 2001).
İşletmelerde kullanılan yemler ve yemleme yöntemleri de işletmelerin çevresel etkilerini
belirleme de önemli rol oynamaktadır (Tacon ve Forster, 2003). Yağ oranı yüksek ve protein
oranı düşük içerikli yüksek enerjili ekstrude yemlerin kullanımının işletmelerde bulunan çıkış
sularının kalitesinde olumlu etkiler olduğu, daha az kirlenmeye sebep olan bu tip yemler yüksek
yağ kaynaklı enerjinin proteinin yıkımını azaltarak balıkların proteinden yararlanmasını
arttırdığı bildirilmiştir (Midlen ve Redding, 1998). Balık beslemesi sonucu oluşan atıkların
çevreye boşaltılması ile ekosistemde kirlilik ortaya çıkmaktadır. Kafes yetiştiriciliği sonucu
çevreye atılan ve katı organik materyallerin bir kısmı askıda katı madde olarak su kolonunda
yüzer halde bulunmaktadır. Bu askıdaki katı maddeler su kalitesi değişimlerine sebep olur ve
az miktarlarda da olsa balıklar tarafından tüketilir. Çoğunluğu ise sedimentte birikerek organik
açıdan zenginleşmekte olup, bu ortamların kimyasında önemli değişimlere yol açmaktadır
(Ackefors ve Enell, 1990; Aşır, 2007). Kafes yetiştiriciliğinin alıcı ortama etkileri ile ilgili
çalışmalarda, ya kafes ve kafeslerden belli uzaklıklardaki kontrol alanlarını ya da kafes sistemi
kurulumundan önce ve taşınımından sonraki durumu karşılaştırılmaktadırlar. Kafes
yetiştiriciliği yapılan tesislerin, balık türleri ve kafes işletmesinin büyüklüğü farklılık gösterse
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de, kafeslerde balık yetiştiriciliği askıda katı madde, alkalinite ve besin elementi (toplam fosfor,
organik azot ve karbon) düzeyinde artış, oksijen düzeylerinde düşüşe sebep olduğu
bildirilmiştir (Beveridge, 1984; Enell ve Ackefors, 1991). Kafes sistemlerinde balık
yetiştiriciliği sonucunda oluşan atıkların su sütununa yapmış olduğu etkilere ilişkin çalışmalar,
ortamın besin elementi ve askıda katı madde miktarını arttırdığını, ışık geçirgenliği, pH ve
çözünmüş oksijen seviyelerinde azalışa neden olduğu belirtilmiştir (Beveridge, 1984; Phillips et al.,
1985; Weglenska et al., 1987).
6. SU SİSTEMLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ
Su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği; seçilen türe, yetiştirme sistemine, yem türüne ve
kökenine dayanmaktadır. Su sistemlerinde, yerli veya daha önce o ortamda yaşamış türlerin
kullanımı, doğal balık biyosenözünü korumak için temel bir gerekliliktir (Günter ve ark., 2015).
Sürdürülebilir balık yetiştiriciliği için yalnızca bakteriyel enfeksiyonlar dışında rutin antibiyotik
kullanımı yapılmamalıdır. Su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan sular siyanobakteri, pestisid,
ksenobiyotik ve ağır metal gibi kirleticileri içermemelidir. Gölde ötrofikasyon riskini azaltmak
için düşük fosfor içerikli yem kullanımına dikkat edilmelidir. Kafes yetiştiriciliğinde, kafeslerin
altında balık dışkısı ve yem kaybı nedeni ile atık madde birikmesini önlemek için yeterli su
derinliği sağlanmalıdır. Aşırı yem kaybı aynı zamanda ortama aşırı azot ve fosfat girişi
anlamına geldiği için kafes balıkçılığında, balık yemleme zamanını ve öğününü iyi ayarlayarak
aşırı beslemenin önüne geçilmelidir (Snow ve ark.,2012; Günter ve ark., 2015).
7.
BALIKÇILIK
AÇISINDAN
FOSFOR
BELİRLENMESİNDE İZLENECEK ADIMLAR

TAŞIMA

KAPASİTELERİNİN

Kafes balık kültürünün çevre üzerindeki etkisinin nasıl modelleneceğini düşünmeden önce,
balık üretimini artırmak için kullanılacak yöntemin uygunluğu incelenmelidir.
Birinci adım; iç sulardaki birincil üretim oranı, temel besinlerin ve ışığın bulunmasına bağlıdır.
Ekosistem içindeki diğer tüm topluluklarda üretim bir dereceye kadar birincil üretime bağlıdır
ve bu nedenle Σ PP ve yıllık balık (Fy) birincil üretimle ilişkilidir (Hrbacek, 1969; Henderson
ve ark., 1973; Melack, 1976; Adams ve ark., 1983). . İkinci adım; yetiştiricilik yapılan
ortamdaki balıkların, yıllık potansiyel balık verimi (Fy) hesaplanır. Üçüncü adımda; balık
verimini belirlemek için, kullanılan çeşitli yemlerin yıllık ortalama miktarını ve FCR'ı
hesaplamak gerekmektedir.
Dördüncü adım; Dillon-Rigler, (1974) modeli kullanılarak toplam-P yükü ve toplam [P] 'daki
artış hesaplanır.
Dillon-Rigler, (1974)
Beşinci adım; dönüşüm verimleri kullanarak Σ PPfish kaynaklı balık verimi tahmin edilir.
Aşağıdaki formülden hesaplanır.
Σ Fy = (a ΣPP) + (Σbesin × FCR) + (b ΣPPbalık),
a ve b:birincil üretimin balık biyokütlesine dönüşüm verimleri
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8. SONUÇ
Ülkemizde günden güne arttan kafeslerde balık yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği ve
ötrofikasyona olan etkilerinin en aza indirilmesi, kafes işletmelerinden alıcı ortama bırakılan
azot ve fosfor yükünün azaltılması, yetiştiricilik-çevre etkileşimini düzenleyen uygulamalar
içerisinde dikkate alınması gerekmektedir. Su kütlelerinin trofik durumunun mezotrofik'ten
ötrofiğe dönüşmesi su ürünleri üretimi açısından barajın son kullanım tarihinin geldiğinin
belirtisidir. Göllerin trofik durumunu belirleyen en önemli değerlerden biri de fosfordur. Her
su kütlesinin maksimum taşıyabileceği fosfor miktarının hesaplanması ve gövdesinde
barındırdığı su ürünleri çiftliklerinin yıllık toplam fosfor salınımının belirlenmesi ile barajların
ya da göllerin trofik durumunun değişmeden işletmeleri ne kadar süre ile taşıyabileceği
belirlenebilir. Su ürünleri üretimi yapılan her baraj için bu sürenin hesaplanması sürdürülebilir
balıkçılık açısından büyük önem taşımaktadır.
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Özet
Boyar madde giderim prosesleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır, Boyar maddelerden
kaynaklanan atıksu kirliliği, gelişen teknoloji ve endüstriyel boyar madde ihtiyacının artması
ve boyar maddelerin toksisitesinin artması nedeniyle, her geçen gün artmaktadır. Diğer
yöntemlerle karşılaştırıldığında etkilidir, eğer uygun adsorban madde bulunursa daha verimli
sonuçlar verebilir.
Bu çalışmada, zeytin çekirdeği adsorpsiyonu kullanılarak metilen mavisinin giderimi
araştırılmıştır. Zeytin çekirdekleri toplandı, temizlendi, kurutuldu ve uygun toz boyutunda
öğütüldü. pH, adsorban dozu, temas süresi ve adsorpsiyon üzerine ilk konsantrasyonun etkisi
incelenmiştir. pH 7, 45 dakikalık temas süresi ve adsorpsiyon dozu 0,15 mg / L ile optimum
seviyededir. Bu sonuçlara göre adsorpsiyon denge izotermleri ve hesaplanan kinetik model
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Metilen Mavi, Zeytin Çekirdeği

REMOVAL OF DYESTUFF BY USING OLIVE STONE ADSORPTION
Abstract
Dyestuff removal processes gaining more and more importance because wastewater pollution
via dyestuffs increases day by day because of the developing technology and the need of the
industrial dyestuff necessity increases and toxicity of dyestuffs are effects environment and
human health. Removal of dyestuff using adsorption is considered very effective compared to
the other methods, if proper adsorbent material is found it can give promising results.
In this study, removal of methylene blue using olive stone adsorption researched. The olive
stones collected, cleaned, dried and grinded to proper powder size. Effect of pH, the adsorbent
dosage, contact time and initial concentration on the adsorption was studied. pH is optimum at
7, with contact time of 45 min and adsorption dosage 0,15 mg/L. According to this results,
adsorption equilibrium isotherms and compliance with the kinetic model calculated.
Keywords: Adsorption, Methylene Blue, Olive Stone
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1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun artışına bağlı olarak artan yaşamsal ihtiyaçlar, beraberinde endüstriyel
gelişmeleri de getirmektedir. İnsanoğlunun yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla
gerçekleştirilen endüstriyel faaliyetler neticesinde, çevre sağlığına önemli ölçüde zarar veren
kirlilikler oluşmaktadır. Bu kirliliklerin önemli bir kısmını zehirli ağır metaller ve boyar
maddeler oluşturmaktadır.
Boyar maddelerin, çeşitli endüstrilerde (tekstil, plastik, deri, kozmetik vb.) kullanım alanlarının
artması, oluşan atıksuların renk yükünün artmasına neden olmaktadır. Bu atıksuların
arıtılmadan deşarj edilmesi, alıcı su ortamının estetik görünümünü bozmakta ve sucul yaşamda
tahribata neden olmaktadır. Alıcı su ortamlarıyla insan bünyesine ulaşabilen bu atıksuların
insanlar üstünde de kanserojenik ve toksik etkileri vardır.
Renk, atıksu deşarjında mevcut standartlara göre sınırlayıcı bir parametre olmamakla birlikte
estetik açıdan bir problem yarattığı gibi, suyun yeniden kullanım imkanını da kısıtlamaktadır
(Gönder ve ark., 2005).
Adsorpsiyon, boyaların, pigmentlerin ve diğer renk veren maddelerin giderimi için etkili ve
ekonomik bir yöntemdir (Akbal, 2005). Atıksu içerisinde bulunan moleküller, adsorbent
yüzeyine bağlanırlar, bu etkileşim; adsorpsiyon karakteristikleri ve fiziksel özellikler terimleri
ile açıklanabilir. Aktif karbon, yüksek adsorpsiyon kapasitesi, yüksek yüzey alanı, mikroporoz
yapısı ve yüksek derecedeki yüzey reaktivitesi ile en sık kullanılan adsorbandır, fakat kullanımı
ile ilgili bazı problemler vardır. Aktif karbon pahalıdır ve rejenerasyon için kullanılan
solüsyonların işletim maliyetini arttırması bu boyaların adsorpsiyonu için daha ucuz ve kolay
elde edilebilen materyallerin araştırılması sonucunu doğurmuştur (Özcan-Özcan, 2004). Bu
nedenle, akışkan solüsyonlardan tekstil boyalarının arıtılması için, düşük maliyetli, yeni,
bölgesel olarak uygulanabilen adsorbentler aktif karbon yerine alternatif olarak
kullanılmaktadır (Özcan ve ark., 2007).
Rengin, atıksulardan ucuz adsorbentler ile giderilmesi için yapılan araştırmalarda; zeolit,
bentonit, montmorillonit, sepiyolit, smektit gibi killerin, zirai atıklar ve fermantasyon
atıklarının, kömürün, dip külü ve uçucu külün, talaşın ve kumun, adsorbent olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Kullanılan materyallerin tümünün kolay bulunabilir olması, yenilenebilir olması,
bölgesel olarak uygulanabilir olması ve düşük maliyetli olması gibi önemli avantajları vardır
(Akbal, 2005) (Aksu-İzoğlu, 2006) (Dinçer ve ark., 2007) (RRauf ve ark., 2008).
Bu tez çalışmasında sulu çözeltiden boyar maddelerin giderilmesi için adsorban olarak zeytin
çekirdeği kullanılmıştır. Seçilen bu ham materyal, ülkemizde ve bölgesel olarak bol miktarlarda
bulunduğu için temini ucuzdur.
Metilen mavisi boyası, zeytin çekirdeğinin negatif yüklü yüzeylerinde adsorblanan polar
organik bir molekül olmakla birlikte suda yüksek derecede çözünebilen bir yapıya sahiptir.
Metilen mavisi katyonların değişimi ile zeytin çekirdeği yüzeylerinde adsorblanır. Her bir
zeytin çekirdeğinin farklı katyon değiştirme kapasitesi olduğundan zeytin çekirdeği katyon
değiştirme kapasitesi aşıldığında, fazla metilen mavisi yüzeyde tutulamaz.
982

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Adsorbat
Bu çalışmada; renk verici boyar madde olarak bazik boyar maddelerden metilen mavisi
kullanılmıştır. Boya çözeltilerinin hazırlanmasında saf su kullanılmıştır. pH ayarlamalarında,
seyreltik hidroklorik asit ve sodyum hidroksit çözeltileri kullanılmıştır.
2.2. Adsorban
Adsorban olarak zeytin çekirdeği kullanılmıştır. Zeytin çekirdekleri toplanıp yıkanmış, yıkanan
zeytin çekirdekleri öğütüldükten sonra saf su ile tekrar yıkanmıştır ve 105°C’de etüvde
kurutulmuştur. Deneyler, 500 mL’lik cam erlenlerde gerçekleştirilmiştir.
2.2. Numunelerin Analizi
Metilen mavisi konsantrasyonu ve adsorpsiyon, 664 nm'de Shimadzu UV-1700
spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir. Kalibrasyon eğrisinin, bu çalışmada kullanılan
konsantrasyon aralığı üzerinde çok fazla tekrarlanabilir ve doğrusal olduğu bulunmuştur.
3. SONUÇ
3.1. Adsorpsiyona pH Etkisinin İncelenmesi
pH:2-8 aralığında değerler seçilmiştir. Çalışma koşulları: C o = 10 mg/L, boyar madde çözeltisi
1g/1000 mL adsorban dozu = 0.1 mg/100 mL karıştırma hızı = 130 devir/1 dakika, karıştırma
süresi = 60 dakika’dır. Sonuçlar Tablo 1. ve Şekil 1.’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Adsorpsiyona pH etkisi
pH

Ce

qe

Verim

2

7,98

2,01

20,15

3

7,82

2,18

21,83

4

6,69

3,31

33,10

5

2,02

7,98

79,78

6

1,31

8,69

86,86

7

0,74

9,26

92,60

8

0,75

9,25

92,47
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Verim %

100
90
80
70
60
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40
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20
10
0
0

2

4

6

8

10

pH
Şekil 1. Adsorpsiyona pH etkisi (C0=10 mg/L, Süre:1 saat, adsorban dozu: 0,1g)
3.2. Adsorpsiyona Adsorban Dozu Etkisinin İncelenmesi
Adsorban dozları, 0.05 -0,2 g / 100 mL aralığında seçilmiştir. Çalışma koşulları: Co=10 mg/L,
pH:7, t= 60 dak, karıştırma hızı=130 devir/dak dır. Sonuçlar Tablo 2 ve Şekil 2’de
gösterilmiştir.

Tablo 2. Adsorpsiyona adsorban dozu etkisi
Doz

Ce

qe

Verim

0,05

3,62

6,38

63,81

0,07

2,02

7,97

79,75

0,1

1,04

8,96

89,61

0,12

0,92

9,08

90,78

0,15

0,51

9,49

94,93

0,17

0,42

9,58

95,80

0,2

0,29

9,71

97,09

0,25

0,28

9,72

97,20
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Verim (%)

100
90
80
70
60
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40
30
20
10
0

0

0,05

0,1

0,15
Doz (g)

0,2

0,25

0,3

Şekil 2. Adsorpsiyona adsorban dozu etkisi (Süre: 1 saat, pH: 7, adsorban dozu: 0,1 g)
3.3. Adsorpsiyona Karıştırma Süresi Etkisinin İncelenmesi
Karıştırma süreleri 15-120 dak arasında seçilmiştir. Çalışma koşulları: Co=10 mg/L, pH:7,
adsorban dozu 0,15 g/100mL, karıştırma hızı=130 devir/dak dır. Sonuçlar Tablo 3 ve Şekil 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 3. Adsorpsiyona karıştırma süresi etkisi
Süre

Ce

qe

Verim

15

2,31

7,68

76,85

30

1,01

8,99

89,88

45

0,70

9,30

92,97

60

0,50

9,50

95,03

75

0,47

9,53

95,33

90

0,47

9,53

95,33

120

0,41

9,59

95,88
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100

Verim (%)

80
60
40
20
0
0

50

100

150

Süre (dk)

Şekil 3. Adsorpsiyona karıştırma süresi etkisi (C0:10 mg/L, pH:7, adsorban dozu:0,1 g)
3.4. Adsorpsiyona Başlangıç Derişimi Etkisinin İncelenmesi
Başlangıç derişimleri 10-300 mg/L arasında seçilmiştir. pH:7, adsorban dozu 0,15 g /100mL,
süre 1 saat seçilmiştir. Sonuçlar Tablo 4. ve Şekil 4.’de gösterilmiştir.
Tablo 4: Adsorpsiyona başlangıç derişimi etkisi
Co

Ce

qe

Verim

10

0,38

9,62

96,24

30

6,85

23,14

77,15

60

19,88

40,12

66,87

90

52,32

60,18

53,36

120

73,50

69,00

47,24

250

163,69

86,31

34,52

300

211,25

88,75

29,59

Verim (%)

100
80
60

40
20
0
0

100

200
Co(mg/L)

300

400

Şekil 4. Adsorpsiyona başlangıç derişimi etkisi (pH:7, adsorban dozu:0,1 g, süre:1 saat)
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Bu çalışmada zeytin çekirdeği adsorpsiyonu ile metilen mavi giderimi gerçekleştirilmiştir.
Zeytin çekirdeği ile yapılan çalışmalarda pH, temas süresi, adsorban dozu ve konsantrasyon
parametrelerin adsorpsiyon verimine etkileri incelenmiş ve optimum koşullar, pH 7, temas
süresi 60 dk, adsorban miktarı 0,1 gr olarak bulunmuştur. Sonuçlar Langmuir ve Freundlich
adsorpsiyon izotermlerine uygulanmıştır.
3.5. Deneysel Verilerin Adsorpsiyon İzotermlerine Uygulanması
Adsorpsiyon izotermleri için gerekli değerler Tablo 5.’de gösterilmiştir.

Ce/qe (g/L)

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Log(qe)
0,98
1,36
1,60
1,78
1,84
1,94
1,95

y = 0,0104x + 0,222
R² = 0,9867

0

50

100
150
Ce(mg/L)

200

250

Şekil 5. Langmuir izoterm grafiği

log(qe)

Co(mg/L)
10
30
60
90
120
250
300

Tablo 5. Adsorpsiyon izoterm değerleri
Ce(mg/L)
qe(mg/g)
Ce/qe (g/L)
Log(Ce)
0,38
9,62
0,04
-0,42
6,85
23,14
0,30
0,84
19,88
40,12
0,50
1,30
52,32
60,18
0,87
1,72
73,50
69,00
1,06
1,87
163,70
86,31
1,90
2,21
211,25
88,75
2,38
2,32

2,5
2
1,5
1
0,5
0

y = 0,3677x + 1,1197
R² = 0,9908

-1

0

1
log(Ce)

2

3

Şekil 6. Freundlich izoterm grafiği
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Şekil 5. Ve Şekil 6’da görüldüğü gibi izoterm hesapları yapılmıştır. Adsorpsiyonun Langmuir
izotermine uygunluğu 0,98 iken Freundlich izotermine uygunluğu 0,99 çıkmıştır. Bu yüzden
adsorpsiyon Freundlich izotermine daha uygundur denilebilir.
3.6. Deneysel Verilerin Adsorpsiyon Kinetiğine Uygulanması
Adsorpsiyonun kinetik hesapları pseudo 1. derece ve 2. derece göre yapılmıştır.

ln(qe-qt)

Tablo 6. Pseudo 1. derece adsorpsiyon kinetiği parametreleri
t(dk) qt(mg/g) qe(mg/g) qe-qt ln(qe-qt) R2 k1(dak-1)
15 7,68
1,90 0,64
30 8,99
0,6
-0,51
45 9,30
0,30 -1,23
0,9
9,59
0,05
3
60 9,50
0,08 -2,47
75 9,53
0,05 -2,91
90 9,53
0,05 -2,91

1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3
-3,5
-4

y = -0,0499x + 1,0543
R² = 0,931
0

20

40

60

80

100

t(dk)

Şekil 7. Pseudo 1. Derece adsorpsiyon kinetiği grafiği
Tablo 6.’da 1. Derece kinetiği için gerekli olan değerler hesaplanmış ve Şekil 7.’de
gösterilmiştir. Adsorpsiyonun 1. Dereceye uygunluğu 0,93 olarak bulunmuştur.
Tablo 7. Pseudo 2. derece adsorpsiyon kinetiği parametreleri
2
k2(g/mg.dak)
t(dk) qt(mg/g) qe(mg/g) t/qt
R
15
7,68
1,95
30
8,99
3,34
45
9,30
4,84
9,59
0,9996
0,1
60
9,50
6,31
75
9,53
7,87
90
9,53
9,44
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10
y = 0,1x + 0,3748
R² = 0,9996

t/qt

8
6
4

2
0
0

20

40

60

80

100

t(dk)

Şekil 8. Pseudo 2. Derece adsorpsiyon kinetiği grafiği
Tablo 7’de 2. derece kinetiği için gerekli olan değerler hesaplanmış ve Şekil 8.’de gösterilmiştir.
Adsorpsiyonun 2. Dereceye uygunluğu 0,99 olarak bulunmuştur. Kinetik hesaplara göre
çalışmamızın pseudo 2. dereceye daha uygun olduğu söylenilebilir.
4. TARTIŞMA
Yapılan pH çalışmasında Metilen Mavi için optimum pH 7 ve verimi %92,6 olarak
bulunmuştur. Optimum pH ‘ı belirlenen metilen mavi için denge süresi 60 dakika bulunmuştur.
Bu süredeki verimi ise %95,03 bulunmuştur. Optimum pH ve süresi belirlenen Metilen Mavi
için doz çalışması yapılmıştır. Optimum doz 0,1 gram zeytin çekirdeği bulunmuştur ve arıtım
verimi %89,61 olarak bulunmuştur.
Çalışmada deneysel veriler adsorpsiyon izotermi olan Langmiur ve Freundlich izotermlerine
uygulandığında; adsorpsiyonun Freundlich izotermine uyum gösterdiği gözlemlenmiştir.
Kinetik açıdan incelendiğinde; metilen mavisinin pseudo 2. derece eşitliğine uyum sağladığı
gözlemlenmiştir.
Sonuç itibariyle baktığımızda ise zeytin çekirdeği üzerine metilen mavisi gibi temel boya ile
adsorpsiyon metodu kullanılarak yapılan çalışmada zeytin çekirdeğinin iyi bir absorban olduğu
görülmüştür.
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Abstract
Betta splendens is a popular aquarium fish species. Aquarist uses them to create new morphs
with variable colors. The males of this species are more attractive than the females and have
the economic value. There is a huge market demand for Betta splendens. Therefore, it is
extremely important to produce under standard laboratory conditions. Developmental stages of
embryogenesis described. Average gg diameter was measured as 640±0.875µm. The average
weight of males and females recorded as 0.0928±0.03, 0.105±0.066g respectively. In the
current study, larger males created larger bubble nests and consequently larger bubble nests
obtained more eggs. Additionally, final live mean weight of the females was higher than that
of the males (P >0.05). The results of this study suggest that with right culture conditions, the
required number embryos and fish for aquarium trader can be easily obtained
Keywords: Betta splendens, egg size, embryonic developmental stages, weight and length

1. INTRODUCTION
Anabanthoids are a group of mandatory fresh air fishes that have evolved about 60 million years
ago (Tate, McGoran, White & Portugal, 2017; Goldstein, 2001). B. splendens is a less
aggressive anabantid species in southern Asia (Goldstein, 1975; Smith, 1945). It has been used
in official fish fights because of these characteristics. These fights led to the survival of the
more aggressive ones and triggered the elimination in this direction (Goldstein, 1975). B.
splendens females are affected by coloration and group size in the body and have been reported
to have strong association options (Blakeslee, , McRobert, Brown, & Clotfelter, 2009). Male
B. splendens establishes bubble nest at the places where female lay their eggs and defends these
areas against the intervention of other male (Snekser, McRobert & Clotfelter, 2006; Bronstein,
1981; Robertson and Sale, 1974).
B. splendens are increasing their commercial value in the world every day. Although wild
species are sought under trade, production and trade are carried out. But little is scientifically
known about it (Monvises, Nuangsaeng, Sriwattanarothai and Panijpan, 2009). Betta fish (B.
splendens) origin in southeast Asia (Snekser, McRobert & Clotfelter, 2006; Smith, 1945) and
are sexually dimorphic. Adult males are distinguished by larger bodies and have longer fins
than smaller, shorter fin females (Snekser et al, 2006; Jaroensutasinee and Jaroensutasinee,
2001a; Bronstein and Jones-Buxton, 1996). Male and female Betta are aggressive against each
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other (Snekser et al, 2006; Goldstein, 1975) and they spread as 1.7 fish per in wildlife (Snekser
et al, 2006; Jaroensutasinee and Jaroensutasinee, 2001a).
B. splendens are the most popular in Malaysia. Apart from wild species, many colorful fishes
have been developed and traded among aquarists. Farm producers usually produce species that
require special care and have only a small niche. Aquarists may pose a risk to the natural
environment, as they tend to collect fish in the natural environment (Ng, 2016).
Therefore, the main objective of the present study was to produce B. splendens under controlled
laboratory conditions. In addition, egg diameter, developmental stages of embryogenesis and
body parameters examined under laboratory conditions over 90 days from hatching
investigated.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Experimental Design
Facilities of the Marine Science and Technology Faculty, İskenderun Technical University,
İskenderun, Turkey, were used to conduct the experiment. A water system consisting of tanks
(17x15x12 cm) with a volume of 3 liters was used (Fig. 1A) Water changes were made with
100% water previously kept in the same environment. Water temperature of each tank (28 ± 1
° C) is provided with carbon film heater (12V, 1 W) with electronic thermostad. Photoperiod
was applied for 12 hours light and 12 hours dark.
A

BB

Male B. splendens

C

D

Figure 1. A) Experimental aquariums used during the study. B) Stimulation of the
courtship behavior in males, in order to create a bubble nest. C) Female B. splendens D)
Male B. splendens.
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Males and females broodstock were kept in different tanks. Before spawning, males in each
tank observed for the sing of the courthship behaviour. In order to situmulate the male fish for
coutyship behaviour female placed in glass jar. This glass jar placed in the male tank (Fig. 1B).
Then a small peace of flooding styrofoam was placed on the corner of the tank (for the
production and sustainability of the bubbles). After completion of the bubble nest, male and
female were taken to the same tank with interest to each other was provided. After the
fertilization process, only male took care of the fertilized eggs. Female was removed from the
tank. The tail, pectoral and pelvic fins of the male was always longer then the female’s tails,
pelvic and pectoral fins (Fig. 1C and D).
2.2. Egg Diameter and Embriyogenesis
To protect the male fish from stress and to prevent bubble nest disruption, only 10 eggs were
collected with a Pasteur pipette and examined under a light microscope. Egg diameters were
measured from eggs using an ocular micrometer attached to a microscope (1x, 4x, Olympus
Japan). Stages of embryogenesis were described on the basis of Dede and Çek-Yalnız (2018).
2.3. Fry, Juvenile and Matured Fish Care After Hatching
Water temperature of tank (28 ± 1 ° C) is provided with heater (220V, 25 W) with electronic
thermostad. Male fish was removed from the tank after the fry began to swim. The fry fishes
were fed with egg yolk for the first 3 days. The bottom of the tank was cleaned daily. On the
fourth day, the diet was continued with artemia for 10 days and the transition to eating powder
was done. Juvenile and matured fish were fed with two different live bait feeds. First, one was
artemia and the second one was daphnia. Feeding was done twice daily. To minimise handling
stress during taking length and weight of B. splendens, that were anaesthetized individually
with quinaldine at a concentration of 5µl per 1 liter of water. After anesthesia the fish were
placed in a recovery bowl containing fresh aerated water at an oxygen concentration of 7-8
mg/l. Generally, fish recovered within 2-3 minutes. After recovering fish were returned to their
tanks.
2.4. Statistical Analysis
The correlation between the body weigth and length was investigated by correlation analysis
(Zar, 1984). Differences in body weight and length between males and females were tested with
the Kruskal-Wallis one-way analysis of variance by ranks (SPSS ver. 10.0 for Windows; SPSS,
Chicago, 17).
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Egg Diameter and Embriyogenesis
Duarte, Júnior, Vazquez, Ferreira, Mattos& Branco (2012), in their research B.splendens eggs
gave a spherical shape with a small amount of transparent chorium and vitelline vesicles.
Recently, the diameter of the excluded eggs ranged from 0.6506 mm to 0.6210 to 0.7200 mm
on average. The corium was slightly hardened and this area looked like small “gelatin
spheres..The eggs initially contained a few drops of fat of different sizes spreading around the
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vitelline sac. In this study, eggs diameter average were 640±0.875µm , oil droplets were
observed figure and the structures show similarities with the experiments of Duarte et al.

Figure 2. New Fertilizied B. Splendens Egg. CH, Chorion; AP, Animal Pole
3.2. Stages of Embryogenesis in B. splendens
A

B

Figure 3. Stages of embryogenesis in B. splendens. A) B. splendens blastula stage. B) Embryo
at the beginning of segmentation. OL, Optical Lens; OL, YS, Yolk Sac; M, Melanocytes
B. splendens embryo stages have similar to embryonic development stages with other teleostei
species. The first cell division / blastula stage is within 7 hours after fertilization; gastrula
duration starting from the first 8.5 hours 14.5. hours; organogenesis time is from 15 hours to
hatching (Duarte et al. 2012).
3.3. Fish Size and Weight
On the basis of the present results, the correlation between body length and weight of B.
splendens were significant (r2= 0.84), (Fig. 2). The average length and weight of the 3-monthold fish we obtained in our experiment were determined to be 1,82±0,469 cm and 0,0751±0,051.
The smallest fish has a length of 1 cm and a weight of 0.004 g, while the largest has been
identified as 2,68 cm and 0,228 g. There is a significant difference in length and weight between
the largest and the smallest of the fish (p<0.05). The difference between the largest and smallest
fish according to weight measurements made (Figure 2 ). Jaroensutasinee& Jaroensutansinee
(2001), reported that larger fish may form larger bubbles nest and their fry develop faster. In
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our experiment we found that the bubbles nest that hold some eggs are not the same size. This
diagnosis gives the possibility of explaining why small fish remain small in the new trial.
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Figure 4. Corelation between weıght and sıze of Betta splendens, 90 days post hatching(𝒓𝟐 =
0,84)
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Figure 5. The weight and size distribution of female (𝑟 2 = 0,95) and male (𝑟 2 = 0,65) Betta
splendens
4. CONCLUSION
The results of this study suggest that right culture conditions, the required number embryos and
fish for aquarium trader can be easily obtained. Large male broodstock used for faster growing
individuals can be effective.
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In addition, the production of each species in our country will benefit the national economy.
There will be no need to supply from the natural environment in the world so that it can
contribute to the protection of nature.
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Abstract
This work reports the in-situ synthesis and characterization of palladium nanoclusters supported
on natural polymer cellulose (NPC). This catalyst shows high catalytic activity, stability and
usability towards the green dehydrogenation of dimethylamine borane under solventless at
nearly room temperature (35.0+0.1°C). Firstly, the dehydrogenation of dimethylamine borane
in green environment (solventless) was studied in the presence of alone precursor Pd(acac) 2 salt
at nearly room temperature and it was observed that Pd(acac) 2 very slow converted to active
catalysis at this temperature. As a result, natural polymer cellulose (NPC) and natural polymer
starch (NPS) were used as supporter and activity of precursor Pd(acac) 2 salt in the presence of
these was tested in the catalytic green dehydrogenation of DMAB. But, we observed that NPS
wasn’t enough to stabilization of palladium nanoclusters. The activation parameters (Ea, ΔH ≠
and ΔS≠) for dehydrogenation of DMAB catalyzed by Pd@NPC nanoclusters were calculated
from kinetic studies based on the catalyst and substrate amounts and temperature. In addition,
obtained new catalyst, Pd@NPC nanoclusters, and dehydrogenation products were isolated and
characterized by TEM, SEM, P-XRD, XPS and UV-Vis spectroscopy. Thus, it is believed that
the synthesis of Pd@NPC nanoclusters which exhibit catalytic activity for the dehydrogenation
of DMAB at 35.0 + 0.1°C and yields 2 moles of hydrogen gas from 2 moles of DMAB will
contribute significantly to the literature.
Keywords: Cellulose, Dimethylamine borane, Green Dehydrogenation, Palladium

INTRODUCTION
The World played an important role in the economic development of the chemical industry with
20% of Gross National Product in the 20th century. It is hoped that this development will
continue in the 21st century towards cleaner technologies that occur through new and exciting
opportunities for catalysis and catalytic processes (Dahl et al., 2007). Classically, colloidal
noble metal nanoparticles are synthesized by reducing metal salts in a non-green form at high
temperature (Umegaki et al., 2009; Turner et al., 2007). Most of the classical synthesis methods
were developed 100 years ago and primarily considered maximum product yields, ignoring the
environmental effects of toxic side products and inorganic wastes formed during the reaction.
Most of the large volume hazardous waste is produced during the separation step of the
processes. In addition to environmental costs and chemical waste costs, the costs of removing
wastes are encountered (Green Chemistry, 2019; Quinones et al., 2009; Sheldon, 2005).
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There are many methods for hydrogen generation from DMAB used as solid hydrogen storage
material. Classically, hydrogen is obtained from DMAB which is activated with suitable
catalysts in solvent medium or at high temperatures (Beweries et al., 2011; Chen et al., 2005;
Cui et al., 2013; Duman et al., 2013; Jiang et al., 2007; Kalidindi et al., 2011; Pun et al., 2007;
Sloan et al., 2009; Tang et al., 2012; Vogt et al., 2011; Zahmakiran et al., 2009; Zahmakiran et
al., 2010). While both approaches achieve good results, expensive and environment polluting
solvents are used in these methods, or the dehydrogenation reactions are carried out at
unsuitable temperatures for practical applications. For this reason, these methods are toxic, time
consuming, costly and not atom-economic (Sanyal et al., 2002; Paluri et al., 2015). However,
there will no needs to additional energy and cost to remove of expensive and environmentally
polluting solvents thanks to solvent-free (green) reaction applications. Thus, it is provided
savings both energy and solvent with dehydrogenation reactions of the DMAB activated by
suitable catalysts in the solvent-free medium (solid state) while it can be prevented
environmental pollution at the same time.
In this work, it is aimed to obtain hydrogen at room temperature or a temperature close to room
temperature in solvent free environment using the low melting point (~35°C) of DMAB and to
in-situ synthesis of cellulose stabilized palladium nanoclusters. This situation has encouraged
us to make relevant comparisons on the synthesis of metal nanoparticles in green environments
and the development of the current method. Firstly, the green dehydrogenation of DMAB was
studied in the presence of precursor Pd(acac)2 salt at 35.0+0.1°C and it was observed that
Pd(acac)2 did not convert to active catalysis at this temperature. As a result, cellulose and starch
were used as natural stabilizers and the precursor Pd(acac) 2 salt in the presence of these
stabilizers was tested in the catalytic activity of DMAB. The activation parameters (Ea, ΔH≠
and ΔS≠) of dehydrogenation of DMAB catalyzed by palladium nanoclusters in the presence of
each stabilizer were severally calculated from kinetic studies based on the temperature. In
addition, obtained new catalysts and dehydrogenation products were isolated and characterized
by TEM, SEM, P-XRD, XPS and UV-Vis spectroscopies. These data were compared with other
catalysts synthesized by conventional methods. Thus, it is believed that the synthesis of
palladium catalysts which exhibit catalytic activity for the dehydrogenation of DMAB in the
solvent-free environment at a temperature close to room temperature (35.0 + 0.1°C) and yields
2 moles of hydrogen gas from 2 moles of DMAB will contribute significantly to the literature.
2. Experimental Section
2.1. Materials
Palladium(II) acetylacetonate (Pd(acac)2, 97%), cellulose, starch, dimethylamine borane
complex (DMAB, 97%) and hexane (99%) were purchased from Sigma-Aldrich®. Ethanol was
purchased from Merck®. All glassware and Teflon-coated magnetic stir bars were cleaned with
acetone, followed by copious rinsing with distilled water before drying at 110 °C in oven for a
few hours.
2.2. Characterization
The obtained nanoparticles and used stabilizers were observed by using a scanning electron
microscope (SEM) model JSM-6510 (JEOL) at acceleration voltage of 15 kV. Samples for
998

SEM were prepared by repeated centrifugation of nanoclusters in ethanol and redispersion in
hexane by ultrasonication at least triplicate. Diluted dispersions of nanoparticles were then
deposited and evaporated on a glass substrate, dried under vacuum and coated with Au/Pd thin
film. These prepared samples for SEM were also used for Transmission Electron Microscopy
(TEM) images and they were taken on a JEM-2010F (JEOL) TEM instrument operating at 120
kV with a point resolution of 4.5 Å. A 0.5 mL aliquots of cellulose stabilized palladium
nanoclusters in hexane were separately transferred into a clean screw-capped glass vial with a
disposable polyethylene pipette. The colloidal solutions were deposited on the silicon oxide
coated copper TEM grids by immersing the grids into the solution for 5 s and then evaporating
the volatiles from the grids under inert gas atmosphere. The samples were examined at
magnifications between 100 and 400 k. Powder X-ray diffraction patterns (XRD) were obtained
on a Rigaku Ultima-IV diffractometer with CuKα (λ= 1.54051 Å, 40 kV, 55 mA), over a 2θ
range from 5 to 90 at room temperature. UV–visible electronic absorption spectra of precursor
Pd(acac)2 and cellulose stabilized Pd nanoclusters taken after redispersing in hexane by
sonication at room temperature in a 1 cm quartz cuvette were recorded on Shimadzu 1800
double beam spectrometer with a 20 µL solution and a spectral range of 200-800 nm. The XPS
analysis was performed on a Physical Electronics 5800 spectrometer equipped with a
hemispherical analyzer and using monochromatic Al Kα radiation (1486.6 eV, the X-ray tube
working at 15 kV, 350 W and pass energy of 23.5 keV). The C1s peak at 284.5 eV was used as
reference for surface charging.
2.3. General Procedure
The experimental setup, used for performing the dehydrogenation of DMAB under argon or
nitrogen atmospheres and measuring the hydrogen gas generated from the reaction, consists of
a 50 mL jacketed reaction flask containing a Teflon-coated stir bar, placed on a magnetic stirrer
(IKA®C-Mag HS7), and thermostated by circulating water through its jacket from a constant
temperature bath (Polyscience 12107-15 water bath). A graduated glass tube (50 cm in height
and 2.5 cm in diameter) filled with water was connected to the reaction flask to measure the
volume of hydrogen gas to be evolved from the the catalytic solid reaction mixture. The
temperature was also controlled via a thermocouple placed inside the reactor.
2.4. Determination of Activation Parameters for the Green Dehydrogenation of
Dimethylamine Borane Catalyzed by Palladium Nanoclusters Prepared using Natural
Stabilizers
In order to study the kinetics of green dehydrogenation of DMAB catalyzed by cellulose and
starch stabilized Pd nanoclusters, all reactions were performed in solvent-free (solid state)
environment using standard Schlenk technique in which molten DMAB (2.0 mmol) and
Pd(acac)2 (0.02 mmol) in the presence of 50 mg of natural stabilizers per palladium are mixed
at 35.0±0.1C. Then, all reactions were started by closing the reactor and turning on the stirrer
at 1000 rpm simultaneously. The hydrogen generation was measured by recording the water
level in graduated glass tube, which is connected to the reaction flask, in every 5 min.
Activation parameters for the green dehydrogenation of DMAB catalysed by cellulose and
starch stabilized Pd nanoclusters were seperately studied depending on temperature as
described above. In a set of experiments, the catalytic dehydrogenation of DMAB with
Pd(acac)2 concentration of 0.02 mmol (plus 50 mg of cellulose and starch per palladium,
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seperately) was performed by keeping DMAB concentration constant at 2.0 mmol at various
temperatures in the range of 35, 40, 45 and 50C. The values of the observed rate constant kobs
were seperately determined for each stabilizers from the slope of the linear portions of the
dehydrogenation curve used to obtain the activation energies E a by using an Arrhenius plots
(Laidler, 1997) as well as the enthalpies of activation ΔH≠ and entropies of activation ΔS ≠ by
using an Eyring plots (Eyring, 1935). The pressure versus time data was processed using
Microsoft Office Excel 2010 and Origin 8.0 and then converted into the values in the proper
unit, volume of hydrogen (mL).
5. RESULTS And DISCUSSION
5.1. Synthesis and Characterization of Natural Polymer Stabilized Pd Nanoclusters
during the Green Dehydrogenation of DMAB
Palladium nanoclusters, generated in situ from reduction of Pd(acac)2 in the presence of
cellulose and starch during the dehydrogenation of DMAB in solvent-free environment at
35.0±0.1°C, could be isolated from the reaction solid mixture by centrifugation and washing
with ethanol. The reaction products were characterized by using TEM, SEM, P-XRD, XPS and
UV-vis electronic absorption spectroscopic techniques.
Firstly, formation of palladium nanoclusters were tested in situ from the reduction of sole
Pd(acac)2 during the catalytic dehydrogenation of DMAB in solvent-free environment at
35.0±0.1°C. But, both formation of palladium nanoclusters and any catalytic activity were
slowly observed in the green dehydrogenation of DMAB under reaction conditions (in solventfree medium and at 35.0±0.1°C). As expected, acetylacetonate ion released from the reduction
of precursor doesn’t provide enough stabilization for palladium nanoclusters. Therefore, use of
natural stabilizers such as cellulose and starch was considered for stabilization of palladium
nanoclusters obtained in situ from reduction of Pd(acac)2 in the green dehydrogenation of
DMAB at 35.0±0.1°C. In order to stabilize the in situ formed palladium nanoclusters, the
experiments was repeated under the same conditions but adding 50 mg of cellulose and starch
per mole of precursor to the starting solid mixture (see later). The plots of H2 evolution versus
time shows that formation of palladium nanoclusters in the presence of cellulose and starch and
dehydrogenation of DMAB occur concomitantly as palladium nanoclusters are active catalyst
in hydrogen generation from DMAB (Figure ). In the meantime, the hydrogen generations start
without induction period for each of the two nanoclusters and continue almost linearly until the
complete consumption DMAB present in the solid mixtures (Figure ). Hydrogen generation
rates measured for these three experiments are 529.47, 264.73 and 176.49 mL H 2/min in the
presence of cellulose, starch and alone Pd(acac)2, respectively. These rates are clearly show that
cellulose and starch provide enough stabilization for palladium nanoclusters to be stable and to
have high activity in dehydrogenation of DMAB. Conclusively, palladium nanoclusters in the
presence of cellulose have higher activity and higher stability against aggregation than the ones
in the presence of starch and alone Pd(acac)2.
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Figure 1. Plots of equivalent H2 per mole of DMAB versus time for the green
dehydrogenation of DMAB (2.0 mmol) in the presence of 50 mg cellulose and starch starting
with 0.02 mmol Pd(acac)2 in solid mixture at 35.0±0.1°C.
Figure 2 depicts the TEM images of cellulose stabilized palladium nanoclusters with various
palladium loadings in the range 1.0-5.0% wt Pd taken at the same magnification from the
samples harvested after catalytic dehydrogenation. The TEM images do not allow to measure
the particle sizes of palladium nanoparticles because they are spread over the cellulose powders
and because the contrast is poor between the palladium and cellulose with dominant
concentration.

Figure 2. TEM images of palladium nanoclusters in situ formed from the reduction of
Pd(acac)2 (4% palladium loading) during the green dehydrogenation of dimethylamine borane
([DMAB]= 2.0 mmol) in solid mixture at 35.0±0.1oC in presence of 50 mg cellulose powder.
The micrographs shown in Figures 3(a)–(b) are a representative SEM image of the pure
cellulose and this compounds stabilized palladium nanoclusters at high magnifications and it
was observed that the palladium nanoclusters cause remarkable change in the morphology of
pure cellulose (as observed in Figure 3(a)). Pure cellulose is presented in Figure 3(a), with a
smooth tulip-like material. Part of the Pd/Cellulose layers appeared to be exfoliated with the Pd
embedded in the cellulose polymer matrix, Figure 3(b).
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Figure 3. SEM micrographs of (a) pure cellulose, (b) cellulose stabilized Pd nanoclusters.
Figure 4 shows the XRD patterns of cellulose powders and Pd(4%)@cellulose nanoclusters
with 4.0% wt Pd, both of which give the same characteristic diffraction peaks of ceria at 25.5
and 33.1° assigned to the (111) and (200) reflections of cellulose. Thus, cellulose remains intact
after impregnation and reduction of palladium(II) ions. The XRD pattern of Pd(4%)@cellulose
nanoclusters shows no observable peak attributable to the palladium, because of the low Pd
content.

Figure 4. Powder XRD patterns of cellulose (black) and Pd(4%)@cellulose nanoclusters
(red) in situ generated from the reduction of Pd(acac)2 during green dehydrogenation of
DMAB.
The composition of Pd(4%)@cellulose nanoclusters formed in situ during the dehydrogenation
of DMAB and the oxidation state of palladium were studied by XPS technique (Figure 5). The
survey-scan XPS spectrum of Pd(4%)@cellulose nanoclusters in The high resolution X-ray
photoelectron spectrum of Pd(4%)@cellulose nanoclusters in Figure 5 shows a prominent band
at 956 eV which can be readily assigned to Pd(0) 3p3/2 in the nanoparticles by comparing with
the value of 949 eV for the palladium metal. The weak band deconvoluted at 1142 eV is
attributable to Pd(II) which might be formed from the oxidation of palladium(0) nanoparticles
on the surface when exposed to air shortly during the XPS sampling.
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Figure 5. X-ray photoelectron (XPS) spectra of Pd(4%)@cellulose with a palladium loading
of 4.0% wt.
5.2. Determination of activation parameters for green dehydrogenation of DMAB
catalyzed by cellulose stabilized palladium nanoclusters
In order to determinate of activation parameters of catalytic green dehydrogenation of DMAB
by catalyzed by in situ generated palladium nanoclusters, a series of experiments were
performed depending on temperature. Dehydrogenation of DMAB was carried out at various
temperatures in the range 35-50°C starting with solid 2.0 mmol DMAB and a palladium loading
of 4.0% wt in the presence of 50 mg of cellulose per mole of palladium while catalyst and
substrate concentrations were kept constant. The examination of the plots in Figure 6 reveals
the following points: (i) The temperature is observed for the dehydrogenation of DMAB starting
with Pd(acac)2 plus 50 mg cellulose and the hydrogen generation continues almost linearly until
the complete conversion dimethylamine borane present in the solid mixture, (ii) the catalytic
activity increases with the increasing temperature in this reaction, (iii) it is assumed that the
green dehydrogenation of DMAB is first-order with respect to the catalyst concentration in the
presence of stabilizers, (iv) with this assumption, the rate law for the dehydrogenation of
DMAB catalysed by cellulose stabilized palladium nanoclusters can be given as Eq. 1.
Rate = kapp [Pd]0.88[DMAB]1.026

(1)

The values of the rate constant k were determined from the linear portion of each plot and used
for the calculation of the activation parameter for the catalytic dehydrogenation of DMAB by
using Arrhenius plot (in Figure 6). The Arrhenius activation energy was found to be Ea = 70 ±
2 kJmol-1 for the catalytic dehydrogenation of DMAB starting with a palladium loading of 4.0%
wt in the presence of 50 mg of cellulose per mole of palladium. It is observed that the activation
energy is among the lowest values obtained for for the dehydrogenation of DMAB using other
catalysts.
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Figure 6. Plots of equivalent H2 per mole of DMAB versus time for the green
dehydrogenation of DMAB starting with 2.0 mmol DMAB plus a palladium loading of 4.0%
wt in the presence of 50 mg cellulose (a) at various temperatures (b) Arrhenius and (c)
Eyring.
6. CONCLUSIONS
As a result; the main findings, implications or predictions obtained on the formation, catalytic
activity and characterization of cellulose stabilized palladium nanoclusters easily prepared
during green dehydrogenation of DMAB at 35.0±0.1°C can be summarized as follows:
(i) Catalytic activity and stability of sole Pd(acac) 2 were tested during dehydrogenation of
DMAB in solvent-free environment. However, it is less active and stable as the only stabilizer
present in the solid mixture is acetylacetonate ion which cannot provide enough stabilization
and activity for the metal nanoclusters.
(ii) Thereupon natural stabilizers such as cellulose and starch were used to stabilization of
palladium nanoclusters in the green dehydrogenation of DMAB. The addition of 50 mg
cellulose and starch to the solvent-free reaction environment leads to the stabilization of
palladium nanoclusters against agglomeration. Thus, each of the two palladium nanoclusters
are stable enough to be isolated and bottled under inert atmosphere.
(iii) Both formation of each of the three palladium nanoclusters and their rising of catalytic
activity were observed without induction period. While catalytic activity rates of palladium
nanoclusters are lined up as cellulose (529.47 mol H2/mol Pd*h) > starch (264.73 mol H2/mol
Pd*h) > alone Pd(acac)2 (176.49 mol H2/mol Pd*h).
(iv) The activation energy of catalytic dehydrogenation of DMAB starting with Pd(acac)2 and
50 mg cellulose (Ea=70±2 kJ mol−1) in solvent-free environment at 35.0±0.1°C is lower than
that obtained for the similiar reaction.
(v) This easy and low cost preparation in solvent-free environment, high activities and low
activation energy of the cellulose stabilized palladium nanoclusters make them promising
candidate to be employed in developing highly efficient in hydrogen generation. Most
importantly, green dehydrogenation eliminates or minimizes waste disposal problems and
provides a simple but efficient example of unconventional technical.
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Abstract
Use of catalysts located in the 12 principles of Green Chemistry is an important area of research.
Application and investigation of catalysts that are non-perishable after use, non-toxic, easily
separated and reusable after reaction can be considered one of the vital areas for the chemical
industry. In addition to supercritical fluids, ionic liquids and fluorinated solvents produced and
used for this purpose, "The best solvent is no solvent" approach has been the focus of our
attention in this work. Herein, we report for the first time the preparation and catalytic use of
the starch supported nickel(0) nanocomposite in hydrogen generation from the green
dehydrogenation of dimethylamine-borane. They are in situ formed from the reduction of
nickel(II) ions on the surface of starch powders during the catalytic dehydrogenation of
dimethylamine-borane under solvent-less medium at 35.0+0.1 °C. Starch supported nickel(0)
nanocomposite are isolated from the reaction solution by centrifugation and characterized by a
combination of analytical techniques. All the results reveal the formation of uniformly
dispersed nickel nanoparticles on the surface of starch powders. They also have high durability
and recyclability as they retain 75% of their initial catalytic activity after the fifth cycle of
dehydrogenation providing a release of one equivalent H2 gas per mol of dimethylamine-borane
under solvent-less medium at 35.0+0.1°C. The less activity loss in successive runs of
dehydrogenation is attributed to the deactivation due to agglomeration. High activity and
stability of starch supported nickel(0) nanocomposite are ascribed to the unique nature of starch.
Our report also includes the results of kinetic study of catalytic dehydrogenation of
dimethylamine-borane depending on the temperature, catalyst and substrate concentration.
Keywords: Green dehydrogenation, Nickel nanocomposite; Starch support.

INTRODUCTION
Practical hydrogen generator combined with an efficient fuel cell is still needed for the utility
of hydrogen as an energy carrier for mobile applications (U.S. Department of Energy, 2009;
Schlabbach et al., 2014). Boron-nitrogen compounds have recently attracted grawing interest as
solid hydrogen storage materials because of their high hydrogen content (Hamilton et al., 2009;
Keaton et al., 2007). Among the boron-nitrogen compounds tested as solid hydrogen storage
materials, dimethylamine-borane (Me2NHBH3, DMAB) has received increasing attention
owing to its impressive gravimetric hydrogen content of 17.6% wt (5.6% wt and 13.1% wt for
the first and second equivalents of H2,respectively), stability in the solid state under ambient
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conditions, and nontoxicity (Turner et al., 2007; Umegaki et al., 2009). Thus far, the hydrogen
generation from DMAB has been achieved by thermal decomposition (Beweries et al., 2011;
Pun et al., 2007; Sloan et al., 2009), solvolysis (hydrolysis or methanolysis) (Cui et al., 2013;
Duman et al., 2013; Tang et al., 2012; Vogt et al., 2011), and acid transition-metal catalyzed
dehydrogenation (Chen et al., 2005; Jiang et al., 2007; Kalidindi et al., 2011; Zahmakiran et al.,
2009; Zahmakiran et al., 2010). Since thermal decomposition and solvolysis products have
difficult in regeneration (Heldebrant et al., 2008; Staubitz et al., 2010), recent reports related to
the regeneration of the dehydrogenation products amplify the importance of the catalytic
dehydrogenation of DMAB to supply hydrogen for portable applications (Davis et al., 2009).
However; dehydrogenation of DMAB is a harsh reaction and only takes place in the presence
of a suitable catalyst and is too stable to be regenerated to give DMAB at reasonable energy
expenditure, so that in effect only a maximum of two-thirds of the theoretical hydrogen content
of DMAB can be used. As the activity of heterogeneous catalysts is directly related to surface
area, the reduction of particle size of the heterogeneous catalyst is a promising way to increase
the catalytic activity.
In this work, it is aimed to obtain hydrogen at room temperature or a temperature close to room
temperature in solvent free environment using the low melting point (~35°C) of DMAB and to
in-situ synthesis of cellulose stabilized palladium nanoclusters. This situation has encouraged
us to make relevant comparisons on the synthesis of metal nanoparticles in green environments
and the development of the current method. Herein, we report a starch stabilized Ni(0) NPs
catalyst with the lowest cost, highest activity and longest life-time in the same reaction at nearly
room temperature (35.0+0.1°C). Ni(0) NPs were in situ formed from the reduction of nickel(II)
acetylacetonate (Ni(acac)2) by DMAB and stabilized by starch. This is the first example of
using starch as stabilizer for the Ni(0) NPs and employing them as catalysts in the
dehydrogenation of DMAB. The starch stabilized Ni(0) NPs show catalytic activity higher than
the heterogeneous catalysts reported for the dehydrogenation of DMAB. Moreover, the starch
stabilized Ni(0) NPs exhibit high durability throughout their catalytic use in the
dehydrogenation reaction against agglomeration and previously unprecedented reusability in
the dehydrogenation of DMAB. Our report also includes the detailed kinetics of
dehydrogenation of DMAB depending on the catalyst concentration, substrate concentration
and temperature.
2. EXPERIMENTAL SECTION
2.1. Materials
All commercially obtained chemicals were used as received unless indicated otherwise.
Nickel(II) acetylacetonate (Ni(acac)2, 99%), starch, borane dimethylamine complex (DMAB,
97%), hexane (99%) and ethanol were purchased from Sigma-Aldrich®. All glassware and
teflon-coated magnetic stir bars were cleaned with acetone, followed by copious rinsing with
distilled water before drying at 150°C in oven for overnight.
2.2. General Procedure
All reactions and manipulations were performed under dry nitrogen atmosphere using standard
Schlenk techniques including a vacuum system unless otherwise specified. Both the in situ
generation of starch stabilized Ni(0) NPs and the concomitant dehydrogenation of DMAB were
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performed in a typical jacketed (50 mL), reaction flask connected to the water-filled cylinder
glass tube (50 cm in height and 2.5 cm in diameter) and thermostated to 35.0±0.1°C by
circulating water through its jacket from a constant temperature bath (IKA®C-Mag HS7). The
jacketed reaction flask was kept under vacuum at least for 15 min and filled with nitrogen to
remove any trace of oxygen and water present before all the catalytic reactions. The catalytic
activity of Ni(0) NPs in the dehydrogenation of DMAB was determined by measuring the rate
of hydrogen generation. Hydrogen gas generation from the catalytic reaction was followed by
using a typical water-filled gas burette system and recording the displacement of water level in
the gas burette every minute until no more hydrogen evolution observed. When no more
hydrogen generation was observed, the experiment was stopped, the reactor was disconnected
from the water-filled tube and the hydrogen pressure was released. Then, all reactions were
started by closing the reactor and turning on the stirrer at 1000 rpm simultaneously. The
hydrogen volume versus time data was processed using Microsoft Office Excel 2010 or Origin
8.0 program.
2.3. Determination of Activation Parameters for the Green dehydrogenation of
dimethylamine Borane Catalyzed by Starch Stabilized Ni(0) NPs
In order to establish the rate law for catalytic dehydrogenation of DMAB using starch stabilized
Ni(0) NPs ([Ni]= 3.71 mmol), three different sets of experiments were performed in the same
way as described in the section “General procedure”. In the first set of experiments, the
concentration of DMAB was kept constant at 2.0 mmol and the nickel concentration was varied
in the range of 1.0-6.0% wt. at 35.0±0.1°C. In the second set of experiments, the nickel
concentration was held constant at 3.71 mmol (with 2.0%wt Ni loading supported on 50 mg
starch), while the DMAB concentration was varied in the range of 1.0-3.0 mmol at 35.0±0.1°C.
Finally, we performed the catalytic dehydrogenation of DMAB in the presence of starch
stabilized Ni(0) NPs at constant DMAB (2.0 mmol) and nickel (with 2.0%wt Ni loading
supported on 50 mg starch) concentrations at various temperatures in the range 35-50°C in order
to obtain the activation energy (Ea) by using an Arrhenius plots (Laidler, 1997) as well as the
enthalpies of activation ΔH≠ and entropies of activation ΔS≠ by using an Eyring plots (Eyring,
1935).
2.4. Catalyst Durability Study of Starch Stabilized Ni(0) NPs in the Catalytic
dehydrogenation of DMAB
Recyclability test was performed starting with 10 mmol DMAB and 3.71 mmol Ni (with
2.0%wt Ni loading supported on 50 mg starch) at 35.0±0.1°C. After the complete
dehydrogenation of DMAB in the first run, a second batch of DMAB (1 mmol) was added to
the solid mixture without removing anything from the reaction medium and the same procedure
was repeated five times. The catalytic activity was measured by monitoring the volume of
evolved hydrogen.
3. RESULTS AND DISCUSSION
In situ formation of nickel(0) nanoparticles from the reduction of nickel(II) ions and
concomitant hydrogen release from the catalytic dehydrogenation of DMAB occur in the same
medium. When a of Ni(acac)2 is added to the solid mixture of DMAB at 35.0±0.1°C, a fast
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hydrogen evolution starts immediately after induction period in 75 min (blue triangles in Figure
1). However, the hydrogen evolution slows down after the release of about 1.0 equiv. H 2 per
mole of DMAB (ca 2 h) indicating deactivation of the catalyst formed. This observation
demonstrates that nickel(0) nanoparticles are formed from the reduction of nickel(II) ions
during dehydrogenation of DMAB, but they are not stable and therefore agglomerate to the
bulk metal within ca 2 h. The decreasing rate of hydrogen generation is an evidence for the
agglomeration of nickel(0) nanoparticles (blue triangles in Figure 1).

Figure 1. Hydrogen evolution curves of the dehydrogenation of DMAB solid mixture
catalyzed by Ni(0) nanoparticles (blue triangles) in the presence of starch (red circles) and
cellulose (black squares) powders at 35.0±0.1°C.
In order to stabilize the in situ formed nickel(0) nanoparticles against agglomeration, the same
reactions (reduction of nickel(II) ions and catalytic dehydrogenation of DMAB) were
performed in the presence of starch powders under the same conditions. First nickel(II) ions
were impregnated on the surface of starch powders (Ni 2+/Starch) by stirring a suspension
containing starch and Ni(acac)2 in green environmental. When DMAB was added to the
suspension of Ni2+/Starch, the impregnated nickel(II) ions were then reduced forming nickel(0)
nanoparticles on the surface of starch support during the catalytic dehydrogenation of DMAB.
During reduction of the nickel(II) precursor, the reaction solution gradually changes its color
from green to brown within 15 minutes indicating the formation of nickel(0) nanoparticles.
Before proceeding with the investigation on the catalytic activity of Ni/Starch in hydrogen
generation from the dehydrogenation of DMAB, a control experiment was performed to show
that starch itself has no catalytic activity in the same reaction at 35°C. On the other hand, strach
supported nickel(0) nanoparticles are highly active catalyst in the dehydrogenation of DMAB,
generating 1.0 equivalent of H2 gas per mole of DMAB in the temperature range 35–50 °C.
Figure 2a shows the plots of mol H2 evolved per mole of DMAB versus time for the
dehydrogenation performed starting with nickel(II) ions impregnated on starch powders (50
mg) in different percentages of nickel in the range 1.0–6.0 % wt and 2.0 mmol DMAB at
35.0±0.1°C. The initial turnover frequency (TOF) values in the catalytic dehydrogenation of
DMAB were calculated from the slope of each plot in linear portion and found to be 26, 38, 25,
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25, 24 and 22 h−1 for nickel(0) nanoparticles supported on starch powders containing 1.0, 2.0,
3.0, 4.0, 5.0 and 6.0 % wt Ni, respectively. Figure 2b shows the plots of equiv. H2 gas generated
per mole of DMAB versus time during the catalytic dehydrogenation of 2.0 mmol DMAB
solution using Ni/Starch in different catalyst concentrations at 35.0±0.1°C. The rate of H2
generation was determined from the linear portion of each plot in Figure 2b and plotted versus
the initial concentration of nickel, both in logarithmic scale, which gives straight line with a
slope of 0.939 indicating that the catalytic dehydrogenation of DMAB is approximately first
order with respect to the nickel concentration. As clearly seen in Fig. 2c that the TOF values
decrease with increasing percentage of nickel in Ni/Starch. The inverse relation between the
TOF value and catalyst concentration can be correlated to the increasing size of nickel(0)
nanoparticles as precedent in literature for various catalytic reactions. The starch supported
nickel(0) nanoparticle catalyst is the first example of the nickel catalysts with the reported TOF
value in hydrogen generation from dehydrogenation of DMAB.

Figure 2. (a) The mol H2/mole DMAB versus time graph depending on the nickel loading of
Ni/Starch for the dehydrogenation of DMAB (2.0 mmol) at 35.0±0.1 °C. (b) The plot of
hydrogen generation rate versus concentration of nickel, both in logarithmic scale. (c) TOF
versus percentage of nickel in Ni/Starch.
The effect of substrate concentration on the hydrogen generation rate was also studied by
performing a series of experiments starting with various initial concentration of DMAB while
the catalyst concentration is kept constant at [Ni] = 3.71 mM. Figure 3 shows the plot of H2
volume generated versus time for various initial concentration of DMAB ([DMAB] = 1.0, 1.5,
2.0, 2.5 and 3.0 mmol) and the plot of hydrogen generation rate versus DMAB concentration
both on logarithmic scales (Figure 3b). As it can be seen, the catalytic dehydrogenation of
DMAB shows deviation from the first-order with respect to substrate concentration.
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Figure 3. (a) Plots of H2 volume versus time for the dehydrogenation of DMAB in various
concentration in the presence of Ni/Starch (2.0% wt. Ni) at 35.0±0.1°C. (b) The plot of
hydrogen generation rate versus concentration of DMAB, both in logarithmic scale.
The catalytic dehydrogenation of 2.0 mmol DMAB was also carried out at different
temperatures in the range 35–50°C starting with Ni2+/Starch (2.0% wt Ni, [Ni] = 3.71 mM).
The resulting hydrogen generation plots are displayed in Figure 4. The rate constant k for
hydrogen generation from the dehydrogenation of DMAB at different temperatures was
calculated from the slope in linear part of each plot given in Figure 4a and used for the
construction of Arrhenius plot in Figure 4b and Eyring plot in Figure 4c, yielding the activation
energy, Ea = 27 ± 2 kJ·mol-1.

Figure 4. (a) Plots of mol H2 evolved per mole of DMAB versus time for the catalytic
dehydrogenation of DMAB at various temperatures in the range 35–50°C keeping the
concentration of substrate at [DMAB] = 2.0 mmol and Ni/Starch catalyst at [Ni] = 3.71 mM,
(b) Arrhenius plot, (c) Eyring plot.
The durability of the Ni/Starch catalyst was also tested in hydrogen generation from the
dehydrogenation of DMAB. A recycling experiment was conducted for five times by adding a
new batch of 1 mmol DMAB after the completion of the hydrogen evolution in the previous
run of a standard dehydrogenation started with solid mixture containing DMAB (1.0 mmol) and
Ni/Starch (3.71 mM Ni) at 35.0±0.1°C. The results of the recyclability tests are given in Figure
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5a and 5b, showing that the Ni/Starch catalyst is still active after multiple cycles of reaction
generating 1.0 equivalent H2 per mole of DMAB, that is, 100% conversion even in the fifth use
in hydrogen generation from the dehydrogenation of DMAB. However, after five cycles, the
Ni/Starch catalyst retains >80% of the initial catalytic activity in hydrogen generation from the
dehydrogenation of DMAB. The noticeable decrease in catalytic activity in successive runs can
be attributed to the deactivation because of agglomeration of nickel(0) nanoparticles.

Figure 5. (a) Plot of H2 evolved per mole of DMAB versus time for the dehydrogenation of
1.0 mmol DMAB starting with Ni/Starch ([Ni] = 3.71 mM) in subsequent recycling
experiments, (b) Conversion (red) and percent initial catalytic activity (black) retained in each
subsequent run of dehydrogenation of DMAB.
4. CONCLUSION
The main findings and insights of this work can be summarized as follows: (i) Nickel(0)
nanoparticles are in situ formed from the reduction of nickel(II) ions during the
dehydrogenation of DMAB. However, they are not stable and undergo agglomeration to the
bulk metal. Stable nickel(0) nanoparticles can be obtained when the reduction of Ni 2+ to Ni0 is
performed on the surface of starch powders. Thus, stable nanoparticles can be isolated from the
reaction solution by centrifugation and characterized by a combination of advanced analytical
techniques. (ii) The formation of nickel(0) nanoparticles and the concomitant hydrogen
generation from the dehydrogenation of DMAB can be followed by monitoring the amount of
hydrogen gas evolved. (iii) The catalytic activity of starch supported nickel(0) nanoparticles in
hydrogen generation from the dehydrogenation of DMAB decreases with the increasing Ni
loading of the support. (iv) Nickel(0) nanoparticles are also highly durable as they retain >80%
of their initial catalytic activity after fifth recycle of the dehydrogenation of DMAB releasing
1.0 equivalent H2 per mole of DMAB. (v) Thanks to this unique nature of starch we could
achieve, for the first time, the isolation of nickel(0) nanoparticles as highly active and stable
catalysts in releasing hydrogen from hydrogen storage materials. (vi) The facile preparation,
high catalytic activity, long life time, and low cost of the starch supported nickel(0)
nanoparticles make them very attractive catalysts in hydrogen generation from solid hydrogen
storage materials such DMAB which can be used in portable fuel cell applications.
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Abstract
Nowadays, magnetic nanoadsorbents are used commonly in the removal of heavy metal ions
from wastewater. In this study, starch coated magnetite (Fe 3O4) nanoparticles were prepared to
remove Cr(VI) ions from water. Several batch experiments were performed to determine
optimum conditions in the adsorption studies for starch-magnetite composite nanoparticles such
as pH, contact time, temperature, chromium ions and adsorbent concentrations. In order to
define surface characterization of the adsorbent, Fouirer Transform Infrared Spektrofotometre
(FTIR) and Scanning Electron Microscope (SEM) analyses were also used. The isotherm
calculations were made to determine the mechanism of adsorption, and the results showed that
Cr (VI) adsorption of Starch-Fe3O4 was more suitable for Tempkin isotherm. The maximum
adsorption efficiency (98%) of Cr (VI) in 10 mg/L initial concentration was obtained at contact
time of 60 min., pH 4.0 and adsorbent concentration of 2.0 g/L.
Keywords: Adsorption, Chromium, Nanocomposite, Nanomagnetite, Starch
1. INTRODUCTION
Industrialization is the backbone for the development of the country. However, water pollution
caused by various industries is a serious concern worldwide. Today, water pollution is a serious
problem because of its effect on all living things (humans, animals, plants). The term of “water
pollution” includes hundreds of harmful substances together. Among these pollutants, heavy
metal ions are one the most important and toxic substances that are intensely found in industrial
wastewaters, which threaten living health significantly. A large number of industrial
wastewaters may contain these dangerous heavy metal ions alone or together in high
concentrations such as metal plating, mining tanneries etc. Arsenic, lead, chromium, copper,
cadmium and mercury are the most common heavy metal ions in wastewaters, and they can
enter the water bodies by industrial discharges without sufficient treatment. These metals are
highly toxic, nonbiodegradable and persistent in various oxidation states for long period in the
nature (Yadav et al., 2019). Biological, physical, chemical and electrical technologies are used
for the treatment of water and wastewater. The choice of the appropriate treatment method is
related to the chemical composition of the water, its pollutant properties and the cost of the
treatment method. The efficiency and ease of application of the treatment method are most
significant parameters in the selection of them. Some of these methods have many
disadvantages, such as excessive energy consumption, operational difficulty, installation costs
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and limited removal efficiency. Adsorption is a method that has high removal efficiency and
easy to use. This method has been used for the removal of many pollutants from wastewaters
to date and often successful results have been obtained. Another advantage of this process is
the ability to regenerate the adsorbent material by the appropriate desorption process and to be
able to be used several times without losing the high removal efficiency. Over the last decades,
tremendous research focused on magnetite nanoparticles for their unique electrical features,
high magnetization, low toxicity, and adsorption strength to eliminate contaminants from
wastewater (El-Dib et al., 2019). Coating of the magnetite surface with organic and/or inorganic
material molecules allows tuning structural and magnetic properties of magnetite (Souza et al.,
2008; Mikhaylova et al., 2004; Azevedo et al., 2014). In this present work, starch/magnetite
(Fe3O4) composites were synthesized as adsorbent materials to adsorb and separate Cr(VI) ions
from an aqueous solution. The important factors affecting the adsorption efficiency such as
solution pH, contact time, and initial Cr(VI) concentrations were investigated. The Langmuir,
Freundlich and Tempkin isotherm models were also used to determine the equilibrium of the
adsorption process.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Reagents and Chemicals
Cr(VI) stock solution (1000 mg/L) was prepared using K2Cr2O7 (Riedel-de Haen). NH4OH,
FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O (Merck), which are required in the synthesis of magnetite nanocomposite was analytically grade. 0.1M HCl and NaOH were used for pH adjustments.
2.2. Preparation of Starch Coated Nano-Composite
Starch-Fe3O4 was synthesized chemically in Mersin University Environmental Engineering
laboratory. Firstly 3 g of starch was dispersed in 300 mL of deionized water at 100°C for 5
minutes. Then 12.61 g of FeSO4.7H2O and 11 g of FeCl3 were dissolved in 300 mL of deionized
water under a nitrogen atmosphere. When the temperature of the solution reached 85 °C, 35 mL
of a 25% purity ammonia (NH3) solution and 300 mL of starch solution were added and exposed
to nitrogen gas for 30 minutes. The obtained black starch-Fe3O4 particles were washed with
deionized water until neutral pH and separated from the reaction solution by means of
neodymium magnets (Fig. 1).

Figure 1. Synthesis steps of Starch-Fe3O4 particles
3. RESULTS
3.1. Characterization of Starch-Fe3O4 Nanoparticles
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The SEM results were shown in Fig 2 (a-d). The SEM analysis showed that the starch material
has a porous structure and this porous structure decreased after the adsorption process. After
adsorption, it is seen that Cr(VI) penetrates both into and on the particle surface of Starch-Fe3O4
particles. SEM results also showed that average dimensions of Starch-Fe3O4 nanoparticles was
2. 271 μm.

10 µm Mag=5.00 KX EHT=15.00kV(a)

10µm Mag=5.00 KX EHT=15.00kV(c)

2µm Mag=10.00 KX EHT=15.00kV(b)2 µm Mag=10.00 KX EHT=15.00 kV (d)

Figure 2. SEM images of starch-Fe3O4
The FTIR spectra of raw Fe3O4, and Starch-Fe3O4 before and after the adsorption were shown
in Fig 3. For Fe3O4 spectrum, the peaks at 2900.45 cm-1 and 1593.83 cm-1 are the aliphatic C-H
stretching and the C=C stretching vibrations. The peaks at 1396.96 cm -1, 1077.94 cm-1 and
543.21 cm-1 correspond C-N strain, C-O (carboxylic acid) vibration and Fe stretching
vibrations. This peak (543.21) corresponds to Fe-O bonds in Fe3O4 crystal structure. FTIR
analysis of magnetite nanocomposites before adsorption showed the presence of band aliphatic
CH groups at 3228.11 cm-1, C=C stress at 1632.63 cm-1, strong tensile peaks of 1021.46 cm1
vibration. The highest density peak was observed at 539.59 cm-1.

Figure 3. FTIR spectrum of starch-Fe3O4 particles
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3.2. Cr(VI) Adsorption Studies
3.2.1. Cr(VI) Removal at Different Water pHs
The effect of pH on the adsorption of Cr(VI) by using starch-Fe3O4 nanocomposite was
determined by using 10 mg/L initial Cr(VI) concentration, 1.5 g/L nanocomposite dose and
contact time of 5-60 min. The removal efficiency of Cr(VI) ions reflected a continuous decrease
with increasing the pH from pH 2.0 to 10.0 (Fig. 4).
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Figure 4. Effect of pH on Cr(VI) removal (Cr (VI):10 mg/L, nanocomposite dose 1.5 g/L,
contact time 5-60 min, T:25°C)
The maximum Cr(VI) removal efficiency was obtained at pH 4.0 as 92 %. It was determined
that the Cr(VI) removal efficiency of starch-Fe3O4 nanocomposite was higher at low pH range
of 2.0-4.0, and decreased with increasing pH. This is due to the higher solubility of heavy metal
ions in water at low pHs. As the presence of heavy metal ions in water increased, removal
efficiencies were also increased (Uysal et al., 2018).
3.2.2. Cr(VI) Removal in Different Nanocomposite Concentrations
The effect of the adsorbent concentration on the Cr(VI) adsorption by using starch-Fe3O4
nanocomposites was investigated in the initial Cr(VI) concentration of 10 mg /L, contact time
of 60 min and at pH 4.0. Adsorbed Cr(VI) concentrations for different nanocomposite
concentrations (0.3-5.0 g/L) were shown in Fig. 5 as percentage removal efficiency.
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Figure 5. Effect of nanocomposite concentration on Cr(VI) removal
(Cr (VI):10 mg/L, pH:4.0, contact time: 5-60 min, T:25°C)
As shown in Fig. 5, the maximum Cr (VI) removal was obtained at 2.0 g/L nanocomposite
concentration. Maximum removal efficiency of 97% was achieved in the first 15 minutes at 2
g/L Starch-Fe3O4 concentration while, it did not change with time significantly. The lowest Cr
(VI) removal efficiency (21-26%) was obtained at the lowest adsorbent concentration of 0.3g/L.
3.2.3. Cr(VI) Removal in Different Initial Cr(VI) Concentrations
The effect of the initial Cr (VI) concentration on Cr (VI) removal was carried out at different
Cr(VI) concentrations in the range of 2.5-80 mg/L (adsorbent concentration: 2.0 g/L, pH:4.0
and contact time: 5-120 min). The Cr(VI) removal efficiencies with different initial Cr(VI)
concentrations were shown in Fig. 6. As shown in Fig. 6, it was observed that Cr(VI) removal
efficiency decreased with increasing of initial Cr(VI) concentration, and the highest removal
efficiency was obtained in 10 mg Cr(VI) /L as 98%.
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Figure 6. Effect of initial Cr(VI) concentration on Cr(VI) removal
(adsorbent concentration:2.0 g/L, pH:4.0, contact time 5-120 min, T:250C)

3.2.4. Cr(VI) Removal with Time
The effect of contact time on the adsorption of Cr (VI) ions on starch-Fe3O4 nanocomposite was
investigated under optimum conditions of pH 4.0, nanocomposite concentration of 2.0g/L and
Cr (VI) concentration of 2.5-80 mg/L. According to results seen in the Fig. 7, maximum Cr(VI)
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removal efficiency was obtained generally in the first 45 min, and the removal efficiencies did
not change significantly with increasing of time.
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Figure 7. Contact time effect on Cr(VI) removal
(adsorbent concentration 2.0 g/L, pH:4.0, Cr (VI) concentration:2.5-80 mg/L, T:25°C)

3.3. Adsorption Isotherms
In order to determine the sorption performance of an adsorbent for a special compound which
is desired to remove with an adsorption process from polluted water/wastewater, several
isotherm calculations are carried out, and constant parameters are calculated for tried each
isotherm equations. In this study, experimental data were applied to the Langmiur, Freundlich
and Tempkin isotherm equations to determine the most suitable isotherm model by using
regression analyses. The constant parameters and correlation coefficients (R 2) were
summarized in Table 1 and Figure 8 (a, b, c).
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Figure 8. The isotherm modeling results of Cr(VI) adsorption with Starch-Fe3O4 a) Langmuir
isotherm model b) Freundlich isotherm model c) Tempkin isotherm model
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According to the Table 1, it was also observed that the values of n and R L were all less than 1.0
indicating that adsorption Cr (VI) was favorable. The results showed that the degree of fit for
the Tempkin model was higher than that for the Freundlich and Langmuir models.
Table 1. The parameters for isotherm models
Langmuir Isotherm Model
Freundlich Isotherm Model
1
1
1
=
+
𝑞𝑒 𝑏𝑞𝑚 𝐶𝑒 𝑞𝑚

qe (mg/g)
0.28
b (L/mg)
1.472
RL
0.271
R2
0.4864
Tempkin Isotherm Model
qe =

R. T
. ln(AT . Ce )
bT

BT
AT (L/g)
R2

0.44
1.46
0.9294

1
𝐼𝑛𝑞𝑒 = 𝐼𝑛𝐾𝑓 + 𝐼𝑛𝐶𝑒
𝑛
Kf (mg/g)(L/mg1/n)
n
R2

8.12
0.584
0.7575

qe: amount of adsorbed material, b: Langmuir
constant, Ce: equilibrium concentration, qm:
monolayer adsorption capacity, Kf and n:
Freundlich constants, R: constant, T:
temperature, bT and AT: Tempkin isotherm
constants.

4. CONCLUSIONS
In this research, starch/Fe3O4 nanoparticles were synthesized as adsorbent materials, and their
removal efficiency on Cr (VI) ions from water was investigated. It was observed that the
removal of Cr (VI) ions at high pH values decreased in comparison with low pH values, and
the optimum removal was obtained at pH 4.0. Similarly, optimum process conditions such as
adsorbent concentration, initial Cr (VI) concentration and contact time were determined as 2.0
g/L, 10 mg/L and 60 min, respectively. In order to determine adsorption isotherm model,
Langmuir, Freundlich and Tempkin isotherm equations and their coefficients were interpreted,
and best isotherm model was found to be Tempkin equation.
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Abstract
Cr(VI) is a toxic heavy metal ion and the presence of chromium in aquatic environment are
increasing diversely due to anthropogenic activities. It can accumulate in food chain and alter
the human physiology. It can also cause severe health problems ranging from simple skin
irritation to lung cancer. Nowadays, magnetic nanoadsorbents are used commonly in the
removal of heavy metal ions from wastewater. In this study, iron oxide nanocomposites coated
with bentonite were synthesized as adsorbent material, and their effects in Cr(VI) ions
adsorption were investigated. The effects of some parameters such as pH, contact time and
concentrations of adsorbent and initial of Cr(VI) ions were investigated on the adsorption
process. The isotherm calculations were also carried out to determine the mechanism of
adsorption, and the results showed that Cr(VI) adsorption of Bentonite-Fe3O4 was more suitable
for Harkins-Jura isotherm model.
Keywords: Adsorption, Bentonite, Chromium, Nanocomposite, Nanomagnetite

1. INTRODUCTION
Anthropogenic activities, industrial discharges and unsafe disposal of toxic wastes are some of
the main causes of water pollution. In addition to microbiological contaminants, nutrients
(phosphorus and nitrogen) and heavy metals (cadmium, copper, chromium, nickel among
others) are important water pollutants that cause problems to the environment and human beings
(Ayangbenro et al., 2017; Sehaqui et al., 2016). Heavy metals are mostly emerging from a
variety of industrial processes including modern chemical industries, metal coating plants,
battery manufacturers, fossil fuels extractions, tanneries and the production of different plastics
etc. Because of their high toxicity, heavy metals are extremely hazardous even at low
concentrations (Ma et al., 2018).
Chromium mainly in the form of Cr (III) and Cr (VI) in the environment. Cr (III) is
indispensable to mammals and participates in and maintains the metabolism of glucose, lipid
and protein. Cr(VI) is highly toxic and its accumulation in organisms has serious hazardous
health effects, such as skin inflammation and bronchitis (Legrouri et al., 2017). One of the
possible solutions to this problem is chromium removal from water.
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The field of nanotechnology involves the creation and utilization of chemical, physical, and
biological systems with structural features between single atoms or molecules to submicron
dimensions, and also the assimilation of resultant nanostructures into larger systems (Daniel
and Astruc, 2004; Rao, 2001). Nanotechnology is the understanding and control of matter at
dimensions between approximately 1 and 100 nanometers (Wang, 2018).
Adsorption, in comparison with the other methods, is being used extensively for removing of
heavy metals from aqueous solution. The usefulness of this method lies in the benefits of cleaner
and easy controlled process and more efficient and cost-effective technology (Atar et al., 2012;
Pintor et al., 2015). Adsorbents that are commercially available like activated carbon are very
effective but expensive due to their high costs of manufacturing and regeneration (Amin et al.,
2015). Clays such as bentonite are considered as one of the most commonly used adsorbents.
They have large surface area besides chemical and mechanical stability (Ramesh et al., 2007).
In this present work, bentonite/magnetite (Fe 3O4) composites were synthesized as adsorbent
materials to adsorb and separate Cr(VI) ions from an aqueous solution. The important factors
affecting the adsorption efficiency such as solution pH, contact time, and initial Cr(VI)
concentration were investigated. The Langmuir, Freundlich, Tempkin, and Harkins-Jura
isotherm models were also used to study the equilibrium of the adsorption process.
2. MATERIAL AND METHODS
2.1. Reagents and Chemicals
Cr (IV) stock solution (1000 mg/L) was prepared from K2Cr2O7 (Riedel-de Haen). NH4OH,
FeCl3.6H2O and FeSO4.7H2O (Merck), which are required in the synthesis of magnetite nanocomposite, was analytically grade. 0.1M HCl and NaOH were used for pH adjustments.
2.2. Synthesis of Bentonite-Magnetite Nanoparticles
Firstly 6 g bentonite was dispersed in 300 mL of deionized water Then a magnetite nanoparticle
(Fe3O4) solution was prepared by adding 13.795 g of solid FeCl 36H2O and 7.095 g of solid
FeSO4.7H2O into 300 mL of deionized water under N2 medium. When the solution temperature
reached 85 °C, 25 mL of 25% purity ammonia (NH3) and bentonite solutions were added, and
stirred for 30 minutes to be a homogeneous mixture. At this time, a black colored precipitate
appeared which shows the formation of Bentonite-Fe3O4 nanoparticles. The formed
nanoparticles were separated by neodymium magnet and collected by washing several times
with deionized water and placed in nitrogen gas to avoid oxidation (Fig. 1).
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Figure 1. Synthesis of bentonite-magnetite nanoparticles
2.3. Batch Adsorption Experiments
Batch adsorption experiments were carried out in 100 mL erlenmeyer flasks. The contents of
all erlenmeyer flasks were mixed thoroughly using magnetic stirrers with a fixed constant
speed. Then suspension was separated by centrifugation at 4000 rpm for 5 min, and the
remaining concentration of Cr(VI) in the solution was determined by spectrophotometer (HachLange DR 3600). The main process parameters were pH (2.0-10.0), initial Cr(VI) concentration
(10-80 mg/L), Bentonite-Fe3O4 concentration (1.0-4.0 g/L), and contact time (5-90 min). For
the effectiveness and accuracy in results, all the adsorption experiments were conducted in
triplicate and average values were reported. The factors influencing the conditions of the
adsorption process were determined as percentage (%) of Cr(VI) removal and, the capacity of
adsorbent for Cr(IV) adsorption was calculated as following equations (1) and (2):
(𝐶0 − 𝐶𝑒 )
∗ 100
C0
(𝐶0 − 𝐶𝑒 )
𝑞𝑒 =
∗𝑀
𝑉

% 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 =

(1)
(2)

Where; C0 (mg/L) is the initial and Ce (mg/L) is the equilibrium concentrations of Cr(VI),
respectively. M (g) is the weight of the Bentonite-Fe3O4. V (L) is the volume of solution, and
qe (mg/g) is the adsorption capacity.
3 RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Characterization of Bentonite-Fe3O4
The SEM results are shown in Fig. 2 (a-d). The Bentonite material is an irregular polyhedron
with a rough surface and granular shape. According to the results of SEM, average dimensions
of Bentonite nanoparticles was found to be 8.404 µm.
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Figure 2. SEM analyses results of Bentonite-Fe3O4 nanocomposite before (a-b) and after (c-d)
the adsorption process
The FTIR spectras of raw Fe3O4, and Bentonite-Fe3O4 nanocomposite before and after the
adsorption were shown in Fig. 3. In the Fe 3O4 spectrum, the peaks at 1593.15 cm−1 and 549.93
cm−1 are considered to belong to the C=C stretching and Fe stretching vibrations. In the FTIR
spectrum of Bentonite-Fe3O4 before the adsorption, the peaks at 3010.61 cm−1 and 3119.53
cm−1correspond to the stretching vibrations of Al-OH and HO-H, respectively. The peaks at
1002.98 cm−1, 919.11 cm−1 and 514.70 cm−1 are assumed to belong to the vibrations of Si-O
stretching, Al-O bending and Fe stretching.

Figure 3. FT-IR spectra of raw Fe3O4 and Bentonite-Fe3O4 before and after adsorption
3.2. Adsorption studies
3.2.1. Effect of pH on Cr(VI) Removal
The adjusted pH of the systems affects the speciation of the dissolved pollutants in the solutions
as well as the surface properties of the solid adsorbent as it can promote the protonation or
deprotonation of the dominant surficial chemical functional groups (Ozdes et al., 2009). Based
on the speciation diagram of Cr (VI) ions, it is normally present in three main anionic forms of
Cr2O72−, HCrO4− and CrO42− which is controlled by the pH of the system, and the concentration
of its ions in the solution. At the highly acidic systems (pH˂ 1.0), the hexavalent chromium
presents as basic H2CrO4 and, occurs in two main equilibrium forms (Cr2O72− and HCrO4) at
pH range of 2.0 ≤ pH ≤ 6.0. Additionally, it prevalently exists as acidic chromate anions at the
alkaline media (Ansari, 2006). The general trends for the removal results of Cr(VI) ions
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reflected a continuous decrease in the removal efficiency (%) with increasing the pH from pH
2.0 to 10.0 (Fig. 4). The maximum Cr(VI) removal efficiency was obtained at pH 2.0 as 98 %.
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Figure 4. Effect of pH on Cr (IV) removal
(Cr: 10 mg/L, nanodose: 2.0 g/L, 25º C)
3.2.2. Effect of Adsorbent Dosage on Cr (VI) Removal
The effect of adsorbent dosage on the adsorption process was shown in Fig. 5. The percentage
removal of Cr (VI) increased from 42-98%, when the adsorbent dosage increased from 1.0 to
4.0 g/L. This increase may be due to the increase in the total available surface area of the
adsorbent particles (Xiong et al., 2011) The removal for Cr (VI) almost remained constant when
the dosage exceeded 3.0 g/L, which may be due to the saturation of the available active sites of
the adsorbent. Relatively high removal efficiencies were observed for Cr (VI) solutions with
3.0 g/L of adsorbent. Therefore, adsorbent dosage of 3.0 g/L was applied for the following
experiments.
3.2.3. Effect of Initial Concentration on Cr (VI) Removal
The effect of initial Cr (VI) concentration on the adsorption process was shown in Fig. 6. As
expected, the removal efficiencies decreased with increasing of initial concentrations of Cr(VI).
This may be due to the limitation of the surface area to be adsorbed (Owalude and Tella, 2016).
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Figure 5. Effect of adsorbent dosage on Cr (IV) removal
(pH 2.0, Cr: 10 mg/L, 25º C)
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Figure 6. Effect of initial Cr(VI) concentration Cr (IV) removal
(pH 2.0, nanodose: 3.0 g/L, 25º C)
3.2.4. Effect of Contact Time on Cr (IV) Removal
The effect of contact time on Cr(VI) adsorption by Bentonite-Fe3O4 nanocomposite was
investigated over the time, and was shown in Fig. 7. According to the results, it was shown that
almost all of the chromium ions were adsorbed by adsorbent at first 60 min.
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Figure 7. Effect of contact time on Cr (IV) removal
(pH 2.0, nanodose 3.0 g/L, Cr: 10 mg/L, 25º C)
3.2.5. Adsorption Isotherm
Isotherms are a helpful tool to predict the sorbent effectiveness to remove a given pollutant
from polluted water/wastewater. In order to determine the mechanism of Cr (IV) adsorption on
the Bentonite-Fe3O4, the experimental data were applied to the Langmiur, Freundlich, Tempkin,
and Harkins–Jura isotherm equations. The constant parameters of the isotherm equations for
this adsorption process were calculated by regression using linear form of the isotherm
equations. The constant parameters and correlation coefficients (R 2) were summarized in Table
2 and Figure 8 (a, b, c, d).
It was observed that adsorption of Cr (VI) was favorable according to constant parameters (n
and RL) shown in the Table 1, whose values were less than 1.0. Isotherm results also showed
that the degree of fit for the Harkins-Hura model is higher than that for the Freundlich model.
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Figure 8. The isotherm modeling results of Cr(VI) adsorption with Bentonite-Fe3O4 a)
Langmuir isotherm, b) Freundlich isotherm, c) Harkins-Jura isotherm d) Tempkin isotherm
Table 1. The parameters of isotherm models
Langmuir Isotherm Model
Freundlich Isotherm Model
1
1
1
1
𝐼𝑛𝑞𝑒 = 𝐼𝑛𝐾𝑓 + 𝐼𝑛𝐶𝑒
=
+
𝑞𝑒 𝑏𝑞𝑚 𝐶𝑒 𝑞𝑚
𝑛
1/n
qe (mg/g)
21.27
Kf (mg/g)(L/mg )
652.22
b (L/mg)
0.35
n
0.2149
2
RL
0.22
R
0.9736
2
R
0.8441
Tempkin Isotherm Model
Harkins-Jura Isotherm Model
R. T
1
B
1
qe =
. ln(AT . Ce )
= ( ) − ( ) logCe
2
bT
qe
A
A
B1
1.1999
A
8.77
KT (L/g)
3.57
B
6.14
R2
0.9178
R2
0.9818
qe: amount of adsorbed material, b: Langmuir constant, Ce: equilibrium concentration qm :
monolayer adsorption capacity, Kf and n: Freundlich constants, R: constant, T:
temperature, bT and AT: Tempkin isotherm constants, A and B: Harkins-Jura constants.
4. CONCLUSION
In this study, iron oxide nanocomposites coated with bentonite were synthesized as adsorbent
material and their effects on Cr (VI) ions adsorption were investigated. The SEM results showed
that average dimensions of Bentonite nanoparticles were 8.404 µm. The isotherm models were
also calculated to determine the mechanism of adsorption, and the results showed that Cr (VI)
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adsorption of Bentonite-Fe3O4 was more suitable for Harkins-Jura isotherm model. The
maximum adsorption efficiency of Cr (VI) in 10 mg/L (96.90 %) was obtained at contact time
of 60 min, pH 2.0 and adsorbent dosage of 3.0 g/L.
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Özet
Ulaşım talebi ve ulaşım alışkanlıkları kentlerdeki mekânsal etkileşimin tür ve miktarını
etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Seyahatlerin hangi miktarlarda, hangi hedeflere
doğru ve hangi türlerde oluşacakları, barınma alanları, ticaret alanları ve rekreasyon alanlarının
kent içerisindeki konumları ile ilgili olduğu kadar bu alanları kullanan toplum kesimlerinin
sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri ile de doğrudan ilişkilidir. Bir bölgede yaşayan toplum
kesiminin yer değiştirmesi veya o bölgedeki toplumsal alışkanlıkların çeşitli kentsel
müdahaleler nedeni ile değişmesi, o bölgedeki mevcut seyahat üretimini, seyahat dağılımını,
tür seçimini ve link kapasitelerini değiştirecektir. Bu da kentsel ulaşım ve alışkanlıklarının
yeniden üretimi anlamına gelmektedir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının sadece barınma ile
ilişkili konular bağlamında ele alınması; ulaşım, yoğunluk ve sürdürülebilirlik üzerindeki
etkilerinin önceden düşünülmemesi kentsel yenilemenin yeni sorunları beraberinde getirmesi
anlamına gelmektedir. Artan erişilebilirliğin arazi kullanım çekiciliğini arttırması yapılaşma
taleplerini, çeşitlerini ve yoğunluklarını etkilemektedir. Bu bağlamda yüksek ölçekli ulaşım
yatırımlarının arazi fiyatlarına ve kentsel dönüşüm süreçlerine etkisini değerlendirmek
amacıyla yüksek ölçekli ulaşım yatırımlarının en yoğun yapıldığı İstanbul çalışma alanı olarak
belirlenmiştir. İstanbul için yapılan araştırmalar sonucunda ulaşım için üretilen çözümlere
örnek olarak Marmaray, Üçüncü Köprü, Avrasya Tüneli ve Üçüncü Havalimanı projeleri
belirlenmiştir. Uygulanan projelerin etkileri araştırılmış kente ve geçmişte yapılan projeler
örnek alınarak öngörülen ve gerçekleşen dönüşüm senaryoları, arazi fiyatları üzerinde yarattığı
ve yaratacağı etkilerden bahsedilmiştir. Değerlendirme sonucunda yüksek ölçekli ulaşım
yatırımlarının hangi ilke ve yaklaşımlarla ele alınmasına dair ilkesel yaklaşımlar üretilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrasya Tüneli, Marmaray, Ulaşım, Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü

EVALUATION OF POSSIBLE IMPACTS OF HIGH-SCALE TRANSPORTATION
INVESTMENTS IN ISTANBUL ON LAND USE AND URBAN TRANSFORMATION
PROCESSES
Abstract
Transportation demand and transportation habits have been the primary factors affecting types
and quantity of spatial interaction in cities. The frequency of travels, through which directions
and in which way they will be performed, are in relation to housing, trade and recreation areas
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in the city. Additionally, the travels are directly related to the social, cultural and economic
characteristics of the community that use these areas. The displacement of the population living
in a region due to various urban interventions will change the current travel production, travel
distribution, species selection and link capacities. This means reproduction of urban
transportation and habits as well. Addressing urban transformation practices only in the context
of housing-related issues means to cause new problems of urban renewal not considering in
advance the influences on transportation, density and sustainability. In this context, in order to
evaluate the effect of high-scale transportation investments on land prices and urban
transformation processes, Istanbul has been determined as a study area because it has high-scale
transportation investments and rapidly increasing population and number of vehicles. With the
investments made, it became a necessity to produce solutions to the increasing population and
the number of vehicles. As a result of the researches conducted, Marmaray, Third Bridge,
Eurasia Tunnel and Third Airport projects were identified as examples of the solutions
produced. The effects of the applied projects on the city have been investigated and the projects
that have been done in the past have been examined as examples. The effects of the project on
the projected and realized transformation scenarios and land prices were evaluated by
considering the effects of similar practices in the past. As a result of the evaluation, principal
approaches regarding the principles and approaches of high-scale transportation investments
have been produced.
Keywords: Eurasia Tunnel, Marmaray, Third Airport Projects, Third Bridge Projects, Transportation

1.GİRİŞ
Kentler sürekli değişen ve dönüşen toplumsal yapı birimleridir. Kentteki bu değişim ve
dönüşümler bazen yaşam kalitesini arttırıcı yönde olurken; bazen de kentin fiziksel, ekonomik
ve toplumsal olarak köhneleşmesine, eskimesine ve bozulmasına sebep olabilir (Akkar, 2006).
Kentsel dönüşüm kavramını da: fiziksel, ekonomik ve toplumsal açıdan çöküntüye ya da
bozulmaya uğramış kent mekânın yeniden canlandırılması olarak tanımlanabilir. Türkiye’de
1980 öncesinde kentler yağ lekesi gibi büyürken, 1980 sonrasında toplu konut alanları, eğitim
alanları ve sanayi bölgeleri gibi büyük arazi kullanımlarının eklenmesiyle büyümeye devam
etmiştir. Büyük arazi kullanımları kentin dışında konumlanırken merkezde yer alan işlevlerin
boşalmasına sebep olmuştur. Kentin çeperi hızla büyürken kent merkezi boşalarak çöküntü
alanları haline gelmeye başlamıştır (Uzun, 2017; Tekeli, 2011). Kentsel dönüşüm
uygulamalarının sadece konut alanları üretimi ve depreme dayanaklılık gibi çerçevelerde ele
alınması, yoğunluk ve bu bölgelerdeki ulaşım politika ve kararların uygulamalardan önce
belirlenmemesi, kent içi ulaşım için olumsuz etkiler oluşturmakta ve yeni sorunları beraberinde
getirmektedir.
Ulaşım ve arazi kullanımı birbiri ile etkileşim halinde olan iki kavramdır ve aynı zamanda arazi
kullanımının önemli bir basamağıdır. Ulaşım sadece ekonomik kalkınmayı desteklemekle
kalmaz, aynı zamanda mekânsal organizasyon üzerinde de bir etkiye sahiptir (Osazuwa, 2015).
Başka bir ifade ile arazi kullanımı ekonomik, sosyal ve mekânsal açıdan insanların isteklerini
karşılayacak şekilde mevcut açık alanın sınıflandırılmış kullanımıyken ulaşım, insanların
sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için bir bölgeden diğerine insan, mal ve hizmetlerin
hareketi olarak tanımlanabilir. Kent içi ulaşım çeşitli aktivitelere göre şekillenirken, arazi
kullanımı da bu aktivitelere göre oluşmaktadır. Kent içi ulaşım arazi kullanımını erişilebilirlik
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yolu ile etkilemektedir ve bu durumda kent makro formunun değişimine sebep olmaktadır
(Şenbil, 2012). Kentin herhangi bir bölgesindeki arazi kullanımındaki değişiklik kentin bu
bölgeye bağlanan ulaşım ağlarında yolculuk artışına sebep olmaktadır (Elker, 2002). Başka bir
ifade ile her arazi kullanım değişimi yeni bir ulaşım talebi oluşturmakta ve karşılıklı etkileşim
süreci devamlı hale gelmektedir. Büyükşehirlerde ticari ve konut alanlarının iç içe geçmiş
olması ve oluşan ulaşım altyapısı ihtiyacının, etkileşimi göz önüne alan düzenlemeler yerine
ilave kararlar ile karşılanması, kent içi ulaşım erişilebilirliğinin giderek azalmasına sebep
olmaktadır.
Bu bağlamda Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlaması, deniz ticareti için boğaza hakim
olan İstanbul özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar sebebiyle de hızlı bir şekilde gelişmeye
ve dönüşme sürecine girmiştir. Özellikle ulaşım kararlarından sonra kentsel alanın hızla
büyümeye devam etmesi, çevresinde yer alan doğal alanlarda baskıyı arttırmaktadır. Kentte
yaşanan ulaşım sorunun ana nedeni; gelen göçlere karşı sağlıklı bir planlama anlayışının
olmaması ve geçici çözüm önerileriyle çözülmeye çalışılması olarak söylenebilir. Kentin talebi
karşılayamamasıyla çarpık yapılaşma günden güne artmaya devam etmektedir. Aynı zamanda
trafik sorunlarına çözüm denilerek yapılan yatırımlar sonucunda büyük arazi kullanımları yer
değiştirmekte, iş olanakları artmakta dolayısı ile göç artmakta ve çalışanların yakında oturma
isteği ve erişilebilirlik yeni cazibe merkezleri oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, İstanbul’da yapılmış ve yapılmakta olan 4 önemli yüksek ölçekli ulaşım
yatırımlarından en önde gelen Marmaray, Avrasya Tüneli, Üçüncü Havalimanı Projesi ve
Üçüncü köprü projesi seçilmiştir. Bu projeler nedeniyle artan erişilebilirlik ile kentsel alanlar
üzerinde yaratacağı etkiler geçmişte yaşanan benzer uygulamaların kente etkileri de göz önüne
alınarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda yüksek ölçekli ulaşım yatırımlarının
hangi ilke ve yaklaşımlarla ele alınmasına dair ilkesel yaklaşımlar üretilmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
İstanbul’da yüksek ölçekli ulaşım yatırımlarının arazi kullanım ve kentsel dönüşüm süreçleri
üzerinde yaratacağı olası etkilerin değerlendirilmesi için 4 aşamadan oluşan bir metot
geliştirilmiştir.
ETAP 1 - Hazırlık ve Seçim
- Çalışma alanının belirlenmesi
Bölgedeki
genel
ulaşım
sorunlarının ve kente etkilerinin
incelenmesi
-Ulaşım uygulamalarının arazilere
göre
listelenmesi
ve
sınıflandırılması

ETAP 2 - Projeler ve
Özellikleri
Örnek
projelerin
belirlenmesi
Proje
Alanları
ve
Özellikleri Hakkında Veri
Toplanması
- Projelerin Sonuçlarının
Araştırılması Şekil 4. Akış

ETAP 3 - Analiz
- Örnek projelerin kente etkilerinin
incelenmesi
- Sayısal Veriler
-Projelerin
arazi
fiyatlarına
etkilerinin değerlendirilmesi
- Gerçekleşebilecek / Gerçekleşen
Dönüşümler
Şeması
- Projelerin Hedeflerine Ulaşımının
Sorgulanması
- Yeni Sorunlar ve Beklenti Dışı
Değişimler

ETAP 4 – Genel
Değerlendirme

-Sonuç ve öneriler
İlkesel
Yaklaşımlar
- Politika Önerileri

Etap 1’de; yüksek ölçekli ulaşım yatırımlarının en yoğun yapıldığı İstanbul çalışma alanı olarak
belirlenerek, bölgedeki ulaşım sorunları, kentin nüfusu ve araç sayıları ve yatırımlar incelenerek
kente yarattığı ve yaratacağı etkilerden bahsedilmiştir. Etap 2’de; İstanbul için yapılan
değerlendirme sonrasında Marmaray, Üçüncü Köprü, Avrasya Tüneli ve Üçüncü Havalimanı
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projeleri örnek alanlar belirlenerek uygulanan projelerin etkileri araştırılarak değerlendirilmesi
sağlanmıştır. İstanbul için yapılan bu yüksek ölçekli ulaşım yatırımlarının kentsel dönüşüme ve
arazi fiyatlarına olan etkileri incelenmiştir. Bu bağlamda çeşitli emlak siteleri ve haber kanalları
taranarak arazi fiyatlarında olan değişiklikler incelenmiş ve grafikler kullanılarak arazi fiyatları
değerlendirilmiştir (Zingat, 2019). Etap 3’de; seçilen örnek projelerin kentte yarattığı ve
yaratacağı etki geçmişte yapılan projelerde örnek alınarak incelenmiştir. Uygulanan projelerin
gerekliliği, projelerin etkiledikleri bölgeler göz önüne alınarak arazi fiyatlarındaki değişimler,
öngörülen ve gerçekleşen dönüşüm senaryoları ve kentsel arazi fiyatları ve kente etkileri
incelenmiştir. Etap 4’de; ise uygulanan yatırım kararlarının hangi ilke ve yaklaşımlarla ele
alınması gerektiğine dair bir değerlendirme ve öneri sunulmuştur.
3.ÇALIŞMA ALANININ BELİRLENMESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yayımlanan İstanbul’da ilan edilen riskli alanların dağılımı
incelendiğinde toplamda 1106,25 hektar 40 adet alan belirtilmiştir. Yaklaşık 2 milyon 300 bin
konut olduğu ve mevcut yapı stokunun da %50- %60’ı kaçak yapı olarak belirtilmiştir (Türkiye
Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019).

Şekil 2. İstanbul ili yatırımları

Şekil 2’de İstanbul’da yapılan Marmaray, Avrasya Tüneli, Üçüncü Köprü ve Üçüncü
Havalimanının uygulanan projelerin güzergâhları ve etkilediği bölgeler görülmektedir.
Uygulanan projeler kapsamında kuzeyde Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve
Çekmeköy etkilenirken; güneyde ise Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Üsküdar ve Kadıköy en çok
etkilenen alanlar olarak görülmektedir.
4.ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
İstanbul iki kıta üzerine yerleşmiş kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi
bulunmaktadır. Yerleşim alanları genel olarak ilin güneyinde yer alırken orman alanları ve su
havzaları da kuzeyinde yer almaktadır (Kuzey Ormanları Savunması, 2015). Özellikle 1950’li
yıllardan itibaren göç nedeniyle önemli bir çekim merkezi haline gelmeye başlamış ve artan
nüfus nedeniyle sosyo-ekonomik gelişme baskısı da artmış ve kentin bütünüyle planlı bir
şekilde gelişmesi zorlaşmıştır (İUAP, 2011). Yapılan yatırımlar sebebiyle de hızlı bir şekilde
gelişme ve dönüşme sürecine girmiştir. İstanbul ili 2018 yılı yatırım programı incelendiğinde
ulaştırma sektöründe 290 adet proje uygulanacağı, bu projelerin 227 tanesi İstanbul ve
ilçelerinde, 63 tanesinin ise diğer illerle ortak olarak belirtilmiştir. Yatırım ödeneklerinin
sektörel olarak dağılımı incelendiğinde şekil 3’te en yüksek değerin ulaştırma sektöründe
olduğu görülmektedir (T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2019).
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Ulaştırma
Eğitim
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Diğer kamu hizmetleri
Enerji
İmalat
Tarım

Şekil 3. 2018 yılı yatırımların sektörel dağılımı

İstanbul ili ulaşım projeleri incelendiğinde 2018 yılı yatırım programında 152 adet yatırım yer
almaktadır. İstanbul yatırımları Türkiye içerisinde %7‘lik bir orana sahipken; kent içerisinde en
büyük pay %27.39 ile ulaşım hizmetlerine ayrılmıştır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018;
T.C. İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, 2019). Öncelikli yatırımların
başında karayolu ve demiryolu yatırımları ön plana çıktığı görülmektedir (İUAP, 2011).
Yapılan yatırımlar yeni istihdam olanağı sağlayacağından dolayı bölgenin çekiciliğini
arttıracağı için göçe sebep olacağı söylenebilir. Bu nedenle geçmişten itibaren nüfus verilerini
de incelemek önem arz etmektedir. Bölgede nüfus değişimi incelendiğinde özellikle köprülerin
faaliyete geçmesiyle hem nüfusta hem de araç sayısında önemli bir artış gözlemlenmiştir
(TÜİK, 2019).
Tablo 1. İstanbul’da yıllara göre otomobil sayısı ve nüfus değişimi
Nüfus
Özel
otomobil
sayısı
Özel
otomobil
sahipliği
(1000
kişiye)

1970
3,019,032
55,400

1980
4,741,890
201,400

1990
7,309,190
559,800

2000
10,018,735
1,250,000

2010
13,255,685
1,821,694

2017
15,029,231
2,813,027

2018
15,067,724
2,887,581

47

49

76,9

125

137

187

192

Yukarıda da görüldüğü üzere nüfusun ve araç sayısının hızla artmasıyla yeni çözümler
üretilmesi bir gereklilik halini almıştır. İstanbul için yapılan araştırmalar sonucunda üretilen
çözümlere örnek olarak Marmaray Projesi, Avrasya Tüneli Projesi, Üçüncü Köprü Projesi ve
Üçüncü Havalimanı Projeleri seçilmiş ve bu projelerin İstanbul’a olan etkileri incelenmiştir.
4.1.Marmaray Projesi
Marmaray Projesi Halkalı ve Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli
demiryolu sistemiyle bağlamak amacıyla İstanbul’da mevcutta var olan demiryolu sisteminin
iyileştirilmesine ve boğaz tüp geçişi inşasına dayanmaktadır (Marmaray, 2019).
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Şekil 4. Marmaray projesi güzergahı

Projenin birinci etabında şekil 4’te de görülen Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar ve
Ayrılıkçeşme istasyonları kurularak faaliyete geçmiştir. İlerleyen süreçte Marmaray projesi ile
birlikte güzergahın aynı kalacağı fakat binalarının onarımdan geçirileceği ya da yeniden inşa
edileceği, yeni istasyonlar eklenirken bazı istasyonlar da kaldırılacağı belirtilmiştir. Bu
durumda yeni kamulaştırma projeleri ile bireyler yaşadıkları çevreden ayrılmak zorunda
kalacağı, bazı istasyon yerleri kaydırılacağı için, bazı istasyon binaları da işlevsiz kalacağı
öngörülmüştür (Gökdemir, 2016). Gerek Marmaray Hattı üzerinde gerekse hat çevresinde yer
alan yerleşimlerin emlak değerlerinin proje ile birlikte arttığı görülmektedir. Değeri artan
bölgelerde belediye aracılığıyla başlatılan Halkalı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kazlıçeşme
meydan yenileme projesi gibi kentsel dönüşüm projelerinin de ön plana çıktığı görülmektedir.(
Milliyet Emlak, 2019).
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Şekil 5: Marmaray Projesinin arazi fiyatlarına etkisi

Marmaray’ın ilk etabının 2013 yılında açılması ile birlikte arazi fiyatlarında önemli bir
değişiklik olmaya başladığı görülmektedir. Marmaray ile birlikte Kadıköy, Pendik ve
Altunizade emlak fiyatlarında artış gözlenirken, Ayrılıkçeşme gibi bağlantı noktalarında da
prestijli konut ve iş merkezlerinin yer alması sebebiyle arazi fiyatlarında, binaların satış ve
kiralama bedellerinde büyük değişiklikler gözlemlenmiştir (T24 Bağımsız İnternet Sitesi, 2019;
Emlak Kulisi, 2019; Emlak sayfası, 2019). Yine Zeytinburnu’nda hem metro yatırımlarının
olması hem de kıyı şeridinin yapılaşmaya açılması sebebiyle yatırımcılar için önemli bir odak
noktası haline gelmeye başladığı görülmektedir. (Emlak Kulisi, 2019; Yapı Sektörünün Haber
Portalı. 2019).
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Şekil 6. Marmaray Projesi ve etkileyebileceği alanlar

Marmaray ve Avrasya Tüneli ile önemli bir merkez haline gelen Fatih’te Süleymaniye ve
Sulukule’nin 2005 yılında kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmesi yapılan Marmaray
projesinin oluşturduğu erişilebilirlik nedeniyle değer mi kazandı sorusunu akla getirmektedir.
Marmaray Projesi ile modern kesintisiz ve çevreye zararsız bir proje olarak sunulmuş fakat
yapılan bu yeni yatırım ile bölgenin emlak değerinde artış gözlenmiştir. Öngörüldüğünün
aksine değiştirilen istasyonlarda dönüşüm süreci başlamamış ancak proje ile bağlantılı, kent
içerisindeki bölgelerde mevcut durumda arazi fiyatlarını ilerleyen süreçte ise dönüşüm sürecini
etkileyebileceği söylenebilir.
4.2.Üçüncü Köprü Projesi
1973 yılında Boğaz’a birinci köprünün yapılması ile ve devamında kenti besleyecek çevre
yollarının yapılması ile kent hem nüfusu hem de arazi kullanım yapısı bakımından yoğunlaşarak
daha kuzeye yönelmeye başlamıştır (TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi, 2010).

(a)
(b)
Şekil 7. 1973’e kadar gelişen yerleşim alanları ve 1973-1990 yılları yerleşim alanları

Yapılan köprüyle birlikte Şekil 7b’deki gibi yapılaşma alanlarında artış gözlenmiştir. Artan
nüfusu, araç sayısını ve transit trafiği karşılamak amacıyla ikinci boğaz köprüsü düşünülmeye
başlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve TEM’in faaliyete geçmesiyle şekil 8’de
görüldüğü gibi yayılma oluşmuştur.
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Şekil 8. 1990-2006 yılları yerleşim alanları

İkinci köprü ve TEM’in yapılmasıyla sanayi gibi büyük arazi kullanımları kent çeperine doğru
yayılmaya başlamıştır (TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi, 2010). Bu süreçte bölgeye olan göç
artmış ve düşük gelirli bireyler de ulaşım maliyetlerini düşürmek amacıyla kendilerine yeni
alan arayışına girerek çeperlere doğru kaymaya başlamıştır. Ulaşım projelerinin gelişmesi
uygulanabilirliğinin artması ile büyük yatırımlarında önünün açıldığı söylenebilir. Yalnızca
ikinci köprünün etkisiyle İstanbul kendiliğinden ve çoğu zaman plansız, projesiz ve kaçak bir
şekilde kuzeye doğru büyüdüğü görülmektedir.(Candan ve Özbay, 2014).
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Şekil 5. Üçüncü köprü ve bağlantı yollarının arazi fiyatlarına etkisi

Kentsel dönüşüm ve arazi fiyatları açısından incelendiğinde yapılan bu yüksek ölçekli ulaşım
yatırımı ile üçüncü köprünün bağlantı yollarına yakın olan Eyüp, Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer,
Beykoz, Çekmeköy, Karaburun, Riva ve Uskumruköy’ün arsa ve tarla fiyatları değerlendiği
görülmektedir (CNN Türk, 2019; Yeni Şafak, 2019). Üçüncü Köprü projesi güzergâhının 2011
yılında duyurulmasıyla birlikte arazi fiyatları artmaya başlamış 2016 yılında kullanıma
açılmasıyla birlikte ise artış devam etmiştir.

Şekil 6. Üçüncü köprü güzergâhı ve etkileyebileceği alanlar
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Marmaray projesinin uygulanması halinde gerek olmayacağı söylenen Üçüncü köprü ve
bağlantı yolları projesi ile birlikte hem Avrupa Yakası’nda hem de Anadolu Yakası’nda birçok
alanın etkilendiği yukarıda da görülmektedir. İki köprünün de tamamlanmasıyla görülmüştür
ki köprüler yeni yerleşim alanlarını ve dolayısıyla kendi trafiklerini tetiklemişlerdir. Kent içi
ulaşım planlamasının asıl amacı olan yolcu taşınmasından ziyade araç taşıması yapılmaktadır.
İlerleyen süreçte diğer köprü örneklerinde olduğu gibi bu alanlarında yerleşime açılması
kaçınılmaz bir durum olacağı söylenebilir.
4.3.Avrasya Tüneli Projesi
İstanbul Boğazı Karayolu Tünel Geçişi Projesi olarak bilinen Avrasya Tüneli, yüksek teknoloji,
ileri mühendislik teknikleri ile kıtaları birleştiren hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye
zarar vermeyen bir ulaşım alternatifi olarak hizmet vermek amacıyla inşa edilmiştir (Avrasya
Tüneli, 2019).

Şekil 7. Avrasya Tüneli güzergahı ve uzunluğu

Avrasya Tüneli şekil 11’de görüldüğü gibi Kazlıçeşme’den başlayıp Çatladıkapı’da tünele girip
Harem’de tünelin bitişiyle Göztepe’de de son bulmaktadır. Tünele giriş ve çıkışlar için Avrupa
Yakası’nda mevcut sahil yoluna Anadolu Yakası’nda ise E-5 yoluna yeni şeritler eklenmiştir.
Yeni eklenen şeritlerle erişilebilirlik arttığından dolayı ve tüneli toplu taşıma araçlarının
kullanamaması nedeniyle sahil yolu boyunca trafik artmaya devam etmektedir ve bu da tarihi
yarımada için baskı oluşturmaya devam edeceği söylenebilir. Öte yandan Tarihi Yarımada’nın
hem siluetini hem de yaya odaklı dolaşımını ve toplu taşımaya dayalı ulaşım sistemini tehdit
etmesi ve yarattığı yeni yatırım potansiyeli, Sulukule’deki kentsel dönüşüm sürecine ve benzer
dönüşüm kararlarının alınmak istendiği, Fener-Balat gibi Tarihi Yarımada’nın özgün kentsel
ve tarihi dokularının daha yoğun ve daha prestijli hale gelmesi Avrasya Tüneli Projesi ile
birlikte daha da hızlı bir hal almaktadır. Bu alanlara ve yakın çevrelerine erişim her iki yakadan
da otoyol niteliğindeki sahil kesiminden ve bağlantı yollarından sağlanabilir bir nitelik
kazanarak bölgeyi daha cazip bir hale getireceği söylenebilir (Emlak Kulisi, 2019,).
10000
Bakırköy

8000

Zeytinburnu

6000

Fatih

4000

Üsküdar

2000

Kadıköy

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ataşehir
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Avrasya Tüneli’nin 2016 yılında faaliyete girmesiyle beraber arazi değerlerinde önemli bir artış
görülmektedir. Avrasya Tüneli’nin yapımı ile Marmaray’ın etkisine benzer bir şekilde
İstanbul’un güney kıyısında ve iki yaka arasında etki oluşturduğu görülmektedir. Aynı
zamanda Kadıköy’de Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi projelerin arasında önemli bir noktada
yer alan Fikirtepe’nin de 2010 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi projenin etkileri
arasında gösterilebilir.

Şekil 9. Avrasya Tüneli ve etkileyebileceği alanlar

Yapılan yüksek ölçekli ulaşım yatırımıyla hem kentin silueti havalandırma boruları nedeniyle
bozulmuş, hem de açılan yeni yollar sebebiyle ulaşım başlangıçta rahatlamış olsa da bölge
yeniden cazip hale gelmiş ve araç yoğunluğu tekrar artmaya başlamıştır. Ayrıca projenin toplu
taşımaya özendirmekten uzak olması tarihi yarımada da bu ulaşım yoğunluğu ada üzerinde de
yapılaşma baskısını arttırdığı söylenebilir.
4.4.Üçüncü Havalimanı Projesi
Proje için seçilen bölge İstanbul’un Kuzey Ormanları’nda, Terkos Gölü’ne yakın ve Akpınar,
Yeniköy ve Ağaçlı köylerinin arasında 7.650 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Avrupa Yakası
ve Karadeniz kıyılarında 42.300 hektarlık alan Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesine İlişkin Yasa ile 2012 yılında ‘Rezerv yapı alanı’ olarak belirlenmiş, 2013
yılında bakanlık bu alanlar ile ilgili kararlara bakması için TOKİ’yi görevlendirmiştir. Projenin
ilanı ile kamulaştırma çalışmaları başlatılmış ancak arsa sahipleriyle anlaşılamayınca dava
sürecine girilmiş ve davanın TOKİ’nin lehine sonuçlanması sonucunda Bakanlar Kurulu 2014
yılında 3. Havalimanı Projesi kapsamındaki İmrahor, Tayakadın, Yeniköy, Ağaçlı, Akpınar ve
İhsaniye köylerinde ki araziler için bir gerekçe göstermeden acele kamulaştırma kararı
çıkartılmıştır. (Kuzey Ormanları Savunması, 2015) Acele kamulaştırma kararıyla da ilerleyen
süreçte bu alanların yerleşmeye açılacağını söylemek mümkündür.
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Projenin ilan edilmesi ile Arnavutköy ve Eyüp’te arazi fiyatları arttığı, Çatalca ve Terkos’ta
satılık arazinin kalmadığı gözlemlenmiştir (Kuzey Ormanları Savunması, 2015). Köylülerden
ucuza kapatılan araziler, sonrasında el değiştirerek lüks firmalara devredilmiştir (Aydınlık
gazetesi, 2019). İncelenen diğer projelerde de olduğu gibi havalimanı inşaatından geriye kalan
araziler inşaat şirketleri için cazibe merkezi olmaya başlamıştır. Yine havalimanı yakınında yer
alan Uskumruköy, Poyrazköy, Kemerburgaz, Kayabaşı bölgesi ve Arnavutköy arazi
fiyatlarında artış gözlemlenmektedir (Yapı Sektörünün Haber Portalı. 2019; Dünya, 2019; CNN
Türk, 2019). Üçüncü havalimanı için yapılan plan değişikliği ile hem havalimanı hem de
üçüncü köprüye ve yapılması planlanan kanal İstanbul’a yakın konumda olan Arnavutköy de
2,7 milyon metrekare arazi de imara açıldığı görülmektedir (Evrensel, 2019).

Şekil 15. Üçüncü havalimanı ve etkileyebileceği alanlar

Bu bağlamda Üçüncü havalimanı projesinin, üçüncü köprü projesi ile birlikte
değerlendirilebilir. Hem havalimanın hem de üçüncü köprünün İstanbul’un kuzeyine yapılması
görece yerleşilmemiş olan arazilerin yerleşime açılması bakımından büyük önem taşımaktadır.
Bölgedeki arazi fiyatlarının da artması da bu görüşü destekler niteliktedir. Uzun vade de orman
ve 2B alanlarının yapılaşmaya açılabileceğini söylemek mümkündür.
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
İstanbul’da yapılmış ve yapılmakta olan 4 önemli yüksek ölçekli ulaşım yatırımlarından en
önde gelen Marmaray Projesi, Avrupa ve Asya arasında daha hızlı, konforlu ve çevreyi
kirletmeyen bir proje olarak ileri sürülmüş ancak yeterli analiz çalışması yapılmadan 2013
yılında faaliyete girmiş ve bölgedeki arazi fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanmıştır.
Üçüncü köprü projesi, Marmaray projesinin yapılması halinde gerekli görülmeyeceği
söylenmiş olsa da her türlü olumsuz rapora rağmen yapılmış ve önceki köprü projelerinde de
olduğu gibi yine çevresindeki araziler yerleşim açısından cazip bir hale gelmiştir. Avrasya
Tüneli, toplu taşımaya özendirmekten ziyade bireylere daha hızlı ulaşım sistemi sunması
nedeniyle ön plana çıkmış ve bu da ulaşım sorunlarını çözmekten ziyade yeni sorunların ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Son olarak Üçüncü Havalimanı Projesi, İstanbul’un akciğeri sayılan
Kuzey Ormanları’nda, büyük ölçüde su ihtiyacının sağlandığı Terkos Gölüne yakınlığı, zemin
yapısının uygun olmaması ve ekolojik dengeyi bozacağı nedeniyle istenmemesine rağmen
bugün büyük ölçüde tamamlanarak kullanıma açılmıştır.
Uygulanan projeler genel olarak incelendiğinde yüksek ölçekli yatırım kararlarının ulaşım
planlamasında yapılması gerektiği gibi araştırma sürecinden geçmeden, trafik hacimlerini,
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kapasitelerini araştırmadan ve arazi kullanım modellerini kullanıp olası trafik tahminlerini
yaparak değil yalnızca bireyleri taşımak amacıyla, ani, parçaçıl ve üst ölçekli kararlara
uyulmadan yapıldığını görmekteyiz. Düşünülmeden alınan her ulaşım kararı bireyleri özel araç
kullanımına özendirmekte ve öncelikle geçtiği alanı cazip hale getirmekte sonrasında ise trafik
her geçen gün içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Üst ölçekli kararlara ve bütüncül ulaşım
çözümlerine uymayan, rantı arttırmaya ve toplu taşımadan ziyade bireysel araç kullanımına
yönelik kararlar olduğu görülmektedir. Geçmiş örnekler de incelendiğinde kente yapılan her
yeni yatırım ile bölgeye olan erişilebilirlik artmakta ve talebi de aynı doğrultuda etkilemektedir.
Dolayısı ile bölgede yeni konut, sanayi ve ticari alanlar oluşmaya başlayacak ve bu alanlarda
kendi trafiklerini yaratacağı söylenebilir.

Şekil 16. Mega projeler ve etki alanları

İstanbul’da önemli bir sorun olan trafiğe çözüm getirebilmek adına ve daha yaşanabilir bir
çevrede yaşayabilmek için bundan sonraki süreçte ve uygulanan projelerin kentleşmeyi daha
da arttırmasını önlemek amacıyla çeşitli önemler alınabilir. Bu bağlamda; ulaşım projeleri
nedeniyle yerleşime açılması muhtemel olan orman ve 2B arazilerinin korunmasının
sağlanması, insanların bireysel araç kullanımından ziyade toplu taşımaya yöneltilmesi ve bunun
için mevcut toplu taşıma hatların ücret iyileştirmeleri vb. yapılması, mevcut ulaşım hatlarında
düzenlemeler yapılarak diğer ulaşım ağları ile bağlantısının arttırılarak sinyalizasyon sistemleri
veya yönlendirme çalışmaları ile ulaşım sisteminin verimliliğinin sağlanması, ulaşım
kapasitesinin arttığı alanlarda yapılaşma yoğunluklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar
yapılması, toplu taşıma araçlarının herkes için erişilebilir olması, bireysel araçların yoğunluğun
olduğu merkezi alanlara erişiminin kısıtlanarak toplu taşıma araçlarının bu bölgelere girişlerine
izin verilmesi sağlanabilir.
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Özet
Dağıtım ve iletim hatlarında su kayıplarının azaltılması ve kontrol altına alınması uzun dönemli
kentsel su yönetimi açısından oldukça önemlidir. Gelir getirmeyen suyun en önemli
bileşenlerinden biri olan rapor edilmeyen sızıntıların farkına varılması ve azaltılması için
sürdürülebilir bir stratejinin geliştirilmesi gereklidir. Bu çalışmada, uzun dönemli su kayıp
yönetimi stratejisi ve beklenen faydalar tartışılmıştır. Bu amaçla Kayseri su dağıtım sistemi
uygulama alanı olarak seçilmiştir. Uzun dönemli su kayıp yönetimi stratejisi için ilk önce şu
bileşenleri dikkate alarak mevcut durum analizi gerçekleştirilmiştir; (i)verilerin ölçülmesi, (ii)
suyun üretilmesi ve dağıtılmasında otomasyon sistemleri, (iii) abone ve arıza yönetimi, (iv)
performans analizi ve izleme. Bu analize göre Kurumun su kayıp yönetimi açısından zayıf ve
güçlü yönleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, izole ölçüm bölgeleri planlanmış, sahada sıfır basınç
testi çalışmaları yapılmış SCADA otomasyon sistemi ile debi ve basınç değişimleri izlenmiştir.
Çalışmadaki ilk sonuçlara göre, su ve enerji verimliliği açısından önemli kazanımlar elde
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rapor edilmeyen sızıntılar, Sürdürülebilir su yönetimi, Gelir getirmeyen
su
DEVELOPMENT OF LONG-TERM SUSTAINABLE WATER LOSS
MANAGEMENT STRATEGY: KAYSERI DISTRIBUTION SYSTEM CASE STUDY
Abstract
Reduction and control of non-revenue water (NRW) in water distribution and supply systems
is very important for long-term urban water management. A sustainable strategy should be
introduced to recognize and reduce unreported leaks, one of the most important components of
NRW. In this study, the long term water loss management strategy and their results are
discussed. For this aim, Kayseri water distribution system was selected as study area. In order
to present the long-term strategy, current condition analysis was performed based on main
components such as; (i) the measurement of the data, (ii) automation systems in the production
and distribution of water, (iii) customer and fault management, (iv) performance monitoring.
According to the analysis, the strengths and weaknesses of water utility in terms of water
management were tried to be put forward. Moreover, isolated measurement zones were
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planned, the zero pressure test works are completed and SCADA automation and instantaneous
monitoring activities are carried out. According to the preliminary results of the study,
significant gains were obtained in terms of water and energy efficiency.
Keywords: Un-reported leakages, Sustainable water management, Non-revenue water

1. GİRİŞ
Su kayıplarının ve sızıntıların uzun vadeli çözümler ile kontrol altına alınması bir Su Kanal
İdaresinde sürdürülebilir kentsel su yönetimi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.
Uzun dönemli strateji ortaya koyabilmek için detaylı bir mevcut durum analizinin yapılması,
ölçülebilir ve uygulanabilir göstergeler esas alınarak Kurumun zayıf ve güçlü yönlerinin ortaya
konulması ve en uygun çözüm stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek için,
verilerin düzenli ölçülmesi ve izlenmesi, yeterli teknik altyapının olması ve en önemlisi
Kurumsal veya yönetimsel desteğin olması oldukça önemlidir. Su kayıplarının azaltılması,
önlenmesi, kontrol altına ve tespit edilmesine yönelik son yıllarda çeşitli araştırmacılar
tarafından çalışmalar yapılmış ve farklı yöntemler ve araçlar önerilmiştir. Farley ve Liemberger
(2005), su kayıplarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için gelir getirmeyen su
bileşenlerinin araştırılması, değerlendirilmesi, mevcut durumun ortaya konulması ve buna göre
her bir dağıtım sistemine uygun yol haritasının çıkarılması gerektiğini vurgulamıştır. Eugine
(2017) su dağıtım sistemlerinde sızıntıların farkına varılmasına temel oluşturmak için toplam
gece debisi yaklaşımı ile sızıntıların tahmin edilmesini amaçlamış ve geliştirilen modelin
oldukça başarılı sonuçlar verdiği ifade edilmiştir.
Boztaş (2017) Malatya ili merkez içme suyu dağıtım sisteminde 2007-2016 yılları arasında
gözlenen “servis bağlantısı arızasını” analiz etmiştir. Arıza kayıtlarının konumsal olarak
dağılımı sayısal harita üzerinde incelenmiş ve benzer şekilde şehir merkezinde eski yerleşim
yerlerinin olduğu bölgelerde arıza yoğunluğunun yüksek olduğu tespit edilmiştir. Farah ve
Shahrour (2017) sızıntıların tespit edilmesi ve kontrol altına alınmasında geleneksel su dengesi
tablosunu ve minimum gece debisini temel alan akıllı su yönetimi teknolojisi metodolojisini
önermiştir. Önerilen yaklaşımın rapor edilen sızıntıların tespit edilmesinde önemli katkılar
sunduğu ve gelir getirmeyen su oranının % 36 seviyelerine inmesinde etkili olduğu
belirtilmiştir. Gupta ve Kulat (2018) su dağıtım sistemlerinde meydana gelen sızıntıların
Kurumlar için önemli teknik-sosyal ve ekonomik olumsuz etkilere sebep olduğu ve su
kaynaklarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için sızıntıların farkına varılması,
tespit edilmesi, yerinin belirlenmesi ve kontrol altına alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Ismaeel ve Zayed (2018) kentsel su yönetiminde ve kaynakların daha verimli kullanılmasında
önemli bir araç olarak performans göstergelerini önermiştir.
Bu göstergeler esas alınarak dağıtım sisteminin mevcut durumun ortaya konulması ve zamana
bağlı olarak performansının izlenmesinin su kayıpları ile mücadelede önemli bir araç
olabileceği vurgulanmıştır. Durmuşçelebi (2018) içme suyu dağıtım sistemlerinde izole
bölgelerin kentsel su yönetiminde önemli katkılar sağladığı ve su kayıp oranını önemli ölçüde
düşürdüğü ve uzun vadede su yönetimi açısından oldukça faydalı olduğunu vurgulamıştır. Bu
çalışmada, uzun dönemli su kayıp yönetimi stratejisi ve beklenen faydalar tartışılmıştır. Bu
amaçla Kayseri su dağıtım sistemi uygulama alanı olarak seçilmiştir.
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KAYIP YÖNETİMİ STRATEJİSİ
2.1. Mevcut Durum Analizi
Su kayıp yönetiminde en temel adım mevcut durum analizi gösterilebilir. Bu aşama temel
olarak aşağıda verilen bileşenleri içermektedir; (i) şebeke veri tabanı ve yönetim sistemi:
Şebekenin mevcut durumunun belirlenmesi, (ii) abone yönetim sistemi: Abone yönetimi ve
yönetimi bileşenlerinin mevcut durumu, (iii) sayaç yönetim sistemi: Sayaç yönetimi ve
bileşenlerinin mevcut durumu, (iv) şebeke ölçüm-izleme bilgi sistemleri: Mevcutta ölçülenizlenen-analiz edilen verilerin niteliği, ölçüm sıklığı, Sistemin zayıf ve güçlü yönlerinin
belirlenmesi (v) su kayıplarının önlenmesi noktasında sahada yapılan çalışmalar şeklinde
verilebilir. KASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanında su kayıplarının önlenmesi amacıyla ilk
önce mevcut durum analizi yapılmış ve bunun için sahada ölçüm yapılan veriler araştırılmıştır.
Bilindiği üzere içme suyu dağıtım sistemleri dinamik bir yapıya sahip olup sistematik olarak
düzenli bir şekilde sahadaki verilerin otomasyon sisteminde güncellenmesi gerekmektedir.
Aksi durumda su kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalardan beklenen faydaların
elde edilmesi oldukça güç olmaktadır.
2.2. İzole Bölge Tasarımının Temelleri
Çalışma kapsamında Kayseri merkez dağıtım sisteminde pilot izole ölçüm bölge oluşturma
çalışmaları planlanmıştır. İzole ölçüm bölgesi “Sınırları diğer şebekelerden izole edilmiş, tek
veya birden fazla girişi olan, tüm bileşenleri kendi içinde değerlendirilen bir sistem” olarak
tanımlanabilir. İzole ölçüm bölgesi oluşturmada amaç; ölçülebilir, kontrol edilebilir ve
izlenebilir bir sistem elde etmektir. Su kayıpları ile mücadele etmek, kontrol altına almak ve en
uygun önleme stratejisi geliştirmek, sürdürülebilir su yönetimi açısından oldukça önemlidir.
Ancak bu büyük şebekelerde sistemin tamamı için bu çalışmaları yapmak zaman alıcı ve
oldukça maliyetlidir. Bu nedenle son zamanlarda su kayıp yönetiminde daha etkin bir strateji
ortaya koyabilmek için, sistemi daha küçük, ölçülebilir alt bölgelere ayırma yoluna
gidilmektedir. İzole ölçüm bölgesinde su kayıp yönetimi aşamaları ve gerekli veri tabanları
sırasıyla Şekil 1 ve 2’de gösterilmiştir. İzole bölge oluşturmada temel olarak göz önüne alınan
ölçütler ve sınır değerler Tablo 1’de verilmiştir (Durmuşçelebi, 2018).
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Şekil 1. İzole Bölgede su kayıp yönetimi adımları

Şekil 2. İzole Bölge oluşturmada gerekli veri tabanları
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Tablo 1. İzole bölge tasarımında önerilen sınır değerler (Durmuşçelebi, 2018)
Tasarım Ölçütleri
Literatürde Önerilen sınırlar
Toplam giriş sayısı?
1 veya 2
Toplam Hat uzunluğu?
5-30 km ortalama 15 km
Toplam servis bağlantı sayısı?
500-3000
Toplam abone sayısı?
1000-5000
Toplam hizmet edilen nüfus?
4000-10000 arası
Toplam potansiyel izolasyon vana sayısı? Şebeke beslenme durumuna göre
Kritik noktalar arasında zemin kotu farkı
Ortalama 30-40 m
Bölgede basınç değişimi (maks.-min.)
Ortalama 2-4 bar
Tasarım ölçütleri göz önüne alınarak izole bölge büyüklüğü, sınırları, abone sayıları, giriş
noktası, kritik noktalar ve izole vanalarının sayısı ve yeri belirlendikten sonra saha
çalışmalarının yapılması ve izole bölgenin diğer şebekelerden tam olarak izole edilip
edilmediğinin testinin yapılması gerekmektedir.
2.3. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Su Kayıp Yönetimi Çalışmaları
KASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanında yer alan tüm sistem için eş zamanlı olarak su kayıp
önleme stratejisinin uygulanmasının oldukça güç ve zaman alıcı bir süreç getireceği için pilot
bölgeler uygulama alanının seçilmesi daha uygun olacaktır. Seçilecek bu pilot bölge için su
kayıp analizinde uygulanan ve önemli kazanımlar sağlayan İzole Ölçüm Bölgesi oluşturulması
gerekmektedir. Yapılan değerlendirmeler ve çalışmalar sonucunda Kayseri merkez dağıtım
sisteminin 7 adet alt basınç bölgesine ayrılması planlanmıştır (Şekil 3).
Bu basınç bölgeleri daha küçük, kontrol edilebilir, izlenebilir alt bölgelere ayrılarak toplamda
116 adet izole alt ölçüm bölgesi planlanmıştır (Şekil 4). Ancak bu 116 bölgeyi aynı anda izole
etmek, saha çalışmalarını yürütmek, sıfır basınç testini sahada gerçekleştirmek ve izleme-ölçüm
sistemlerini kurmak uygulanabilir olmayıp oldukça fazla zaman almaktadır. Bu nedenle,
KASKİ Genel Müdürlüğü hizmet alanında yer alan 6 alt bölgede izole ölçüm bölge planlama
ve saha çalışmaları yürütülmüştür.
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İzole bölge planlaması-tasarımı ve saha çalışmaları oldukça zor ve zaman alan bir süreç
olduğundan dolayı sistematik olarak çalışmaların yürütülmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda
KASKİ hizmet alanındaki tüm sistemde çalışmaların belli bir standartta yürütülmesi amacıyla
bir yol haritası oluşturulmuştur. Bu yol haritasında yapılacak çalışmalar tanımlanmış,
doldurulması gereken formlar oluşturulmuş ve belli bir standart yapı elde edilmiştir. Şekilde
verilen yol haritasına göre oluşturulan formlar temel olarak; İzole bölge planlama aşamasında
gerekli verileri içeren şablon, Oluşturulan her bir İzole bölge tasarım ölçütleri şablonu, Her bir
İzole bölge için karakteristik özellikler şablonu, Debimetre yerleştirme aşamaları, Sahada sıfır
basınç testi uygulama aşamaları, İzole bölgelerde sızıntı analizi için gerekli veri tabanları, İzole
bölgeler için öznitelik tablosu, İzole bölgelerde performans izleme bileşenlerine ait şablon,
Minimum gece debisi hesabı, İzole bölgelerde performans gösterge hesabı, İzole bölgeleri için
standart su dengesi tablosu şeklindedir.
Çalışma kapsamında önceki bölümde verilen tasarım ölçütleri ve işlem adımları izlenerek
oluşturulan Mevlana -1 izole bölgesinde minimum gece debisi izlenmeye başlanmıştır (Şekil
5). Bu bölgede sistem girişindeki debimetreden elde edilen debi okumaları ile hesaplanan
minimum gece debisi kıyaslanmış ve potansiyel sızıntı miktarı belirlenmiştir. Sınırları belli olan
ve diğer şebeke elemanlarından izole edilen bölgede akustik cihazlarla sızıntı noktaları
aranmaya başlanmış ve tespit edilen sızıntılar onarılmıştır (Şekil 5). Çalışma kapsamında
sızıntılar onarıldıktan sonra debimetreden tekrar minimum gece debileri izlenerek sisteme
kazandırılan su miktarı izlenmiştir (Şekil 6).
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Şekil 3. Kayseri merkez dağıtım sistemi basınç bölgeleri
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Şekil 4. Kayseri merkez dağıtım sistemi için planlanan izole alt ölçüm bölgeleri
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Şekil 5. Mevlana – 1 İzole Bölgesi yerleşim planı ve Saha çalışmaları ile tespit edilen
sızıntılar (rapor edilmeyen sızıntılar)
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Şekil 6. Mevala -1 İzole bölgesi minimum gece debisi analizi ilk sonuçları
Mevlana-1 izole bölgesinde 01.03.2019-18.03.2019 tarihleri arasında minimum gece
debisindeki değişimler incelendiğinde, başlangıçta ortalama olarak 6.21 l/s seviyelerinde olan
debi değeri tespit edilen sızıntıların onarılması ile 4.91 l/s seviyelerine indiği görülmektedir.
Kısa zaman aralığında elde edilen bu grafik sonuçlarına göre, günlük kazanım 112.32 m3/gün,
aylık kazanım 3380 m3/ay ve yıllık kazanım 40440 m3/yıl şeklindedir. Görüldüğü gibi yüzeye
çıkmayan bu sızıntıların farkına varılması ve yerinin tespit edilmesinde izole bölge yönteminin
uygulanması oldukça önemlidir. Bu sızıntıların farkına varılmaması ve yerinin tespit
edilmemesi durumunda önemli oranda su kaybı oluşacak ve enerji ve su verimliliği açısından
Kurum açısından önemli maliyetler ortaya çıkacaktır.
3. SONUÇLAR
Su kayıplarının azaltılması, önlenmesi, azaltılması ve yönetilmesi amacıyla uzun vadeli su
kayıp yönetiminde planlama, gerekli veriler, sahada ve ofiste yapılması gereken analizler
değerlendirilmiştir. Ayrıca izole bölge tasarımı yapılarak sistemin daha etki bir şekilde
izlenmesi ve kontrol altına alınması hedeflenmiştir. Mevcut durum hakkında değerlendirme
yapılması, Kurumun su kayıp yönetimindeki hali hazırda geldiği son durum, sahada ölçülen ve
izlenen bileşenler üzerinde çalışma yürütülmüş, mevcut durum değerlendirmesi esas alınarak
uygulama alanında kurulması gereken veri tabanları ve otomasyon sistemleri, izlenmesi
gereken bileşenler belirlenmiştir. İzole bölge planlaması-tasarımı ve saha çalışmaları oldukça
zor ve zaman alan bir süreç olduğundan dolayı sistematik olarak çalışmaların yürütülmesi
oldukça önemlidir. Bu kapsamda KASKİ hizmet alanındaki tüm sistemde çalışmaların belli bir
standartta yürütülmesi amacıyla bir yol haritası oluşturulmuştur. Bu yol haritasında yapılacak
çalışmalar tanımlanmış, doldurulması gereken formlar oluşturulmuş ve belli bir standart yapı
elde edilmiş ve toplamda 10 adet standart form düzenlenmiştir. Çalışmalar sonucunda Kayseri
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merkez dağıtım sisteminin 7 adet alt basınç bölgesine ayrılması planlanmıştır. Bu basınç
bölgeleri daha küçük, kontrol edilebilir, izlenebilir alt bölgelere ayrılarak toplamda 116 adet
izole alt ölçüm bölgesi planlanmıştır. Ayrıca su kayıp analizinde yol haritası ortaya konulması,
kısa sürede sonuca ulaşmak adına, pilot uygulama alanı seçilerek pilot izole alt ölçüm bölgesi
oluşturulması ve bunun planlanma çalışmaları yürütülmüş ve 6 adet bölge pilot alan olarak
seçilmiştir. Çalışmada tasarım ölçütleri ve işlem adımları izlenerek oluşturulan Mevlana -1
izole bölgesinde minimum gece debisi izlenmeye başlanmıştır. Bu bölgede sistem girişindeki
debimetreden elde edilen debi okumaları ile hesaplanan minimum gece debisi kıyaslanmış ve
potansiyel sızıntı miktarı belirlenmiştir. Mevlana-1 izole bölgesinde 01.03.2019-18.03.2019
tarihleri arasında minimum gece debisindeki değişimler incelendiğinde, başlangıçta ortalama
olarak 6.21 l/s seviyelerinde olan debi değeri tespit edilen sızıntıların onarılması ile 4.91 l/s
seviyelerine indiği görülmektedir. Kısa zaman aralığında elde edilen bu grafik sonuçlarına göre,
günlük kazanım 112.32 m3/gün, aylık kazanım 3380 m3/ay ve yıllık kazanım 40440 m 3/yıl
şeklindedir.
Teşekkür
Bu çalışma Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından
desteklenmiştir. Yazarlar desteklerinden dolayı KASKİ Genel Müdürlüğü’ne ve teknik personeline teşekkür
etmektedir.
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Özet
Bu çalışma, 1980-95 yılları arasında Bigadiç Bor işletme Müdürlüğünde stoklanmış olan
sodyum/kalsiyum içerikli bor minerallerinin bulunduğu konsantratör tesisi şlam atıklarında
bulunan yoğun miktardaki bor içeriğinin geri kazanılmasında alternatif bir yöntem olarak sitrik
asit uygulaması gerçekleştirilmiştir ve asitten farklı konsantrasyonlarla çözündürme işlemi ile
borik asit elde edilmesi amaçlanmıştır.
Söz konusu tesiste, atık havuzların tamamen dolu olması ardından açılan atık barajının da
dolması ve hatta sedde yükseltilmesinin de yetersiz kalması nedeniyle, yeni havuz/barajlara
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bahsi geçen atık havuzları içeriğindeki % 10-12 B2O3
tenörlü bor içeriklerinin geri kazanılmasına olanak sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Deneyler 1 saat süreyle, 60-65 °C sıcaklıkta, farklı sitrik asit (% 99,5) konsantrasyonları ile
değerlendirilmek suretiyle verim araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, yaklaşık % 60-70
verimlerle kazanımlar elde edilmiştir.
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, elde edilen kazanımların daha da iyileştirilmesi ile beraber,
bahsi geçen atık havuzlarının bertaraf edilebilmesinin önü açılacaktır.
Anahtar kelimeler: Atık havuzu/barajı, borik asit, sitrik asit, sodyum/kalsiyum içerikli bor mineralleri

THE PRODUCTION OF BORIC ACID WITH CITRIC ACID FROM BIGADIC BOR
WASTES
Abstract
In this study, citric acid application has performed as an alternative method to recover the
amount of boron in the concentrator plant slurry wastes, where boron minerals containing
sodium/calcium were stored in the Bigadiç Boron Operation Directorate between 1980-95 and
it has been aimed to obtain boric acid by leaching process with different concentrations of this
acid.
This plant at issue, new waste ponds/dams are needed due to the waste ponds are completely
full, and the insufficient waste dam being filled and even increased in the sedge. This study was
carried out in order to allow recovery of boron contents of 10-12 % B2O3 content in the
mentioned waste ponds. Experiments were carried out for 1 hour at 60-65 ° C with different
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concentrations of citric acid (99.5%), recovery studies were conducted. As a results, these
recoveries were obtained in about 60-70 % yields.
In the light of all these evaluations, it will lead to the elimination of the waste ponds which is
mentioned with the improvement of the achievements.
Keywords: Waste pond/dam, boric acid, citric asit, sodium/calcium containing boron minerals

1. GİRİŞ
Ülkemiz bor potansiyelinin yaklaşık olarak 3/4’lük kısmına sahip olup, bunlar genel itibarıyla
Anadolu Bölgesi'nde konumlanmıştır (Arslan ve Bayat, 2016; Helvacı, 2017). Eskişehir Kırka
da tinkal cevheri, Balıkesir Bigadiç'te üleksit ve kolemanit cevheri, Bursa Kestelek’te ve
Kütahya Emet’te kolemanit cevherinin bulunduğu bilinmektedir (Güyagüler, 2001; Helvacı,
2004).
Ülkemizde bulunan ticari bor mineralleri; kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O), üleksit
(CaO.Na2O.3B2O3 5H2O), tinkal (Na2O.2B2O3 10H2O), pandermit (Ca4B10O19.7H2O) ve
propertit (NaCaB5O9.5H2O) minerallerinden başlıcalarıdır (Bilal, 2003; Helvacı, 2006, Özkan,
2019).
Bor genellikle rafine bor ürünleri olarak tüketilse de, konsantre ürünleri olarak da
tüketilebilmektedir. Bor mineralleri özellikle askeri ve zırhlı araçlar, cam sanayi, elektronik ve
bilgisayar sanayi, enerji sektörü, fotoğrafçılık ve görüş sistemleri, ilaç ve kozmetik sanayi,
iletişim araçları, inşaat ve çimento sanayi, kağıt sanayi, kauçuk ve plastik sanayi, kimya sanayi,
koruyucu makine sanayi, metalürji, nükleer sanayi, otomobil sanayi, patlayıcı maddeler,
seramik sanayi, spor malzemeleri, tarım sektörü, tekstil sektörü, tıp, uzay ve havacılık
sanayinde kullanım yerleri bulunmaktadır. Son dönemde, kaya gazı sektöründe de kullanılmaya
başlanmıştır (Güyagüler, 2001; Tüzün vd., 2019).
Ham cevherden, fiziksel kazanım yöntemleri ile (boyut ufalama/sınıflandırma) tenörü yüksek
konsantreler elde edilerek; ham bor ürünleri olan; tinkal konsantresi, üleksit konsantresi,
kolemanit konsantresi, öğütülmüş kolemanit şeklinde isimlendirilirler (Güyagüler, 2001).
Borik asit tesisinde genel olarak sıcak asit (80-90 °C; H2SO4) ile atıklardan
safsızlaştırma/süzdürme/soğutma/buharlaştırma/kristallendirme işlemleri yapılarak üretim
gerçekleştirilmektedir (Kalafatoğlu vd., 2000; Tüzün vd., 2019).
Elde edilen ham bor ürünleri sonrası, konsantre ürünler haricinde, yüksek B 2O3 içeriğinde de
atık, atık havuzlarında biriktirilmektedir. Türkiye’de bulunan bu sahaların 2001 yılındaki atık
miktarı yaklaşık olarak 2 milyon ton ve B2O3 olarak bakıldığında, 560 bin civarında iken (Kılıç
vd., 2009), günümüzde sadece Balıkesir/Bigadiç’te bulunan toplam 4 adet atık havuzu
sahasının bu miktarı geçtiği tahmin edilmektedir (Yoğurtcuoğlu ve Dalgalı, 2019).
Bor atıkları, günümüzde çok farklı şekillerde değerlendirilebilmektedir. Bu yöntemlerden ilki
atık içerisinde bulunan bor içeriklerinin geri kazanımı olup, bu işlem için cevher zenginleştirme
işlemlerinden; fiziksel yöntemlerden mekanik ayırma ve sınıflandırma, gravite, manyetik
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ayırma, elektrostatik ayırma işlemleri, fiziko-kimyasal yöntemler olarak bilinen flotasyon
işlemi ve kimyasal madencilik işlemleri olarak bilinen çözündürme ya da liç işlemleri ile
yapılabilmektedir. Diğer bir değerlendirme yöntemi atıkların uygun şekilde depolanması olup;
ya atıklar kompakt halde depolanmakta ya da pülp halindeki atıklar floküle edilmektedir.
Üçüncü bir değerlendirme yöntemi ise; atık içerisinde bulunan kilin değerlendirilmesine
yönelik olup, kilin; tuğla, kiremit gibi yapı-dolgu malzemeleri olarak inşaat sektörlerinde, karoçini gibi seramik sektörlerinde kullanılmasına yönelik uygulama alanları bulunabilmektedir
(Güyagüler, 2001; Bentli vd., 2002; Oruç vd., 2004; Sabah ve Şapçi, 2004; Kılıç vd., 2009).
Sitrik asidin sulu ortamda çözünme kinetiği aşağıda gösterilmektedir (Çavuş ve Kuşlu, 2005;
Çiftçi, 2012) [1]:
C6H8O7 + 3 H2O ↔ C6H5O7-3 + 3 H3O+

[1]

Bu asidin bulunduğu ortamda bor mineralleri çözünebilmekte olup, bu minerallerden üleksit
mineralinin çözünme kinetiği aşağıdaki gibi verilmiştir (Çiftçi, 2012; Ekmekyapar vd., 2010)
[2]:
Na2O . 2 CaO . 5 B2O3 . 16 H2O + 2 C6H8O7 → 2 Na+ + 2 Ca+2 + 2 C6H5O7-3 + 10 H3BO3 + 4
H2O
[2]
Rafine bor ürünlerinden borik asidin (H3BO3) elde edilmesinde, sitrik asidin diğer bir bor
minerali olan kolemanit mineralleri üzerine (Çavuş ve Kuşlu, 2005) gerçekleşen oluşum
reaksiyonları ise şu şekildedir [3]:
3 [2 CaO . 3 B2O3 . 5 H2O] + 12 H3O+ + 4 C6H5O7-3 → 18 H3BO3 + 2 Ca3(C6H5O7)2 + 6 H2O
[3]
Balıkesir Bigadiç sahasındaki 4 adet atık havuzunun dolması üzerine, Çamköy Atık Göleti de
yapılmış olup, söz konusu atık göleti de dolmuş ve sedde yükseltilmesi de yeterli olmayarak
yeni atık havuzları planlanmıştır (Batar, 2007; Kılıç vd., 2009; Yoğurtcuoğlu ve Dalgalı, 2019).
Şekil 1’de Etimaden İşletmesinin Balıkesir Bigadiç İşletme Müdürlüğünün bulunacağı şekilde
hazırlanmış yer bulduru haritası üzerinde; işletmeye ait açık işletme sahaları, atık havuzları ve
Çamköy Barajı da görülmektedir.
Bu çalışma da, 1980-95 yılları arasında Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde stoklanmış bor
atıkları içerisindeki sodyum/kalsiyum bor içerikli numunelere sitrik asidin etkisi ile beraber
borik asit kazanımı araştırılmıştır.
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Şekil 1. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Yer Bulduru Haritası
2. MALZEME VE YÖNTEM
2.1. Malzeme
Bigadiç (Balıkesir) atık havuzlarından alınmış 60 kg civarındaki (yaş) sodyum/kalsiyum
içerikli bor minerallerinin bulunduğu konsantratör tesisi şlam atık numunesi kurutulup,
karıştırılarak numune bölme işlemlerinden geçirilerek (2 kg) stoklanmıştır.
Tane boyut dağılım analizi sonuçlarına göre (Tablo 1); % 30’un geçtiği tane boyutu 6,36 µm
iken, % 50’sinin geçtiği tane boyutu ise 16,49 µm; % 90’ının geçtiği tane boyutu ise 81,94 µm
olarak belirlenmiştir.
Tablo 2. Atık havuzu şlam atık numunesi tane boyut dağılımı
Tane Boyutu (µm)
d30

6,36

d50

16,49

d90

81,94

Etimaden Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Laboratuvarlarında ana numune ve sitrik asit ile
muamele görmüş nihai atık ve çözeltilerin kimyasal analizleri yaptırılmıştır.
Titrasyon uygulaması ile B2O3 analizi, Rigaku ZSX Primus cihazı ile XRF analizi, gravimetrik
yöntem ile LOI (kızdırma/ateş kaybı) analizi yaptırılmıştır. Bununla beraber, yukarıda sonuçları
verilmiş olan tane boyut dağılımı analizi de Malvern Mastersizer 3000 markalı lazer kırınım
yöntemi ile yaptırılmıştır.
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2.2. Yöntem
Deneysel çalışmalar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkez Laboratuvarlarında bulunan
Numune Hazırlama Laboratuvarında çeker ocak altında gerçekleştirilmiştir.
Tank liçi işlemleri (d90≅ 81,94 µm), yaklaşık 120 gr’lık numunelerin; % 7 katı oranında, 1 saat
süreyle, yaklaşık 60 ºC sıcaklıkta manyetik ısıtıcılı karıştırma cihazlarında çözündürülmesi
işlemlerini içermektedir. Çözücü ortamı olarak, % 99,5’lik sitrik asit (C 6H8O7) kullanılmıştır.
Asit miktarları yaklaşık % 2 ve 9 olacak şekilde seyreltilmiştir. Asitle çözündürme işlemi
gerçekleştirildikten sonra, katı sıvı ayrımı yapılabilmesi amacıyla, filtrasyon işlemi
gerçekleştirilmiştir. Filtre edilen katı kısım kurutulmuş, çözünmüş sıvı kısım da ayrılarak, bu
numuneler analiz ettirilmiştir.
3. BULGULAR
Kimyasal analizlerde (Tablo 2), katı numunelerin kimyasal analizlerinde; ana numune olan
şlam atığı içerisinde % 11,43 B2O3, % 0,91 Na2O, % 14,10 CaO içermektedir. Deney sonucunda
ise % 2,3 ve 9,4 asit içerikli numunelerin nihai B2O3 miktarları sırasıyla % 4,26-2,65 civarında
bulunmuştur.
Tablo 2. Deney numunesi ve Sitrik Asit (SA) ile çözündürülmüş numunelerin nihai atık
kimyasal analiz sonuçları (%)
Katı Numuneler

B2O3

Na2O

SO3

CaO

LOI

Ana numune

11,43

0,91

0,45

14,10

20,10

% 2,3 SA

4,26

0,30

0,44

14,62

16,82

% 9,4 SA

2,65

0,29

0,26

12,04

15,59

Katı analizlerinden farklı olarak yaptırılmış analizde; deney sonucu çözünmüş olan sıvının ise
B elementi okunmuş, analiz sonucunda yapılan hesaplamalarla beraber, Şekil 2’de gösterildiği
gibi verimler % 58-71 olarak elde edilmiştir.
100

% Verim

80
60
40
20
0
2,3

9,4
% Sitrik asit miktarı

Şekil 2. Asit miktarlarına göre %Verim grafiği
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Farklı sitrik asit miktarlarının çalışıldığı bu deneylerin sonucuna göre; asit miktarı ile verimin
doğru orantılı olarak arttığı belirlenmiştir.
Borik asit tesisi ile aynı oranlarda (katı oranı) çalışma yapılmaya çalışıldığında tanklarda
karıştırma sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple deneylerde kullanılan % katı oranı düşük
kalmaktadır. Bu durumun sebebi çalışılan numunenin, yoğun oranda kile sahip olması ile
beraber, numunenin halihazırda hiçbir fiziksel işleme ihtiyaç duyulmayacak şekilde ince
boyutta (d90≅ 81,94 µm) bulunmasıdır. Bu dezavantajlarına rağmen, ince boyutlu tane
içeriğinde olması, boyut ufalama işlemi masraflarını tamamen ortadan kaldırılmasına sebep
olmuştur.
Deneysel çalışmalarda, işlemin 1 saat gibi kısa bir sürede gerçekleştiriliyor olması da, ilerleyen
süreçlerde uygulamanın endüstriyel ölçekli olarak yapılması durumunda avantaj
sağlayabileceği düşünülmektedir.
Aynı numune üzerine, Yoğurtcuoğlu ve Dalgalı, 2019 tarafından gerçekleştirilmiş yığın liçi
çalışması ile kıyaslanacak olursa, verimlerin yaklaşık % 7-20 civarında düşmüş olmasına
rağmen, deney süresinin kısalmış olması, sülfürik aside göre sitrik asidin daha ucuz bir reaktif
olması gibi avantajları bulunmaktadır.
4. SONUÇLAR
Bu çalışma sonucunda; sodyum/kalsiyum içerikli bor minerali atıklarından oluşan numune
üzerine sitrik asit ile borik asidin kazanılabilirliğinin araştırılmış ve % 58-71 civarında
verimlerle borik asit elde edilmiştir.
Çalışmanın düşük sürede, ucuz bir kimyasal olan sitrik asitle yapılmış olması işlemin
avantajıdır. Kullanılan numunenin içeriğindeki kil miktarının borik asit tesislerine beslenen
cevhere göre çok daha fazla olması nedeniyle, katı oranı düşürülmek zorunda kalınmıştır.
İlerleyen çalışmalarda, belirtilen bu avantajlar baz alınarak verimlerin daha da
iyileştirilebilmesi ile birlikte, tesis atıklarındaki bor içeriklerinin tamamının ya da tamamına
yakınının kazanabilmesi önemli bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, geri
kalan diğer atıkların farklı sektörlerde değerlendirilebilmesine veya açık işletmeye geri
beslenmesine olanak sağlanacağı da ön görülmektedir. Böylece gerek Bigadiç/Balıkesir
bölgesinde, gerekse diğer bor işletmelerinde bulunan bor atık havuzları veya barajlarındaki
atıklar değerlendirilerek yer sorunları gibi çevresel sorunlara da çözüm getirilmiş olabileceği
düşünülmektedir.
Teşekkür
Numune temini ve tüm analizlerde yapmış oldukları katkıları nedeniyle Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’ne
teşekkürü borç bilirim.
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PLACKET BURMAN DESIGN ILE MISIR KOÇANININ
YENILENEBILIR ENERJI POTANSIYELININ ARTTIRILMASINDA
ASIT ÖNIŞLEM PARAMETRELERININ BELIRLENMESI

Ece Ümmü Deveci* Çağdaş Gönen
Çevre Mühendisliği Bölümü, Niğde Ömer Halisdmeir Üniversitesi, Turkey
* Sorumlu yazar, e-posta: ecedeveci@gmail.com.

Özet
Günümüzde enerji talebi, endüstriyel gelişme ve nüfus artışı nedeniyle artmıştır. Dünyamız
ekosistemini korumak için kontrol altına alınması gereken fosil yakıtlardan elde edilen enerji
üretiminin zararlı küresel ısınma etkisinin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yer vermesi
gerektiği bilinmektedir. Biyokütle, mikrobiyal üretim yoluyla biyogaz, biyoetanol veya biyoetanol gibi çeşitli enerjileri dönüştürebilen iyi bilinen yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bir çeşit
tarımsal ve tarımsal sanayi atığı olan Mısır Koçanı, yenilenebilir enerji üretimi için yüksek
potansiyele sahiptir. Mısır koçanı mikroorganizmaların hammaddesi olarak kullanmak için,
mısır koçanının lignoselülozik ve selülozik yapısı biyolojik işlemden önce parçalanmış
olmalıdır. İleri işlem uygulanan ön işlem, lignoselülozik yapıyı parçalayarak katma değerli bir
çözüm üretilmektedir.
Bu çalışmada mısır koçanının enerji potansiyelini arttırmak için sülfürik asit ön işlemi
incelenmiştir. İleri ön arıtım süreçleri ile doğrudan ilişkili faktörleri belirlemek için Placket
Burman faktörlü deneysel tasarım kullanılmıştır. Mesh büyüklüğü, reaksiyon süresi, asit oranı,
reaksiyon sıcaklığı ve Mısır Koçanı katı oranı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre toplam
şeker ve indirgen şeker konsantrasyonu sırasıyla 5,19 g / L ve 4,78 g / L'ye ulaşabilir. Asit oranı
faktörü, reaksiyon süresi ve ağ büyüklüğü biyoproses için çok önemlidir. Sıcaklık ve katı oranı
önemli olmasına rağmen, diğer faktörlerden etkisiz olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mısır koçanı, Yenilenebilir enerji, İleri tedavi, Faktörel tasarım

INVESTIGATION OF ACID PRE-TREATMENT FACTORS FOR CORNCOB TO
INCREASE THE RENEWABLE ENERGY POTENTIAL VIA PLACKET BURMAN
DESIGN
Abstract
Nowadays energy demand has been increase sharply because of industrial development and
population rise. It is known that the harmful global warming effect of energy production from
fossil fuels, which must be taken under control to protect planet ecosystem, have to give place
to renewable energy sources. Biomass is well known renewable energy source, which can be
convert various kind of energy such as biogas, bioethanol or biobuthanol via microbial
production. As a kind of agricultural and agro industrial waste, Corncob has high potential for
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the renewable energy production. To utilize the Corncob as a raw material by the
microorganisms, the lignocellulosic and cellulosic structure of the Corncob must have brake
down before the bioprocess. Advanced pretreatment is a value added solution to crack
lignocellulosic structure.
In this study sulfuric acid pretreatment was examined in order to increase energy potential of
Corncob. Placket Burman factorial experimental design was used to determine the factors
which directly related to the advanced treatment processes. Mesh size, reaction time, acid ratio,
reaction temperature and Corncob solid ratio was investigated and finally total sugar and
reduced sugar concentration could be reach to 5,19 g/L and 4,78 g/L respectively. The factor of
acid ratio, reaction time and mesh size are significantly important for the bioprocess. Although
temperature and solid ratio was important, they are not affected the other factors.
Keywords: Corncob, Renewable energy, Advanced treatment, Factorial design

1. GİRİŞ
Çevreye verilen zararlar gözününe alındığında bir zaman sonra fosil yakıtların yerine
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim beklenmektedir. Enerji krizleri, küresel çevre
sorunları, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enerji güvenliği sorunları gibi fosil yakıtların
çözülemez dezavantajları, ülkelerin doğal kaynaklara uygun olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarını seçmeleri yönünde bir eğilim ortaya çıkarmıştır. Özellikle biyokütle kaynaklı
biyokütle ve biyoyakıt gibi alternatif yenilenebilir kaynaklar gün geçtikçe daha tercih edilebilir
yöntemler olarak düşünülmektedir. (EBA, 2017).
Biyokütle, temel bileşimi karbon bileşikleri olan fosil yakıtlardan farklı olarak organik
içeriklidir. Ek olarak, biyokütle iyi bilinen bir yenilenebilir kaynaktır. Elektrik, ısıl güç ve ürün
gibi diğer bazı kimyasalları üretmek için sıvı ve gaz fazlı biyoyakıtlar, biyokütle ve diğer
organik atıklardan elde edilmiştir. Bu nedenle gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler biyokütle
kaynaklarını büyük ölçüde tercih etmektedir (Koçar vd., 2013).
Enerji tüketiminin %80'inin fosil yakıtlara bağlı olduğu varsayılmaktadır. Bu durum sadece
iklim değişikliğine neden olmamış, aynı zamanda doğal enerji kaynaklarını da tahrip etmiştir.
Bu nedenle neredeyse bütün ülkeler açık, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla
ilgileniyor. Uluslararası enerji ajansına (IEA) göre, dünyadaki toplam enerji ihtiyacının% 14'ü
1998'de biyokütle enerjisi ile karşılanmıştır (Adıgüzel, 2013).
Türkiye, 29.07.2011 tarih ve 29.07.2011 tarihlerinde Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) tarafından biyoyakıt üretimi konusunda karar alınmıştır. Yönetmeliklere göre,
yerli tarım ürünlerinden üretilen biyoyakıt, 1 Ocak 2013'ten sonra yakıtlara en az % 2 eklenmeli
ve 1 Ocak 2013'ten sonra yakıtlara en az % 3 eklenmelidir. Bu üretilen biyoyakıtların vergi
yükümlülüğü yoktur (özel tüketim vergisi OTV).
Türkiye'de üretilen biyoetanolün benzine karışma oranı % 3 ise, petrol ithalatının maliyetinin
385 milyar dolara düşebileceği öne sürülmüştür. Üretilen biyoetanolün benzine karışma oranı
da % 5 olacak olur ise petrol ithalatı için harcama 596 milyar dolara düşebilecektir. (Polat vd.
2009). Enerji bakanlığı verilerine göre, Türkiye üretilen enerjiden üç kat daha fazla enerji
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tüketmiş ve tüketilen enerjinin% 70'ini ithal etmiştir. Bu nedenle, biyokütle gibi yenilenebilir
enerji kaynakları elektrik ve termal enerji üretmek için kullanılabilir ve çekici bir seçenektir.
Enerji piyasasında, yenilenebilir hammadde kullanımı gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Sürdürülebilirlik kavramının daha fazla popüler olması nedeniyle, ana hedef elektrik üretimi,
seyahat ve ısıtma için sıfır CO2 emisyonudur. Ana hedefe ulaşmak için güneş ve rüzgar gibi
diğer yenilenebilir enerji kaynakları günümüzde popüler olsa bile, günün saatlerine göre
dalgalanma ve elektrik üretiminin sabit kalmaması nedeniyle çözüm beklemektir. Yenilenebilir
enerji için, tarımsal biyokütle ve ayrıca hayvan atıkları en güvenilir olanıdır. Örneğin, Amerika
Birleşik Devletleri Ulusal Araştırma Konseyi, 2020'de sıvı yakıtların% 10'unu ve organik
kimyasalların% 50'sini yenilenebilir biyokütleye dönüştürmeyi amaçlamaktadır.
Türkiye'nin enerji tüketiminde yenilenebilir enerji tüketim oranı 2000-2013 yılları arasında%
13 iken, bu oranlar 2004-2013 yılları arasında % 9-10 arasında değişmiştir. Biyokütle
enerjisinin enerji üretiminde payı% 1990 iken, bu oran 1990'da% 3'e geriledi. 2012, çünkü
toplam enerji tüketimi çok arttı (Akçiçek, 2015).
Biyokütle, tarımsal atık, odun endüstrisi atıkları, hayvancılık atıkları veya tarımsal sanayi
atıkları gibi çeşitli kaynakları içerir. Biyokütle doğrudan mikroorganizmaları kullanamaz ve
biyokütlede lignoselülozik yapının heterojenliği ve kristallik özellikleri nedeniyle oldukça
düşük parçalanabilirliğe sahiptir (Datara ve ark. 2007). Sonuç olarak, mikroorganizmalar için
kullanışlı bir yapıya dönüştürmek için lignoselülozik yapı üzerinde ön işlem sürecinin
iyileştirilmesine ihtiyaç vardır.
Bu çalışmada, biyoyakıt üretiminde üretim verimliliğinin arttırılması ve mikrobiyal dönüştürme
tekniğinin kullanılması mümkün olması için uygulanan önişlemlerdeki parametrelerin
önemlilik derecelendirmesi belirlenmiştir. Bu şekilde önemlilik derecesine göre optimizasyon
parametreleri belirlenecek ve optimum önişlem değerleri ile kütlesel çözünebilir organik içerik
arttırılacaktır. Çözünebilir organik içeriğin arttırılması biyoyakıt üretimi için oldukça
önemlidir. Mısır koçanı, içeriği % 30-35 hemiselüloz,% 40-45 selüloz ve % 10-20 lignin içeren
değerli tarımsal atıklardır. Ekonomik değeri çok düşük olan bu tarımsal atıkların biyoyakıt gibi
katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi, yenilenebilir bir kaynak olarak önemlidir (Sheng ve
Marquis, 2006). Bununla birlikte, lignin içeriği nedeniyle mayalanabilir şekere dönüştürülmesi
çok zordur. Bu nedenle kimyasal veya biyolojik ön muamele uygulanmalıdır (Mosiera ve diğ.,
2005). Deneysel çalışmalarda kullanılan deneysel tasarım yöntemleri, faktörleri ve etki
yollarını bulmak ve ayrıca parametrelerin optimizasyonunu yapmak için çok etkili bir
yöntemdir.
2. YÖNTEM
Mısır koçanları, Niğde yöresinde yetişen mısırların fabrikasyon uygulamaları sonucunda oluşan
atıklardan temin edilmiştir. Temin edilen bu atıklar 50ºC’de 48 saat kurutularak parçalama
işleminden sonra, mısır koçan tozu, 0,2 gözlü bir elek ile elendi ve + 4 ºC'de saklandı. Tüm
deneyler 250 ml’lik roch şişelerinde yürütülmüştür. Tüm deneyler 250 rpm sıcaklık kontrollü
çalkalamalı etüvde yürütülmüştür. Tüm örnekler analizler için filtrelenmiş ve 10 000 rpmde 10
dakika santrifüjlenmiştir. Elde edilen süpernatantlarda toplam şeker ve indirgen şeker
yapılmıştır. Ön işlem deneyleri için Plackett-Burman istatistiksel yöntemi kullanılmıştır.
Plackett burman deneysel tasarımı için istatistiksel bir model oluşturmak için Design Expert
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7.0.0 deneme sürüm yazılımı kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan faktörlerin farklı
seviyeleriyle yapılan deneyler sonucunda elde edilen yanıtlar toplam şeker (DuBois M., Gilles
K.A., Hamilton J.K., Rebers P.A., & Smith F., 1956) ve indirgen şeker konsantrasyonu (Miller
GL, 1959) olarak bulunmuştur. Çalışmada kullanılan deneysel tasarım, faktörlerin seviyeleri
Tablo 1’da verilmiştir.
Tablo 1. Çalışma için istatistiksel deneysel tasarım kurulumu
Deney No Zaman Sıcaklık Mesh
Katı dozu
Asit dozu
30
100
1
2
0,1
1
30
50
1
0,5
1
2
180
50
1
2
0,1
3
30
50
0,2
2
0,1
4
180
100
1
0,5
0,1
5
30
100
0,2
2
1
6
105
75
0,6
1,25
0,55
7
180
50
1
2
1
8
30
100
1
0,5
1
9
30
50
0,2
0,5
0,1
10
180
100
0,2
0,5
0,1
11
105
75
0,6
1,25
0,55
12
180
50
0,2
0,5
1
13
105
75
0,6
1,25
0,55
14
105
75
0,6
1,25
0,55
15
180
100
0,2
2
1
16
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Mısır koçanının H2SO4 ile ön işlem denemelerinde; önceden belirlenen ve ön işlem prosesine
etkisi olduğu düşünülen kimyasal dozu, tanecik boyutu(mesh), reaksiyon süresi, katı oranı ve
sıcaklık faktörleri kullanılarak istatistiki deneysel tasarım yöntemi ile oluşturulan deney
desenine göre denemeler yapılmıştır. Zaman, sıcaklık, mesh, katı oranı ve asit dozu gibi farklı
faktörlerin farklı seviyeleri ile ön işlem denemeleri yapılmış olan Mısır koçanından elde edilen
toplam şeker ve indirgen şeker değerleri incelenmiştir. Deneysel çalışmalarda belirlenen
parametrelerin önemlilik derecelerinin belirlenmesi amacıyla plackett burman dizayn
uygulanarak faktörlerin önemlilik derecesi belirlenir. Böylece optimizasyon çalışmasında
plackett burman analiz yöntemiyle belirlenen önemlilik dereceleri düşük olan parametreler
sabitlenerek optimizasyonda kullanılacak parametreler belirlenmektedir. Böylece
optimizasyonda için deney sayısı azaltılarak zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Plackett
burman metotta belirlenen deneyler sonunda elde edilen yanıt fonksiyonlarından faktörlerin
önişlem prosesine etki seviye ve etki yönleri belirlenmiştir. Yazılımdan, Plackett Burman
modeli ANNOVA testine göre anlamlıdır ve modelin değeri 0,92'tir. Şekil 1a’da katı oranın
farklı seviyelerinin toplam şeker oranına anlamlı derecede etki etmediği görülmektedir.
Grafikteki eğime bakıldığında asit yüzdesinin anlamlı bir şekilde ve pozitif yönde toplam şeker
oluşumuna etki ettiği görülmektedir. Asit konsantrasyonunun en düşük seviyesi toplam şeker
konsantrasyonu 2,7 iken en yüksek seviyesinde 4 g/L üzerinde çıkabilmiştir (şekil 1b).
Ogunbayo ve ark.(2016) yaptıkları çalışmada, mısır koçanına ve talaşa uygulanan asidin
dozunun artışı toplam şeker değişimini arttırmıştır (Ogunbayo et al., 2016).
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Şekil 1. Mısır koçanının H2SO4 ile önişlemi sonrası toplam şeker değişimleri
Şekil 1c’de tanecik boyutunun toplam şeker konsantrasyonu üzerine etkisi görülmektedir.
Tanecik boyutu arttıkça toplam şeker konsantrasyonunda anlamlı şekilde azalma

1065

görülmektedir. Optimizasyon çalışmalarında tanecik boyutu faktörünü en düşük değerinde
almak elde edilebilecek toplam şeker konsantrasyonunu en yüksek Seviyede tutmaya yardımcı
olacaktır. Sıcaklığın deneysel çalışmaya etkisinin belirlendiği çalışmada (Şekil 1d) grafik
incelendiğinde sıcaklıktaki artışın önemli derecede olduğu ve toplam şeker konsantrasyonunu
arttırdığı görülmekte olup, 2,7 g/L'den 4 g/L seviyesinin üzerine çıktığı belirlenmiştir. Son
olarak reaksiyon suresi incelendiğinde reaksiyon suresinin uzaması ile birlikte toplam şeker
konsantrasyonunun arttığı açıkça görülmektedir.
Asit ön işlemi Lignoselülozik yapıların parçalanmasında kullanılan etkili bir yöntem olup,
yüksek sıcaklık ve basınç gerektirmektedir. Ayrıca bazı çalışmalarda seyreltik asit kullanılan
asit ön işlemleri de bulunmaktadır. Genel olarak seyreltik asit kullanılan önişlemlerde elde
edilen ürünler daha az bozunmuş ara ürünler olmaktadır. (Kumar ve diğerleri, 2009). Saha ve
ark. sıcaklığının (140, 160 ve 180 ° C) seyreltik H2SO4 (0.00, 0.25 ve % 0.50, v/v) buğday
samanının 15 dakika boyunca ön muamelesi ve ardından enzimatik sakrifikasyon (45 ° C, pH
5.0, 72 saat) üzerindeki etkilerini göstermişlerdir. 15 dakika boyunca 180 ° C'de ve ticari selülaz
ve bir glu-glukozidaz preparasyonu kullanılarak enzimatik sakrifikasyondan sonra asit
seyreltme asit (% 0.5, h / h) ön muamelesi, buğday samanının kuru kuru katı başına 576 mg
toplam şeker üretilmiştir (% 75 verim) ( Saha ve ark, 2005). Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde asit derişimi ve zaman hidroliz çalışmasında aldukça önemli olup pozitif
yönde etkisi bulunmaktadır.
Mısır koçanının asit ile önişlemini içeren bu çalışmada indirgen şeker konsantrasyonunda
değişimin toplam şeker tekniğine benzer olarak tanecik boyutunun artması ile azaldığı
görülmektedir (şekil 2a). Yine aynı şekilde başlangıç katı konsantrasyonundaki değişimin
indirgen şeker konsantrasyonuna önemli derecede etki etmediği görülmektedir. (şekilde 2b).
Uygulanan asidin parçalayacağı seviye belirli olduğu için katı taneciğinin artışı etkilemektedir.
Başlangıç asit konsantrasyonu faktörünün artışı ile indirgen şeker konsantrasyonundaki artış
şekil 2C’den görülmektedir. İndirgen şeker oluşumuna etki eden faktör grafikleri arasında
eğimin en büyük olan grafik asit konsantrasyonu faktörüne ait grafiktir ki bu asit
konsantrasyonunun en önemli faktör olduğunu göstermektedir.
Reaksiyon sıcaklığı
incelendiğinde sıcaklık artışı ile indirgen şeker konsantrasyonundaki artış görülmektedir
(şekil2d). Zaman faktörü incelendiğinde toplam şekerdeki sonucun tam tersi olarak reaksiyon
zamanı ilerledikçe indirgen şeker konsantrasyonunun azaldığı görülmektedir. Grafikteki eğime
bakıldığında önemli derecede zaman faktörünün etkili olduğu söylenebilir. Bu azalmanın
nedeni olarak uzayan surelerinde indirgen şeker moleküllerinin parçalanmaya devam ederek
farklı forumdaki şekerleri oluşturduğu söylenebilir (şekil 2e). Wang ve arkadaşları (2009),
selüloz dönüşümünün% 40'ına varan bir oranını bildirmiş, ladin talaşı cipsleri, 180 ° C'de ön
muamele için kullanıldığında,% 1.84 asit konsantrasyonu rapor etmişlerdir. Bu çalışmada asit
derişiminin artışı indirgen şeker derişimini arttırmıştır.
Kimyasal ön işlem, lignin ve / veya hemiselülozları gidererek selülozun biyobozunurluğunu
geliştirmek ve lignoselülozlardaki selülozik bileşenin polimerizasyon derecesini (DP) ve
kristalliğini azaltmak için en umut verici yöntemlerden biri haline gelmiştir (Mtui, 2009; Agbor
et al. ., 2011) Genellikle seyreltilmiş asit konsantrasyonu, asit ön muamele yöntemlerinde% 0.1
ila% 2 (ağırlık / hacim) arasındadır. Gütsch ve diğ. ark. (2012), Okaliptüs globulus ağacının ön
işleminde katalitik etkinlikleri için üç farklı asit (asetik (0.02-0.15 M), oksalik (0.01-0.1 M) ve
sülfürik asit (0.01-0.1 M)) çalışılmıştır. Bu çalışmada, reaktör minimum ısıtma süresi içerisinde
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(yaklaşık 30 dakika) ön hidroliz sıcaklığına (120–200 ° C) ısıtılmış, sıcaklık ön hidroliz süresi
(10-11 dakika) korunmuştur.

Şekil 2. Mısır koçanının H2SO4 ile önişlemi sonrası İndirgen şeker değişimleri
Bu çalışmanın sonucu olarak, okaliptüs globulus odunu için deney koşullarında dönüşüm
oranı% 95'e çıkmıştır. Yu ve diğ. (2012), bir adım değiştirme akış hızı reaktöründe (184 ° C,

1067

20 ml / dak, 8 dak ve 10 ml / dak, 10 dak.) Ve toplam soruna ilişkin% 79.6'lık bir toplam ksiloz
geri kazanımını ve parti karıştırılmış reaktörde okaliptüs tahta yongaları için% 84.4 ksiloz geri
kazanımı (184 ° C,% 5 a / h, 18 dak).
4. ÖNERİLER
Kimyasal ön-lignoselülozik malzeme için kullanılan tarımsal atıklar, örneğin şeker pancarı,
mısır koçanı ve şeker kamışı, ormancılık artıkları gibi tarımsal endüstriyel atıktır. Seçilen ön
işlem enerji israfının önüne geçilmesi ve oluşacak yan ürünlerinin toksik seviyelerinin
düşürülmasi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, bazı araştırmalar, endüstriyel uygulamalar
için ilginç hale gelen AFEX ön arıtımı gibi kimyasal, biyokimyasal, biyolojik ve ileri
uygulamaların rapor edildiğini bildirmiştir. Bu çalışmada, H2SO4 asit hidroliz ön muamelesi
plackett burman'in RSM yöntemiyle şeker dönüşümü için öenmli parametreler belirlenmiştir.
Şekeri en üst düzeye çıkarmak ve şeker konsantrasyonunu azaltmak için faktörlerin
optimizasyonuna farklı sıcaklık faktörleri, asit konsantrasyonu ve reaksiyon süresi uygulanması
gereklidir. Optimizasyon çalışması Niğde Ömer Halisdemir Üniveristesi Çevre Mühendisliği
Anabilimdalında yüksek lisans tezi olarak tamamlanmıştır.
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Özet
Sıfır Atık yönetim sistemi katı atıkların neden olduğu alıcı çevre ortamlarını ve ekolojinin
üzerinde oluşan negatif etkileri önlemek için geliştirilen bir sistemdir. Sıfır Atık yönetim
sistemi atık oluşunun önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması veya minimize edilmesi
anlayışını içermektedir. Sıfır Atık yönetim sistemi felsefesi bölgesel uygulamalardan kurumsal
uygulamalara hatta bireysel uygulamalara kadar kullanılabilir.
Ağustos 2018 itibariyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde sıfır atık yaklaşımı için sıfır
atık yönetim sistemi uygulanmıştır. Bu amaçla ilk adımda bir koordinasyon birimi kurulmuş ve
daha sonra atık kaynağında ayrıştırma altyapısı hazırlanmıştır. Tüm binalarda, 6’lı set kutuları
cam, metal, plastik, kağıt, organik ve geri dönüşemeyen olarak yerleştirildi. Atıkların
kaynağında ayrıştırılması konusunda farkındalık kazanmak için farklı eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları yapıldı. Öğrenciler de dahil olmak üzere bu bilinçlendirme etkinliklerinde
farkındalık faaliyetleri de uygulandı. Böylece, akademisyenlerin, çalışan personelin ve
öğrencilerin, sıfır atık yönetim sistemini yaşamlarında bir alışkanlık haline getirmesi ve
ayırdıkları her atığın geleceğe katkı sağladığının farkında olmaları sağlamaktadır. Bu çalışmada
kampüs içeresinde uygulanan Sıfır Atık yönetim sistemi tüm boyutları ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Ekonomi, Kurtarma, Atık Yönetimi, Sıfır Atık

APPLICATION OF ZERO WASTE MANAGEMENT SYSTEM TO NİĞDE ÖMER
HALİSDEMİR UNIVERSITY
Abstract
Zero waste management system is a method developed as a solution to the negative effects of
ecological and receiving environments caused by solid wastes. Zero waste approach is an
understanding that includes the steps of preventing waste, reducing waste at source, preventing
and minimizing waste generation. This approach can be applied in different areas from
individual efforts to regional dimensions.
As of August 2018, zero waste management system has been implemented in Niğde Ömer
Halisdemir University for zero waste approach. For this purpose, a coordination unit was
established in the first step and then a separation infrastructure was prepared in the waste
resource. In all buildings, waste boxes were placed in 6 sets, glass, metal, plastic, paper, organic
and non-recyclable. Different education and awareness activities were carried out in order to
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gain the awareness of separation of waste at the source. There are also awareness activities
within these awareness activities, including students. Thus, academicians, working staff and
students interacting within the building make the zero waste management system a habit in their
lives and makes them aware of the fact that every waste they separate makes a contribution to
the future. In this study, all these studies and activities were evaluated
Keywords: Circular Economy, Recover, Waste Management, Zero Waste

1. GİRİŞ
1.1. Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Kavramı
Atık yönetimi oluşan tüm katı atıkların sistematik bir şekilde azaltılması ve kontrollü olarak
ayrı toplanması ardından da yeniden kazanılması veya bertarafı olarak tanımlanabilir. Atık
yönetimini oluşturan temel ilkeler atıkların kaynakta azaltımı, özelliklerine göre fraksiyonlarına
ayrılması, toplanması, geçici depolama alanlarına alınması, geri kazanım işlemlerine tâbi
tutulması, transferi ve bertarafı işlemleri olarak sayılabilir.
Sıfır atık ise israfın engellenmesi, mevcut doğal kaynakların verimliliklerinin arttırılması, katı
atıkların meydana gelme nedenlerinin incelenerek oluşumlarının kaynağında durdurulması
veya azaltılması atık oluşmuş ise oluştuğu kaynakta farklı fraksiyonlara ayrılarak toplanması
ve ardından geri kazanım süreçlerini kapsayan atık yönetim felsefesidir.
2004 yılında sıfır atık kavramının uluslararası tanımı Sıfır Atık Uluslararası Birliği tarafından
(Zero Waste International Alliance) tarafından yapılmış ve şu ifadelere yer verilmiştir “Sıfır
Atık; etik kurallara, ekonomik yapıya uygun, randımanlı bir biçimde işleyebilecek ve vizyon
sahibi bir maksat ile insanoğlunu sürdürülebilir bir doğal yaşam döngüsüne ve hayat biçimini
bu yönde değiştirmeye özendirerek, tüm ıskartaya çıkarılabilen malzemelerin, diğer ürünler için
kaynak olarak kullanabilecek biçimde dizayn edilmesine yol göstermektedir.”
Atık yönetimi ve sıfır atık felsefesi birçok avantaj sunmaktadır bunlar; kaynak verimliliklerinin
artması, ihtiyaçtan fazla üretimin önüne geçilmesi, buna bağlı olarak maliyetlerin düşürülmesi,
çevre tehlikelerin elimine edilmesi, ekosistemin korunması ve sürdürülebilirliğinin kurumsal
yapı içerisinde sağlanması ve ardında bilinçli tüketicileri oluşması ile ülke ekonomisine pozitif
etkisi şeklinde söylenebilir.
2. MATERYAL VE METOT
Sıfır Atık yönetim sisteminin uygulanmasında Sıfır Atık projesi ve Sıfır Atık Yönetmelik
taslağında belirtilen adımlar kullanılmıştır. Sıfır atık yönetim sistemi 7 adımda gerçekleşir.
2.1. Odak Noktasının Belirlenmesi
Kurumlardaki sıfır atık yönetim sisteminin oluşturulmasında, etkili ve verimli seviyede
uygulanmasını ve izlenmesini sağlayan, raporların ve gelecek projeksiyonlarının hazırlanması
görevini yerine getiren sorumlu kişilerdir.
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2.2. Mevcut Durum Tespitinin Yapılması
Kurum içerisindeki katı atıkların kaynakları ve oluşma miktarları öngörülür. Oluşacak atıkların
biriktirilmesi, toplanması ve transferi işlemleri nasıl yapılacağı planlanır. Geçici depolama
alanlarının planları yapılır.
2.3. Planlama
Planlama her kurum veya her bina için o yapıya ait ihtiyaçlar ve vücut durum dikkate alınarak
belirlenir. Mevcut durum tespitinde belirlenen altyapı hazırlanma süresi, projenin başlama
tarihi, uygulama sırasında izlenecek biriktirme ve toplama planları bu aşamada belirlenir.
2.4. İhtiyac Analizi
Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak (ofisler,
yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya
geçilmeden önce temin edilir.
2.5. Eğitim/Bilinçlendirme Faaliyetleri ve Uygulamaya Geçilmesi
Atıkların kaynağında ayrılması konusunda personel eğitimi ve atıkların toplama yönetimi için
destek personeli eğitimi uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlenin bilgi seviyesi belirlenerek
yapılmalıdır. Eğitim faaliyetleri hem bu aşamada hem de uygulama aşamasında verilmelidir.
2.6. İzleme, Kayıt Tutulması ve İyileştirme Faaliyetleri (Uygulama)
Uygulamaya geçinmenin ardından düzenli şekilde ihtiyaçlar doğrultusunda hem işleyiş
hakkında hem de biriktirilen atıkların envanteri hakkında kayıtların tutulması işidir.
2.7. Raporlama ve Sonuç
Atık yönetimi sistemi uygulanırken sistemin verimliliğinin değerlendirilmesi için önceden
belirlenmiş dönemlerde raporlama yapılarak ihtiyaçlar zayıf yönler eksikler belirlenerek bu
yönde tedbirlerin alındığı işlemlerdir
3. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ SIFIR ATIK UYGULAMA ÖRNEĞİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak 28.596 öğrenci nüfusuna sahiptir. Öğrencilerin
10261’i Ön lisans, 15916’sı Lisans, 2419’u Yüksek lisans programlarındadır. Kampüs alanı
içerisinde öğrenci başına düşen yeşil alan 5,3 m2 dir. Öğrenci başına düşen kapalı alan 10,6 m2
dir.
3.1. Odak Noktası Belirlenmesi
Üniversitede Odak Noktası belirlenerek 1 koordinatör 1 koordinatör yardımcısı olmak üzere iki
kişi belirlenerek sıfır atık sorumluları oluşturuldu. Daha sonra her bir binadan sorumlu sıfır atık
sorumluları seçilerek 3 kişilik alt komisyonlar belirlendi.

1071

3.2. Mevcut Durum Tespitinin Yapılması
32 binada mevcut durum tespiti yapılarak. 483 noktada toplam 2900 atık kutusu
yerleştirilmiştir. Yerinde inceleme yapılan kampüs sınırları içindeki birimler Tablo 3.1de
verilmiştir.
Tablo 3.1 Kampüs sınırları içindeki birimler
Fakülteler

İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

Yüksekokullar
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Niğde Zübeyde Hanım
Sağlık Yüksekokulu

Mühendislik Fakültesi

Meslek Yüksekokullar

Mimarlık Fakültesi

Bor Meslek Yüksekokulu

Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi

Meslek Yüksekokulları
Niğde Sosyal Bilimler
MYO
Niğde Teknik Bilimler
MYO

Diğer
Ofisler, Sınıf,
Kütüphane
Kantin, Kırtasiye,
Fotokopi

Ulukışla MYO
Niğde Zübeyde Hanım
Sağlık Hizmetleri MYO
Bor Halil Zöhre Ataman
MYO

İletişim Fakültesi
Tarım
Bilimleri
ve
Teknolojileri Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi

Sağlık Merkezi
Kütüphane Binası
Kongre Merkezi
Merkezi Araştırma
Laboratuvarı
Personel Kafeteryası
Rektörlük ve Merkezi
Üniteler

Tıp Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi

3.3. Planlama
Temin edilen atık kutularının dönem başında öğrenciler gelmeden yerleştirilmesi planlanmış.
Uygulama ve eğitimler eş zamanlı olarak eğitim öğretimin başladığı tarihte başlatılmıştır.
3.4. İhtiyaç Analizi
Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak 483 noktada
toplam 2900 atık kutusu ihtiyaç duyulacağı hesaplanmış ayrıca Ayrılan atıkların işlenmesi için
1 adet Press Makinası, Preslenen atıkların depolanması için 1 adet İstif Makinası ve kompost
üretimi için 1 adet Dal Kırma Makinası temini planlanmıştır.

Şekil 5.1. İhtiyaç Temin edilmesi çalışmaları
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3.5. Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları
3.5.1. Eğitim faaliyetleri
Hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak, birim odak
noktaları, temizlik görevlileri, bakım-onarım görevlileri, geçici depolama alanı görevlileri, idari
ve akademik personeller olmak üzere tüm çalışanlar esas alınarak eğitimler verildi. 1200
Akademisyene, 400 İdari Personele ve 130 Temizlik Personeline Sıfır Atık Eğitimi verilmiştir.
3.5.2. Farkındalık faaliyetleri
3.5.2.1. Sınıf bilgilendirme etkinliği
3 kişilik bir ekip tek tek sınıfları dolaşarak çeşitli materyal ve görsel ile öğrencilere örnekler
verip atık ayrımı hakkında bilgi vermiştir. Birebir etkileşimle 4700 öğrenciye dersler sırasında
eğitim verilmiştir.

Şekil 5.2. Sınıf içi eğitimler
3.5.2.2. Atık kutu gönüllüleri
Gönüllülük esas alınarak katılan öğrenciler atık kutularında durarak diğer öğrencilerimize atık
ayırma konusunda yardımcı olmuşlardır. Yaklaşık 1500 öğrenciye bu yöntemle ulaşılabilmiştir.
Ayrıca 500 öğrenci kampüs içerisinde Sıfır Atık Farkındalık Anketine çevrimiçi katılmıştır.
3.5.2.3. Sıfır Atık farkındalık yürüyüşü
Üniversitemiz 02.05.2019 tarihinde kampüste ki öğrencilerimizle birlikte Sıfır Atık
konusunda farkındalık oluşturmak için Kampüste Yürüyüş ve Temizlik etkinliği
düzenlenmiştir. Ardından toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüme
gönderilmek üzere hazırlanmıştır.

Şekil 5.3. Yürüyüş Farkındalık Faaliyeti
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3.6. Uygulama
Uygulama noktasında, biriktirme ekipmanlarının personelin rahatlıkla ulaşabileceği konumda
olduğuna ve biriktirme ekipmanlarının renk skalasına uygun olup olmadığına dikkat edilip
yerleştirilmiştir.

Şekil 5.4. Atık ayırma kutuları
3.6.1. Düzenli toplama-ayırma
Kaynağında ayrılarak toplanan atıklar düzenli olarak temizlik personellerimiz tarafından
toplanarak depolanır.
3.6.2. Presleme ve istifleme
Üniversite mensuplarının kaynağında ayırdığı geri dönüşebilir atıklarımızı presleyerek geri
dönüşüm için hazırlanmaktadır. Atık malzeme türüne göre her bir balya ağırlığı 50 ile 90 kg
arasında değişmektedir.

Şekil 5. 5 Preslenen atıklar
3.7. Raporlama
Uygulama etkinliğini değerlendirmek adına belirlediğimiz zaman aralıklarında izleme ve
değerlendirme yaparak uygulamada aksayan noktaları tespit ederek geliştirme adına çalışmalar
yapılmaktadır.
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Özet
Bu araştırmanın amacı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarını incelemektir. Araştırmada genel
tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim
Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen adayları yer almıştır. Araştırmada veri elde etmek
amacıyla, araştırmacılar tarafından geliştirilen “iklim değişikliğine karşı farkındalık ölçeği”
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının not ortalamaları bakımından not
ortalaması yüksek öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen adaylarının aylık
maddi giderleri bakımından farklılıkları incelendiğinde ise maddi gider seviyesi yükseldikçe
iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords: Farkındalık, İklim değişikliği, Çevre eğitimi

EXAMINATION OF DIFFERENT VARIABLES THAT AFFECT THE TEACHER
CANDIDATES' CLIMATE CHANGE AWARENESS
Abstract
The aim of this study is to examine the awareness of prospective teachers studying at Niğde
Ömer Halisdemir University towards climate change. In the research, general survey method
was used. Pre-service teachers from Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Education
participated in the study. In order to obtain data, “climate change awareness scale developed by
the researchers was used. As a result of the research, a significant difference was found in favor
of the students’ with high average scores in terms of the grade point averages of the prospective
teachers. When the differences in the monthly financial expenses of the teacher candidates were
analyzed, it was concluded that the awareness of climate change decreased as the expense level
increased.
Keywords: Awareness, Climate change, Environmental education

1. GİRİŞ
Dünyada yaşayan canlılar arasında, içinde bulunduğu doğal çevreye uyum sağlamak yerine
hayat standartlarını yükseltmek için yaşadığı çevreyi kendine göre şekillendiren tek varlık
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insanoğludur. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve son zamanlarda hızlı bir ivme kazanması
sonucu, insanoğlunun biraz önce ifade edilen kaygısı daha da artmış, bu kaygıya dünyadaki
anlamsız nüfus artışı ve tüketim çılgınlığı da eklenmiş, sonuçta yapay çevrenin doğal çevre
üzerindeki yıkıcı etkisi küresel bir hal almaya başlamıştır.
Alanyazında iklim değişikliğine yönelik farkındalık ile ilgili bilimsel çalışmalar incelendiğinde,
Köşker (2013) yaptığı çalışmasında sınıf öğretmen adaylarının çevresel unsurlara önem verdiği
ve çevresel unsurların korunmasına yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Kocalar (2016) ise 11. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiği çalışmasında, milli
parkların öğrencilerin çevreye yönelik etkinliklerin gerçekleştirdiği bir alan ve bilgilenme
sahası olarak öğrencilerin ekolojik farkındalıkları üzerinde etkin bir rol oynayacağı sonucuna
ulaşılmıştır. Güven-Yıldırım ve Aydoğdu (2012) tarafından yapılan çalışmada ise sadece fen
bilgisi öğretmen adaylarının çevresel farkındalıkları araştırılmış olup sonuç olarak fen bilgisi
öğretmen adaylarının çevresel farkındalık düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Cici ve diğ., (2005) tarafından yapılan çalışmada ise öğretmen adaylarının katı atık kirliliği
bağlamında çevresel farkındalıkları incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, öğretmen
adaylarının çevresel farkındalıklarının organik atıklar ve paketleme boyutunda orta düzeyde,
geri dönüşüm ve atık azaltma konularında ise iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Özbedek-Tunç, Akdemir-Ömür ve Düren (2012) tarafından yapılan çalışmada üniversite
öğrencilerinin çevreyi koruma konularında duyarsız olmadıkları, belirli bir farkındalığa sahip
olmalarına rağmen çevreyi koru konusunda kuvvetli bir tutum sergileyemedikleri sonucuna
ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise, çevre eğitimi konularından biri olan iklim değişikliği konusunda
gelecek neslin mimarları olacak öğretmen adaylarının farkındalıklarını etkilemesi muhtemel
demografik özellikler incelenmiştir.
2. YÖNTEM
Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının sosyo demografik
özellikleri bakımından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada yöntem olarak
tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiş ve
iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeyi bağımlı değişken olarak ele alınmıştır.
Çalışmanın bağımsız değişkenleri ise bölüm, not ortalaması, aylık gelir, anne öğrenim düzeyi,
baba öğrenim düzeyi şeklindedir. Araştırma sırasında gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki
gibidir.
- Araştırma verileri, 2017-2018 öğretim yılının bahar döneminde, ölçme araçlarının
katılımcılara aynı zaman diliminde uygulanmasıyla elde edilmiştir. Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yürütülen çalışmada, veri toplama aracı 2017-2018 eğitim
öğretim yılının güz döneminde 8 haftalık bir sürede uygulanmış ve her uygulamada
katılımcılara gerekli açıklamalar yapılmıştır.
- Tamamen gönüllülük esasına dayanan uygulama sürecinde, ilgili bölüm ve anabilim
dallarında toplam 250 öğretmen adayına ulaşılmıştır.
- Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediği, 250 öğrencinin
iklim değişikliğine yönelik farkındalık ölçeği puan ortalama, medyan, standart sapma, çarpıklık
ve basıklık değerleri ile histogram ve normal ihtimal (Q-Q plot) grafikleri incelenerek
belirlenmiştir
- Ardından, anova analiz yöntemi uygulanmıştır.
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2.1. Araştırmanın amacı
Bu çalışmanın genel amacı, öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının
sosyo-demografik özellikleri bakımından incelemektir. Bu genel amaç doğrultusundaki alt
problemler aşağıdaki gibidir.
Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeyleri onların;
1- Öğrenim gördükleri bölümlere,
2- Not ortalamalarına,
3- aylık giderlerine,
4-yaşadıkları yere,
5- anne ve baba öğrenim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir?
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
öğrenim gören 250 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Çalışmada öğretmen adaylarının sosyo demografik özelliklerini belirlemek için ‘Kişisel Bilgi
Formu’ (KBF) ve iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarını belirlemek için araştırmacılar
tarafından geliştirilen ‘İklim Değişikliğine yönelik Farkındalık Ölçeği’ kullanılmıştır. Bu ölçek
17 maddeden, tek faktörden oluşmuş olup Cronbach Alpha katsayısı 93’tür.
2.4. Veri Analizleri
Ölçme araçlarından elde edilen veriler, SPSS 15.0 istatistik programıyla kaydedilmiş ve gerekli
analizler yapılmıştır. Veri analizinde, önceden belirlenen araştırma problemleri doğrultusunda;
verilerin normal dağılım gösterip/göstermeme durumu iklim değişikliğine yönelik farkındalık
ölçeği puan ortalama, medyan, standart sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri ile histogram ve
normal ihtimal (Q-Q plot) grafikleri, ana problemin verilerinin çözümlemesinde frekans ve tek
yönlü varyans analiz işlemlerine başvurulmuştur.
3. BULGULAR
Araştırmanın problemi ‘Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık düzeyleri
onların öğrenim gördükleri bölümlere, not ortalamalarına, aylık giderlerine, yaşadıkları yere,
anne ve baba öğrenim düzeylerine ve sosyal ağlarda geçirdikleri sürelere göre göre anlamlı bir
farklılık göstermekte midir?’ şeklinde ifade edilmiştir. Bu alt probleme ait verilerin istatistiksel
analizleri sonucunda elde edilen değerler, Tablo 1 sunulmuştur.

1078

Tablo 1. Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalık puanlarının
bölümlerine, not ortalamalarına, giderlerine, yaşadıkları yere, anne ve baba öğrenim
durumlarına göre ANOVA sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler
Kareler
sd
F
p
Manidarlık
Toplamı
Ortalaması
İklim değ. farkındalık-Bölüm(Sınıf Öğrt. Fen Bilgisi Öğrt, RPD, Okul Öncesi öğrt)
200.59
4
50.148
2.23
.066
--Gruplararası
5510.771
245
22.493
Gruplariçi
5711.364
249
Toplam
İklim değ. farkındalık -Not Ort.(0-1 arası, 1-2 arası, 2-3 arası, 3-4 arası)
243,451
2
121,726
2-3>1-2
Gruplararası
5467,913
247
22,137
5,499
,005
3-4>2-3
Gruplariçi
5711,364
249
Toplam
İklim değ. farkındalık -Aylık Maddi Gider (200-400 TL arası, 401-600 TL arası, 601-800 TL arası, 8001000 TL arası, 1001-1200 TL arası, 1201-1400 TL arası, 1400 ve üstü)
586,198
7
83,743
200-400>1400 ve üstü
Gruplararası
401-600>1400 ve üstü
5125,166
242
21,178
Gruplariçi
3,954
,000
601-800>1400 ve üstü
Toplam
601-800>1400 ve üstü
5711,364
249
801-1000>1400 ve üstü
İklim değ. farkındalık -Yaşanılan yer(Köy, Kasaba, İlçe, İl)
104,668
3
34,889
--Gruplararası
5606,696
246
22,791
1,53
,207
Gruplariçi
5711,364
249
Toplam
İklim değ. farkındalık -Anne Öğrenim(Yok, İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite, Lisansüstü)
217,397
4
54,349
--Gruplararası
5493,967
245
22,424
2,42
,052
Gruplariçi
5711,364
249
Toplam
İklim değ. farkındalık -Baba Öğrenim(Yok, İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite, Lisansüstü)
92,511
4
23,128
--Gruplararası
5618,853
245
22,934
1,00
,404
Gruplariçi
5711,364
249
Toplam

Tablo 2’de görüldüğü gibi, analiz sonuçları, öğretmen adaylarının iklim değişikliğine
yönelik farkındalıklarına yönelik puan ortalamaları arasında, bölüm (F(4-249)=2,23, p >
0,05), yaşadıkları yer (F(3-249) = 1.53, p > 0,05), anne öğrenim düzeyleri (F(4-249) =
2.42, p > 0,05), baba öğrenim düzeyleri (F(4-249) = 1,00, p > 0,05) bakımından anlamlı
bir farklılık bulunmamaktadır.
Diğer yandan iklim değişikliğine yönelik farkındalık puanları arasında, not ortalamaları
(F(2-249) = 2,23, p < 0,05), aylık giderleri (F(7-249) = 3.954, p <0,05) bakımından
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Bir başka ifadeyle, öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıkları, not
ortalamalarına ve aylık giderlerine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir.
Not ortalaması yüksek olan öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik farkındalıkları daha
yüksektir. Aynı zaman öğrencilerin aylık maddi giderleri arttıkça iklim değişikliğine
yönelik farkındalıkları düşmektedir.
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4. SONUÇ
Öğretmen adaylarının iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının sosyo demografik
özelikleri bakımından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, araştırmacılar
tarafından geliştirilen ‘İklim değişikliğine yönelik Farkındalık Ölçeği’ ve öğretmen adaylarının
sosyo demografik özelliklerini belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından geliştirilen
‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 250 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen
çalışmada, belirlenen araştırma problemleri çerçevesinde anova analiz yöntemi sonucunda elde
edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
Araştırma sonucunda, eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyo-demografik özelliklerinden
yaşadıkları öğrenim görülen bölüm, yer türü, anne ve baba öğrenim durumları bakımından
anlamlı farklılık bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının not ortalamaları bakımından not
ortalaması yüksek öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğretmen adaylarının aylık
maddi giderleri bakımından farklılıkları incelendiğinde ise maddi gider seviyesi yükseldikçe
iklim değişikliğine yönelik farkındalıklarının düştüğü sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bu
bulgusu literatürde bulunan bazı çalışmalarla da ilgili bulunmuştur. Örneği, Tok, Cebesoy ve
Bilican (2017) tarafından yapılan araştırmada sınıf öğretmen adaylarının iklim değişikliği ile
oldukça ilgili konular olan küresel ısınma ve sera gazları konusunda bilgi düzeylerini
belirlemek amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda öğretmen adaylarının %75’inin bilgi
düzeylerinin yetersiz ve kavram yanılgılarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Küçü-Biçer ve
Acar-Vaizoğlu (2015) ise hemşirelik lisans öğrencilerinin iklim değişikliğine yönelik
farkındalıklarını belirlemek amacıyla yaptıkları araştırma sonucunda, üniversite öğrencileri
olmalarına rağmen hemşirelik öğrencilerinin küresel ısınma/iklim değişikliği hakkında bilgi ve
farkındalık düzeylerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir.
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Abstract
Human urine contributes 80% of nitrogen(N) and 50% of phosphorus(P) in domestic
wastewater and it is an important source of pollution with 95% water, 3.5% organic and 1.5%
inorganic content (Liu et al. 2016). Algae growth and eutrophication are caused by
accumulation of high amounts of nitrogen and phosphorus in the receiving waters.
Eutrophication in receiving waters reduces the amount of dissolved oxygen dramatically. This
leads to the emergence of odor and color problems and creates many harmful effects to the
living organisms. For this reason, recovery of nitrogen and phosphorus at source in domestic
wastewater is a very important step for the wastewater management. With the ECOSAN
approach, nitrogen and phosphorus can be used as natural fertilizers in contrast to classical
approaches and in addition this; pollution load of wastewater treatment plants is reduced.
Human urine is an important source of nitrogen and phosphate and can be used as a natural
fertilizer due to these characteristics. Nutrient recovery from human urine is also important for
the sustainability of natural resources. In this study, the effect of electrocoagulation processes
on nutrient removal from fresh human urine that collected separately at the source was
investigated. PO4- P removal efficiency was obtained by using iron that was produced two
different way in the electrocoagulation (EC) process. In the first, an iron solution was produced
in EC using iron electrodes, then this solution was applied the real humane urine at different Fe
/ Nutrient dosages and determined the removal of PO4-P efficiencies. In the second,
electrocoagulation application iron was released to real humane urine solution and
simultaneously phosphate removal was determined. In all different EC application, fresh
humane urine phosphate removal could achieve the range of over 90%. TN removal did not
exceed 40 %.
Keywords: Fe-Fe Electrode, Electrocoagulation, Fresh human urine, Nutrient removal, Nutrient recovery,
Sustainability.

1. INTRODUCTION
With the increasing population and industrialization, clean water resources are rapidly
polluting. In order to ensure the sustainability of wastewater management, recovery of the
evaluable substances is very important as well as pollution removal. It is of great importance
that nutrients present in high amounts in domestic wastewater are recovered and reused. In some
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developed countries, human urine is collected separately at source and nutrient content is
evaluated in agricultural areas (Beler-Baykal 2015, Kabdaşlı et al. 2019).
According to the approach called ecological sanitation (Ecosan), domestic wastewaters are
divided into three fractions according to their nutritional and pollutant properties. Ecosan
approach is an important approach in terms of sustainability as it supports the recovery of the
necessary materials for fertilizer from the urine collected separately at source. It is possible to
rank these fractions as yellow water (urine), black water (faeces) and gray water (bath, kitchen,
shower washing wastewater…etc). (Figure 1).

Figure 1. Different sources of domestic wastewater according to ECOSAN approach (Larsen et al. 2016)

When human urine is collected separately at source, which is known as yellow water and
constitutes 1% of domestic wastewater, it contains 80% nitrogen and 50% phosphorus.
Although the volume of urine is 1%, it poses a major pollution threat for other streams. Pollution
load of domestic wastewater treatment plants will be reduced by separate recovery at source.
There will be no need for nitrogen removal units in treatment plants and it will provide 50%
advantage in phosphorus removal. (Beler-Baykal 2015, Doğan 2015, Kabdaşlı et al. 2019). The
characteristics of human urine are given in Table 1.
Table 1. Characterization of the human urine
Content (g/L)

(Kuntke
2013)

(Diem and
Lentner
1975)

(Udert et al.
2006)

(Ledezma
al. 2015)

pH
TN
NH4+-N/NH3-N
TP
PO43COD
Na+
K+
Mg2+
Ca2+

8.6
0.43
0.7
2
9
2.4
1.9
0.08
0.1

8.8
0.46
0.8-2.0
3.45
2.7
0.1
0.2

6.2
9.2
8.1
0.54
10
2.6
2.2
0
0

9
0.7
2
-

et

(Tian et al.
2016)

6.35
5.68
0.4
0.3
0.042
0.098

(Randall
and
Naidoo
2018)
6-7
0.47-1.07
1.17-4.39
0.75-2.61
0.02-0.2
0.03-0.3
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Nitrogen and phosphorus, which are important nutrients for living organisms and which are
present in human urine in significant amounts, are removed from wastewaters by various
methods and recovered. Proper treatment methods can also be used as the management of
valuable resources (Figure 2). Electrochemical processes, membrane processes, freeze and
thaw, ion exchange, chemical precipitation, struvite precipitation, air stripping are used for
nutrient removal and recovery from separately collected human urine. Among all these
conventional methods, electrocoagulation processes are promising due to their high efficiency
in nutrient recovery. Furthermore, electrocoagulation processes are advantageous in that they
do not use high amounts of chemicals and do not cause secondary harmful products (Larue et
al. 2003, Inan and Alaydın 2014, Bonvin et al. 2015, Radjenovic and Sedlak 2015, Kabdaşlı et
al. 2019).

Figure 2. Removal and recovery of domestic wastewater according to ECOSAN approach
(Ganrot 2005)
The aim of this study is to show that human urine can be used as a fertilizer instead of being a
waste in treatment plants and the nutrient can be recovered. Therefore, the re-use of nutrients
in human urine by electrocoagulation process was investigated by experimental procedures.
2. HUMAN URINE
In order to ensure ecological sustainability, nutrient recovery from urban areas should be done
and used in agricultural land. Human urine has the highest amount of nutrients in domestic
wastewater. However, it constitutes 1% of domestic wastewater. An adult person produces
about 500L of urine and 50L of feces for 1 year. Calculations of the amount of nutrient excreted
in human urine and feces for average fertilizer use to produce approximately 250 kg of cereal
are given in Table 2 (Ganrot 2005).
As can be seen from the table, the amount of nutrients in human urine is suitable for cereal
production. There is no heavy metal in human urine collected separately from the source. In
addition, a healthy person's urine is sterile when separated from the body. All these data support
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that human urine can be used as a fertilizer with an appropriate recovery method after being
collected separately at the source. (Palmquist and Jönsson 2003).
Table 2. The nutrients in human excretion and the fertilizer need to produce 250 kg
grain/year.
Nutrients

Urine 500L

Faeces 50L

Total

N
P
K
N+P+K

5.6 kg
0.4 kg
1.0 kg
7.0 kg (94%)

0.09 kg
0.19 kg
0.17 kg
0.45 kg (%6)

5.7 kg
0.6 kg
1.2 kg
7.5 kg (%100)

Fertilizer need for
250 kg grain
5.6 kg
0.7 kg
1.2 kg
7.5 kg

3. NUTRIENT RECOVERY FROM HUMAN URINE
Examples of conventional nutrient recovery processes include filtration, chemical precipitation,
ammonia stripping, struvite precipitation, ion exchange membranes, ultrafiltration, reverse
osmosis and biological processes. Most of these processes have high energy and chemical
requirements and odor problems due to hydrolysis. In addition, slow urea hydrolysis may
require several days from conventional storage tanks. This can lead to precipitations that
adversely affect the system (Mollah et al. 2001, Chen et al. 2017). However, the human urine
separated at its source is unstable due to microbial activity, hydrolysis and increases in pH
during transfer. In this case, the nitrogen evaporates as free ammonia and may cause nitrogen
losses and some environmental health concerns. High pH causes precipitation and phosphate
loss and pipe systems are corroded. In addition, high levels of free ammonia in untreated urine
limit biological nutrient recovery (Coppens et al. 2016).
With the advantages of high recovery efficiency in phosphate recovery and the possibility of
using the product directly as fertilizer, struvite precipitation (MgNH 4PO46H2O) has become a
very promising process. Struvite precipitation is the chemical precipitation of soluble
orthophosphate (PO43-) in a molar ratio of 1: 1: 1 with ammonium (NH4 +) and magnesium (Mg2
+
). However, various operating conditions, such as the use of chemicals, the formation of
secondary pollutants, energy consumption, lead to disadvantages in many removal and recovery
processes, especially in the struvite precipitation processes. In addition, studies have shown that
while the struvite precipitation method is quite successful in phosphate recovery, it has low
removal efficiency in the recovery of nitrogen and other nutrients (Bonvin et al. 2015,
Caspersen and Ganrot 2018, Kabdaşlı et al. 2019, Li et al. 2019).
In biological treatment plants, phosphate has to pass from the liquid phase to the sludge phase,
and the removal efficiency generally does not exceed 30%. This shows that phosphate must be
removed by other techniques. In chemical precipitation methods have additional chemical costs,
energy, complex equipment and chemical sludge occurs at the end of the process (Bektaş et al.
2004, Nancharaiah et al. 2016, Omwene and Kobya 2018).
4. ELECTROCOAGULATION PROCESS
In recent years, with the increase of harmful effects of wastewater, researchers have focused on
wastewater treatment by electrocoagulation processes. Numerous studies have been conducted
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to remove contaminants using aluminum or iron electrodes. Electrocoagulation is a simple and
economical method that can be used in the treatment of various wastewaters.
Table 3. Electrocoagulation processes for nutrient removal and recovery
Wastewater type
Phosphate
loaded
synthetic solution of 100
mg P/L

Swine wastewater

Synthetic human urine

Domestic wastewater

Human urine

Ortho-phosphate loaded
synthetic solution
Drinking water

Municipal wastewater

Operation parameters
Conductivity: 1 mS/cm
Al electrode
Electrodes gap:5mm
pH: 2-11
t: 140 min
T: 20-50°C
V:2-8 V
I: 2-18mA/cm2
Electrical energy
consumption: 4Kw/m3
pH:8.5
Fe electrode
t: 3h
I: 40mA/cm2
pH:2-8
I: 30mA/cm2
T:60min
V:8V
pH:4
t:20-100 min
Al/Fe electrode
C: 10-40 A/m2
Electrical energy
consumption:
1.143
kWh/m3 for Al, 4.179
kWh/m3 for Fe electrode
C: 40mA/cm2
t:20min
pH: 6-7
pH: 5-8
Fe electrode
I:0.6-2A
I:1- 5 A/m2
pH: 2-12
t: 60 min
Electrical energy
consumption:
3.75kWh/m3
pH: 7.5
Al electrode
I: 1-5mA/cm2
T:60 min

% Removal Efficiency
100% P removal

References
(Attour et al. 2014)

75%N removal

(Ikematsu et al. 2007)

98% P removal
21% N removal
26% TOC removal

(Inan and Alaydın 2014)

>99% P removal

(Omwene
2018)

98% P removal

(Zheng et al. 2009)

>96% P removal

(Bouamra et al. 2012)

68-98% P removal

(Vasudevan et al. 2008)

90% P removal
>99.8% reduction of total
and faecal coliforms

(Makwana and Ahammed
2016)

and

Kobya

The EC process is widely used in a wide variety of processes such as remove heavy metals
from waste water (Doggaz et al. 2019), in oily wastewaters (Priya and Jeyanthi 2019), in dyed
wastewaters (Khemila et al. 2018), organic matter removal (Hashim et al. 2019), in the
treatment of mining wastewater (Mamelkina et al. 2019). Electrocoagulation process has been
widely used in nutrient removal and recovery in recent years (Table 3). Although it is not widely
accepted due to the use of electricity, it is known that it has several advantages besides complex
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methods. In electrocoagulation process, direct current is applied to metal electrodes immersed
in wastewater to remove contaminants. The electrical current causes the metal electrodes to
dissolve and give iron or aluminum cations to the water. Allows metal ions to precipitate by
adsorbing suspended or dissolved contaminants by causing coagulation at appropriate pH
(Attour et al. 2014).
In the EC process, electrodes dissolve and coagulant production takes place within the system
by applying electricity to the system. During the reactions, hydrogen gas is produced and this
gas helps to remove the particles by floating. Reactions in EC processes are shown below (Chen
2004, Attour et al. 2014, Omwene and Kobya 2018);
Anode and cathode reactions using Al electrodes:
Anode: 𝐴𝑙 → 𝐴𝑙 3+ + 3𝑒 −
3
Cathode: 3𝐻2 𝑂 + 3𝑒 − → 2 𝐻2(𝑔) + 3𝑂𝐻 −
Anode and cathode reactions using Fe electrodes:
Anode: 𝐹𝑒 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝑒 −
(Capodaglio et al.)
Cathode: 2𝐻2 𝑂 + 2𝑒 − → 𝐻2(𝑔) + 2𝑂𝐻 −

(1)
(2)

(4)

Electrocoagulation process is a technology with high advantages in water and wastewater
treatment since it includes coagulation, flotation and electrochemistry. There is a similarity in
theory between coagulation / flocculation and electrocoagulation. Both processes aim to remove
contaminants by destabilizing and neutralizing the repulsive forces that hold pollutants in the
wastewater. By neutralizing the repulsive forces, the suspended particles become larger
particles that can settle down easily. The advantages and disadvantages of the EC process can
be listed as follows (Mollah et al. 2001, Hakizimana et al. 2017);
Advantages;
 Requires simple equipment,
 The water treated with EC is clean, colorless and odorless,
 Since the sludge obtained from the EC process is generally composed of metal oxide /
hydroxides, the dewatering process is also easy and the sludge amount is low,
 EC flocks are larger and more stable than coagulation flocks. Therefore, it is easier to
separate by filtration process,
 It produces effluent with less total dissolved solids (TDS) than chemical treatment. Low
TDS also means low recovery costs.
 Since the electrical field applied in the EC process accelerates the movement, the
smallest colloidal particles can be removed,
 Since the EC process does not require chemical use, it does not require post-treatment
and neutralization. Not using chemicals prevents secondary pollution,
 Gas bubbles produced in the EC process can carry contaminants to the solution surface.
This makes the removal process easier,
 Process maintenance is easy
 It can also be operated with alternative energy sources such as solar panels in rural areas
where there is no electricity.
Disadvantages;
 Oxidation results in dissolution of the electrodes, so they need to be replaced,
 The use of electricity can be expensive in some cases,
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 The impermeable oxide film layer on the cathode surface may decrease the removal
efficiency,
 Wastewater should be of high conductivity for high removal efficiency.
Electrocoagulation process, which is an alternative to these conventional systems, has been
widely used in many wastewater types in recent years. In the EC process, the electrical current
supplied to the system from the outside provides the removal and recovery of pollutants by
means of ions produced by metal electrodes. Although it has not become widespread due to the
high electricity requirement in previous studies, it has become a promising process due to the
recovery and recovery efficiency obtained today (Stafford et al. 2014).
In view of the disadvantages of the above conventional systems, electrochemical processes
provide several advantages in nutrient recovery. The reliable and cost-effective
electrocoagulation process has many advantages, such as simple equipment, easy operation,
short operating time, low chemical usage and not producing too much sludge. In addition, the
flocks produced during EC are larger, contain less water, and are more stable so they can be
separated more easily by filtration (Moussa et al. 2017)
The aim of this study is to removal and recovery of phosphate that valuable nutrient in human
urine by electrocoagulation process and also by electrochemically produced iron. For this
purpose, an electrocoagulation cell using iron electrodes was formed and the effects of current,
different molar ratios of produced iron/nutrient and pH change on removal efficiency were also
investigated.
5. MATERIALS METHODS
Experimental studies within the scope of this study consist of two stages. In the first stage, fresh
human urine was treated with iron solution produced in the electrocoagulation process. Total
iron concentration in iron solution produced in EC process was measured and P% removal
efficiencies were determined at different Fe / Nutrient ratios (0.3, 0.8, 1.0, 2.4). Both of the two
nutrients (phosphate and urea) were used and called this mixture as Nt. The nutrient content of
urine was determined according to the literature and various dilutions were applied to achieve
these rates. In the second stage, human urine was added to the same EC reactor containing iron
electrodes P% removal efficiencies at different current values (4, 5, 5.5, 7 and 14mA/cm 2) at
pH 5 and pH 8 were determined.
Human urine samples used in both stages were separately and freshly collected from student’s
toilet at Environmental Engineering Department building at Zonguldak Bulent Ecevit
University Campus. The waiting period for fresh urine ranges from 1-2 days. Fresh urine
characteristic is given in Table 4.
Table 4. Fresh human urine content
Parameters
Fresh Urine
pH
Conductivity (mS/cm2)
PO4-P (mg/L)
TN (mg/L)
TOC (mg/L)
Color

6,56
15-23
319,58
4566,5
2302
Light Yellow
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The electrocoagulation unit consists of 4 pair of (2 anode 2 cathode) electrodes made of plate
iron with the area dipped into the urine was approximately 31.5 cm 2 and the gap between the
electrodes are 5 mm. The electrodes were rinsed in the diluted HCl solution before every
experiment to reduce the electrode passivation effects. pH adjustments were made using NaOH
or HCl under mixing conditions. All experiments were done at room temperature, i.e. 22–25°C.
Samples were centrifuged at 1000 rpm for 10 min and filtered (0.45 μm Millipore membrane
filters). The experimental set up is shown in Figure 3.

Figure 3. The experimental set up

All chemicals used were analytical grade. All analyses were performed as defined in the
Standard Methods. The EC unit has been stirred at 150 rpm by a magnetic stirrer. The analysis
of phosphate was carried out using vanado-molybdophosphoric acid method by
spectrophotometer (Shimadzu 1800) according to the Standard Methods for Examination of
Water and Wastewater. The electrocoagulation reactor was a glass beaker with the volume of
1 L, urine volume was 900 ml. 10 mL samples from second stage experiments were taken from
the system at 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 45, 60, 90 and 120 min intervals. P concentrations were
measured to calculate the removal efficiency.
6. RESULTS
In this study two different experimental works were done. In the first stage experiments iron
solution was produced at under pH 2 in the reactor and then this solution were added to fresh
human urine at different dosages. At the second experimental study, iron dissolution from anode
iron electrode and electrocoagulation reaction occurred at simultaneously. Reaction removal
efficiencies were observed during the time at different interval.
Figure 4 shows PO4-P% removal efficiencies obtained after the treatments applied to human
urine diluted according to the determined molar ratios. At this stage, different Fe / Nt ratios
were used and the values obtained at pH5 and pH8 were compared;
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Figure 4. PO4-P % removal efficiency at different Fe/Nutrient ratio at pH5 and pH8.

As can be seen in Fig 4, efficiencies of phosphate removal obtained at different Fe / Nt molar
ratios and different pH values are very close to each other. According to the results, the removal
efficiencies at pH 5 and 0.3, 0.8, 1 and 2.4 rates of Fe / Nt were obtained 5.83%, 84.91% and
92.07% and 89.74% respectively. At the same Fe / Nt ratios, the removal efficiencies obtained
at pH8 are 72.68%, 90.6%, 93.41%, 96.35%, respectively.
In the second stage of the study, electrocoagulation process was performed with real urine at
different current densities. According to the obtained results, the current density value at which
the highest PO4-P% removal efficiencies were obtained was 14 mA/cm 2. The graph of the time
dependent PO4-P% removal efficiencies at this current density is given in Figure 5.
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Figure 5. PO4-P % removal efficiency at 14mA/cm2
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Figure 5 presents the efficiency of P removal as a function of time at constant current density.
For the current density of 14 mA/cm2, the efficiency of P removal increased sharply with time,
reaching nearly 90% at 10 min.
7. CONCLUSIONS
In this study, two different methods were used for P removal by electrocoagulation process
from human urine. In the first stage, iron solution was produced with iron electrodes in EC
process and the efficiencies in P removal from human urine were examined with solutions
prepared in different Fe / Nt ratios. In the second stage, human urine was added directly to the
reactor and the removal efficiencies obtained at different currents were examined and the
current density value at which the highest P% removal efficiency was obtained was determined.
In the first stage of the study, which was prepared with different Fe / Nt ratios, a high P removal
process with low chemical requirements was introduced. In the second stage, it was concluded
that the removal efficiency increased with increasing current density and that the removal of P
could reach 90% in a short time (10 min) at high current density. From the obtained results, it
is seen that phosphate removal from human urine with both electrocoagulation processes
applications are effective process. It represents very promising novel method for those pH
values of fresh urine that are around pH 6 naturally. Therefore, chemical additions might not
be needed. It is considered that further studies in which the amount of phosphate in the obtained
sludge is measured and the recovery amount of P is determined will also have good results.
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Özet
Günümüzde gelişen sanayi, artan nüfus, turizm, tüketim alışkanlıkları ve daha etkin aydınlatma
talepleri elektrik tüketimin de daha hızlı artmasına neden olmaktadır. Aydınlatma kurallarına
uymayan armatür ve lambaların kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Sonuç olarak, ışık
kirliliği giderek artmaktadır. Işık kirliliğinin insan, vahşi yaşam ve doğal çevre üzerinde
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, ışık kirliliği, atık enerji gibi oluşturduğu olumsuz
etkilerden dolayı enerji kaynaklarının israfına neden olmakta ve ülke ekonomisine büyük bir
yük getirmektedir. Ulusal ekonominin ve doğal çevrenin korunması, ihtiyaçlara cevap veren ve
kirliliği önleyen aydınlatma miktarının bölgesel olarak planlanmasıyla sağlanabilir. Ancak, her
bir kentin ve kente ait arazi kullanımının (sanayi, kampüs, hastane, rekreasyon alanları)
ihtiyaçları değişebilir. Bu çalışmada, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü'nde ışık
kirliliğinin sebepleri ve etkileri incelenmiştir. 120 noktada aydınlık seviyesi dijital ışıkölçer ile
ölçülmüş ve 2-150 lüks değer arasındaki değerler belirlenmiştir. Işık yoğunluğunun mekansal
değişimi, ArcGIS 10.6 yazılımında MapInfo yardımıyla Kriging yöntemi ile
haritalandırılmıştır. Değerler genel aydınlatma kuralları ve ışık kirliliği açısından incelenmiş,
problemler belirlenmiş ve çözüm önerileri oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Işık kirliliği haritası, ışık şiddeti haritası, kampüs aydınlatması

INVESTIGATION OF LIGHT POLLUTION IN NIGDE OMER HALISDEMIR
UNIVERSITY CAMPUS
Abstract
Nowadays, the increase in electricity consumption is faster due to the growing and developing
industry, tourism, population and consumption habits and demand for more effective lighting.
The use of luminaires and lamps that do not comply with lighting rules is also becoming
widespread. As a result, light pollution is gradually increasing. Light pollution has negative
effects on human and wildlife and the natural environment. In addition, light pollution causes
waste of energy resources due to negative effects such as wasted energy and puts an additional
burden on the economy of the country. Protection of the national economy and natural
environment can be ensured by the regional planning of the amount of lighting that meets the
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needs and prevents pollution. However, the needs of each city and its parts (industry, campus,
hospital, recreational areas) can vary. In this study, the causes and effects of light pollution
were investigated in the Niğde Ömer Halisdemir University Campus. At 120 points, the
illuminance level was measured with digital light meter and values between 2-150 luxury values
were determined. The spatial change of light intensity was mapped by Kriging method with the
help of MapInfo in ArcGIS 10.6 software. The values were examined in terms of general
lighting rules and light pollution and problems were determined and solution suggestions were
developed.
Keywords: Light pollution map, light intensity map, campus illumination

1. GİRİŞ
Işık kirliliği, yanlış yerde, yanlış şekilde, yanlış miktarda ve yönde ışığın kullanılması anlamına
gelmektedir (Dokuzcan, 2006). Kentlerde uygulanan aydınlatmalarda yol aydınlatmalarındaki
yetersizlikler, dış aydınlatma armatürlerinin yanlış seçimi, ışığın yanlış yönlendirilmesi, aşırı
aydınlatma ve amaca uygun olmayan aydınlatma gibi sebeplerden dolayı ışık kirliliği meydana
gelmektedir (Gökçek, ve diğ., 2018).
Işık kirliliğinin gece gökyüzüne olan etkisi birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Buna
yönelik ilk yapılan haritada dünya nüfusunun% 60'ından fazlasının hafif kirli gökyüzü altında
(ABD ve Avrupa nüfusunun% 99'u) yaşadığı ve dünya arazisinin yaklaşık beşte birinin hafif
kirli gökyüzü altında olduğu tespit edilmiştir (Cinzano, ve diğ., 2001; Falchi, ve diğ., 2011).
Işık kirliliği kontrol edilmediği takdirde hızlı bir şekilde artarak çevresel bozulmaya neden
olmaktadır. Çevrede doğal olarak oluşan ay ve yıldızların ışığının gece yapay aydınlatmalarla
görülemeyecek düzeyde olması ışık kirliliğinin bulunduğunu göstermektedir. Bu sorunun
giderek artması gece ortamında kullanılan yapay aydınlatmaya yönelik oluşan kirliliği
sınırlandırmak için teknik ve mevzuata yönelik tedbirler alınmasını gerektirmiştir. Teknik
olarak;
• aydınlatma armatürlerinde düşük açılar kullanılması,
• armatür ve çevresine koruma oluşturulması ve
• aydınlatma seviyesinin gün içerisindeki ihtiyaca ve alana göre kısıtlanması,
gerekmetedir.
Mevzuatta ise fazla aydınlatmanın meydana getirdiği israfın önlenmesi amacıyla:
• T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından enerjinin etkin kullanılması, enerji
maliyetlerinin ekonomi üzerindeki etkisinin azaltılması ve çevrenin korunması için
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla
hazırlanan 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 2 Mayıs 2007 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
• 27 Temmuz 2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nde o bölgedeki
ilgili dağıtım firmasından yerleşim yerlerinde kamunun genel kullanımına yönelik
bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi
aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis
edilmesi ve işletilmesinden bahsedilmektedir. Bu yönetmelik kapsamında halkın
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ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerleri ile yürüyüş
yolu gibi yerlerdeki mevcut aydınlatma tesisleri ve yeni yapılacak tesislerde, aydınlatma
düzeyleri en geç saat 02:00’den sonra yüzde elli oranında düşürülmektedir.
şeklinde düzenlemeler yer almaktadır.
Literatürde ışık kirliliğinin miktarının belirlenmesi, kirliliğin azaltılması, kontrol altına
alınması, çevre ve canlıların korunmasına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Falchi ve diğerleri
2011’de artık ışık kirliliğinin vahşi yaşam, insan sağlığı ve yıldız görünürlüğü üzerindeki
etkilerini sınırlandırmanın yeni bir yolunu önermiştir. Yeni LED'ler de dahil olmak üzere harici
kullanım için yaygın kullanılan lamba türlerine spektrum analizi yapılmış ve fotopik, sktopik
ve "meltopik" melatonin baskılayıcı bantlarda insan gözünün fotoreseptörlerinin spektral tepki
fonksiyonlarına göre emisyonları değerlendirilmiştir. Kirlilik miktarının lambaların spektral
özelliklerine güçlü bir şekilde bağlı olduğu, daha çevre dostu lambaların düşük basınçlı sodyum
ve ardından yüksek basınçlı sodyum olduğu tespit edilmiştir. Sonuçta lambaları spektral
emisyonlarına göre değerlendirmek için nicel kriterler sunulmuş ve gelecekteki aydınlatma için
yasal sınırlamalar önerilmiştir.
Elsahragty ve Kim, 2015’de dünyadaki en parlak noktalardan biri olan Kaliforniya Long Beach
liman alanındaki ışık kirliliği ile ilgili değerlendirme yapmıştır. Bunu yaparken, çalışma
alanlarındaki ışık kirliliği seviyesini belirlemek için bir GIS modeli oluşturulmuştur. Bu
çalışma, şiddetli ışık kirliliği alanlarını daha iyi sürdürülebilir yerler haline getirmek için
gelecekteki araştırmacıların aydınlatma direklerinin yükseklikleri ve mekanlarının tasarımları
üzerinde devam edebileceği ve genişleyebileceği bir platform görevi görmektedir.
Netzel ve Netzel, 2016’da Polonya’da büyük bir şehir alanında yüksek çözünürlükte ışık
kirliliğini Berry’nin 1976’da oluşturduğu matematiksel model ile modellenmesini
gerçekleştirmişir. Bu model karmaşık hesaplama ve modellerden daha kolay bir şekilde büyük
kentsel alanların modellenmesini sağlamaktadır.
Kolláth ve diğerleri 2016’ da Macaristan’da seçilen bazı şehirlerde kamusal aydınlatma sistemi
üzerine bir çalışma yapmıştır. Bu sistemde önceden kullanılan yüksek basınçlı sodyum
lambaları beyaz LED aydınlatma armatürleri ile değiştirilmiştir. Seçilen şehirlerin ışık
kubbelerinin parlaklıkları, uygulama yapılmadan önce ve sonra DSLR (Digital Single Lens
Reflex) fotometrisi ile ölçülerek karşılaştırmışlardır. Şehrin gök kubbe spektrumunun mavi
kısmında hafif bir azalma olduğu tespit edilmiştir.
Raap ve diğerleri 2017’de serbest yaşayan kuşlarda geceleri yapay ışığın uykudaki mevsimsel
ve ışık yoğunluğuna bağlı etkisi olup olmadığını test etmiştir. Çalışmada gece yapay ışığın
mevsimsel veya ışık yoğunluğuna bağlı etkileri hakkında kesin bir kanıt bulunmamış ve düşük
ışık yoğunluklarında etkilerin incelenerek karşılaştırılmasına ilişkin öneriler oluşturulmuştur.
Literatürdeki çalışmalarda liman, kent merkezi ve özel bir canlı türünün yaşadığı bölge gibi
farklı bölgelerde matematiksel modelleme, GIS, uzaktan algılama gibi çeşitli yöntemlerle ışık
kirliliği analiz edilmiştir. Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak Türkiye’de
Niğde kentinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsündeki ışık kirliliği CBS (Coğrafi
Bilgi Sistemi) yardımıyla analiz edilerek ışık dağılımın değişimi tespit edilmiş ve mevcut

1095

durumum öğrencilerin
gerçekleştirilmiştir.

güvenliği

ve

farkındalığı

açısından

değerlendirilmesi

2. MATERYAL VE METOD
Işık düzeyinin ölçümü için ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü), IEC (Uluslararası
Elektro Teknik Komisyonu) standartlarına uygun olarak belli teknikler kullanılmaktadır. En
yaygın ölçüm tekniği, yatay bir düzlem üzerindeki ışık düzeyinin ölçülmesidir.
Bu çalışmada, ölçümler zemin ve cephe yüzeylerinde 1.5 metre yükseklikte ve ortalama 40
m’lik aralıklarla yapılmıştır. Kampüs alanında yapılan ölçümlerde Magellan marka explorist
610 model GPS ile koordinatlar alınmış ve dijital tip CEM marka DT-86 model Işık Ölçer ile
var olan aydınlık düzeyi lüks (lx) cinsinden elde edilmiştir.
Çalışma alanı Türkiye’nin Niğde kentinde yer almaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Niğde’nin Güney Doğusunda ve kentin girişinde yer almaktadır (Şekil 1 ).

Şekil 1. Çalışma Alanı Genel Görünümü
Bu çalışmada belirlenen bölge üzerinde 120 noktada, 40 m aralıklarla ışık ölçümleri yapılmıştır.
Bu noktalardan 25 tanesi ışık şiddetinin yoğun olduğu kavşak ve köşe noktaları olarak
belirlenirken diğer noktalar anayol üzerinde ve kampüste homojen bir dağılım göstermektedir
(Şekil 2).
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Şekil 2. Ölçüm Yapılan noktalar
Ölçüm yapılan yerlerde 1-6 katlı binalar, dükkanlar ve ışıklı panolar bulunmaktadır. Projektör
bağlı olan direkler 12 m, caddede kullanılanlar 10 m, ara sokaklarda kullanılan direkler ise
beton direk olup boyu 9 m’dir.
Kampüs ve yakın çevresinde bulunan sokak, işyeri ve reklam aydınlatmalarının olduğu
noktalardan eşzamanlı GPS ile koordinat alımı ve ışık ölçümü gerçekleştirilmiştir.
GPS ile elde edilen koordinatların yerel düzeyde koordinat sistemi olan imar planına
aktarılabilmesi için koordinatların ITRF 96 küresel konumlama sisteminden ED 50 yerel
düzeyde konumlama sistemine dönüştürülmesi sağlanmıştır. Dönüşen koordinatlar CBS
yazılımlarından biri olan MapInfo ArcGIS 10.6 yardımıyla imar planı üzerine aktarılmış ve
ölçüm yapılan her bir noktaya ait ışık ölçüm değerlerinin programa veri girişi sağlanmıştır.
Burada her bir koordinat alınan noktanın yer aldığı güzergah ve etki alanındaki ışık ölçüm
değerinin değişimini ölçmek amaçlı Kriging yöntemiyle ışık yoğunluk analizi yapılmıştır.
Kriging yöntemi, koordinatları bilinen noktalardan alınan verileri kullanarak diğer noktalarda
ölçüm değeri bilinmeyen verilerin optimum değerlerini tahmin eden bir enterpolasyon
yöntemidir. Kriging enterpolasyon, yarıvariogram yapısal özellikleri kullanılarak
örneklenmemiş noktalardaki konumsal değişikliklerin yansız tahminin optimal şekilde
yapıldığı bir tekniktir. Kriging yöntemini diğer enterpolasyon yöntemlerinden ayıran en önemli
özellik, tahmin edilen her bir nokta veya alan için bir varyans değerinin hesaplanabilmesidir ki
bu tahmin edilen değerin güven derecesinin bir ölçüsüdür (Taylan ve Damçayırı, 2016).
3. BULGULAR
Uygulama sınırı olarak belirlenen güzergah ve etki alanında koordinatı ve ölçüm değerleri
belirli noktalardan belirli olmayan noktalara yönelik ışık ölçüm değerlerinin optimum
değişimine yönelik yoğunluk haritası oluşturulmuştur.
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Kampüs alanında 2-178 lüks değerleri arasında değerler tespit edilmiştir. Kütüphane,
Mühendislik Fakültesi, Bankamatikler, Yurtlar ve Kampüs Girişi kapısında aydınlatma ve
reklam panolarının fazla olmasından dolayı en yüksek ışık ölçüm değerleri bu bölgede
eldeedilmiştir(148-178 lüks). Kampüsün ara sokaklarında ve reklam panolarının olmadığı diğer
alanlarda ışık ölçümleri daha düşük ölçülmüştür (2-147 lüks).

Şekil 3. Kampüs alanı ışık şiddeti değişimi
4. SONUÇ
Işık kirliliği sonucunda enerji boşa harcanmakta, büyük bir ekonomik kayıp ortaya çıkmaktadır.
Bir kentin tarihi, sanatsal, kültürel ve doğal güzelliklerinin ortaya çıkartılmasında kent
aydınlatmasının rolü belirleyicidir. Kampüsler ise uygun aydınlatma sistemleri ile yapılacak
planlama ile bilim merkezleri olarak plot alanlar olarak yeniden tasarlanmalıdır.
Kampüste yaşayan ve eğitimini burada devam ettiren öğrencilerin güvenliğini sağlayacak, uyku
düzenini etkilemeyecek ve çalışma saatlerine yönelik düzenlenecek bir ışıklandırma sistemi
eğitim sürecindeki başarıyı da artıracaktır.
Lambaların karakteristik özellikleri dikkate alındığında, kampüs içi yol, cadde, sokak ve
meydan aydınlatmalarında, parlak sarı renkte ışık yayan, şeffaf cam tüplü, yüksek basınçlı
sodyum buharlı lambaların yerine LED lambalarının kullanımı ışık kirliliğini önlemek yolunda
doğru bir kullanım oluşturabilir.
Kampüs alanlarından
yaygınlaştırılmalıdır.

başlayacak

farkındalık

oluşturma

süreci

kentsel

alanda
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Abstract
The rapid increase in the world population is also increasing the pressure on limited natural
resources such as soil and water. Therefore, in the future, the food demand and security
concerns of the growing population, will increase the search for production based on limited
natural resources and force the investment and support limits in this area. With the increase in
population, industrialization and inadequacies in rural areas caused migration to increase from
rural to urban areas. In our country, the continuous division of agricultural land due to
inheritance, sales and migration caused the number of agricultural enterprises and rural
population to decrease and the number of parts per enterprise increased. This situation led to
land fragmentation. The most effective method to solve these problems is land consolidation
projects. Land consolidation is an effective land management approach to increase agricultural
production to ensure food security, to improve modern agriculture and to improve sustainable
development and to prevent land fragmentation.
Land consolidation projects interfere with the rural environment too much. With these projects,
planning of agricultural infrastructure and superstructure services and development of rural
environment are provided. The aim of this study is to determine the impact of land consolidation
projects on rural environment.
Keywords: Land Consolidation, Land Management, Environment

1. INTRODUCTION
In recent years, agriculture has become an important sector for societies due to population
growth. With the population growth in the world, the problem of hunger, which is seen in some
countries today and which has the risk of occurring in other countries in the future, makes
societies uneasy. This situation, necessitated the implementation of new techniques to increase
production in existing arable fields, on the other hand, increasing the volume of agricultural
product production by opening up to the production of soils that are considered inefficient for
today. Since the majority of agricultural enterprises in Turkey are not of sufficient size,
agricultural lands have become very fragmented and unable to be processed efficiently.
Disruptions in agricultural structure due to fragmentation and disorganization have a negative
impact on yield and make it difficult to take measures to increase yield and increase costs.
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(Ekinci ve Sayılı, 2010). The most effective method used to deal with this problem is land
consolidation.
Land consolidation (LC) is defined in two ways. In the narrow sense, land consolidation is the
process of “combining fragmented properties without any infrastructure work”. In broad terms,
land consolidation includes” the consolidation of fragmented properties, as well as irrigation,
drainage, transportation, soil-water conservation measures, and all infrastructure services that
rural settlement needs." (Boyraz, 2008).
Land consolidation is an effective land management approach to increase agricultural
production (Abubakari et al., 2016), to ensure food security (Asiama et al., 2007), to improve
modern agriculture (Kirmikil and Arici, 2013) and to improve sustainable development (Long
et al., 2014) and to prevent land fragmentation (Ertunç et al, 2018). Land Consolidation is used
as a powerful tool for land management in many countries (Pasakarnis and Melanie, 2010;
Djanibekov, 2012).
Along with land consolidation projects, in-field development services such as road
construction, in-field irrigation and drainage systems, landscape grading, surface evacuation
are also carried out. But in addition to the scope of projects being carried out in Turkey, the
land consolidation projects being performed in Germany also cover protection of nature,
establishment and protection of recreation and sports facilities, establishment of energy supply
facilities, renewal of villages in order to increase the life standards of villagers, protection of
soil against erosion, protection and amelioration of water supplies such as lakes-brooks,
environmental planning (Kirmikil and Arıcı, 2014).
Land consolidation projects have a direct and indirect impact on the environment. With these
projects, planning of agricultural infrastructure and superstructure services, development of
rural environment, creation of ecological corridors, protection of natural areas and reduction of
greenhouse gas emissions are provided. In addition, water erosion in agricultural lands is
prevented by surface evacuation works carried out in conjunction with consolidation projects.
The aim of this study is to determine the environmental impact and importance of land
consolidation projects. In this study, environmental effects of land consolidation project in
Abditolu neighborhood of Çumra district of Konya were investigated.
2. MATERIAL AND METHOD
Abditolu neighborhood of Çumra district of Konya, where the continental climate is dominant,
has been chosen as the research area. Abditolu neighborhood is 50 km to Konya and 24 km to
Çumra district (Figure 1). The economy of the neighborhood is based on agriculture and animal
husbandry. According to 2012 population data, there are 290 women and 350 men in the
neighborhood; 596 people live in total. There is no health center in the neighborhood, there is
an elementary school and active mobile education is provided. There is a water network in the
neighborhood, but there is no sewage and there is no water control.
The cadastral map of the project area is given in Figure 2. The project area is 2532. 40 ha and
there are 394 enterprises. In the case of cadastre, the number of parcels is 690.
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Figure 1. Project area

Figure 2. Cadastre status of the project area
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Land consolidation works were carried out by TRGM according to Law No. 3083 and by statute
regarding the Protection, Use and Land Consolidation of Agricultural Land Enacted according
to the Land Protection and Land Use Law No. 5403/5578According to the Soil Protection Law,
public institutions such as State Hydraulic Works and General Directorate of Highways were
given the authority to make land consolidation under the name of Private Land Consolidation.
However, the Regulation on the Implementation of Land Consolidation and In-field
Development Services was published in the Official Gazette No. 30679 on 7 February 2019 by
the Ministry of Agriculture and Forestry. With this regulation, State Hydraulic Works has
become the institution responsible for land consolidation and after that the projects will be
carried out under the responsibility of State Hydraulic Works and according to the new
regulation. Land consolidation projects are quite comprehensive, much workload and costly.
Processing steps of these projects:











Determination of consolidation area
Determination of fixed facilities
Creation of property information
Creation of map database
Land grading
Creation of field blocks for new parceling
Interviews with farmers
Completion of consolidation projects and examination of objections
Application of new parcel plans to the land
Registration and place delivery

in the form of.( Küsek,2014).
3.RESULTS AND DISCUSSION
Table 1. Abditolu neighborhood project summary table
Project Summary Table
Before LC
After LC
Total Project Area (ha)

2532.40

2491.19

Total Number of Parcels

690

441

The Total Number of Enterprises

394

394

Average Enterprise Size (ha)

6.48

6.32

Average Parcel Area (ha)

3.67

5.65

The average parcel area after LC increased from 3.67 to 5.65. (Table 1). The consolidation
rate in the application area is 36.09%. The average size of parcels from the project area appears
to be under 15 decare (Anonymous, 2014), which is the country average. There are 77 large
areas of land allocated by the General Directorate of Agricultural Reform. These lands are
increasing the average parcel size.
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Table 2. Size and distribution of parcels before and after consolidation
Before LC
After LC
Parcel Groups (da)

Number of
parcels

Parcel Groups (da)

Parcel Groups
(da)

0-5
6 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 100
101 - 500
501 - 1000
1000 >
Total

77
46
133
295
96
42
1
0
690

0-5
6 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 100
101 - 500
501 - 1000
1000 >
Total

59
25
58
134
82
83
0
0
441

As shown in Table 2, the before LC 17.83% of parcels are under 10 decare in project area. The
parcels between 11-100 decare are 75.94%. 93 of the parcels are shares. There are 1 defendant
parcel at the project site. When the situation after LC is examined, there is a decrease in the
number of parcels below 10 decares. In accordance with the logic of consolidation, parcel sizes
increased. There is an increase in the number of parcels over 100 decares.
In the project site, the block map was planned by considering the usage of the parcels of the
individuals, the irrigation channel of the State Hydraulic Works and the drainage channel within
the project, the asphalt road belonging to the highways, the terrain structure, the slope of the
land and the fixed facilities in the land. 23 blocks were built in the project area. (Figure 3). In
block planning, care has been taken to ensure that the distribution areas are affected little.
There is no irrigation cooperative in the project site. The site is irrigated from the classical canal,
but due to the destruction of the canal there is no suitable irrigation. For this reason, many of
the land owners of the field is irrigated with the sogla canal. (Figure 4). Some of them took
water from this canal to their fields with underground pipes. Some of the landowners also do
irrigation by means of wells they open to their fields. After the LC, each parcel can be watered.
80.17 km long road was constructed with the land consolidation project. Thus, each parcel was
benefited from the road. The road length per hectare is 0.03 m. After the LC, an ecological
corridor with a length of 14.5 km and a width of 5 m was left at the project site. (Figure 5). The
purpose of the ecological corridor is to support conservation efforts and to preserve biodiversity
and climate within that region.
Figure 6 shows the after LC status map. After the LC, the shape and dimensions of the parcel
were improved.
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Figure 3. Block map

Figure 4. Irrigation canals in the project area
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Figure 5. Areas left for ecological corridor in project area

Figure 6. Status map after consolidation in project area
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4. CONCLUSION
Land consolidation not only aims to consolidate scattered land but also to solve all problems in
rural areas and to take technical, social and cultural measures to improve the standards of
agricultural structure. Thanks to land consolidation projects, transportation is made economical
and easy by constructing roads with infrastructure completed in agricultural lands. Thus, the
distance that land owners spend between the settlements and their land is reduced and the time
and fuel they spend for round trip is saved. With the implementation of these projects, irrigation
efficiency increases, each parcel is irrigated so that the owners can increase the product variety.
In addition, the size of the parcel is close to the ideal or ideal so that the labor force in agriculture
is reduced.
These areas are being developed by improving infrastructure works in the settlements where
consolidation projects are being carried out. In order to prevent erosion, terracing is carried out
on sloping lands that are unconsciously processed by consolidation projects. In addition, in
order to increase the productivity of the soil, the depths of the soil are broken down and the soil
is loosened.
On the social side, land consolidation projects prevent problems arising from ownership of land,
irrigation and transportation, and thus help reduce the number of lawsuits. As a result of the
voluntary relocation of the lands which are connected with the sense of ownership through
consolidation projects, democratic gains are provided such as a sense of working together and
trust, a desire to work together with state institutions, a willingness to change, achieve and new
projects. Consolidation projects are carried out together with the work of environmental
protection and improvement. Thanks to these projects, special ecosystems are protected.
Greenhouse gas emissions are reduced due to the decrease in energy used in agriculture.
Ecological corridors can live biological diversity is created. In this way, a very important
contribution to the protection of natural areas is provided.
Land consolidation projects are not only beneficial for landowners, but also environmentally
beneficial. Therefore, these projects should be carried out in a comprehensive manner and the
necessary support should be provided for the completion of the 1st Generation Land
Consolidation which is the objective of our country.
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Özet
Bu çalışmada Niğde’de bulunan kuru tarım arazisinden alınan numunelerin pH, elektriksel
iletkenlik (Eİ), organik madde (OM), yağ-gres, çözünmüş organik karbon (DOC), çözünmüş
inorganik karbon (DIC), çözünmüş toplam karbon (DTC) ve çözünmüş toplam azot (DTN)
değerleri ölçülmüştür. Ölçülen değerler, Ağırlıklı Ters Mesafe Enterpolasyonu (IDW) tekniği
ile topraklardaki değişken konsantrasyonlarının mekânsal tahminleri yapılmıştır. ANOVA testi
ile toprak kullanım çeşidinin toprak kalite parametrelerine etkileri analiz edilmiştir.
Analizler EPA standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. Buna göre; yapılan analizlerle toprağın
pH değeri genel olarak 8,37-8,77 arasında olduğu ve bazik olduğu gözlemlenmiştir. Tarladaki
tuzluluk miktarı 144-626 µs arasında değişmektedir. Toprağın su muhtevası miktarı ise %0,536
ile %5,054 arasında değişmektedir. Toprakta organik madde miktarı %3,04-%7,85 arasındadır.
Toprakta genel olarak %0,014-%2,233 arasında yağ-gres bulunmaktadır. IDW tekniği ve
ArcGIS yazılımı ile toprak kalite parametrelerinin dağılımı mekânsal olarak
sayısallaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: IDW, Toprak Parametreleri, Çözünmüş Organik Karbon, Çözünmüş Organik Azot, Arazi
Kullanımı, Yağ-gres

INTERPOLATION OF SOIL QUALITY PARAMETERS FOR A DRY
AGRICULTURE FIELD WITH IDW METHOD
Abstract
In this study, pH, electrical conductivity (EI), organic matter (OM), oil-grease, dissolved
organic carbon (DOC), dissolved inorganic carbon (DIC), dissolved total carbon (DTC) and
dissolved total nitrogen (DTN) values measured from the samples that were taken from dry
agricultural land in Niğde. The spatial estimations of the variable concentrations in soils have
been made by weighted inverse distance interpolation (IDW) technique. The effects of soil use
on soil quality parameters were analyzed with ANOVA.
The analyzes were carried out according to EPA standards. The pH values of the soil were
generally between 8.37-8.77 and it was observed to be alkaline. Salinity in the field varies
between 144-626 µs. he water content of the soil ranges between %0,536 and %5,054. The oil-
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grease was between %0.014 and %2.233 in the soil. The IDW technique and the ArcGIS
software were used to spatially quantify the distribution of soil quality parameters.
Keywords: IDW, Soil Parameters, Dissolved Organic Carbon, Dissolved Organic Nitrogen, Land Use, Oil-grease

1. GİRİŞ
Toprak, canlılar için besin ve konaklama sağlaması (Taşcıoğlu ve Aydın, 2017), birçok
biyolojik sürecin meydana geldiği ve çevre bilimi için birçok kirleticinin asimile olduğu karasal
ekosistemin önemli bir parçasıdır (Marzaioli vd., 2010). Toprak; besin üretimi, biyolojik
çeşitlilik, besin döngüleri için önemli bir ekosistem aracıdır (Hebb vd., 2017). Toprak kalitesi
ise: Ekosistem sınırları içersinde, bitki ve hayvan verimliliğini sürdürmek, insan sağlığını ve
gelişimini destelemek ve su ve hava kalitesini korumak için belirli bir çeşit toprağın kapasitesi
olarak tanımlanabilir (Marzaioli vd., 2010) (Karlen vd., 1997). Toprak kalitesi, toprağın
durumuna göre, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak dış etmenlere karşı tepki
göstermesi olarak tanımlanmıştır (Hebb vd., 2017). Toprak kalitesi yerine anlamsal olarak
ifadeye yakın olan toprak sağlığı terimi kullanılabilmektedir (Karlen vd., 1997; Bini vd., 2013)
ve toprak sağlığı ekosistem faaliyetlerini destekleyebilen toprak kapasitesi olarak
tanımlanmıştır (Binia vd., 2013). Toprak kalitesindeki değişimler sadece yerel alanda oluşan
bir sürdürülebilir kalkınma sorunu değildir. Foley vd. (2005)’ e göre arazi kullanımı sonucu
toprak kalitesindeki değişimler küresel boyutlara ulaşabilmektedir. Bunun en önemli nedenleri
toprağın nütrient döngülerinde önemli bir eleman olması ve karbon döngüsündeki rolü ile
küresel iklim değişikliğindeki katkılarıdır (Taşcıoğlu ve Aydın, 2017; Foley vd., 2005).
Örneğin Gong vd. (2015)’nin yaptığı çalışmaya göre orman alanlarının tarım arazilerine
dönüştürülmesi sonucu topraktaki organik karbonun %24 oranında azaldığı belirtilmektedir.
2016 yılında yapılan araştırmada tuğla fırının neden olduğu topraktaki flor konsantrasyonun
modellemesi için IDW modeli kullanılmıştır. Modellemenin amacı tuğla fırını yakınlarındaki
bölgeleri toprakların yönetimi için yönetim aracı oluşturmaktır. Tuğla fırını yakınlarında yön
farketmeksizin 48 numune toplanmış ve veriler ArcGIS programında çalıştırılarak haritalar elde
edilmiştir (Rabail Uooj, 2017). IDW modeli kullanılan benzer bir çalışma da kumlu topraklarda
toprak nutrientlerinin mekânsal dağılımı incelenmiştir. IDW tekniğinin farklı kuvvet
parametreleriyle sayısallaştırılan haritalar gübrelemeye ihtiyaç duyan alanları göstermektedir
(Bogunovic vd., 2014). Pekin’de gerçekleştirilen diğer bir çalışmada ise topraktaki ağır metal
kirliliği IDW ve diğer enterpolasyon teknikleri ile yöntemlerin kesinlikleri karşılaştırılmıştır ve
çalışmanın sonucunda yapılan tahminler ile gerçek değerler arasında istatiksel benzerlikler
bulunmuştur (Xie vd., 2011).
Çimento fabrikası şehre daha yakın olan kuru tarım alanının koordinatları 37°57'8.62"K ve
34°41'16.38"D şeklindedir. Numune sahasının alanı ise 3 hektardır. Sahanın kuzeyinde
yerleşim yeri, güneyinde çimento fabrikası, doğusunda ve batısında ise kullanım dışı özel
araziler bulunmaktadır. Tarla sahibi ile yapılan görüşmelerde sahanın 12 yıldır ekim-dikim
faaliyetinde olduğu ve gübreleme için organik gübre kullanıldığı belirtilmiştir. Ürün olarak ise
sadece buğday ekimi yapılmaktadır.
Numuneler, çimento fabrikası sanayi bölgesinin yakınında bulunan buğday tarlasından
alınmıştır. .El küreği ile toprağın 20 cm derinliğinden alınan numuneler, numune poşetlerine
eklenmiştir. Bölgelere göre alınan numune sayısı 14 olarak belirlenmiştir. Şekil 1.’de
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hâlihazırda tarım alanı olarak kullanılan bölge ile tarım alanı olarak kullanılmayan bölge ve
numune noktaları görülmektedir.

Şekil 1. Numune Noktaları
2. MATERYAL VE METOT
Fiziksel Deneyler
Alınan tüm toprak numuneleri önce kurutulup 0,5 mm’lik elekten geçirilerek kimyasal
deneylere hazır durumuna getirilmiştir.
Kimyasal Deneyler
PH Tayini
Toprağın asitlik-bazik nitelikte olduğunu gösteren önemli bir deneydir.20 gr’lık toprak
numunesi ile 20ml saf su eklenerek, beş dakika boyunca karıştırılmıştır. Karıştırılan toprak-su
numunesi beş dakika kadar beklenerek çökelmesi sağlanmıştır. Bu zaman sonunda üstte biriken
karışımı 15 ml ‘lik santrifüj tüplerine eklenerek 2000 rpm hızında karıştırılmıştır. Santrifüjleme
işlemi bittikten sonra Hach HQ411D markalı dijital laboratuvar pH-elektriksel iletkenlik ölçüm
cihazı ile yardımıyla numunelerin pH ölçümleri gerçekleştirilmiştir (EPA Method 9040D).
Elektriksel İletkenlik Tayini
Topraktaki tuzluluk oranı toprağın verimlilik kalitesini oldukça fazla etkilemektedir. 20 gr’lık
toprak numunesi ile 20ml saf su eklenerek manuel olarak karıştırılmıştır. Karıştırılan toprak-su
numunesi beş dakika kadar beklenerek çökelmesi sağlanmıştır. Bu zaman sonunda üstte biriken
karışımı 15 ml ‘lik santrifüj tüplerine eklenir. Santrifüjleme işlemi bittikten sonra numuneler
Hach HQ411D markalı dijital laboratuvar pH-elektriksel iletkenlik ölçüm cihazı ile ölçümler
gerçekleştirilmiştir (Kacar, 2016).
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Su Muhtevası Tayini
Toprak üzerinde yaşayan canlılarda olduğu gibi toprak içinde yaşayan canlılarında bünyeleri
için belli bir su ihtiyacı vardır. Saat camın hassas terazide darası alınıp sıfırlanarak 5’er gramlık
toprak numuneleri 24 saat 105 °C’de Hach Memmert UNB 400 markalı etüvde kurumaya
bırakılmıştır. 24 saat sonunda numuneler etüvden çıkarılarak soğuduktan sonra hassas terazide
darası alınmıştır. Boş saat camı ile 5 gr ‘lık toprak numunesi ağırlığından etüvlenen numune
ağırlığı çıkarılarak numunelerin su muhtevaları elde edilmiştir (Kacar, 2016).
Organik Madde Tayini
Toprak içinde yaşayan mikroorganizmaların ve bitkilerin gelişmesinde etkili olan organik
madde toprağın verimliliği açısından oldukça önemlidir. Deneye boş krozelerin hassas terazide
darası alınması ile başlanmıştır. Darası alındıktan sonra hassas terazi sıfırlanarak 10’ar gramlık
toprak numunesi eklenip iki saat boyunca PLF 100/3 markalı kül fırınında 600 °C sıcaklıkta
bekletilmiştir. Bu zaman sonunda alınan krozeler soğuduktan sonra hassas terazide ağırlığı
kaydedilmiştir. Boş kroze ile 10 gr ‘lık toprak numunesi ağırlığından yakılan toplam numune
ağırlığı çıkarılarak organik madde miktarı elde edilir(Kacar, 2016).
Yağ-Gres Tayini
Yağ heterojenik olup toprağa ve suya karışması halinde arıtılması sırasında güçlük çıkaran bir
organik maddedir. 250 ml’lik küresel balonun boş iken darası alınıp ve balona 250 ml hekzan
eklenerek deneye başlanır. 24 saat 105° C’de etüvlenmiş 10 gram toprak numunesi özel filtre
kâğıdına aktarılarak ekstraksiyon ekipmanına yerleştirilmiştir. Ekstraksiyon işleminde ısıtıcı
sıcaklığı artırılarak yaklaşık 5-6 kez hekzanın sifonlanması sağlanmıştır. Hekzan-yağ karışımı
ile dolu olan küresel balon hekzan geri dönüşüm makinesine yerleştirilerek yağ ile tepkimeye
girmiş olan hekzanın uçması sağlanmıştır. Sonuç olarak hekzanı uçmuş küresel balonun
ağırlığından, deneyin en başında alınan küresel balonun boş ağırlığından çıkarılarak
numunelerin yağ-gres oranları elde edilmiştir (EPA Method 3540C).
Çözünmüş Toplam Karbon ve Çözünmüş Toplam Azot Tayinleri
Analizlere başlamadan önce eluat ekstrasyon yöntemi ile toprak numunelerinden 10 gram kuru
örnekler alınarak 160 mL saf su eklenmiştir. 0.5 N Glacial Asetik Asit ile numunelerin pH’ı 5
civarına getirilerek 24 saat boyunca karıştırılmıştır. 24 saat sonunda işaretlenmiş kısıma kadar
saf su ilavesi yapılarak süzme işlemi gerçekleştirilmiştir (EPA Method 1310b). Depolanan
numuneler DOC ve DTN analizleri için 50 kat seyreltilerek Shimadzu katalitik oksidasyon
cihazinın TOC-L ve TNM-L kitleri ile analizler gerçekleştirilmiştir (EPA Method 9060a).
İstatistiksel ve IDW Analizleri
İstatistiksel analizler için IBM SPSS v.18 programı betimleyici istatistiksel analizler bu
çalışmada kullanılmıştır. Numune noktalarından elde edilen parametrelerin dağılımları
betimleyici istatistiksel sonuçlara göre belirlenmiştir. ANOVA testi ise toprak kullanım
çeşidinin toprak kalite parametrelerine etkilerinin istatiksel önemini hesaplamak için
kullanılmıştır.
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ArcGIS v. 10.5 coğrafi bilgi sistemi uygulama programı noktaların sayısallaştırılması için
kullanılmıştır. Bu programda hazırlanacak haritalar WGS 1984 coğrafi koordinat sistemine
göre hazırlanmıştır. Temel haritaları hazırlamak için Google Earth Pro programından elde
edilen uydu fotoğrafları üzerinden arazinin temel haritası oluşturulmuştur.
ArcGIS coğrafi bilgi sistemi uygulama programında bulunan enterpolasyon modellerden ilki
“Ağırlıklı Ters Mesafe Enterpolasyonu” (Inverse Distance Weighted-IDW)’dur. Bu model
herhangi bir noktanın tahmini için o konuma yakın noktadaki değerin daha fazla etkili olması,
uzak olan noktanın ise daha az etkili olmasını esas alan bir enterpolasyondur (Kol ve Küpcü,
2008). Bu teknik, haritalanan parametrenin veya değerin numune noktasından uzaklaştıkça
biriminin azalmasını esas almaktadır. Örneğin alım gücü enterpolasyonunda IDW tekniği ile
bir çarşı alanına uzak bulunan kimselerin alım gücünün daha az etkileneceği belirtilmektedir.
Çünkü alım gücü ve mesafe ters orantılıdır. IDW tekniğinde güç parametresi ile etki kontrol
altında tutulabilir. Güç parametresi yerleri belli olan parametrelerin önemini vurgular ve
standart olarak değeri 2 olarak seçilmektedir. Daha çok etki için bu değer arttırılabilir. (ESRI,
2016) (Bu çalışmada etki parametresi 2 olarak seçilmiştir.).
3. SONUÇLAR
İstatiksel Sonuçlar
IBM SPSS 18.00 yazılımı 14 numune noktasının bir özetini oluşturmak için kullanılmıştır.
Tablo 1.’e göre su muhtevası ortalama değerleri açısından boş alan ile tarım alanı arasında
büyük farklılıklar görülmektedir.
Tablo 1. Farklı Toprak Kullanımına Göre Betimsel İstatisik Değerleri
Özellik

Boş Alan
N=9

Tarla
N=5

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Su Muhtevası (%)

0,5358561

3,5539722

1,5064394

1,038522

pH
Eİ

8,37
147,40

8,67
519,00

8,58
240,22

0,09
124,53

Yağ Gress (%)

0,05

1,08

0,31

0,31

OM (%)
DOC
DTC
DIC
DTN

3,04
0,67
1,95
0,10
0,45

7,85
2,55
2,65
0,12
0,85

4,76
2,03
2,27
0,11
0,62

1,67
0,55
0,25
0,00
0,13

Su Muhtevası (%)

1,04

5,05

2,48

1,68

pH
Eİ

8,37
144,10

8,77
626,00

8,61
303,50

0,15
201,07

Yağ Gress (%)

0,01

2,23

0,70

0,95

OM (%)

3,70

7,81

5,57

1,86

DOC (mg/L)

1,34

3,50

2,24

0,88

DTC (mg/L)

1,47

3,60

2,35

0,87

DIC (mg/L)

0,10

0,12

0,11

0,01

DTN (mg/L)

0,19

1,19

0,78

0,40
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Fakat organik madde ortalama değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Tablo 2’de
normallik testleri görülmektedir ve bu test sonuçlarına göre pH, DOC, DTC, DTN değerlerinde
normal dağılım görülmektedir. Toprak parametrelerinin tümünde ortalamaların dağılımı
sonuçlarına göre p değerleri 0,05’den büyük olduğu için pH, çözünmüş toplam azot, çözünmüş
organik karbon ve çözünmüş inorganik karbon değerleri toprağın ekili dikili olması ve
olmamasına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Tablo 2. Normallik Test Sonuçları
Kolmogorov-Smirnova
Statistic df
Sig.

Shapiro-Wilk
Statistic df
Sig.

Su Muhtevası (%)

0,23

14,00

0,05

0,84

14,00

0,02

Yağ Gress (%)

0,30

14,00

0,00

0,69

14,00

0,00

OM (%)
pH
Eİ (µS/cm)
DOC (mg/L)
DTC (mg/L)
DIC (mg/L)
DTN (mg/L)

0,29
0,22
0,25
0,18
0,18
0,23
0,15

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

0,00
0,06
0,02
0,200*
0,200*
0,04
0,200*

0,81
0,89
0,78
0,94
0,92
0,84
0,97

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

0,01
0,08
0,00
0,40
0,25
0,02
0,84

Tarım alanı olarak kullanılan ve kullanılmayan alanların toprak değişkenleri ile karşılaştırılması
için ayrıca tek yönlü ANOVA testi sonuçları Tablo 3’de görülmektedir. Bu tabloya göre toprak
değişkenleri ile toprağın kullanımı arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Tablo 3. ANOVA Sonuçları
Değişken
DOC (mg/L)
pH
Eİ (µS/cm)
Su Muhtevası (%)
Yağ Gress (%)
OM (%)
DTC (mg/L)
DIC (mg/L)
DTN (mg/L)

F
0,295
0,256
0,541
1,848
1,318
0,696
0,072
0,864

Sig.
0,597
0,622
0,476
0,199
0,273
0,421
0,793
0,371

1,216

0,292

IDW Sonuçlar
Rastgele yöntemi ile alınan tarladan 14 adet numune noktası belirlenmiş olup Şekil 2.’de
haritalaması gösterilmiştir. Yapılan analizlerle rastgele yönteminde olduğu gibi toprağın bazik
olduğunu ve pH değeri, 8,37-8,77 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Tarladaki tuzluluk
miktarı 144-626 µs arasında değişmektedir. Toprağın su muhtevası miktarı oldukça düşük
çıkmıştır. Bu yüzden yüzdelik olarak alansal renkleri gösterilmiştir. Yaklaşık %0,536 ile
%5,054 arasında değişmektedir. Su muhtevası içeriği en az alan mavi renkte, en yüksek alan
kırmızı alan renginde belirtilmiş olup toprakta genel olarak turuncu alan renginde %1,354%1,946 oranında bulunmuştur. Organik madde miktarı toprakta çok az içerdiğinden alansal
renkleri yüzdelik olarak belirlenmiştir. Organik madde içeriği en az olduğu alan mavi, en
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yüksek olduğu alan kırmızı renktedir. Toprakta organik madde miktarı %3,04-%7,85
aralığındadır. Yağ-gres miktarınınsa tarla toprağında çok az içerdiğinden yüzdelik olarak
verilmiştir. Buna göre mavi alan rengi yağ-gresin en düşük miktarında olduğu, kırmızı alan
renginin en yüksek olduğu görülmüştür. Toprakta genel olarak %0,014-%2,233 aralığında yağgres bulunmaktadır. Çalışma alanından toplanan numunelerde özellikle tarım alanından alınan
5 adet noktanın enterpolasyonunda tarla-boş alan ayrımı DOC, DTC ve DIC parametrelerinin
IDW modellemesi sonuçlarında görülmektedir. Organik karbon ve toplam organik karbon
tarlanın kuzey batı bölgelerinde gübre yığınlarının konulduğu bölgede fazla olduğu
görülmektedir. Ayrıca dağılım haritaları OM dağılımına oldukça benzemektedir. DOC miktarı
alanın kuzey batı noktalarında 3,5 mg/L’ye kadar yükselmektedir. DTN miktarı ise benzer
noktalarda 1,19 mg/L’ye kadar ulaşmıştır.

Şekil 2. Toprak parametrelerinin dağılımı
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmada Niğde’de kuru tarım arazisi ile tarım yapılması planlanan komşu araziden
rastgele toplanan 14 numunenin toprak kalite parametreleri analizleri EPA standartlarına göre
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen analiz sonuçları IDW enterpolasyon tekniği ile
sayısallaştırılmıştır. Yapılan çalışmaya göre sahanın tarım arazisi olarak kullanılan bölümü ile
tarım arazisi olarak kullanılmayı planlanan boş kısmı arasında toprak parametreleri açısından
istatiksel olarak bir farklılık görülmemektedir. Yapılan analiz sonuçlarına göre tarım alanı
olarak kullanılan sahanın OM, DTN, DTC ve DOC değerleri, kullanılmayan saha göre daha
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fazla olduğu görülmektedir. Sahanın kuzeyinden güneyine doğru inildikçe OM değerleri %8
den % 3’ kadar düşmekte, DOC değerleri ise 3,5 mg/L’den 0,7 mg/L’ye kadar düşmektedir.
Çalışma alanın doğu kesimleri ise batı kesimlerine göre gübrelemeye ihtiyaç olduğu OM ve
DOC dağılımları haritalarında görülebilmektedir. Çalışmanın sonraki aşamalarında ise kesinlik
ve trend analizleri için numune noktalarının sayısı artırılabilir. Ayrıca, karelaj düzeniyle daha
sistematik hale getirilerek nokta dağılımları krigleme gibi jeoistatistiksel modellerin
çalıştırılmasıyla tahmin kesinliği fazla haritaların oluşturulması sağlanabilir.
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Abstract
A total of eighty-eight (88) samples were collected from active boreholes in the Northeastern
region of Ghana to determine the hydrogeochemistry, spatial distribution, origin of groundwater
F- and the level to which the underlying geology influences the groundwater F- concentrations.
Human health risks of F- were also assessed based on the model of the US Environmental
Protection Agency. The groundwater is alkaline and the dominant hydrochemical facies is NaHCO3 type, reflecting the local carbonate geology of the region. The F- concentrations range
from 0.05-13.29 mg/L with an average value of 3.26 mg/L, suggesting that majority of the
boreholes (~ 70%) have F- concentrations higher than the acceptable limit (1.5 mg/L) of the
World Health Organization. Most of the affected boreholes are around the northeastern,
southeastern, central, and western parts. The F- is mainly coming from geogenic sources and is
principally controlled by hydrogeochemical factors such as alkaline nature of the water, waterrock interaction, intense weathering, ion exchange reactions, moderate evaporation, mineral
dissolution and precipitation. However, minimal contribution from anthropogenic sources such
as discharge from industrial and domestic sewages cannot be precluded. The non-carcinogenic
adverse health risk (hazard quotient) for F- is higher in children (0.07-18.83) than infants (0.024.43), teenagers (0.03-8.86) and the adult population (0.03-6.86). Hence, children are more
exposed to initial symptoms of dental and skeletal fluorosis.
Keywords: Fluoride, Ghana, Groundwater quality, Hydrogeochemistry, Health risk assessment

1. INTRODUCTION
In Ghana, high groundwater fluoride (F-) concentrations have been largely reported in the
northeastern part of the country particularly in the Bongo district and some parts of the
Bolgatanga Municipality. Previous studies have indicated groundwater F- concentrations up to
4.6 mg/L in these areas (e.g., Craig et al., 2018; Sunkari et al., 2018; Sunkari and Abu, 2019).
The elevated F- concentrations have been ascribed to water-rock interaction, which likely
caused dissolution of the fluoride-rich minerals in the Bongo granitoids. The northeastern part
of the onshore Volta Basin of Ghana around the Nalerigu area shares boundary with the Upper
East region (Fig. 1) where the high groundwater F- levels have been reported but this area falls
within the newly created Northeast region. The region has been described in conversation if not
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in print as one of the areas exposed to high F- considering its proximity to the high F- parts of
Ghana. The middle Voltaian where the study area falls contains carbonate rocks, argillaceous
mudstones/siltstones, shales, and feldspar-rich sandstones (Fig. 1), which are known to be
suitable rocks for the release of F- into groundwater. However, little is known about the
hydrogeochemistry of the groundwater resources. Most of the previous studies in the area only
focused on delineating groundwater potential zones and understanding the hydraulic properties
of the groundwater resources.
Therefore, this study was conducted to understand the general hydrogeochemistry of
groundwater in the area with special reference to F- contamination and decipher the source of
the F- enrichment in the groundwater as well as the associated human health risks.

Figure 1. Location and geological map of the study area
(modified from Agyekum et al., 2013)
2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Sample Collection and Analysis
A total of eighty-eight (88) water samples were collected from identified active boreholes using
0.5 litre polythene bottles. Sampling was carried out in accordance with protocols described by
Barcelona et al. (1985). Physical parameters such as pH, temperature, electrical conductivity
(EC) and total dissolved solids (TDS) were measured in-situ using water quality probes. The
samples were transported to the geochemical laboratory of Ghana Atomic Energy Commission
(GAEC) at Kwabenya for ion analysis. The K+ and Na+ concentrations were determined by
means of flame photometer whereas the Ca 2+ and Mg2+ concentrations were determined using
AA24FS Fast Sequential Atomic Absorption Spectrometer. DIONEX ICS-90 Ion
Chromatograph System was used to determine the Cl -, SO42-, HCO3-, F- and NO32concentrations whilst the B concentrations were determined using fluorescence analyzer
(Fluorat-02-4M). The accuracy and precision of the analyses were checked with Simulated
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Rainwater 2 (SR-2) standard and by continuous internal checking, mainly by means of repeated
analyses of standards and samples, which yielded ±5% for all ions.
Spatial distribution map of the groundwater F- was produced by means of kriging interpolation
method using Surfer version 13 and R-mode factor analysis was employed to identify the
groundwater associations and factors that influence them.
2.2. Human Health Risks Assessment
In order to assess the adverse health effects of F- in drinking water on humans in the study area,
four age groups; infants (< 2 years), children (2 to < 6 years), teenagers (6 to < 16 years) and
adults (≥ 16 years) from the population were selected on the basis of their physiological and
behavioral changes. The daily exposure of the various age groups to F- in drinking water was
estimated using equation 1 (EPA, 1989):
𝐸𝐷𝐼 =

𝐶(𝑓,𝑏) 𝑥 𝐶𝑑
𝐵𝑤

(1)

where EDI expressed in mg/kg/day represents the estimated daily intake; C (f) is concentration
of F- in drinking water; Cd is daily average consumption of drinking water and Bw represents
body weight. The Cd and Bw were estimated from a questionnaire administered to the target
groups. The Cd and Bw values for the various age groups were respectively 0.1 L/day and 5 kg
(infants), 0.85 L/day and 10 kg (children), 2 L/day and 50 kg (teenagers), 2.5 L/day and 75 kg
(adults).
The hazard quotient (HQ) of non-carcinogenic risk of F- exposure to humans through drinking
water was estimated from equation 2 below (EPA, 1989):
𝐸𝐷𝐼

𝐻𝑄 = 𝑅𝑓𝐷

(2)

RfD in the above equation represents the reference dose of F- by a specific exposure pathway
in mg/kg/day. The RfD of F- (0.06 mg/kg/day) used in this study was taken from the archives
of Integrated Risk Information System (IRIS) of the US Environmental Protection Agency
(USEPA).
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. General Hydrochemistry
Statistical summary of the hydrogeochemical parameters is given in Table 1. The major cation
abundance is in the order Na+ > Ca2+ > K+ > Mg2+. The dominant major cation is Na+ with
concentrations ranging from 4.98 – 323.25 mg/L and an average value of 168.92 mg/L.
However, Mg2+ has the lowest concentrations (0.01 – 25.40 mg/L, average of 4.63 mg/L).
Accordingly, groundwater around the recharge area of a watershed is known to contain more
Ca2+ and Mg2+ whereas in discharge zones, Na+ is usually the dominant cation (Wu et al., 2015).
In this study, the low concentrations of Ca 2+ and Mg2+ as compared to the high Na+
concentrations suggest that the groundwater is located within the discharge zone of the regional
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hydrogeological unit. For the major anions, the concentrations vary in the order Cl - > HCO3- >
SO42-. Cl- records the highest range of concentration from 3.96 – 747.53 mg/L and an average
value of 46.69 mg/L. However, HCO3- is the dominant major anion with 18.91 mg/L, 685.03
mg/L, and 396.60 mg/L as the minimum, maximum and average concentrations, respectively.
The NO3- concentration of one of the boreholes is up to 108.61 mg/L, exceeding the WHO
permissible limit of 50 mg/L. The likely source of the NO3- input might be poultry farms, animal
wastes, septic tank leakages, and fertilizer application on farms, which are noticed in the study
area. The F- concentrations vary from 0.05 – 13.29 mg/L with an average value of 3.26 mg/L.
These values are higher than the maximum permissible limit of 1.5 mg/L (WHO, 2017).
Drinking of such water will be detrimental to the health of the people as it can cause dental
fluorosis and even to a larger extent, skeletal fluorosis (Edmunds and Smedley, 2013). The B
concentrations range from 0.03 – 5.13 mg/L with an average of 1.52 mg/L suggesting that
majority of the samples have high B concentrations in view of the 0.5 mg/L maximum
permissible limit given by the WHO. All other hydrochemical parameters are within the
guideline values.
Table 1. Summary statistics of the analysed hydrochemical parameters (STDV: Standard
Deviation; WHO standards are from WHO, 2017 guideline values for drinking water)
Parameter No.
Unit Minimum Maximum Average STDV
WHO
pH
88
6.20
8.90
7.98
0.39
6.5-8.5
EC
88
mS/cm 10.0
245
89.1
28.80
2500
o
Temperature 88
C
24.30
34.30
31.54
1.48
NA
TDS
88
mg/L
43.55
1367.83
506.95
185.54
500
Depth
15
m
24.4
69.00
51.53
15.13
+
Na
88
mg/L
4.98
323.25
168.92
59.83
200
K+

88

mg/L

2.22

59.35

7.36

8.44

200

Ca
Mg2+

88
88

mg/L
mg/L

2.01
0.01

72.66
25.40

13.90
4.63

9.91
5.60

200
NA

B

88

mg/L

0.03

5.13

1.52

1.07

0.5

SO42HCO3-

88
88

mg/L
mg/L

2.35
18.91

346.14
685.03

52.78
396.60

67.94
129.23

200
NA

Cl-

88

mg/L

3.96

747.53

46.69

102.85

250

88

mg/L

0.00

108.61

2.97

11.73

50

88

mg/L

0.05

13.29

3.26

2.66

1.5

2+

NO3
F-

-

3.2. Hydrochemical Facies
On a trilinear Piper plot, shallow (24 – 40 m) and deeper (41 – 69 m) boreholes in the region
are predominantly Na-HCO3 water types with a few mixed facies (Fig. 2). However, some of
the deeper boreholes have Na-HCO3-Cl hydrochemical facies (Fig. 2). The Na-HCO3 water
types are likely the result of weathering and dissolution of the underlying rocks as well as
chemical exchange reactions whereas the Na-HCO3-Cl water types may be due to intense waterrock interaction at the saturation zone. It is worth mentioning that the association of Cl with the
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Na-HCO3-Cl type of water may be pointing to longer residence times of the groundwater, which
then enhanced sufficient water-rock interaction. Moreover, high groundwater F- is usually
found in Na-HCO3 type waters with relatively low Ca2+ content and neutral to alkaline pH
(Edmunds and Smedley, 2013), consistent with the findings of this study.

Figure 2. Trilinear Piper diagram showing the various hydrochemical facies in
groundwater of the study area
3.3. Spatial Distribution of Groundwater Fluoride
The groundwater F- contamination affected 70% of the studied boreholes. The highest Fconcentrations (4.5 – 13.29 mg/L) are located in boreholes around the northeastern fringe of
the study area (Fig. 3). This area is dominated by carbonate-bearing rocks of the Kodjari
Formation (Fig. 1). High F- concentrations (4.5 – 9.0 mg/L) are restricted to the central and
southeastern parts of the area (Fig. 3). The affected communities are covered with shales and
carbonate rocks of the Kodjari Formation with some sandstone and mudstone of the Pendjari
Formation (Fig. 1). Additionally, high F- concentrations (4.5 – 6.5 mg/L) are observed in
boreholes around the western part of the region, which is also predominantly composed of
shales and carbonate rocks of the Kodjari Formation with sandstone intercalations from the
Panabako Formation (Fig. 1). The lowest F- concentrations (0.05 – 3.5 mg/L) are observed in
boreholes within the southwestern and eastern parts of the area (Fig. 3).
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Figure 3. Spatial distribution contour map of groundwater fluoride with incidence of dental
fluorosis
3.4. Controlling Factors of Groundwater Chemistry
All the groundwater samples fall within the central parts of Gibbs (1970) diagrams (Fig. 4),
suggesting that chemical weathering of rocks and dissolution of minerals are the principal
controls of the groundwater chemistry. Nevertheless, the increase in TDS against Na/(Na+Ca)
implies that other processes such as cation exchange of Na + and Ca2+ are also controls of the
groundwater chemistry (Sunkari et al., 2019).

Figure 4. Gibbs (1970) diagrams illustrating the factors controlling groundwater chemistry
It appears some level of silicate weathering in the area influenced groundwater chemistry
considering the plotting of majority of the samples along and close to the 1:1 line on the
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bivariate plot of Na+ and HCO3- (Fig. 5a). Perhaps, this is a reflection of silicate weathering
from the adjacent Birimian granitoids that are rich in Na-plagioclase. High HCO3- with an
average value of ~397 mg/L in the groundwater in moderately alkaline conditions was as a
result of dissolution of dolomite and calcite in the Kodjari Formation, which is responsible for
the Ca+ and Mg+ loading. The dissolution reaction that caused this trend is observed in the plot
of (Ca2++Mg2+) against SO42-+HCO3- (Fig. 5b). On this plot, some of the samples plot along
the 1:1 line suggesting dolomite and calcite dissolution (Fig. 5b). However, majority of the
samples that plot away from the 1:1 line (Fig. 5b) may point to other sources for the ion
enrichment. From the same plot (Fig. 5b), it is suggested that the Ca 2+ and SO42- loadings might
be coming from the dissolution of gypsum. But some form of reverse ion exchange and
anthropogenic input could account for their enrichment since majority of the samples plot below
the 1:1 line (Fig. 5b).

Figure 5. Major ion relationships highlighting the controlling factors of groundwater
chemistry
Three factors with eigenvalues > 1 explained 67.14% of the total variance of all the
hydrochemical parameters. Factor 1 appears to be the principal factor that controls groundwater
chemistry in the study area since it has about 31.1% of the total variance and loads positively
on most of the hydrochemical parameters (Fig. 6). It is related to water-rock interaction as
observed in the Gibbs plots (Fig. 4) Factor 2 is known as the mixed or transition factor from
geogenic to anthropogenic input (Lermi and Ertan, 2019) and loads strongly on pH, B, F-, SO42(Fig. 6). Factor 3 loads strongly on temperature, HCO3-, and NO3- (Fig. 6), indicating the
influence of anthropogenic activities on the groundwater chemistry (Yidana and Yidana et al.,
2010).
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Figure 6. R-mode factor analysis plot of the hydrochemical parameters in rotated space
3.5. Sources of Groundwater Fluoride
Keshavarzi et al. (2010) mentioned that in acidic waters, F- gets adsorbed on the surface of clay
minerals whereas in alkaline water, it is desorbed from solid phases, indicating that alkaline pH
is more suitable for F- dissolution. In this study, the pH of the groundwater is largely alkaline
than acidic in majority of the samples, suggesting that the dissolved carbonates are mostly in
the HCO3- form and the high F- concentrations may be as a result of the increase in pH. A strong
positive correlation (r = 0.70) between the pH and F- concentrations of the groundwater is
observed (Fig. 7a). This largely suggests that the pH and thus, alkalinity control groundwater
F- concentrations. Bivariate plot of F- and B indicate a strong positive correlation (r = 0.82)
(Fig. 7b) pointing to a possible common natural process responsible for their distribution in the
aquifers of the Northeastern region of Ghana. The positive correlation observed between F- and
Cl-, Na+ and SO42- (Fig. 7c-e) is largely coming from weathering and ion exchange reactions as
explained above hence, implying geogenic origin of groundwater F-. However, mixing with
other sources may have also cumulated in the F- loading but this seems to be minimal.
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Figure 7. Relationship of groundwater F- with other ions
3.6. Human Health Risks Assessment
From the human health risks assessment, it was revealed that children (2 to <6 years) are more
exposed to the intake of water with high F- content than the other age groups (Fig. 8a).
Therefore, children are considered the hypersensitive population. Acute F- poisoning occurs at
doses above 0.3 mg/kg/day (Akiniwa, 1997). Therefore, in this study, F- exposure levels in
drinking water in 33 communities for children, 5 communities for teenagers and 3 communities
for adults expose these age groups to acute F- poisoning. Children, teenagers and adults exposed
to higher doses of F- in drinking water in the study area are also prone to chronic F- toxicity
manifested as tooth decay and dental or skeletal fluorosis.
In majority of the communities, the hazard quotient (HQ) value for F- is more than 1 (Fig. 8b),
implying that the people are highly exposed to the non-carcinogenic health risks (dental and
skeletal fluorosis) associated with high F-. The HQ values (0.07 – 18.83) are higher in the
children age group than the other age groups. The high non-carcinogenic risk for children is
due to the moderate body weight (Bw) when compared with the other age groups. The spatial
distribution map of groundwater F- in the area also includes the distribution of likely dental
fluorosis in households in the various communities (Fig. 3). From the health risks assessment,
about 50% of the households have people suffering from dental fluorosis with at least 1 to 10
family members in each household (Fig. 3). In close proximity to a cluster of boreholes having
high groundwater F- around the northeastern, central, and western parts of the study area,
majority of the household members are suffering from dental fluorosis (Fig. 3).
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Figure 8. (a) Fluoride exposure levels in the different age groups and (b) Non-carcinogenic
fluoride risk levels in the different age groups
4. CONCLUSION
The folowing conclusions can be drawn from the current study:
 Groundwater is predominantly Na-HCO3 in composition, implying a direct influence
from the underlying carbonate rocks of the Oti/Pendjari Group.
 Groundwater F- concentrations varied from 0.05 – 13.29 mg/L with an average value of
3.26 mg/L.
 Groundwater F- contamination affected 70% of the studied boreholes in view of the
WHO guideline value of 1.5 mg/L and most of these wells are restricted to the
northeastern, southeastern, central, and western parts of the study area.
 The principal controls of the high groundwater F- concentrations are semi-arid climatic
conditions of the region, alkaline nature of the water, weathering of the carbonate host
rocks, ion exchange reactions, moderate evaporation, mineral dissolution and
precipitation.
 Continuous groundwater abstraction and anthropogenic activities in the area caused
mixing of shallow groundwater of poor quality with the recharge aquifers increasing the
concentrations of SO42-, NO3-, and Cl-.
 Children have higher non-carcinogenic risk for F- than infants, teenagers and adults.
Hence, children are more prone to the effects of dental and skeletal fluorosis.
 Complete defluoridation is therefore recommended in order to reduce the groundwater
F- concentration.
 The Community Water and Sanitation Agency should collaborate with the Ghana Water
Company Limited to sensitize the rural folks on local water treatment techniques prior
to usage as a cost-effective way of mitigating the fluoride menace.
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ASİTLİ TOPRAK PROFİLLERİNDE AĞIR METALLERİN LİTOLOJİK,
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Özet
Bu çalışmanın amacı, magmatik (gabro veya diyabaz) ve tortul (kireçtaşı veya çamurtaşı)
kayaçlar üzerinde gelişen toprak profillerindeki ağır metallerin temel bileşenlerini
belirlemektir. Bu amaçla benzer kayaçların yaygın olduğu Orta Karadeniz, Yeşilköy
(Altınordu-Ordu, Türkiye) ve Harz ormanları (Almanya) bölgelerinden dört profil seçilerek
çalışılmış ve karşılaştırılmıştır. Fiziksel, kimyasal ve morfolojik yöntemler (pH ölçümü, tam
çözündürme, EDTA-ekstraksiyonu yapılarak, AAS metodu ölçümü) kullanılmıştır. Diyabaz ve
çamurtaşları üzerindeki gelişen toprak profillerinden alınan örneklerin pH ölçümleri yapılmış,
ölçüm değerlerinin Harz bölgesinde profilin üst horizonlarında düşük, derine gidildiğinde pH
değerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ordu bölgesinde ise orman toprakları kısmen asitik
karakter göstermektedir. Hareketsiz elementlerden Pb, yarı hareketli Cu ve hareketli Cd
seçilmiş, toprak profillerinde bu elementlerin derinliğe bağlı olarak litolojik, pedojenik ve
antropojenik kaynaklı metal değerleri belirlenmiştir. Genel olarak profillerin üst bölgelerinde
Pb değerleri artarken ve toprak oluşumu sırasındaki yıkama işlemlerinden dolayı alt bölgelerde
ise oldukça azalmaktadır. Diğer yandan profilin üst horizonlarında yarı hareketli Cu ve mobil
Cd gibi ağır metal değerleri daha zayıf hale gelirken, alt zonlarda ise kısmen zenginleşmişlerdir.
Gabro ve kireçtaşı üzerindeki gelişen toprak profillerinde antropolojik etki kısmen
gözlenmektedir. Elementlerden Pb, ve Cu’ın profilin üst horizonlarında zenginleşmesi, toprak
pH değerlerinin asitik olmasında antropojenik aktivitelerin ve asit yağmurlarının etkisinin
olduğu düşünülmektedir. Antropolojik etkinin Harz ormanları bölgesindeki topraklarda daha
yüksek oluşu, bölgede maden yatakları ve buna bağlı olarak madencilik faaliyetlerinin toprak
profillerindeki yansıması olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Orman toprakları, Asidik topraklar, Ağır metal, EDTA analizi

DISCRIMINATION OF LITHOGENIC, PEDOGENIC AND ANTHROPOGENIC
SOURCES OF THE HEAVY METALS IN THE ACIDIC SOIL PROFILES
Abstract
The aim of this study is to determine the basic components of heavy metals in soil profiles
developed on igneous (gabbro or diabase) and sedimentary (limestone or mudstone) rocks. For
this purpose, common in rocks of similar Central Black Sea, Yesilköy (Altınordu-Ordu,
Turkey) and the Harz forest (Germany) selecting four of the studied profiles and compared
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physical, chemical and morphological methods (pH measurement, whole dissolution, EDTAextraction, AAS method measurement) were used. The pH values of the samples taken from
the soil profiles developed on the diabase and mudstone were measured and it was observed
that the measured values were very low in the upper zones of the profile in the Harz region, and
the pH value was high when going deeper. In the Ordu region, forest soils are partly acidic.
Immobile Pb, semi-mobile Cu and mobile Cd were selected from the heavy metals and
lithological, pedojenik and anthropogenic origin heavy metal values of these elements were
determined in soil profiles. In general, while the Pb values in the upper regions of the profiles
increase and in the lower regions due to leaching processes during soil formation, it decreases
considerably. On the other hand, heavy metal values such as semi-mobile Cu and mobile Cd
become weaker in the upper horizons of the profile, while they are partially enriched in the
lower zones. The anthropological effect is partly observed in the developed soil profiles on
gabbro and limestone. It is thought that the enrichment of the elements Pb and Cu in the upper
zones of the profile, anthropogenic activities and acid rains have an effect on the acidity of soil
pH values. The higher anthropological activity on the soils in the Harz forests can be considered
as ore mineral deposits in the region and consequently the reflection of mining activities on soil
profiles.
Key Words: Forest soils, Acidic soils, Heavy metals, EDTA extraction, AAS

1. GIRIŞ
Toprak ekosistemi, tabii ve antropolojik etkiler sonucu hızlı bir şekilde değişmekte ve özellikle
ağır metallerin miktarları zamana bağlı olarak değişikliğe uğramaktadır. Toprakta meydana
gelen bu hızlı ayrışmanın nasıl olduğu ve diğer ekosistemlere olan etkileri araştırılması
gerekmektedir. Atmosferde ve karasal ortamlardo bulunan zararlı maddeler ve asitler ve
özellikle karbondioksit yukarıda bahsedilen ayrışma sonucu nötr hale gelmektedir (silikat
ayrışması veya kalsit erimesi). Diğer bir husus ise, maden prospeksyon çalışmalarında oldukça
sık başvurulan toprak jeokimyası, çalışılan bölgelerdeki toprak profilleri iyi anlaşılmalı ve
bölgeyi yansıtacak şekilde profil boyunca örnek alınacak derinlik ve horizon belirlenerek
çalışmaya başlanmalıdır (Hawkes and Webb, 1963). Diğer yandan çevre jeokimyası
çalışmalarında her türlü etkiye açık olan toprak profillerinde meydana gelen antropojenik
kirliliğin yanında, litojenik ve pedojenik işlemlerle de topraklarda ağır metaller çeşitli oranlarda
birikmektedirler. Bu çalışmada yoğun bitki örtüsünün olduğu Türkiye, Karadeniz Bölgesi’nden
Ordu ve Almanya’nın Harz ormanları bölgesi seçilerek bazik magmatik (gabro-diyabaz) ve
tortul (kireçtaşı-çamurtaşı) üzerinde gelişen toprak profilleri karşılaştırılmış (Şekil 1a, b),
toprak horizonları boyunca elementlerin dağılımı ve bu elementlerin kaynaklarının belirlenmesi
amaçlanmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
Yukarıda bahsedilen dört profilden, analizi amaçlı örnekler Ah, Ah/Bv, Bv, Cv horizonları ile
ana kayaçlardan derlenmiştir. Analiz için kullanılan örneklerin çevrenin ortalama özelliklerini
taşıyor olmasına dikkat edilmiştir. Gabro-diyabaz ve kireçtaşı-çamurtaşı üzerinde oluşan toprak
horizonlarından alınan örneklerden 500'şer gramlık bölümler, fırında 24 saat süre ile 105 oC de
kurutulmuş ve pH, EDTA(Etilen Diamin Tetra Asetik asit) ve tam çözündürme için analize
hazır hale getirilmiştir. pH ölçümleri: Profillerden alınan toprak örneklerinin pH, değerlerini
belirlemek için, 10'ar gr numuneye 25 ml CaCl 2 sıvısı (0.01 M) ilave edilerek karıştırılmış ve
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süspansiyon 1 saat sonra pH metre ile ölçülmüştür. EDTA - Ekstraksiyonu: Topraktaki tane
veya kolloidlerin yüzeyinde bulunan ağır metaller, EDTA sıvısı yardımıyla alınmıştır. Dört (4)
gr toprak numunesi üzerine 20 ml 0.1 molar EDTA sıvısı ilave edilmiş ve 24 saat sallandıktan
sonra, filtre edilerek, ölçüme hazırlanmıştır. 3. Tam Çözündürme: Öğütülen örneklerden 100
mg teflon kaba konmuş, üzerine 2 ml % 100'lük HF, 3 ml % 50'lik HNO3 ve 1 ml HCl asit ilave
edilerek sıcak ocak (hotplate) üzerinde 24 saat kapalı bir şekilde bekletilerek çözünmesi
sağlanmıştır. Soğumaya bırakılan çözeltide elementler arası girişimlere engel olmak ve HF'nin
cam kaba olabilecek etkisini önlemek amacıyla, 2 g borik asit ilave edilmiş ve çözelti saf su ile
100 ml'ye tamamlanmıştır. AAS Analizi: EDTA Extraksiyon’u ve ‘Tam Çözündürme Metodu’
ile hazırlanan bu çözeltilerin ölçümleri Perkin Elmer Atomik Absorpsiyon Spektrometresinde
(AAS) Pb, Cu ve Cd için analiz edilmiştir. Cd analizi için ise grafit küveti yöntemi kullanılarak
yapılmıştır. Tam çözündürme ve EDTA sonucu elde edilen verilerden aşağıdaki formül
kullanılarak elementlerin antropojenik, jeojenik ve pedojenik kirlenme miktarları elde
edilmiştir.

Şekil 1. İnceleme alanlarına ait jeoloji ve lokasyon haritaları. A: Yeşilköy (Ordu) ve civarının jeolojisi (Çınar ve
diğ, 1998); B: Kehzurg-Scwarzenberg (Almanya, Harz ormanları) civarının jeolojisi (Siewers ve Rostai 1990)

a1-b1=c1

(1)

Yukarıdaki formülde, a1: tam çözündürülmüş örnekteki element konsantrasyonu (jeojenik,
pedojenik, antropojenik kısımların hepsi), b1: EDTA çözündürmesinden elde edilen element
konsantrasyonu (pedojenik ve kısmen antropojenik kaynağı gösterir), c1: litolojik kısım
(jeojenik kaynağı) verir.
3. BULGULAR ve TARTIŞMA
3.1. İnceleme Alanının Jeolojisi
İnceleme alanı, Şekil 1’de görüldüğü gibi, A) doğu Pontid Tektonik Kuşağı’nın batısında yer
almakta, Üst Kretase - Eosen zaman aralığında gelişmiştir. Adı geçen bölge, volkanik ve
sedimanter kayaçlardan oluşmaktadır. Bölgedeki volkanizma andezit, bazalt ve trakiandezit
bileşimli olup, tüf - breş ve konglomera içermektedir. Genel olarak kireçtaşı - kiltaşı – Kumtaşı-
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marn, çamurtaşı - tüfit ve çakıltaşlarından oluşan sedimanter kayaçlar geniş alanları
kaplamaktadır. Bütün bu volkanik ve tortul kayaçlar, Üst Kretase ve Tersiyer yaşlı genç
intrüzifler tarafından kesilmişlerdir. Jeolojik birimler yaşlıdan gence doğru şu şekilde
sıralanmaktadır: 1) Kumtaşı - çamurtaşı arakatkılı andezit - bazalt lav ve piroklastları (Üst
Kretase yaşlıdırlar, Krüv); 2) Trakiandezit - andezitlav ve piroklastları (Üst Kretase yaşlı, Ta);
3) Kireçtaşı - kumtaşı - konglomera- çamurtaşı - tüfit ardalanmalı tortul seri (Üst Kretase Eosen geçişli, Krü – E); 4) Andezit daykı (Tersiyer yaşlı, A); 5) Bazat Daykı (Tersiyer yaşlı,
B); 6) Kumtaşı - kiltaşı - marn arakatkılı andezit - bazalt lav ve piroklastları (Eosen yaşlı, Ev);
7) Gabro (Yaşı Eosen veya daha genç, MDY); 8) Eski alüvyon ve yeni alüvyon (Kuvaterner
yaşlı, Qe ve Qy), gibi birimlerden oluşmaktadır.
İnceleme alanı, Şekil 1’de görüldüğü gibi, B) inceleme alanı Almanya’nın Harz Ormanlarında
yer almaktadır. Kayaçlar, Devoniyen-Üst Karbonifer sınır aralığında oluşmuşlardır. Kayaçların
hepsi düşük dereceli metamorfizma geçirmiştir. Jeolojik birimler yaşlıdan gence doğru şu
şekilde sıralanmaktadır. Çamurtaşı (Ç): Araştırma bölgesinin en yaşlı kayaçları olup, Alt
Devoniyen’e aittir. Bunlar kırmızı ve koyu kırmızı renktedirler. Klorit, kuvars, illit, mikroklin,
albit ve hematit mineralleri tespit edilmiştir. Arazi çalışmalarında killi şistlerin kalınlığı
yaklaşık 200 metre olarak belirlenmiştir. Diyabaz (D): Diyabaz, Orta Devoniyen yaşında olup,
gri, açık gri renktedir. Albit, klorit, kalsit, ojit, kuvars ve hematit mineralleri içermektedir.
Grovak, killi şist, tabakalı çört ardalanmalı tortul seri (G-K-Ç): Araştırma bölgesinde geniş alan
kaplarlar ve yaşları Üst Devoniyen - Karbonifer’dir. Grovak: Açık gri, kahverenginde olup,
kuvars, feldispat, kayaç parçaları, mika mineralleri içerirler. Matriks genellikle kalsit ve kildir.
Killi şist içerisinde ise kil mineralleri, kuvars, feldispat ve demiroksit tesbit edilmiştir. Tabakalı
çört: radiolaryalı olup, kil mineralleri ve çoğunluk kuvars’dan oluşmuştur. Mikrodiyorit
(MDY): Makroskobik olarak gri-siyah, yeşilimsi gri renkli ve iri tanelidir. Plajiyoklas ve biyotit
kristalleri ile opak mineraller içerir. Mikroskobik olarak porfirik dokulu olup, plajiyoklas,
amfibol ve biyotit fenokristalleri ile opak mineraller içermektedir. Yaşı Eosen veya daha genç
olduğu düşünülmektedir. Eski ve Yeni Alüvyon (Q): Her iki sedimanter çökel, çakıl kil ve silt
tortul malzemelerinden oluşmuş olup, kalınlığı yörede yaklaşık olarak 10 metre kadardır.
3.2. Toprak Profillerinin Özellikleri
İnceleme alanındaki topraklar, genel olarak yerli olup, oluştukları ana kayaç birimlerine ve
iklim şartlarına göre renk ve kalınlık farklılıkları göstermektedir. Üst Kretase yaşlı piroklastlar
ile arakatkılı olan kiltaşları üzerinde daha çok açık kahverengi topraklar gelişmiştir.
Yukarıda adı geçen her iki kayaç üzerinde bariz olarak A, B, C, horizonları yer almaktadır.
Toprak kalınlıkları, morfolojik yapı ve ana kayaça göre değişiklikler göstermektedir (Şekil 2a,
b).
Gabro üzerinde oluşan topraklarda ince bir Ah - horizonu (0 – 6 cm) ve ince bir Ah/Bv horizonu (6 - 16 cm) gelişmiştir. B - horizonu oldukça kalındır (16 - 43 cm) ve kil birikimleri
mevcuttur. Bu durum tane yüzeylerinde kil kaplamaları veya gözenek ve kanallardaki kil
dolguları ile kendini belli eder. İri taneler içerdiklerinden oldukça iyi drenaj gösterirler
(Türkiye, Ordu).
Kireçtaşı üzerinde oluşmuş topraklarda yukarıdan aşağıya doğru ince bir Ah - horizonu (0 - 3
cm) ve ince bir Ah/Bv horizonu (3 - 14 cm) gelişmiştir. B - horizonu ise diğer horizonlarla
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karşılaştırıldığında nispeten kalındır (14 - 46 cm). Kireçtaşı üzerinde oldukça iyi gelişmiş bir
C-horizonu bulunur. Bu horizonlarda kil yıkanması ve buna bağlı olarak kil ile seskioksitler
(seskioksitler = Fe2O3, Al2O3, MnO) birikimleri gözlenir (Şekil 2a) (Türkiye, Ordu).

Şekil 2a. Ordu yöresinde gabro (G) ve kireçtaşları (L) üzerinde gelişen toprak profillerinin
genel özellikleri

Şekil 2b. Almanya Harz ormanları bölgesinde diyabaz (P2) ve çamurtaşı (P1) üzerinde gelişen
toprak profillerinin genel özellikleri
Almanya Harz ormanlarında, Devoniyen - Karbonifer yaşlı çamurtaşı ve diyabaz kayaçları
üzerinde çok açık kahverengi topraklar gelişmiştir (Şekil 2b).
Diyabaz üzerinde oluşan topraklarda yukarıdan aşağıya doğru, O, Ahe ve Ah/Bv horizonları
gelişmiştir. Bunların kalınlıkları yaklaşık olarak 35 cm kadardır. Bv - horizonu, diğer
horizonlarla karşılaştırıldığında, nispeten ince olup, kalınlığı sadece 30 cm kadardır. Bv/Cv,
Cv1, ve Cv2 horizonları oldukça ayrışmıştır. Bu horizonların içinde kil ve seskioksitlerin
yıkandığı tespit edilmiştir. Horizonların kalınlığı 100 cm’yi geçmemektedir.
Çamurtaşı üzerinde oluşmuş topraklarda yukarıdan aşağıya doğru, 25 - 30 cm kalınlıkta, O ve
Ah/Bv horizonu gelişmiştir. IBv1, IBv2, IIBv ve IIIBv - horizonu, diğer horizonlarla
karşılaştırıldığında oldukça kalın olup, 135 cm’ye erişmektedir. Bu horizonlar kimyasal,
biyolojik ayrışma ve buna bağlı olarak kil oluşumu gözlenmiştir. Ayrıca, kil, humus ve
seskioksitler toprakta yukarıdan aşağıya doğru taşınmaktadır. Bv/Cv ve Cv horizonları yaklaşık
70 cm kalınlıkta olup, kırmızı renklidir. Ayrışma diğer horizonlara göre oldukça azdır.
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3.3. Jeokimya
Tam Çözündürme Metodu ve EDTA - Ekstraksiyonu ile elde edilen veriler ve sonuçları
aşağıdaki tablolarda verilmiştir (Şekil 3- 8). Şekil 3- 8’de simge olarak kullanılan (a1) harfi,
toprak veya kayaç içerisinde bulunan ağır metallerin tam çözündürme metodu ile elde edilen
miktarlarını göstermektedir. EDTA - kısmı (b1) harfi ile kısaltılmıştır, ağır metatellerin
hareketli, yani bitki ve toprakta süzülen suya geçebilirdik miktarını vermektedir. Toprak tane
yüzeylerinde bulunan ağır metaller EDTA sıvısı ile alınarak yapılan miktar ölçümleri ile
toprağın pedojenik ağır metal kısımları ortaya çıkarılmakta olduğu düşünülmektedir.
Ağır metallerin silikatlar yani kayaç içerisinde tutulmuş kısmı ise (c) harfi ile isimlendirilmiştir.
Bu kısım ağırmetallerin ayrışmadan önceki hareketsiz, yani jeojen kısmıdır.
Her iki toprak profilinde de (Şekil 3-4) kurşun miktarları, Ah - horizonunda anakayaçla
karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bunun sebebi, Pb immobil
(hareketsiz) bir element olmasından kaynaklanmaktadır. Bitki kökleri tarafından absorbe edilen
ve daha sonra dökülen yapraklarla Pb toprağın üst zonlarında zenginleşmektedir. Ayrıca,
antropolojik olarak yakın çevreden de Pb (örneğin trafik) taşınabilir. Bu değerler Harz
ormanlarında (Almanya) daha da yüksektir. Yapılan araştırmalarda, yukarıda anlatılan
sebeplere ek olarak, maden işletmeciliğinin de etkisi olduğu kabul edilmelidir.
Anakayaç, Pb ağır metal değerleri ile Ah/Bv ve Bv toprak horizonlarındaki Pb ağır metal
değerleri karşılaştırıldığında, pedojenez esnasında kurşunun süzülen su ile taşındığı ortaya
çıkmaktadır. Rose ve diğ. (1981)’e göre analiz edilen Pb’nin Dünya toprak ortalaması 17
mg/kg’dır. Trabzon ve yakın çevresinde (Sadıklar ve diğ., 1994), toprağın ortalama Pb değerleri
250 mg/kg civarındadır. Değerlerin bu kadar yüksek olmasını Yazarlar, bölgenin volkanik bir
yapıya sahip olmasına bağlamışlardır. Ordu ili ve yakın çevresindeki Pb-değerleri ise, Dünya
değerlerine yakın olup, kireçtaşı için 17 mg/kg ve gabro için 30 mg/kg’dır.
Yarı mobil (yarı hareketsiz) özellik gösteren bakır her iki toprak profilinde bulunan bütün
zonlarda, anakaya ile karşılaştırıldığında, miktarlarının azaldığı belirlenmiştir (Şekil 5-6). Bu
Cu - miktarlarında gözlenen kayıpların sebebi olarak (Bredemeier, 1987; Siwers ve Rostai,
1990; Gürel, 1991; Gürel ve Çopuroğlu, 1994) bitki kökleri tarafından kolayca absorbe
edilmeleri ve yarı mobil olduklarından süzülen su ile akarsulara veya yeraltı suyuna taşındıkları,
belirtilmiştir.
Bowen (1966)’ya göre analiz edilen Cu’nın Dünya toprak ortalaması 20 mg/kg’dır. Ordu ili ve
yakın çevresinde bulunan iki porofilde ise ortalama Cu - değerleri benzerlik göstermektedir.
Harz ormanlarında (Almanya) bu değerler 4 kat daha fazladır. Trabzon ve yakın çevresinde
(Sadıklar ve diğer. 1994) ise bu değerler 6 kat fazlalık göstermektedir. Harz ormanlarında ve
Trabzon yöresinde bakır işletmeciliği yapıldığından, bu değerlerin jeojen kökenli olduğu
sanılmaktadır. Mobil (hareketli) özellik gösteren Cd her iki toprak profilinde bulunan bütün
horizonlarda, anakaya ile karşılaştırıldığında, miktarlarının Ah - horizonu ve Cv - horizonunda
Cd miktarları birbirlerine yakındır (Şekil 7-8). Ah/Bv horizonunda ve Bv horizonunda Cd
miktarlarında azalmalar gözlenmektedir. Bunun sebebi Cd mobil bir ağır metal oluşundan
kaynaklanmakta ve ayrıca bitki örtüsü tarafından absorbe edilmektedir. Wedepohl (1984),
Ulrich ve diğer. 1979, Ulrich 1988’e göre, analiz edilen Cd’un Dünya toprak ortalaması 0.05
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ile 1.0 mg/kg civarındadır. Ordu ile ve yakın çevresinde bulunan iki porofilde ise ortalama Cd
- değerleri oldukça yüksektir. Bu yüksek değerlerin sebebi olarak antropojen etkiler ile jeojen
arka planında rol oynadığı kabul edilmelidir.

Şekil 3. Ordu-Türkiye (gabro) ve Harz ormanları-Almanya (diyabaz) lolalitelerinde Kurşun’nun (Pb) tam
çözündürme (a1), EDTA – Ektraksiyonu (b1) ve jeojen (c1) metotları ile elde edilen miktarlarının dikey
dağılımı.

Şekil 4. Ordu-Türkiye (kireçtaşı) ve Harz ormanları-Almanya (çamurtaşı) lolalitelerinde Kurşun’nun (Pb) tam
çözündürme (a1), EDTA – Ektraksiyonu (b1) ve jeojen (c1) metotları ile elde edilen miktarlarının dikey
dağılımı.

Şekil 5. Ordu-Türkiye (gabro) ve Harz ormanları-Almanya (diyabaz) lolalitelerinde Bakır’ın (Cu) tam
çözündürme (a1), EDTA – Ektraksiyonu (b1) ve jeojen (c1) metotları ile elde edilen miktarlarının dikey
dağılımı.
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Şekil 6. Ordu-Türkiye (kireçtaşı) ve Harz ormanları-Almanya (çamurtaşı) lolalitelerinde Bakır’ın (Cu) tam
çözündürme (a1), EDTA – Ektraksiyonu (b1) ve jeojen (c1) metotları ile elde edilen miktarlarının dikey
dağılımı.

Şekil 7. Ordu-Türkiye (gabro) ve Harz ormanları-Almanya (diyabaz) lolalitelerinde Kadmiyum’un (Cd) tam
çözündürme (a1), EDTA – Ektraksiyonu (b1) ve jeojen (c1) metotları ile elde edilen miktarlarının dikey
dağılımı.

Şekil 8. Ordu-Türkiye (kireçtaşı) ve Harz ormanları-Almanya (çamurtaşı) lolalitelerinde Kadmiyum’un (Cd) tam
çözündürme (a1), EDTA – Ektraksiyonu (b1) ve jeojen (c1) metotları ile elde edilen miktarlarının dikey
dağılımı.
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4. SONUÇLAR
Bu çalışma sonucu ortaya çıkan önemli sonuçlar aşağıdaki gibidir.
- Asitli orman toprakları Türkiye ve Almanya’dan araştırma amaçlı seçilmiştir ve alınan
örnekler tam çözündürme ve EDTA Ekstraksiyonu yapılarak ağır metal içeriği (Pb, Cu
ve Cd) miktarları belirlenmiştir.
- Örnek alımında magmatik kayaçlar olarak gabro ve diyabaz kayaçları, sedimanter
kayaçlar olarak ise kireçtaşı ve çamurtaşları ve onları üzerinde ayrışma sonucu gelişen
toprak horizonları seçilmiştir.
- Hareketsiz ağır metal olarak Pb, yarı hareketli Cu ve hareketli Cd seçilmiş, toprak
profillerinde bu elementlerin derinliğe bağlı olarak litolojik, pedojenik ve antropojenik
kaynaklı metal değerleri belirlenmiştir.
- Genel olarak profillerin üst bölgelerinde Pb değerleri artarken ve toprak oluşumu
sırasındaki yıkama işlemlerinden dolayı alt bölgelerde ise oldukça azalmaktadır.
- Diğer yandan profilin üst horizonlarında yarı hareketli Cu ve mobil Cd gibi ağır metal
değerleri daha zayıf hale gelirken, alt zonlarda ise kısmen zenginleşmişlerdir.
- Gabro ve kireçtaşı üzerindeki gelişen toprak profillerinde antropolojik etki kısmen
gözlenmektedir. Elementlerden Pb, ve Cu’ın profilin üst zonlarında zenginleşmesi,
toprak pH değerlerinin asitik olmasında antropojenik aktivitelerin ve asit yağmurlarının
etkisinin olduğu düşünülmektedir.
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Abstract
2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate (CMA2OEM) monomer was presynthesized and characterized by our team. In this work, a new chelating resin, poly [2(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl
methacrylate-co-divinylbenzene-co-2-acrylamido-2methyl-1-propanesulfonic acid] poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) was synthesized by
free radical chain polymerization reaction and characterized. This chelating resin was used as
adsorbent for palladium and Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) nanocatalysts were insitu synthesized for hydrogen generation from dehydrogenation of dimethylamine-borane
(DMAB) in the green environmental (non-solvent) at nearly room temperature. Concomitantly,
these Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) nanocatalysts were tested on catalytic
dehydrogenation of DMAB to investigation of kinetic activity.
Keywords: Chelating resin, Dimethylamine-borane, Green dehydrogenation, Hydrogen generation, Renewable
energy.

1. INTRODUCTION
Chelating resins are typically characterized by functional groups containing O, N, S and P donor
atoms which coordinate to different metal ions. Chelating resins are superior in selectivity to
solvent extraction and ion exchange due to their triple function of ion exchange, chelate
formation and physical adsorption (Tokalıoğlu et al., 2009). Some chelating resin, which have
large specific surface areas and high adsorption rates are used in removal of toxic metal ions
and pre-concentration of trace elements from solution (Daşbaşı et al., 2016). The aim of this
paper is to study the ability of chelating resin that contains amide, ester and sulfonic acid groups
as active sites. The chelating resin was synthesized from CMA2OEM, AMPS and DVB.
Hydrogen is a gaseous that has considered as a clean and environmentally benign energy carrier
for electricity generation. However, the storage of hydrogen is main obstacle for the hydrogen
economy. Among the tested hydrogen sources, amine boranes (ABs) look like one of the most
suitable energy carrier by means of high hydrogen content, high stability, availability, easy
handling and no flammability (Rand et al., 2005; Zhang et al., 2007). Hydrogen generation is
very simple by the reaction of ABs at room temperature when a convenient catalyst present.
During the dehydrogenation of ABs, different types of catalysts have employed until now. Due
to smaller size and better catalytic performances, nanocatalysts are preferred during the
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hydrogen evolution reaction (Basic Research Needs For the Hydrogen Economy, 2003;
Friederich et al., 2009; Lee et al., 2007; Stephens et al., 2007)
Recently, dimethylamine-borane (DMAB, (CH3)2NHBH3)), one of the derivatives of ABs,
attracts much attention since it has various advantages like nontoxic, stable in air and water at
room temperature and environmentally friendly of particular interest. Recent studies have
already showed that DMAB is really a model substrate since the products are relatively easy to
understand compared to the other ABs (Alcaraz et al., 2010; Chen et al., 2005; Clark et al.,
2006; Fulton et al., 2007; Jaska et al., 2004; Jiang et al., 2007; Sloan et al., 2010). Although
the record activity has been achieved by using homogeneous [Ƞ5C5H3-1,3(SiMe3)2)2Ti]2
catalyst (Pun et al., 2007), the current research has focused on the development of new metal
nanocatalysts because of their significant advantages in product isolation, catalyst recovery and
reusability.

Scheme 1. The catalytic dehydrocoupling of DMAB
Herein, we report the use of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) as a supporting agent in
catalytic dehydrogenation of dimethylamine-borane starting with Pd(acac)2 which lead to
formation of a novel palladium heterogeneous catalyst containing poly(CMA2OEM-co-DVBco-AMPS) polymer. We report the results of catalytic tests using Pd(acac) 2 in the
dehydrogenation of DMAB with poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) in solid mixture as
well as of the kinetic study of the catalytic reaction depending on the catalyst concentration and
temperature.
2. EXPERIMENTAL
2.1. Chemicals
All chemicals were used in analytical purity (available from Sigma-Aldrich (St. Loius, MO,
USA) and Merck (Darmstadt, Germany)). For the synthesis of CMA2OEM monomer: 2,2’Azanediyldiacetonitrile, Na+methacrylate, trietyl amine, chloroacetyl chloride; and triethyl
benzyl ammonium chloride as a phase transfer catalyst. Divinylbenzene (DVB), 2-acrylamido2-methyl-1-propanesulfonic acid (AMPS) for resin synthesis, and benzoyl peroxide was used
to initiate polymerization. Palladium(II) acetylacetonate (97%), borane-dimethylamine
complex (97%) and hexane (99%) were purchased from Aldrich ®. All glassware and Teflon
coated magnetic stir bars were cleaned with acetone, followed by copious rinsing with distilled
water before drying at 150°C for a few hours.
2.2. Equipment
The experimental setup used for performing the dehydrogenation of DMAB was performed
under argon or nitrogen atmospheres and measuring the hydrogen gas generated from the
reaction consists of a 50 mL jacketed reaction flask containing a Teflon-coated stir bar placed
on a magnetic stirrer (IKA® RCT Basic) and thermostated to 35.0 ± 0.1ºC by circulating water
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through its jacket from a constant temperature bath (RL6 LAUDA water bath). A graduated
glass tube (50 cm in height and 2.5 cm in diameter) filled with water was connected to the
reaction flask to measure the volume of the hydrogen gas to be evolved from the reaction. The
temperature was also controlled via a thermocouple placed inside the reactor. A Perkin-Elmer
Spectrum Two (UATR) IR spectrometer was used to obtain the spectra of the synthesized resin.
2.3. Synthesis of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) Chelating Resin
For the synthesis of chelating resin, firstly was prepared by reacting 2,2'Azanediyldiacetonitrile with chloroacetyl chloride using the trietyl amine. Secondly, 2(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate (CMA2OEM) was synthesized with
Na+methacrylate as pursuant to the literature (Sas et al., 2018). Then, the two appropriate
monomer, CMA2OEM (3.55 mmol, 1 g) and AMPS (4.88 mmol, 1 g), and the crosslinking
reagent DVB (7.79 mmol, 1 g) with the radical initiator benzoyl peroxide (0.025 g) in
dimethylformamide solution were added into polymerization flask. The system was kept under
N2 for 3 h at 70 ± 1 oC. Subsequently, the chelating resin washed with abundant diethylether
and dried under vacuum until a constant weight was obtained. The yield of the chelating resin
was 86%. The chemical structure of the chelating resin was shown in Figure 1.

Figure 1. Chemical structure of the poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) chelating resin
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2.4. Catalytic Activity
dehydrogenation of DMAB

of

Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS)

in

the

In a glass vial, certain amount of dimethylamine borane (in the range of 1.0-3.0 mmol) was
mixed at nearly room temperature. In the reactor given amount of Pd(acac) 2 corresponding to
the final amounts of 1.0-6.0% plus 30 mg poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) are mixed in
solventless medium at 35.0 ± 0.1oC under inert atmosphere. After addition of DMAB solid into
the reactor, the reaction was started by closing the reactor and turning on the stirrer at 1000 rpm
simultaneously. The hydrogen generation was measured for each set by recording the water
level in graduated glass tube, which is connected to the reaction flask, in every 5 minutes.
Kinetics of dehydrogenation of DMAB catalyzed by palladium nanoparticles supported on
poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) were studied depending on catalyst concentration and
temperature. In a set of experiments, dimethylamine-borane concentration was held constant at
2.0 mmol and Pd(acac)2 percent plus 30 mg of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) was
varied in the range of 1.0-6.0% at 35.0 ± 0.1°C. In the second set of experiments, Pd(acac)2
concentrations of 2.0% plus 30 mg poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) were performed by
keeping DMAB concentration constant at 2.0 mmol and varying the temperature in the range
of 35, 40, 45 and 50°C in order to obtain the activation energy (E a), enthalpy of activation (H)
and entropy of activation (S). The pressure versus time data was processed using Microsoft
Office Excel 2007 and Origin 8.0 and then converted into the values in the proper unit, volume
of hydrogen (mL).
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Characterization of Synthesized Chelating Resin
The FTIR spectrum of the synthesized chelating resin was given in Figure 2. FTIR spectral
assignments (cm-1) were 3300 (N-H); 1603, 1536, 1512, and 1448 (C=C in aromatic ring); 1033
(S-O), 1670 (HN-C=O); 1730 (C=O). The intensity of hydrogen bonds is increasing between
the proton acceptor and donor groups of structures, which causes angle deformations.
3.2. The Kinetic Studies of Pd@ poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) Nanocatalysts
Catalytic activity of the system comprising Pd(acac) 2 and 30 mg the poly(CMA2OEM-coDVB-co-AMPS) in the dehydrogenation of DMAB shows expectedly dependence on the initial
palladium percentange. Figure 3a depicts the mole of hydrogen versus time plots during
dehydrogenation of dimethylamine borane performed starting with constant substrate
concentration of 2.0 mmol and various percentage of Pd(acac) 2 plus 30 mg poly(CMA2OEMco-DVB-co-AMPS) at 35.0 ± 0.1°C. The inspection of the plots displayed in Figure 3a reveals
the following points: (i) One observes a short induction period during which the catalytically
active species is formed from the reduction of Pd(acac) 2 in the presence of poly(CMA2OEMco-DVB-co-AMPS). (ii) The hydrogen generation increases during the induction period and
then continues almost linearly until the complete consumption of dimethylamine borane present
in the reaction solution.
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Figure 2. The FTIR spectrum of the poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) chelating resin
(iii) The induction time for the formation of active catalyst decreases with the increasing
concentration of Pd(acac)2. (iv) On the contrary to this, the catalytic activity during the
induction time increases with the increasing concentration of Pd(acac)2. (v) After the induction
time, the rate of hydrogen generation, obtained from the slope of the linear portion of plots,
increases with the increasing concentration of both Pd(acac) 2. Figure 3b shows the plot of initial
rate of hydrogen generation versus the initial concentration of palladium, both on logarithmic
scale. The linear fit of plot gives a slope of 1.07, indicating that dehydrogenation of
dimethylamine-borane is first-order with respect to the concentration of Pd(acac)2. The
hydrogen generation rate could also be calculated from the linear portion of plots in Figure 3a
after the induction period. Plotting the TOF versus palladium loading gives a volcano shape
variation for the catalytic activity of Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) in the
dehydrogenation of DMAB at 35.0 ± 0.1°C (Figure 3c). The highest catalytic activity (TOF =
149.0 h−1) was achieved by using the 2.0 wt.% palladium loaded poly(CMA2OEM-co-DVBco-AMPS) sample. It is seen that the catalytic activity of Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-coAMPS) decreases when the palladium loading further increases. One may be thought that the
decreased of surface area and the accessibility of active sites is reduced due to the agglomeration
of nanoparticles. Therefore, Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) nanoparticles with
palladium loading of 2.0 wt.% were used in all the further experiments in this study.
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Figure 3. (a) Mol H2/mol DMAB versus time graph depending on the palladium loading of
Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) nanoparticles for the dehydrogenation of DMAB
(2.0 mmol) at 35.0 ± 0.1 °C. (b) The plot of hydrogen generation rate versus concentration of
palladium, both in logarithmic scale. (c) TOF versus percentage of palladium in
Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS)
Dehydrogenation of dimethylamine-borane was carried out at various temperatures in the range
of 35.0 to 50.0 ± 0.1°C starting with a solution containing 2.0 mmol dimethylamine-borane and
2.0% Pd(acac)2 plus 30 mg of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) (Figure 4). The
examination of the plots in Figure 4 reveals the following points: (i) The induction time for the
formation of active catalyst decreases with the increasing temperature. (ii) The catalytic activity
of Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) increases with the increasing temperature. (iii)
After the induction time, the values of the rate constant k were determined from the linear part
of the plots considering the rate dependence on temperature in order to attain the activation
parameters for the catalytic dehydrogenation of dimethylamine-borane by using Arrhenius plot
(Figure 4b).

Figure 4. (a) Plots of mol H2 evolved per mol of DMAB versus time for the catalytic
dehydrogenation of DMAB at various temperatures in the range 35–50°C keeping the
amounts of substrate at [DMAB] = 2.0 mmol, [Pd] = 2.71 mmol on 30 mg poly(CMA2OEMco-DVB-co-AMPS). (b) Arrhenius plot. (c) Eyring plot
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The Arrhenius activation energy was found to be 35 ± 2 kJ mol -1 for the catalytic
dehydrogenation of dimethylamine-borane starting with Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-coAMPS). (iv) However, after the induction time, the values of the rate constant k were
determined from the linear part of the plot considering the rate dependency on palladium or
substrate concentration at four different temperatures in order to attain the activation parameters
for the catalytic dehydrogenation of dimethylamine-borane by using Arrhenius and Eyring plots
(Figure 4b and 4c).
4. CONCLUSION
In this paper, the newly synthesized chelating resin that poly [2-(bis(cyanomethyl)amino)-2oxoethyl methacrylate-co-divinylbenzene-co-2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid]
poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS), was synthesized and characterized. This chelating resin
was used as supported materials for palladium nanoparticles in the dehydrogenation of DMAB.
The formation kinetics of Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) and the concomitant
hydrogen generation from dehydrogenation of DMAB could be followed by monitoring the
amount of hydrogen gas evolved. Palladium nanoparticles are in situ formed from the reduction
of Pd(acac)2 during the dehydrogenation of DMAB at 35.0 ± 0.1°C and initially active catalysts
in hydrogen generation. The catalytic activity of Pd@poly(CMA2OEM-co-DVB-co-AMPS) in
hydrogen generation from the dehydrogenation of DMAB show dependence on the palladium
loading of the sample. The highest catalytic activity is shown by Pd@poly(CMA2OEM-coDVB-co-AMPS) with a loading of 2.0% wt Pd at 35.0 ± 0.1°C. The activation energy for
hydrogen generation from the dehydrogenation of DMAB catalyzed by Pd@poly(CMA2OEMco-DVB-co-AMPS) (Ea = 35 ± 2 kJ mol−1) is comparable to the literature values reported for
the same reactions.
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Abstract
2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate (CMA2OEM) monomer was presynthesized and characterized by our team. In this work, a new polymer resin, poly [2(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl
methacrylate-co-divinylbenzene-co-vinylimidazole]
poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) was synthesized and characterized, by free radical chain
polymerization method. Therefore, this polymer resin was used as supporting material to
synthesis of palladium nanoparticles. In this study, we focused on the preparation and catalytic
use of palladium nanoparticles supported on poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) in hydrogen
generation from the green dehydrogenation of dimethylamine-borane (DMAB) at nearly room
temperature (35.0 + 0.1°C). The reaction constant versus the DMAB concentration, apparent
activation energy and rate constant were determined from the hydrogen evolution curves. It was
noticed that the green dehydrogenation kinetics depends on (i) temperature of reaction and (ii)
reactant concentration. Therefore, the kinetic constants were analyzed using existing kinetic
models.
Keywords: Polymer resin, hydrogen generation, kinetic study, palladium nanoparticles.

1. INTRODUCTION
The synthesis of polymeric resin containing reactive functional groups has been an active field
of research in polymer science because it provides great method for the modification of the
polymers for the required application. During the past decades, nanotechnology has become an
active field of research because of its tremendous potential for a variety of applications. When
the size of many established, well-studied materials is reduced to the nanoscale, radically
improved or new surprising properties often emerge (Gürses et al., 2016).
Catalytic dehydrocoupling of amine-borane adducts has become increasingly important from
the perspective of current interest in hydrogen storage (Blaquiere et al, 2008; Bluhm et al., 2006;
Käß et al, 2009), as the efficient storage of hydrogen is still the key issue in hydrogen economy
on the way towards a sustainable energy future (US Department of Energy (DOE), 2003; Inter
Academy Council (I.A.C.) Report, 2007). Of particular importance is the catalytic
dehydrogenation of dimethylamine-borane (Me2NH•BH3, DMAB), which can release
hydrogen in the presence of suitable catalyst under mild conditions (eq. 1) (Berg et al, 2008; U.
S. Department of Energy, 2003; Energy Information Administration, 2005; Jaska et al., 2001;,
Jaska et al., 2003; Turner et al., 2007).
1145

2 Me2HNBH3

catalyst

Me2N
H2B

BH2

2H2

(1)

NMe2

Herein, we report the use of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) as a supporting agent in
catalytic dehydrogenation of dimethylamine-borane starting with Pd(acac)2 which lead to
formation of a novel palladium heterogeneous catalyst containing poly(CMA2OEM-co-DVBco-VIM) polymer. We report the results of catalytic tests using Pd(acac) 2 in the
dehydrogenation of DMAB with poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) in solid mixture as well
as of the kinetic study of the catalytic reaction depending on the catalyst concentration and
temperature.
2. EXPERIMENTAL
2.1. Materials
Palladium(II) acetylacetonate (97%), borane-dimethylamine complex (97%) and hexane (99%)
were purchased from Aldrich®. All glassware and Teflon coated magnetic stir bars were cleaned
with acetone, followed by copious rinsing with distilled water before drying at 150°C for a few
hours.
2.2. Equipment
The experimental setup used for performing the dehydrogenation of DMAB was performed
under argon or nitrogen atmospheres and measuring the hydrogen gas generated from the
reaction consists of a 50 mL jacketed reaction flask containing a Teflon-coated stir bar placed
on a magnetic stirrer (IKA® RCT Basic) and thermostated to 35.0 ± 0.1ºC by circulating water
through its jacket from a constant temperature bath (RL6 LAUDA water bath). A graduated
glass tube (50 cm in height and 2.5 cm in diameter) filled with water was connected to the
reaction flask to measure the volume of the hydrogen gas to be evolved from the reaction. The
temperature was also controlled via a thermocouple placed inside the reactor. Infrared
spectrums were recorded in an A PerkinElmer Spectrum Two (UATR) IR spectrometer.
2.3. Synthesis of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) Polymer Resin
The monomer 2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylate (CMA2OEM) was
synthesized according to reported by our team. (Sas et al., 2018). Benzoyl peroxide initiating
polymerization (Sigma-Aldrich) was purified before use. Then, the two appropriate monomer
that CMA2OEM (3.55 mmol, 1 g) and vinylimidazole (VIM) (Merck) (2.22 mmol, 1 g), and
cross bond maker divinylbenzene (DVB) (Merck) (7.79 mmol, 1 g) with the free radical initiator
benzoyl peroxide (0.025 g) in 1,4-dioxane solution were added into polymerization flask. The
reaction mixture was left to polymerized for 3 h at 70 oC under nitrogen. After then, the
synthesized polymer resin was cleaned with diethylether and was desiccated under vacuum.
The yield of polymer resin was 84%. The chemical structure of the synthesized polymer resin
is seen in Figure 1.
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Figure 1. Chemical structure of the poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) polymer resin
2.4. Catalytic activity of palladium nanoparticles supported on poly(CMA2OEM-coDVB-co-VIM) in the dehydrogenation of DMAB
In a glass vial, certain amount of dimethylamine borane (in the range of 1.0-3.0 mmol) was
mixed at nearly room temperature. In the reactor given amount of Pd(acac) 2 corresponding to
the final amounts of 0.5-5.0% plus 50 mg poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) are mixed in
solventless medium at 35.0 ± 0.1oC under inert atmosphere. After addition of DMAB solid into
the reactor, the reaction was started by closing the reactor and turning on the stirrer at 1000 rpm
simultaneously. The hydrogen generation was measured for each set by recording the water
level in graduated glass tube, which is connected to the reaction flask, in every 5 minutes.
Kinetics of dehydrogenation of DMAB catalyzed by palladium nanoparticles supported on
poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) were studied depending on catalyst concentration and
temperature. In a set of experiments, dimethylamine-borane concentration was held constant at
2.0 mmol and Pd(acac)2 percent plus 50 mg of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) was varied
in the range of 0.5-5.0% at 35.0 ± 0.1°C. In the second set of experiments, Pd(acac) 2
concentrations of 1.0% plus 50 mg poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) were performed by
keeping DMAB concentration constant at 2.0 mmol and varying the temperature in the range
of 35, 40, 45 and 50°C in order to obtain the activation energy (E a), enthalpy of activation (H)
and entropy of activation (S). The pressure versus time data was processed using Microsoft
Office Excel 2007 and Origin 8.0 and then converted into the values in the proper unit, volume
of hydrogen (mL).
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Characterization of Polymer Resin by FTIR Spectrum
The FTIR spectrum of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) polymer resin is presented in
Figure 2. Looking at the spectrum, amide at 1680 cm-1 and ester peaks at 1740 cm-1 from the
CMA2OEM structure can also be observed. The polymer resin shows a band in the range 35003200 cm-1 due to strong intramolecular -H bonds (Daşbaşı et al., 2018).
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Figure 2. The FTIR spectrum of the poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) polymer resin
3.2. The Kinetic Studies of Palladium Nanoparticles supported on poly(CMA2OEM-coDVB-co-VIM) Nanocatalysts
Catalytic activity of the system comprising Pd(acac) 2 and 50 mg the poly(CMA2OEM-coDVB-co-VIM) in the dehydrogenation of DMAB shows expectedly dependence on the initial
palladium percentange. Figure 3a depicts the mole of hydrogen versus time plots during
dehydrogenation of dimethylamine borane performed starting with constant substrate
concentration of 2.0 mmol and various percentage of Pd(acac)2 plus 50 mg poly(CMA2OEMco-DVB-co-VIM) at 35.0 ± 0.1°C. The inspection of the plots displayed in Figure 3a reveals
the following points: (i) One observes a short induction period during which the catalytically
active species is formed from the reduction of Pd(acac) 2 in the presence of poly(CMA2OEMco-DVB-co-VIM). (ii) The hydrogen generation increases during the induction period and then
continues almost linearly until the complete consumption of dimethylamine borane present in
the reaction solution. (iii) The induction time for the formation of active catalyst decreases with
the increasing concentration of Pd(acac)2. (iv) On the contrary to this, the catalytic activity
during the induction time increases with the increasing concentration of Pd(acac)2. (v) After the
induction time, the rate of hydrogen generation, obtained from the slope of the linear portion of
plots, increases with the increasing concentration of both Pd(acac) 2. Figure 3b shows the plot
of initial rate of hydrogen generation versus the initial concentration of palladium, both on
logarithmic scale. The linear fit of plot gives a slope of 0.967, indicating that dehydrogenation
of dimethylamine-borane is first-order with respect to the concentration of Pd(acac)2. The
hydrogen generation rate could also be calculated from the linear portion of plots in Figure 3a
after the induction period. Plotting the TOF versus palladium loading gives a volcano shape
variation for the catalytic activity of palladium(0) nanoparticles supported on
poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) in the dehydrogenation of DMAB at 35.0 ± 0.1°C (Figure
3c). The highest catalytic activity (TOF = 137.0 h −1) was achieved by using the 1.0 wt.%
palladium loaded poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) sample. It is seen that the catalytic
activity of Pd(0) / poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) decreases when the palladium loading
further increases. One may be thought that the decreased of surface area and the accessibility
of active sites is reduced due to the agglomeration of nanoparticles. Therefore, Pd(0) /
poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) nanoparticles with palladium loading of 1.0 wt.% were
used in all the further experiments in this study.
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Figure 3. (a) Mol H2/mol DMAB versus time graph depending on the manganese loading of
Pd/ poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) for the dehydrogenation of DMAB (2.0 mmol) at
35.0 ± 0.1 °C. (b) The plot of hydrogen generation rate versus concentration of palladium,
both in logarithmic scale. (c) TOF versus percentage of palladium in Pd/ poly(CMA2OEMco-DVB-co-VIM)
Dehydrogenation of dimethylamine-borane was carried out at various temperatures in the range
of 35.0 to 50.0 ± 0.1°C starting with a solution containing 2.0 mmol dimethylamine-borane and
1.0% Pd(acac)2 plus 50 mg of poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) (Figure 4). The examination
of the plots in Figure 4 reveals the following points: (i) The induction time for the formation of
active catalyst decreases with the increasing temperature. (ii) The catalytic activity of
palladium(0) nanoparticles supported on poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM) increases with
the increasing temperature. (iii) After the induction time, the values of the rate constant k were
determined from the linear part of the plots considering the rate dependence on temperature in
order to attain the activation parameters for the catalytic dehydrogenation of dimethylamineborane by using Arrhenius plot (Figure 4b). The Arrhenius activation energy was found to be
25 ± 2 kJ mol-1 for the catalytic dehydrogenation of dimethylamine-borane starting with
palladium(0) nanoparticles supported on poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM). (iv) However,
after the induction time, the values of the rate constant k were determined from the linear part
of the plot considering the rate dependency on palladium or substrate concentration at four
different temperatures in order to attain the activation parameters for the catalytic
dehydrogenation of dimethylamine-borane by using Arrhenius and Eyring plots (Figure 4b and
4c).
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Figure 4. (a) Plots of mol H2 evolved per mol of DMAB versus time for the catalytic
dehydrogenation of DMAB at various temperatures in the range 35–50°C keeping the
amounts of substrate at [DMAB] = 2.0 mmol, [Pd] = 1.84 mmol on 50 mg poly(CMA2OEMco-DVB-co-VIM) (b) Arrhenius plot (c) Eyring plot
4. CONCLUSION
In this paper, a new polymer resin, poly(2-(bis(cyanomethyl)amino)-2-oxoethyl methacrylateco-divinylbenzene-co-vinylimidazole) poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM), was synthesized
and characterized. This polymer resin was used as supported materials for palladium
nanoparticles in the dehydrogenation of DMAB. The formation kinetics of palladium(0)
nanoparticles supported on poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM and the concomitant hydrogen
generation from dehydrogenation of DMAB could be followed by monitoring the amount of
hydrogen gas evolved. Palladium nanoparticles are in situ formed from the reduction of
Pd(acac)2 during the dehydrogenation of DMAB at 35.0 ± 0.1°C and initially active catalysts in
hydrogen generation. The catalytic activity of palladium(0) nanoparticles supported on
poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM in hydrogen generation from the dehydrogenation of
DMAB show dependence on the palladium loading of the sample. The highest catalytic activity
is shown by Pd(0) / poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM with a loading of 1.0% wt Pd at 35.0
± 0.1°C. The activation energy for hydrogen generation from the dehydrogenation of DMAB
catalyzed by palladium(0) nanoparticles supported on poly(CMA2OEM-co-DVB-co-VIM (Ea
= 25 ± 2 kJ mol−1) is comparable to the literature values reported for the same reactions.
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Özet
Hava kalitesinin çevre üzerindeki etkisi bilimsel alanda yeni bir odak noktasıdır. Hava
kalitesinin sağlığa etkileri konusunda toplum içinde artan bir endişe vardır. İnsanlar yaşamlarını
daha kaliteli ve konforlu yaşam alanlarında sürdürmek için çabalamaktadır. Yeni inşa edilmiş
modern yaşam alanları bunun en büyük işaretidir. Bu çalışmada, Niğde(Türkiye)'nin hava
kalitesini ölçmek için hava kalitesi verilerinin eğilimi belirlenmiştir. Hava kalitesinin en önemli
gösterge parametresinden biri olan PM10 modellenmiştir. Bu çalışmada, modelleme için Çevre
Koruma Ajansı tarafından onaylanan AERMOD View yazılımı kullanılmıştır.
Hava kirliliğinin özellikle risk altındaki bölgelerdeki epidemiyolojik etkileri araştırılmalı ve bu
amaçla AERMOD View ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak veri tabanları
oluşturulmalıdır. Yerel yönetimler için -çevre ve insan sağlığını korumak açısından- kendi
sorumluluk alanlarında bu tür faaliyetlerde bulunmak çok önemlidir. PM 10 kanser, kalp
problemleri, solunum hastalıkları ve bebek ölümlerinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada
Niğde il merkezindeki evsel ısıtma sistemlerinden salınan PM 10 modellenmiştir. Niğde il
merkezi için hava kalitesi dağılım modeli sonuçları, 2018 ve 2028 yılları için ulusal ve
uluslararası hava kalitesi indeksleri ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, Niğde’de
ısınma sistemi kaynaklı hava kalitesinin iyi olduğunu ve PM 10 miktarları göz önüne alındığında
herhangi risk olmadığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: AERMOD, Çevre, Hava kalitesi, Model, PM10

DETERMINATION OF PM10 DISPERSION BY USING AERMOD VIEW:
A CASE STUDY IN NIGDE (TURKEY)
Abstract
The impact of air quality on the environment is a new focus in scientific area. There has been
increasing concern within the community over the effects of air quality on health. People strive
to maintain their lives in higher quality and comfortable living spaces. The newly constructed
modern living places are the biggest sign of this. In this study, in order to measure the air quality
of Niğde (Turkey), the trend of air quality data was determined. One of the most important air
quality’s indicator parameter called as PM10 was modelled. In this study, AERMOD View
software approved by the Environmental Protection Agency was used in modeling studies.
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Epidemiological effects of air pollution in the regions that are particularly at risk have to be
investigated and databases should be established for this purpose by using AERMOD View and
Geographical Information Systems. For local governments, it is very important to carry out
such activities in their areas of responsibility in terms of protecting the environment and human
health. PM10 has important role in cancer, heart problems, respiratory diseases and infant
mortality. In this study, PM10 that release from domestic heating systems in Niğde city center
was modelled. Air quality distribution model results for Niğde are compared with national and
international air quality indices for the years of 2018 and 2028. The results of this study stated
that heating system based air quality in Niğde city center is satisfactory and there is no risk
considering PM10 amounts.
Keywords: AERMOD, Air quality, Environment, Model, PM10

1. GİRİŞ
Hava kirliliği ölçüm verileri, ulusal ve uluslararası yasal limit değerlerle karşılaştırma ve belirli
kirleticilerin yasal limit değerlerini aşıp aşmadığının belirlenmesi açısından önemlidir. Öte
yandan, emisyon envanterleri, evlerde ısınma, trafik ve sanayi gibi çeşitli kirletici kaynaklardan
atmosfere yayılan bireysel emisyon miktarlarının belirlenmesi ve bu kirletici kaynaklar
arasında karşılaştırma yapılması açısından faydalı araçlardır. Hava kalitesi modellemeleri,
atmosferdeki kirleticilerin konsantrasyonlarını tahmin etmek ve dağılımını belirlemek için
önemlidir (Demirarslan ve Doğruparmak, 2016).
Hava kalitesi modellemesi emisyonlar, meteoroloji, atmosferik konsantrasyon, birikim ve diğer
faktörler arasındaki nedensel ilişkiyi tanımlamak için kullanılan sayısal bir araçtır. Genel olarak
hava kirliliği ölçümü, belirli zamanlarda belli yerlerde ortam konsantrasyonu ve birikim
hakkında önemli nicel bilgiler verir. Hava kalitesi modellemesi, faktörler ve nedenlerin bir
analizini içeren hava kalitesi probleminin daha kesin bir belirleyici tanımını verebilir. Basit bir
ifadeyle modelleme, ölçülen girdilere dayanarak ortamdaki hava kirliliği konsantrasyonunun
matematiksel öngörüsüdür (Kishore, 2015).
Saha çalışmaları ile elde edilen ölçüm sonuçlarının, hava kalitesi modelleri ile yapılan
sonuçların değerlendirilmesi karşılaştırılması yapılmaktadır. Her iki tespit yöntemi akademik
çalışmalarda ve resmi değerlendirmelerde kullanılmaktadır. Ancak fayda maliyet ve zaman
kavramı bakımından hava kalitesi modelleri çok büyük avantaj sağlamaktadır. Her ölçüm ve
model çalışmasında, emisyon kaynağına, dağılım ortamına, emisyon miktarına ve meteorolojik
veriye mutlaka ihtiyaç duymaktadır. Matematiksel modellerin üstün özelliklerinden biri de
modelcinin isteyeceği herhangi bir zaman veya herhangi bir nokta için dağılım ortamındaki
konsantrasyonu hesaplayabilmektedir. Bununla birlikte hava kalitesi modelleri hava
ortamındaki maddelerin aerodinamik davranışlarını, ıslak, kuru ve toplam çökelme miktar ve
hızlarını çeşitli ve opsiyonlu algoritmalar kullanarak hesaplayabilmektedir (Tel, 2019).
Hava kalitesi modelleri madde miktarı, topografya, emisyon miktarı ve meteorolojiyi temel
almaktadır. Bu modeller, hava kalitesi yönetiminde (hava kirleticilerin kontrol stratejilerinde
kullanılan) önemli rol oynamaktadır. Dağılım modellemesi -farklı yerlerdeki konsantrasyonları
hesaplamak için- atmosferi, kimyasal ve fiziksel proseslerin dağılımını tanımlayan
matematiksel denklemleri kullanır (Noorpoor ve Rahman, 2015). Hava kirleticilerin
modellemesinin önemli olmasının birkaç nedeni vardır. Öncelikle, hava kirliliği standartlarının
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değerlendirilmesi çalışmaları sınırlıdır. Ayrıca, tüm endüstriyel alanlarda, değerlendirme ve
izleme istasyonlarının ölçümü ve kurulumu mümkün değildir. Ölçüm yoluyla modelleme
sonuçları değerlendirilebilir, hata ve belirsizlik azaltılabilir (Zou vd., 2009).
Hava kirleticiler içerisinde partikül maddeler önemli bir yere sahiptir. Partikül madde (PM)
fiziksel olarak hava ortamında katı ya da sıvı olarak bulunan, havada asılı duran su haricindeki
maddelerdir. Partikül maddelerin ana kaynağı bacalı sanayiler başta olmak yığın halinde üstü
açık malzemelerden kaynaklanmaktadır. Doğa olayları sonucunda hava ortamında en büyük
PM salınımı volkanlardan kaynaklanır PM10 olarak bilinen ve isimlendirilen PM’ler, insan ve
diğer canlılar üzerinde en zararlı etkiye sahip olup boyutları 10 mikrometre veya daha küçüktür.
Bu çalışmada Niğde il merkezinde ısınma kaynaklı salınan PM 10 -AERMOD View
kullanılarak- modellenmiş, 2018 ve 2028 yılları için senaryolar oluşturulmuştur.
2. MATERYAL VE METOT
Hava kalitesi modelleri madde miktarını, topografya, emisyon miktarını ve meteorolojiyi temel
almaktadır. Hava kalitesi dağılım modeli yapabilmek için model bölgesi meteorolojik
verilerine, koordinatlı topografik yükseklik verilerine, emisyon tipi, emisyon kaynakları ve
emisyon miktarı bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.
2.1. Model Bölgesinin Tespiti
Niğde il merkezi için yapılan ısınmadan kaynaklı hava kalitesi dağılım modeli için idari sınırlar
dikkate alınmıştır. Niğde iline ait idari sınır ve model çalışma sınırı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Niğde iline ait idari sınırları ve model çalışma sınırları
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Model çalışma alanı dikkate alınırken 2017 yıl sonu itibari ile tapu kadastro verileri, doğalgaz
abone sayıları ve Google Earth görüntülerinden yerleşim alanları dikkate alınarak gerçekçi bir
yaklaşım ele alınmıştır.
2.2. Model Bölgesine Ait Meteorolojik Veriler
Bu çalışmada modelleme için Niğde il merkezindeki, merkez ilçede yer alan mahallelerdeki
konutlar ele alınmıştır. Meteorolojik veri setleri, 24 saatlik yüzey verileri ve 00/12 saatlik
anasondaj (yükseklik) verileri biçiminde resmi olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden
temin edilmiştir. Model çalışmasında kullanılan 24 saatlik yüzey meteorolojik verileri 17250
nolu istasyondan temin edilmiştir. 24 saatlik yüzey veri seti süresi olarak 01.01.201231.12.2016 yıllarına ait 5 yıllık veri kullanılmıştır. 24 Saatlik yüzey veri içeriğinde rüzgâr hızı
ve yönü, sıcaklık, bulut kapalılığı, yağış, nem, bulut taban yüksekliği ve basınç olmak üzere 8
farklı veri seti kullanılmıştır. Ayrıca 17130 nolu meteoroloji istasyonundan ise 00/12 Saatlik,
0-6000 m arası, 10 mb aralıklı anasondaj meteorolojik verileri alınmıştır. Anasondaj veri
içeriğinde basınç, yükseklik, sıcaklık, nem, rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü olmak üzere 6 tip veri
tipi kullanılmıştır. Model girdisi olarak kullanılan saatlik yüzey verileri, SAMSON veri
formatına göre düzenlenmiştir. Anasondaj verileri ise TD6201 formatına göre düzenlenmiştir.
Üretilen SAMSON ve TD6201 veri formatları AERMET View yazılımı aracılığı ile modelin
kullanacağı yüzey (SFC) ve profil (PFL) veri setlerine tekrardan üretilmiştir. Ancak bu işlem
aşamasında, meteorolojik verilerin yüzey arazi tiplerine göre Albedo, Bowen ve Roughness
olarak yansıma katsayıları kullanılmaktadır. Mesela şehir alanı ile ormanlık alandaki
meteorolojik verilerin yansıma oranları farklılık göstermektedir. Arazi yüzey tiplerinin
gösterimi Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Arazi yüzey tipleri ve yansıma katsayı tipleri
Yüzey arazi tiplerine göre kullanılan yansıma katsayıları olarak model çalışma alanı şehir alanı
olduğu için, yıllık ortalama olarak kullanılan katsayılarda Albedo: 0.2075, Bowen Oranı: 1.625
ve Yüzey Pürüzlülüğü: 1 seçilmiştir. 2012 ve 2016 yıllarına ait 5 yıllık meteorolojik veri setleri
ile üretilen verilere göre oluşturulan rüzgârgülü Şekil 3’de verilmiştir. Niğde il merkezinde
etkin rüzgâr yönünün kuzey-doğu yönünde olduğu ve %42,4 oranında kuzey-doğu yönünde
2,10-3,60 m/s hızla estiği tespit edilmiştir.
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Şekil 3. Niğde il merkezi rüzgârgülü grafiği
2.3. Model Bölgesine Ait Koordinatlı Topografik Yükseklik Verileri
Model çalışma alanı olarak Niğde il merkezindeki, merkez ilçede yer alan mahallelerdeki konut
alanları incelenmiştir. Bu alanların topografik yükseklik verileri veya rakım değerleri
AERMAP yazılımı ile SRTM1/SRTM3 veri setleri içinden en hassas olan 30 m çözünürlüklü
veriler sayısal olarak alınmıştır. Model alanındaki rakım değeri 1089 m ile 2924 m arasında
değişmektedir ve üretilen topografik veriler 3 boyutlu olarak Şekil 4’de verilmiştir.
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Şekil 4. Niğde il merkezi topoğrafik harita görüntüsü-3D
2.4. Model Bölgesine Ait Emisyon Tipi, Emisyon Kaynakları, Emisyon Miktarı ve
Senaryoları
Model bölgesine ait emisyon tipi sadece konutlardan ısınma amaçlı olarak tüketilen doğalgaz
ve kömürden kaynaklı PM10 miktarı dikkate alınmıştır. Model bölgesinde hava kalitesi
dağılımı, 2018 ve 2028 yılları için emisyon senaryoları yapılmış ve Çizelge 1’de verilmiştir. Bu
iki farklı yıla göre model sonuçları yorumlanmıştır. Model çalışmasında 2018 ve 2028 yılları
için hazırlanan senaryolarda hesaplanan emisyon tipi, emisyon faktörü, emisyon miktarlarına
ait hesaplamalara ilişkin verilerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dikkate alınmıştır.
Niğde il merkezindeki konutlardan kaynaklanan emisyonların hesaplanmasında en ideal
yöntem olan Tier-1 yöntemi kullanılmıştır.

1
Adet
Konut
için
Doğalgaz

1
Adet
Konut
için
Kömür

Çizelge 1. Konut için doğalgaz/kömür miktarı hesaplamaları
Tüketim
1 m3
Toplam
Isınma Süresi1 Günlük
Miktarı
Doğalgaz Doğalgaz
Gün
Enerji
m3
Enerji
Enerji
(1 Ekim-31
İhtiyacı,
verimi,
Tüketimi,
Mart)
kw
kw
kw
540
10,62
5.734
182
31,50
3
Tüketim
1m
Toplam
Isınma Süresi1 Günlük
Miktarı
Kömür
Kömür
Gün
Enerji
m3
Enerji
Enerji
(1 Ekim-31
İhtiyacı,
verimi,
Tüketimi,
Mart)
kw
kw
kw
937
6,12
5.734
182
31,50

1 Saatlik
Enerji
İhtiyacı,
kw
1,31
1 Saatlik
Enerji
İhtiyacı,
kw
1,31
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, Niğde il merkezindeki konutlardan salınan, sadece ısınma amaçlı doğalgaz ve
kömür kullanımı kaynaklı PM10 modellenmiştir. Model çalışmasında 2018 ve 2028 yıllarında
hem doğalgaz hem de kömür tüketicisinin yaşam konforu eşit dikkate alınarak, eşit enerji
miktarına düşen doğalgaz ve kömür kullanım hacimsel olarak miktarların eşit olması için
hesaplamalarda doğalgaz enerji miktarına eşit gelen kömür hacmi kullanılmıştır. 2028
Senaryosu için, 2018 yılındaki aynı oranlar dikkate alınarak, doğalgaz kullanıcı oranı %82.166,
kömür kullanıcı oranı ise %17.834 olarak alınarak emisyon miktarları hesaplanmıştır. Bu
hesaplamalar sonucu AERMOD View hava kalitesi dağılım modeli çalıştırılarak elde edilen
model sonuçları elde edilmiştir. Hava kirliliğinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve önlenmesinde
mekânsal veri modelleme, analiz ve görselleştirme teknikleriyle karar vericiler (yöneticiler,
politikacılar, uzman ve teknik personeller vb.) için son derece önemli ve güncel imkanların
eşitliği sağlanmıştır. Elde edilen hesaplama sonuçları Çizelge 3’de özet olarak verilmiştir. Bu
hesaplamalar sonucu AERMOD View hava kalitesi dağılım modeli çalıştırılarak elde edilen
model sonuçları Şekil 5’de verilmiştir. PM10 emisyonunun insan ve çevre sağlığına etkilerini
değerlendirmek için Çizelge 3’de ulusal hava kalitesi indeksi kesme noktalarına göre sınır
değerler verilmiştir.
Çizelge 3. Niğde il merkezinde ısınma kaynaklı PM10 için AERMOD View kullanılarak
yapılan 2018 ve 2028 yılı senaryolarının değerlendirilmesi
Toplam
Doğalgaz
2018 Yılı
2028
AB
Ulusal Hava
ve
Ana
Sağlık
Senaryo
Yılı
Sınır
Kalitesi İndeksi
Kömür
Kaynağı
Etkisi
Sonucu
Senaryo Değerler Kesme Noktaları
Kaynaklı
µg/m³
Sonucu
µg/m³
Emisyon
µg/m³
Türü
0-50 İyi
51-100 Orta
24 saatlik
Fosil
Solunum
101-150 Hassas
PM10
yakıt
yolu
0,387
0,625
50
151-200 Sağlıksız
yanması hastalıkları
200-300 Kötü
3001-500 Tehlikeli
Model çalışmasında hesaplanan PM10 değerinin 2018 yılı senaryosu için en yüksek 0,387 µg/m3
ve en düşük 0,004 µg/m3 olduğu, şehir merkezinde ise 0,070 ile 0,300 µg/m3 arasında değiştiği,
hava kalitesi bakımından memnun edici ve hava kirliliği az riskli ve hiç risk teşkil etmediği
görülmüştür. Model çalışması sonucu hesaplanan PM10 değerinin 2028 yılı senaryosu için
maksimum 0,625 ve minimum 0,006 µg/m3 olduğu, şehir merkezinde 0,400-0,600 µg/m3
arasında değiştiği ve hava kalitesi bakımından memnun edici ve hava kirliliği az riskli ve hiç
risk teşkil etmediği görülmüştür.
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Şekil 5. 2018 ve 2028 yılı senaryolarının PM10 arazi üzerindeki dağılımı grafiği
2018 ve 2028 yıllarında Niğde il merkezindeki konutlardaki ısınmadan kaynaklı doğalgaz ve
kömür emisyonlarından PM10 dağılım grafikleri Şekil 5’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Toz partikül olan PM10 kirletici emisyon parametresinin 10 yıllık süreç içinde emisyon oranının
çok düşük olması (0.001~ 0.625 µg/m3) ve hava kalitesinin memnun edici olmasına rağmen,
emisyon artış oranının ~%100-471 olması dikkati çekmiştir.
4. SONUÇLAR
Hava kalitesi modeli çevre bilimcilerin katkılarıyla, uluslararası kabul gören kuruluşlarca
kullanılan ve teşvik edilen matematiksel bir modeldir. Niğde ili hava kalitesi dağılım
çalışmasında AERMOD View kullanılmıştır. Hava kalitesi modellerinde meteorolojik veri
setlerinin hazırlanması, emisyon kaynak tipleri ve emisyon oranlarının hesaplanması ve
topografik yapının bu tip modellerin güvenirliliği bakımından çok büyük önem arz etmektedir.
Bu çalışmada, rüzgârgülü grafiğinde Niğde’de hâkim rüzgâr yönü olan kuzey-doğu yönünde
yapılaşmanın olduğu, yapıların koridor şeklinde yerleştirildiği, hava akımının tek yönlü olduğu,
şehir giriş ve çıkış yönünde sürekli taşınım halinde olduğu, merkez yaşam alanlarında
emisyonunun kalıcı olduğu ve rüzgâr ile herhangi başka yönlere dağılımın olmadığı
görülmüştür. Hava kalitesinin sürdürülebilir olması amacı ile şehir yapılaşmasında
meteorolojik verilerin çok büyük önem taşıdığı, şehir planları yapılırken bölgenin hava kalitesi
modelinin yapılması gerektiği, merkez bölgelerde yapılaşma yoğunluğun azaltılması, yatay
yapılaşmanın teşvik edilmesi ve mevzuat olarak düzenlenme getirilmesi gerektiğini
belirtilmiştir.
Teşekkür
Bu çalışmanın veri temininin yapıldığı kurumlar olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi’ne
teşekkür ederiz.
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Özet
Günümüzde sentetik maddeler yerine doğal maddelerin kullanımının giderek arttığı
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı atık kahverengi ceviz ve fındık kabuklarından doğal boyar
madde üretmek, bu boyaların kalitesini karşılaştırmak, boyaları işlenmemiş̧ deri üzerine (ayrı
ayrı olacak şekilde) uygulamaktır. Kimyasal işlemler öncesinde, ceviz ve fındık kabukları
öğütme değirmeninde öğütüldü ve neminin alınması için fırında kurutuldu. Etanol çözeltisi
kullanılarak Soxhlet cihazında ekstrakte edildi. Daha sonra etanol çözeltisi kontrollü bir şekilde
buharlaştırıldı ve üretilen boyalar potasyum alüminyum sülfat (PAS) ile mordanlandı. Boyalar
ince tabaka kromatografisi (TLC), ultraviyole-görünür ışık (UV-Vis) ve Fourier Transform
Infrared (FT-IR) Spektroskopisi ile boyalı deriler ise renk haslığı testleri ile analiz edildi. Boya
haslığı testlerinde kontrol grubundaki deri ile kahverengi fındık kabuğundan elde edilen boyada
yıkama, su, ter, ışık ve sürtme haslığı test sonuçları aynı, kahverengi ceviz kabuğundan elde
edilen boyada ise bu haslıklar farklı (daha düşük değerde) bulunmuştur. Işık haslığı testinde
kahverengi ceviz kabuğundan daha iyi sonuç elde edilmiştir. Bu çalışma kahverengi ceviz ve
fındık kabuklarından elde edilen boya ile deri boyamanın yapıldığı literatürdeki ilk çalışmadır.
Bu boyaların deri üzerine uygulandığında- ışıltılı, parlak bir etki bıraktığı gözlendi. Bu, deri
endüstrisi için ilginç, rastlanmadık, talep edilen ve ekonomik açıdan değerli bir özelliktir. Bu
çalışma Türkiye’de deri endüstrisinin ihtiyacını karşılamak için olumlu bir adım ve temiz
üretim için iyi bir örnek olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Atık, Boya, Ceviz, Çevre, Deri, Fındık, Yeniden Kullanım

PRODUCTION OF DYES FROM BROWN SHELLS OF WASTE WALNUT AND
HAZELNUT AND APPLY THEM IN LEATHER DYEING: A REUSE STUDY
Abstract
Nowadays, it is observed that there is an increasing approach to the use of natural substances
instead of synthetic ones. Thus, using shells as a source of dye will increase the value of the
walnut and hazelnut production, as well as offering utilization for by-products, which are
produced in large quantities. The purpose of this study is to produce dye from waste brown
walnut and hazelnut shells, compare quality of these dyes and apply them separately in
untreated leather. Before chemical processes, the walnut and hazelnut shells were chopped in a
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grinding mill. They were dried in an oven to eliminate the humidity and extracted in Soxhlet
apparatus by using ethanol solution. Then, the ethanol solution was evaporated in controlled
way and the produced dyes were mordanted by using potassium aluminium sulphate (PAS).
The dyes were analysed by Thin Layer Chromatography (TLC), ultraviolate visible light (UVVis) and Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy, whereas dyed leathers were
analysed by colorfastness test. The present study showed that brown hazelnut shell dye having
higher color values was better for water, perspiration and rubbing fastness properties compared
to brown walnut shell dye. Better lightfastness test results were obtained from brown walnut
shells. This study that is on leather dye obtained from hazelnut and walnut shells is the first in
the literature. Luminous effect was observed when these dyes were applied in leather. It is
interesting, uncommon and economically valuable for leather industry. This study would be a
positive step to meet the need of leather industry in Turkey and a good example for cleaner
production.
Keywords: Dye, Environment, Hazelnut, Leather, Reuse, Walnut, Waste

1. GİRİŞ
Günümüzde Dünya’da çevre kirliliğiyle ilgili sorunlar artarak devam etmektedir. Bu sorunlar
insanları çevresel bakış açısından daha hassas olmaya ve bu noktada çeşitli önleme politikaları
oluşturmaya sevk etmiştir. Kimyasal boyar madde içeren atıksular için sınırlandırmalar da
insanları doğal boyarmaddeleri kullanmaya yöneltmektedir. Çevre kirliliğine sebep olmayan
doğal boyar maddeler -mordanların da yardımıyla- çok sayıda değişik renkler verebilirler (Rao
et al., 2008).
Yirminci yüzyılda yok olma noktasına gelen doğal boyacılık, 1980’li yıllardan sonra birtakım
yapay boyar maddelerin kanser yapıcı, toksik etkileri ve çevre kirliliğine sebep olmaları üzerine
yeniden gündeme gelmiştir (Karadağ, 2007).
Tahmin edilebileceği gibi deri, ham deriden ürün haline gelene kadar bir çok prosesten
geçirilmektedir. Bu proseslerden biri olan boyama, deriye istenilen renk tonunu kazandırmak
amacıyla uygulanır. Bu adımda sentetik ve doğal boyar maddeler kullanılmaktadır. Deri
sanayiinde son zamanlarda çevre dostu derilere olan ilgi de oldukça artmıştır (Önem, 2009).
Araştırma sonuçları, bitkisel atıkların -diğer evsel atıklara oranla- çok yüksek miktarlarda
ekonomik değerinin olduğunu ve en yüksek katma değeri elde edecek şekilde geri
dönüştürülerek ekonomiye kazandırılabileceğini göstermektedir (Yaman, 2012). Türkiye’de
2018 TÜİK verilerine göre yıllık ceviz, fındık üretim miktarları sırasıyla 215000 ton ve 515000
ton’dur.
Genel olarak bitkisel boyacılık tarihi incelendiğinde bitkilerden boya elde edilmesinin ve
yüzeylerin bu şekilde renklendirilmesinin, tarihin çok eski dönemlerinden beri bilinen bir uğraş
olduğu ortaya çıkmaktadır (Öztürk, 1999).
Anadolu’nun coğrafi yapısının ve iklim koşullarının çok çeşitli bitkilerin yetişmesine olanak
veriyor olması, bitkisel boyacılığın gelişmesinin ve yaygın olarak kullanılmasının diğer bir
sebebi sayılabilir. Bitkisel boyalarla renklendirilmiş olan dokumalar ayrı bir değer taşımaktadır.
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Bugün bu alanda yapılan çeşitli araştırmalar ve uygulamalar boyama sonucunda ipliğin
kalitesini yükseltme amacı taşımaktadır (Öztürk, 1999).
Ceviz meyvesinin yeşil kabuğu ve yapraklarında tanen, uçucu yağ̆ ve juglon isimli boyar madde
bulunmaktadır. Gerek yapraklar gerekse meyve kabuğu ülkemizde çok kullanılan boya
maddesine dönüşebilir (Baytop, 1963). Bunlar arasında en çok kullanılan ve haslık derecesi en
yüksek olan meyve kabuklarıdır (Eyüboğlu vd., 1983).
Ceviz yapraklarının içerdiği boyar madde ile kahverengi tonlar elde edildiği Dünya üzerinde
çok geniş bir bölgede yüzyıllardır bilinmektedir. Kumaşlar üzerindeki siyah rengi elde etmek
için yardımcı boya olarak da kullanılmaktadır. İpliğe mordan gerektirmeden bağlanan ceviz,
yünü direk olarak boyayabilme özeliğine sahiptir (Anonim, 1991). Yani hiçbir katkı maddesi
eklemeden yün ipliği ve ceviz kabuğu ile yapılacak bir boyamadan olumlu sonuç alınabilir. Bu
şekilde yapılacak bir boyamadan koyu kahverengi renk elde edilmektedir (Enez, 1987).
Ceviz kabuğunun ve yaprağının içerdiği juglon, yünü doğrudan ve hiçbir kimyasal etki
olmaksızın boyar. Bu olay, yün ve boyar maddenin sulu çözeltide zaman ve sıcaklık etkisiyle
birleşmesidir. Bu boyama tekniğinden kullanılacak olan boyar madde eğer bazik gruplar
içeriyorsa, bunlar protein liflerin bazik grubu ile reaksiyona girerler. Sonuçta boyar madde
elyafla kimyasal bağlar oluşturarak bağlanır.
Boya bitkilerinin boya elde edilmesinde kullanılan kısımları ile kalıcı olarak renklendirilecek
madde ya doğrudan ya da ilave bir madde katkısıyla boyanır. Bu olaya “mordanlama” adı
verilir. Mordanlar kimyasal ya da doğal olabilmektedirler (Mert vd., 1992). Bitkilerden elde
edilen doğal boyalardan etkiyi artırmak için mordan kullanılmakta ve farklı boyama teknikleri
kullanılarak daha fazla renk elde edilebilmektedir (Ölmez, 2005). Mordanlar kimyasal ya da
doğal olabilmektedirler (Mert vd., 1992). Bitkilerden elde edilen doğal boyalarda etkiyi
artırmak için mordan uygulanmakta ve farklı boyama teknikleri kullanılarak daha fazla renk
elde edilebilmektedir (Ölmez, 2005).
Ceviz kabuğunun boyar madde yapımında kullanılmasının avantajları arasında bu atığın
ekonomiye kazandırılmış olması, daha az su kullanımı nedeniyle kolaylık, makine teçhizat
kullanımının sentetik boyar maddeye göre daha kısa süreli olmasından dolayı enerji tasarrufu
sağlaması, doğal boyama sonucu kalan bitkisel atıkların doğayı kirletmemesi ve kolay
çözünebilmesi sayılabilir. Kanser türlerinin son derece yayıldığı günümüzde, doğal boyaların
kanserojen olmaması, hatta bazılarının elde edildiği bitkilerin antimikrobiyal özelliklerini
boyanan materyale taşıması, doğal boyalardan vazgeçilemeyeceğini ortaya koymaktadır
(Güngörmez, 2015).
Fındık (Corylus), Fagales takımının Corylaceae familyasından monoik bir bitkidir (Ölmez,
2005). 25 m’ye kadar boylanabilen düzgün gövdeli, piramidal yapılı bir ağaçtır. Geniş yumurta
şeklinde ve 7-14 x 5-11 cm boyutlarında olan yaprakların kenarları sığ loplu veya dişli, ucu
sivri, tabanı çarpık ve yürek biçimindedir. Yayılış alanı Balkanlar, Kafkasya, Türkiye ve Kuzey
İran’dır. Ekimler sonbahar ya da erken kış döneminde yapılır (URL 1). Fındık ülkemizin gerek
üretim, gerekse ihracat yönünden Dünya piyasalarında hemen hemen tek başına hakim olduğu
nadir ürünlerimizden biridir. Fındık bitkisinin boyacılıkta kullanımına yönelik bir çalışmaya
literatürde rastlanmamıştır (Ölmez, 2005).
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Fındık kabuğu ülkemizde, özellikle fındık üretilen yörelerde çok değerli ve yüksek kalorili
(4100-4400 cal/gr) bir yakacak olarak kullanılmaktadır. Fındık kabuğundan İtalya, ABD ve
Almanya gibi teknolojisi ileri ülkelerde kontralit, muşamba yapılmakta ve boya sanayiinde
yararlanılmaktadır. Petrokimyada bir ara ürün olan furfural ve furfuril alkolün elde edildiği
pentosan fındık kabuğunda %25 oranında bulunmaktadır. Fındık kabuğundan, kömürleştirme
yolu ile briket kömürü, aktif kömür ve sınai kömür de elde edilmektedir (Ölmez, 2005).
Fındık kabuğunun ABD, Almanya, İtalya gibi ülkelerde kontraplağa benzer yatay döşeme ve
boyacılık endüstrisinde (Karagöz, 2011) ve plastik matrisli kompozitlerde dolgu malzemesi
olarak kullanılabilirliği (Yıldırım, 2007), fındık yaprakları ile yün halı ipliklerinin
boyanmasından elde edilen renkler ve bazı haslık değerleri mordansız ve birlikte mordanlama
yöntemleri ile bir renk skalası elde edilmesi araştırmalara konu olmuştur (Ölmez, 2004).
Bu çalışma atık yönetimi hiyerarşisi piramidinde yeniden kullanım (reuse) adımına dahil olup,
endüstriyel katı atıklar olan kahverengi renkli ceviz ve fındık kabuklarından (Fotoğraf 1) elde
edilebilecek boya maddesinin başka bir endüstriye hammadde olabileceği konusunu ele
almaktadır. Ceviz ve fındık kabuklarından doğal boya üretilmesinin bu boyaya ihtiyacı olan
sektörlere yerli malı boya arzı ile dış bağımlılığı azaltacağı, çevreye olan olumsuz etkileri
azaltarak temiz çevre ilişkisinin sağlanacağı düşünülmektedir. Doğal boyar maddeler -sentetik
boyar maddelerde olduğu gibi- sağlık açısından risk oluşturmadığından ve çevre kirliliğine
neden olmadığından avantajlıdırlar.

Fotoğraf 1. Kahverengi ceviz (solda) ve fındık (sağda) kabukları
Ceviz ve fındık üretiminin yan ürünleri (veya tarımsal atık) olarak ortaya çıkan kabuklardan
elde edilebilecek organik boya maddesinin boya sanayi için doğal bir madde olarak
kullanılabileceği farklı çalışmalarda ele alınmıştır. Ceviz kabuklarının bu şekilde
değerlendirilmesi sayesinde ülkemizdeki boyar madde ihtiyacının karşılanmasında yerli malı
üretimi, dışa bağımlılığın ve çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması ile temiz çevre
ilişkisinin sağlanması yönünde olumlu bir adım atılacağı düşünülmektedir. Kahverengi ceviz
ve fındık kabuğundan boyar madde eldesi, ceviz üretimi sırasında açığa çıkan bu kabuğu piyasa
değeri olan bir ürüne dönüştürmeyi planlayan bütün firmalar için endüstriyel simbiyoz
çözümüdür. Bu çalışmada kahverengi ceviz kabuğu (KCK) ve kahverengi fındık kabuğu
(KFK)’dan üretilen boyaların işlenmemiş deri üzerine uygulanması mevcut ulaşılabilen
literatürde bir ilktir.

1164

2. MATERYAL VE METOT
Cevizler aktif ana maddece en zengin olduğunun gözlendiği Eylül ayında toplanır. Fındığın
hasat dönemi Ağustos ayı ortalarında başlamaktadır. Çalışmada bu durum göz önünde
tutulmuştur. Türkiye’nin Kaman ve Kahramanmaraş illerinde yetişen ceviz ve Giresun, Ordu
bölgesinde yetişen fındık kahverengi kabukları bu çalışmanın hammadde/materyalleri olarak
kullanılmıştır.
Bu çalışmada kullanılan kimyasallar Merk Co. (Almanya)’dan temin edilmiştir ve KCK ve
KFK’dan boyaların deneysel olarak elde edilebilmesi için şu aşamalar gerçekleştirilmiştir:
a. Temas yüzeyini arttırmak ve numune boyutu küçültmek için öğütücü değirmen kullanılarak
ceviz kabuğunun parçalanması, kabuğun çıkartılması, doğranması ve öğütülmesi,
b. Fırında kurutulduktan sonra kabukların neminin alınması,
c. Soxhlet cihazı kullanılarak etanol çözeltisi ile ektraksiyon işleminin gerçekleştirilmesi,
d. Kullanılan etanol solüsyonunun kontrollü bir şekilde buharlaştırılması,
e. Potasyum Alüminyum Sülfat (PAS) kullanılarak boyaların mordanlanması.
Bu çalışmada, TLC analizi için alüminyum levha, silikajel 60f254 TLC metodu kullanıldı.
Haslık değerlendirmelerinde en çok kullanılan ölçek olan Gri Skala/Ölçek uygulandı. Gri skala,
derece derece koyulaşan veya açılan gri renkler içerir. Bunlar 1 ile 5’e kadar
numaralandırılmıştır. “1” değeri en düşük haslığı, “5” değeri ise en yüksek haslığı
göstermektedir. Yıkama (makine), su, ter, ışık ve sürtme haslıkları ISO standartlarına göre
(sırasıyla ISO 15702, 11642, 11641, 105-B02 ve 11640) yapılmıştır. Bu çalışmada boyar
maddede UV-Vis spektroskopik analizleri Shimadzu UV-160A Spektrofotometresi
kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada Fourier Transform Infrared Spectroskopi (FT-IR)
yöntemi (Bruker cihazı) ile boyar madde analizi gerçekleştirilmiştir.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
4.1. TLC Analizinin Bulguları
Bileşik tipi Rf (hA/hs) gösterilen geciktirme faktör değerinin ortalamasıyla tanımlanır. Bu
çalışmada KCK ve KFK üretilen boyaların Rf değerleri sırasıyla 0,6775 ve 0,4688 olarak
bulunmuştur.
4.2. Haslık Testlerinin Bulguları
Işık haslığı testi için 2 boya x 1 mordan tipi x 3 tekrar yapıldı. Mordanlama, sadece renk
özellikleri açısından önemli bir etkiye sahip değildir aynı zamanda derideki gölgeleme üzerinde
de etkilidir.
KCK ve KFK’dan üretilen mordanlı boyalarında ışık haslığı belirlemesinde özgün renk
koordinatlarını L*a*b belirleyen CIELab derecelendirmesi/sınıflandırması elde etmek için ilgili
test metodlarıyla uygunluğu test edildi (Çizelge 1). Maruziyet etkisine bakacak olursak bütün
boyalar 24 saatlik ışığa bırakıldığında L*(ışık) etkisi önemlidir. L* değeri göstermektedir ki,
ışık haslığı testinden sonra, KFK ile boyanmış deri KCK ile boyanmış deriden koyudur. L
koordinatına göre değerlendirildiğinde, KCK ve KFK ile boyanmış derilerin aralarında önemli
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bir fark vardır. Boyalı deriler için ışık maruziyeti sonrası a* koordinatları birbirine
benzememektedir. Işık haslığı testinden sonra, KCK ve KFK ile boyalı deriler sırasıyla
kahverengi ve koyu kahverengi, kontrol örneği ise bej renktir.

Materyal

Çizelge 1. Boyaların ışık ve renk haslığı maruziyet testleri
Renk Paleti/
L
a
b
Red Green Blue
Renk Örneği

H

S

B

KCK’dan
elde edilen
boyanın
uygulandığı
deri örneği

24

6

3

68

54

53

4

22 27

KFK’dan
elde edilen
boyanın
uygulandığı
deri örneği

19

4

8

54

44

35

28

35 21

Kontrol
(Deri)

75

3

12

196

181

162

34

17 77

H: Hue/Renk tonu, S: Saturation/Doygunluk, B: Brightness/Parlaklık
Işık, sürtme, yıkama, su ve ter haslığı test sonuçları Çizelge 2 ve 3’de gösterilmiştir. Boyalı
derilerin renk değişimi orijinal deri örneği (kontrol) ile kıyaslanmış ve tekstil renklenmesi -deri
ışık testinin rengindeki değişimi değerlendirmek için kullanılan- Gri Skala standardıyla
değerlendirilmiştir.
KFK’dan elde edilen boya ile boyanan ve kontrol deri örnekleri için renk haslık (ışık, sürtünme
yıkama, su ve ter haslıkları) test sonuçları -aralarında değişim olmadığı anlamına gelecek
şekilde- aynıdır. Ancak, KCK’dan elde edilen boya uygulanmış derinin renk haslığı test
sonuçları farklıdır (Gri Skala derecelendirmesi 2 ile 4+ arasındadır) (Çizelge 2 ve 3).
Çizelge 2. KCK ve KFK ile boyanmış deriler için ışık ve sürtünme haslığı test sonuçları
Materyal
Işık haslığı
Sürtünme haslığı
Kuru

Islak

KCK boyası uygulanmış deri

3-4

3/4

2

KFK boyası uygulanmış deri

2

4+

3/4

Kontrol deri

2

4+

3/4
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KFK boyası uygulanmış deri
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
3
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4

Kontrol

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5
3

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5
4

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5
4

Renk değişikliği

A

4

C

4+

N

3/4

P

3/4

W
/ A
Y

4+

4+

4+

Renk değişikliği

A

4

C

4+

N

3/4

P

3/4

W
/ A
Y

4+

4+

4+

Renk değişikliği

A

2-3

C

4+

N

2/3

P

3/4

Materyal
W
/ A
Y

4+

4+

4+

KCK boyası uygulanmış deri
Çizelge 3. KCK ve KFK ile boyanmış deriler için yıkama, su ve ter haslığı test sonuçları
Yıkama haslığı
Su haslığı
Ter haslığı

W/Y: Wool/Yün,
A: Acrylic/Akrilik,
P: Polyester/Polyester,
N: Nylon/Naylon,
A: Acetate/Asetat

1167

4.3. UV-Vis Spektroskopisi Analizinin Bulguları
Tek bir konsantrasyonda (30 µg/mL) boyaların UV-Vis analizlerinden oluşan spektrum Şekil
1’de gösterilmiştir. KCK’dan üretilen boyanın pik  değerleri 303 ve 910 nm ve KFK’dan
üretilen boyanın pik  değerleri ise 667, 270 ve 632 nm civarındadır (Şekil 1).

Şekil 1. KCK (solda) ve KFK’dan (sağda) üretilen boyaların UV-Vis spektrumları
4.4. FT-IR Spektroskopisi Analizinin Bulguları
Bu çalışmada KCK ve KFK’dan üretilen boyaların FT-IR analiz spektrumları Şekil 2’de
verilmiştir. KCK ve KFK’dan üretilen boyalar sırasıyla; IR νmax (KBr) cm -1: 3350 (OH), 3000
(aromatik C-H), 2850 (alifatik C-H), 1650 (C=O) ve IR νmax (KBr) cm-1: 3300 (OH), 2990
(aromatik C-H), 2820 (alifatik C-H), 1650 (C=O) şeklinde analizlenmiştir.

Şekil 2. KCK (solda) ve KFK’dan (sağda) üretilen boyaların FT-IR spektrumları
5. SONUÇ
Doğal boyalar yumuşak yapıları parlak pastel renkleri ile mükemmeldirler, uyumlu renkler
verirler. Bazen doğal boyalardan mordan kullanarak bazı parlak renklerin elde edilmesi de
mümkündür. Doğal orijinli boyalar renk deneyi için -boya ve mordan konsantrasyonu, su ve
toprak tipi, iklimde herhangi bir değişiklik ve renkte çeşitlendirmeler verdiğindenelverişlidirler. Ayrıca boya kaynağı olarak kullanılan kabuklar -fazla miktardaki yan ürün için
değerlendirilme imkanı sunmasının yanı sıra- ceviz ve fındık üretiminin değerini arttıracaktır.
Bu çalışmada, birçok deney sonrasında 20 g KCK’dan -4 saat Soxhlet ekstraksiyonunda 50 mL
etanol, 300 mL distile su eklenerek- optimum değer olarak 20 mL (pH=5,4) doğal boya elde
edilmiştir. Bu çalışmada deri boyaması KCK ve KFK’dan üretilen boyalardan yapılmıştır.
Sonuçlar, KCK ile boyalı derinin -KFK’dan elde edilen boya ile boyalı deri ile
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karşılaştırıldığında- ışık haslığı testi uygulandığında daha iyi renk değerine sahip ve daha iyi
renk geçişi olduğunu göstermiştir. Genel olarak KFK ve KCK boyaları sürtme, yıkama, su ve
ter haslık testleri göz önünde tutulduğunda deri boyamada çok etkin değildir. Ancak KFK ve
KCK’dan üretilen boyalar enteresandır bu boyaların yarattığı tonlama etkilerinden dolayı çok
dikkat çekicidir. Boyalı derilerde parlaklık etkisi gözlenmiştir. Bu, deri endüstrisi için
rastlanmadık, tercih edilen ve ekonomik değeri olan bir durumdur. Çalışmada, deri endüstrisi
için sürdürülebilir bir alternatif olarak KFK ve KCK’dan üretilen boyaların parlaklık özelliği,
uygulama metotları ve kimyasal yönleri konularına giriş yapmıştır. Bu çalışma, Türkiye’deki
deri endüstrisinin ihtiyacını karşılamak için önemli bir adımdır; temiz üretim ve endüstriyel
simbiyoz için iyi bir örnektir. KCK ve KFK’dan elde edilen doğal boyanın deri yüzeyine
uygulanması, mevcut ulaşılabilen literatürde bir ilktir. O nedenle başka araştırmalarla
kıyaslama yapılamamıştır.
Teşekkür
Bu çalışma FEB2016/04-BAGEP proje numarası ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. Bu birim ve çalışanlarına sundukları imkanlar için
teşekkür ederiz. Laboratuvar koşulları ve enstrümantal analizler için Ömer Halisdemir Üniversitesi Kimya
Bölümü’ne, üretilen boyayı işlenmemiş̧ deri örneklerine uygulayan Erzin Deri San. ve Tic. Şirketi (Niğde)
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Özet
Sanayileşmenin artmasıyla birlikte, çevre ve insan sağlığı sorunlarına neden olan endüstriyel
katı atıklardan biri olan uçucu kül (UK) gün geçtikçe artmaktadır. Bu atık kül için atık
değerlendirme ve yeniden kullanım yöntemleri geliştirilmelidir. İnşaat endüstrisi, bu atığın
kullanıldığı ana sektördür. Bu çalışmada, endüstriyel UK'ların ekonomik ve kullanışlı yapı
panelleri üretiminde kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi ve fiziksel-mekanik özelliklerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Afşin Elbistan ve İsken Sugözü Termik Santrali'nden (sırasıyla
AETPP ve ISTPP) temin edilen UK'lar ve ÇİMSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den temin
edilen normal Portland çimentosu (OPC) bu çalışmanın materyalleridir. UK partikül dağılım
grafikleri derecelendirme eğrisi lazer tarama yöntemi ile belirlenmiştir. Bu çalışmada,
UK+çimento kombinasyonlu bina panellerinde %10, 30, 50, 70 ve 90 UK katkı oranlarında
basınç ve eğilme dayanımları, su emme, birim ağırlık ve gözeneklilik gibi mekanik ve fiziksel
testler yapılmıştır. Deneylerin sonuçları, %90 çimento+%10 AETPP-UK ve %90 çimento+%10
ISTPP-UK kombinasyonuna sahip olan yapı panellerinde 28 günlük en yüksek basınç dayanım
değerlerinin sırasıyla 64,7 ve 64,2 MPa olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, yapı panelinin
endüstriyel katı atık olan UK ve uygun çimento katkısı oranı kullanılarak üretilebileceği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık, Çevre, Uçucu Kül, Yapı Paneli, Yeniden Kullanım

PRODUCTION OF BUILDING PANEL FROM WASTE ASHES: A REUSE STUDY
Abstract
With the increase in industrialization, the amount of fly ash (FA), which is one of the industrial
solid wastes causing environmental and human health problems, is increasing day by day.
Waste valorisation and reuse methods need to be developed for this waste ash (WA). The
construction industry is the main sector where it is used. In this study, it is aimed to evaluate
the usability of industrial FAs in the production of economical and useful building panels and
to determine their physical-mechanical properties. WAs supplied from Afşin Elbistan and İsken
Sugözü Thermal Power Plant (AETPP and ISTPP, respectively) as FAs and ordinary Portland
cement (OPC) supplied from ÇİMSA Cement Industry and Trade Inc. are the materials of this
study. Particle distribution graphs were determined with gradation curve laser scanning method
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for FA. In this study, compressive and flexural strengths, water absorption, unit weight and
porosity as mechanical and physical tests were made in the building panels having the
combination of FA+cement in contribution ratios of 10, 30, 50, 70 and 90% FA. The results of
the experiments show that the highest compressive strengths values in 28 days found in the
building panels having combination of 90% cement+10% AETPP-FA and 90% cement+10%
ISTPP-FA are 64.7 and 64.2 MPa, respectively. It was determined that the building panel could
be produced from FA as industrial solid waste in the appropriate proportions of cement
contribution.
Keywords: Building Panel, Environment, Fly Ash, Reuse, Waste

1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar enerji, bir ülkenin dünü, bugünü ve yarınını inşa etmesinde temel
yapı taşıdır. Ayrıca ülke refahı, istikrarı, güç ve para bakımından önemli bir role sahiptir. Ancak
toplumların savaşlardan ve çevreyi kirletici hareketlerden uzak durarak enerji kazanma
metotlarına doğru yönelmesi ve özen göstermesi gereklidir (Göktürk, 2015). Güç üretim
endüstrisinde çoğunlukla ısı ile çalışan öğütülmüş taş kömürü veya linyit kömürü kullanılır.
Yanma neticesinde bazı gazlar ve çeşitli atıklar ortaya çıkar (Erdoğan, 1993). Fırında yakılan
kömürden atık olarak oluşan küllerin %75-80’i gazlar ile birlikte bacaya yükselen atık malzeme
olup UK denir, diğer kısmı kazan altı külü olarak isimlendirilir (Damar Tekin, 2014) kömür
yanması sırasında bir miktar cüruf da meydana gelmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık olarak
13 milyon ton UK oluşur; bu durum çevre kirliliğine yol açmaktadır. Enerji gereksinimdeki
artışa paralel olarak miktarı artan UK’nın kullanıldığı alanlar genişlemiştir ve ziraat, kimya,
zemin ıslahı, türlü yapı malzemeleri yapımı gibi birçok amaç için potansiyel olarak
kullanılabilir (Abdun-Nur, 1961); UK’lar büyük ölçüde inşaat endüstrisinde kullanılır. Yapılan
çalışmaların büyük bir bölümü beton, çimento, hafif agrega üretiminde, tuğla, dolgu yapımı ve
zemin stabilizasyonunda kullanılan UK’nın bu sektörde değerlendirilmesine yöneliktir.
Kılınçarslan ve Tuzlak (2018) araştırmalarında UK kullanılmasının köpük betonların basınç
dayanımı üzerine olumlu bir etki yaptığını tespit etmiş, yoğunluk artışına paralel basınç
dayanımı değerlerinin arttığını belirtmişlerdir. Çalışmalarında atık ve çevreye zararlı bir ürün
olan UK’nın köpük beton tesislerinde değerlendirilebileceğini ifade etmişlerdir.
Çimento, kalker ve kilin belli ölçülerde karıştırılması ve 1300-1500 oC aralığında pişirilmesi
neticesinde klinker oluşur. Klinker minör katkı maddesi ilave edilerek çimento değirmenlerinde
öğütülmesi sonucu elde edilen toz halinde, su ile sertleşen bağlayıcı temel yapı malzemesidir.
Çimentolar, hidrolik bağlayıcı maddeler olup, su ile karıştırıldığında hamur haline getirildikten
sonra gerek havada gerekse su içinde yavaş sertleşerek suni taş haline dönüşür (Alçıder, 2019).
Alçıtaşı değişik yerlerde farklı saflıkta yataklanmış doğal oluşumlu bir kayaçtır. Alçının
hazırlanmasında kullanılan temel hammadde alçıtaşıdır. Alçının çekme dayanımı 13 kg/cm 2,
basınç dayanımı 56 kg/cm2 ve priz süresi 25-35 dk’dır. Ham alçı taşı, beyaz boya ve dolgu
maddesi olarak kâğıt ve pamuklu tekstil maddelerine eklenmesinden oluşur. Alçının sahip
olduğu başlıca özellikleri yanmazlık, ısı yalıtımı, hafiflik, işleme ve onarım kolaylığı, yüzeye
nefes aldırma ve bakteri üretmemesidir (GN, 2019). Yıldız vd. (2006) yaptıkları çalışmada yapı
alçısı olarak kullanılan KA’nın silis dumanı ile hacimce %5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında yer
değiştirmesi neticesinde numuneler elde etmişlerdir. Basınç dayanımı ile birlikte birim ağırlığı
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ve porozite değerleri de göz önüne alındığında, kartonpiyer alçısına %10 oranına kadar silis
dumanı ilavesinin hem alçıdan tasarruf sağladığı hem de daha hafif, kompasitesi daha yüksek
ve daha dayanıklı bir malzeme elde edilmesi bakımından uygun olacağını belirtmişlerdir.
Kireç, kireç taşının farklı sıcaklıkta pişmesiyle oluşur. Su ile karıştırılan kireç hava veya su
ortamında katılaşma özelliği görülen, rengi beyaz ve bağlayıcı özellikli inorganik esaslı bir
malzemedir. Kireç, bilinen en eski bağlayıcı malzemelerdendir (Bilgicem, 2019). 1576 yılında
İngiliz Smeathon (Simithon), killi kireci pişirerek su kireci ve hidrolitik bağlayıcı düşüncesiyle,
bu fikir hakkında önemli adımlar atmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Bu çalışmanın materyalleri UK, çimento, kartonpiyer alçısı (KA) ve kireçtir. Çalışmada
kullanılan ilk materyal olan UK, Afşin-Elbistan ve İsken Sugözü TES’den (AETES ve İSTES)
temin edilmiştir. Kullanılan çimento CEM I 42,5 R tip Portland çimentodur ve ÇİMSA A.Ş.
Niğde Fabrikası’ndan temin edilmiştir. Çimentonun kimyasal özelliklerinin belirlenmesi için
herhangi bir deney gerçekleştirilmemiştir, üretici/temin edilen firmanın verileri (Çizelge 1)
kullanılmıştır.
Çizelge 1.İsken-UK, Afşin-UK, çimento, KA, kireç kimyasal analiz sonuçları
Kimyasal Analiz Sonuçları (%)
Elementler
UK
Bağlayıcı
İsken-UK
Afşin-UK
Çimento
KA
Kireç
SiO2
62,28
30,46
3,59
0,40
Al2O3
21,46
18,9
0,10
Fe2O3
7,01
4,05
3,36
0,11
CaO
1,53
12,5
63,6
40,1
MgO
2,37
1,57
0,22
3,00
SO3
0,07
2,65
49,1
2,01
K2O
3,81
0,40
0,02
Na2O
0,26
0,46
0,77
CaSO4
16,52
CaCO3
9,30
Diğer
1,21
H2O
2,00
Kızdırma kaybı
1,78
3,59
9,95
6,00
2.2. Metot
Bu çalışmada Çizelge 2’de UK’ların kimyasal içeriğine göre ön testler yapılmıştır. Bu
çalışmanın materyalleri olan UK, KA ve kireçte (a) elek analizi, (b) yanabilir madde verim
hesabı ve (c) birim hacim ağırlığı (BHA) deneyi gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra UK,
çimento, KA ve kireç ile UK+çimento, UK+KA ve UK+kireç setlerinden yapı paneli
numuneleri elde edilmiştir. İkinci aşamada üretilen yapı panellerine fiziksel ve mekanik testler
olan (i) yayılma yöntemi ile alçı/su oranı tespit edilmesi, (ii) eğilme dayanımı (EĞD), (iii)
basınç dayanımı (BSD), (iv) BHA, (v) su emme (SE) tayini ve (vi) porozite belirleme deneyleri
uygulanmıştır.
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Materyal
(Hammadde)
UK
KA
Kireç

Çizelge 2. Yanabilir madde verimi hesabı
Sıcaklık Bekleme Süresi
Tartılan Numune
(oC)
(saat)
Ağırlığı (g)
750
1
20 g
750
1
20 g
750
1
20 g

Yanıcı Madde
Miktarı (%)
7,5
6,3
8,2

Elek analizi (TS EN 13279-1) sonuçları Şekil 1’de, sıkışık BHA deneyi sonuçları ise Çizelge
3’de verilmiştir.

Elekten Geçen %

100
80
UK

60

KA

40

Kireç

20
0
1

10

100

1000

Elek çapı µm
Şekil 1. UK, KA ve kireç elek analiz sonuçları
Çizelge 3. UK, çimento, KA ve kireç BHA değerleri
Afşin-UK
İsken-UK
Çimento
KA
BHA (g/cm3)

0,70

1,20

1,36

1,01

Kireç
1,30

Çalışmada kullanılan UK, çimento, KA, kireç BHA’ları birbirinden değişik olduğundan,
karışım parametrelerinin tespit edilmesinde ağırlık esası kullanılmıştır. Karışım hesabında ise
TS EN 520+A1, TS EN 3234, TS EN 14190, TS EN 13950, TS EN 12859, TS EN 13279-1 ve
TS EN 13279-2 standartlarından faydalanılmıştır. Çalışmada UK, çimento, KA ve kireç ile
değişik kombinasyonlar (UK+Çimento, UK+KA, UK+kireç) yapılmıştır. Kalıplara dökülecek
karışımların yeterli olması için ön denemeler oluşturulmuştur. BHA’ları farklı olan bağlayıcı
malzemeler temel olarak ağırlık esasına dönüştürülmüştür. TS EN 13279-2 standardında yer
alan yayılma yöntemine göre ön denemeler uygulanmış ve yapı paneli üretimi
gerçekleştirilmiştir.
UK+çimentolu yapı panellerinde oda koşulunda bekletilen numunelerin birincisi 7 gün, diğeri
ise 28 gün suda bekletilerek 7 ve 28 günlük BSD testleri gerçekleştirilmiştir. UK+KA
kullanılarak üretimi yapılan numuneler önce oda koşulu ve daha sonra 7 gün sonunda etüvde
40 C’de 24 saat, UK+kireçli üretilen numuneler ise oda koşulunda 7 ve 28 gün bekletildikten
sonra sabit ağırlığa geldiği zaman BSD testleri gerçekleştirilmiştir.

1173

Yapı paneli numunelerinde, EĞD değerlerinin belirlenmesi amacıyla, TS EN 12390-5
standardına göre 4x4x16 cm nitelikte dikdörtgen prizma örnekleri hazırlanmış, eğilme presi ile
(250±125 N/s) yükü altında eğilme testi yapılmıştır.
Çalışmada üretilen UK+çimentolu yapı panellerinde porozite belirleme deneyi, toplam hacmi
tanımlanan bir numune vasıtasıyla yapılmıştır. Porozite UK+KA’lı yapı panelleri için ilgili TS
EN 13279-2 standardına göre tespit edilmiş, ancak UK+kireçli numunelerde -su dökülmelere
yol açtığı için- gerçekleştirilememiştir.
Çalışmada UK+çimento (TS EN 3526), UK+KA’lı yapı paneli numunelerinde -TS EN 12859
standardına göre- SE tayini gerçekleştirilmiştir.
3. BULGULAR
Bu çalışmada, endüstriyel katı atık olan UK’ların %10-90 aralığındaki kombinasyonlarında
çimento, KA ve kireç ile karışımları hazırlanıp yapı paneli üretilmiş, bu malzemenin mekanik
ve fiziksel deney/testleri (EĞD, BSD, BHA, porozite ve SE) yapılmıştır (Çizelge 4-9).
Afşin-UK+çimentolu numunelerde en düşük 7 ve 28 günlük EĞD değerleri (0,98 ve 1,01 MPa)
%10 çimento+%90 Afşin-UK karışımlı yapı panellerinde, en yüksek EĞD değerleri (11,69 ve
14,8 MPa) ise %90 çimento+%10 Afşin-UK karışımlı yapı panellerinde ölçülmüştür. Bu yapı
panellerinde 7 ve 28 günlük en düşük BSD bulguları (3,8 ve 4,6 MPa) %10 çimento+%90
Afşin-UK’lı yapı panellerinde ve en yüksek BSD değerleri (46,7 ve 64,7 MPa) ise %10 AfşinUK+%90 çimentolu yapı panellerinde tespit edilmiştir (Çizelge 4). İsken-UK+çimento ile
üretilen yapı panellerinde 7 ve 28 günlük EĞD değerleri %10 çimento+%90 İsken-UK
karışımında en düşük (0,58 ve 0,93 MPa), %90 çimento+%10 İsken-UK karışımlı yapı
panellerinde ise en yüksek (10,2 ve 15,1 MPa) olarak bulunmuştur (Çizelge 4). Bu yapı
panellerinde 7 ve 28 günlük en düşük BSD değerleri (1,90 ve 4,15 MPa) %10 çimento+%90
İsken-UK’lı yapı panellerinde, en yüksek (57,3 ve 64,2 MPa) değerler ise %90 çimento+%10
İsken-UK kullanılan yapı panellerinde tespit edilmiştir (Çizelge 4).
Afşin-UK+KA kullanılarak üretilen yapı panellerinde 7 günlük EĞD testine göre en düşük
değer (0,80 MPa) %10 KA+%90 Afşin-UK’lı ve en yüksek değer (8,23 MPa) ise %90 KA+%10
Afşin-UK’lı karışımda belirlenmiştir. Bu yapı panellerinde 7 günlük BSD değeri, %10
KA+%90 Afşin-UK’lı karışımda en düşük (1,16 MPa) ve %90 KA+%10 Afşin-UK kullanılan
karışım en yüksek (16,3 MPa) olarak belirlenmiştir (Çizelge 5). İsken-UK+KA kullanılarak
üretilen yapı panellerinde, 7 günlük EĞD için en düşük değer (0 MPa) %90 KA+%10 İskenUK karışımında ve en yüksek değer (16,4 MPa) ise %90 KA+%10 İsken-UK kombinasyonunda
ölçülmüştür. Bu yapı panellerinde 7 günlük en düşük BSD değeri (0,99MPa) %50 KA+%50
İsken-UK’lı karışımda ve en yüksek BSD değeri (6,80 MPa) ise %90 KA+%10 İsken-UK
karışımında tespit edilmiştir (Çizelge 5).
Afşin-UK+kireç ile üretilen yapı panellerinde, 7 günlük EĞD testinde en düşük (0 MPa) değer
%10 kireç+%90 Afşin-UK’lı yapı panellerinde, en yüksek değer (0,84 MPa) ise %90
kireç+%10 Afşin-UK karışımında ölçülmüştür. 7 günlük BSD değeri %80 kireç+%20 AfşinUK’lı karışımda en düşük (0,37 MPa) ve %90 kireç+%10 Afşin-UK karışımda en yüksek değer
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(1,03 MPa) bulunmuştur. 28 günlük EĞD testinde en düşük (0,03 MPa) değer %40 kireç+%60
Afşin-UK’lı yapı panellerinde ve en yüksek değer (0,54 MPa) ise %50 kireç+%50 Afşin-UK
karışımında ölçülmüştür. BSD değeri ise %30 kireç+%70 Afşin-UK’lı karışımında en düşük (0
MPa) ve %40 kireç+%60 Afşin-UK karışımında en yüksek değer (1,51 MPa) tespit edilmiştir.
(Çizelge 6). İsken-UK+kireç ile üretilen yapı panellerinde 7 gün içinde numuneler dağılmıştır.
Numunelerin 28 günlük EĞD testinde en düşük (0,30 MPa) değer %40 kireç+%60 İsken-UK,
en yüksek değer (0,87) MPa ise %90 kireç+%10 İsken-UK karışımında belirlenmiştir. 7 günlük
en düşük BSD değeri (1,14 MPa) %50 İsken-UK+%50 kireç karışımında, en yüksek BSD
değeri (1,12 MPa) ise %70 kireç+%30 İsken-UK karışımında tespit edilmiştir. 28 günlük en
düşük BSD değeri (0,42 MPa) %70 İsken-UK+%30 kireç karışımında ve en yüksek BSD değeri
(1,83 MPa) ise %90 kireç+%10 İsken-UK karışımında tespit edilmiştir (Çizelge 6).
Afşin-UK’lı karışım setlerinde %80 çimento+%20 Afşin-UK (1,89 g/cm3) ve %90
çimento+%10 Afşin-UK (1,89 g/cm3) BHA değeri en yüksek olan karışımlardır. İsken-UK’lı
kombinasyonlarda BHA’sı en yüksek kombinasyonun değeri 1,96 g/cm 3 olup %80
çimento+%20 İsken-UK karışımından ve 2,04 g/cm3 olup %100’lük çimentodan üretilmiştir
Afşin-UK+çimentolu yapı paneli karışımlarında porozite değeri en yüksek (%40,3) %60
çimento+%40 Afşin-UK, İsken-UK’lı karışımlarda ise porozite değeri en yüksek (%43,9) olan
karışım %10 çimento+%90 İsken-UK karışımıdır. %100’lük çimentodan üretilen yapı
panelinde %37,4 porozite değeri ölçülmüştür. Afşin-UK’lı yapı panellerinde SE değerinin en
yüksek (%40,7) olduğu karışım %10 çimento+%90 Afşin-UK’dır. İsken-UK’lı karışımlarda ise
SE değeri en yüksek (%39,3) olan karışım %10 çimento+%90 İsken-UK’dır. %100’lük
çimentodan üretilen yapı panelinde SE değeri %26,1 olarak ölçülmüştür (Çizelge 7).
Afşin-UK’lı karışımlarda BHA değeri en yüksek (1,19 g/cm3) olan karışımlar %90 KA+%10
Afşin-UK ve %80 KA+%20 Afşin-UK’dır. İsken-UK’lı karışım setinde BHA değeri en yüksek
(1,22 g/cm3) olan karışım, %90 KA+%10 İsken-UK karışımıdır. %100’lük KA karışımında
BHA değeri 1,24 g/cm3’dür. UK+KA’dan üretilen yapı panellerinde porozite deneyi
yapılamadığından Çizelge 8’de sunulamamıştır. Afşin-UK’lı karışımlarda SE değeri en yüksek
(%28,9) olan karışım %30 KA+%70 Afşin-UK, İsken-UK’lı karışımlarda SE değeri en yüksek
(%45,8) olan karışım ise %30 KA+%70 İsken-UK’dır. %100 KA ile üretilen yapı panelinde SE
değeri %26,8’dir. (Çizelge 8) Afşin ve İsken UK’lı karışımlarda en yüksek BHA değerleri (1,22
ve 1,29 g/cm3) sırasıyla %90 kireç+%10 Afşin-UK, %90 kireç+%10 İsken-UK ve %80
kireç+%20 İsken-UK karışımlarında ölçülmüştür. %100 kireç kullanılarak üretilen yapı
panelinin BHA değeri 1,22 g/cm3’dir (Çizelge 9).
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Çizelge 4. UK+çimento karışımı kullanılarak üretilen yapı panellerinin 7 ve 28 günlük
EĞD ve BSD test bulguları
Çimento
(%)
10
30
50
70
90

Afşin-UK’lı üretilen numuneler (MPa)
EĞD
7-gün
0,98
4,56
7,97
11,6
11,7

BSD
7-gün
3,80
15,5
31,0
44,5
46,7

EĞD
28-gün
1,01
4,11
9,83
12,1
14,8

BSD
28-gün
4,60
21,3
34,6
45,9
64,7

İsken-UK’lı üretilen numuneler (MPa)
EĞD
7-gün
0,58
3,10
7,20
7,57
10,2

BSD
7-gün
1,90
10,6
21,6
34,8
57,3

EĞD
28-gün
0,93
6,80
9,80
12,6
15,1

BSD
28-gün
4,15
25,3
39,9
46,1
64,2

Çizelge 5. UK+KA karışımı kullanılarak üretilen yapı panellerinin 7 ve 28 günlük
EĞD ve BSD test bulguları
KA (%)

10
30
50
70
90

Afşin-UK’lı numuneler (MPa)
EĞD
BSD
7-gün
7-gün
0,80
1,16
3,30
5,58
4,56
9,93
7,86
12,7
8,23
16,3

İsken-UK’lı numuneler (MPa)
EĞD
BSD
28-gün
28-gün
0
0
0
1,30
0,99
4,57
3,91
8,36
6,80
16,4

Çizelge 6. UK+kireç karışımı kullanılarak üretilen yapı panellerinin 7 ve 28 günlük
EĞD ve BSD test bulguları
Kireç
(%)
10
30
50
70
90

Afşin-UK’lı numuneler (MPa)
EĞD
BSD
EĞD
BSD
7-gün
7-gün
28-gün
28-gün
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,54
0,72
0
0
0,09
1,02
0,84
1,03
0,09
1,28

İsken-UK’lı numuneler (MPa)
EĞD
BSD
EĞD
BSD
7-gün
7-gün
28-gün
28-gün
0
0
0,50
1,39
0
0
0,48
0,43
0
1,14
0,42
0,88
0
1,12
0,42
1,60
1,25
1,62
0,87
1,83

Çizelge 7. UK+çimento karışımı kullanılarak üretilen yapı panellerinin BHA, porozite
ve SE bulguları
Karışım
Atık Kül
BHA
Porozite
SE
3
Oranları (%)
Türü
(g/cm )
(%)
%
10
Afşin-UK
1,30
38,3
40,7
30
Afşin-UK
1,59
36,9
38,9
50
Afşin-UK
1,74
39,1
34,0
70
Afşin-UK
1,85
34,1
36,0
90
Afşin-UK
1,89
34,7
29,2
10
İsken-UK
1,61
37,4
39,3
30
İsken-UK
1,80
39,1
38,9
50
İsken-UK
1,86
36,2
37,2
70
İsken-UK
1,92
34,4
31,6
90
İsken-UK
1,95
42,3
28,5
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Çizelge 8. UK+KA karışımı kullanılarak üretilen yapı panellerinin BHA ve SE bulguları
Karışım Oranları (%)

Numune

BHA

SE (%)

10
30
50
70
90
10
30
50
70
90

Afşin-UK
Afşin-UK
Afşin-UK
Afşin-UK
Afşin-UK
İsken-UK
İsken-UK
İsken-UK
İsken-UK
İsken-UK

1,08
1,11
1,14
1,13
1,19
1,07
0,97
1,02
1,03
1,23

26,8
28,9
23,1
24,1
22,3
31,4
45,1
32,7
26,8
24,2

Çizelge 9. UK+kireç karışımı kullanılarak üretilen yapı panellerinin BHA bulguları
Karışım Oranları (%)

Numune

BHA

10
30
50
70
90
10
30
50
70
90

Afşin-UK
Afşin-UK
Afşin-UK
Afşin-UK
Afşin-UK
İsken-UK
İsken-UK
İsken-UK
İsken-UK
İsken-UK

1,07
1,12
1,16
1,17
1,21
1,09
1,18
1,21
1,24
1,29

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada UK+kireç kullanılarak üretilen yapı panellerinde kireç oranı düştükçe BSD
değerlerinin de düştüğü gözlenmiştir. Kireçli kombinasyonların hazırlanması sonrası kalıplara
sıkıştırılarak döküldüğünde içerisindeki suyun kalıp yüzeyinden ayrıldığı gözlemlenmiştir.
Kireçli yapı paneli numunelerinde görülen bu durum, malzemenin içerisindeki gözenekli yapıyı
ve çatlakları arttırarak EĞD ve BSD değerlerini düşürmüştür.
%100 KA kullanılarak üretilen yapı panellerinin EĞD ve BSD değerlerinin UK’lı karışımlardan
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. KA ve kirecin UK ile kullanılması EĞD ve BSD
değerlerini düşürmüştür. Bu durum, kireç ve KA kullanımının yüksek nitelikli yapı paneli
üretmeye elverişli olmadığı kanaatini oluşturmuştur. UK ve çimentolu karışımlardan yapı
paneli üretiminde çimento miktarı arttırılıp UK azaldıkça, EĞD ve BSD değerlerinde artış
görülmüştür. UK+kireç kullanılarak üretilen yapı panellerinde kireç oranı düştükçe BSD
değerlerinin de düştüğü gözlenmiştir. UK+KA’lı yapı panellerinde UK miktarı arttıkça BSD
değerlerinde azalma olduğu belirtilmiştir. Kılınçarslan ve Tuzlak (2018) araştırmalarında UK
kullanılmasının köpük betonların BSD’si üzerine olumlu bir etki yaptığını tespit etmiş,
yoğunluk artışına paralel BSD değerlerinin arttığını belirtmişlerdir. Çalışmalarında atık ve
çevreye zararlı bir ürün olan UK’nın köpük beton tesislerinde değerlendirilebileceğini ifade
etmişlerdir. Bu çalışmada da yapı panellerinin BHA değerleri arttıkça BSD değerleri artış
göstermektedir ve UK’nın yapı paneli üretiminde kullanılabileceği ifade edilmiştir. Yapılan bu
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çalışmada %80’den az katkılı UK+çimento ve UK+KA ile üretilen tüm yapı panelleri söz
konusu standartları sağlamaktadır. Çalışmada kömür kullanan TES’lerin atıkları yeniden
kullanım (reuse) prensibi ile inşaat sektörüne yönelik yapı paneline dönüştürüldüğü için, son
zamanlarda temiz üretim anlayışının artmasıyla gelişme gösteren araçlardan biri olan
endüstriyel simbiyoz yaklaşımına yönelik bir çalışmadır. Atık tamamen ürüne dönüştürüldüğü
için sıfır atık felsefesini de desteklemektedir. Yapı malzemelerinde BSD değerinin yüksek
sonuç vermesi istenilen en önemli özelliklerden birisidir. Bu çalışmada üretilen BSD’si yüksek
ve BHA’sı düşük yapı panelleri, hafif yapı malzemesinde yüksek mukavemet sunma gibi
önemli bir özellik taşımaktadır; seri olarak üretilmesi durumunda katı atık sorununun
çözümüne, ekonomiye ve insan sağlığına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
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Abstract
Fossil fuels that are used by maritime transportation, carbon dioxide emissions produced by
ships significantly contribute to global climate change and acidification. Maritime transport
emits around 1000 million tons of CO2 annually and is responsible for about 2.5% of global
greenhouse gas emissions. The aim of the MARPOL Annex VI is to reduce 1% of global
greenhouse gas emission. Wind power is the use of air current through wind turbines for
providing mechanical power to run electric generators. Solar power is the conversion of energy
from sunlight into electricity, either directly using photovoltaics (PV) or indirectly using
concentrated solar power, or a combination. Solar power and wind power are both at very early
stage in the maritime transportation. Hybrid powered ships will use wind power and solar power
together as a source of energy and propulsion (along with the ship's main engines) in order to
reduce harmful emissions and lower fuel consumption. In this study, authors analyzed wind and
solar power technologies which are used maritime transportation and discussed usage of clean
and renewable energy sources in the maritime transportation to reduce global warming.
Keywords: Environment, Global Warming, Maritime Transportation, Solar Power, Wind Power

1. INTRODUCTION
Fossil fuel is a generic term for non-renewable energy sources such as coal, coal products,
natural gas, derived gas, crude oil, petroleum products and non-renewable wastes. These fuels
originate from plants and animals that existed in the geological past (for example, millions of
years ago). Fossil fuels can be also made by industrial processes from other fossil fuels (for
example in the oil refinery, crude oil is transformed into motor gasoline) (Eurostat, 2019).
For decades fossil fuels satisfy most of the human energy requirements. Fossil fuels are carbonbased and their combustion results in the release of carbon into the Earth's atmosphere (carbon
that was stored hundreds of millions years ago). It is estimated that roughly 80% of all manmade
CO2 and green-house gas emissions originate from fossil fuels combustion (Eurostat, 2019).
In energy statistics, fossil fuels cover:
(1) Solid fossil fuels (such as coal)
(1.1) Hard coal (1.1.a) Anthracite, (1.1.b) Coking coal, (1.1.c) Other bituminous coal
(1.2) Brown coal (1.2.a) Sub-bituminous coal, (1.2.b) Lignite
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(1.3) Coal products (1.3.a) Patent fuel, (1.3.b) Coke oven coke, (1.3.c) Gas coke, (1.3.d) Coal
tar, (1.3.e) Brown coal briquettes
(2) Manufactured gases
(2.1) Coke oven gas, (2.2) Blast furnace gas, (2.3) Gas Works gas, (2.4) Other recovered gases
(3) Peat and peat products
(2.1) Peat, (2.2) Peat products
(4) Oil shale and oil sands
(5) Oil and petroleum products (excluding biofuel portion)
(5.1) Crude oil, (5.2) Natural gas liquids, (5.3) Refinery feedstocks, (5.4) Additives and
oxygenates (excluding biofuel portion), (5.5) Other hydrocarbons
(5.1.1) Oil products (excluding biofuel portion)
(5.1.1.a) Refinery gas, (5.1.1.b) Ethane, (5.1.1.c) Liquefied petroleum gases, (5.1.1.d) Motor
gasoline (excluding biofuel portion), (5.1.1.e) Aviation gasoline, (5.1.1.f) Gasoline-type jet
fuel, (5.1.1.g) Kerosene-type jet fuel (excluding biofuel portion), (5.1.1.h) Other kerosene,
(5.1.1.i) Naphtha, (5.1.1.j) Gas oil and diesel oil (excluding biofuel portion), (5.1.1.k) Fuel oil,
(5.1.1.l) White spirit and special boiling point industrial spirits, (5.1.1.m) Lubricants, (5.1.1.n)
Bitumen, (5.1.1.o) Petroleum coke, (5.1.1.p) Paraffin waxes, (5.1.1.r) Other oil products
(6) Natural gas
(7) Non-renewable waste
(7.1) Industrial waste (non-renewable), (7.2) Non-renewable municipal waste (Eurostat, 2019)
Fossil fuels are found in almost every product (96% of the items) we use daily. One major use
of these products is as fuel, gasoline for cars, jet fuel, heating oil and natural gas used to generate
electricity. Not only does the oil and natural gas industry supply a massive number of jobs, the
taxes and royalties generated from revenue the industry directly fund schools, roads, emergency
services and more. The products produced by fossil fuels are essential to our daily lives, creating
materials like plastics, medicines, computers and life-saving devices like MRI scanners. Just a
few items we use regularly that require fossil fuels to produce are listed below.
(a) Hygiene and Accessories: Deodorant, clothes and shoes, lipstick and mascara, sun glasses
and eyeglasses
(b) Automotive: Fan belts, motor oil, gasoline and tires
(c) At home: Refrigerators, Toilet seats, detergents, dishwashers and telephones (IAGC, 2019).
As of 2017 the world's primary energy sources consisted of petroleum (34%), coal (28%),
natural gas (23%), amounting to an 85% share for fossil fuels in primary energy-consumption
in the world. Non-fossil sources as of 2006 included nuclear (8.5%), hydroelectric (6.3%), and
others (geothermal, solar, tidal, wind, wood, waste) amounting to 0.9% (BP Statistical Review,
2019).
Fossil fuels (coal, oil, gas) have, and continue to, play a dominant role in global energy systems.
Fossil energy was a fundamental driver of the Industrial Revolution, and the technological,
social, economic and development progress which has followed. Energy has played a strongly
positive role in global change. However, fossil fuels also have negative impacts, being the
dominant source of local air pollution and emitter of carbon dioxide (CO2) and other
greenhouse gases (GHGs). The world must therefore balance the role of energy in social and
economic development with the need to decarbonise, reduce our reliance on fossil fuels, and
transition towards lower-carbon energy sources (Our World in Data, 2019).
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There is a general agreement in the scientific community that humans have a major influence
on the recent changes recorded in the climate (Cook et al. 2013). An important contributor to
anthropogenic climate change is the emission of GHGs, such as CO 2 and methane (CH4).
Emission of these GHGs cause global temperatures to rise, which is expected have adverse
effects for humans as well as many other species on Earth. In order to successfully reduce and
verify anthropogenic GHGs emissions, it is important to know what causes increases and
decreases in these emissions. Especially urban areas are important in this, since about 70% of
all anthropogenic CO2 emissions originate from cities (Kuijpers 2018).

Figure 1. Overview of the global CO2 budget. The C reservoirs are shown along with their
contribution to the atmospheric C in gigatonnes of C per year (Le Quéré et al. 2016, Kuijpers
2018).
While pollutant emissions from land-based sources are gradually coming down, those from
shipping show a continuous increase. Fossil fuels that are used by maritime transportation,
carbon dioxide emissions produced by ships significantly contribute to global climate change
and acidification. Maritime transport emits around 1000 million tons of CO 2 annually and is
responsible for about 2.5% of global GHG emissions (Tatar and Özer, 2018). The aim of the
MARPOL Annex VI is to reduce 1% of global GHG emission.
An emerging awareness of the finiteness of the earth’s fossil fuel reserves as well as of the
adverse effect effects of burning those fuels for energy had caused many people to look for
alternatives (Manwell et al., 2009). Seas and oceans are endowed with vast reserves of
renewable energy. Marine renewable energy takes the form of kinetic energy (winds and
currents), potential energy (tidal amplitude), mechanical energy (waves), thermal potential
(vertical temperature gradients) or even osmotic pressure (horizontal gradients of salinity). For
countries and territories that have extensive maritime areas, renewable marine energy can make
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a significant contribution to low-carbon electricity production in the energy mix. This is
particularly the case with islands that are not interconnected with continental networks, in
addition to conventional production (Paris Innovation Review, 2019).
Solar power and wind power are both at very early stage in the maritime transportation. Some
ships are installed solar panel or wind turbine or both of them. These "hybrid powered" ships
will use wind power and solar power together as a source of energy and propulsion (along with
the ship's main engines) in order to reduce harmful emissions and lower fuel consumption. But
these vessels are very limited.
2. ALTERNATIVE ENERGY
As a result of the industrial revolution, innovations were started to be used extensively in
industries; thus, energy demand increased rapidly after the industrial revolution. The energy
crisis is in large part of a problem of mal-adjustment: Established energy-producing and energyusing systems are based on relative energy costs and energy availability in forms (above all
petroleum) which belong to the past. Due to the unbalanced distribution of energy resources
and continuous depletion of energy reserves as a result of the increasing energy demand, nations
commenced to search for alternative and renewable energy resources because energy factor is
among the basic inputs that are utilized in the manufacturing process for the accomplishment
of economic and social development today (Shaeri et al., 2016, Shaeri and Katırcıoğlu 2018,
Katırcıoğlu et al. 2019).
The use of cost-effective and reliable low-carbon electricity generation sources, in addition to
demand-side measures, is becoming an important objective of energy policy in many countries.
Marine energy, hydroelectric, biofuel (biomass/biogas), hydrogen, wind, geothermal and solar
power are all alternative sources of energy.
2.1. Solar Energy (Power)
Solar energy systems are considered as one of the most important alternatives to conventional
fossil fuels, due to its ability to convert solar energy directly into heat and electricity without
any negative environmental impact such as GHGs emissions (Elsheikh et al. 2018). Solar power
is a green energy source because of its noncarbon generation process. Solar power is usable
energy generated from the sun in the form of electric or thermal energy. Solar energy is captured
in a variety of ways, the most common of which is with photovoltaic (PV) solar panel that
convert the sun’s rays into usable electricity. By improving PV technology, solar power has
attracted more attention. PV generation has rapidly grown in recent years. The growth rate of
PV installation capacity ranged from 34% to 82% for the Organisation for Economic
Cooperation and Development countries over the past decade (Pelland et al., 2013, Abedinia et
al., 2018).
The Auriga Leader (Photograph 1) project by NYK and Nippon Oil Corporation in 2008/09
saw 328 solar panels fitted to a 60 000 gross tonnage car carrier providing 40 kilowatts, about
l0% of the ship’s power while stationary in dock. It was also the first ship to direct solar power
into the ship’s main electrical grid. The solar panels produced 1.4 times more energy on the
ship at sea than at port in Tokyo but the overall contributions to propulsive power were minimal.
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Photograph 1. The Auriga Leader
PV modules are most preferred equipment for sun power at maritime sector. Major shipping
company tests solar power for cargo ships.
2.2. Wind Energy (Power)
Wind energy is indigenous and can help in reducing the dependency on fossil fuels. Wind is the
indirect form of solar energy and is always being replenished by the sun. Wind is caused by
differential heating of the earth's surface by the sun. It has been estimated that roughly 10
million MW of energy are continuously available in the earth's wind. Wind energy provides a
variable and environmental friendly option and national energy security at a time when
decreasing global reserves of fossil fuels threatens the long-term sustainability of global
economy (Herbert et al., 2007). The re-emergence of the wind as a significant source of the
world’s energy must rank as one of the significant developments of the late 20 th century
(Manwell et al., 2009). Over the past few years, wind energy has shown the fastest rate of
growth of any form of electricity generation with its development stimulated by concerns of
national policy makers over climate change, energy diversity and security of supply (AnayaLara et al., 2009).
Current initiatives include adoption of a number of different types of renewable energy
technologies, targeting a range of ship types from small village-scale ships to large cargo
carriers, both as primary and auxiliary propulsion. Wind propulsion can be categorised under
soft-sail, fixed-sail, rotor, kite and turbine technologies (IRENA, 2015).
Wind is the cheapest, most powerful, and greenest source of energy on the high seas (e.g. soft
sails, fixed wings, rotors, kites, and conventional wind turbines). SkySails (Photograph 2)
propulsion system which are one of the company, consists of three main components: a towing
kite with rope, a launch and recovery system, and a control system for automated operation.
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Photograph 2. SkySail Marine System
The E-Ship 1 has 4 rotors and is being used by ENERCON for the transport of wind turbine
components and she can save up to 15% fuel. The ship is equipped with four large rotor‐sails,
which are rotating at variable speed to create lift on the cylinder body, supporting the ship‐like
sails. A spinning cylinder in a moving airstream creates a lateral force perpendicular to the
direction of the airstream which, when used on ships, propels the ship to move forward.
2.3. Other Types of Alternative (Renewable) Energy
The transition from current fossil fuel energy system towards a sustainable one-based requires
renewable energy technology (Moya et al., 2018). After giving solar and wind energy, in this
section, other types of alternative (renewable) energy that are hydroelectricity, geothermal
energy, biofuel (ethanol and biodiesel) and hydrogen are explained.
Hydroelectricity is electricity produced from hydropower. The cost of hydroelectricity is
relatively low, making it a competitive source of renewable electricity. The hydro station
consumes no water, unlike coal or gas plants. Once a hydroelectric complex is constructed, the
project produces no direct waste, and in many cases it has a considerably lower output level of
greenhouse gases than fossil fuel powered energy plants (OpenEI-a, 2019).
Geothermal energy is thermal energy generated and stored in the Earth. Although geothermal
energy presents its own particular challenges in comparison with other renewable energy
technologies, geothermal energy has showed significant potential to reduce environmental
impact and GHGs emissions from electricity production. Advantages of geothermal energy are
not only the generation of electricity in different plant configurations but also the direct
application of heat in industry and household uses regardless of meteorological conditions
(Moya et al., 2018).
A biofuel is a fuel that is produced through contemporary processes from biomass, rather than
a fuel produced by the very slow geological processes involved in the formation of fossil fuels,
such as oil. Biofuels can be produced from plants (i.e. energy crops), or from agricultural,
commercial, domestic, and/or industrial wastes (if the waste has a biological origin). Renewable
biofuels generally involve contemporary carbon fixation, such as those that occur in plants or
microalgae through the process of photosynthesis. The two most common types of biofuel are
bioethanol and biodiesel. Bioethanol is an alcohol made by fermentation, mostly from
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carbohydrates produced in sugar or starch crops such as corn, sugarcane, or sweet
sorghum. Ethanol can be used as a fuel for vehicles in its pure form (E100), but it is usually
used as a gasoline additive to increase octane and improve vehicle emissions. Biodiesel is
produced from oils or fats using transesterification. It can be used as a fuel for vehicles in its
pure form (B100), but it is usually used as a diesel additive to reduce levels of particulates,
carbon monoxide, and hydrocarbons from diesel-powered vehicles (OpenEI-b, 2019).
Hydrogen is in limelight as an environmental benign alternative to present fossil fuel based
economy suffering from unrestrained release of GHGs emissions and limited feedstock (Bakuru
et al, 2019). The hydrogen economy is the use of hydrogen as a low carbon fuel, particularly
for heating, hydrogen vehicles, seasonal energy storage and long distance transport of energy.
The hydrogen economy is proposed as part of the future low-carbon economy. In order to phase
out fossil fuels and limit global warming, hydrogen is being considered as its combustion only
releases clean water, and no CO2 to the atmosphere (Bakuru et al., 2019).
3. OPTIONS FOR REDUCING AIR POLLUTION FROM SHIPS
Renewable energy sources are new idea for use in the shipping industry. These idea’s main
targets are reducing air pollution from ship and cost saving. These clean energy solutions can
be integrated through conversions into the existing fleet or used in the design and construction
of new ships, while a very small number of ships may be suitable for 100% use of renewable
energy and zero emissions for the primary propulsion system (Margaritou and Tzannatos,
2018).
Some options are reducing carbon emissions are available in the maritime sector. Use of lowsulphur fuels, way to decrease SOX pollutants from ships and substantially reduce particulate
matter (PM) emissions. The International Maritime Organization (IMO) has approved and
adopted a comprehensive set of guidance and guidelines to support the consistent
implementation of the lower 0.50% limit on sulphur in ships’ fuel oil. Scrubbers, a possible
alternative to low-sulphur fuels, will reduce SOX emissions by 99% and will significantly
reduce emissions of other pollutants.
Internal engine modifications -such as water injection and exhaust gas recirculation, can reduce
NOX emissions by 30 to 50%. Humidifier, adding water vapor to the combustion air, NO X
emissions could be reduced by 70 to 85%. Selective Catalytic Reduction (SCR) exhaust after
production system but prior to actual emission. SCR can cut NO X up to 95%.
Dual fuel or gas engines, main engines of new or retrofitted ships can operate on liquefied
natural gas (LNG) which does not contain sulphur and therefore SO X and PM emissions come
close to zero. Shore-side electricity (cold ironing), it can be used while ships are at berth and
can reduce emissions of SOX, NOX and other PM by up to 90%. Alternative energy sources,
wind and solar energy, biofuels and fuel cells are in progress and could be useful in the next
future (Margaritou and Tzannatos, 2018).
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4. CONCLUSIONS
The development of renewable energy solutions for shipping has been hampered by over-supply
of fossil fuel-powered shipping in recent years and the related depressed investment market.
There is not yet sufficient demonstration of commercially viable solutions for the sector to drive
deployment and thereby bring costs down.
Few cost analyses because;
 Firstly, there are many different types of applications and designs in various stages of
development, trialing and conception,
 Secondly, there are insufficient data in many cases on final costs and benefits,
 Thirdly, there are very few comparative data on other costs of ship/industry operation
externalities that would be needed to produce real meaningful data to support a
comprehensive analysis of overall costs and benefits.
 Reducing GHG from ships is the IMO initial GHG strategy unfortunate’s alternative
energy sources are not one of the important solution yet but,
 The alternative energy use will be increase at the maritime sectors very soon.
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Abstract
This study reports an experimental program to optimize mix design parameters of fly ash-based
geopolymer engineering composites. Fly ash (FA) supplied from Çatalağzı Thermal Power
Plant (Zonguldak, Turkey) and Rilem Cembureau Standard Sand were used together with a
constant ratio of 0.50 for producing geopolymer. In the first step, two different alkaline
solution/material ratio (FA+standard sand) (L/M) were determined as 0.20 and 0.40,
respectively. After that, sodium silicate ((Na 2SiO3) and 12M sodium hydroxide (NaOH) were
utilized at a ratio of 1, 2, and 3, respectively. 6 mixtures obtained by using different design
parameters were cured at 70 °C for 24 hours, respectively, and then they were stored at room
temperature until testing age. While the physical properties of the samples were measured by
the bulk density and water absorption tests at 28 days, mechanical properties were tested via
the compressive and flexural strength tests at 90 days, respectively.
The results indicated that the highest compressive strength for geopolymer materials was found
as 36.5 MPa in the mixture produced with the ratios of L/M=0.2 and Na 2SiO3/NaOH=2 (by
weight). However, less alkali reaction caused by using excessive activator solutions decreased
the strength characteristics of geopolymer.
Keywords: Environment, Fly Ash, Geopolymer, Reuse, Waste

1. INTRODUCTION
The awareness of sustainable development in the world has led to the restructuring of
characteristics properties for construction materials in the view of strength requirements as well
as environmental impacts. It is known that approximately 4 billion tons of greenhouse gas
emissions are emitted from the production of ordinary Portland cement (OPC); this corresponds
to approximately 7% of global greenhouse gas emissions (Bhutta et al., 2017; Hardjito et al.,
2017). The use of industrial wastes such as fly ash (FA), blast furnace slag and silica fume as
raw material instead of cement is advantageous both economically and environmentally to
reduce the need for OPC (Khale and Chaudhary, 2007; Islam et al., 2014). In addition to
eliminating the use of OPC, the growing concern of sustainable development for green concrete
has led to the study of new building materials called as “geopolymers”.
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Geopolymer is produced with the composition of binding materials containing large amounts
of silica and alumina and activated by the use of alkaline liquid (Jumrat et al., 2011; Adam and
Horianto, 2014). Geopolymer production does not require the high temperature for the
calcination, and also, the geopolymer can be produced from industrial by-products with
minimal energy. Thus, compared to OPC production, the amount of greenhouse gas supplied to
the environment decreased by 44-64% (McLellan, 2011; Connie et al., 2018). The desired
characteristics of geopolimer is based on the composition of solid raw material depends on the
molecular structure, the temperature and duration of the thermal curing or calcination process,
and the reaction of the respective chemicals with the required molar mixing. FA is a suitable
raw material for the geopolymerization technology obtained from thermal power plants by
electrostatic or mechanical deposition of particles for geopolymer production since
geopolymerization is linked to the alumina-silicate chain (URL1). Komnitsas, (2011) stated that
the most common alkali activators used in the production of geopolymer materials are sodium
hydroxide (NaOH), sodium silicate (Na2SiO3), and potassium hydroxide (KOH) or potassium
silicate (K2SiO3). Komljenović et al. (2010) found that the nature and concentration of the
activator is the most dominant parameter in the alkali activation process. Additionally, the
degree of hydration reactions can be increased by the alkaline concentration in the geopolymer
mix and thus, pore volumes reduces by improving microstructural properties of the C-S-H
product (Pacheco et al. 2007; Ling, 2018). Also, Ling (2018) determined that curing
temperatures changed between 50-80 °C are widely acknowledged values used for successful
geopolymer hydration. However, it was highlighted by the researchers that the concentration of
activator has a greater effect on the mechanical strength than those of the curing temperature
and time (Bakharev, 2005; Hu et al., 2009; De Vargas et al., 2011). Moreover, Hardjito et al.
(2017) indicated that the increasing ratio of FA had a positive effect on the workability of FA
based geopolymer concrete. Additionally, it was stated that the increasing curing period time
even with low curing temperature enhanced compressive strength, tensile strength, and modulus
of elasticity of geopolymers.
This study covers an experimental study to obtain the best design parameters for the production
of alkali activated geopolymer material. For this purpose, 6 mixtures were designed with
different liquid/material (FA and sand) and alkaline activator ratios (1, 2, and 3). At the end of
the curing process, physical tests were determined via bulk density, water absorption tests while
mechanical properties were obtained by compressive and flexural tests at the related testing
age.
2. MATERIALS AND METHOD
FA used in this study was obtained from Çatalağzı Thermal Power Plant in Zonguldak (FA).
Table 1 presents the physical and chemical properties of FA. As seen Table 1, FA can be
classified as class F type according to ASTM C618 (2000). A special sand called as Rilem
Cembureau (specific gravity: 2.56, density: 1.35 kg/dm3) (TSE EN 196-1) was used as fine
aggregate. The alkaline activator was comprised of sodium silicate solution (Na2O=14.7%,
SiO2=29.4% and H2O=55.9) and 12M sodium hydroxide solution. In the first step, two different
alkaline solution/material ratio (FA+standard sand) (L/M) were determined as 0.20 and 0.40,
respectively. And then, Na2SiO3 with NaOH in ratio of 1, 2, and 3 by weight were used for the
design of geopolymer mortars, respectively. After producing the geopolymer mortar, the
samples were cured at 70 oC for 24 hrs. The details of mix design of the geopolymer mortar are
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given Table 2. The test batches were produced until obtaining the slump flow diameter in 16±2
cm.
Table 1. Chemical composition of FA
Compounds
Amount (%)
CaO

1.77

SiO2

42.12

Al2O3

20.27

Fe2O3

6.07

MgO

1.44

K2O

3.81

Na2O

0.26

Others
Loss on ignition (LOI) (%)

1.52

Specific gravity

2.04

BET (m2/g)

1.11

In the preparing of geopolymer mixture, first of all, sodium silicate and sodium hydroxide were
mixed to get the determined ratio for the alkaline solution (Na 2SiO3/NaOH) into the mixer.
Then, FA and sand were added to the mixer and mixtured slowly for 5 minutes to achieve the
homogeneity. The mixed mortar was poured into pre-prepared molds with the dimensions of
40x40x160 mm. Finally, the prepared geopolymer samples were placed in a laboratory oven
for thermal curing at 70 °C for 24 hours. The mixtures given in Table 2 were coded based on
the testing parameters such as the ratio of L/M, the ratio of Na 2SiO3/NaOH. For example, if the
L/M ratio and Na2SiO3/NaOH ratio were used as 0.2 and 1, respectively, this geopolymer
mortars were denoted as 20FA-1.

Sand (g)

NaOH/Na2SiO3 ratio
Alkali activator
/Material ratio
1/1

1/2

1/3

%20

120/120

80/160

60/180

%40

240/240

160/320

120/360

Testing
Temperature (oC)

70

800

400

Fly Ash

Table 2. Geopolymer sample mixture properties

1190

While the physical properties of the samples were measured by the bulk density and water
absorption tests according to ASTM C642-13 (2013) at 28 days, mechanical properties were
tested via the compressive and flexural strength tests conducted by ASTM C 348-14 (2017) and
ASTM C 349-14 (2017) at 90 days, respectively. The average of six measurements for each test
is reported.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Bulk Density (kg/m3)

As seen in Figure 1, the bulk density values of geopolymer samples changed between 1842 and
1944 kg/m3. The bulk density of hardened mortars was increased by the ratios of L/M. However,
the highest bulk density values were obtained at the ratio of Na 2SiO3/NaOH=2. This may be
attributed to the change in homogeneity of the geopolymer matrix by the presence of fine sand
(Kong and Sanjayan, 2010).

2000
1600
20FA
1200
40 FA

800
400
0
1

2

3

Na2SiO3/ NaOH ratio

Figure 1. Bulk density of geopolymer mortars
Figure 2 indicates that the water absorption values of geopolymer mortars measured at 28 days
with different design parameters. The lowest water absorption capacity of geopolymer samples
produced at 70 °C curing temperature was found as 10.73% for 20FA-3 while 40FA-1 had the
highest one (22.87%). A seen in Figure 2, the increasing ratio of L/M resulted in an increment
of water absorption capacity for the geopolymer mortars.
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Figure 2. Water absorption capacity of geopolymer mixtures

40
35
30
20FA

25
20

40 FA

15
10
5
0
1

2

3

Na2SiO3 / NaOH ratio
Figure 3. Compressive strength of geopolymer mixtures
Compressive and flexural test results of mixtures are given in Figures 3 and 4 at 90 days,
respectively. Despite the increasing L/M ratio, excessive amount of fine Rilem sand gave a
reverse effect for the characteristic properties of geopolymer. At 90 days, the lowest
compressive and flexural strength values of geopolymer samples were 8.1 and 3.2 MPa for
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40FA-1 while 20FA-2 had the highest values found as 36.5 and 8.7 for compressive and flexural
test results, respectively.

Figure 4. Flexural strength of geopolymer mixtures
Increasing of Na2SiO3/NaOH solution ratio up to 2 improved the reaction rate and lead to a less
porous structures in geopolymer matrix. It may therefore result lower water absorption capacity,
thus increases strength for the FA-based geopolymer system (Fernandez and Palomo, 2005;
Ling, 2018). The reaction kinetics and the rate of crystallization were affected by the presence
of soluble silica. Additionally, the higher percentages of soluble silica in geopolymer affected
the dissolution of FA, thus promote the precipitation of larger molecular species, creating in a
stronger Si rich gel formation which is responsible for strength development of the material
with an enhanced density (Zuda et al. 2006; Ling, 2018). But, as seen in Figures 3-4, there was
an optimum limit for the Na2SiO3/NaOH solution ratio, such that exceeding this limit resulted
the adverse conclusion for the strength characteristics of the geopolymer (Comrie and Kriven,
2003; Nguyen et al., 2017).
4. CONCLUSION
Based on the findings of the study, the following conclusions can be drawn:
 Producing geopolymer mortars with L/M ratio of 0.4 resulted in adverse effect for the
water absorption, compressive and flexural strength of geopolymer when compared to
the ones generated with lower one due to the excessive amount of fine sand.
 Increasing the ratio of Na2SiO3/NaOH gave an increment of strength characteristics up
to an optimum point obtained as 2.

1193

 Production of FA-based geopolymer not only provides an opportunity to use FA as a
sustainable green material by alkaline activation but also avoids the disposal problems
of FA. Additionally, this study contributes the sustainable development technology by
decreasing CO2 emissions into the atmosphere since it is a cement-free technology.
Thus, geopolymers manufactured in this study with the desired strength characteristic
can be used building bricks blocks, tiles, prefabricated materials as well as the
infrastructure works.
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Abstract
Fly ash (FA), which is an industrial solid waste released by the burning of coal in thermal power
plants, is responsible for causing environmental problems. Radiation is also an environmental
problem besides causing health problems for human being. Geopolymer is a specialized
building material resulting from the reaction of a source material, which is rich in silica and
alumina, with alkaline solution. It is ordinary Portland cement (OPC) free building material. It
has been reported that geopolymer building material has good engineering properties with a
reduced carbon footprint resulting from the total replacement of OPC as greener alternative. In
this study, it is aimed to measure radiation absorption of geopolymers produced from the
reaction of FA, which was supplied from İsken Sugözü Thermal Power Plant (Adana, Turkey)
and rich in silica and alumina in total content of 83.74, with alkaline activators (sodium
hydroxide and sodium silicate) at curing temperatures (70 oC and 100 oC). In the study, lattice
measurement system consisting of nested lead plates to avoid unwanted radiation was designed
to determine radiation absorption of geopolymers. By using this new measurement system,
geopolymer was found to be 5% radiation absorption capacity.
Keywords: Building material, Environment, Fly ash, Geopolymer, Radiation

1. INTRODUCTION
In the case of waste disposal, the biggest problem facing industries is the safe and efficient
disposal of by-products such as fly ash and blast furnace slag produced in large quantities during
the combustion of waste, sediment and coal used. Most of this ash from thermal power plants
is stored in appropriate areas and then dumped in landfills. Regular storage is not a highly
preferred option because it not only causes a large financial burden for thermal power plants,
but is also responsible for future environmental costs and regular storage arrangements. In
addition to these problems, the increased burden of toxic metals in the storage area potentially
increases the threat to groundwater contamination. (Khale and Chaudhary, 2007).
Fly ash (FA) is driven out of the boiler with flue gases in coal-fired power plants and then
generally captured from flue gases by some special equipments (e.g. electrostatic precipitators
or other particle filtration equipment) before the flue gases reach the chimneys. It poses a major
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threat to the environment due to its adverse effects on biological diversity as well as its impact
on groundwater. (Ling, 2018).
One of the most important objectives in obtaining sustainable construction materials is to
minimize the excessive use of virgin materials used to produce cement, coarse and fine
aggregates and to minimize environmental damage. The use of industrial by-products such as
fly ash (FA), silica fume, ground granulated blast furnace slag and rice husk ash as a substitute
for cement or as additional materials to cement has a constructive effect in minimizing
greenhouse gas emissions. Millions of tons of industrial waste are produced each year, most of
which is disposed of in the trash and very few are recycled. In recent years, there has been
increased awareness of the amount and diversity of hazardous solid waste generation and its
impact on human health. Increased concerns about the environmental consequences of waste
disposal have led researchers to investigate the use of waste as potential construction materials.
In order to obtain an environmentally friendly and sensitive concrete, many studies are still
going on for using waste concrete to produce green concrete. The most successful of the
researches was the development of geopolymer concrete to eliminate the use of cement. FAbased geopolymer concrete was first introduced in 1979 by Davidovits to reduce the use of
ordinary Portland cement (OPC) in concrete. (Islam et al., 2014).
OPC has been the most common cementitious material used to produce concrete, mortars, and
cementitious composites in general. However, each ton of Portland cement releases about a ton
of carbon dioxide into the atmosphere. The average world carbon intensity in cement production
was assessed 0.81 kg CO2/kg cement two decades ago. The greenhouse gas emission from the
production of Portland cement is about 4 billion tons annually, which is about 7% of the global
greenhouse gas emissions. The commitment towards limiting CO2 emissions and stopping
global warming has generated a burgeoning interest in finding alternative binders for OPC.
Geopolymer concrete, obtained from different types of binder and having a completely different
chemistry and microstructure than the one of OPC concrete, represents a promising alternative
(Bhutta et al., 2017).
The radiation sources are generally occurred from cosmic and terrestrial radiation. Radiation
sources are potentially harmful and they can be found in water, air, food and building materials
(ICRP, 2015). The levels of radiation are generally depend on the origin of the materials.
Cement is an important construction material we use for buildings and it is known that some
construction materials are naturally more radioactive. Therefore, radiation protection from
natural radioactivity in building materials becomes important topic to be investigated
(UNSCEAR, 2000; Merle et al., 2012; Zalewski et al., 2001). Since the radioactivity is harmful
to human health, the determination of natural radioactivity emitted from building materials is
important for the protection of workers and public in a long term. In the present work, radiation
absorption values of geopolymer building materials produced by using FA supplied from İsken
Sugözü Thermal Power Plant (ISTPP) in Adana (Turkey), Rilem Cembureau standard sand
alkali activators (Na2SiO3 and NaOH) were measured by using Geiger-Müller Counter GammaScout system which is a device for the detection of all types of radiation such as alpha, beta and
gamma rays.
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2. MATERIALS AND METHODS
In this study, geopolymer building materials were used as material. Some details about contents
of these materials are given in Table 1. Mixing ratios of geopolymer building materials cured
at 70 and 100 oC for 24 hours in an oven are given Table 2.
Table 1. Properties of materials used in this study
Contents
ASTM C618 (2000)
Class-F FA

SiO2: 62.28, Al2O3: 21.46, Fe2O3: 7.01, CaO: 1.53, Na2O: 0.26,
MgO: 2.37, K2O: 3.81, SO3: 0.07, Others: 1.21 in %
BET: 2.26 m2/g, Loss on ignition (LOI): 1.78%

Rilem Cembureau
standard sand

Complied with TSE EN 196-1 (2009) specification

Alkali activator

NaOH/ Na2SiO3 within the ratios of 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:2.5 and
1:3 by weight, respectively.

Table 2. Mixing ratios of geopolymer building materials used in this study
Sample Number
Mixing ratios of geopolymer building material
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

70 oC
Na2SiO3=1:2 (%20)
NaOH/Na2SiO3=1:1 (%20)
NaOH/Na2SiO3=1:1(%20)
NaOH/Na2SiO3=1:1.5 (%20)
NaOH/Na2SiO3=1:2 (%10)
NaOH/Na2SiO3=1:2 (%20)
NaOH/Na2SiO3=1:1.5 (%10)
NaOH/Na2SiO3=1:1.5 (%20)
NaOH/Na2SiO3=1:2.5 (%10)
NaOH/Na2SiO3=1:3 (%20)
100 oC
NaOH/Na2SiO3=1:3 (%20)
NaOH/Na2SiO3=1:1 (%10)
NaOH/Na2SiO3=1:2 (%10)
NaOH/Na2SiO3=1:1.5 (%10)
NaOH/Na2SiO3=1:1.5 (%20)

In order to measure the radiation absorption percentage of the geopolymers, a lattice system
(Figure 1) was designed.
The measurement of the radiation absorption for the geoplymer samples is carried out in physics
laboratory of Niğde Ömer Halisdemir University. Radiation absorption measurements were
performed using Geiger-Muller counter with 137-Cs radioactive source with in covered 4 mm
thick lead shielding box. The schematic design of experimental setup is shown in Figure 1. The
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measurements were performed by reading the value on the counter that detects gamma rays
emitted from the radioactive source.
In the first step, the Geiger-Müller counter was placed outside the lead-shielded box, and then
gamma-rays emitted from the radioactive source (Cs-137) placed inside the shielded box were
detected (Figure 1.a) for 1 hour in the absence of geopolymer building materials. In the second
step, a geopolymer building material was placed between the Geiger-Muller counter and
radioactive source (Figure 1.b) inside the shielded box. Each measurement took for period of 1
hour, after the measurement the amount of radiation absorbed by each geopolymer specimen
was determined (Table 2) proportionally.

Cs-137
Radioactive
Source

Cs-137

~5 cm

Lead Radiation Shield
Gamma-Scout
Geiger
Counter

Geopolymer building material

Muller
(a)

(b)

Figure 1. The schematic representation of experimental setup
3. RESULTS AND DISCUSSION
Radiation counts obtained from Geiger Muller apparatus are shown in Table 3. Radiation
absorption percentage of the geopolymer building materials are calculated by using these counts
and given also in this table. Average radiation count for reference measurement was ~1083 for
one hour in this equipment when geopolymer was not exist.
As seen in Table 3, radiation absorption values were found between 0.83 and 5.20% in
geopolymer building materials produced at 70 °C. The material produced with NaOH/Na2SiO3
in ratio of 1.5 (20%) had the highest radiation absorption capacity for this group.
Radiation absorption values were determined between 1.56 and 5.44% for the geopolymer
building materials produced at 100 oC. The material produced with NaOH/Na2SiO3 in ratio of
2 (10%) had the highest radiation absorption capacity for this group.
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Table 3. Radiation count and its percentages for geopolymer composite samples in 1 hour
period

Cs-137

~1 hour count [1]
Average: 1043
Radiation Absorption Percentage: 3.69 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [2]
Average: 1050
Radiation Absorption Percentage: 3.04 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [3]
Average:1029
Radiation Absorption Percentage: 4.98 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [4]
Average: 1026
Radiation Absorption Percentage: 5.20 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [5]
Average: 1055
Radiation Absorption Percentage: 2.58 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [6]
Average: 1050
Radiation Absorption Percentage: 3.04 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [7]
Average: 1036
Radiation Absorption Percentage: 4.33 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [8]
Average: 1053
Radiation Absorption Percentage: 2.77 %

~5 cm
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Cs-137

~1 hour count [9]
Average: 1074
Radiation Absorption Percentage: 0.83 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [10]
Average: 1070
Radiation Absorption Percentage: 1.20 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [11]
Average: 1066
Radiation Absorption Percentage: 1.56 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [12]
Average: 1033
Radiation Absorption Percentage: 4.61 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [13]
Average: 1024
Radiation Absorption Percentage: 5.44 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [14]
Average: 1036
Radiation Absorption Percentage: 4.33 %

~5 cm
Cs-137

~1 hour count [15]
Average: 1025
Radiation Absorption Percentage: 5.35 %

~5 cm
4. CONCLUSION
It is important to know whether the geopolymer building material is useful for radiation
protection. Although the determination of radiation absorption in geopolymer building material
is important, there are limited studies in the literature regarding this parameter. Binici et al.
(2012) determined the physical, mechanical and radiation permeability and absorption
properties of slag, FA, silica sand and pumice-based geopolymers [11]. It was measured that
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these geopolymers absorbed radiations in 5.9 and 17.3 keV energy. Only FA-based
geopolymers absorbed 26 keV radiation effectively. Therefore, they could be used for radiation
absorption material in the places using 26 keV radiation. On the other hand, Binici (2013)
produced geopolymer mortars incorporating granulated blast furnace slag, FA, silica sand and
pumice with NaOH in curing temperature of 100 and 150 °C for 20 hours [12]. In his study,
geopolymer mortars were exposed to gamma and X-ray radiation. Water absorption, unit
weight, flexural and compressive strength, adhesion properties of ultrasonic sound transmission
and radiation absorption of the samples were investigated. Highest linear absorption coefficient
was obtained from the sample incorporating blast furnace slag. It was reported that these
geopolymer mortars may be used in the structures that are exposed to radiation.
In the present study, FA-based geopolymer building materials activated with NaOH and
Na2SiO3 and cured at 70 and 100 ºC were used as material. Radiation absorption of these
materials were investigated. It was found that geopolymer building materials incorporating FA
have radiation absorption capacity, especially due to their porous structure. The highest
radiation absorption value (5.44%) was determined in the 13 th sample produced in
NaOH/Na2SiO3=2 mixture ratio and cured at 100 °C. As a result of this study, it was concluded
that geopolymer building materials could be used in structures exposed to radiation. In this
context, it is considered that the use of FA in geopolymer building materials will contribute to
the protection of human health against radiation. Reusing FAs in order to produce geopolymer
building materials have another advantage. Since FAs are converted into geopolymers and used
in building material mixtures, they offer a great environmental advantage by solving waste
storage problems. Furthermore, using geopolymer building materials is also expected to reduce
CO2 emission, contributing solution of the industrial solid waste problem and saving money for
economy.
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Abstract
Geochemical and mineralogical analysis is widely used to characterize soil parent material and
to relate it to the host rock. When it is applied to a soil profile, it can give a genetic signal of
chemical and mineralogical transformations due to soil-forming processes. In this study, ten
selected soil profiles in Altınordu, middle Black Sea region, were analyzed for genetic signals
of soil ageing, eluviation and illuviation, and other processes.
The mineral assemblages and geochemical content in a vertical weathering profile developed
over a Limestone and Gabbro terrain were studied for their relative abundances. The soil is
classified as brown podzols and defined by distinct A-, B- and C-horizons with thicknesses of
10-20, 60-80 and 140-150 cm, respectively. It is observed that the ratio of sand and clay in soil
horizons developed on Limestone and Gabbro increased with the depth of the profile. Prevailing
minerals through the Limestone profile are calcite, and the clay minerals including smectite and
illite. The primary mineral assemblage of Gabbro profile consists of 50-60% feldspars, 25-40%
pyroxene, 20-30% olivine, 20% hornblende and 05% opaque minerals. The mineralogical
studies carried out on Gabbro indicate that the amount of quartz minerals in upper horizons of
the soil increased, but that the amount of feldspar, pyroxene, amphibole and olivine minerals
decreased. The soil horizons developed on Limestone and Gabbro, the amount of oxides such
as Al2O3, Fe2O3 and MnO were increased and CaO, MgO, Na2O, K2O and P2O5 decreased with
respect to host rock. It is observed that in this locality, the mobile trace elements such as Co, Sr
and Cd were leached vertically, the semi-mobile trace elements such as Cu, Ni, Ba and Zn, are
leached away completely and the immobile trace elements such as Cr, Nb, Ce, and Zr were
concentrated in soil profile. The data obtained from this locality is in the range of the North
American Shale Composite (NASC).
Keywords: Forest soil, Geochemical and mineralogical analysis, Gabbro,-Limestone, Quaternary, Weathering,

1. INTRODUCTION
There is no doubt that the amount of harmful substances and CO2 in the atmosphere is balanced
by the dissolution of minerals in the rocks. Harmful substances and CO2 in the atmosphere are
removed from the atmosphere via salinization, acidification, oxidation or hydrolysis reactions
between carbonic acid and silicates. The weathering of mafic minerals such as olivine,
pyroxene, amphibole, and biotite is very important because of the soluble ions of [Ca] ++, [Mg]++
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and [HCO3]- formed during weathering. Felsic minerals such as quartz, feldspar, feldspathoid,
and muscovite also undergo weathering and deliver soluble [K]+, [Na]+ and [HCO3]- to the
groundwater and rivers (Velbel et al., 1996, Schroeder et al., 2000). The sequence of mineral
decomposition i.e. calcite, olivine, pyroxene is very important to know which silicate
decomposition is removed from the environment by CO2 and other acids inputs (Gürel and
Çopuroğlu, 1994). In this light, mineralogical and geochemical studies of mafic and felsic areas
are important and to the understanding of climate changes (Soil Survey Staff, 1998, zonal soils,
chestnut forest). The study area is also located in the Black Sea region has undergone a broadly
consistent morphoclimatic history over the last ice age. Brown soils, which developed on a wide
range of limestone, mudstone, and volcanic rocks, are most representative soils of Black Sea
regions. Most of these soils can be considered as podzolic soil developed under the climatic
regime of 1,200 mm annual rainfall of which is 550 mm annual evaporation and 650 mm
percolation and runoff (DSİ, 1991, Soil Survey Staff, 1998, zonal soils, chestnut forest).
In the studied area of the Black Sea region, some soil levels were studied by Gürel and
Çopuroğlu (2004), Gürel (2017), who made field observations and performed petrographic and
geochemical studies over a geographically restricted area. However, there is no information
available regarding the vertical distribution of the pedogenic properties of the Limestone and
Gabbro soil-profiles of the Ordu-Altınordu part of Black Sea region in relation to climatic
changes during the late Quaternary. The aims of this study were to (1) investigate the pedogenic,
mineralogical, and geochemical properties of newly discovered Gabbro, Limestone and on it
developed soil profiles, of the late Quaternary aged and (2) determine the origin of various
minerals including clay in the sedimentary and magmatic rock section and soil profile
developed on it occurring in Altınordu district of Yeşilyurt forests, Black Sea region.
2. GEOLOGIC SETTING
The study area is composed of volcanic and sedimentary rocks that deposited in the Upper
Cretaceous-Eocene time interval. Volcanism in the region is composed of andesite, basalt, and
trachyandesite and contains tuff-breccia and conglomerate. In general, sedimentary rocks
consisting of limestone-claystone-sandstone-marl, mudstone-tuffite and conglomerate cover
large areas. All these volcanic and sedimentary rocks were overlain by the Upper Cretaceous
and Tertiary young intrusives. In the study area, from the bottom to the top, the following units
were distinguished on the basis of lithostratigraphy (Çınar et al., 1998, Yıldız and Gürel, 2005;
Figure 1).
(a) Sandstone - mudstone intercalated andesite - basalt lava and pyroclasts (Krüv): It is one of
the lowest units of the stratigraphic section of the region. It consists mainly of andesite - basalt,
lava, and pyroclasts and is intercalated with thick sandstone and mudstone. The total thickness
of sections approximately 1.000 m, but the discordant basal contact with the bottom rocks is
not seen anywhere in the Altınordu area.
(b) Trachandesite - andesite lava and pyroclasts (Ta): These units, which conformably overlie
the Upper Cretaceous basic units, start with pyroclasts at the base and sometimes show
significant stratification; these rocks range in thickness from 600 cm to 750 m.
(c) Limestone - sandstone - conglomerate - mudstone - tuffite intercalated sedimentary series
(Krü - E): This series, which is overlain on the trachyandesites, is composed entirely of
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sedimentary units. It usually starts with thick-bedded limestones and ends with marl and
mudstones. They show thin layering; these rocks range in thickness from 500 cm to 650 m.
(d) Gabbro (G): Macroscopically gray-greenish dark blackish color and coarse-grained depth
rock. It is microscopically holocrystalline in texture and contains plagioclase (labrador),
clinopyroxene (diopside-augite), olivine and biotite crystals and opaque minerals. The age of
the gabbroic is thought to be Upper Cretaceous or younger.
(e) Andesite dyke (A): Gray-black appearance, fine-grained andesite dykes with
macroscopically calcite-filled gas voids are microscopically porphyritic in texture and contain
plagioclase (andesine-oligoclase) and amphibole (hornblende) phenocrysts.
(f) Basalt dyke (B): It is macroscopically black in color and fine-grained. It is microscopically
porphyritic in texture and contains plagioclase (labrador-bytownite) and clinopyroxene (augite)
phenocrysts. Microliths consisting of plagioclases exhibit flow and intersertal tissue.
(g) Andesite - basalt lava and pyroclasts with sandstone - claystone - marl intercalations (Ev):
These series are conformably overlain by Upper Cretaceous - Eocene sedimentary series,
volcano-sedimentary formations. Sedimentary levels are intercalated in volcanic rocks; these
rocks range in thickness from 100 cm to150 m.
(h) Old Alluvium and New Alluvium (Qe and Qy): Old alluviums are observed in marine
coastal areas and consist of gravel, sand, clay and silt sedimentary materials. The new alluvium
contains unblocked gravel, sand, and silt.

Figure 1. Simplified geologic map of the Ordu district Yeşilköy area showing the location of
the study area and the measured sections (*), (modified after Gürel 2017).
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3. MATERIALS AND METHODS
Fieldwork was carried out using existing geological maps of the Altınordu-Yeşilyurt areas
modified from the 1:25,000 scale MTA map. To identify the lateral and vertical distributions
of soil horizons, four stratigraphic sections within the study area were examined (Figure 1).
Fourteen samples, representative of the various Horizons of the Gabbro and Limestone (G1-G7
for Gabbro and L1-L7 for Limestone samples, Figure 2), were analyzed with respect to their
mineralogical characteristics by polarized-light microscopy (Olympus-BH-2 3M0548 Pol.), Xray powder diffractometry (XRD) (Siemens D 5000, Diffrac AT V. 3.1), and scanning electron
microscopy (SEM) equipped with energy dispersive X-ray microanalysis (SEM-EDX) (Noran,
Cam scan, Pioneer TP 250). The XRD analyses were performed using CuKα radiation and a
scanning speed of 1°2θ/min. For unoriented mounts of powdered whole-rock samples were
scanned to determine the mineralogies of the bulk samples. Samples for clay analysis (<2 mm)
were prepared by separation of the clay fraction by sedimentation, followed by centrifugation
of the suspension after overnight dispersion in distilled water. The clay particles were dispersed
by ultrasonic vibration for about 15 minutes. Four oriented specimens of the <2 mm fraction
were prepared from each sample: they were air dried, ethylene glycol solvated at 60°C for 2 h,
and thermally treated at 350°C and 550°C for 2 h. Semiquantitative analyses of rock-forming
minerals were obtained using the external standard method of Brindley (1980), whereas the
relative abundance of clay mineral fractions was determined using their basal reflections and
the mineral intensity factors of Moore and Reynolds (1989). Representative clay-dominated
bulk samples were prepared for SEM-EDX analysis by adhering the fresh, broken surface of
each rock sample onto an aluminum sample holder and coating with a thin film (350 Å) of gold
using a Giko ion coater. Chemical data for 14 representative samples of soil horizons, Gabbro,
and Limestone from the Yeşilköy area were acquired by inductively couple plasma-atomic
emission spectroscopy (ICP-AES) for major-element analyses at the ACME Analytical
Laboratories Ltd (Canada). In these analyses, detection limits ranged from 0.01 to 0.1 wt.% for
major elements, and 0.1 to 5 ppm for trace elements.2.3. Equations
4 RESULTS
4.1. Description of the Local Stratigraphic Section
Two Stratigraphic sections were measured in the investigated area; one from Quaternary age
Gabbro terranes (Gabbro) and the other from the Limestone terranes of the late Quaternary age
Altınordu forest (Limestone), (Figure 1-2).
The Gabbro terrane horizons including A and EB (up to 16 cm) were developed on the highly
altered parent rock. Zones Bt, BC, C1, and C2 (up to 62 cm) were highly altered in which clays
washed out from the overlying zones were redeposited. The organic matter having a thickness
of 10–15 cm lies over mineral matter (O, organic zone). E and EB soil zones have been
developed under this organic zone. Due to the strong wash of the basic ions the colors of the
soils in these zones have grayed. Bw and BC zones developed on gabbro are rather thick and
they locally reach up to 62 cm in depth. The colors of these zones range from brown to light
brown (Munsell color, 7.5 YR 4/4 and 10 YR 5/3). EB zones are thicker than 10 cm and they
include fine components of grain sizes up to 2 mm, but the gravel is also present sporadically.
C1 soil zone is formed of strongly weathered Gabbro blocks with which a large amount of fine
grain soil of brown color (Munsell color, 7.5 YR 5/2) occurs. The zone C1 sharply passes into

1207

the zone C2, containing coarse-grained host rock gravels, C2 zone takes place under the C1
prevalent light brown color.
In this study, second soil profiles formed on limestone in Altınordu forest drainage basin of
Yeşilköy have been selected for sampling 37 T 392382 E, 45 33007 N, UTM data. The
Limestone terrane soil horizons containing A, EB, and Bt have been formed on the well-altered
Limestone (up to 0-46 cm), but BC and Cw have been weakly altered showing very strong
illuviation of clay. In the study area, organic (O) and EB soil horizons having grayish color
have been well formed with a thickness of 4 cm. Bt horizons have been also well developed
with the structure having a blocky angular due to the clay texture. BC and C 1 and C 2 horizons
which have larger thicknesses (≈40 cm) are not well formed compared to the Bw soil horizon.
Cw horizon is formed of strongly weathered Limestone blocks with fine grain parts of emerging
of brown color. On the other hand, Limestone takes place under the C 1 horizon and has
prevalently white color.

Figure 2. Gabbro (A) and Limestone (B) sections and soil profile developed on it occurring in
the study area (locality: Sarı Boğaz; 37 T 392382 D; 45 33007 K, UTM, m, height: 770 m;
D1-D7; L1-L7: sample no).
4.2. XRD Determination
Representative XRD results of Gabbro (G1-G7 sample no) and Limestone (L1-L7 sample no)
of the two sections are shown in Figures 3-4 with stratigraphic locations shown in Figure 2. The
samples of Gabbro and Limestone were organized in order of decreasing age, starting with the
oldest at the bottom host rock. The Gabbro consists of the primary mineral assemblage of 5060% feldspars, 25-40% pyroxene, 20-30% olivine, 20% hornblende and 05% opaque minerals.
The mineralogical studies carried out on Gabbro indicate that the amount of quartz and clay
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minerals such as smectite, chlorite, and illite minerals in upper horizons of the soil increased,
but that the amount of feldspar, pyroxene, amphibole, and olivine minerals decreased.
Prevailing minerals through the Limestone are calcite and the accessory clay minerals including
smectite and illite. The mineralogical studies carried out on Limestone soil horizons indicate
that the amount of quartz and clay minerals such as smectite, chlorite, and illite in upper
horizons of the soil increased, but that the amount of calcite minerals highly decreased. These
soils mentioned above provide elements (anion and cation of the specific elements), water,
anchorage to the trees, and a specific temperature regime in the root horizons.

Figure 3. Gabbro rock section and soil profile developed on it occurring in the study area and
its XRD patterns (smc: smectite, chl: chlorite, ill: illite, amf: amphibole, qtz: quartz, fds:
feldspar, cal: calcite), (modified after Gürel 2017).

Figure 4. Limestone rock section and soil profile developed on it occurring in the study area
and its XRD patterns (smc: smectite, chl: chlorite, ill: illite, amf: amphibole, qtz: quartz, fds:
feldspar, cal: calcite)
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4.3. Geochemistry
Representative chemical analyses of the samples G1-G7 (Gabbro terrain) and L1-L7
(Limestone terrain) of the Altınordu-Yeşilköy area are given Table 1-2.
The soil horizons developed on Limestone and Gabbro, the amount of oxides such as Al2O3,
Fe2O3, and MnO were increased and CaO, MgO, Na2O, K2O and P2O5 decreased with respect
to the host rock. These elements, as well as plant nutrients, rainwater is filtered from the soil,
where it mineralizes, thus forming normal mineralized groundwater. If the soil and rock
ecosystem presents an unstable state (under low pH), that is, the basic character elements (such
as [Na]+, [Ca]++, [Mg]++, [K]+, etc.) dissolved, the quality of the groundwater decreases
accordingly (Gürel, 1991, Gürel and Çopuroğlu, 1994).
It was determined that mobile trace elements such as Co, Sr, Cd were transported vertically in
the soil ecosystem and precipitated in the lower soil horizons. In this way, mobile trace element
enrichment is possible in some of the soil horizons in comparison to the parent rock.
Semi-mobile trace elements such as Cu, Ni, Ba, and Zn move away from some soil horizons
with the water leached from the soil ecosystem. In this way, these element concentrations are
usually reduced in some soil horizons.
Immobile trace elements such as Ti, Cr, Zr, Nb, Ce are not removed from the soil ecosystem,
so they have been enriched in the upper horizons of the soils. However, during soil formation
(pedogenesis) the concentration of the immobile trace elements can be removed from the soil
ecosystem (Gürel, 1991).
Table 1. Major and trace element contents of Gabbro terrain and on it developed horizons,
representing different lithological levels
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Table 2. Major and trace element contents of Limestone terrain and on it developed horizons,
representing different lithological levels.

5. CONCLUSIONS
According to grain size analyze, on gabbro and limestone developed soil horizons amount of
clay and sand grains are increasing to the upper soil horizons.
Investigations on the mineral amount of the soil horizons from these rocks reveal that the
amount of quartz and clay minerals such as smectite, chlorite, and illite in the upper horizons
of the soil is increased while the amounts of minerals such as feldspar, olivine, pyroxene, and
amphibole or calcite are decreased and new clay minerals are formed (formation of clay
minerals).
During this weathering process illite, montmorillonite, chlorite, and kaolinite are newly formed.
The main element oxides, CaO, MgO, Na 2O, K2O and P2O5 decrease in the upper horizons of
the soil (solum, A and B horizons).
On the other hand, Al2O3, Fe2O3, and MnO elemental oxide contents are increasingly stored in
the soil ecosystem. The enrichment of Al2O3 and heavy metals present negativity for vegetation
and groundwater.
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It is observed that in this localities, the mobile trace elements such as Co, Sr, and Cd were
leached vertically, the semi-mobile trace elements such as Cu, Ni, Ba, and Zn, are leached away
completely from some horizons and the immobile trace elements such as Cr, Nb, Ce, and Zr
were concentrated in upper soil horizons. The data obtained from these localities is in the range
of the North American Shale Composite (NASC).
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Özet
Hızlı nüfus artışı, özellikle sanayi devrimiyle başlayan ve hızla gelişen teknoloji ve temel
kalkınma tercihinin sanayileşme olarak seçilmesi doğal çevre üzerinde baskıları arttırmakta,
doğal çevrenin kendisini yenileme gücünü yitirmesine neden olmaktadır. Bu sorunların
yaşanmasında en büyük etkenler, koruma ve kullanım dengesinin yeterince kurulamaması ve
alan kullanım planlarında alanın doğal potansiyel özelliklerinin yeteri kadar dikkate
alınmamasıdır. Doğal ve kültürel kaynakları koruma yönetiminin temelinde, fiziksel çevrenin
işlevselliğini ve çok yönlü yararlanmayı sağlayacak planlama, tasarım ve yönetim yer almalıdır.
Küresel ölçekteki gelişmeler karşısında bütün dünyada insan gereksinimlerini karşılamada
temel kaynak olan doğanın bilimsel esaslara dayalı olarak korunarak kullanılması yönünde
planlanması gerekliliği ülkemiz gündemine de yansımaktadır. İnsan-doğa ilişkilerini korumayı
ve aynı zamanda çevresel ve ekonomik gelişmeler arasındaki dengeyi kurmayı hedefleyen yer
seçimi çalışmaları da giderek önem kazanmıştır. Hızlı kentleşmeye bağlı olarak gelişmekte olan
sanayileşme sektörü için de yer seçimi çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde öncelikli
konulardan birisi haline gelmiştir. Sanayi sektörü açısından en uygun alanların belirlenmesi için
mevcut çalışma alanlarının biyofiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel ve diğer çevresel
değişkenleri dikkate alınarak uygunluk haritalaması yapılmalıdır. Yer seçimi çalışmalarında
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı elek analizi ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemleri
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmada; CBS tabanlı elek analizi ve AHP yöntemleri yardımıyla Sivas kent merkezi yakın
çevresinde sanayi açısından en uygun alanlar belirlenmiştir. Bu kapsamda; çalışma alanının
yerleşim alanları, anayol, demiryolu, nehir, baraj gölü, arazi yetenek sınıfları, jeoloji, eğim,
erozyon ve orman alanları kriterlerini ortaya koyan 1/25.000 ölçekli sayısal paftalar
kullanılmıştır. Bu veriler, CBS temelinde geliştirilen elek analizine dayalı ağırlıklı çakıştırma
ve AHP yöntemleri ile analiz edilerek sanayi açısından en uygun alanlar belirlenmiştir. Elek
analizine göre sanayi açısından en uygun alanlar (% 7,25) daha çok çalışma alanının
güneydoğusunda ve batısında yer almıştır. AHP analizine göre ise, sanayiye en uygun alanların
(% 26,12) daha çok çalışma alanının kuzeybatısında yoğunlaştığı görülmüştür.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçların, sanayi sektörü için ileride yapılacak olan planlama
çalışmalarında karar vericiler tarafından dikkate alınması gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sanayi alanları, yer seçimi, elek analizi, AHP
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SITE SELECTION FOR INDUSTRIAL AREAS GEOGRAPHICAL INFORMATION
SYSTEM BASED SIEVE ANALYSIS AND ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS:
SİVAS CITY EXAMPLE
Abstract
Rapid population growth, especially with the industrial revolution and the rapidly developing
technology and the choice of basic development as industrialization, increase the pressures on
the natural environment and cause the natural environment to lose its power to renew itself. The
most important factors in these problems are that the balance of protection and use cannot be
established sufficiently and the natural potential characteristics of the area are not taken into
consideration in the area utilization plans. The basis of natural and cultural resources
conservation management should include planning, design and management that will enable
the functionality and multi-faceted utilization of the physical environment.
In the face of developments in the global scale, the necessity to plan nature based on scientific
principles as the main source of human needs in the whole world is reflected in the agenda of
our country. Site selection studies aiming to maintain human-nature relations and at the same
time establish a balance between environmental and economic developments have gained
importance. Due to rapid urbanization, site selection studies for the developing industrialization
sector have become one of the priority issues in our country as in the whole world. In order to
determine the most suitable areas for the industrial sector, conformity mapping should be done
by taking into account the biophysical, social, economic, cultural and other environmental
variables of the current work areas. Geographic Information System (GIS) based sieve analysis
and Analytic Hierarchy Process (AHP) methods are widely used in site selection studies.
In this study; with the help of GIS based sieve analysis and AHP methods, the most suitable
areas for the industry were determined in the vicinity of the city center of Sivas. In this context;
1/25.000 scaled numerical maps were used to define the settlement areas of the study area, main
road, railway, river, dam lake, land ability classes, geology, slope, erosion and forest areas.
These data were analyzed by GIS based on sieve analysis developed on the basis of GIS and
AHP methods. According to the sieve analysis, the most suitable areas (7.25%) for industry
were located in the southeast and west of the study area. According to AHP analysis, the most
suitable areas (26,12%) were concentrated in the northwest of the study area. It is suggested
that the results obtained from this study should be taken into consideration by the decision
makers in future planning studies for the industrial sector.
Keywords: Industrial areas, Site selection, Sieve analysis, AHP
1. GİRİŞ
Endüstri, mal ve hizmet üretimi için ekonomik bir faaliyettir. Bu nedenle, sanayi siteleri
ekonomide kilit rol oynamaktadır ve şehir planlama ve tasarımının önemli parçalarıdır
(Fernández ve Ruiz 2009). Dahası, endüstriler çevre üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratan
arazi kullanımlarından biridir. Gelişmekte olan ülkeler, endüstriyel kuruluş sürecinde çevreyi
korumakla birlikte sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasında büyük zorluklar yaşamaktadır
(Reisi vd., 2018). Endüstriyel kuruluşlar için en iyi yerin bulunması, çoğunlukla doğası gereği
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mekansal olan bir dizi seçim gereksinimini karşılayan potansiyel yerlerin seçimidir (Rikalovic
vd., 2015.)
Sanayi alanları, kentsel ve bölgesel arazi kullanım planlamasında kilit faktörlerdir. Sanayi
bölgelerinin yerini belirlemek, gelişme ve başarı için kritik ve karmaşık bir süreçtir. Endüstriyel
alan seçimi, bir dizi etkili kriter göz önünde bulundurularak endüstri oluşturulması için en
uygun sahaların belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle, genel olarak yer seçimi ve
endüstriyel yer seçimi özellikle, çeşitli boyutların detaylı bir şekilde değerlendirilmesini
gerektiren çok kriterli bir karar verme (MCDM) problemi olarak sınıflandırılabilir (Reisi vd.,
2018)
Yer seçimi uygunluk analizi, belirli bir arazi genişliğinin tanımlanmış bir kullanım için
uygunluğunun belirlenmesini içerir. Yer seçimi uygunluğu değerlendirmesi; yanlış karar
vermeyi önlemek, kalkınma kontrolünü ve sürdürülebilir arazi kullanımı için yatırımı arttırmak
için bilimsel bir yaklaşım gerektiren sosyo-ekonomik ve doğal özellikler bakımından belirli
türdeki arazi kullanımının uygunluğudur (Kuta vd., 2016).
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), çok kriterli değerlendirme analizi (MCEA) ve
elek/çakıştırma analizi (kriterleri ve kısıtlamaları kullanarak) yer seçimi uygunluk
değerlendirmelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Kuta vd., 2016). Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ve Çok Kriterli Karar Analizi (MCDA) teknikleri, sanayi alanları açısından uygun
yerlerin belirlenmesi için uygun araçlar sağlamaktadır. Bu araçlar, yer seçimi sorunlarının
çözümünde önemli bir rol oynamıştır. Ancak, her tekniğin mekansal karar problemleri için
gerekli olan mekansal verileri ele almakta kendi sınırlamaları vardır. Çevresel niteliklerin çoğu
doğada mekansaldır ve bu özellikleri anlamak ve manipüle etmek için uygun mekansal veri
tabanı yönetim sistemi gereklidir. Belirli bir amaç için mekansal verileri toplama, saklama, geri
alma, dönüştürme ve görüntüleme aracı olan Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) istenen tüm şartları
sağlayabilir (Agrawal ve Dikshit, 2002).
Bir yönetim bilimi ve bilgi analizi olarak çok kriterli karar verme yöntemleri, sanayi alanlarının
yer seçimi ile ilgili birçok zorluğu çözebilir. Literatürde endüstriyel alanların yer seçimi için
ulaşım altyapısı, telekomünikasyon altyapısı, su temini, atık su şebekesi, arsa mevcudiyeti,
inşaat maliyeti, eğitimli işgücünün mevcudiyeti, işgücü maliyeti, işsizlik oranı, nehirler ve su
dahil toprak, eğim, çevre kirliliği yoğunluğu, gürültü ve arazi kullanımı gibi kriterler yer seçim
kriterleri olarak kabul edilmiştir (Ohri vd., 2010). Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından hazırlanmış olan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği’nde de sanayi
bölgeleri yer seçimi için gerekli olan kriterler vurgulanmıştır. Fernandez ve Ruiz (2009), karar
alma sürecini ve endüstriyel alan yer seçimini kolaylaştırmak için AHP'nin ağırlıklandırma
yöntemini ve ağırlıklı çakıştırma yöntemini kullanmıştır. Ohri vd. (2010) tarafından yapılan
çalışmada, endüstriyel alanları yer seçimi için CBS tabanlı bir metodoloji uygulamıştır.
Araştırmacının göz önünde bulundurduğu kriterler arasında, yerleşim alanına ve karayoluna
yakınlık kriterleri bu amaç için en belirleyici kriterler olmuştur.
Bu çalışmanın temel amacı; CBS tabanlı elek analizi ve AHP yöntemlerini kullanarak Sivas
kent merkezi yakın çevresinde sanayi açısından en uygun alanları ortaya koymaktır.
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2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma, 319000-339000-4389000-4415000 UTM koordinatlarında yer alan Sivas kent
merkezi ve yakın civarında yürütülmüştür. Çalışma alanı, Sivas kent merkezi ve yakın çevresini
kapsayan 1/25.000 ölçekli i37-b3, i38-a4, i37-c2 ve i38-d1 paftalarını içermekte ve yaklaşık
olarak 520 km2’lik bir alan kaplamaktadır (Şekil 1).
Çalışmanın ana materyalini, 1/25.000 ölçekli sayısal topoğrafik haritalar (HGK, 2005), toprak
haritaları (KHGM, 2001), jeoloji haritaları (MTA, 2005) ve mevcut arazi kullanımı haritaları
(ÇŞB, 2018) oluşturmuştur.

i37-b3

i38-a4

i37-c2

i38-d1

Şekil 1. Çalışma alanı yer buldur haritası ve çalışma alanı sınırı pafta indeksi
Topoğrafik haritalar, eğim haritalarının oluşturulmasında; toprak haritaları, arazi yetenek
sınıfları ve erozyon haritalarının oluşturulmasında; jeoloji haritaları kayaç birimleri haritasının
oluşturulmasında ve mevcut arazi kullanımı haritası ise anayol, demiryolu, yüzey suyu
kaynakları, yerleşim ve orman alanları gibi kriterlerin oluşturulmasında kullanılmıştır.
Çalışma yönteminin temeli, sanayi alanları uygunluğuna ilişkin kriterlerin belirlenmesi, kriter
uygunluk puanlarının ortaya konulması, kriter ağırlıklandırma ve mekansal haritalandırmanın
yapılmasıdır. Çalışma yöntemi kapsamında sanayi alanları açısından en uygun alanların
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belirlenmesi için CBS tabanlı elek/ağırlıklı çakıştırma analizi ve AHP yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmada uygulanmış olan kriter/alt kriter puanlama işlemi ve kriter ağırlıklandırma işlemi,
bu kapsamda kaynak olarak kullandığımız literatürlere ve konuyla ilgili akademisyen ve uzman
görüşüne göre yapılmıştır. AHP analizi için her bir kritere ait ağırlık katsayılarının belirlenmesi
için extAHP 2.0 yazılımı; her bir kritere ait tematik haritaların elde edilmesi ve sanayi alanları
açısından uygunluk haritalaması için ise ArcGIS 10.2 yazılımı kullanılmıştır. Çalışmanın
amacına uygun olarak gerekli analizlerin yapılabilmesi için sayısal olarak temin edilmiş olan
tüm veriler aynı koordinat sistemine (UTM/WGS84) dönüştürülmüştür. Çalışmada kullanılan
yöntemlere ilişkin detaylı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
2.1. Ağırlıklı Çakıştırma/Elek Analizi
Ağırlıklı çakıştırma, entegre bir analiz yapabilmek için farklı değerlere sahip, başka bir deyişle
farklı birimlerle ifade edilen girdilerin aynı ortamda değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan
bir tekniktir. Mekânsal sorunların çözümü, genellikle birçok farklı faktörün analiz edilmesini
gerektirmektedir (Çabuk, 2006).
Elek analizi, “Karar Alma ve Planlama Metot ve Teknikleri” kümesi içinde yer alan bir analiz
türüdür. Analizin çıkış noktasını “elek tipi yaklaşım (sieve type approach)” oluşturmaktadır. Bu
yaklaşıma göre, belirlenen amaç ve hedef doğrultusunda en iyi seçeneği ortaya koyabilmek için
en olumsuzdan başlayarak uygun olmayan bütün seçeneklerin elenmesi gerekmektedir.
Belirtilen yaklaşımla bir elemenin yapılabilmesi için çalışmanın amaç ve hedefleri ile
bağdaşmayan ve diğer seçeneklerle karşılaştırıldıklarında olumsuz durum sergileyen öğelerin
nasıl belirleneceği konusu önem kazanmaktadır. Analize giren tüm öğeler içinden görece zayıf,
amaç ve hedef ile tam bağdaşmayan ve hatta belki de çelişen öğelerin elenmesinde kullanılan
sistematik yaklaşım genellikle “puanlama” olmaktadır. Hem analize girecek öğelerin
belirlenmesi hem de analize giren öğelerin puanlanması konusunda analizi yapan kişi ya da
grubun akademik ve entelektüel birikimi oldukça önemlidir (Alkay, 2014).
Elek analizi yer seçimi çalışmalarında yaygın olarak kullanılan analiz ve değerlendirme
tekniğidir. Örneğin; kentsel gelişme için uygun olmayan alanların elenmesi yoluyla uygun
alanların ortaya konulabilmektedir. Bu amaçla analize girecek öğelerin takibini kolaylaştırmak
amacıyla öğeler sistematik bir yaklaşımla gruplandırılabilirler. Gruplandırma; gelişmeye engel
teşkil eden öğeler, potansiyel fırsat alanlarını tanımlayan öğeler ve yerleşmeye özel
sınırlayıcılar olarak üç başlık altında yapılabilmektedir (Alexander vd., 2012). Birinci grupta,
kentsel gelişme için engel teşkil edecek sınırlayıcılar tanımlanır (Conner, 2009). Bu gruptaki
öğeler doğrudan elenecek, diğer deyişle kentsel gelişme dışı tutulacak alanları (veto alanları)
tanımlayan öğelerdir. İkinci grupta ise diğer öğelere nazaran kentsel gelişim açısından olanaklar
sunabilecek olanlar kümelendirilir. Bunlar, yapısal olarak kentsel gelişime olumlu yönde
olanak sunacak ve çevre koşulları açısından sakınca yaratmayacak öğelerdir (Bracken, 1981).
Üçüncü kümede tanımlanan öğeler, ilk iki kümede tanımlananların yeniden gözden geçirilmesi,
aynı zamanda bu öğelere bağlı sonuçların değerlendirilmesi aşamasında sınama vazifesi de
görmektedir.
Elek analizi kapsamında, geniş bir kaynaktan gelen katmanlı veri yapısı içerisinde analitik bir
değerlendirme yapılarak amaca yönelik olarak uygun gelişim alanı alternatiflerinin konum ve
büyüklük olarak elde edilmesi mümkün olabilmektedir (Alkay, 2014).
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2.2. AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi)
En popüler MCDA yöntemlerinden birisi AHP’dir. AHP; yıllar önce 1970’li yılların sonunda
ortaya çıkmıştır, karmaşık karar problemlerinin çözülmesinde yaygın olarak uygulanmıştır
(Ersoy vd., 2013). Bu yöntem Saaty (1980) tarafından geliştirilmiş ve önerilmiştir (Soltani vd.,
2015). AHP; imalat endüstrisi, çevre yönetimi, atık yönetimi, enerji endüstrisi, ulaşım
endüstrisi, yapı endüstrisi gibi çeşitli disiplinlerde karmaşık karar verme problemlerini çözmede
sık sık kullanılan çok kriterli karar verme tekniğidir (Sipahi ve Timor, 2010).
AHP, her kriterin göreceli ağırlığını belirlemek için kullanılan ikili karşılaştırmalara dayalıdır.
Bir sözel ölçek kullanılmasıyla ve kriterlerin ikili karşılaştırılması yoluyla karar vericiler,
kriterlerin büyüklükleri hakkında görüşlerini ortaya koyabilmektedir. Çok kriterli problemlerde
karar verme işlemi, karar vericilere dayalı öznel bir işlemdir (Kontos vd., 2005). Bu teknik,
öznel olarak daha kolay değerlendirilen ve daha kolay kavranabilen alt sorunların bir hiyerarşisi
içerisinde problemlerin ayrıştırılmasını sağlayan bir araçtır. Öznel değerlendirmeler, sayısal bir
ölçek şeklinde sıralanan sayısal değerlere dönüştürülmektedir (Bhushan ve Rai, 2004). AHP
kullanılarak karar verme yöntemi altı adımda gerçekleştirilmektedir (Saaty, 1980; Saaty, 2008):
1. Aranan bilgi türünün belirlenmesi ve problem tanımı
2. Kararın amacına göre karar hiyerarşisinin oluşturulması
3. İkili karşılaştırma matrisinin geliştirilmesi
4. Yakın düzeydeki öncelikleri ağırlıklandırmak için karşılaştırmalardan elde
edilen öncelikleri kullanmak ve her eleman için bu işlemin gerçekleştirilmesi.
5. Kriter ağırlıklarının hesaplanması
6. Tutarlılık oranının tahmin edilmesi
İkili karşılaştırma matrisi bir karar aşamasına gereksinim duymaktadır. İkili karşılaştırmaların
oluşturulmasında kararları açıklamak için 1 ile 9 arasında değişen bir ölçek kullanılmaktadır; 1
değeri eşit önemi ifade ederken 9 değeri en önemliyi ifade etmektedir (Saaty, 1980).
Karşılaştırma matrisinde her bir faktörün önem değerini belirleyebilmek için Tablo 1’de verilen
Saaty (1980) tarafından geliştirilmiş olan önem dereceleri ölçeğinden yararlanılmaktadır.
Tablo 1. Analitik hiyerarşi süreci değerlendirme ölçeği (Saaty, 1980)
Önem
Değer Tanımları
Değerleri
1
3
5
7
9
2,4,6,8

Her iki faktörün eşit öneme sahip olması durumu
1. faktörün 2. faktörden daha önemli olması durumu
1. faktörün 2. faktörden çok önemli olması durumu
1. faktörün 2. faktöre nazaran çok güçlü bir öneme sahip olması durumu
1. faktörün 2. faktöre nazaran mutlak üstün bir öneme sahip olması durumu
Ara değerler

Her kriterin ağırlığı belirlenmekte, kriter ağırlıklarının ağırlıklı vektör toplamına bölünmesiyle
bir tutarlılık vektörü belirlenmekte, bununla beraber tutarlılık oranının tahmin edilmesiyle
karşılaştırmaların tutarlılığı kontrol edilebilmektedir. Daha sonra aşağıdaki denkleme göre
tutarlılık indeksi (CI) belirlenmektedir (Yal ve Akgün, 2013).
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𝜆−𝑛

CI = 𝑛−1
Burada;
𝜆 = Tutarlılık vektörünün ortalama değeri
n = Kriter sayısı

Eğer ikili karşılaştırma matrisi bir tutarlı matris ise 𝜆 = n olarak verilmektedir ve 𝜆 = n
kararsızlık derecesinin bir ölçümü olarak tanımlanabilmektedir. Rastgele Değer İndeksinin (RI)
Tutarlılık İndeksine (CI) bölünmesiyle tutarlılık derecesini ölçmek için Tutarlılık Oranı (CR)
belirlenebilmektedir. RI, karşılaştırılan elemanların sayısına bağlıdır. CR<0.1 koşulu
tutarlılığın kabul edilebilir bir derecesini gösterir, CR≥0.1 koşulu ise kararsızlığı
göstermektedir (Yal ve Akgün, 2013). Saaty (1980) tarafından önerilen bu yöntemle hesaplanan
tüm karşılaştırmaların CR değerleri 0.1’den düşükse bu uygunluğu göstermektedir (Eastman,
2003). CR değerleri 0.1’den büyük olduğu zaman yeniden bir değerlendirme yapılmalıdır
(Shahabi vd., 2014).
3. BULGULAR
3.1. Elek Analizi/Ağırlıklı Çakıştırma Tabanlı Sanayi Yer Seçimi
Elek analizinin uygulama aşamasında, sanayi alanları uygunluğuna ilişkin kriterlerin
belirlenmesi ve bu kriterlerin ağırlıklandırılması işlemi oldukça önemlidir. Bu kapsamda
öncelikli olarak literatür ve mevzuat standartları dikkate alınarak sanayi alanları yer seçiminde
analize girmeyecek ve elenecek öğeler saptanmıştır. Sanayi alanlarının uygunluğuna etki eden
doğal faktörler, bu konuyla ilgili daha önceki çalışmaların ve konuya ilişkin literatürlerin
değerlendirilmesi sonucunda belirlenmiştir. Puanlandırma ve ağırlıklandırma, literatür
bilgileri doğrultusunda konuyla ilgili uzmanların görüşleri alınarak yapılmıştır. Çalışma
kapsamında kullanılan kriterler sanayi alanları açısından uygunluk seviyelerine göre
sınıflandırılmış, her bir kritere bir ağırlık değeri verilmiştir. Analize giren tüm öğelerin faktör
ağırlıkları toplamı 100’ü geçmemelidir. Herhangi bir arazi kullanım şeklinin belirlenmesinde
ortaya konulan en önemli faktör diğer faktörlerden daha yüksek bir sayısal değer almaktadır.
Bu ağırlıklandırma işleminden sonra her bir faktör kendi içerisinde ayrı bir sayısal
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme ise, o faktörün seçilen alt birimlerine yine
söz konusu arazi kullanımı bakımından etkinlikleri göz önüne alınarak 0 ile 4 arasında değişen
pozitif (+) sayısal değerler verilerek yapılmıştır (Tablo 2).
Bu çalışmada; sanayi alanları açısından ele alınmış olan tüm kriterlere ait alt kriterlerin sanayi
alanı seçimindeki uygunluğuna göre sanayi açısından en uygun olan alt kriterlere 4 puan
verilirken, sanayi açısından uygun olmayan alt kriterlere ise 0 puan verilmiştir. Eğimi 15 o’nin
üzerindeki alanlar, I. II. III. ve IV. sınıf arazi kullanım kabiliyet sınıfına sahip alanlar,
erozyonun çok şiddetli olduğu alanlar, alüvyon ve jips formasyonuna sahip alanlar, anayola
uzaklığı 5000 m’nin üzerinde olan alanlar, demiryoluna uzaklığı 2000 m’nin üzerinde olan
alanlar, nehirlere ve baraj gölüne uzaklığı 500 m’nin altında olan alanlar, yerleşim alanlarına
uzaklığı 6000 m’nin altında olan alanlar ve orman alanlarına uzaklığı 200 m’nin altında olan
alanlar sanayi alanı olarak seçilemeyecek alanlardır. Belirtilen bu alanları temsil eden tüm
öğeler “sınırlayıcı/veto edilen öğeler” şeklinde belirtilmiş ve puanlama dışı bırakılmıştır.
Puanlama dışı bırakılan bu öğelerin bir araya gelişinden ortaya çıkan alanlar “veto alanları”dır
ve hiçbir şekilde sanayi alanları gelişimine uygun olmadıkları kabul edilmiştir (Tablo 2).
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Çalışma alanında sanayiye uygun alanların belirlenmesinde etkili olan doğal faktörlerin Tablo
2’de verilmiş olan alt kriter puan değerlerine göre yeniden sınıflandırılmasıyla oluşturulan
tematik haritalar (Şekil 2), ArcGIS 10.2 yazılımının “Ağırlıklı Çakıştırma (Weighted
Overlay)” modülü yardımıyla, Tablo 2’de verilen farklı kriterlerin faktör ağırlıklarına göre
birlikte değerlendirilmesiyle ağırlıklı olarak çakıştırılmıştır. Yerleşim alanları kullanımına
ilişkin olarak; ağırlıklı çakıştırma sonucunda 4 dereceli uygunluk haritaları (Şekil 3)
oluşturulmuş ve yerleşim alanları kullanımına uygun alanların dağılımı belirlenmiştir.
Tablo 2. Sanayi alanları yer seçimi için kriterler (Ohri vd., 2010; Demiroğlu, 2010)
Kriter Adı
Faktör
Alt Kriter Değerleri
Alt
Uygunluk
Ağırlık
Kriter Derecesi
Değeri
Puanı
(%)
0-5°
4
En Uygun
Orta Derecede
5-10°
3
Uygun
Eğim
15
10-15°
2
Çok Az Uygun
>15° (Sınırlayıcı/Veto Edilen)
0
Uygun Değil
VIII. Sınıf
4
En Uygun
VII. Sınıf
Orta Derecede
Arazi
3
Uygun
Yetenek
25
VI. Sınıf
2
Çok Az Uygun
Sınıfları
I-II-III-IV. Sınıf
(Sınırlayıcı/Veto Edilen)
0
Uygun Değil
Yok ya da Az
4
En Uygun
Orta
Orta Derecede
3
Uygun
Erozyon
10
Şiddetli
2
Çok Az Uygun
Çok Şiddetli (Sınırlayıcı/Veto
Edilen)
0
Uygun Değil
Çakıltaşı-Kumtaşı-Çamurtaşı
4
En Uygun
Kireçtaşı
Kumtaşı-Çamurtaşı
Orta Derecede
Volkanit-Çökelkaya
3
Uygun
Kumtaşı-Çamurtaşı-Kireçtaşı
Litoloji
15
Bazalt-Piroklastik kaya
Traverten
2
Çok Az Uygun
Yamaç Molozu-Birikinti Konisi
Alüvyon
0
Uygun Değil
Jips (Sınırlayıcı/Veto Edilen)
Anayola 0-1000 m
4
En Uygun
Anayola 1000-2000 m
3
Orta Derecede
Uygun
Anayola
5
Uzaklık
Anayola 2000-4000 m
2
Çok Az Uygun
Anayola >5000 m
(Sınırlayıcı/Veto Edilen)
0
Uygun Değil
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500-1000 m
1000-1500 m
Demiryoluna
5
Uzaklık

Nehirlere
Uzaklık

5

Baraj
Gölüne
Uzaklık

5

Yerleşim
Alanlarına
Uzaklık

5

Orman
Alanlarına
Uzaklık

10

1500-2000 m
>2000 m (Sınırlayıcı/Veto
Edilen)
0-500 m (Sınırlayıcı/Veto
Edilen)
500-750 m

4
3
2

En Uygun
Orta Derecede
Uygun
Çok Az Uygun

0

Uygun Değil

0
2

Uygun Değil
Çok Az Uygun
Orta Derecede
Uygun
En Uygun

750-1000 m
>1000 m
0-500 m (Sınırlayıcı/Veto
Edilen)
500-750 m

3
4

750-1000 m
>1000 m
500-1000 m
1000-2000 m

3
4
4

2000-5000 m
>5000 m (Sınırlayıcı/Veto
Edilen)
0-500 m (Sınırlayıcı/Veto
Edilen)
500-1000
1000-2000
>2000 m

3
2

Uygun Değil
Çok Az Uygun
Orta Derecede
Uygun
En Uygun
En Uygun
Orta Derecede
Uygun
Çok Az Uygun

0

Uygun Değil

0
2

Uygun Değil
Çok Az Uygun
Orta Derecede
Uygun
En Uygun

0
2

3
4
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Eği
m

AK
K

Erozyo
n

Anayo
l

Demiryolu

Nehi
r

Litoloji

Baraj Gölü

Orman
Yerleşim
Alanı
Alanı Şekil 2. Çalışma alanına
ait kriterlerin yeniden sınıflandırılmış haritaları
Yapılan elek analizi sonucunda; sanayiye uygunluk açısından 1. ve 4. derece uygun alanlar
çalışma alanında bulunmamaktadır. Sanayi açısından 2. derece uygun alanlar (% 7,25) daha
çok çalışma alanının güneydoğusunda ve batısında yer almıştır (Şekil 3). Çalışma alanında
sanayi yeri seçimi açısından belli kısıtlar (kriter aralık değerlerinin uygun olmaması), sanayi
açısından 1. ve 4. derece uygun alanların olmamasının sebebi olarak göze çarpmıştır.
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Şekil 3. Elek analizine dayalı sanayi alanları açısından uygun alanların mekansal dağılımı
3.2. AHP Tabanlı Sanayi Yer Seçimi
AHP yardımıyla sanayi açısından en uygun alanların belirlenmesi için öncelikli olarak, literatür
bilgileri doğrultusunda sanayi alanı yer seçiminde dikkate alınacak olan kriterler belirlenmiştir.
İkili karşılaştırma matrisinin oluşturulması için yer seçimi konusunda uzman görüşlerine
başvurulmuştur. AHP analizinin daha doğru ve sağlıklı yapılabilmesi için Tablo 3’deki değerler
dikkate alınarak 10 adet kriter kullanılmıştır. 10 adet kriterin birbirleriyle karşılaştırılması
konusunda tüm uzmanların Saaty (1980) tarafından önerilen AHP değerlendirme ölçeğine
(Tablo 1) göre değerlendirme yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Tüm kriterler arasındaki her bir
ikili karşılaştırma için ortalama yargının elde edilmesinde uzman kararlarının geometrik
ortalaması kullanılmıştır. Aynı iki kriterin birbiriyle karşılaştırıldığı durumda matrise girilmesi
gereken değer 1’dir ve ilgili kriterler arasında 1 değeri matrise girilirse bu değer, iki kriterin de
eşit öneme sahip olacağı anlamına gelmektedir. Örneğin; A kriteri ile B kriteri
karşılaştırıldığında matrise girilmesi gereken değer 5 değeri iken, matrisin diğer tarafında B
kriteri ile A kriterinin kıyaslanmasında matrise girilmesi gereken değer 1/5 değeridir.
Uzmanların ortaya koyduğu değerlerin geometrik ortalamaları kullanılarak bir ölçütün
(kriterin) diğerine karşılık gelen karşılaştırması matrise girilmiştir. 10 adet kriter, Tablo 2’ye
göre sanayi alanları yer seçimi açısından uygunluk değer aralıklarına göre sınıflandırılmış ve
bu 10 adet sınıflandırılmış kriterlerin raster haritaları (Şekil 2) oluşturulmuştur.
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R
I

1 2 3
0 0 0.5
8

Tablo 3. Random Index (RI) tablosu (Saaty, 1980)
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Kriterlerin öncelikleri dikkate alınarak kriterlere ait sınıflandırılmış raster haritalar ve
kriterlerin sanayi alanları yer seçimi uygunluğu açısından belirlenmiş olan uzman görüşlerine
dayalı geometrik ortalama değerleri, CBS tabanlı AHP yazılımı yardımıyla değerlendirilerek
her bir kritere ait ağırlık değeri ve tutarsızlık oranı (CR) hesaplanmış (Tablo 4) ve çalışma
alanına ait sanayi alanları açısından uygunluk dağılımını gösteren nihai mekânsal dağılım
haritası elde edilmiştir (Şekil 4).
Tablo 4. Sanayi alanı yer seçimine ilişkin AHP ile elde edilmiş olan kriter ağırlık değerleri
Kriter
Ağırlık Değeri
Eğim
19,131
AKK
23,739
Erozyon
11,402
Litoloji
17,994
Anayol
3,098
Demiryolu
2,313
Nehir
4,508
Baraj Gölü
4,654
Yerleşim Alanı
3,824
Orman Alanı
9,337
CR = 0,084
Sanayi alanları yer seçiminde AKK, eğim ve litoloji en önemli kriterler olup bu çalışmada
yapılan analiz sonucuna göre bu üç kriter en yüksek ağırlık değerlerini almıştır (Tablo 4).
Yapılan değerlendirme sonucunda; 10 adet kriter için hesaplanmış olan CR değeri 0,084
bulunmuştur. CR değeri 0,1’den küçük olduğu için elde edilen sonuçların tutarlı ve kabul
edilebilir olduğu görülmektedir. AHP tabanlı mekânsal dağılım haritalarının ortaya koyduğu
sanayi alanları açısından elde edilmiş olan uygunluk aralıkları “en uygun (1. derece)”, “orta
derecede uygun (2. derece)”, çok az uygun (3. derece)” ve “uygun değil (4. Derece)” şeklinde
4 farklı sınıf ile temsil edilmiştir. Sanayiye 1. derecede uygun alanların (%26,12) daha çok
çalışma alanının kuzeybatısında yoğunlaştığı görülmüştür. Sivas kenti ve yakın çevresi dikkate
alındığında; mevcut sanayi alanlarının bulunduğu bölge ağırlıklı olarak 3. derece sanayiye
uygun alanlar (%33,60) içerisinde yer almıştır. 2. derece sanayiye uygun alanlar (%45,33)
çalışma alanı içerisinde en fazla dağılıma sahip olup bu alanlar çalışma alanı içerisinde homojen
bir dağılım göstermiştir. Sivas kent merkezinin bulunduğu alan, sanayi açısından 4. derece
uygun alanlar içerisinde kalmıştır (Şekil 4).
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Şekil 4. AHP analizine dayalı sanayi alanları açısından uygun alanların mekansal dağılımı
4. SONUÇLAR
Bu çalışma, CBS tabanlı elek analizi ve AHP yöntemlerini kullanarak Sivas kent merkezi yakın
çevresinde sanayi açısından en uygun alanları ortaya koymuştur. Elek analizine göre çalışma
alanında sanayi açısından en uygun alanlar (2. derece) çalışma alanının güneydoğusunda ve
batısında yer alırken; AHP analizine göre ise sanayi açısından en uygun alanlar (1. derece)
çalışma alanının kuzeybatısında yoğunlaşmıştır. Sivas kent merkezi yakın çevresinde bulunan
mevcut sanayi alanları ile AHP analizi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; mevcut sanayi
alanlarının 3. derece uygun alanlar sınıfında yer aldığı görülmüştür. Elek analizi ve AHP analizi
sonuçları birlikte değerlendirildiğinde; elek analizine göre belirlenmiş olan en uygun alanlar (2.
derece) AHP analizine göre en uygun alan olarak belirlenmiş olan 1. derece uygunluk sınıfında
yer almıştır.
Her iki analiz sonucu elde edilen sonuçlar, fiziki olarak gelişmeye müsait olan alanları ortaya
koysalar bile bu alanları geliştirmenin ekonomik ve sosyal boyutları da göz önüne alınmalıdır.
Her iki analiz sonucunda elde edilmiş olan uygunluk dereceleri farklılıklar göstermekte olup
elde edilmiş olan her iki mekansal dağılım haritası (Şekil 3 ve Şekil 4) birlikte
değerlendirilebilmektedir. Uzman görüşüne dayalı kriter ağırlık değerlerinin bulunmasına
dayalı olan AHP analizinin elek analizi sonrasında değerlendirme aşamasında kullanılması
daha doğru sonuçların alınmasına olanak sağlayacaktır. Bu çalışmadan elde edilen uygunluk
haritalarının, Sivas kentinde gelecekte sanayi sektörü için kullanılacak alanların
belirlenmesinde, yerel yönetimlerin imar planı revizyonu ve ileride yapılması düşünülen
sektörel planlama çalışmaları için kullanılabileceği düşünülmektedir.
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Özet
Bu çalışmada İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz)’ne dökülen altı farklı su kaynağının
(Akçay Nehri, Arsuz Çayı, Deliçay Deresi, Demirtaş Deresi, Feyezan Kanalı, Payas Deresi)
fizikokimyasal parametreleri (sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, elektriksel iletkenlik, amonyak
azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, fosfat fosforu ve askıda katı madde), incelenmiştir. Çalışma
Mayıs 2014 - Nisan 2015 ayları arasında yapılmış olup su örnekleri aylık olarak alınmıştır. Elde
edilen veriler değerlendirildiğinde çalışılan tüm su kaynaklarının fosfat fosforu parametresi
açısından kirli olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde Su Çerçeve Direktifinin ulusal düzeyde
uygulama esaslarının düzenlendiği Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Su Kalite Sınıflarına göre
Demirtaş Deresi’nin ve Feyezan Kanalı’nın IV. sınıfa sahip olduğu, Akçay Nehri, Arsuz Çayı,
Deliçay Deresi ve Payas Deresi’nin ise III. sınıfa sahip oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak
İskenderun Körfezi’ne dökülen su kaynaklarının evsel, tarımsal ve benzeri atıklar ile kirletildiği
ve bu durumun hem ekosistem hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği ortaya
konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Besleyici elementler, Fiziko-kimyasal parametreler, İskenderun Körfezi, Tatlısu

THE DETERMINATION OF PHYSICO-CHEMICAL PARAMETERS OF SOME
FRESHWATER RESOURCES POURED INTO THE ISKENDERUN BAY AND THE
EVALUATION OF WATER QUALITY
Abstract
In this study, physicochemical parameters (temperature, pH, dissolved oxygen, electrical
conductivity, ammonia nitrogen, nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, phosphate phosphor and
suspended solids) of six different water sources (Akçay River, Arsuz Stream, Deliçay Stream,
Demirtaş Stream, Feyezan Channel, Payas Stream) that are poured to Iskenderun Bay
(Northeast Mediterranean) have been investigated. The study was carried out between May
2014-April 2015 were measured mountly. When the obtained data were evaluated, it was
determined that all water sources studied were dirty in terms of phosphate phosphorus
parameter. In our country, the Regulation on Surface Water Quality, which regulates the
implementation principles of the Water Framework Directive at national level, is based on
Water Quality Classes of Demirtaş Stream and Feyezan Channel in the IV. class; Akçay River,
1227

Arsuz Stream, Deliçay Stream and Payas Stream in the III. class. In conclusion, the water
sources that are poured to Iskenderun Bay are contaminated by domestic and agricultural
wastes, where of this situation exhibits that both ecosystem and human health are affected
negatively.
Keywords: Nutrients, Physico-chemical parameters, Iskenderun Bay, Freshwater

1. GİRİŞ
Artan nüfus ve gelişen sanayileşme sonucunda yoğunlaşan su kullanımı, su kirliliğini
hızlandıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda, bir taraftan çeşitli
yüzeysel ve yer altı suyu kullanımları, doğal toprak örtüsünün yok olması, kentsel alanlar, diğer
taraftan evsel ve endüstriyel atık su deşarjları gibi noktasal kaynaklardan alıcı ortamlara ulaşan
kirleticiler, su kaynaklarını önemli ölçüde kirletirken alıcı suların kullanımını da
engellemektedirler. Türkiye, akarsuyu çok olan ülkeler arasında sayılmaktadır. Fakat hızla
gelişmekte ve kalkınmakta olan ülkemizde, denizlerimiz, göllerimiz ve akarsularımız ve diğer
tüm su kaynaklarımızda görülen kirlenmenin önemi; büyüyen şehirlerin içme suyu ve gelişen
endüstrinin su isteğini karşılamak durumunda kalacağı düşünüldüğünde, daha fazla
artmaktadır. Suların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kirlenmesi sebebiyle suyun
kalitesinde ve özelliklerinde değişimler meydana gelmektedir. Bu değişim sonucunda suda
yaşayan canlılar etkilenmektedir. Bu sebeple su kirliliği sucul ekosistemlerin zarar görmesine
ve suların sahip olduğu kendi kendini temizleme kapasitesinin yok olmasına sebep olmaktadır
(Gidirişlioğlu ve ark., 1998). Şehirleşme ve sanayiden kaynaklanan atıksuların arıtılmadan
akarsulara verilmesi sonucunda bu su kaynaklarında kirlenme hat safhaya ulaşmaktadır. Bu
olumsuz gelişmenin önlenmesi için su kirliliğinin ciddi olarak kontrol edilmesi gerektiği ortaya
çıkmıştır. Su kirliliğine neden olan askıda katı madde suyun yoğunlaşmasını, bulanıklaşmasını
ve toksisitesini artırabilmesinin yanında ışığın geçişini ve oksijen seviyesini azaltarak, flora ve
fauna üzerine çökelerek sucul organizmalara zarar vermektedir. Askıdaki katı maddeler su
ortamında doğrudan kirlilik yarattıkları gibi, bünyelerinde barındırdıkları biyolojik ve kimyasal
maddelerle de sucul ortamların kirliliğine sebep olurlar. Organik ve inorganik kökenli askı yük
maddelerin su ortamındaki konsantrasyonlarının ve taşınımının bilinmesi, bunlarla taşınan bazı
kirleticilerin neden olduğu su kirliliğinin tespitinde anahtar rol oynar (De Madron ve ark.,
1990). Tarımsal drenaj suları ile evsel ve bazı endüstriyel atıksular içinde bulunan fosfor ve
azotun belirli sınırların üzerine çıkması halinde deniz, haliç, nehir, göl, gibi sucul
ekosistemlerde fotosentezle aşırı alg üremesine ve organik madde miktarının artmasına yol
açarlar. Artan organik madde ve daha spesifik olarak besin maddesi girdileri toksik alg
çoğalması gibi çok çeşitli zararlı etkilere neden olabilir. Sucul bitkiler bu aşırı besin maddesini
alarak miktarca hızlıca artar ve fotosentez yoluyla bu maddeyi enerjiye çevirirler. Bu sucul
bitkiler öldüğünde organik maddeler taban suyuna çöker ve mikroorganizmalar (bakteri gibi)
tarafından -proseste oksijen tüketerek- hipoksiya ya da ekstrem durumlarda anoksiyaya neden
olabilirler. Alg patlaması, bulanıklığın artması, organik madde ve buna bağlı olarak oksijen
ihtiyacının artması, dipteki oksijensiz koşullar nedeniyle NH3, H2S, CH4, vb. gazların açığa
çıkması sonuçları, besin maddelerinin girişi önlense bile uzun bir süre daha devam eder. Sadece
dip çamurundaki fosforun geri çözünmesi bile alglerin birkaç yıl kitlesel üremelerine yol açar
(Forsberg, 1998). Evsel ve tarımsal atık sular ile beraber akarsulara ve akarsu kıyılarına taşınan
fosforlu ve azotlu maddeler, birincil üretimin çok çabuk artmasına ve bunun sonucu olarak ta
oksijen dengesinin bozulmasına sebep olmaktadırlar. Bunun yanında amonyum azotunun, nitrit
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azotu ve nitrat azotuna yükseltgenmesi esnasında ortamın H+ iyonunun artması sonucu asidite
artmaktadır (Özbek, 1989; Uslu ve Türkman, 1987). Ülkemizin Kuzeydoğu Akdeniz kıyısında
yer alan ve zengin balık türlerini barındırmasından dolayı önemli bir balıkçılık alanı olan
İskenderun Körfezi; çevresinde sanayi kuruluşları, kentsel yerleşim alanları, nehir deşarjları ve
İskenderun limanından kaynaklanan yoğun deniz trafiği sebebiyle yoğun kirlilik tehlikesi
altındaki önemli alanlardan biridir. Bununla beraber bulundurduğu zengin tür çeşitliliği
sebebiyle bölgede balıkçılık faaliyetleri de oldukça yoğundur. Tüm bu faaliyetler ve yaz
döneminde oluşan yoğun iç turizm sudaki besin tuzları konsantrasyonunu artırarak,
fitoplankton artışı ile beraber yoğun kirlilik baskısı oluşturmaktadır (Polat ve ark., 2006;
Başusta, 1997). Su kalitesinin uygun olması suyun belli bir amaç için kullanılabilmesi
açısından önemlidir. Endüstriyel ve tarımsal sebeplerle kirlenen su kaynaklarının ıslah
edilmesi ve doğal kaynaklarımızı korumak adına, su kalitesi izleme ve değerlendirme
çalışmalarına hız verilmesi önem arz etmektedir (EİEİ-2005). Birleşmiş Milletler ve
UNESCO gibi ilgili kuruluşların raporlarına göre dünya nüfusunun yüzde kırkını içeren
yaklaşık seksen ülkenin şimdiden su sıkıntısı çektiği bildirilmektedir. Bu sebeple su
kaynaklarının çok iyi değerlendirilmesi yani hayat kalitesini bozmadan atıksu, bilinçli su
yönetimiyle ve alınacak önlemlerle akarsu kaynaklarının kirletilmesinin önlenmesi hayati önem
taşımaktadır. Kuzeydoğu Akdeniz’de gerek çevresinde bulundurduğu yerleşim merkezleri
gerekse ticari açıdan önemli bir bölge olan İskenderun Körfezi’nin, önceki çalışmalara
bakıldığında zamanla geri dönüşümü olmayan bir şekilde kirliliğe terk edilmesi, bu çalışmanın
yapılmasını gerekli kılmıştır. Her ne kadar İskenderun Körfezi’nin kirliliği ile ilgili birçok
çalışma yapılsa da Körfez’e dökülen kaynaklarla ilgili çalışma oldukça azdır. Bu çalışmada
İskenderun Körfezi (Kuzeydoğu Akdeniz)’ne dökülen Akçay Deresi, Arsuz Çayı, Deliçay
Deresi, Demirtaş Deresi, Feyazan Kanalı ve Payas Deresi’nin fizikokimyasal parametreleri
(askıda katı madde, nitrit azotu, nitrat azotu, amonyak azotu, fosfat fosforu, çözünmüş oksijen,
sıcaklık, pH, elektrik iletkenliği) araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Örneklerin Alındığı İstasyonlar
Bu çalışmada İskenderun Körfezi’ne dökülen 6 farklı su kaynağı (Demirtaş Deresi, Deliçay
Deresi, Payas Deresi, Akçay Deresi, Feyezan Kanalı ve Arsuz Çayı)’ndan alınan su örnekleri
araştırılmıştır (Resim 2.1).

Resim 2.1. Çalışılan örnekleme istasyonları
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Örnekleme noktaları olarak seçilen tatlısu kaynaklarının belirlenmesinde, alınan örneklerin o
bölgenin toplam kirliliğini göstermesi açısından yerleşim alanlarına yakın olması göz önünde
bulundurulmuştur. Ayrıca Körfeze dökülen diğer akarsuların birçoğu (Özerli Deresi, Kurudere,
Azganlık Deresi, Aşağı Gökyar Deresi) sel karakterli olup, sulama mevsiminde çoğunlukla
denize ulaşamadan kullanılarak tüketildiğinden bu akarsuların örnek almak için uygun
olmadığına karar verilmiştir.
2.1.1. Demirtaş Deresi
Demirtaş, Adana ilinin Yumurtalık ilçesine bağlı bir köyüdür (Resim 2.2). Köy içerisinden
geçen Demirtaş Deresi, çevredeki yerleşim yerlerindeki evsel atıksuların yanı sıra büyükbaş,
küçükbaş havyan besi ahırlarından kaynaklanan atıklara maruz kalmaktadır. Çalışmada bu
bölgenin 36̊ 48.383̍ N- 35̊ 48.614̍ E koordinat noktasından su örnekleri alınmıştır.

Resim 2.2. Demirtaş bölgesinden görünüm
2.1.2. Deliçay Deresi
Deliçay Deresi Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu beldesinde bulunmaktadır. Amanos
dağlarından çıkar ve Yeşilköy sahilinden denize dökülür. Doğudan batıya doğru akış gösteren
Deliçay Deresi düz ovanın ana can damarıdır (Resim 2.3). Narenciye tarımının yoğun olarak
yapıldığı bölge olmasından dolayı dereye çoğu zaman kirlilik bulaşması kaçınılmaz olmaktadır.
Deliçay Deresinden 36̊ 50.299̍ N- 36̊ 11.291̍ E noktasından örnekler alınmıştır.

Resim 2.3. Deliçay Deresi’nden bir görünüm
2.1.3. Payas Deresi
Payas Deresi Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan, 40 km uzunluğundaki bir akarsudur (Resim
2.4). İskenderun Demirçelik Fabrikalarının (İSDEMİR) Payas’ta kurulmasıyla Cumhuriyetin
ilk yıllarında bir tarım şehri görünümünde olan Payas, zamanla bir sanayi şehri haline gelmiştir.
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İSDEMİR’in kurulmasından sonra, bu gün 70 civarında olan sıcak demir haddaneleri de hızla
artmıştır. Bu hızlı sanayileşmenin gereği olarak 100 hektar alan üzerinde kurulmuş Organize
Sanayi Bölgesinde 1100 adet işyeri bulunmaktadır. Gerek tarım gerekse endüstrinin gelişmesi
sebebiyle nakliye sektörü de gelişmiştir. Bu bölgeden günde yaklaşık 700-800 civarı kamyon
demir ve kömür nakliyesi yapmaktadır (http://www.payas.bel.tr). Payas Deresinden 36̊ 45.214̍
N- 36̊ 12.929̍ E koordinat noktasından su örnekleri alınmıştır.

Resim 2.4. Payas bölgesinden görünüm
2.1.4. Akçay Deresi
Akçay Deresi İskenderun Körfezi’ne dökülen akarsulardan biri olup bazı aylarda (Mayıs,
Haziran, Temmuz, Ağustos) tarımda sulama amacıyla kullanılıp tüketildiğinden örnek
alınamamıştır (Resim 2.5). Diğer aylarda örnekler Akçay Deresinin 36̊ 35.542̍ N- 36̊ 12.057̍ E
koordinat noktasından alınmıştır.

Resim 2.5. Akçay bölgesinden görünüm
2.1.5. Feyezan kanalı
Amanos dağının eteklerinden akan suların denize ulaşmasını sağlayarak şehri sel felaketinden
koruyan bu kanal Fransızlar döneminde yaptırılmıştır. Aşkarbeyli mevkiinden başlayarak
denize ulaşan, yaklaşık 6,5 km uzunluğundaki Feyezan kanalı şehri ikiye bölmektedir. Zaman
içinde evsel sıvı ve katı atıkların bırakılması, kanal ıslahının ve temizliğinin düzgün şekilde
yapılmamasıyla kirlilik alanı haline gelmiştir (Resim 2.6). Çalışmada su örnekleri 36̊ 35.220̍
N-36̊ 09.042̍ E koordinat noktasından alınmıştır.
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Resim 2.6. Feyezan kanalından görünümler
2.1.6. Arsuz Çayı
Arsuz bölgesi, İskenderun’dan 40 kilometre boyunca güneyde sahil şeridi üzerinde ve merkezi
Arsuz Çayı ağzında bulunan turistik bir beldedir. Arsuz Çayı özellikle yaz aylarında
nüfusunun çok artmasından dolayı kıyı şeridinde bulunan otel ve restaurantların evsel atık
yüküne maruz kalmakta ve bununla beraber çevrede bulunan tarım arazilerinden de
etkilenmektedir. Kaynağını Amanos Dağları’ndan alan Arsuz Çayı Havzası başlıca iki
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Amanos Dağları’nın meydana getirdiği su bölümü
çizgisinden Akdeniz’e doğru eğimli olan yamaçlar, ikinci bölümde ise az eğimli deniz
seviyesine yakın düz alanlar bulunmaktadır. En büyükleri Hacı Ahmetli Deresi olmak üzere,
Avcılar Deresi ve Höyük Deresi’nden ibaret üç akarsuyun birleşmesinden oluşur (Resim
2.7). Çalışmada Arsuz Çayı su örnekleri 36̊ 24.550̍ N-35̊ 53.135̍ E koordinat noktasından
alınmıştır.

Resim 2.7. Arsuz Çayı’ndan bir görünüm
2.2. Materyal
Araştırmamızın materyalini su örnekleri oluşturmaktadır. Su örnekleri körfeze dökülen su
kaynaklarının yerleşim alanlarına yakın yerlerinden alınmıştır.
2.3. Metod
Alınan su örnekleri polietilen şişelerde ışık ve sıcaklık gibi suyun özelliğini bozabilecek
çevresel faktörlerden korunmak suretiyle laboratuvara getirilmiştir. Örneklemeler Mayıs 2014Nisan 2015 tarihleri arasında aylık olarak yapılmış toplamda 75 adet su örneği 3 tekerrürlü
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olarak çalışılmıştır. Su kalitesini yansıtan temel parametrelerden çözünmüş oksijen, sıcaklık,
elektriksel iletkenlik ve pH çalışma istasyonlarında ölçülmüştür. Su sıcaklığı ve pH YSI 60,
çözünmüş oksijen YSI 550A ve elektriksel iletkenlik ölçümleri YSI 30 marka cihazlar
kullanılarak yapılmıştır. Su kalite parametrelerinden amonyak azotu, nitrit azotu, nitrat azotu,
fosfat fosforu ve askıda katı madde İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Kalitesi
Laboratuvarında çalışılmıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde, farklılıkların
istatistiksel olarak önemliliğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA),
Post-Hoc testi (Duncan) ve t testi uygulanmıştır (Özdamar, 2001). Bütün istatistiksel analizler
SPSS 23.0 paket programıyla yapılmıştır.
2.3.1. Besleyici elementler
Su kalite parametrelerinden nitrit azotu (NO2-N), nitrat azotu (NO3-N), amonyak azotu (NH3N) ve fosfat fosforu (PO4-P) değerlerinin belirlenmesi için örnekler süzüldükten sonra 24 saat
içinde hızlı ölçüm sağlayan kitler aracılığı ile (Palintest Fotometre Su Test Tabletleri)
fotometrik olarak (YSI 9500 Photometer) okuması gerçekleştirilmiştir (Resim 2.8).
Bu araştırmada YSI 9500 Photometer ile ölçümü yapılan besleyici elementlerden (NO2-N),
(NO3-N), (NH3-N) ve (PO4-P) parametreleri metodda (nitrit azotu için kod 24; nitrat azotu için
kod 23; amonyak azotu için kod 4 ve fosfat fosforu için kod 29 seçilerek) verilen prosedürler
uygulandıktan sonraki renk dönüşümleri Resim 2.9’da verildiği gibi gözlenmiştir.

Resim 2.8. YSI 9500 Photometer ve test tabletleri

a
b
c
d
Resim 2.9. Oluşan renklerin görünümleri (a: Nitrit Azotu (NO2- N), b: Amonyak Azotu
(NH3- N), c: Fosfat fosforu (PO4-P), d: Nitrat Azotu (NO3-N))
2.3.2. Askıda katı madde
Askıda katı madde tayini, gravimetrik yönteme göre yapılmıştır (TSE, 1998). Yöntemde 1030C’
de etüvde 1 saat kurutulup desikatörde soğutularak sabit tartıma getirilen 47 mm’lik filtre
kağıtları, tartıldıktan sonra 100 ml alınan su örneği, sabit tartıma getirilmiş olan bu filtre
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kağıdından su trombu yardımıyla süzülmüştür. Filtre, üzerinde kalan maddelerle birlikte 1030C’
de tekrar 2 saat kurutulup tartıldıktan sonra aşağıda verilmiş olan formül ile askıda katı madde
yoğunluğu tayin edilmiştir. Miktarı bulabilmek için kullanılan denklem:
A.K.M. =(A-B)x1000 /(ml numune)
A: Filtre +Filtre edilemeyen katı maddenin ağırlığı
B: Filtre kağıdı (mg)
3. BULGULAR
Bu çalışmada tüm istasyonlarda ölçülen fizikokimyasal parametreler Yerüstü Su Kalitesi
Yönetmeliği Kriterlerine göre değerlendirilmiştir (YSKY, 2016). Buna göre kıtaiçi yerüstü su
kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri Tablo 3.1’de, su kalite sınıflarına göre renk
kodları” ise Tablo 3.2’de verilmiştir. Su kaynaklarının yıllık ortalamalarının su kalite sınıfı renk
kodlarına göre değerlendirilmesi Tablo 3.3’te verilmiştir.
Tablo 3.1. Kıtaiçi yerüstü su kaynaklarının sınıflarına göre kalite kriterleri (YSKY, 2016)
Su Kalite
Parametreleri
Sıcaklık (oC)
Çözünmüş
oksijen
(mg/L)
Elektriksel
İletkenlik
(µS/cm)
pH
Amonyum azotu (mg
NH4+-N/L)
Nitrit azotu
(mg NO2‾-N/L)
Nitrat azotu
(mg NO3‾-N/L)
Toplam fosfor (mgP/L)

I
≤ 25

Su Kalite Sınıfları
II
≤ 25

III
≤ 30

IV
> 30

>8

6

3

<3

< 400

1000

3000

> 3000

6,5-8,5

6,5-8,5

6,0-9,0

<6,0 veya >9,0

< 0,2

1

2

>2

< 0,01

0,06

0,12

> 0,3

<5

10

20

> 20

< 0,03

0,16

0,65

> 0,65

Tablo 3.2. Su kalite sınıfı renk kodları (YSKY, 2016)
Su Kalite Sınıfı
Sınıf I

Özellik
Yüksek kaliteli su

Renk
Mavi

Sınıf II

Az kirlenmiş su

Yeşil

Sınıf III

Kirlenmiş su

Sarı

Sınıf IV

Çok kirlenmiş su

Kırmızı

1234

Tablo 3.3. Su kaynaklarının yıllık ortalamalarının su kalite sınıfı renk kodlarına göre değerlendirilmesi
SU
KAYNAKLARI
PARAMETRELER

Çözünmüş oksijen
(mg/L)
Sıcaklık (°C)

AKÇAY
DERESİ

ARSUZ
ÇAYI

DELİÇAY
DERESİ

DEMİRTAŞ
DERESİ

FEYEZAN
KANALI

PAYAS
DERESİ

X ±Sx
(min,-maks,)

X ±Sx
(min,-maks,)

X ±Sx
(min,-maks,)

X ±Sx
(min,-maks,)

X ±Sx
(min,-maks,)

X ±Sx
(min,-maks,)

7,36±0,36ab
(5,51-8,66)
15,53±1,36a
(11,00-22,50)

7,88±0,26b
(6,19-8,99)
21,71±1,55cd
(15,00-30,50)

7,06±0,45ab
(4,65-8,55)
17,76±1,85abc
(13,60-26,50)

6,73±0,37ab
(4,85-8,45)
20,74±1,19bcd
(15,00-27,00)

6,27±0,38a
(4,85-8,25)
25,50±2,02d
(14,20-37,40)

7,49±0,33b
(5,65-9,15)
16,27±1,40ab
(10,90-23,10)

8,02±0,08
7,81±0,09
7,78±0,19
7,62±0,15
7,83±0,26
7,94±0,19
(7,63-8,30)
(6,83-8,10)
(6,55-8,35)
(6,27-8,33)
(6,26-8,76)
(6,05-8,75)
ab
a
a
ab
bc
440,75±24,44
376,25±42,66
382,87±29,96
433,16±38,26
507,09±30,36
393,83±26,30a
Elektriksel
İletkenlik (µS/cm) (352,00-554,00) (105,00-571,00) (243,00-518,00) (295,00-746,00) (308,00-646,00) (291,00-551,00)
0,049±0,034
0,065±0,019
0,934±0,924
0,226±0,022
0,251±0,058
0,462±0,106
AKM (mg/L)
(0,002-0,280)
(0,004-0,220)
(0,002-7,400)
(0,130-0,410)
(0,050-0,680)
(0,220-1,280)
0,208±0,099a
0,404±0,110a
0,373±0,188a
0,208±0,070a
0,864±0,137b
0,250±0,107a
Amonyak azotu
(0,030-0,850)
(0,020-1,120)
(0,010-1,410)
(0,020-0,750)
(0,020-1,250)
(0,010-1,020)
(NH3 -N) (mg/L)
0,063±0,018a
0,030±0,006a
0,035±0,012a
0,100±0,010a
0,581±0,139b
0,037±0,005a
Nitrit azotu
(0,020-0,180)
(0,010-0,100)
(0,010-0,120)
(0,050-0,150)
(0,040-1,400)
(0,020-0,080)
(NO2-N) (mg/L)
1,835±0,447ab
2,896±0,355b
0,896±0,266a
2,764±0,380b
2,192±0,342b
1,057±0,267a
Nitrat azotu
(0,170-3,780)
(0,750-4,490)
(0,090-2,150)
(0,340-4,310)
(0,690-3,460)
(0,010-3,250)
(NO3-N) (mg/L)
0,347±0,050a
0,435±0,030a
0,476±0,025a
0,695±0,049a
1,473±0,193b
0,341±0,016a
Fosfat fosforu
(0,210-0,670)
(0,260-0,620)
(0,400-0,640)
(0,240-0,980)
(0,030-2,230)
(0,240-0,430)
(PO4-P) (mg/L)
a,b,c ve d harfleriyle sembolize edilen ortalamalar istatistiksel olarak farklı olup, (p<0,05); veriler, aritmetik
ortalama ± standart hata ve minimum-maximum değerler olarak gösterilmiştir. Her satır için farklı harflerle
pH

işaretlenen ortalamalar arasında fark vardır (p<0,05).

X ± S x : Aritmetik ortalama ± Standart hata

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Elde edilen veriler değerlendirildiğinde çalışılan tüm su kaynaklarının fosfat fosforu
parametresi açısından kirli olduğu tespit edilmiştir. Doğal sularda toplam fosfor yoğunluğu;
bölgenin jeolojik yapısının kimyasal içeriğine, havzanın morfometresine, suya karışan organik
madde ve evsel atık, özellikle deterjan olup olmadığına ve sudaki organik metabolizmaya
bağlıdır (Harper, 1992). Fosfat açısından kirli olduğu saptanan tüm su kaynaklarının yoğun
evsel atık ve tarımsal faaliyetlerden etkilenmekte olduğu düşünülmektedir. Bu yüklerin
oluşumunda etkili olan yerleşimlerin ve endüstrilerin atıksularını kontrollü bir şekilde özellikle
fosfor ve azot parametrelerini arıtarak deşarj etmeleri ve alıcı sulara deşarj limit değerlerine
indirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında tarımsal faaliyetlerde kullanılan azot ve fosfor
kaynaklı gübreler, su kalitesini bozan ve ilerleyen yıllarda önlem alınmazsa ötrofikasyonun
artmasına neden olabilecek kirlilik kaynağı olarak görülebilmektedir. Tarım arazilerinde
kullanılan gübreler ilçe tarım müdürlükleri kontrolünde olmalıdır. Gerekirse bölge halkının
organik tarıma geçmesi konusunda teşvik uygulaması yapılmalıdır. Hayvansal gübre yönetimi
stratejileri belirlenmelidir. Bunun yanında iyi tarım uygulamaları desteklenmeli,
yasalaştırılmalı ve uygulanmalıdır. Tarım ilaçlarının uygun zaman, doz ve sıklıkta kullanımı
benimsenmelidir. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Su Kalite Sınıflarına göre Demirtaş
Deresi’nin ve Feyezan Kanalı’nın IV. sınıfa sahip olduğu, Akçay Nehri, Arsuz Çayı, Deliçay
Deresi ve Payas Deresi’nin ise III. sınıfa sahip oldukları tespit edilmiştir. Sonuç olarak
incelenen tüm parametreler göz önüne alındığında İskenderun Körfezi’ne dökülen su
kaynaklarının halk sağlığı için potansiyel risk taşıdığı sonucuna varılmıştır. Nitekim bu sulara
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akıtılan kanalizasyon ile diğer evsel ve benzeri atıkların önüne geçilmesi, arıtma sisteminin
kontrolü ve işlerliğinin sağlanması, düzenli aralıklarla nehirlerin kentlerden geçtiği kısımların
fizikokimyasal açıdan incelenmesiyle uygun olacaktır. Nehirlerin ve göllerin ekolojik
kalitelerinin korunması ve iyileştirilmesi konusundaki önlemler, gelecek için su kaynaklarının
kalite ve kantitelerinin korunmasında kilit öneme sahiptir.
Teşekkür
Bu çalışmayı destekleyen Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırrma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne
(BAP 2013/8981) teşekkür ederiz.
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ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİYLE ÇCKNT TAKVİYELİ
POLİSÜLFON NANOELYAFLARIN MEKANİK VE TERMAL
ÖZELLİKLERİ

Mürsel Ekrem*, Ömer Çoşkun, Rafet Yavuz
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Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği
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Özet
Bu çalışmada elektro-eğirme metodu kullanılarak ağırlıkça % 1, 2 ve 3 oranlarında çok cidarlı
karbon nanotüp (ÇCKNT) takviyeli/takviyesiz polisülfon (PSU) nanoelyafların üretimi
gerçekleştirilmiştir. Takviyeli/takviyesiz üretilen nanoelyaflar, statik yükleme altında ASTM D
882-02 standardına göre çekme deneyleri yapılarak çekme dayanımları, elastiklik modülleri,
toklukları ve birim şekil değişimleri incelenmiştir. Farklı oranlarda üretimi yapılan ÇCKNT
takviyeli PSU nanoelyafların mekanik özellikleri, PSU nanoelyaf ile kıyaslanmıştır. Üretilen
nanoelyafların PSU ve ÇCKNT ile bir araya gelmesi ile oluşan sistemde meydana gelen
kimyasal değişimleri Termogravemetrik Analizi ve Diferansiyel Termal Analizi (TGA/DTA)
yapılmıştır. Ayrıca nanoelyafların özelliklerinin belirlenmesinde takviyeli/takviyesiz PSU
çözeltilerinin fiziksel özellikleri izlenebilmesi amacıyla Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
görüntüleri de incelenmiştir.
Anahtar kelime: Elektro eğirme, ÇCKNT, Polisülfon nanoelyaf, SEM, Çekme dayanımı.

MECHANICAL AND THERMAL PROPERTIES OF MWCNT REINFORCED
POLYSULFONE NANOFIBERS BY ELECTROSPINNING
Abstract
In this study, the production of polysulfone (PSU) nanofibers unreinforced / reinforced carbon
nanotubes (MWCNT) at ratios 1, 2 and 3 % weight by using electro-spinning method was
performed. Reinforced / unreinforced nanofibers produced, tensile strengths, elasticity
modules, toughness and strains changes were investigated by tensile tests in accordance with
ASTM D 882-02 standard under static loading. The mechanical properties of the MWCNT
reinforced PSU nanofibers produced in different ratios were compared with PSU nanofibers.
Thermogravimetric Analysis and Differential Thermal Analysis (TGA / DTA) were performed
for the chemical changes occurring in the system formed by the combination of nanofibers
produced with PSU and MWCNT. In addition, scanning electron microscopy (SEM) images
were examined in order to determine the physical properties of the MWCNT reinforced / nonreinforced PSU nanofibers.
Keywords: Electro spinning, MWCNT, Polysulfone nanofibers, SEM, Tensile strength
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1. GİRİŞ
Nanoteknoloji, boyuta bağlı özelliklerinden dolayı bilim dünyasında yeni kapılar aralanmasını
sağlamıştır. Endüstriyel gelişmelerin ve yeniliklerin birbirinden oldukça farklı olmasının sebebi
farklı bilimsel alanların farklı örnekleri olduğundandır. Fakat bu alanlar birbiri ile oldukça
ilişkili olup birbirlerine sıkı bir şekilde bağlıdır. Bu yüzden nano dünyayı anlayabilmek için
nano boyuttaki araştırmaların ve çalışmaların disiplinler arası gerçekleştirilmesi gerekir
(Nouailhat, 2010). Nanoölçekli fen ve mühendislik araştırmaları, son zamanlarda teknolojik
yeniliklerin ve bilimsel araştırmaların heyecan verici yeni bir alanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu
araştırmalar disiplinler arası alan olan nanobilim ve nanoteknolojinin temelini oluşturmuştur.
Nano boyutta lif ve elyaf oluşturmak için çizme yöntemi, faz ayırma, kendiliğinden tutunma,
eriyik püskürtme, lazer buharlaştırma, elektro eğirme gibi pek çok yöntem geliştirilmiştir
(Afshari, 2016). Polimer esaslı nanoelyaf üretimi için en etkin yöntem elektro-eğirme
yöntemidir. Bu yöntemle pek çok polimerden çapları 3 nm ’den 1 μm ve üzerine kadar değişen
kalınlıklarda sürekli nanoelyaflar elde edilmektedir. Nanoelyafların yapısı ve morfolojisi,
polimer türü, çözelti konsantrasyonu, çözücü etkisi, uygulanan voltaj, şırınga ile toplayıcı
arasındaki mesafe, çözelti besleme hızı ve elektrik iletkenliği gibi bir dizi parametre ile etkili
bir şekilde kontrol edilebilir. Yüksek özgül yüzey alanı, yüksek en / boy oranı ve yüksek
gözeneklilik gibi özelliklerden dolayı, PAN, PVA, Naylon-6,6, elektro-eğirme teknolojisinin
geliştirilmesinde bol miktarda polimer ve inorganik/polimer nanoelyaflar araştırılmıştır (Li ve
ark., 2015; Sinha ve ark., 2015; Durmuş ve Ekrem, 2017; Ekrem, 2017). Bu nanoelyaflar
filtrasyonda, nano-elektronikte, koruyucu giysilerde, doku iskelesi, optik sensör vb. alanlarda
dikkat çekici uygulamalar sergiler (Gonzalez ve Alvarez, 2014; Saghafi ve ark., 2014; Shi ve
ark., 2015; Zhang ve ark., 2018).
Polisülfonlar (PSU) tekrarlanan birimlerinde sülfon grubu bulunan polimerler olarak
tanımlanırlar. Polisülfonlar alifatik ya da aromatik yapıdadır. Alifatik polisülfonlar olefinler ile
kükürt dioksitin radikalik kopolimerizasyonu ile sentezlenmektedirler. Fakat fiziksel
özelliklerinin yetersiz olmasından dolayı ispatlanmış önemli uygulamaları bulunmamaktadır.
Günümüzde aromatik polisülfonlar yaygın kullanımlarından ötürü sadece polisülfon olarak
adlandırılmaktadırlar. Polisülfonlar termal ve oksidatif dayanımları yüksek olan, iyi mekanik
dayanım ve sağlamlık gösteren, yüksek camsı geçiş sıcaklığına sahip olan amorf
termoplastiklerdir. Bu polimerler tekrarlanan ünitelerinde bulunan para pozisyonundaki
difenilensülfon grubunun varlığıyla karakterize edilirler (Mark, 2013; Ioan, 2015).
Yuan ve ark. (2004) PSU nanoelyafların üretimini, yüksek voltaj altında aseton ve dimetil
asetamid farklı karışım oranlarındaki PSU çözeltileri elektro eğirme yöntemiyle hazırlanmıştır.
Elektro eğirme ile üretilen PSU liflerinin morfolojisi taramalı elektron mikroskobu ile
incelenmiştir. Sonuçlar, farklı çözücülerdeki polimer çözeltilerinin konsantrasyonun ve aseton
miktarının, elektro eğirmede üretilen nanoelyafların çapını ve morfolojisini etkilediğini
göstermiştir. Uygulanan voltaj, akış hızı ve şırınga ile toplayıcı plaka arasındaki mesafe de dahil
olmak üzere işlem parametreleri, elektro eğirme PSU nanoelyafların morfolojisinin kontrolü
için de önemlidir. 300 – 400 nm çaplı üniform ultra ince PSU elyaflarının,% 20 (wt / v) PSU /
DMAC / aseton (DMAC: aseton = 9: 1) çözeltisinin eletro eğirmesiyle 10-20 kV voltajda elde
edilebileceği önerildi. Ayrıca akış hızı 0.66 ml/s ve şırınga ile toplayıcı plaka arası mesafe 10
cm olarak belirlenmiştir.
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Bu çalışmada ağırlıkça % 1, 2 ve 3 oranlarında çok cidarlı karbon nanotüp (ÇCKNT)
takviyeli/takviyesiz
polisülfon
(PSU)
nanoelyafların
üretimi
gerçekleştirilerek,
takviyeli/takviyesiz üretilen nanoelyaflar, statik yükleme altında ASTM D 882-02 standardına
göre çekme testleri yapılarak çekme dayanımları ve birim şekil değişimleri incelenmiştir. Farklı
oranlarda üretimi yapılan ÇCKNT takviyeli PSU nanoelyafların mekanik özellikleri, PSU
nanoelyaf ile kıyaslanmıştır. Üretilen nanoelyafların PSU ve ÇCKNT ile bir araya gelmesi ile
oluşan sistemde meydana gelen kimyasal değişimleri Termogravemetrik Analizi ve
Diferansiyel Termal Analizi (TGA/DTA) yapılmıştır. Ayrıca nanoelyafların özelliklerinin
belirlenmesinde takviyeli/takviyesiz PSU çözeltilerinin fiziksel özellikleri izlenebilmesi
amacıyla Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri de incelenmiştir.
2. MATERYAL VE METOD
2.1. Malzemeler
Çalışmamızda ÇCKNT, kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle NANOCYL firması tarafından
üretilmiştir. Çapı 5-50 nm ve uzunluğu 10 ila 30 μm’dir. Polisülfon CH₃ CON(CH₃ )₂ kapalı
formülü ve (PSU, Mn = 22 000, granür), N, N-dimetil asetamid (DMAC) ve aseton, SigmaAldrich’den satın alınmıştır.
2.2. PSU Nanoelyafların Üretimi
Çalışmalarımıza, elektro eğirme yöntemiyle saf PSU ve %1, %2 ve %3 ÇCKNT takviyeli PSU
nanoelyafların üretimiyle başlanmıştır. Şekil 1’de görüldüğü gibi ilk önce PSU çözeltisi, 80 g
Polisülfon çözeltisi için, ağırlıkça % 20’lik Polisülfon (16 g), % 72 dimetilasetamid (57.6 g) ,
%8 aseton (6.4 g) 40°C’de homojen bir çözelti elde etmek için 300 rpm’de 24 saat boyunca
mekanik karıştırıcıda karıştırılmıştır. Sonra polisülfon çözeltisinin içine PSU’nun ağırlığınca
%1, %2 ve %3 oranlarında ÇCKNT eklenmiştir. ÇCKNT eklendikten sonra çözeltiye homojen
bir dağılım olması için çözelti ultrasonik karıştırıcı ile 5 dakika, daha sonra manyetik
karıştırıcıda 4 saat karıştırılmıştır. Oluşturulan 4 farklı çözelti, nanoelyaf üretilinceye kadar
manyetik karıştırıcıda karıştırılmaya devam edilmiştir.

Şekil 1. Elektro-eğirme yöntemiyle PSU nanoelyaf üretim işleminin şematik gösterimi
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Nanoelyaf çözeltileri hazırlandıktan sonra 10ml şırıngaya alınarak elektro eğirme düzeneğine
yerleştirilmiştir. Elektro eğirme parametreleri ise şu şekildedir;
•
•
•
•
•

Voltaj 18-20 kV,
Şırınga ile tambur arası mesafe yaklaşık 18 cm,
Çözelti besleme hızı 0,75 ml/h,
Tambur dönüş hızı 500 rpm,
Oda sıcaklığı 23-26°C’dir.

Şekil 2’de üretilen nanoelyafların resimleri verilmiştir. Resimler incelendiği zaman ÇCKNT
ilavesi arttığı zaman renk değişimi gerçekleşmektedir. Ayrıca üretilen nanoelyafların
kalınlıklarını ölçmek için mikrometre kullanarak ölçüm yapılmıştır. Kalınlıkları 0,98 mm olan
2 mikroskop lameli arasına yerleştirilen farklı oranlardaki ÇCKNT katkılı nanoelyaflar 20x20
mm boyutlarında kesilerek kalınlıkları ölçülmüştür (Tablo 1.).

Tablo 1. Nanoelyafların kalınlıkları ve adlandırılması
Numuneler
Açıklama
Polisülfon nanoelyaflar
PSU
%1 ÇCKNT takviyeli PSU nanoelyaflar
PSU + 1 ÇCKNT
%2 ÇCKNT takviyeli PSU nanoelyaflar
PSU + 2 ÇCKNT
%3 ÇCKNT takviyeli PSU nanoelyaflar
PSU + 3 ÇCKNT

Kalınlık (mm)
0.12
0,12
0,13
0,14

Numuneler 200 mm x 25 mm boyutlarında (ASTM D 882-02 standardı) kesilmiştir.
Nanoelyaflar SHIMADZU çekme cihazında 10N yük hücresinde ve 25 mm/dk statik çene
hızında çekilmiştir.. Her numune 3 defa analiz edilmiş ve ortalamaları alınmıştır. Numuneler;
PSU, %1 ÇCKNT takviyeli PSU, %2 ÇCKNT takviyeli PSU, %3 ÇCKNT takviyeli PSU olmak
üzere bu numunelerden 3 adet olacak şekilde kesilip çekme işlemi yapılmıştır.
Üretilen farklı oranlardaki ÇCKNT takviyeli Polisülfonların Sem görüntüleri alınmış ve
TGA/DTA analizlri yapılmış ve sonuçlar incelenmiştir.
2.3. Çekme Deneyleri

Elektro-eğirme yöntemiyle üretilen PSU nanoelyaflar ayırıcı kumaş ile birlikte ASTM D 88202 standartlarına göre 250x25 mm boyutlarında hassas olarak kesildi (Şekil 3.). Kesilme
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işleminden sonra ayırıcı kumaş nanoelyaf keçelerden soyuldu. Çekme çenelerinin çekme
etkisini azaltmak ve sıyrılmaması için her iki tarafına ve karşılıklı olarak 1.6 mm kalınlığında
çift taraflı poliüretan köpük bant ile yapıştırılmıştır.

Şekil 3. PSU nanoelyafların boyutları; a) PSU, b) 1 ÇCKNT + PSU, c) 2 ÇCKNT + PSU ve
d) 3 ÇCKNT + PSU
Nanoelyafların çekme testleri için Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Laboratuvarındaki
Shımadzu AGS-X çekme test cihazı ile Trapeziumx yazılımı kullanılmıştır. Çekme testleri oda
sıcaklığında, 25 mm/dk çekme hızında gerçekleştirilmiş olup, deneyler 3’er adet tekrar edilerek test
edilmiştir.

2.4. Karakterizasyon
Polisülfon nanoelyaflara ait SEM görüntüleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bulunan Hitachi-SU 1510 Taramalı Elektron
Mikroskop (SEM) cihazı ile 20 kV gerilimde elde edilmiştir. SEM analizinden önce, Polisülfon
nanoelyaflar, Eiko 1B-3 iyon kaplayıcı kullanılarak iletken yüzey elde etmek için altınla
kaplandı.
Termogravimetrik ve diferansiyel termal (TGA/DTA) analizleri Necmettin Erbakan
Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (BİTAM) SetaramLabsys Evo marka cihaz kullanılarak yapılmıştır. TGA ve DTA analizleri azot atmosferi
altında, test sıcaklığı 25 °C’den 650 °C’ye kadar 10 °C/dakika ısıtma hızıyla test edilmiştir.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Çözeltilerin Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi
Tablo 2.’de belirtildiği gibi çözeltilerin elektriksel iletkenliği, sıcaklığı ve çözeltideki toplam
parça miktarı (ppt) Hanna-Edge Tester aygıtıyla ölçülmüştür. Çözeltideki ÇCKNT oranı arttıkça,
hazırlanmış olan çözeltinin pH değeri azalmaktadır. Fakat çözeltilerin iletkenlik özelliği ise
ÇCKNT oranı arttıkça artmaktadır. Bu durumun oluşması öngörülmüş, çok cidarlı karbon
nanotüplerin iletken özellikte olması nedeniyle karbon oranı arttıkça çözeltinin de iletkenliğinde
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artış meydana gelmiştir. Derişim; milyondaki tanecik sayısını göstermektedir. Derişimde de
ÇCKNT oranı arttıkça artış gözükmektedir. Elektrik potansiyelinde ise ÇCKNT oranı arttıkça
azalma gözlemlenmiştir.

Tablo 2. Çözeltilerin fiziksel özellikleri
Çözelti

Sıcaklık
(℃)

pH

PSU
1 ÇCKNT +PSU
2 ÇCKNT +PSU
3 ÇCKNT +PSU

20
25
25
25

10,20
9,93
9,72
9,53

Elektrik
İletkenlik Derişim
Potansiyeli
(𝛍𝐒/𝐜𝐦)
(ppm)
(mV)
2,68
1,34
176,80
2,95
1,48
167,50
3,39
1,66
156,74
3,75
1,87
145,20

3.2. Nanoelyafların Termal Analizleri
Şekil 4’te gösterildiği gibi PSU nanoelyaf, PSU + % 1 ÇCKNT nanoelyaf, PSU + % 2 ÇCKNT
nanoelyaf ve PSU + % 3 ÇCKNT nanoelyaf DTA eğrileri gösterilmektedir. Polisülfon
nanoelyafların camsı geçiş sıcaklığı (Tg), 185-220 °C sıcaklıklara karşılık gelmektedir.
(Kroschwitz, J.I. , Mark, 2003). Kroschwitz ve Mark’a göre polisülfonların T g değeri 185°C
iken bizim çalışmamızda alınan sonuçlarda ise T g değeri 165 °C’dir. Bu Tg değerlerimiz hemen
hemen literatürlerle örtüşmektedir. Fakat PSU nanoelyafların içerisine ÇCKNT ekledikçe T g
değerlerinde biraz düşmeler görüşmüştür.

Şekil 4. Nanoelyafların DTA eğrileri
PSU nanoelyaf, PSU + 1 ÇCKNT nanoelyaf, PSU + 2 ÇCKNT nanoelyaf ve PSU + 3 ÇCKNT
nanoelyaf TGA eğrileri gösterilmektedir (Şekil 5.). Kroschwitz ve Mark’a göre polisülfon için,
azot atmosferinde TGA’da %10 luk kütle kaybı sıcaklık değeri 520 °C ye karşılık gelmektedir.
Bizim çalışmamızda PSU nanoelyaf için bu sıcaklık değeri 535 °C ye karşılık gelmiştir.
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Şekil 5. Nanoelyafların TGA eğrileri
3.3. Nanoelyafların Mekanik Özellikleri
ÇCKNT takviyeli ve takviyesiz PSU nanoelyafların statik çekme deneyleri sonucunda elde
edilen tipik gerilme-birim şekil değiştirme grafiği Şekil 6.'da verilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi
PSU nanoelyafın çekme dayanımı 0.34 MPa’dır. % 3 ÇCKNT takviyeli PSU nanoelyafın ise
0.96 MPa’la % 182’lik bir artış göstermektedir. Ayrıca PSU nanoelyafın birim şekil
değiştirmesi 0.066 mm/mm iken % 3 ÇCKNT takviyeli PSU nanoelyafın 0.137 mm/mm ile %
107 artmıştır. ÇCKNT takviyesiyle çekme dayanımlarında ve birim şekil değişimlerinde artış
gözlenmiştir.

Şekil 7. Çekme testi sonucunda gerilme-birim şekil değiştirme grafiği
3.4. Nanoelyafların Morfolojisi
Şekil 8.’de nanoelyafların 10 000 X büyütmeli SEM görüntüleri verilmektedir. Ayrıca SEM
görüntüleri Autocad programına yapıştırılarak her bir nanoelyafların 10 adet en küçük ve en
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büyük nanoelyafların boyutları ölçülerek ortalaması verilmiştir. PSU nanoelyafların çap
ölçüleri 262-413 nm aralığında, PSU + 1 ÇCKNT nanoelyafların çap ölçüsü 204-366 nm
aralığında, PSU + 2 ÇCKNT nanoelyafların çap ölçüsü 157-284 nm aralığında iken PSU + 3
ÇCKNT nanelyafların çap ölçüsü ise 105-208 nm olarak ölçülmüştür. Elektro-eğirme
işleminde çözeltinin elektrik iletkenliği artırılırsa, çözeltinin taşıdığı yükleri artıracaktır.
Böylece düzgün fiberler ve daha küçük çaplarda fiberler elde etmeyi sağlar. Polisülfon
nanoelyafların çap ölçüsü, PSU + 3 ÇCKNT nanoelyafların çap ölçüsüyle karşılaştırıldığında
% 53,7 oranında düşüş gerçekleşerek 156 nm olarak ölçülmüştür.

Şekil 8. Nanoelyafların SEM görüntüleri; a) 10 KX PSU, b) 10 KX PSU + 1 ÇCKNT, c) 10
KX PSU + 2 ÇCKNT ve d) 10 KX PSU + 3 ÇCKNT
4. SONUÇLAR
Elektro-eğirme yöntemiyle üretilen ÇCKNT takviyeli ve takviyesiz PSU nanoelyafların statik
yük altındaki birim şekil değiştirme miktarları ve çekme dayanımları çalışılmıştır. Ayrıca PSU
çözeltisinin içerisine ağırlıkça %1, 2 ve 3 oranlarında ÇCKNT takviye ederek çözeltinin fiziksel
özellikleri ve üretilen nanoelyafların karakterizasyonları sırasıyla Hanna-Edge Tester ve
TGA/DTA ile incelenmiştir. Ayrıca nanoelyafların morfolojisi SEM ile karakterize edilmiştir.
Bunların sonucunda:
1. % 3 ÇCKNT takviyeli PSU nanoelyaf, ç ve , PSU nanoelyaf ile karşılaştırıldığında % 182
ve % 107’lik bir artış göstermektedir. Bu da PSU çözeltisinin içerisinde en iyi sızma eşiği
olduğunu göstermiştir.
2. TGA/DTA analizleri sonucunda nanoelyaflar endotermik bir reaksiyon göstermiştir. DTA
sonucuna göre nanoelyafların Tg sıcaklıkları 165 °C’dir. TGA eğrilerine göre ise % 10’luk
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termal bozunma 535 °C’dir. Ayrıca kalıntı kütle miktarları ÇCKNT takviyesiyle %41
oranından %45 oranına artmıştır.
3. SEM morfolojisi incelendiğinde ÇCKNT oranının artmasıyla nanoelyaf çapları azalmıştır.
ÇCKNT takviyesiyle nanoelyaf keçelerde boncuklaşmanın olmadığı ve uzun elyaf üretimi
gerçekleşmiştir. Ayrıca SEM görüntülerinde ÇCKNT oranı artıkça çapların azaldığı
görülüyor. Bunun nedeni ise iletkenliğin karbon ile doğru orantılı artmasıdır.
Teşekkür
Bu proje, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörü (No. 171219002) finansal
desteği sayesinde yapılmıştır.
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Özet
Bu çalışmada; Türk Deniz Ticaret Filosunda yer alan Türk bayraklı tam konteyner gemilerinin
teknik özellikleri ile ana makine profilinin analiz edilmesi ve mevcut durumun belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla, 15.03.2019 tarihi itibariyle Türk Milli Gemi Sicili ve Türk
Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)’ne kayıtlı olan 73 adet tam konteyner gemisine ait inşa yeri,
inşa yılı, tam boy (LOA), groston (GT), dedveytton (DWT), 20 Feet’lik Konteyner (TEU)
taşıma kapasitesi gibi teknik özellikleri ile ana makine gücü (KW), maksimum hız (knot), yakıt
kapasitesi (m3) ve makine yapımcısı gibi makine profiline ilişkin veriler MS Office Excel
programı yardımıyla sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. Analiz sonucu elde edilen bulgulara
göre; Türk bayraklı tam konteyner gemilerinin toplam taşıma kapasitesinin 1.427.106 DWT ve
101.646 TEU olduğu, söz konusu tam konteyner gemilerinin arasında Avrupa’da ve özellikle
Almanya’da, 2001-2010 yılları arasında inşa edilmiş, 10.000-19.999 tonaj (GT, DWT) ile 151249 metre tam boy aralığında, Handy/Sub-Panamax (1000-2999 TEU) büyüklüğünde olanların
ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Alman menşeili ana makineye, 10.000-19.999 KW
arasında ana makine gücüne, 16,1 ila 21,9 knot aralığında maksimum hıza ve 1.000-1.999 m3
arasında yakıt kapasitesine sahip olanların da yine söz konusu tam konteyner gemileri arasında
ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın tartışma ve sonuç bölümünde ise; Türk bayraklı tam
konteyner gemilerinin teknik özellikleri ile ana makine profilinin uluslararası deniz ticareti ve
gemi inşa sektöründeki gelişmeler ile deniz ve çevre emniyeti yönünden değerlendirmesi
yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Konteyner taşımacılığı, Konteyner gemileri, Ana makine, Deniz ticareti, Türk deniz ticaret
filosu.

ANALYSIS OF TECHNICAL CHARACTERISTICS AND MAIN ENGINE PROFILE
OF FULL CONTAINER SHIPS IN THE TURKISH SEABORNE TRADE FLEET
Abstract
In this study, it is aimed to analyze the technical characteristics and main engine profile of the
Turkish flagged full container ships which is a part of the Turkish Seaborne Trade Fleet and to
determine the current situation. For this purpose, data on the technical characteristics such as
ship’s place of built, year of built, length over all (LOA), grosstonnage (GT), deadweight
tonnage (DWT), Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) carrying capacity and data on the main
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engine profile such as main engine’s power (KW), maximum speed (knot), fuel capacity and
builder of 73 full container ships which have been already registered to the Turkish National
Ship Registry and Turkish International Ship Registry (TUGS) as of 15.03.2019 were classified
and analyzed using the MS Office Excel Software. According to the results of the analysis, it
has been determined that the Turkish flagged full container ships in the Turkish Seaborne Trade
Fleet, which have a total carrying capacity of 1,427.106 DWT and 101,646 TEU, were mostly
built in Europe region, especially made of Germany, built between 2001 and 2010, in the range
of 10.000-19.999 tonnages (GT, DWT) and length between 151–249 meters and Handy/SubPanamax (1000-2999 TEU) size. In addition, they have a main engine which was mostly made
in Germany and with power between 10.000-19.999 KW, maximum speed in the range of 16.1
to 21.9 knot and fuel capacity of 1,000-1,999 m3. In the discussion and conclusion section of
the study; the technical characteristics and the main engine profile of the Turkish flagged full
container ships have been evaluated for the developments in the international seaborne trade
and shipbuilding industry as well as for marine and environmental safety.
Keywords: Container shipping, Container ships, Main engine, Seaborn trade, Turkish seaborne trade fleet.

1. GİRİŞ
1.1. Deniz Ticareti ve Konteyner Taşımacılığının Gelişimi
Deniz taşımacılığı gelişen teknoloji ve kullanıcı taleplerine bağlı olarak her geçen gün
gelişmektedir. Deniz ticaretinde yaşanan gelişmeler beraberinde deniz ticaret filosunun
gelişmesi ve modlar arası taşımacılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Dünya ticaretinin büyük bölümünün deniz yolu ile yapılması nedeniyle denizyolu taşımacılığı,
dünya ekonomisi ve ticareti açısından da stratejik öneme sahiptir. Denizyolu taşımacılığının bir
türü olan konteynerlerle taşıma işlemi büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Ayrıca deniz yolu ile yapılan taşımacılık havayolu ile yapılan taşımacılığa göre 15-20 kat,
karayoluna göre 7-10 kat ve demiryoluna göre yaklaşık 3-4 kat daha ucuza taşınabilmektedir
(ECE, 2006). Çeşitli heterojen ürünlerin tek bir yükleme ve taşıma ünitesi haline getirilerek,
içine konan malların taşınmasını sağlayan, hiçbir taşıma aracına bağlı olmayan ve bir araçtan
diğerine teknik araçlar yardımıyla aktarılabilen, büyüklüğü ve dizaynı yükleme, boşaltmaya
uygun olan, tekrar kullanılabilmesi için gerektiği kadar sağlam yapılan taşıma sandıklarına
konteyner denilmektedir (SIR, 1988). Konteynerlerin taşımacılık hizmetlerinde kullanılmaya
başlanması ile ambalajlanma ve depolanma masrafları ile yük aktarma işlemlerinde zaman
tasarrufu sağlanmış, hasar ve kırılma oranları önemli ölçüde azalmış ayrıca fiziki koruma
sağlanmıştır (KESKİN, 2006).
1970’lerde konteyner gemilerinin yaklaşık 2.000 TEU olan azami konteyner taşıma kapasitesi,
1977 yılında 3.126 TEU, 1990 yılında 4.814 TEU, 1997 yılında 8.160 TEU, 2006 yılında
15.550 TEU, 2017 yılında ise 21.100 TEU’ya kadar yükselmiştir (MERK, 2018).
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1.2. Dünya ve Türk Konteyner Filosunun Durumu
UNCTAD ve SSMR istatistiklerine göre; 2018 yılı itibariyle, dünyada 5133 adet konteyner
gemisi bulunmakta olup bu gemilerin toplam taşıma kapasitesi 252.660.000 DWT ve
20.796.000 TEU olarak belirtilmektedir (ISL Shipping Statistics and Market Review, 2018).
Türk deniz ticaret filosunun yıllar itibariyle DWT ve adet bazında gelişimi ise aşağıda Tablo
1’de verilmektedir. Bu tablo baz alınarak hazırlanan, Türk bayraklı konteyner gemilerinin
yıllara göre adet ve DWT olarak gelişimi de yine aşağıda Şekil 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Yıllar itibariyle Türk deniz ticaret filosunun DWT ve adet gelişimi
2010
2011
2012
Adet DWT Adet DWT Adet DWT
Kuru Yük Gemileri (Genel Kargo)
500 1.745.054 496 1.753.636 489 1.823.586
Dökme Yük Gemileri
106 4.189.277 115 4.987.983 115 5.164.647
Konteyner
70 831.687 70 913.936 72 977.278
Sıvı / Gaz Taşıyan Tankerler
223 1.879.333 221 1.973.704 214 2.160.427
Yolcu Gemileri
242 44.819 237 48.238 253 49.989
Hizmet Gemileri
77 47.150 80 61.541 89 65.544
Romorkörler
109 3.088 111 2.711 121 3.088
Deniz Araçları
153 2.586 162 5.548 164 1.364
Balıkçı Gemileri
209 27.915 216 8.759 218 8.757
Sportif Ve Eğlence Amaçlı Tekneler Yatlar 88 2.241 124 2.881 144 2.947
TOPLAM
1.777 8.773.151 1.832 9.758.936 1.879 10.257.627
GEMİ CİNSİ (10’LU GRUP)

Adet
473
109
72
213
259
95
120
178
222
168
1.909

2013
DWT
1.744.129
4.511.037
951.800
1.876.860
51.580
67.576
2.849
1.147
9.058
2.953
9.218.988

Adet
447
102
74
196
261
103
126
172
227
184
1.892

2014
DWT
1.717.920
4.398.401
1.002.485
1.793.353
65.629
53.789
2.776
5.347
9.185
2.953
9.051.839

Adet
390
85
78
194
282
104
133
191
229
209
1.895

2015
DWT
1.534.434
3.988.931
1.174.278
1.735.364
68.084
41.208
2.776
13.770
8.838
3.127
8.570.811

Adet
379
80
72
190
299
115
148
212
244
212
1.951

2016
DWT
1.442.694
3.718.584
1.205.422
1.758.244
67.989
48.835
2.776
27.487
8.838
3.127
8.283.995

Adet
353
64
75
184
312
129
153
229
279
221
1.999

2017
DWT
1.368.837
2.692.977
1.392.287
2.340.123
89.959
61.458
2.776
27.487
8.646
3.297
7.987.847

Adet
323
64
70
184
308
151
152
258
293
222
2.025

2018
DWT
1.245.588
2.636.897
1.349.228
2.023.011
89.923
101.339
2.776
34.715
8.358
3.297
7.495.133

Kaynak: (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2019)

Şekil 1. Türk bayraklı konteyner gemilerinin yıllara göre adet ve DWT olarak gelişimi
Veri kaynağı: (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2019)
Tablo 1 ve Şekil 1’de görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosunda yer alan tam konteyner
gemilerinin taşıma kapasitesi; 2010 yılında 831.687 DWT iken, 2018 yılında 1.349.228 DWT’a

1248

yükselmiştir. Gemi sayısı 70–80 arasında değişse de, toplam tonajdaki sürekli artış zaman
içerisinde daha büyük tonajlı konteyner gemilerinin filoya dâhil olduğu ve ortalama gemi
tonajının arttığı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen 73 adet Türk
bayraklı konteyner gemisinin 15.03.2019 tarihi itibariyle toplam taşıma kapasitesi; 1.427.106
DWT ve 101.646 TEU olarak belirlenmiştir.
1.3. Konteyner Gemilerinin Teknik Özellikleri ve Makine Profiline Göre Sınıflandırılması
Nas (2010) tarafından 1676 adet konteyner gemisini kapsayan bir çalışmaya göre; taşıma
kapasiteleri bakımından Feeder/Feedermax (≤ 999 TEU) gemiler 1.kuşak, Handy/SubPanamax (1000-2999 TEU) gemiler 2. kuşak, Panamax (3000-4999 TEU) gemiler 3-4. kuşak,
Post-Panamax (5000-9999TEU) gemiler 5-6. kuşak, ULCV (≥10000TEU) veya Suezmax,
Post- Suezmax ve Malamax gemiler ise 7. kuşak gemiler olarak sınıflandırılmış, gemi tam boyu
(LOA) ve gemi hızı gibi değişkenler de buna göre gruplandırılmıştır (NAS, 2010). Melo ve
Echevarrieta tarafından 5119 adet konteyner gemisini kapsayan bir çalışmaya göre ise;
Feeder/Feedermax ve Handy/Sub-Panamax gemilerin ana makine güçleri, 9.999 KW ve daha
düşük, 10.000-19.999 KW arası, 20.000-29.999 KW arası ve 30.000 KW ve daha fazla şeklinde
sınıflandırılmıştır (Melo ve Echevarrieta).
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada; Türk Deniz Ticaret Filosunda yer alan Türk bayraklı konteyner gemilerinin
teknik özellikleri ile makine profilinin analiz edilmesi ve mevcut durumun tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla, 15.03.2019 tarihi itibariyle Türk Milli Gemi Sicili ve Türk
Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)’ne 3101 kodu ile kayıtlı olan 73 adet tam konteyner gemisine
ait sicil limanı, inşa yeri, inşa yılı, tam boy, grostonaj (GT), detveyttonaj (DWT), TEU
kapasitesi gibi teknik özellikleri ile ana makine gücü (KW), maksimum hız, yakıt kapasitesi ve
makine yapımcısı gibi makine profiline ilişkin veriler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
istatistikleri ile İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) kaynaklarından temin edilmiştir. Gemilere
ait TEU verileri ise denizcilik sektöründe muteber kabul edilen internet sitelerinden alınmıştır.
Gemilerin teknik özelliklerine ve makine profiline ilişkin değişkenlerin sınıflandırılmasında ve
alt gruplara ayrılmasında, bu çalışmanın giriş kısmında belirtilen denizcilik literatüründeki
sınıflandırmalar da göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma kapsamında incelenen 73 adet tam
konteyner gemilerine ilişkin söz konusu verilerin frekans tablolarının oluşturulması için MS
Office Excel programı kullanılmış olup elde edilen bulgular ilerleyen bölümlerde sunulmuştur.
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü (DTGM) istatistiklerine göre (Bkz. Tablo 1) 2018 yılında 70
adet olup 15.03.2019 itibariyle 73 adet olan söz konusu tam konteyner gemilerinden 30 tanesi
İstanbul’da, 43 tanesi İzmir’de kayıtlıdır. Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 941.maddesi
kapsamında çıplak gemi (bare boat) kiralama yoluyla geçici bayrak değişikliği/geçici terkin
durumunda olan Türk bayraklı gemilerin sicil kayıtları pasif olarak devam ettirildiğinden 73
rakamı bu durumdaki gemileri de kapsamaktadır ve bu çalışma açısından “Türk bayraklı”
ifadesi geminin sicilde halen kaydının bulunduğunu ifade etmektedir. Ancak, Gemi Sicili için
Gemi Cins Tanımlamalarına (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2019) göre; “Standartlaştırılmış
boyutlarda büyük kutular şeklinde olan ve konteyner paket taşıyıcılarla yük taşıyan genel
maksatlı yük gemileridir. Yalnızca konteyner taşımacılığı için inşa edilmiş ya da dönüştürülmüş
ve bu amaçla kullanılan ticaret gemilerine tam konteyner gemisi denir.” hükmü gereğince, tam
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konteyner gemisi dışındaki “konteyner/ro–ro”, “kırkambar”, “yük/konteyner gemisi” gibi
bütünüyle konteyner taşımak için inşa edilmemiş gemiler bu çalışmanın kapsamına dâhil
edilmemiştir.
3. BULGULAR
3.1. Türk Bayraklı Konteyner Gemilerinin Taşıma Kapasitesi
Tablo 2. Konteyner gemilerinin taşıma kapasitesi
Adet
DWT
TEU
73

1.427.106

101.646

Tablo 2’de görüldüğü gibi, bu çalışma kapsamında incelenen 73 adet Türk bayraklı konteyner
gemisinin toplam taşıma kapasitesi; 1.427.106 DWT ve 101.646 TEU olduğu görülmektedir.
3.2. Türk Bayraklı Konteyner Gemilerinin Teknik Özelliklerine İlişkin Frekans Tabloları
Bu kısımda; Türk bayraklı konteyner gemilerinin teknik özelliklerine ilişkin oluşturulan frekans
tabloları sunulmaktadır.
Tablo 3. Konteyner gemilerinin inşa yerine göre dağılımı
İnşa yeri
Sayı
Yüzde (%)
Avrupa

43

Almanya

29

58,9
39,7

Polonya

5

6,8

Danimarka

4

5,5

İspanya

3

4,1

Belçika

1

1,4

Romanya
Uzak Doğu

1
11

1,4

Çin

6

15,1
8,2

G.Kore

3

4,1

Taiwan
Türkiye

2
19

2,7
26,0

Toplam

73

100,0

Tablo 3’den görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner
gemilerinin %58,9 (43 adet) ile en fazla Avrupa’da, %26’sının (19 adet) Türkiye’de ve %15,1
(11 adet)’lik kısmının ise Uzak Doğu’da inşa edildikleri görülmektedir. Ülke bazında
bakıldığında ise, %39,7 (29 adet) ile en fazla Almanya’nın öne çıktığı görülmektedir.
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Tablo 4. Konteyner gemilerinin inşa yılına göre dağılımı
Sayı
Yüzde (%)
İnşa yılı
6
1980-1989
8,2
17
1990-2000
23,3
40
2001-2010
54,8
10
2011 ve sonrası
13,7
73
Toplam
100,0
Tablo 4’den görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner
gemilerinin %54,8 (40 adet) ile en fazla 2001-2010 yılları arasında inşa edildiği, daha sonra
sırasıyla %23,3 (17 adet)’ünün 1990-2000 yılları arasında, %13,7 (10 adet)’sinin 2011 ve
sonraki yıllarda, %8,2 (6 adet)’sinin ise 1980-1989 yılları arasında inşa edildiği görülmektedir.
Tablo 5. Konteyner gemilerinin grostonajına (GT) göre dağılımı
GT
Sayı
Yüzde (%)
≤ 9.999
21
28,8
10.000-19.999
33
45,2
≥ 20.000
19
26,0
Toplam
73
100,0
Tablo 5’ten görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner
gemilerinin %45,2 (33 adet) ile en fazla 10.000 – 19.999 GT arasında olduğu, %28,8 (21
adet)’inin 9.999 GT ve altında olduğu, %26 (19 adet)’sının ise 20.000 GT ve üzerinde olduğu
görülmektedir.
Tablo 6. Konteyner gemilerinin detveyttonajına (DWT) göre dağılımı
Sayı
Yüzde (%)
DWT
12
≤ 9.999
16,4
31
10.000-19.999
42,5
15
20.000-29.999
20,5
15
≥ 30.000
20,5
73
Toplam
100,0
Tablo 7. Konteyner gemilerinin tam boyuna (LOA) göre dağılımı
Tam boy

Sayı

Yüzde (%)

≤ 150
151-249
≥ 250

30
43
0

41,1
58,9
0,0

Toplam

73

100,0
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Tablo 6’ten görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner
gemilerinin %42,5 (31 adet) ile en fazla 10.000-19.999 DWT arasında olduğu, %20,5 (15
adet)’sinin 20.000-29.999 DWT arasında olduğu, %20,5 (15 adet)’sinin 30.000 DWT ve üzeri
olduğu, %16,4 (12 adet)’ünün ise 9.999 DWT ve altında olduğu görülmektedir.
Tablo 7’dan görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner
gemilerinin %58,9 (43 adet) ile en fazla 151–249 metre arasında tam boyda, %41,1 (30 adet)’lik
kısmının ise 150 metre ve daha az tam boyda olduğu görülmektedir. Ayrıca, Türk deniz ticaret
filosunda 250 metre ve üzeri boyda konteyner gemisi bulunmadığı da görülmektedir.
Tablo 8. Konteyner gemilerinin konteyner TEU kapasitesi göre dağılımı
TEU
Sayı
Yüzde (%)
Feeder/Feedermax
16
(≤ 999 TEU)
21,9
Handy/Sub-Panamax
57
(1000-2999 TEU)
78,1
Panamax
0
(3000-4999 TEU)
0,0
Post-Panamax
0
(5000-9999TEU)
0,0
ULCV
0
(≥ 10000TEU)
0,0
Toplam
73
100,0
Tablo 8’den görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner gemilerinin
%78,1 (57 adet) ile büyük bir bölünün Handy/Sub-Panamax (1000-2999 TEU) gemilerden
oluştuğu, %21,9 (16 adet)’luk kısmının ise Feeder/Feedermax (<999 TEU) gemilerden oluştuğu
görülmektedir. Ayrıca, Türk deniz ticaret filosunda Panamax (3000-4999 TEU), Post-Panamax
(5000-9999TEU) veya ULCV (10000TEU>) büyüklüğünde konteyner gemisi bulunmadığı da
görülmektedir.

3.3. Türk Bayraklı Konteyner Gemilerinin Ana Makine Profiline İlişkin Frekans
Tabloları
Bu kısımda; Türk bayraklı konteyner gemilerinin ana makine profiline ilişkin oluşturulan
frekans tabloları sunulmaktadır.
Tablo 9. Konteyner gemilerinin ana makine gücüne (KW) göre dağılımı
Sayı
Yüzde (%)
Makine gücü (KW)
13
≤ 9.999
17,8
47
10.000-19.999
64,4
8
20.000-29.999
11,0
5
≥ 30.000
6,8
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Toplam

73

100,0

Tablo 9’den görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner
gemilerinin %64,4 (47 adet) ile en fazla 10.000-19.999 KW aralığında ana makine gücüne sahip
olduğu, %17,8 (13 adet)’inin 9.999 KW ve daha az, %11 (8 adet)’inin 20.000-29.999 KW
arasında, %6,8 (5 adet)’inin ise 30.000 KW ve üzerinde ana makine gücüne sahip olduğu
görülmektedir.
Tablo 10. Konteyner gemilerinin hıza (knot) göre dağılımı
Hız (Max.)
≤ 16,0
16,1-19,0
19,1-21,9
≥ 22,0
Toplam

Sayı
13
38
19
3
73

Yüzde (%)
17,8
52,1
26,0
4,1
100,0

Tablo 10’dan görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner gemilerinin
%52,11 (38 adet) ile en fazla 16,1-19 knot aralığında maksimum hıza sahip olduğu, %26 (19
adet)’sının 19,1-21,9 knot aralığında, %17,8 (13 adet)’inin 16 knot ve daha az, %4,1 (3
adet)’inin ise 22 knot ve üzeri hıza sahip olduğu görülmektedir. Başka bir deyişle, söz konusu
gemilerin %78,1 (57 adet)’i 16,1 ila 21,9 knot arasında değişen hızlara sahiptir.
Tablo 11. Konteyner gemilerinin yakıt kapasitesine (m3) göre dağılımı
Yakıt kapasitesi (m3)
≤ 999
1.000-1.999
2.000-2.999
≥ 3.000
Toplam

Sayı
10
44
10
9
73

Yüzde (%)
13,7
60,3
13,7
12,3
100,0

Tablo 11’dan görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner
gemilerinin %60,3 (44 adet) ile en fazla 1.000-1.999 m3 arasında yakıt kapasitesine sahip
olduğu, %13,7 (10 adet)’sinin 999 m3 ve altında, %13,7 (10 adet)’sinin 2.000-2.999 m3
arasında, %12,3 (9 adet)’ünün ise 3.000 m3 ve üzerinde yakıt kapasitesine sahip olduğu
görülmektedir.
Tablo 12. Konteyner gemilerinin makine yapımcısına göre dağılımı
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Makine yapımcısı
Almanya
Isviçre
Güney Kore
Diğer
Toplam

Sayı
64
2
4
3
73

Yüzde (%)
87,7
2,7
5,5
4,1
100,0

Tablo 12’den görüldüğü gibi, Türk deniz ticaret filosundaki 73 adet tam konteyner gemilerinin
%87,7 (64 adet) ile çok büyük bir bölümünün ana makine yapımcısının “Almanya” markası
olduğu, %2,7 (2 adet)’sinin “İsviçre” markası, %5,5 (4 adet)’inin “Güney Kore” markası, %4,1
(3adet)’inin ise diğer ülkelere ait çeşitli markalar olduğu görülmektedir.
4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma ile Türk bayraklı tam konteyner gemilerin toplam taşıma kapasitesinin 1.427.106
DWT ve 101.646 TEU olduğu, söz konusu tam konteyner gemilerinin arasında, Avrupa’da ve
özellikle Almanya’da, 2001-2010 yılları arasında inşa edilmiş, 10.000-19.999 tonaj (GT, DWT)
ile 151-249 metre tam boy aralığında, Handy/Sub-Panamax (1000-2999 TEU) büyüklüğünde
olanların ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Alman menşeili ana makineye, 10.000-19.999
KW arasında ana makine gücüne, 16.1-19 knot aralığında maksimum hıza ve 1.000-1.999 m3
arasında yakıt kapasitesine sahip olanların da yine söz konusu tam konteyner gemileri arasında
ağırlıkta olduğu belirlenmiştir.
Şekil 1’deki grafikten de görüldüğü gibi; 2010–Mart 2019 arasındaki dönemde, Türk konteyner
filosundaki gemi sayısının fazla değişim göstermemesine karşın, taşıma kapasitesi arttığı
görülmektedir. Bu durum, belirtilen dönemde daha büyük tonajlı konteyner gemilerinin filoya
dâhil olduğunu ve ortalama gemi tonajının da bu nedenle arttığını göstermektedir.
Türk deniz ticaret filosunda yer alan tam konteyner gemileri çoğunlukla, Feeder/Feedermax
(≤999 TEU) ve Handy/Sub-Panamax (1000-2999 TEU) büyüklüğünde, 10.000-19.999 DWT
arasında pek büyük olmayan 1.ve 2. kuşak konteyner gemilerinden oluşmaktadır. Ayrıca, söz
konusu gemilerin yarısından fazlası 2001-2010 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu açıdan genç
denebilecek bir konteyner gemi filosuna sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu dönem, dünya
deniz ticaretinin yükselişte olduğu ve yeni gemi inşa taleplerinin arttığı döneme denk
gelmektedir. Yine bu dönem, IMO’nun tek cidarlı tankerlerin servis dışı bırakılması kararının
etkisiyle Türk tersanelerinde çoğunlukla Avrupalı armatörler için kimyasal tanker inşa
faaliyetlerinin yoğun olduğu ve hatta kimyasal tanker inşaatında uzmanlaşma sağlandığı bir
dönemdir. Bu durumda, 2001-2010 yılları arasında Türk tersaneleri Avrupalı armatörler için
yoğun bir şekilde kimyasal tanker inşa ederken, Avrupa (özellikle Almanya) tersanelerinin de
Türk armatörler için yoğun bir şekilde tam konteyner gemisi inşa ettiği anlaşılmaktadır.
Türk deniz ticaret filosunda yer alan ve çoğu Avrupa/Almanya’da inşa edilmiş olan söz konusu
tam konteyner gemilerinin çok büyük bir kısmının, aynı zamanda Avrupa/Alman menşeili ana
makinelerle donatılmış olmasını bir tesadüf olarak açıklamak zordur. Konteyner gemileri,
düzenli hatlarda faaliyet göstermeleri ve zaman tasarrufunun sağladığı ticari faydalar nedeniyle,
hız faktörünün daha fazla ön planda olduğu ve bu nedenle de çoğunlukla yüksek devirli ana
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makinelerle sevk edilen gemilerdir. Bu çalışma kapsamında incelenen tam konteyner
gemilerinin büyük çoğunluğu 10.000-19.999 kW arasında ana makine gücüne ve 16,1 ila 21,9
knot arasında değişen hızlara sahiptir. Deniz tipi diesel makine üretiminde Avrupa menşeili
(Almanya, Danimarka, Finlandiya, İsviçre vs.) makine üreticilerinin dünya denizcilik
sektöründe öncü oldukları bilinmektedir. Öte yandan, armatörler açısından da cazip olan
anahtar teslim ve seri üretim gemi inşaatında, gemi yan sanayii (gemi teçhizatı) üretimi ve
malzeme tedarik zincirinin entegrasyonu kilit rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Türk
armatörlerin konteyner gemisi inşaatında ağırlıklı olarak Avrupa tersanelerini tercih etmeleri
ile ilgili ifade edilebilecek çeşitli sebeplerin yanında, gemi ana makinesi üretebilme ve anahtar
teslim/seri üretim gemi inşa edebilme özelliklerinin de sayılabileceği değerlendirilmektedir.
Konuya deniz ve çevre emniyeti açısından bakıldığında ise, en riskli durumlardan biri geminin
yakıt tanklarının hasar almasıdır. Türk karasularında meydana gelebilecek olası deniz kazası ve
deniz çevresi kirliliği olaylarına yönelik risk değerlendirmelerinde; hasar sonucu denize
dökülmesi olası motorin veya fueloil yakıt miktarının asgari olarak olaya karışan
geminin/gemilerin yakıt kapasitesi ile orantılı düşünülmesi gerekir. Bu bakımdan, bu çalışma
kapsamında tespit edilen Türk bayraklı tam konteyner gemilerinin yakıt kapasitelerinin
çoğunlukla 1.000-1.999 m3 arasında olduğu tespiti, Türk bayraklı tam konteyner gemilerinin
karıştığı olası deniz kazası ve deniz çevresi kirliliği olaylarında, geminin yaralanması sonucu
olası döküntü miktarının tahmin edilmesi sürecinde kullanışlı olabilir.
Ayrıca, Türkiye’nin dış ticaret verilerine göre mevcut Türk bayraklı konteyner gemilerinin
toplam taşıma kapasitesinin yeterli olup olmadığı ve filoda Panamax (3000-4999 TEU) ve üzeri
büyüklüklerde tam konteyner gemisi bulunmayışı gibi konular gelecekte yapılacak
çalışmalarda ele alınabilir.
İşbu çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeler yazarların kişisel değerlendirmeleri olup
görev yaptıkları kurumu bağlamamaktadır.
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TEZGÂH ÜSTÜ KULLANIMA UYGUN BULAŞIK YIKAMA ÜNİTESİ
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Özet
Günümüzde solo yaşam olarak tanımlanan hayat tarzıyla, az nüfuslu aileler ya da yalnız
yaşamayı tercih eden bireyler küçük evlerde yaşamaktadır. Hatta bazen ofis ve ev ihtiyaçları
aynı çatı altında karşılanmaktadır. Yaşam alanlarının küçülmeye başlaması, bizi alandan
tasarruf edebileceğimiz ürün kullanımına yöneltmektedir. Bu durumlar göze alındığında tezgâh
üstü kullanıma uygun şekilde tasarlanmış; çevre dostu, taşınabilir bir ürün üzerinde çalışmaya
ve bulaşık yıkama sistemini yeniden ele almaya karar verilmiştir. Bildiri kapsamında tezgâh
üstü kullanıma uygun bulaşık yıkama ünitesi kavramsal tasarımı tanıtılmaktadır. Bu tasarım
işlemi Pahl ve Beitz’in sistematik tasarım yaklaşımına dayanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bulaşık Makinesi, Çevre Dostu, Kavramsal Tasarım, Solo Yaşam, Taşınabilir

DESIGN OF COUNTER TOP DISHWASHER
Abstract
Nowadays, with life style defined as solo living, less populated families or individuals who
prefer living alone are live in small flats. Even sometimes office and home needs are met under
the same roof. Living spaces are starting to become smaller and this leads us to the use of space
saving products. When these situations are taken into consideration, it has been decided to work
on an environmental friendly, portable product designed for counter top use and reconsidering
the dishwash system. In the article introduces the conceptual design of counter top dishwasher.
This design process is based on the systematic design approach of Pahl and Beitz.
Keywords: Conceptual Design, Dishwasher, ,Environmental Friendly, Portable, Solo Living

1. GİRİŞ
Beyaz eşya sektörünün birçok ürün grubunda, Türkiye dünyada önde gelen ülkeler arasında
yerini almakta ve Ar-Ge çalışmalarına da önemli yatırımlar gerçekleştirmektedir [1, 2]. Bu
bildiride de beyaz eşya sektörü üzerine çalışılacaktır.
Konut alanları ve konutlardaki oda sayıları gün geçtikçe azalmaya başlamıştır. Konut
alanlarının daralması mutfaklarında küçülmeye başlamasına hatta açık mutfak denilen
salonla birleştirilen yaşam alanlarına dönüştürülmesine sebep olmuştur [3]. Bazen de ofis ve
ev ihtiyaçları aynı çatı altında karşılanmaktadır. Aileyle yaşama geleneğinin de etkisini
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kaybetmeye başlaması ve bireyselleşmeyle birlikte ekonomik sebeplere de bağlı olarak
özellikle büyük şehirlerde küçük daireler tercih edilmektedir. Günümüzde solo yaşam diye
bahsedilen bu hayat tarzıyla küçük evlerde, az nüfuslu aileler ya da bireyler tek yaşamaktadır.
Yaşam alanlarının küçülmeye başlaması, bizi alandan tasarruf edebileceğimiz ürün kullanımına
yöneltmektedir. Bu bildiri kapsamında tezgâh üstü kullanıma uygun bulaşık yıkama ünitesi
kavramsal tasarımı tanıtılacaktır. Bu yeni bulaşık yıkama ünitesinin portatif olması sebebiyle
karavan, kamp yerleri gibi alanlarda da kullanıma uygun olması amaçlanmaktadır.
2. İNOVATİF BİR YENİ BULAŞIK YIKAMA ÜNİTESİ TASARIMI
Bu bölümde, sistematik tasarım yaklaşımı kullanılarak yapılan, yeni ve inovatif bir yeni bulaşık
yıkama ünitesinin kavramsal tasarımı tanıtılacaktır [4, 5]. İşlem şu altı aşamadan oluşmaktadır
[4-6]: (1) ihtiyaç listesi, (2) Fonksiyon şeması, (3) Alt ve genel tasarımlar, (4) Ön
değerlendirme, (5) Önemli tasarımlar ve (6) Ek seçim işlemleri. Yapılan tasarım bu başlıklar
altında aşağıda tanıtılacaktır.
2.1. İhtiyaç Listesi
Bulaşık yıkama ünitesi kavramsal tasarımı için hazırlanmış örnek bir ihtiyaç listesi (tasarım
şartnamesi) Şekil 1’de görülmektedir. Bu ihtiyaç listesinde tasarlanacak bulaşık yıkama
ünitesinin; geometrik büyüklüğünün taşınmaya müsait olması, ergonomik olması, enerji ve su
tüketimi minimum olması, maliyeti gibi özellikler verilmiştir. Bu aşamada genelde kavramsal
tasarım süreci için gerekli ihtiyaçlar vardır ve gerekirse bu ihtiyaçlar tasarımın gelişmesine
bağlı olarak esnetilebilir / değiştirilebilir. İhtiyaç listesinde yer alan özellikler, İhtiyaç ve Arzu
(A) şeklinde düzenlenmiştir. Bunlardan ihtiyaçlar tasarım çözümü mutlak surette karşılanması
ve arzular ise teknolojik ve ekonomik şartlar elverdiği ölçüde karşılanması gerekir [4].
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

İstenilen özellikler / ihtiyaçlar (İstekler veya Arzular)
Cihaz ergonomik olsun ve taşınabilsin.
Cihaz mümkün olduğunca hafif olsun.
Cihaz boyutları minimuma indirgensin.
Enerji ve su tüketimi minimum olsun.
Cihaz maliyeti minimum düzeyde olsun.
Üretim sırasında parçalar kolay temin edilebilsin ve seri üretime uygun olsun.
Cihaz çevre dostu tasarım ilkesine uygun olsun.
Kullanım ve bakımı kullanıcı tarafından yapılsın.
Cihaz yüzeyinde parmak izi tutmayan malzeme kullanılsın.
Kontrol paneli kolay anlaşılır olsun ve fonksiyonlar ayrı ayrı gösterilsin.(tuz, parlatıcı
(A)
Cihaz akıllı
ev program
sistemlerine
uygun olsun.
göstergesi,
seçilen
göstergesi,
yıkama, durulama, kurutma…)
(A) Cihazın garanti süresi olabildiğince uzun olsun. Bu sürede kullanım performansı
(A)Çocuk
korunsun. kilidi olsun.
Makinenin temizliği kolay yapılabilsin.
Program süresi minimum olsun.
(A)Soğutma sistemi olsun.
Cihaz sessiz çalışsın.

Şekil 1. Tasarlanacak bulaşık yıkama ünitesi ihtiyaç listesi (Arzular (A) ile gösterilmiştir.)
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2.2. Fonksiyon Şeması
Burada; sisteme E(nerji) (elektrik ve mekanik), S(inyal) ve M(alzeme) girmekte ve makinenin
işlevini yapması sonucu dışarı çıkmaktadır. İşlem sonucu; kirli bulaşıklar hijyenik olarak el
değmeden temizlenecektir. Şekil 1’de verilen ihtiyaç listesine uygun bir bulaşık yıkama
ünitesine ait hazırlanan bir fonksiyon şeması Şekil 2’de görülmektedir. Bu şemalar birden fazla
hazırlanmış olmakla birlikte burada bunlardan sadece biri (optimumu) gösterilmiştir. Şekil
2’deki fonksiyon şeması ve buradaki alt fonksiyonlar bir sonraki aşamada alt çözümlerin
bulunmasında kullanılacaktır [4].

MALZEME
Makine
kapağı
açılır.

SİNYAL

ENERJİ

Bulaşık
yıkama
işleminin
bittiği
belirtilir.

Kirli
bulaşıklar
makineye
dizilir.
Yıkama,
durulama,
kurulama
yapılır.

Tuz ve
parlatıcı
hazneleri
kontrol
edilir.

Deterjan
haznesine
deterjan
eklenir.

Cihaz
çalıştırılır.

Program
seçilir.

.

Bulaşıkların
soğuması
beklenir.

M'
E'
S'

Şekil 2. Bulaşık yıkama ünitesine ait fonksiyon şeması.
2.3. Alt ve Genel Tasarımlar
Şekil 2’de yer alan fonksiyon şeması, kavramsal tasarımı yapılan tezgâh üstü kullanıma uygun
bulaşık yıkama ünitesini işlevsel alt parçalara bölmektedir. Ayrıca bu parçalar arası ilişkiler ve
veri akışları da (E, S ve M cinsinden) bu şemada görülmektedir. Fonksiyon şemasındaki
önemli/ana fonksiyonlar Şekil 3’te görülen matriste satırlara ve bunların olası çözümleri de
hizalarına girilmek sureti ile alt tasarımlar elde edilmiştir. Bunlar sırayla; makine kapağının
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açılması; tabak dizilimi; çatal-kaşık dizilimi; tuz, parlatıcı, deterjan haznesi; kontrol paneli ve
yıkama, durulama işlemleri şeklindedir. Daha sonra bu fonksiyonlara uygun olası alt çözümler
aynı satırdaki hücrelerde gösterilmiştir. Son olarak bu çözüm ilkeleri arasında tercihler
yapılarak tüm sisteme ait 8 farklı çözüm seçeneği oluşturulmuştur (Şekil 4).
Çözüm İlkeleri
Alt
Fonksiyonlar

1

2

3

1

2

3

4

Üste doğru
açılan

Öne doğru
açılan

İç içe
geçmeli
sistem

Radyal
şekilde

Makine Kapağının
Açılması

Dairesel
dizilim

Arka arkaya

Sepet

Çekmece

Çekmece

Tuz, Parlatıcı,
Deterjan Haznesi

Manuel
seçim

Akıllı ev
sistemlerine
uygun

Kontrol Paneli

Pervane

6

Yan yana

Makine
kapağına
monteli alan

Çatal Kaşık Dizilimi

Dijital ekran

5

Akordeon
sistem

Tabak Dizilimi

Kapak

4

5

Yıkama, Durulama
İşlemleri

Nozul
Köşe
fıskiyeleri

Kenar
fıskiyeleri

Şekil 3. Bulaşık yıkama ünitesine ait morfolojik kart.
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Çözüm İlkeleriAlt
Fonksiyonlar

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Üste doğru
açılan

Öne
doğruaçılan

İç içe
geçmeli
sistem

Radyal
şekilde

Makine Kapağının
Açılması

Dairesel
dizilim

Arka arkaya

Sepet

Çekmece

5

Akordeon
sistem

Yan yana

Tabak Dizilimi

Makine
kapağına
monteli alan

Çatal Kaşık Dizilimi

Kapak

Çekmece

Dijital ekran

Manuel
seçim

Pervane

Nozul

Tuz, Parlatıcı,
Deterjan Haznesi

Akıllı ev
sistemlerine
uygun

Kontrol Paneli

Yıkama, Durulama
İşlemleri

Seçenek 1 : 1.1 - 2.2 - 3.1 - 4.1 - 5.1 - 6.2
Seçenek 2 : 1.2 - 2.1 - 3.2 - 4.2 - 5.1 - 6.4
Seçenek 3 : 1.2 - 2.1 - 3.3 - 4.2 - 5.2 - 6.1
Seçenek 4 : 1.3 - 2.2 - 3.1 - 4.1 - 5.3 - 6.2

Köşe
fıskiyeleri

Kenar
fıskiyeleri

Seçenek 5 : 1.4 - 2.1 - 3.1 - 4.1 - 5.3 - 6.1
Seçenek 6 : 1.2 - 2.3 - 3.2 - 4.1 - 5.2 - 6.2
Seçenek 7 : 1.5 - 2.2 - 3.1 - 4.1 - 5.3 - 6.3
Seçenek 8 : 1.5 - 2.1 - 3.1 - 4.2 - 5.1 - 6.4

Şekil 4. İlişkili kavramsal tasarım seçenekleri.
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2.4. Ön Değerlendirme
Şekil 4’de bulunan kavramsal tasarım seçeneklerinin sayısının azaltmak için bir ön
değerlendirme işlemi yapılır. Bu amaçla seçim kartı kullanılacaktır (Şekil 5). Bu aşamada;
ihtiyaç listesini karşılama, yemek artıkları birikme, alandan tasarruf sağlama, ilke olarak
gerçekleşebilir, müsaade edilebilir maliyetler içinde, tasarımcı şirketince tercih edilir ve yeterli
bilgi ölçütleri sırayla her tasarım seçeneğine uygulanır ( +, -, ? , ! gibi) ve son satırda ise bir
karar verilir. Bu işlem sonucu Şekil 5’te de görülen + ile işaretli V1, V4 ve V6 uygun (önemli)
tasarımlar olarak seçilmiştir. Bu ön değerlendirme, tasarım seçenek sayısını azaltma sağlar ve
arkasından kavramsal tasarım işlemine devam edilir [4].

Şekil 5. Bulaşık yıkama ünitesi kavramsal tasarım ön değerlendirilmesi (seçim kartı)
2.5. Önemli Tasarımlar
Tüm seçeneklerin eskiz çizimleri Şekil 6’ da verilmektedir. Seçim kartından elde edilen
çözümler ise Şekil 7’de gösterilmiştir. Seçenek 1’de, kapak üste doğru açılır, tabak dizilimi arka
arkaya iken çatal-kaşık için sepet kullanılır, tuz, parlatıcı, deterjan haznesi için bir kapak
bulunur, kontrol paneli dijital ekrandan sağlanır ve yıkama, durulama işlemleri nozullar ile
gerçekleşir. Seçenek 4’de, kapak iç içe geçmeli sistem sayesinde açılıp kapanır, tabak dizilimi
arka arkaya iken çatal-kaşık için sepet kullanılır, tuz, parlatıcı, deterjan haznesi için bir kapak
bulunur, kontrol paneli akıllı ev sistemlerine uygundur ve yıkama, durulama işlemleri nozullar
ile gerçekleşir. Seçenek 6’da, kapak öne açılır, tabak dizilimi yan iken çatal-kaşık için çekmece
kullanılır, tuz, parlatıcı, deterjan haznesi için bir kapak bulunur, kontrol paneli manueldir ve
yıkama, durulama işlemleri nozullar ile gerçekleşir.
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Şekil 6. Tüm seçeneklerin eskiz çalışmaları

Şekil 7. Sırasıyla seçenek 1,4 ve 6’nın eskiz çalışması
2.6. Ek Seçim İşlemleri
Şekil 5’de bulunan seçim kartı kullanılarak kavramsal tasarım seçenekleri azaltılmış ve altıdan
üçe düşürülmüştür. Bu aşamada ön elemeyi geçen üç seçenek daha detaylı bir seçim işlemine
tabi tutulur ve sonuçta en ideal (mükemmel) tasarım seçeneği kalacak şekilde işlem sürer. İlk
olarak amaçlar ağacı oluşturulur ve burada ölçütlere önem durumuna göre ağırlık (yüzde) değeri
verilir (Şekil 8). En altta kalan sağ kutucuk değerleri toplamı en üste verilen 1 değerini bulması
gerekir. Burada bulunan ölçütler ve değerleri kullanılarak bir değerlendirme çizelgesi
oluşturulur (Şekil 9). Değerlendirme çizelgesinde; önce ölçütler teknik parametrelere
dönüştürülür ve bunlara (mümkünse) birimler atanır ve son olarakta eldeki üç seçeneğe bunlara
göre puanlar verilir. Seçenek puanları toplandığında 1 ve 4 nolu olanın 6 nolu seçenekten daha
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yüksek toplam puana sahip olduğu görülmektedir ve böylece de tasarım seçenek sayısı 2’ye
düşürülür. Bu aşamadaki son işlem, bu 2 seçeneğin değer profil diyagramını hazırlamayı içerir
(Şekil 10’da görülmektedir). Değer profil diyagramında hangi seçenekte eksikler daha az ise o
seçenek sonuç seçeneğini oluşturur (1 nolu seçenek) [4].
Tezgâh üstü kullanıma uygun
bulaşık yıkama ünitesi
W:1 = 1

Teknik özellik

Basit üretim

Emniyet

W11 = 0,2 W:11 = 0,2

W12 = 0,2 W:12 = 0,2

W13 = 0,2 W:13 = 0,2

0,036H
areket

W132
= 0,8

W:131
= 0,1

W131
= 0,2

Kullanıcı emniyeti

0,09Har
eket

W:1223
= 0,054

Basit parça
W1223 =
0,3

W1222 =
0,5

W:1221
= 0,036

0,098H 0,12Har
areket eket

W:122
= 0,18

W122
= 0,6

Parça sayısı

Parça montajı
W1221 =
0,2

W:1122
= 0,098

W1122 =
0,7

W:1121
= 0,042

0,042H
areket

Parça emniyeti

Kolay montaj

W:121
= 0,12

W121
= 0,4

W:112
= 0,14

W112
= 0,7

W:111
= 0,06

W111
= 0,3
W1121 =
0,3

Ergonomik olma

Kolay operasyon

0,06
Hare
ket

Hazır parça

W:1222
= 0,09

Kolay kullanım

Kolay bakım

W:132
= 0,4

W1 = 1

0,54Har 0,1Hare0,4Hare
eket
ket
ket

Şekil 8. Ek seçim işlemi: (a) Amaçlar ağacı

Değerlendirme çizelgesi
Kriter

Seçenek 6

Seçenek 1

W

Parametreler

Oran

Değer

Ağırlık
Değeri

Oran

Seçenek 4

Değer

Ağırlık
Değeri

Oran

Değer

Ağırlık
Değeri

1

Kolay bakım

0.06

Kolay bakım

Fazla

8

0,48

Orta

6

0,36

Fazla

9

0,54

2

Kolay
operasyon

0.042

Kolay kullanım

Orta

5

0,21

Fazla

9

0,378

Fazla

8

0,336

3

Ergonomik
olma

0.098

Ergonomiklik

Orta

5

0,49

Fazla

4

0,392

Az

8

0,784

4

Hazır parça

0.12

Standart parça

Orta

6

0,72

Orta

7

0,84

Fazla

8

0,96

5

Parça montajı

0.036

Açık
işlemi

Orta

6

0,216

Az

4

0,144

Orta

6

0,216

6

Parça sayısı

0.09

Parça sayısı

Orta

5

0,45

Orta

7

0,63

Orta

7

0,63

7

Basit parça

0.054

Basitlik

Orta

5

0,27

Orta

7

0,378

Fazla

8

0,432

8

Parça
emniyeti

0.1

Güvenilirlik

Fazla

9

0,9

Fazla

9

0,9

Orta

7

0,7

9

Kullanıcı
emniyeti

0.4

Emniyet

Fazla

8

3,2

Fazla

9

3,6

Fazla

9

3,6

∑Wt=1

montaj

∑d1=57 ∑Ad2=6,936

∑d3=62 ∑Ad3=7,622

∑d6=70 ∑Ad6=8,198

Şekil 9. Ek seçim işlemi: (b) Değerlendirme çizelgesi [4].
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Şekil 10. Ek seçim işlemi: (c) Değer profil diyagramı [4].
İzlenen tüm yöntemler sonucu insanlar için bulaşık yıkama ünitesi geliştirme amaçlı kavramsal
tasarım sürecinde, seçenek 6 en uygun bulunmuştur. Uygulanan sistematik tasarım yaklaşımı
işlem ve yöntemleri sonucu elde edilen en iyi/optimum bulaşık yıkama ünitesi kavramı
(konsepti) Şekil 11’de, kavrama ait detaylar ise Şekil 12’de görülmektedir. Bu tasarım ile
hijyenik ve su tüketimi minimum olan bulaşık yıkama işlemi gerçekleştirilir.

Şekil 11. Kavramsal tasarım işlemi ile belirlenen optimum bulaşık yıkama ünitesi kavramı
(konsepti).
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Şekil 12. Kavramsal tasarım işlemi ile belirlenen optimum bulaşık yıkama ünitesi kavramına
(konsepti) ait detaylar.
3. SONUÇ
Kavramsal tasarım işlemi bir ihtiyaç listesi belirleme ile başlar. Sınırlayıcı ve istekleri
karşılayacak bir çözümle son bulur. Çözüm seçenekleri çoksa bir seçim işlemi uygulanarak en
uygun çözüme ulaşılır. Kavramsal tasarım; yaratıcı, optimum ve doğru çözümler bulmayı
amaçlar. Problemi küçük parçalara ayırır ve bunlara çözüm ilkeleri geliştirir. Soyutlaştırmalar
yapılarak mevcut çözümlerden farklı yaratıcı çözüm önerileri sunar. Bu çözüm önerileri,
değerlendirme yöntemleri (seçim kartı, amaçlar ağacı, değer profili vb.) kullanılarak en doğru
tasarıma karar verilir. Bu çalışmada, kavramsal tasarım kullanılarak inovatif bir bulaşık yıkama
ünitesi tasarımının işlem adımları açıklanmıştır. Bu işlem adımları bir ürün tasarlarken veya
geliştirme/değiştirme yapılırken izlenecek yöntemler için örnek teşkil etmektedir. Bu alanda
yapılacak çalışmalara kılavuz olabileceği gibi üzerinde yapılacak geliştirmelere de açıktır.
Bulaşık yıkama ünitesinin özellikleri ve ihtiyaçları listelenmiş tablo haline getirilmiştir.
Tasarım bu istekler rehberliğinde geliştirilmiştir. İhtiyaçların tam ve doğru olarak belirlenmesi
ideal çözüme ulaşmada büyük katkı sağlayacaktır. Soyutlaştırma yapılarak temel fonksiyon ve
alt fonksiyonlar belirlenmiştir. Her alt fonksiyona uygun çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Çözüm önerileri bir morfolojik kartta birleştirilerek yaratıcı çözüm seçenekleri bulmak
hedeflenmiştir. Bu kart kullanılarak bulaşık yıkama ünitesine uygun seçenekler belirlenerek
değerlendirmeye alınmıştır. Çözüm seçenekleri; ihtiyaç listesi ve temel fonksiyona uygun
olması için seçim kartı, değerlendirme çizelgesi ve değerlendirme profili ile değerlendirilir ve
ideal çözüme ulaşılır.
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Abstract
Emission factor is a representative value used for the estimation of the quantity of a pollutant
released to the atmosphere by an activity. These factors are usually calculated using per unit
weigh, volume, distance, or duration of the activity. Emission factors facilitate emission
estimation from the sources of air pollution while it gives a rough value compared to direct
measurement, but direct measurement is an expensive and time consuming method. Although
emission factors give approximate emission value they are used so often; therefore new
emission factors are being determined for different sources.
In this study, emission factor has been determined for the asphalt paved road by using
evaporation of asphalt in a controlled evaporation cell at 60 oC. The asphalt mixture has been
prepared at ratios of bitumen:gravel:slag as 1:6:10, and the release of total polyaromatic
hydrocarbons (PAHs) from the soft and pressed asphalt mixtures has been determined in time.
Results showed that there are fifteen dominant PAHs in the emission and their release continue
few days when soft asphalt was used while the release took weeks when pressed asphalt was
used. It can be concluded that the release of PAHs from the asphalt paved road continue days,
and the released PAHs do not enter into the atmosphere, they also enter into the water bodies.
Therefore, the emission factor determined in this study will be very helpful for the estimation
of PAHs released from the asphalt paved road which is not a point source.
Keywords: emission factor, asphalt paving, hazardous air pollutants

1. INTRODUCTION
Asphalt which is composed of mineral aggregates and bitumen is used as a pavement material
for motorways, rural roads, urban streets, airport runways and taxiways, private roads, parking
areas, bridge decks, footways, cycle paths, and sports and play areas (NAPA and EAPA 2009).
The aggregates comprised of crushed rock, gravel, sand or mineral filler are about 95 % of
asphalt mix and are bounded with 5% of bitumen. The size of aggregates is selected according
to end-use specification. Occasionally, products from other industries, including foundry sand,
blast furnace slag, and glass, may be recycled into asphalt pavement as aggregate (NAPA and
EAPA, 2009).
Bitumens are dark viscous liquids or semi-solids and are produced by distillation of crude oil
during petroleum refining and exist in numerous forms and types. Although the bitumens are
non-volatile at ambient temperatures and soften gradually when heated, emissions such as
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aerosols, vapours, and gases are released into the atmosphere during heating (IARCH , 2013).
Coal tar is a by-product of the Fischer-Tropsch process that is used for processing coal by
thermal degradation in a coking plant and of making oil from coal. Coal tar is similar in
appearance to bitumen, was used in global paving industry until the 1990s and has much higher
PAH content than bitumen which is produced by petroleum refining (IARCH , 2013).
The typical conventional hot-mix asphalt is produced at a temperature range of 140ºC-160ºC.
Recent development in asphalt technology lowered the production temperature to between
100ºC-140ºC, and it is called as warm-mix asphalt technology. The temperature of the asphalt
starts to decrease when the asphalt loaded trucks start to move from the production site to the
pavement site, and placement temperatures are somewhat lower than production temperatures.
Depending on the temperature, fumes are released from asphalt binders during road paving and
in the production of hot mixers, comprise a large number of substances that can be hazardous
to human health and the environment. Basic substances in these fumes are polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs). PAHs are distributed into the environment from many sources such as
incomplete combustion of organic matter, coal-tar pitch and asphalt production, pyrolysis
operations, liquefying plants, coke and aluminium production, catalytic cracking, petroleum
refineries and motor vehicle exhaust, and human exposure to them is unavoidable. A number
of them, such as benzo[a] pyrene, are carcinogenic and mutagenic and enter into the human
body by skin contact or inhalation (Broyde et al., 2011; Johnston et al., 2015; Hallare et al.,
2016; Lawal, 2017; White et al., 2016).
PAHs are aromatic hydrocarbons with two or more fused benzene rings in various structural
configurations (Nguyen et al., 2014). The physical, chemical and toxicological characteristics
of PAHs depend on the benzene ring arrangements (Cerniglia, 1992). PAHs containing up to
four rings are refer to as light-molecular-weight (LMW) PAHs and those that contain more
than four rings are high-molecular weight (HMW) PAHs, and the HMW-PAHs are more stable
and more toxic than the LMW-PAHs (Kuppusamy et al., 2016; Li et al., 2016). There are more
than 100 PAH types known, but the International Agency for Research for Cancer (IARC), the
Department of Health and Human Services (DHHS) and the US-EPA listed 17 priority PAHs
(Table 1) related to cancer, and the total mass of these 17 molecules yields a commonly-used
PAH toxicity indicator. Among these PAHs, benzo[a]pyrene is used as a toxicity indicator in
European directive concerning indoor air quality (2004/107/CE). Benzo[a] pyrene is the most
commonly formed PAHs by the incomplete combustion of organic matter.
Table 1. 17 priority PAHs were classified by the IARC in comparing those by the DHHS and
the US-EPA.
PAH name
Chemical US-EPA
IARC
DHHS
Molecular
formula
weight
Not
LMW
Acenaphthene
C12H10
--classifiable
Not
Not
LMW
Acenaphthylene
C12H8
-classifiable classifiable
Probably
Probably
Animal
HMW
Anthanthrene
C22H12
carcinogen carcinogen Carcinogen
Probably
Probably
Animal
HMW
Benz(a)anthracene
C18H12
carcinogen carcinogen Carcinogen
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Benzo(a)pyrene

C20H12

Probably
carcinogen

Benzo(b)fluoranthene

C20H12

--

Benzo(e)pyrene

C20H12

Benzo(ghi)perylene

C18H10

Benzo(j)fluoranthene

C20H12

Benzo(k)fluoranthene

C20H12

Chrysene

C18H12

Dibenz(a,h)anthracene

C22H14

Fluoranthene

C16H10

Fluorene

C13H10

Ideno(1,2,3-cd)pyrene

C22H12

Phenanthrene
Pyrene

C14H10
C16H10

Not
classifiable
Not
included
Probably
carcinogen
Probably
carcinogen
Probably
carcinogen
Not
classifiable
Not
classifiable
Probably
carcinogen
Not
classifiable
Not
classifiable
Not
classifiable

Probably
carcinogen
Not
classifiable
Not
classifiable
Probably
carcinogen
Probably
carcinogen
Not
classifiable
--

Animal
HMW
Carcinogen
HMW
---

HMW

Animal
HMW
Carcinogen
HMW
---

HMW

Animal
HMW
Carcinogen
HMW
--

Not
classifiable
Not
HMW
-classifiable
Probably
Animal
LMW
carcinogen Carcinogen
HMW
--Not
-classifiable
--

--

LMW
HMW

The emission rates of aromatics and PAHs in bitumen fume are strongly linked to both the
performance grade (PG) of the binder and to binder temperature. The PG system measures the
fundamental properties (stresses and strains) of the binder at the various stages of binder
conditions (service temperatures and binder aging) throughout the expected life of the
pavement. Research studies showed that very low amounts of 2-3 ring PAHs were emitted at
temperatures typically employed for paving application (140-160 ºC), and the emissions of
PAHs with grater ring numbers (4-6- ring PAHs) increase by the increase of temperature above
190oC (Lange and Stroup-Gardiner, 2007).
Ifenna and Osuji (Ifenna and Osuji, 2013) determined the PAH types and concentrations in road
paving asphalt using an extraction method. They add 5 g of asphalt sample in 20 ml of
dichloromethane and shook 10 hours for the extraction, applied further treatment in a silica
filled column, eluted with 30 ml of hexane/dichloromethane (1:1), and then measured the PAH
concentrations using gas chromatography equipped with flame ionization detector (GC-FID).
Their study showed that the dominance of high molecular weight PAHs (4-6 rings) over the
low molecular weight PAHs (2-3 rings) in the asphalt samples. Cavallari et al. (Cavallari et al.,
2012) quantified 18 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) using headspace gas
chromatography over a temperature range of 120-315 oC. Chrzascik et al. (Chrzascik et al.,
2008) determined 16 priority PAHs in a paved asphalt sample using HPLC after extraction of
the sample with oil ether in a Soxhlet apparatus.
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In this study, emissions of PAHs from uncompressed and compressed asphalt samples placed
in a sealed cell were determined at constant temperature of 60 oC. N2 was used as a sweeping
gas for released vapour of asphalt and the PAHs were determined and identified using gas
chromatography with mass spectroscopy (GC/MS).
2. MATERIALS AND METHODS
Asphalt samples were prepared by the ratio of bitumen to agrega as 1/21. The aggregate was
composed of 15 g of slug (0-9 mm) and 10 g of crushed rock (9-19 mm). The aggregate and
bitumen were heated to 170 oC and 140 oC, respectively, before mixing aggregate with bitumen.
The sample was placed in a stainless steel cell (desorption cell) and the cell housed in a sealed
vessel.
26.25 g of asphalt samples was used in each experiments as soft and compressed asphalts.
Compression was processed using a compression machine (Figure 1). Temperature of the
desorption cell was kept at 60oC using a water bath heated by a hot plate. The released VOCs
was swept using N2 gas with a flow rate of 7,5 mL/min, and the gaseous sample was taken from
out of the desorption cell by a syringe and injected to GC/MS for analysing (Figure 2). Samples
were taken in every 70 minutes because each analysing time is rough 70 min. A capillary
column of 30 m long and 0,32 mm diameter was used for the separation of gases at 90 oC, 250
o
C, 220 oC and 320 oC oven, injection, interface and detector temperatures, respectively. Helium
was used as carrier gas with 8.8 mL/min total flow rate. As PAHs are composed of benzene
rings, the total PAH concentration was calculated as benzene equivalent using a benzene
calibration curve.

Figure 1. Sample compression system with desorption cell.
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Figure 2. Experimental rig.
3. RESULTS AND DISCUSSIONS
This study was conducted for the determination of emission factor for asphalt paved on road.
As the asphalt include bitumen, PAHs are the main suspicious constituents of it.
Chemicals given in Table 2 were determined in this study as the released chemicals from asphalt
samples. It can be seen from the table that the determined PAHs are different than the criteria
PAHs given by EPA. The differences between our results and the results given by EPA can
become from the difference of temperatures applied to asphalt samples. PAHs are released from
asphalt at higher temperatures; therefore, people used higher temperatures than we used. But,
paved asphalt are being affected up to 60 oC temperature in reality; hence we heated the sample
to 60 oC. Lange and Stroup-Gardiner (2007) indicated that PAHs with 2-3 benzene rings were
released from asphalting operation at 140-160 oC while PAHs with 4-6 benzene rings were
released at the temperature above 190 oC. Cavallari et al. (2012) were determined 18 PAHs in
the gas sample released from asphalt sample at 120-135 oC. Chrzascik et al. (2008) were
determined 18 criteria PAHs in an extracted sample obtained from asphalt sample using Soxhlet
apparatus and HPLC analyser.
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Table 2. PAHs determined in this study.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PAHs
1.4 Dipropionyloxybenzene
Benzene dicarboxylic acid dibutylester
3,4 Dihydroxyphenylglycol
Phenetylamine
Butocrolol
3,4-Dihydroxymandelic acid
Trimethylsilyl 3,5-bis(trimethylsilyloxy) benzoate
1-Cyclohexyl-1-cyclohegzane
Tris(trimethylsiloxy)phenyl(trimethylsilyl) acetate
Diethylhexylphthalate
D-Xylono-1,5-Lakton
Tert-Buthyldimethylsilyl ether

Chemical formula
C12H14O4
C16H22O4
C8H10O4
C8H11N
C19H23NO6
C8H8O5
C16H30O4Si3
C12H20
C20H40O5Si4
C24H38O4
C5H8O5
C21H38O3Si2

The same chemical have been released from the uncompressed and compressed asphalt
samples. But the benzene equivalence values of chemicals released from the compressed
sample were less than the chemicals released from the uncompressed sample (Figures 3 and 4).
Such a difference is due to lower release of chemical from the compressed asphalt sample. I
can also be noted that total release time for the compressed sample is lower than the
uncompressed sample. Chemical release from the compressed sample reduced the release of
chemicals below the detectable level, and the experiment executed.
Figure 3 and 4 show the cumulative values of chemicals as benzene equivalence, and the area
under the curve is equal to total amount of 12 chemicals released throughout the experiment.
The area has been calculated from the mathematical equation shown on the figure. The equation
has been obtained using data analysis software called as OriginPro.

Figure 3. Changing of benzene equivalent values of PAHs
released from uncompressed asphalt sample.
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Figure 4. Changing of benzene equivalent values of PAHs
released from compressed asphalt sample.
Experimental results showed that the highest amount of chemicals released from the asphalt
samples take place in 7th and 9th order in Table 2. The release of chemicals exist in 9th and 12th
order in Table 2 lasted before others.
Emission factors for uncompressed and compressed asphalt samples were calculated using the
equation given below.
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟(𝐸𝐹 ) =

𝐵𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐻𝑠
𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑎𝑠𝑝ℎ𝑎𝑙𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

(1)

Benzene equivalent value of total PAHs released from asphalt samples is calculated from the
area under the curve given in Figs 4 and 5, and the EF values for the uncompressed and
compressed asphalt samples are;
EFuncomp= 2.45 kg PAHs/ton asphalt
EFcomp= 1.6 kg PAHs/ton asphalt
4. CONCLUSION
During asphalt preparation and paving some amounts of chemicals are released into the
atmosphere. EPA gives the emission factors for asphalt preparation and paving applications.
But there is no emission factor for paved road in the literature. We believe that some chemicals
can be released into the atmosphere or water. Therefore, we conducted this study in order to
determine the amount of chemicals from compressed asphalt. Experimental results showed that
the temperature and compression are affecting factors of chemical release from asphalt sample.
It is difficult to determine the amount of each chemical released; hence, we calculated the total
amount of chemicals as benzene equivalent value because the entire chemical comprise benzene
ring(s). Total twelve major chemicals were determined in the sample vapors. Emission factors
for the uncompressed and compressed asphalts are 15.45 kg PAHs/ton asphalt and 6.13 kg
PAHs/ton asphalt, respectively.
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Özet
Çevre Mühendisliği Eğitimi (ÇME), yaklaşık 30 yıl öncesinde önem kazanmaya başlamıştır.
ÇME’nin temel hedefleri endüstrileşme ve nüfus artışına bağlı olarak oluşan su, hava, toprak
gibi ortamlardaki kirliliğin azaltılmasına ve mümkünse önlenmesine yönelik çalışmaların
gerçekleştirilmesi, doğal kaynakların gelecek nesillere kullanılabilir şekilde bırakılmasıdır. Bu
çalışmada, son giriş yılı olan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı taban puanlarına göre ilk beş
sıradaki ÇME’nin yer aldığı üniversitelerin lisans eğitim planlarındaki dersler, beş temel alanda
değerlendirilmiştir. Değerlendirme çalışması özellikle yenilikçi eğitim teknolojileri hakkında
bilgi verilen zorunlu ve seçmeli derslerin içerikleri, kredileri ve AKTS yükleri açısından
gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme neticesinde söz konusu üniversiteler arasında gerekli
karşılaştırmalar yapılmış olup bölümlerin ortak ve farklı olan yönleri ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Çevre, Ders Planı, Mühendislik Eğitimi, Yenilikçi Eğitim Teknolojileri

EVALUATION OF COURSES INCLUDING INNOVATIVE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Abstract
Environmental Engineering Education (EEE) started to gain importance about 30 years ago.
The main objectives of EEE are to carry out studies to reduce and, if possible, prevent pollution
in environments such as water, air and soil, which are caused by industrialization and
population growth, and to leave natural resources available to future generations. In this study,
according to the last entry year 2017-2018 academic year base points, the courses in the
undergraduate education plans of the universities in which the first five rankings of ÇME take
place are evaluated in five main areas. The evaluation study was carried out especially in terms
of the content, credits and ECTS loadings of the compulsory and elective courses which were
given information about innovative educational technologies. As a result of the evaluation,
necessary comparisons were made between the universities in question and the common and
different aspects of the departments were revealed.
Keywords: Curriculum, Engineering Education, Environment, Innovative Educational Technologies
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1.GİRİŞ
ÇME programlarının birçoğu 1960’larda inşaat ve kimya mühendisliği programlarına entegre
olarak kurulmuş ve eğitimin başladığı ilk yıllarda ağırlıklı olarak, halk sağlığını koruma amaçlı
su arıtımı, içme suyu temini, kanalizasyon vb. konularını içermiştir. İlerleyen süreçte, ÇME
programlarında doğal ve mühendislik sistemlerini daha iyi anlama ve ileri arıtma tekniklerini
geliştirme konuları benimsenmiştir (Demirer et al., 2000; Nguyen and Pudlowski, 2007;
Nguyen and Pudlowski, 2011; Teksoy ve diğ., 2018). Bu durum, çevre mühendisliği
mesleğinin, artan küresel nüfus ve ilgili problemler nedeniyle ortaya çıkan sorunlara hitap
etmesi (Mantzavinos et al., 2007), bu sorunlara çözüm üretilmesi aşamasında çevre
mühendislerinin disiplinlerarası ekiplerde çalışması zorunluluğunu getirmiştir. Bu nedenle,
ÇME çevresel sorunlara çözüm üretilmesine yönelik sürdürülebilirlik, temiz üretim, atık su ve
atık minimizasyonu, uygun arıtma ve giderim teknolojileri ile yeni nesil teknolojiler gibi temel
hususları içermelidir (Ujang et al., 2004; Perlinger et al., 2013). Bu bağlamda, eğitime devam
eden bölümlerin eğitim programlarında teknolojik gelişmeler, mevcut olanaklar ve ihtiyaçlar
doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılmaktadır.
Türkiye’de ilk olarak 1973 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) lisansüstü
programı kapsamında ÇME’ne başlanmıştır (enve.metu.edu, 2019). Aynı yıl, İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi bünyesinde Şehir Sağlığı ve Tekniği Kürsüsü kurulmuş,
daha sonra ÇMB olarak eğitime devam edilmiştir. 1975 yılında Ege Üniversitesi (EÜ)
Mühendislik Bilimleri Fakültesi’ne bağlı olarak ilk Çevre Mühendisliği Bölümü (ÇMB) lisans
programı açılmış ve kısa bir süre içinde EÜ’ne bağlı İnşaat Fakültesi bünyesinde eğitim
vermeye başlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)’nin kurulmasıyla birlikte 1982 yılında
ÇMB diğer bazı mühendislik bölümleri ile DEÜ’ne dahil olmuştur (Samsunlu, 2000;
cevre.deu.edu, 2019; eskiweb.cevre.itu.edu, 2019). Geçen sürede, çeşitli üniversitelerde
ÇMB’lerinde eğitime başlanmış olup, günümüzde 31 üniversitede 36 program kapsamında
ÇME’ne devam edilmektedir.
Bu çalışma kapsamında, taban puanlarına göre ilk beş sırada yer alan ÇMB’lerinin lisans eğitim
planlarındaki dersler, altı alanda değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde, üniversitelerin
ÇMB’nin ortak ve farklı olan yönleri irdelenmiştir.
2.ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
Bu çalışmada ele alınan beş üniversitenin ÇMB’lerine ait kontenjan sayıları ve giriş puanları
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. ÇMB’lerinin kontenjanları ve giriş puanları
Üniversitenin Adı

İlin Adı

Kontenjan

ODTÜ (İngilizce)
İTÜ (%100 İngilizce)
İTÜ (%30 İngilizce)
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) (İngilizce)
YTÜ

Ankara
İstanbul
İstanbul
Ankara
İstanbul

65
60
60
60
70

Taban
Puan
393,7262
376,2828
358,6789
321,4175
317,2587
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ÇMB’lerinin lisans programlarına ait ders planlarına bakıldığında beş temel alanda derslerin
yer aldığı görülmektedir (Mantzavinos et al., 2007; Nguyen and Pudlowski, 2007; Varınca,
2007; Topal and Arslan, 2010; Sarıoğlu Cebeci and Yılmaz, 2014; cevre.deu.edu., 2019;
enve.metu.edu., 2019; eskiweb.cevre.itu.edu., 2019). Bu çalışmada, yenilikçi eğitim
teknolojilerine ait konuları içeren derslerin ayrı bir alanda değerlendirilmesi gerektiği
düşüncesiyle Alan 6 başlığı altında yeni bir alan oluşturulmuştur. Bu alanlar, Tablo 2’de ve
alanlar içerisindeki derslerin sıralaması Tablo 3’de verilmiştir.
Alan numarası
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Tablo 2. Temel Alanlar
Alan Adı
Temel Bilimler Dersleri
Temel Mühendislik Dersleri
Çevre Mühendisliği Mesleki Dersleri
Sosyal Dersler-5i Dersleri
Seçmeli Dersler
Yenilikçi Eğitim Teknoloji Dersleri

3.BULGULAR
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de ÇME veren üniversitelerin ÇMB’lerinden 2017-2018
yılında taban puanlarına göre ilk beşte yer alan üniversitelerin lisans eğitimi ders planları
irdelenmiştir. Çalışmada, ders planları beş temel alanda değerlendirilmiş olup ilave olarak Alan
6 başlığı altında yenilikçi eğitim teknoloji konularını içeren derslerin durumu da değerlendirme
kapsamında tutulmuştur. Buna göre, derslerin dağılımları, kredileri ve sayıları Tablo 4’te
verilmiştir. Derslerin toplam AKTS üzerinden yüzdelik dağılımlarına göre değerlendirme
sonuçları ise Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. ÇMB’lerinde okutulan dersler ve alanları
A1
Matematik I
Fizik I
Kimya
Matematik II
Fizik II
Teknik Resim
Dif.Denklemler
İstatistik
Ekoloji gibi…

A2
Akışkanlar
Mekaniği/Hidrolik
Hidrolik
Hidroloji
Jeoloji (yer bilimi)
Statik/Mukavemet
Malzeme Bilimi
Bilgisayar
ve
Programlama
Nümerik Metodlar
Termodinamik
Organik
Kimya
gibi…

A3
Çevre Müh. Giriş
Çevre Kimyası
Çevre Mikrobiyolojisi
Hava Kirliliği
Su Arıtma
Atıksu Arıtma
Su
Temini
ve
Kanalizasyon
Temel
İşlemler
ve
Prosesler
Katı Atık Bertarafı
Çevre Modellemesi
Çevre Ekonomisi
Çevre
Yönetimi
(Mevzuat)/Hukuk
Arıtma
Çamurlarının
Arıtımı/Kontrolü
Endüstriyel
Atıksu
Arıtımı/
Kirlenme
Kontrolü
Deniz Kirliliği/ Deşarjı
İş Güvenliği/ Mühendislik
Etiği
Katı ve/veya Tehlikeli
Atıkların Yönetimi
Deniz Kirliliği/ Deşarjı
İş Güvenliği/ Mühendislik
Etiği
Katı ve/veya Tehlikeli
Atıkların Yönetimi gibi…

A4
Atatürk
İlkeleri
ve
Inkılap
Tarihi
Türk Dili
Yabancı
Dil
*

A5
**

A6 (Z)
Molecular Tools in Environmental
Engineering
Enviromental Modeling
Instrumental Analysis For Env. Eng.
Pollution Prevention
Topics in Enviromental Engineering
Computer Aided Technical Drawing
Int to Scientific&Eng.Comput. (Fortran)
Intr.to Prog.Language (PYTHON)
Environental Modeling Principles
Teknik Resim (CAD)
Çevre Tesis. Otomasyon ve kontrol

A6 (S)
Air Pollution Meteorology and
Atmospheric Disposal
Adv. Comp.App.in Envir. Eng
Computer Applications in Environmental
Eng.
Control and Automation in env. Facilities
Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilir Enerji
Sürdürülebilir Binalar
Küresel İklim Değişikliği
Yeşil Kimya
Yeşil Mühendislik
Yenilikçi Çevre Projeleri
Fitoteknoloji:
Çev.
Kirleticilerin
İyileştirilmesi
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Temiz Üretim Teknolojileri
Membran Uygulamaları
Çevre
Mühendisliğinde
Bilgisayar
Uygulamaları
Çevre Mühendisliğinde Otomasyon
Computer Applications of Infrastructure
Planning
Çevre Müh.Mesleki Uygulamalar
Arıtma Tesisleri Donanımı
İleri Atıksu Arıtma Teknolojileri
Membran Biyoreaktörler
Kirlenmiş Toprakların Islahı
Boru Hidroliğinde Sayısal Tek.
Polimer Bilimi ve Teknolojisi
Yöneylem Araştırması
Elektrokimyasal Prosesler

*Üniversiteler tarafından verilen diğer sosyal dersler, **Mesleki ve sosyal seçmeli dersler
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Yenilikçi Teknoloji Konulu Derslerin
Toplam Derslere Oranı (AKTS/AKTS)
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
ODTÜ

İTÜ (%100 İng) İTÜ (%30 İng.)

HACETTEPE

YTÜ

Zorunlu (%)Seçmeli (%)

Şekil 1. Yenilikçi teknoloji konulu derslerin oranlarının dağılımları
Değerlendirilen üniversitelerde A1 grubundaki derslerin ders kredisi ve sayısı yönünden genel
ortalaması alındığında, yaklaşık 30 kredi ve 10 değeri ile %20’sini oluşturduğu ve bu grupta
yer alan derslerde hem kredi hem de sayıları yönünden üniversiteler arasında büyük fark
olmadığı görülmüştür.
Genel mühendislik temeli olarak düşünülebilecek A2 grubundaki derslerin değerlendirilen
üniversitelerde yaklaşık 20 kredi değerinde olduğu ancak bu derslerin ders sayılarının 10
değerine bile ulaşamadığı görülmüştür. Bu grup derslerinin genel ortalamasının %10’lar
civarında olduğu ve bölümler arasında A1 grubunda yakalanan uyumun azaldığı tespit
edilmiştir.
A3 grubunda yer alan Çevre Mühendisliği Meslek Derslerinin yer aldığı A3 grubunda
değerlendirilen üniversitelerin ders planlarının benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu çalışmada A4 grubunda yer alan Sosyal Dersler-5i derslerinin de tüm üniversitelerin
programlarında yüksek oranda (%90’lar) örtüştüğü belirlenmiştir.
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Tablo 4. Üniversitelerde derslerin dağılım alanları
Üniversiteler
ODTÜ
İTÜ(%100İng.)
İTÜ (%30 İng.)
HÜ
YTÜ

T
27
23
23
25
25

Alan 1
U
K
12 32
12 29
12 29
12 30
14 31

A
8
11
11
9
9

T
22
20
20
19
13

Alan 2
U
K
4
24
6
23
6
23
2
20
2
14

A
7
8
8
6
5

T
33
37
37
44
37

Alan 3
U
K
8
36
27 50.5
27 50.5
11
49
16
45

A
14
20
20
18
16

T
17
17
14
14

Dersler
Alan 4
U
K
0
17
0
17
0
14
0
14

A
4
7
7
6
6

T
25
25
39
43

Alan 5
U
K
27
0
0
25
0
25
0
39
0
43

A
9
11
11
14
16

T
11
7
4
-

Alan 6 (Z)
U
K
8
15
5 9.5
4
6
-

A
5
4
3
-

T
6
4
4
21
29

Alan 6 (S)
U K
0
6
0
4
0
4
0 21
0 29

A
2
2
2
8
12
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Değerlendirilen üniversitelerin ÇMB’lerinin tamamında teknik/mesleki ve sosyal seçmeli
derslerin bulunduğu, ders planlarında ağırlıklı olarak su ve atıksu konularında olduğu ve A5
grubundaki derslerin kredilerinin toplam ders kredisinin yaklaşık %20’sini oluşturduğu tespit
edilmiştir.
Yenilikçi teknoloji konularını içeren ve A6 grubunda yer alan derslerin değerlendirilmesi
neticesinde ilk beşte yer alan üniversitelerin tamamında seçmeli dersler yoğunluklu olduğu
görülmüştür. İTÜ ve ODTÜ ise zorunlu dersler içerisinde de bu konuları içeren derslerin
bulunduğu (İTÜ’de %6, ODTÜ’de %12) tespit edilmiştir. Derslerin AKTS üzerinden toplam
AKTS değerine oranının seçmeli dersler kapsamında HÜ ve YTÜ’sinde yaklaşık %20’ler
seviyesinde olduğu ancak ODTÜ ve İTÜ’de %5’in altında kaldığı tespit edilmiştir.
4. SONUÇLAR
Eğitim odaklı yapılan bu çalışmanın neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Bu çalışmada. 2017/2018 üniversite yerleştirme sınavı taban puan sıralamasında ilk beşte yer
alan ÇMB’nin lisans programlarına ait ders planları değerlendirilmiştir.
Değerlendirme çalışması beş temel alana ilave olarak altı alanda gerçekleştirilmiştir.
A1 grubundaki derslerde üniversiteler arasında büyük fark olmadığı anlaşılmıştır.
A2 grubundaki derslerde durumu incelendiğinde, bölümler arasında uyumun azaldığı
görülmüştür.
A3 grubundaki derslerde üniversitelerde benzerlik olduğu tespit edilmiştir.
A4 grubundaki derslerde de değerlendirilen üniversitelerin programlarının çok büyük oranda
örtüştüğü belirlenmiştir.
Seçmeli derslerin yer aldığı A5 grubundaki derslerde hem kredi hem de sayıları yönünden
üniversiteler arasında büyük fark olmadığı tespit edilmiştir.
A6 grubundaki derslerde değerlendirilen üniversitelerin programlarının birbiriyle benzerlik
göstermediği belirlenmiş olup, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilecek içeriğe sahip
olduğu düşünülen derslerin genel olarak çok az sayıda kaldığı ve %10 değerine bile ulaşamadığı
tespit edilmiştir.
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INVESTIGATION OF MONOCROTOPHOS REMOVAL BY PHOTOFENTON PROCESS
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Abstract
In this study, the photo-Fenton process was used in a photo-reactor experimental setup in order
to evaluate the effect of UV-A radiation on Monocrotophos (MCP) removal. The effects of an
independent variable as UV-A light intensity were investigated by applying conventional
optimization. The performance of the reactor was evaluated with the results obtained from the
photo-Fenton experiments. The efficiency of MCP removal were 76% in the photo-Fenton
process.
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1.INTRODUCTION
Monocrotophos (MCP) has toxic and carcinogen effects to aquatic environments and human
(McKinlay et al. 2008). The removal of MCP using advanced oxidation processes (AOPs), such
as homogeneous and heterogeneous photocatalysis (Hua et al., 1995; Ku and Jung, 1998),
ozonation (Ku et al., 1998), photolysis (UV) and UV/O3 (Ku et al., 2000). The photocatalytic
degradation of MCP with Mg-doped TiO2 was investigated by Avasarala et al., 2011. Madhavan
et al., 2010 studied the sonolytic, photocatalytic and sonophotocatalytic degradation of MCP in
the presence of homogeneous (Fe3+) and heterogeneous (TiO2) photocatalysts. During the
photo-Fenton mechanism, which reduces Fe3+ ions under UV radiation, Fe2+ ions are
photochemically produced (Faust and Hoigne, 1990). This cycle continues as Fe 2+ ions react
with H2O2 to create secondary HO• and Fe3+ ions. The performance of the photoreactor used for
the photo-Fenton process is scientifically proven.
2.MATERIALS AND METHODS
In this study, MCP was procured from Dr. Ehrenstorfer (GmbH). FeSO 4.7H2O, H2O2 solution
(30%), NaOH, H2SO4, NaHSO3 solution (40%) and acetonitrile (ACN) were obtained from
Merck Chemical Company in Darmstadt. Solutions were prepared using deionized water from
Milli-Q Gradient A10 with Q-Gard1 (Millipore, USA).
The photo-reactor has 6 UV lamps and it vessel is cylindrical and made of quartz glass (in figure
1). Osram L18/73 UV-A Scarab Blue fluorescent lamps with 18 W nominal power were
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employed as the UV light source; their emission spectrum comprised wavelengths in the range
of 315-400 nm with a length and diameter of 59 cm and 2.6 cm, respectively.

Figure 1. The photo-reactor
MCP was measured using high performance liquid chromatography (HPLC, Agilent 1200),
with a diode array detector (Agilent Technologies, CA, USA) and a C18 column (Zorbax
Eclipse XDB, Agilent Technologies, Palo Alto, CA). The mobile phase was composed of
H2O/acetonitrile, 87/13, and the flow rate was 1 mL min-1 (Üstün, 2015; Üstün et al., 2015).
The detection was operated at 218 nm. TOC was analized using a multi N/C 3100 model
(Analytik-Jena) TOC analyzer according to standard methods (5310.B) (APHA 2005). The pH
values were measured using a 526 model pH-meter (WTW).
3.RESULTS AND DISCUSSION
The optimum conditions in the photo-Fenton process were determined as [MCP] = 0.022 mM,
pH = 3, [H2O2] = 0.15 mM, and [Fe2+] = 0.03 mM. MCP removal was demonstrated by varying
UV light intensity from 4 x 10-6 to 45 x 10-6 einstein s-1 under the photo-Fenton processes.
MCP was rapidly removed with photo-Fenton process and was depleted within 18 and 65
minutes depending on applied UV-A light intensity (Figure 2). Increasing UV-A light intensity
over 4 x 10-6 einstein s-1 accelerated reaction, resulting in higher rates of MCP degradation in
shorter time. MCP removal efficiencies were 48%, 70%, 76% and 76% for 4 x 10 -6 einstein s1
, 10 x 10-6 einstein s-1, 16 x 10-6 einstein s-1 and 45 x 10-6 einstein s-1 UV-A light intensities,
respectively.
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Figure 2. MCP removal in photo-Fenton process
4.CONCLUSIONS
In this study, MCP removal was investigated in photo-Fenton process using the photo-reactor.
It was determined that photo-Fenton process were achieved in removal of MCP pesticides. The
performance of this reactor was evaluated with the results obtained from the photo-Fenton
experiments. The efficiency of MCP removal was determined as 76%. The results obtained in
this study will contribute to the literature because few studies have investigated the effects of
increasing UV-A light intensity on pesticide removal.
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Abstract
A comparison study was performed using two types of magnetic pumice catalysts to abate
COD, aromaticity and color in textile chemicals production industrial wastewater. There were
no significat performance differences between two catalysts. However, after reuse for the
second time there was a notable decrease in their performances that need to be investigate
further by means of synthesis and operational conditions.
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1. INTRODUCTION
Advanced oxidation process are very favourable to abate recalcitrant compounds and color
present in industrial wastewaters (Maryin et al., 2014; Su et al., 2016). If Fenton-like process is
operated with heterogeneous catalyst impregnated with iron precursors on the surface of support
materials such as pumice there will be no need to settle of iron sludge (Çifci and Meric, 2015).
The main objective of this study is to explore the efficiency of the magnetite pumice catalysts
syntesized from two types of pumices (clean and spent from a Denim factory) in the Fentonlike process for removal of COD and color from a textile chemicals producer industry.
2. MATERIALS AND METHOD
2.1. Wastewater sample
Wastewater sample was taken from the equalization tank of wastewater treatment in the textile
chemicals producer industry located in European Free Zone in Cerkezkoy (Tekirdag), Turkey.
Remazol Brillant dye was added into the wastewater sample to adjust its initial COD and color
to a medium character.
After the addition of Remazol Brillant dye, COD concentration of wastewater was measured to
be 1100 mg/L and UV254, UV436, UV525 and UV620 were measured to be 154.3 m-1, 16.7 m-1,
36.1 m-1, 85.7 m-1 respectively.
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2.2. Synthesis of Magnetic Pumices
Two types of pumices (clean and spent pumices) were obtained from a Denim factory located
in Çorlu (Tekirdağ), Turkey. Spent pumice is used in the bleaching process in the factory. The
clean pumice and spent pumice samples were ground and sieved before use in the synthesis.
For synthesis of magnetic pumices, FeSO 4.7H2O and FeCl3.6H2O were first dissolved in 200
mL distilled water with the molar ratio of Fe 3+ to Fe2+ to be 2 in the solution (Rusevova et al.,
2012). An amount of 100 g of pumice was added into this solution resulting a weight ratio of
5% of iron (5 g as a mixture of Fe3+ and Fe2+) to the total pumice amount.
The pH of the solution was adjusted to 9.5 by adding 6 N NaOH. The solution was
ultrasonicated for 15 min and heated at 70°C for 1 h. After adding 5 mL of NH3 solution, the
solution was stirred for 24 h at room temperature. After that, the magnetic pumice was rinsed
with distilled water for several times and dried at 105°C for 24 h. Figure 1 shows the synthesized
magnetic clean and spent pumices.

Figure 1. Magnetic clean and magnetic spent pumice used in this study
2.3. Fenton-like Experiments
Fenton-like experiments were performed in 100 mL sample volume (in 250 mL beaker). The
samples were shaked at 35°C of constant temperature using water baths (Nüve ST30) while the
predetermined amount of magnetite pumice catalyst and 500 mg/L H2O2 concentrations were
added into. The pH of the samples was adjusted to 3 with dropping H2SO4 (1 N) and NaOH (1
N). Fenton-like oxidation time was 120 min and the wastewater samples were taken at 0, 15,
30, 60, 90 and 120 min. Samples were centrifuged at 4000 rpm at 5 min before the analysis.
2.4. Reuse
To demonstrate the stability of the magnetic pumices a set of reuse experiments were
performed. After the 1st use of magnetic pumices in the Fenton-Like experiments, they were
seperated from the solution by filtration and they were washed with deionized water several
times and dried at 105°C for 24 h to be used for the 2 nd (reuse) time in the oxidation process.
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2.5. Analysis
The pH was measured using WTW pH meter. Aromaticity (UV 254) and color (UV436, UV525,
UV620) were monitored using a UV–vis spectrophotometer (Schimadzu UV-2401 PC).
Remazol Brillant dye was observed at 606 nm.
3. RESULTS
3.1. Comparing the Performance of Magnetic Clean Pumice and Magnetic Spent Pumice
in the Fenton-like Oxidation Process
COD and aromaticity removals are illustrated in Figure 2. There were no significant differences
in both COD and aromaticity removals for two types of sythesized magnetic pumices.
Significant COD removal occurred during 15 min. After a statigionary COD removal
performances observed till 60 min a rapid COD removal increase was noticed after 120 min of
oxidation. A parallel removal of UV254 was observed to COD removal. A 41.4% and 65.4% of
COD and UV254 removal was observed using magnetic clean pumice at first 15 min of Fentonlike oxidation and they were reached to a 63.6% and 76.4% after 120 min of oxidation,
respectively. In magnetic spent pumice experiments, COD and UV 254 removals were 40.0%
and 58.5% at 15 min oxidation and they were enhanced to 54.5% and 67.8% after 120 min
oxidation.
The removals of UV436, UV525, UV606 and UV620 are shown in Figure 3. When the performances
of two types of magnetic pumices were compared, a 86.4%, 98.5%, 99.6% and 99.7% removals
of UV436, UV525, UV606 and UV620 respectively were obtained using magnetic clean pumice
while a 82.2%, 98.3%, 99.6% and 99.7% removals of UV436, UV525, UV606 and UV620
respectively were obtained using magnetic spent pumice. A significant removal of color was
observed in the first 15 min and it almost remained steady from 15 to 120 min.

Figure 2. COD and UV254 removal using magnetic clean and magnetic spent pumice in
Fenton-like experiments
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Figure 3. UV436, UV525, UV606 and UV620 removal using magnetic clean and magnetic spent
pumice in Fenton-like experiments
3.2. Reuse of Magnetic Pumices
COD and aromaticity removals for the first and second used pumices were shown in Figure 4.
COD and UV254 removal were slightly decreased in the second used of both pumices. COD and
UV254 removal were decreased from 63.6% to 48.6% and 76.4% to 49.5% using magnetic clean
pumice while they were reduced from 54.5% to 37.9% and 67.8% to 51.6%, respectively. In
the second use of magnetic clean and spent pumice, UV525, UV606 and UV620 decolorization did
not change and more than 95% removal was obtained in the second use of both pumices.
However, UV436 removal was slightly decreased in both pumice and UV436 removal was
observed as 72.1% and 65.0% in the second use of magnetic clean pumice and magnetic spent
pumice, respectively.

Figure 4. Comparing COD and UV254 removal reuse of magnetic clean and magnetic spent
pumice in Fenton-like experiments
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Figure 5. Comparing UV436, UV525, UV606 and UV620 removal reuse of magnetic clean and
magnetic spent pumice in Fenton-like experiments
4. CONCLUSION
This study was designed to compare the effectiveness of two types of magnetic pumices in
Fenton-like experiments to abate COD, aromaticity and color in wastewater originated from a
textile chemicals producer factory. Both magnetic sythesized pumices were found to be
competetive and stable catalysts fort he first use, however after 2 nd use in Fenton-like oxidation
the performances of both catalysts decreased up to 20%. Thus, the observed removal
perfromances of COD and UV (aromaticit and color) would be more indicative for the post
treatment stage or the amounts of the catalysts would need to be optimized further.
Acknowledgments
The authors would acknowledge Env. Eng. Gonül İşbul for providing the samples.
REFERENCES
Çifçi DI and Meriç S, 2015. Oxidative removal of methyl red dye by Fe supported pumice in presence of H 2O2. J
Desalin Water Purif., 1(1), 6-11.
Maryin LR, Garcia AR, Zea HR, Silva AMT, Madeira LM and Ramirez JH, 2014. Azo-dye orange II degradation
by the heterogeneous Fenton-like process using a zeolite Y-Fe catalyst-kinetics with a model based on the Fermi’s
Equation. Appl Catal B-Environ., 146,192-200.
Rusevova K., Kopinke F.-D., Georgi, A., 2012. Nano-sized magnetic iron oxides as catalysts for heterogeneous
Fenton-like reactions-Influence of Fe(II)/Fe(III) ratio on catalytic performance. J. Hazard. Mater., 241-242, 433444.
Su C, Li W, Liu X, Huang X and Yu X, 2016. Fe-Mn-sepiolite as an effective heterogeneous Fenton-like catalyst
for the decolorization of reactive brilliant blue. Front Environ Sci Eng., 10(1), 37-45.

1290

