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Prof. Dr. Mustafa DEMİR 

Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları,  

11-12 Aralık 2020 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile altıncısını İstanbul’da düzenlemiş oldu-

ğumuz 3. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ’ne 

gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.  

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada ol-

mamızı sağlamıştır. Kongremize beş farklı dünya ülkesinden 6 davetli konuşmacı iştirak etmiştir. Bunlar 

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA), Prof. Dr. Ashok JAMMI (HİNDİSTAN), Assoc. Prof. Rab 

Nawaz LODHI (PAKİSTAN), Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND), Ph.D. Khalida NASEEM 

(PAKİSTAN), Sayed AHMED (BANGLADEŞ)’dir. Tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.  

Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-

lamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza ve 

düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek hayatta 

da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 34 farklı ülkeden 26 bilim insanı 24 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca Türkiye’den 

11 bilim insanı da 13+1 sözel/poster bildiri ile katılım gerçekleşmiştir. Kongremize gelen toplam yerli ve 

yabancı sözel bildiri sayısı 103 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme kurulu kararı ile gelen 

bildirilerin sadece 38 sözel 1 poster bildiri kabul edilmiştir. Söz konusu bildiri özetleri yine kongremiz 

bilim kurulunda yer alan bilim kurulu üyelerimiz tarafından değerlendirilmiş ve 34 bildirinin sözel/poster 

bildiri olarak sunulmasına karar verilmiştir. Kongremizde sözel/poster olarak sunulan bildiri özetlerine 

Kongre Bildirileri kitabında yer verilmiştir.  

Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 34 farklı dünya ülkesinden bilim insanlarına 

da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 26 farklı ülkeden sunum 

yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri ve biz-

lerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de akademik 
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faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. Kendilerine 

ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin dördüncü buluşmasını 2021 yılı içerisinde yine 

uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin buluşması ve 

bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmıştır. Katılımcıları-

mızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin niteliğine ve başarılı 

bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler üret-

mesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala kamu 

ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu vesile 

ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha ve-

rimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman içeri-

sinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak pro-

jeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan dolayı 

tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürlerimizi su-

nuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel günler dili-

yoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, ilgili yayınlanan yönetmelik 

kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve üzeri yabancı katılımcıdan oluşup, ayrıca 

6 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir.  

Saygılarımızla…  
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Prof. Dr. Mustafa DEMİR 

Head of the Congress 

Distinguished Scientists,  

We sincerely thank you for your interest and contributions to our 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON RESOURCE RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING E organized in Istanbul with 

the REMOTE ACCESS system on 11-12 December 2020. 

Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. 6 invited 

speakers from five different world countries attended our congress. They are Prof. Dr. Mohammad HA-

SAN (MALAYSIA), Prof. Dr. Ashok JAMMI (INDIA), Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN), 

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND), Ph.D. Khalida NASEEM (PAKISTAN) and Sayed AH-

MED (BANGLADESH). We extend our gratitude to all of our guest speakers.  

We are grateful to ORP Consultancy, who does not leave us alone from the beginning to the end of the 

congress with their technical support, to members of science board and congress organization committee 

who provided full scientific support. We wish them continued success in the future. 

26 scientists from 34 different countries attended our congress with 24 verbal presentations. Also, 11 Turk-

ish scientists participated with 13+1 verbal/poster presentations. The total number of local and foreign 

verbal presentations coming to our congress is 103. However, only 38 verbal and 1 poster presentations of 

the papers received were accepted with the reason of remote access upon the decision of the regulatory 

board. The abstracts in question were evaluated by the members of the scientific committee of our congress 

and 34 papers were decided to be presented as verbal presentations. The abstracts presented verbally at our 

congress are included in the Congress Proceedings book. 

During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was 

sent to scientists from 34 different countries around the world. Participations to our congress as a response 

to our call were realized as presenters and audiences from 26 different countries. We also thank the foreign 

participants for their support and being with us. The work of scientists from different world countries who 

perform academic activities in Turkey are included in our congress. We also thank them for their work 

they have produced and shared with us. 
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We will organize the fourth meeting of our congress, which we regularly hold every year, in 2021, again 

with remote participation. In our congress, the plan is to meet different disciplines intertwined with each 

other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding thanks to this meet-

ing. The feedback of our participants to the organization, to the invited speakers, to the quality of the 

presentations presented in general, and to the fact that we have organized a successful congress, made us 

very happy. 

It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disci-

plines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, we 

also received a response to our invitations from public and private sector representatives and state admin-

istrators. On this occasion, the messages sent by our statesmen have encouraged us to work more efficiently 

in the future. We hope that we will be able to gather scientists from many countries of the world, especially 

our country, and to work with joint projects and products in the future.  

Distinguished scientists, dear friends; we wholeheartedly congratulate and thank our colleagues in the en-

tire organization for your interest, support and contribution to our congress. We wish you all health, hap-

piness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the scope of 2019 

academic incentive criteria and is evaluated within the scope of the relevant published regulations. The 

number of foreign participants is 51% and above and it also has invited speakers from 6 different world 

countries. 

Sincerely Yours…  
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS 

 

OTURUM /SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Dateand Time : 11.12.2020– 12:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Bülent AÇMA 

 : Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

   

Ahmet Erdi GÖÇMEN, Ay-

tekin ÖZGÜVEN, Özlem 

KÖYBAŞI, Ali Osman AY-

DINNARI 

TUFALİN, ÖĞÜTME VE PELETLEMEYE HAZIR HALE GE-

TİRİLİP ATIK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ VE 

KATMA DEĞERİNİN ARTTIRILIMASI 

Ahmet Erdi GÖÇMEN, Se-

yit Erkan AYDIN, Onur 

GEDİK, Selda CULHA 

SPİRAL BORU ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILAN KAY-

NAK TOZUNUN GERİ KAZANIMI 

Bülent AÇMA, Nedret NO-

YAN ÖZYAKALI, Alper 

ÇUHADAR, Ege AYHAN 

ELEKTRONİK ATIKLARIN GERI DÖNÜŞTÜRÜLMESININ 

MILLI EKONOMIYE OLAN KATKILARININ İNCELENMESI 

Cihan ÖZGÜR İÇME SUYU ARITIMINDA KULLANILAN DEZENFEKTANLA-

RIN ÇEVRESEL RİSK ANALİZİ 

Cihan ÖZGÜR, Emrah ÖZ-

TÜRK 

PENTAKLOROBENZEN’İN KAYNAKLARI, ÇEVRESEL TAŞI-

NIMI VE RİSK KARAKTERİZASYONU 

Deniz İZLEN ÇİFÇİ DEFNE YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN ADSORBAN İLE 

METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONU 

Deniz İZLEN ÇİFÇİ, Sü-

reyya MERİÇ 

JEOTERMAL SULARDA LİTYUM MİKTARI VE GERİ KAZA-

NIMI 

Gizem ÇELİK, Ahmet KA-

RAGÜNDÜZ 

DİMETİLASETAMİD (DMAC) EMİSYONLARININ ADSORPSİ-

YON YÖNTEMİ İLE GİDERİMİ 

Işıl ÇELİK SAĞLAM, 

Merve SARAL, Banu ÇE-

TİN 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDEN TOPLANAN 

HAVA ÖRNEKLERİNDEKİ PAH VE PCB DEĞERLERİNİN BE-

LİRLENMESİ 

Koray GENÇOĞLAN, Ah-

met SÖNMEZ, TevfikLevent 

ÜNSAL, Anıl AGADANGİL 

SIVI ÇELİK ÜRETİMİNDE ATIK LASTİK KULLANIMININ 

HİDROJEN VE KÜKÜRT SEVİYESİNE ETKİSİ 

Mine PEHLİVAN, Hasan 

Uğur ÖNCEL 

SANAYİ TESİSLERİNDE KULLANILAN YER ALTI KAY-

NAKLI SULARIN ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLARI ÜZERİNDE 

YARATABİLECEĞİ OLASI MARUZİYETLERİN ÖNLENMESİ 

İÇİN GELİŞTİRİLECEK TASARIMLAR 

Seda TÖZÜM AKGÜL SU VE ATIKSU ARITIMINDA DOĞAL KOAGÜLANTLARIN 

KULLANIMI 

Tuba BAYRAM, Dilara ÖZ-

TÜRK, Ayşe ÖZGÜVEN 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDEN DERİ İMALATHANESİ 

ATIKSULARININ ÖN ARITIMI 
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Büşra YAY, Derya ÖZ-

TÜRK, Gizem ÜSTÜNEL, 

Sezgi IŞIK, Yeşim BAL-

TACI 

PORSELEN FABRİKASI TOZ EMME ÜNİTE VE PİŞMEMİŞ 

PORSELEN ATIKLARININ SERAMİK BÜNYE İÇERİSİNDE 

KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

  

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM /SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Dateand Time : 11.12.2020– 12:00 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Mustafa TALAS 

 : Prof. Dr. Ümran SEVİL 

  

Clayton HARPER ASSESMENT OF NETWORK CREATION FROM DIFFERENT MET-

HODOLOGIES ENCOMPASSING THE SPRING ICE EDGE 

Vivienne HOPKINS CLIMATIC VORTICITY SETS THE BOWL SCALE FLOW 

Dhaahir AL-SARWAR STRESS FACTORS COMING ABOUT BECAUSE OF THE ARCTIC 

VERNAL OCEAN 

Kurmanbek TUR-

GUNBAEV 

A CROSS GROUNDS PROFICIENT IMPROVEMENT PROGRAM 

REINFORCES GRADUATE ADMINISTRATION 

IlkoLyobomirov SA-

VOV 

PUBLIC INCLINATIONS WITH RESPECT TO DAM EXPULSION 

Philippa ROSS UNDERESTIMATION OF SURFACE AND AIR OCEAN CO2 MOTI-

ONS BECAUSE OF FRESHWATER SEPERATION IN AN ARCTIC 

RACK OCEAN 

Edward SKIBINSKI FOUNDATION CENTRALIZATIONS OF MERCURY IN 

FRESHWATER SILT 

Thomas EBÈNYÈ RESEARCHING HUGE METHANE UPGRADE 

Abdellah ACHAARI AVAILABILITY PASSAGEWAY PROTECTION: A REASONABLE 

MODEL FOR THE RECLAMATION 

Juhaina AL-ISMAEL PANDEMIC INTERRUPTIONS IN ENERGY AND THE CLIMATE 

Laketa BAŠIĆ A REPORT ON INUIT VIEW OF THEIR CHANGING CLIMATE 

LegesseAbenet 

ANWAR 

RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN EFFECTS AND WOODLAND 

SOIL MICROBIAL NETWORKS 

Benard VINCENTI SUBSTANTIAL AND WET: THE OUTCOMES OF ABUSING SUSPI-

CIONS OF ESTIMATING SOIL 

Polotentseva Ida GE-

ORGIEVNA 

MERCURY SCREENING IN PROFOUNDLY BURNED THROUGH 

SHARKS 

Stefan BERG ON ENERGY ADEQUCY AND THE REQUIREMENT FOR NEW APP-

ROACHES 
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Adom KOUNDAK-

JIAN 

CAPABILITY OF TEMPERATURE AND SALTINESS OF DRIVING 

MOMENTS IN DIATOM VIABLE SOLUTE FIXATIONS 

Shaaheen EL-SHAER BUILDING SHARED DATA FRAMEWORK FOR SYNTHETIC OPTI-

ONS APPRAISAL 

Raphaël 

BARTHÉLEMY 

MULTI-DECADAL SURFACE OZONE PATTERNS AT UNIVER-

SALLY DISSEMINATED AREAS 

Man HYUN-KI FUTURE GENERATIONS AND VALUATION OF DELIBERATIVE 

ECOSYSTEM SERVICES 

Arun GULATI COMPUTERIZED REASONING FOR SEA SCIENCE INFORMATION 

INCORPORATION 

Heda DETTLING WINTER SNOW POLLUTANTS AND IMPACTS ON METROPOLI-

TAN TRAFFIC 

Annalena  

MATESCHITZ 

CLIMATIC VELOCITIES AND WASHOUT AT METROPOLITANS 

Natacha LUZ OXIDE EMISSIONS AND WASTEWATER REDUCE TECHNICS 

Amedeo CARELLI METALS MODELLING FOR NATURAL SPRINGS 
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DEFNE YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN ADSORBAN İLE METİLEN MAVİSİ  

ADSORPSİYONU 

Deniz İzlen ÇİFÇİ 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekirdağ / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada defne yaprakları ile hazırlanan adsorbanların bazik boya olan metilen mavisi boya 

gideriminde kullanımı araştırılmıştır. Çalışmada defne yaprakları distile su ile yıkanıp, kurutulduktan 

sonra kapalı kap içerisinde 400°C’de 1 saat (Defne-400°C), 500°C’de 1 saat (Defne-500°C) ve 600°C’de 

1 saat (Defne-600°C) kül fırınında yakılarak 3 farklı adsorban hazırlanmıştır. Hazırlanan adsorbanlarda 

pH, adsorban miktarı, adsorpsiyon süresi ve giriş boya konsantrasyonun metilen mavisi boya giderimine 

etkisi araştırılmıştır. Çalışmada en iyi metilen mavisi boya giderim verimi Defne-600°C adsorbanında 

elde edilmiştir. En iyi metilen mavisi boya giderimi Defne-600°C adsorbanı ile 4 g/L adosrban mikta-

rında, 150 rpm hız ile 1 saat yapılan adsorpsiyon çalışmasında 25 mg/L, 50 mg/L, 75 mg/L ve 100 mg/L 

metilen mavisi başlangıç konsantrasyonlarında sırasıyla %99,3, %94,4, %83,0 ve %70,0 boya giderimi 

elde edilmiştir. Yapılan çalışma ile defne yaprakları ile hazırlanan adsorbanın metilen mavisi boyası 

adsorpsiyon prosesi ile gideriminde kullanılmasının uygun olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Adsorban, Defne Yaprağı, Metilen Mavisi 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Tekstil, deri, kağıt, plastik gibi atıksulardaki rengin arıtımında adsorpsiyon prosesi en çok tercih edilen 

yöntemdir (Weng ve diğ., 2009). Boyaların adsorpsiyon prosesi ile gideriminde, granüler veya toz aktif 

karbon yaygın olarak kullanılmasına rağmen, aktif karbon üretim prosesinin maliyetli olması önemli bir 

kısıt olmaktadır (Weng ve diğ., 2009; Bhattacharyya ve Sharma, 2005). Bu yüzden de çalışmalar, tarım-

sal ve diğer atıklar kullanılarak daha ucuz adsorbanlar geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır (Bhattac-

haryya ve Sharma, 2005). Bu amaç çerçevesinde, çalışmalarda Neem ağacı yaprağı, ananas yaprağı, çay 

yaprakları, çam ağacı yaprakları gibi çeşitli yapraklar ile adsorbanlar hazırlanarak metilen mavisi boya-

sının adsorpsiyonu araştırılmıştır (Hameed, 2009; Yagub ve diğ., 2012; Bhattacharyya ve Sharma, 2005; 

Weng ve diğ., 2009).  

Yapraklarını dökmeyen ve hoş bir kokuya sahip defne (Laurus Nobilis) genel olarak Akdeniz iklim 

bölgesinde bulunan ülkelerde yaygın olarak yetişmekte olup, Dünya’daki üretiminin %90’nı Tür-

kiye’dedir (Ertekin ve diğ., 2009; Karık ve diğ., 2016; Gölükçü ve diğ., 2018). Defne yaprakları uçucu 

yağ üretiminin yanında, baharat ve aroma verici olarak gıda endüstrisinde, koruyucu olarak kozmetik 

ürünlerde ve çeşitli hastalık tedavilerinde kullanılmakta ve antiseptik, antioksidan, antibakteriyel, anti-

fungal gibi etki göstermektedir (Gölükçü ve diğ., 2018; Chahal ve diğ., 2017; Karık ve diğ., 2016). 

Atıksulardan adsorpsiyon prosesi ile Cr(VI), Pb(II), Cd(II), Zn(II), Cu(II) gibi ağır metallerin gideri-

minde adsorban olarak defne yapraklarının kullanımında etkili sonuçlar alınmıştır (Gümüş, 2019; Yasin 

ve Qasim, 2018). Gümüş (2019) tarafından yapılan çalışmada defne yaprakları ile ağır metal adsorpsi-

yonunda, maksimum adsorpsiyon kapasitesi Pb(II), Cd(II), Zn(II) ve Cu(II) ağır metalleri için sırasıyla 

96.2, 8.6, 8.7 ve 6.0 mg/g olarak elde edilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, defne yapraklarından hazırlanan adsorbanın boya gideriminde kullanımının araş-

tırılmasıdır. Bu amaç kapsamında, defne yapraklarından 400°C’de 1 saat, 500°C’de 1 saat ve 600°C’de 

1 saat kül fırınında kapalı kap içerisinde yakılarak 3 farklı adsorban elde edilmiştir. Bu 3 farklı adsor-

banda bazik özellikte bir boya olan metilen mavisi boyasının adsorpsiyon prosesi ile gideriminde pH, 
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adsorban miktarı, boya konsantrasyonu ve adsorpsiyon süresinin adsorpsiyon prosesine etkisi araştırıl-

mıştır.  

YÖNTEM 

Adsorbanın Hazırlanışı 

Çalışmada kullanılan Defne yaprakları (Laurus nobilis) laboratuvarda önce bol su ile sonrasında distile 

su ile yıkanmıştır. Defne yaprakları 105°C’de yaklaşık 24 saat kurutulduktan sonra öğütülmüştür. Yap-

raklar seramik bir kap içerisine konularak üzerleri alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde kaplan-

mıştır. Farklı sıcaklıklarda (400°C-500°C-600°C) kül fırınında 1 saat bekletilerek 3 farklı adsorban elde 

edilmiştir. Kül fırınından çıkarılan adsorbanlar öğütülerek kullanılmış olup, görüntüleri Şekil 1’de ve-

rilmiştir. 

 

Şekil 1. Çalışmada kullanılan defne yaprağı ve hazırlanan adsorbanlar 

Adsorpsiyon Prosesi 

Çalışmalarda boya olarak bazik özellikteki metilen mavisi kullanılmıştır. Adsorpsiyon çalışmaları 250 

mL erlen içerisine 100 mL numune konularak gerçekleştirilmiştir. Numune içerisine istenilen miktarda 

adsorban eklendikten sonra istenilen pH değerine NaOH ve H2SO4 kullanılarak pH metre yardımı ile 

ayarlanmıştır. Daha sonra erlenler 150 rpm hızda 1 saat çalkalayıcı ile çalkalanmıştır. Çalkalama so-

nunda alınan numuneler 4000 rpm hızda 5 dakika santrifüj edilerek üst sıvıda metilen mavisi boya kon-

santrasyonu belirlenmiştir. 

Adsorpsiyon çalışmalarında ilk olarak pH etkisi araştırılmış olup, 25 mg/L başlangıç metilen mavisi 

konsantrasyonunda 100 mL numune içerisine 0,4 g adsorban ilave edilmiştir. pH metre yardımıyla 5 

farklı erlen içerisindeki çözeltiler pH 3-5-7-9-11 değerlerine ayarlanmıştır. Çalkalayıcıda 150 rpm hızda 

1 saat adsorpsiyon yapıldıktan sonra numuneler 4000 rpm hızda 5 dakika santrifüj edilmiş ve spektro-

fotometrede metilen mavisi konsantrasyonu belirlenmiştir. 

Adsorpsiyon prosesinde en uygun pH değeri belirlendikten sonra, farklı adsorban (1-5 g/L) miktarında 

adsorpsiyon çalışması yapılmıştır. Başlangıç 25 mg/L metilen mavisi konsantrasyonunda 100 mL nu-

mune içerisinde 5 farklı adsorban miktarı ilave edilmiştir. Numunelerin pH değerleri ilk çalışmada be-

lirlenen pH değerlerine ayarlanmıştır. Çalkalayıcıda 150 rpm hızda 1 saat adsorpsiyon yapıldıktan sonra 

numuneler 4000 rpm hızda 5 dakika santrifüj edilmiş ve spektrofotometrede metilen mavisi konsantras-

yonu belirlenmiştir. 



SÖZEL SUNUM TAM METİNLER 

23 

Adsorpsiyon prosesinde en uygun pH ve adsorban miktarı belirlendikten sonra, 25, 50, 75 ve 100 mg/L 

başlangıç metilen mavisi konsantrasyonunda 5., 10., 15., 20., 30., 40. ve 60. dakikalarda numuneler 

alınarak adsorpsiyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada önceki çalışmalarda belirlenen en uygun pH 

ve adsorban miktarı kullanılmıştır. Çalkalayıcıda 150 rpm hızda 1 saat adsorpsiyon yapıldıktan sonra 

numuneler 4000 rpm hızda 5 dakika santrifüj edilmiş ve spektrofotometrede metilen mavisi konsantras-

yonu belirlenmiştir. 

Adsorpsiyon izotermlerinin oluşturulması ve parametrelerin belirlenmesi için 25-100 mg/L metilen ma-

visi konsantrasyonu aralığında farklı konsantrasyonlarda 1 saat adsorpsiyon yapılmıştır. Adsorpsiyon 

çalışmaları Defne-600°C adsorbanında ise 0,4 g adsorban miktarında pH 3 değerinde gerçekleştirilmiş-

tir. Çalkalayıcıda 150 rpm hızda 1 saat adsorpsiyon yapıldıktan sonra numuneler 4000 rpm hızda 5 da-

kika santrifüj edilmiş ve spektrofotometrede metilen mavisi konsantrasyonu belirlenmiştir. 

Metilen Mavisi Konsantrasyonunun Belirlenmesi 

Metilen mavisi boyasının konsantrasyonu, 664 nm (λmax) dalga boyunda UV-Vis Spektrofotometre 

(Shimadzu UV-2401) ile numuneler ölçülerek belirlenmiştir. Boya giderim verimi aşağıdaki ifade ile 

belirlenmiştir (Kartal, 2018): 

𝐵𝑜𝑦𝑎 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖𝑚 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖 (%) =  
𝐶0−𝐶𝑡

𝐶0
∗ 100                                                  (1) 

Burada C0 ve Ct giriş ve t zamanındaki boya konsantrasyonlarını (mg/L) ifade etmektedir.  

BULGULAR 

Çözelti pH Değerinin Metilen Mavisi Adsorpsiyonuna Etkisi 

Farklı pH değerlerinde Defne-400°C, Defne-500°C ve Defne-600°C adsorbanları ile 1 saat adsorpsiyon 

sonunda elde edilen metilen mavisi boya giderim verimleri Şekil 2’de verilmiştir. Şekilde görüldüğü 

üzere, Defne-600°C adsorbanı ile farklı pH değerlerinde %90’nın üzerinde metilen mavisi elde edilir-

ken, en yüksek metilen mavisi giderimi %99,15 olarak pH 3 değerinde gözlenmiştir. Defne-500°C ad-

sorbanında ise pH 5-11 aralığında metilen mavisi %90’nın üzerinde iken, pH 3 değerinde metilen mavisi 

giderim verimi %84,8’e düşmüştür. Defne-500°C adsorbanında çözelti pH değeri 5-11 aralığı karşılaş-

tırıldığında ise en yüksek metilen mavisi giderim verimi pH 5 değerinde %94,5 olarak gözlenmiştir. 

Tüm pH değerlerinde en düşük metilen mavisi boya giderim verimi Defne-400°C adsorbanı ile elde 

edilmiştir. Defne-400°C adsorbanında da Defne-500°C adsorbanına benzer olarak en yüksek metilen 

mavisi giderimi %91,0 olarak pH 5 değerinde görülmektedir. Bu yüzden de diğer çalışmalar Defne-

400°C ve Defne-500°C adsorbanlarında pH 5 değerinde, Defne-600°C adsorbanında ise pH 3 değerinde 

yapılmıştır. 
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Şekil 2. Farklı pH değerlerinde adsorbanlar ile elde edilen metilen mavisi giderim verimleri 

(Metilen mavisi konsantrasyonu: 25 mg/L, adsorban miktarı: 4 g/L, karıştırma hızı: 150 rpm, 

adsorpsiyon süresi: 1 saat) 

Adsorban Miktarının Metilen Mavisi Adsorpsiyonuna Etkisi 

Farklı adsorpban miktarlarında Defne-400°C ve Defne-500°C adsorbanlarında pH 5 değerinde, Defne-

600°C adsorbanında ise pH 3 değerinde yapılan metilen mavisi adsorpsiyonunda 1 saat adsorpsiyon 

sonunda elde edilen metilen mavisi boya giderim verimleri Şekil 3’de verilmiştir. Tüm adsorbanlarda 

adsorban miktarı arttıkça metilen mavisi giderim verimi adsorbanın yüzey alanının artmasından dolayı 

artmıştır. Defne-600°C adsorbanında 4 g/L adsorban miktarında %98,5 giderim verimi gözlenirken, ad-

sorban miktarı 5 g/L’ye arttırıldığında metilen mavisi giderim veriminde önemli bir değişim gözlenme-

miş olup, en uygun adsorban miktarının 4 g/L olduğu gözlenmiştir. Defne-500°C adsorbanında, adsor-

ban miktarı arttıkça metilen mavisi giderim verimi artmıştır ve adsorban miktarı 1 g/L’den 4 g/L’ye 

arttırıldığında metilen mavisi boya giderimi %29,2’den %94,5 değerine artmıştır. Defne-500°C adsor-

banında da Defne-600°C adsorbanına benzer olarak adsorban miktarının 5 g/L’ye arttırılmasında meti-

len mavisi boya giderim veriminde önemli bir değişim gözlenmemiştir. Defne-400°C adsorbanında, di-

ğer adsorbanlar ile karşılaştırıldığında daha düşük metilen mavisi giderim verimi elde edilirken, en yük-

sek metilen mavisi gideriminin 4 g/L adsorban miktarında %91,0 olduğu görülmüştür. 
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Şekil 3. Farklı adsorban miktarları ile elde edilen metilen mavisi giderim verimleri (Metilen ma-

visi konsantrasyonu: 25 mg/L, karıştırma hızı: 150 rpm, pH: 5 Defne-400°C ve Defne-500°C 

için, pH: 3 Defne-600°C için,  adsorpsiyon süresi: 1 saat) 

Farklı Metilen Mavisi Konsantrasyonlarında Adsorpsiyon Süresinin Etkisi 

Farklı metilen mavisi konsantrasyonlarında 4 g/L adsorban miktarı ile yapılan adsorpsiyon ile metilen 

mavisi giderim verimlerinin zamana bağlı değişimi Şekil 4’de verilmiştir. Defne-400°C ve Defne-500°C 

adsorbanlarında ilk 5 dakikada metilen mavisinde önemli bir artış gözlenirken, adsorpsiyon süresi art-

tıkça metilen mavisi boya giderim verimindeki artış azalmıştır. Defne-600°C adsorbanında ise ilk 5 da-

kika adsorpsiyon sonunda metilen mavisi gideriminde artış gözlenmiş olup, daha sonraki sürelerde gi-

derim veriminde önemli bir değişim görülmemiştir.  Defne-400°C ve Defne-500°C adsorbanlarında, 

Defne-600°C adsorbanına göre metilen mavisi konsnatrasyonu arttıkça boya giderim verimi önemli de-

recede düşmüştür. 100 mg/L metilen mavisi boya konsantrasyonunda, 1 saat adsorpsiyon sonunda, 

Defne-400°C, Defne-500°C ve Defne-600°C adsorbanlarında metilen mavisi giderim verimi sırasıyla 

%3,5, %8,4 ve %70,0 olarak elde edilmiştir. Defne-400°C adsorbanında, 25 mg/L, 50 mg/L ve 75 mg/L 

boya konsantrasyonlarında sırasıyla %92,2, %67,0 ve %38,3 boya giderimi elde edilirken, Defne-500°C 

adsorbanında boya giderimleri sırasıyla %93,7, %79,0 ve %38,4 olarak gözlenmiştir. Defne-500°C ad-

sorbanında her bir boya konsantrasyonunda daha yüksek boya giderimi elde edilirken, 25 mg/L, 50 mg/L 

ve 75 mg/L boya konsantrasyonlarında sırasıyla %99,3, %94,4 ve %83,0 boya giderimi görülmektedir.  
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Şekil 4. Farklı metilen mavisi konsantrasyonları ile elde edilen metilen mavisi giderim verimleri-

nin zamana bağlı değişimi (Adsorban miktarı: 4 g/L, karıştırma hızı: 150 rpm, pH: 5 Defne-

400°C ve Defne-500°C için, pH: 3 Defne-600°C için) 

Farklı metilen mavisi konsantrasyonlarında yapılan 1 saatlik adsorpsiyon sonunda elde edilen adsorpsi-

yon kapasiteleri Tablo 1’de verilmiştir. Adsorpsiyon kapasiteleri karşılaştırıldığında ise Defne-400°C 

ve Defne-500°C adsorbanlarında en yüksek adsorpsiyon kapasitesi 50 mg/L boya konsantrasyonunda 

elde edilmiş olup, boya konsantrasyonu 75 mg/L’ye arttırıldığında boya giderim verimi ve buna bağlı 

olarak da adsorpsiyon kapasitesi azalmıştır. Defne-600°C adsorbanında ise boya konsantrasyonu art-

tıkça adsorpsiyon kapasitesi artmaya devam etmiş ve en yüksek adsorpsiyon kapasitesi 100 mg/L meti-

len mavisi konsantrasyonunda 15,61 mg/g olarak hesaplanmıştır. Adsorbanlar kullanılırken kullanılan 

sıcaklık 600°C’den 500°C’ye ve 400°C’ye düştükçe, her bir boya konsantrasyonu için boya giderim 

verimi ve adsorpsiyon kapasitesi düşmektedir. 
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Tablo 1. Farklı metilen mavisi konsantrasyonlarında adsorbanlar ile elde edilen adsorpsiyon ka-

pasiteleri (Adsorban miktarı: 4 g/L, karıştırma hızı: 150 rpm, pH: 5 Defne-400°C ve Defne-

500°C için, pH: 3 Defne-600°C için) 

Metilen Mavisi Boya Kon-

santrasyonu (mg/L) 

Adsorpsiyon Kapasitesi (mg/g) 

Defne-400°C Defne-500°C Defne-600°C 

25 5,76 5,86 6,21 

50 8,37 9,88 11,80 

75 7,19 7,19 15,56 

100 0,87 2,11 17,49 

 

İzoterm Parametrelerinin Belirlenmesi 

Adsorpsiyon izotermlerinin belirlenmesi amacıyla, 10-100 mg/L metilen mavisi konsantrasyonları ara-

lığında adsorpsiyon yapılmıştır. Adsorpsiyon çalışmalarında elde edilen Langmuir ve Freundlich İzo-

term parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Sonuçlardan görüldüğü üzere defne yaprakları ile yapılan 

metilen mavisi adsorpsiyonu regresyon katsayısı (R2) daha yüksek olmasından dolayı Langmuir İzoter-

mine daha uygundur. Defne-600°C adsorbenti ile maksimum adsorpsiyon kapasitesi 17,9 mg/kg olarak 

elde edilmiştir. Şekil 5’de deneysel olarak elde edilen adsorpsiyon kapasitelerinin Langmiu ve Freund-

lich İzotermleri ile karşılaştırması görülmektedir. 

Tablo 2. Defne yaprakları ile yapılan metilen mavisi adsorpsiyonunda Langmuir ve Freundlich 

İzoterm parametreleri  (Adsorban miktarı: 4 g/L, karıştırma hızı: 150 rpm, adsorpsiyon süresi: 

1 saat, pH: 3 Defne-600°C için) 

Langmuir İzotermi Freundlich İzotermi 

qmax 17,9 n 4,87 

KL 0,896 KF 9,072 

R2 0,9972 R2 0,9915 

 



SÖZEL SUNUM TAM METİNLER 

28 

 

Şekil 5. Deneysel çalışma ile Langmiur ve Freundlich İzotermlerinin karşılaştırması (Adsorban 

miktarı: 4 g/L, karıştırma hızı: 150 rpm, pH: 3 Defne-600°C için) 

SONUÇ 

Bu çalışmada, farklı sıcaklıklar (400°C, 500°C ve 600°C) kullanılarak Defne yaprakları ile hazırlanan 

adsorbanlarında metilen mavisi boya giderimi adsorpsiyonunda kullanımı araştırılmıştır. Yapılan çalış-

mada hazırlanan 3 farklı adsorban ile pH ve adsorban miktarının boya giderimine etkisi ve farklı boya 

konsantrasyonlarında boya gideriminin zamana bağlı giderimi ortaya konmuştur. Çalışma sonunda en 

yüksek metilen mavisi boya giderimi 600°C’de 1 saat yanan defne yaprakları ile elde edilmiş olup, 

yanma sıcaklığı azaldıkça, boya gideriminde azalma olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada defne yaprak-

ları ile hazırlanan adsorbanın bazik boya olan metilen mavisi boya gideriminde kullanılabileceği görül-

müştür. 
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JEOTERMAL SULARDAN LİTYUM OLUŞUMU VE GERİ KAZANIMI 

Deniz İzlen ÇİFÇİ1, Süreyya MERİÇ1 
1 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi,  

Çorlu, Tekirdağ / Türkiye 

Öz: Jeotermal suların, nadir element lityum dahil olmak üzere çeşitli önemli metaller açısından zengin 

olduğu bildirilmektedir. Dünya lityum rezervleri yaklaşık 14 milyon tondur, çoğunlukla % 70-80'i lit-

yum cevherinde bulunan tuz gölü tuzlu su, jeotermal su ve katı lityumda depolanmaktadır. Lityum kritik 

elementler arasındadır ve sınırlı bir kaynağa sahiptir. Avrupa Birliğin’deki önemli lityum tüketim mik-

tarları yenilenebilir enerji ve e-mobilite sektörleridir. Lityum kaynakları sınırlı olduğundan, zengin lit-

yum konsantrasyonları içeren kaynaklardan lityumu geri kazanmak için etkili ve sürdürülebilir yöntem-

lerin araştırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de jeotermal kaynağın yaklaşık %78'i Batı Tür-

kiye'de bulunmaktadır ve bu jeotermal kaynaklarda lityum konsantrasyonu 3-38 mg/L arasındadır. Ya-

pılan çalışmalarda en yüksek lityum konsantrasyonu 38 mg/L'ye kadar Çanakkale bölgesinde elde edil-

miş olup, Çanakkale bölgesinde 20 jeotermal kaynak bulunmaktadır. Kullanım için büyük talep ile sı-

nırlı bir kaynak olduğundan lityumu geri kazanmak için teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir, çevre 

dostu ve sürdürülebilir bir işlem geliştirmeye ve önermeye büyük ihtiyaç vardır. Lityum geri kazanım 

teknikleri üzerine yapılan araştırmalarda, tuzlu sulardan, deniz suyundan ve jeotermal sudan lityum geri 

kazanımı için kimyasal çökeltme, çözücü ekstraksiyonu, adsorpsiyon, seçici membran ayırma, sıvı-sıvı 

ekstraksiyonu, iyon değişimi adsorpsiyonu, elektro diyaliz gibi fiziksel, kimyasal ve ayırma teknikleri 

gibi çeşitli yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu teknolojilerin yüksek sıcaklığa sahip jeotermal 

sular için geçerli olduğu düşünülmektedir. Bu makalenin amacı, Türkiye'deki jeotermal sularda lityum 

oluşumunu ve jeotermal sular için uygulanabilecek lityum geri kazanım yöntemlerinde gelişmelerin der-

lenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Lityum, Nadir Toprak Elementleri, Jeotermal Sular, Oluşum, Geri Kazanım 

 

GİRİŞ 

Nadir toprak elementleri (REE'ler), enerji, optik, elektronik gibi nanoteknoloji kullanan birçok endüstri 

sektörü için vazgeçilmez hale gelmiştir. Lityum tüketim miktarı, dünya çapında tahmini olarak 2015'te 

265.000 ton (Li2CO3'e göre) iken, 2025'te 498.000 tona kadar önemli ölçüde artmaktadır (Choubery ve 

diğ., 2017). 

Lityumun kritik elementler arasında olduğundan sınırlı bir kaynağı bulunmaktadır. (EC, 2020). Lityum 

yerkabuğunda bulunma sıklığı bakımından 25. sırada yer almakta olup, bütün metaller içerisinde en 

hafif olanıdır (Akgök ve Şahiner, 2017). Dünya’daki lityum rezervleri Bolivya’da Uyuni, Şili’de Ata-

maca ve ABD’de King Mountain Belt bölgelerindedir (Yıldız, 2016).  Lityumun yaklaşık %78'i Şili'den 

Avrupa Birliğine ihraç edilmektedir ve lityum yenilenebilir enerji ve pil sektörleri için önemli bir ele-

menttir (EC, 2020). Dünya lityum rezervleri yaklaşık 14 milyon ton civarındadır ve lityumun büyük bir 

çoğunluğu yaklaşık %70-80'i tuz gölü, jeotermal sularda olduğu bilinmektedir (Ji ve diğ., 2017). 

Jeotermal sular, altın, gümüş, çinko ve lityum gibi birçok kritik elementin ana kaynaklarından biri olarak 

görülmektedir (Lo vd., 2014; Cetiner vd., 2015; Parans vd., 2017). Lityum, Wairakei'deki (Yeni Ze-

landa) jeotermal suda 13 mg/kg Li konsantrasyonlarındadır (Mroczek ve diğ., 2015). 
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AMAÇ 

Bu çalışmada, Türkiye'deki jotermal sularda lityum oluşumu araştırılarak, lityumun farklı geri kazanı-

mını tekniklerinin derlenmiştir. 

 

Şekil 1. 2020 yılında elementlerin ekonomik önemi ve arz riski sonuçları (EC, 2020) 

BULGULAR 

Lityum Oluşumu 

Türkiye'de jeotermal kaynakların %78'i Batı Anadolu'da, Ege Bölgesi'nde olup, Ege Bölgesi’nde 123 ve 

Marmara Bölgesi'nde 53 kaynak bulunmaktadır (Özşahin ve Kaymaz, 2013). Türkiye'nin farklı yerle-

rinde jeotermal sularda lityum konsantrasyonlar Tablo 1'de gösterilmektedir. Tablo 1'de görüldüğü gibi 

lityum konsantrasyonu 3 ila 38 mg/L arasında değişen değerlerdedir. Çalışmalarda en yüksek lityum 

konsantrasyonu 38 mg/L'ye kadar Çanakkale bölgesinde elde edilmekte olup, Çanakkale bölgesinde 20 

jeotermal kaynak bulunmaktadır (Çetiner, 2018; Tokçaer, 2007; Katırcıoğlu, 2013; Özşahin ve Kaymaz, 

2013). Bu aralık, lityumun jeotermal sulardan geri kazanımını literatürdeki önceki çalışmaları dikkate 

alarak değerlendirmek için gerçekten umut vericidir. 
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Tablo 1. Türkiye’deki jeotermal sularda lityum konsantrasyonları 

Şehir Bölge Aralık (Ortalama) 

(mg/L) 

Kaynak 

Aydın Efeler 4.02-4.41 (4.19) Karakuş, 2010 

Aydın Germencik - Ömerbeyli 4.22-10.77 (8.73) Karakuş, 2010; Parkın, 2012 

Aydın Germencik - Bozköy 4.41-5.76 (5.09) Karakuş, 2010 

Aydın Kuyucak - Pamukören 4.62-5.59 (5.05) Uzun, 2019 

Aydın Maren 6.46 Gezmiş-Yavuz, 2018 

Aydın Efeler - Salavatlı 1.49-5.20 (4.04) Bilgiç, 2015; Yaman ve Öz-

gür, 2005 

Çanak-

kale 

Ezine - Kestanbol 9.8-12.47 (11.13) Çetiner, 2018; Tokçaer, 2007 

Çanak-

kale 

Ayvacık - Tuzla 23.4-38.0 (29.41) Çetiner, 2018; Tokçaer, 2007; 

Katırcıoğlu, 2013 

Denizli Sarayköy - Tekkehamam 2.06-5.44 (3.28) Yaman ve Özgür, 2005 

Denizli Sarayköy - Kızıldere 1.62-6.50 (3.96) Tokçaeri 2007; Bölükbaş, 

2013; Akın, 2019; MTA, 

2005 

Denizli Umut 0.83-4.35 (2.77) Altuntaş, 2017 

İzmir Seferihisar - Tuzla 10.3 Tokçaer, 2007 

Kayseri İncesu - Subaşı 3.60 Karaca, 2019 

Manisa Salihli - Kurşunlu 0.88-5.14 (3.15) Özen, 2009; Tokçaer, 2007; 

Yıldırım, 2016 

Manisa Alaşehir - Piyadeler 5.8-6.8 (6.23) Işık, 2018 

Nevşehir Narköy - Acıgöl 2.27-3.28 (2.78) Bilen, 2014 

 

Lityum Geri Kazanımı 

Lityum elementi için kullanım için büyük talep ve sınırlı bir kaynak olduğundan, lityumu geri kazanmak 

için teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir, çevre dostu ve sürdürülebilir bir işlem geliştirmeye ve 

önermeye büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Tuzlu sulardan, deniz suyundan ve jeotermal sudan lityum geri 

kazanımı için çökeltme, çözücü ekstraksiyonu, adsorpsiyon, seçici membran ayırma, sıvı-sıvı ekstrak-
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siyonu, iyon değişimi adsorpsiyonu, elektrodiyaliz gibi fiziksel, kimyasal ve ayırma teknikleri gibi çe-

şitli yöntemler kullanılmıştır. Kullanılan lityum geri kazanım işlemlerinin artıları ve eksileri Tablo 2'de 

özetlenmiştir. 

Tablo 2. Lityum geri kazanımı için kullanılan uygulamaların avantaj ve dezavantajları 

Metotlar  Avantajları Dezavantajları 

Adsorpsiyon Aktif Karbon Yüksek geri kazanım  Yüksek maliyet 

Biyosorpsiyon Yüksek geri kazanım, dü-

şük maliyet 

Düşük seçicilik 

Koagülasyon  Koagülasyonda düşük su 

içeriği 

Yüksek maliyet, yük-

sek kimyasal kullanımı 

İyon Değişimi Metal seçicilik Yüksek maliyet 

Kimyasal Çöktürme Düşük maliyet, kolay pro-

ses 

Fazla atık üretimi 

Elektrokimyasal Pro-

sesler 

Düşük atık miktarı, yük-

sek geri kazanım 

Yüksek yatırım mali-

yeti 

Membranlar Az atık miktarı, yüksek 

geri kazanım 

Yüksek yatırım mali-

yeti 

Biyoakümülasyon Yüksek seçicilik Yüksek maliyet, düşük 

reaksiyon 

 

Kimyasal çökeltme yönteminde, lityum geri kazanımı için çeşitli koagülant malzemeler kullanılmıştır. 

Bu koagülanlat arasında, magnezyum (bir ve iki aşama) veya alüminat çoğunlukla tuzlu sulardan lityum 

geri kazanımı için kullanılmıştır (Xu ve diğ., 2021). 

Lityumun adsorpsiyon yöntemiyle geri kazanılması, çeşitli inorganik ve biyoadsorbentler ile yapılmakta 

olup, oldukça umut verici sonuçlar göstermektedir. Spinel mangan oksit (HMO) çözeltilerden lityum 

iyonlarını filtrelemek ve geri kazanmak için çok etkili olduğu görülmüştür (Kitajou ve diğ., 2003; Park 

ve diğ., 2012; Zandevakili ve diğ., 2014). Cifci ve Meriç (2021) tarafından yapılan çalışmada, Mn katkılı 

pomza adsorbanı kullanılarak lityumun geri kazanımını incelenmiş olup, lityum geri kazanım oranının 

yaklaşık % 40 civarında olduğunu görülmüştür. Ayrıca, lityum-alüminyum hidroksitler, düzensiz kat-

manlı bir yapıya sahip bir alüminyum tuzu adsorbandır ve LiCl'nin Al(OH)3 ile birleşiminden üretilir 

(Paranthaman ve diğ., 2017; Chen ve diğ., 2020). Paranthaman et al. (2017). Çalışmalarda lityum geri 

kazanım veriminin ~% 91 olduğunu bildirilmiştir. 

Li ve diğ. (2018) tarafından yapılan çalışmada, spinel lityum mangan oksit (Li-Mn-O veya LMO), spinel 

lityum titanyum oksit (Li-Ti-O veya LTO) ve lityum klorür alüminyum hidroksit (LiCl2Al(OH)3) dahil 

olmak üzere farklı adsorbanların adsorpsiyonu ve farklı sentezleme metotları üzerine araştırmalar yap-

mıştır. Spinel Li-Mn-O sol-jel, hidrotermal gibi çeşitli metotlar ile sentezlenmekte olup, yüksek geri 

kazanım kapasitesine ve yüksek seçiciliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Li1.6Mn1.6O4 adsorbanı ile 
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deniz suyundan lityum geri kazanımının yapıldığı çalışmada, 10 mmol/L başlangıç lityum konsantras-

yonunda, lityum adsorpsiyon kapasitesi 6.06 mmol/g olarak elde edilmiştir (Xiao ve diğ., 2013). 

Çeşitli adsorbanlar ile lityum adsorpsiyon kapasitesi araştırılmıştır. Spinel H1.33Mn1.67O4 ve 

H1.6Mn1.6O4 adsorbanları ile pH 6.6 değerinde 27-30 mg/g arasında adsorpsiyon kapasitesi gözlenir-

ken, kitosan lityum mangan oksit ile adsorpsiyon kapasitesi 54.65 mg/g olarak elde edilmiştir (Ryu ve 

diğ., 2016; Chitrakar ve diğ., 2012). Yapılan çalışmalarda hemen hemen tüm malzemelerde ağırlık kaybı 

gözlenmiş olup, adsorbanların tekrar kullanımımda düşük stabilite, rejenerasyon sırasında kullanılan 

asidin ikincil atık olarak oluşması ve prosesin uzun sürmesi gibi problemler ortaya çıkmıştır  (Murodjon 

ve diğ., 2020; Xu ve diğ., 2021). 

Solvent ekstraksiyonu, pahalı bir yöntem olmasına rağmen tributil fosfat (TBP)/kerosen-FeCl3 kullanı-

larak lityumun geri kazanımı yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir (Shi ve diğ. 2017; Swain ve diğ. 

2017). Amonyak varlığındaki organofosfor ligandları (H-PHO, H-PHI ve H-BIS ) ile %43-90 civarında 

lityum ekstraksiyonu sağlanabilmektedir (El-Eswed ve diğ., 2014). Çalışmada ayrıca lityum seçiciliği-

nin ve geri kazanımının ligand moleküllerine bağlı olarak Na ve K iyonlarından negatif yönde etkilen-

diği belirtilmiştir. 

Kim ve diğ. (2015) tarafından yapılan çalışmada, 30 dak. boşaltma ve 30 dak. şarj şeklindeki döngüde 

(pozitif elektrot olarak k-MnO2 elektrotu ve aktif karbon elektrot) oluştuğunu göstermiştir. k-MnO2/aktif 

karbon sistemi ile lityum iyon konsantrasyonu ortalama 19.1 mM artmış ve verim yaklaşık %94 civa-

rında elde edilmiştir. 

Elektrodiyaliz iyon değişim membranlarının Mg+2/Li+ ayırımında uygulanması hızla gelişmektedir. 

Elektrodiyaliz (ED), çözelti içindeki yüklü iyonların uygulanan bir elektrik alanı altında iyon değişim 

membranından geçtiği faz inversiyonu olmayan bir diyaliz olgusudur (Gmar ve Chagnes, 2019). Bir 

elektrik potansiyeli farkının varlığında, katyonlar ve anyonlar, iyon seçici geçirgenliğe sahip seçici iyon 

değişim membranı boyunca yönsel olarak hareket edebilir, böylece iyonları ayırıp konsantre edebilmek-

tedir. Mroczek ve diğ. (2015) tarafından elektrodiyaliz reaktörü kullanılarak 13 mg Li/L başlangıç lit-

yum konsantrasyonu içeren jeotermal sudan 250 kg lityumun geri kazanıldığını bildirilmiş ve optimum 

pH değerinin 2-4 arasında olduğu belirtilmiştir. 10 L/sn kapasiteye sahip elektrodiyaliz prosesi ile yapı-

lan çalışmada da, Tuzla jeotermal kaynaklarını (başlangıç Li: 38 mg/L) temsil eden bir jeotermal sıvının 

günde yaklaşık 22 kg Li metali geri kazanabileceği ve yapılan çalışmada fayda-maliyet oranı 3,71 olarak 

hesaplanmış olup, böyle bir yatırımın on yıllık bir işletme için karlı olduğu belirtilmiştir (Çetiner, 2015). 

Yüklü nanofiltrasyon (NF) membranları, pozitif ve negatif yüklü membranlar olarak kullanılmaktadır. 

Birkaç ticari NF membranı, lityum geri kazanımı için test edilmiştir (Xu ve diğerleri, 2021). Recepoğlu 

ve diğ. (2017a,b) 1,16 mg/L içeren jeotermal sulardan pH 8.34 değerinde lityum geri kazanımı araştırıl-

mıştır. Lityum, λ-MnO2 kullanılarak daha uzun sürede geri kazanılırken, λ-MnO2 adsorpsiyon + memb-

ran (Dowex XUS-43594.00) sisteminde 30 dakika içinde lityum geri kazanım oranı %100 olarak elde 

edilmiştir. Razmiou ve diğ. (2019) tarafından lityum geri kazanımı için iyon seçici membranlar üzerin-

deki çalışmaların derlenmiş olup, nano kanal geometrisi faktörünün, yüzey yük yoğunluğunun ve mal-

zemelerin doğasının lityum iyon seçici membranların tasarımında önemli rol oynadığını bildirilmiştir. 

Li ve diğ. (2019) tarafından yapılan çalışmada, membran proseslerinin (örneğin nanofiltrasyon, seçici 

elektrodiyaliz ve membran distilasyon kristalizasyonu) geleneksel bir lityum çökeltme prosesi ile kom-

binasyonu sonucu daha yüksek performans verimliliği ve daha düşük maliyete yol açacağını vurgulan-

mıştır. Ancak Bunani ve diğ. (2017) tarafından yapılan çalışmada sodyum veya klorür iyonlarının var-
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lığının bipolar membran elektrodiyaliz (BMED) prosesi performansı üzerindeki etkisinin gözlemlenme-

diği belirtilmiştir ve çalışmada >%90 lityum ve bor geri kazanım verimi elde edilmiştir. Uygulanan 

gerilimin artmasıyla birlikte lityum ve borun akım verimi kademeli olarak azalırken, uygulanan gerili-

min artmasıyla özgül güç tüketimi artmıştır. 

SONUÇ 

Lityum, dünyadaki nadir toprak elementlerinden biri olup, özellikle yenilenebilir enerji ve e-mobile sek-

törlerinde artan talep olan uygulamalarda kullanılmaktadır. Lityum kaynaklarının sınırlı olmasından do-

layı, zengin lityum konsantrasyonları içeren kaynaklardan lityumu geri kazanmak için etkili ve sürdü-

rülebilir yöntemlerin araştırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Jeotermal sular, lityum ile birlikte çeşitli 

değerli metaller içeren su kaynaklarından biridir. Tuzlu su, lityum piller ve jeotermal sulardan lityum 

geri kazanımı konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışmalarda kimyasal çökeltme, adsorpsiyon, 

iyon elek, membranlar, elektrodiyaliz gibi çeşitli yöntemlere odaklanılmış olup, son çalışmalar, lityumu 

geri kazanmak için mevcut uygulanabilir ve mevcut teknolojiler arasında elektrodiyalizin tek başına 

veya membranlarla entegre olarak kullanılmasının üstünlüğünü vurgulamaktadır. Bu teknolojilerin yük-

sek sıcaklığa sahip jeotermal sular için geçerli olduğu düşünülmektedir. 
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ELEKTRONİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN MİLLİ EKONOMİYE OLAN 

KATKILARININ İNCELENMESİ 

Bülent AÇMA1, Nedret NOYAN ÖZYAKALI2, Alper ÇUHADAR3, Ege AYDIN4 

1Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir / Türkiye 
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Öz: Ülkemiz doğal kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Özellikle yer altı kaynakları 

anlamında hemen her tür madenin çıktığı, bu kaynakların da ihracatının sağlandığı ekonomik olarak 

güçlü bir yapıya sahiptir. Yıllara bağlı olarak artan nüfusa bağlı olarak her türlü hammadde, enerji, gıda 

gibi tüketimi mecburi kaynakların da talebi artmıştır. Bu kaynakların tüketimi sonucunda ise atıklar 

oluşmaktadır. Bu atık çeşitlerinden biri olan elektronik atıklar (e-atık), içerisinde demir, bakır, alümin-

yum gibi hurda pazarı olan metaller barındırdığı gibi altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli me-

talleri de içermektedir. Ülkemizde ortalama her iki yılda bir akıllı telefon değiştirildiği için, bu değerli 

metallerin miktarı oldukça fazladır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu atıkların ayrıştırılmadan 

çöpe gitmesi, milli servetin boş yere harcanması demektir. Yapılan bu çalışma ile ülkemizle ilgili hazır-

lanmış olan e-atık verilerinin analizi gerçekleştirildi. Bu analiz küresel verilerle karşılaştırılarak mevcut 

durum gözlemlenmiş oldu. Bununla birlikte çöpe giden atıkların ülke ekonomisine potansiyel olarak ne 

kadar katkı sağlayabileceği, eğer doğru atık bilinci oluşturulursa dışa bağımlılığın azalması gerektiği 

gösterildi. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Atıklar, Ekonomik Kalkınma, Geri Dönüşüm, Metal Döngüsü, Sürdü-

rülebilirlik  

 

AMAÇ 

Ülkemizde var olan ve oluşmaya devam eden elektronik atıkların, geri dönüşüme uğradığı takdirde ülke 

ekonomisine sağlayacağı katkıları incelemek 

 

GİRİŞ 

Ülkemiz nüfus artış miktarını incelediğimizde 1960 yılında %2,5 olan değer 2018 yılı TÜİK raporuna 

göre %1.47 seviyesine düşmüştür. Tüm dünyada olduğu gibi artış hızının düşmesinin temel birkaç se-

bebi vardır (M.Roser, E.Ortiz-Ospina, 2015); Bunlar; 

 Gelişen teknoloji ile birlikte gelişen nesillerin dünyaya bakış açıları 

 Gençlerin aile kavramına bağlı olmadan hayat sürdürmek istemeleri 

 Bölgesel olarak insanların çocuk yapma isteğinin olmaması, çocuk yapılması için devlet teşvik-

lerinin yetersiz kalması 

 Kıtlık, ölümcül hastalıklar gibi etmenlerin özellikle sağlık imkanlarının yetersiz olduğu bölge-

lerde doğum oranlarına doğrudan olumsuz yönde etki etmesi 

Özellikle genç nüfusun evlilik ve buna bağlı olarak evliliğin getirdiği ekonomik yükü kaldırmaya olum-

suz bakmaları, ülkemizdeki nüfus artış hızının azalmasının en temel sebebi olarak gösterebilir. Buna 

rağmen ülkemiz iş gücü olarak yüksek potansiyele, bulunduğu jeopolitik konum ve ticaret yolları üze-

rinde bulunması sebebiyle ticaretin, üretimin ve TANAP (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi) 

gibi enerji aktarım açısından taşıdığı önemden dolayı hammadde ve öz kaynak açısından ciddi talep 

ihtiyacı bulunmaktadır. Her ne kadar yerli ve milli kaynaklarımız bizim için ithalatın en az seviyede 
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tutulup kendi üretim ve ihracatımıza yetecek düzeyde olsa da, ileride bu konuda sıkıntı yaşayabileceği-

miz bir gerçek. Üretim gücü yüksek olduğumuzdan ötürü de özellikle metal hammaddesi ülkemiz için 

büyük önem taşımaktadır.  

Tablo 1’de Dünya Ham Çelik 2019 yılı raporuna ait veriler gösterilmektedir (Tablo 1). Bu tablodan da 

görüleceği üzere yıllık toplam üretilen 1,8 milyar ton çelik üretiminin, Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu-

lunduğu Asya kıtası 1,258 milyar ton ile en yüksek seviyede gerçekleşmektedir Her yıl dünyada üretim 

miktarı popülasyona bağlı olarak artıyor olsa da, 2017-2018 yılları arasında ham çelik üretim miktarında 

gözle görünür bir artış gözlemlenmemekle beraber, AB ülkelerinde üretim azalmıştır. Bu durumun temel 

sebepleri olarak çevreye verilen zarar, Kyoto Sözleşmesi’ne bağlı olarak azaltılması gereken CO2 emis-

yon değerleri ve en önemlisi de geri dönüşüm ve geri kazanıma bağlı olarak yeniden kullanılabilen çelik 

miktarının arttırılması olarak gösterilebilir. 

Tablo 1. 2017-2018 Yılı Dünya Ham Çelik Üretimi (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,2019) 

  2017 

(Mton) 

2018 

(Mton) 

AB (28 ülke) 168,5 168 

Diğer Avrupa Ülke-

leri 

40,6 40,8 

B.D.T. 100,8 101,1 

Kuzey Amerika 115,8 120,5 

Güney Amerika 43,7 44,3 

Afrika 13,6 14,3 

Orta Doğu 32 36,1 

Asya 1191,8 1258,0 

Okyanusya 5,9 6,3 

Dünya (65 ülke) 1729,8 1808,6 

Duruma Avrupa’daki kaynak ithalat ve ihracat oranları açısından incelenmek istediğinde aşağıdaki şekil 

ortaya çıkmaktadır. Şekil 1’den anlaşıldığı üzere özellikle metal kaynaklarında oluşan talep neticesinde 

ithalatın yeri oldukça fazladır; ancak, yıllara göre Avrupa ihracat-ithalat değişim oranları incelendiğinde 

bu durumun son yıllarda tam tersi bir hal aldığınıı söylemek mümkündür (Şekil 2). Değerlerin tam tersi 

bir hali almasının elbette ki belli başlı dış etkenleri mevcuttur (yerel kaynak fiyatlarının azalması, üreti-

min artması, iş gücünün ucuzlaması, keşfedilen yer altı kaynakları); ancak, bu durumun bir diğer önemli 

sebebi de, doğru geri dönüşüm ve geri kazanım politikalarının uygulanmasıdır.  
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Şekil 1. Avrupa kaynak ithalat ihracat oranları (Euro Stat Physical Imports and Exports) 

 

 

Şekil 2. Avrupa kaynak ithalat ihracat değişim oranları (Euro Stat Physical Imports and 

Exports) 

Avrupa piyasasında olan çeliğin %50'si geri dönüştürülmekte, bu şekilde de ekonomiye fazladan katkı 

sağlamaktadır. Ortalama olarak 1 ton çeliğin üretimi için 11,3 GJ doğal gaz (yaklaşık 303 m3 doğal gaz) 

ve 99 kWh elektrik enerjisi gerekmektedir. Eğer ortalama geri dönüşüm enerji düzeylerine bakacak 

olursak 1 ton hurdadan çelik geri dönüştürmek için gerekli olan elektrik enerjisi sadece 6,8 kWh değe-

rindedir.. Bu durum için aynı örneklendirmeler bakır, altın, gümüş, alüminyum, magnezyum, kobalt gibi 

diğer metaller için de benzer şekilde geçerlidir (Johnson, J. vd 2007). 

E-atıkları çeşitli yöntemlerle fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanarak en iyi şekilde ya tekrar kullanı-

labilir hale getirmek ya da bu atıkların içerdiği çeşitli elementlerin geri dönüşümünü sağlayarak dünya 

ekonomisinin yarısından fazlasına katkı sağlamak, e-atıkların tekrar kullanılma gerekliliğinin en temel 

amacıdır. Geri dönüşümü gerçekleştiren tesisler onlara gelen elektronik atıkları en iyi şekilde değerlen-

dirmekle görevlidirler. Eğer geri dönüştürülmeye ihtiyacı olmayan atıklar var ise tamir edilip öncelikli 

olarak nerede kullanılması gerekiyorsa (farklı bir tesis, bina veya nihai tüketici.) oraya tedarik edilmesi 

şarttır. Geri dönüştürülmeye ihtiyacı olan atıklar ise press makineleriyle ezilip fiziksel olarak ayrıştırıl-

dıktan sonra kimyasal yollarla elementlerine ayrılarak sanayi başta olmak üzere birçok alanda kullanıl-

maktadırlar. Daha sonra bu atıklar gruplar haline getirilerek tekrar kullanılabilir veya farklı bir cihaz 



SÖZEL SUNUM TAM METİNLER 

42 

olarak satışa çıkarılabilir hale getirilir. Bazı e-atıklar ayrıca toprağa gömülmektedirler fakat bu atıkların 

hiç bir şekilde toprağa zarar verici bir yan etkisi bulunmaması gerekmektedir. E-atıklar civa, kurşun, 

kadmiyum, bromlu alev geciktiriciler (BFR), fosfor, baryum gibi toprağa, havaya ve/veya suya karıştığı 

takdirde ciddi tehlikeye sebebiyet verecek ürünler ihtiva etmektedir. Bu sebeple de geri dönüşüm işlemi 

daha büyük bir önem taşımaktadır. Dünyada ve ülkemizde her türlü geri dönüşüm yönteminin ekono-

miye katkısı önemli düzeyde olup e-atıkların geri dönüştürülmesi için de çeşitli yöntemler kullanılmak-

tadır. Kullanılan yöntemler neticesinde e-atıkların tekrar kullanılması, farklı sektörlerde hammadde ola-

rak işlenmesi mümkün olmaktadır. Bireysel kullanıcılar için ise en önemli araç geri dönüşüm kutularıdır. 

Bu kutular her yerde bulunabilecek hatta insanların kendi evine alabilecek büyüklüktedir (Şekil 3). Top-

lum, geri dönüşüm kutularını düzenli ve doğru kullanabilirse hem çevre kirliliğini önlemiş hem de ülke 

ekonomisine katkı sağlamış olur. Bir atığı karma yapıda iken ayırma işlemi esnasındaki fire oranı %45 

civarında iken kaynağında ayırırken oluşan fire oranı %6 seviyelerindedir. Bu sebeple de kaynağında 

geri dönüşüm işlemini gerçekleştirmek en az maliyetli ve getirisi en yüksek yöntemdir. Elektronik atık-

ların geri dönüşümü cihazlardan çıkan pilleri pil kutusuna, metal kısımları ise metal bölmeye atılarak 

sağlanmalıdır. Çoğu insan bu kutuları yanlış biçimde kullandığı için ülkemizde geri dönüşüme verilen 

önemin giderek azaldığı söylenebilir. Elektronik atıklar için özel olarak seçilmiş bu mor renkteki kutu-

lara kaynağında atığı ayrıştırmak, konunun temeli olması açısından oldukça önemlidir. 

 

 

Şekil 3. E-Atık Geri Dönüşüm Kutuları (TÜBİSAD) 

HİPOTEZ 

Günlük yaşamda fazlaca kullanılan elektronik cihazların geri dönüşüm ve geri kazanıma uğradıktan 

sonra elde edilecek ürünler, ülkemizin ihtiyacı olan metal ve diğer materyallerin ithalatı en aza indirecek 

şekilde karşılanmasını sağlar. 

YÖNTEM       

Çalışmamızda başta Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin e-atıklar (elektronik atıklar) konusunda 

bilinçlendirmeyi arttırmaya yönelik ilköğretim seviyesinde “TÜBİSAD E-Atık Eğitim Kitapçığı 

(2017)” başta olmak üzere çeşitli basılı ve sanal ortamda bulunan kaynaklar kullanıldı. Kullanılan kay-

nakların karşılaştırmaları ise Dünya üzerindeki AEEE (Atık elektronik ve elektrikli eşyalar) kuruluşla-

rının yayınlamış olduğu kaynaklarla yapılacaktır. Metal sektörünün ithalat-ihracat rakamları ile mevcut 
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metal borsasındaki fiyatlar baz alınarak, e-atık kapsamında değerlendirilen atıkların içeriğine göre eko-

nomimize etkisinin analizi yapılacaktır. Buna ek olarak Edirne Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve çalışan-

larına yapılan çalışmanın önemi vurgulanarak aktarılacaktır.  

BULGULAR 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hammadde talebini karşılamak, büyüyen ve gelişen eko-

nomimizi sürdürebilmek, kendi kendine yetebilmesini sağlamak, yerli ve milli teknolojilerimizi hayata 

geçirebilmek, tüm dünyaya ülke ekonomimizin gücünü hissettirerek 2023 hedeflerimize emin adımlarla 

atabilmek ülkece temel gayelerimizden biri olmuştur. Özellikle plastik atıkların kullanımını en aza in-

dirdiğimiz “Sıfır Atık” projemizde olduğu gibi, üretimin ana hammaddelerinden olan metallerin doğru 

kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu konuda ülkece bize en çok yardımı dokunacak olan yine 

kendimiz olacaktır. Metal kaynakların geri dönüştürüldüğü üretim sektörünün dışında bir de, çok fazla 

farkında olmadığımız elektronik atık kaynakları vardır. Tablo 2’de 2019 yılına ait Dünya üzerindeki 

elektronik atıkların geri dönüşüm ve oluşum miktarları gösterilmektedir. Tablodan da görüleceği üzere 

dünya üzerinde yıllık üretilen toplam 53,6 Mt (mega ton) elektronik atığın geri dönüştürülme miktarı 

sadece 9,3 Mt seviyesinde, bir başka deyişle %17,4 seviyesinde olmuştur (Forti vd 2020). 

Tablo 2. 2019 Yılı Dünya'daki Elektronik Atık Verileri (Forti. vd. 2020) 

Özellik/Kıta Afrika Amerika Asya Avrupa Okyanusya 

Üretilen atık miktarı (kg/kişi) 2,5 13,3 5,6 16,2 16,1 

Üretilen toplam atık (Mt) 2,9 13,1 24,9 12 0,7 

Kayda geçen toplanan ve geri dönüştürülen atık 0,03 1,2 2,9 5,1 0,06 

Toplama Oranı (bölgesel) 0,9% 9,4% 11,7% 42,5% 8,8% 

 

Elektronik atık tanımı içerisinde bilgisayar, televizyon, beyaz eşya, cep telefonu ve tabletler yer almak-

tadır (Şekil 6). Günümüzde akıllı telefon kullanım yaşının dikkatsiz ve özensiz aileler nedeniyle 0 yaşa 

kadar düşmesi, özellikle telefonların ülkemizde ne denli bir atık oluşturduğunun en büyük göstergesidir. 

Türkiye üzerinden baz alındığında ise kişi başına düşen elektronik atık miktarının 6,5 kg seviyesinde 

olduğu bulunmuştur. 

 

 

Şekil 4. Elektronik Atık Çeşitleri (TÜBİSAD) 
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Tüm e-atıklar belli başlı değerli metalleri yapılarında içermektedir. Cep telefonun yapısında bulunan 

değerli metallerin miktarları Tablo 3’te verilmiştir. Buradan da görüleceği üzere altın, platin, gümüş ve 

bakır gibi metaller dahi bir cep telefonunun içinde bulunmaktadır. 

Tablo 3. Cep Telefonunda Bulunan Metaller (Hester ve Harrison 2009) 

Metal Bulunma miktarı (1 kg/ton) 

Bakır 140 

Gümüş 3,14 

Altın 0,3 

Paladyum 0,13 

Platin 0,003 

 

Ömür olarak yeni 8 ila 10 yıl arasında değişen beyaz eşyalar açısından konuya bakacak olursak, özellikle 

çamaşır makinesi bu konuda oldukça aydınlatıcı olacaktır. Yapısı incelendiğinde, bu tipteki beyaz eşya-

lar ihtiva ettikleri çelik, bakır ve alüminyum sebebiyle birer metal cevheri olarak nitelendirilebilirler 

(Tablo 4). 

Tablo 4. Çamaşır Makinesi Kütlece Malzeme Yapısı (Hester ve Harrison 2009) 

Malzeme Bulunma miktarı (% ağır-

lık) 

Çelik 53 

Plastik 36 

Bakır 4 

Alümin-

yum 

3 

Diğer 4 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

2020 yılı Global e-Atık İzleme raporuna göre ülkemizde 847 bin ton e-atık ortaya çıkmıştır. Global e-

atık izleme raporunda belirtilen değerlere göre ise ülkemizde toplanan ve geri dönüştürülen toplam e-

atık miktarı 125 bin ton olup, bu miktar 2015 yılına aittir, bundan sonraki yıllar için herhangi bir değer 

mevcut değildir. Ülkece Asya kıtasında gösterildiğimiz bu sonuç tablosunda, diğer birçok Asya ülkesine 

kıyasla e-atık yönetmeliğimiz mevcuttur (Forti vd. 2020). Bu değerlerden yola çıkarak denebilir ki, her 

1 kg demir elde edilmesi için 200 kg cevher çıkarılmasına ihtiyaç varken, 2 kg atık halindeki elektronik 

atıktan bu miktar karşılanabilmektedir. Tablo 5’te, yapılan bir araştırma sonucunda e-atıkların içlerinde 

bulunan az değerli ve değerli metallerin kütlece miktarları verilmiştir. 
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Tablo 5. E-Atık Metal İçeriği (Ghosh  vd. 2018) 

Elektronik Atık Az Değerli Metal Ağırlığı (%) Değerli Metal Ağırlığı (1 mg/kg) 

  Demir Ba-

kır 

Alüminyum Kurşun Ni-

kel 

Gümüş Altın Paladyum 

Televizyon 28 10 10 1 0,3 280 20 10 

Bilgisayar 7 20 5 1,5 1 1000 250 110 

Telefon 5 13 1 0,3 0,1 1380 350 210 

Taşınabilir müzik ça-

lar 

23 21 1 0,14 0,03 150 10 4 

DVD oynatıcı 62 5 2 0,3 0,05 115 15 4 

Hesap makinesi 4 3 5 0,1 0,5 260 50 5 

Bilgisayar anakartı 4,5 14,3 2,8 2,2 1,1 639 566 124 

Basılı devre kartları 12 10 7 1,2 0,85 280 110 - 

E-Atık karışımı 36 4,1 4,9 0,29 1 - - - 

Sadece Tablo 5 kullanılarak, her bir elektronik atığın kendi başına 847 bin ton olarak üretildiği varsa-

yıldığında ise Tablo 6 ortaya çıkmaktadır. Burada en doğru göstergeyi, e-atık karışımından yola çıkarak 

anlayabiliriz. Görüldüğü üzere 847 bin ton atığın geri dönüştürülmeyip doğrudan çöpe atılması ile 305 

bin ton demir, 35 bin ton bakır, 41,5 bin ton alüminyum, 2,5 bin ton kurşun ve 8,5 bin ton nikel metalinin 

heba olması demektir. Özellikle bu atıkların tümünün cep telefonu olduğu varsayıldığında, 1169 ton 

gümüş, 296 ton altın ve 178 ton paladyum değersiz birer materyal gibi çöp olmuş olacaktır. 
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Tablo 6. 847 bin ton e-atıktaki Metal Miktarları 

Elektronik Atık Az Değerli Metal Ağırlığı (%) Değerli Metal Ağırlığı (ton) 

  De-

mir 

Bakır Alümin-

yum 

Kur-

şun 

Nikel Gü-

müş 

Altın Palad-

yum 

Televizyon 237,1

6 

84,7 84,7 8,47 2,541 237,16 16,94 8,47 

Bilgisayar 59,29 169,4 42,35 12,70

5 

8,47 847 211,75 93,17 

Telefon 42,35 110,11 8,47 2,541 0,847 1168,8

6 

296,45 177,87 

Taşınabilir mü-

zik çalar 

194,8

1 

177,87 8,47 1,185

8 

0,2541 127,05 8,47 3,388 

DVD oynatıcı 525,1

4 

42,35 16,94 2,541 0,4235 97,405 12,705 3,388 

Hesap makinesi 33,88 25,41 42,35 0,847 4,235 220,22 42,35 4,235 

Bilgisayar ana-

kartı 

38,11

5 

121,12

1 

23,716 18,63

4 

9,317 541,23

3 

479,40

2 

105,02

8 

Basılı devre 

kartları 

101,6

4 

84,7 59,29 10,16

4 

7,1995 237,16 93,17   

E-Atık karışımı 304,9

2 

34,727 41,503 2,456

3 

8,47       

Elbette ülkemizde bu konu ile ilgili gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir; ancak 2020 Global E-Atık 

İzleme raporuna göre 2015 yılının ardından ülkemiz için e-atıklarla ilgili herhangi bir veri beyan edil-

memiştir. Tablo 7’de ise güncel metal fiyatları verilmiştir. Bu tablo baz alınarak 1 ton altının bedeli 459 

milyon TL, 1 ton gümüşün bedeli 6,03 milyon TL, 1 ton platinin bedeli 266 milyon TL ve 1 ton palad-

yumun bedeli 589 milyon TL olarak gözükmektedir.   

Tablo 7. 04.12.2020 Tarihli Borsa İstanbul Metal Fiyatları 

 

Kıymetli metaller haricinde hurda metallere baktığımızda ise hurda bedelleri Tablo 8’deki gibidir. 847 

bin tonluk karma e-atık verileri ile bu tabloyu birleştirdiğimizde, 488 milyon TL demir, 1,12 milyar TL 

bakır ve 290 milyon TL alüminyum kaynaklı hurdadan elde edilebilecek metal hurda potansiyelimizin 

olduğu sonucuna varabiliriz (Hurdacılar Birliği Hurda Fiyatları) 
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Tablo 8. 15.01.2020 Tarihli Hurda Metal Fiyatları (Hurdacılar Birliği Hurda Fiyatları) 

Malzeme Hurda Fiyatı 

(TL/kg) 

Toplama de-

mir 

1,6 

Bakır 32 

Alüminyum 7 

Krom 6 

Salihoğlu, G. ve Kahraman, A.E.(2015)’de yapılan çalışma ile Bursa ili için yapılan anketler sonucu kişi 

başına yıllık e-atık üretim miktarı 8,14 kg/kişi.yıl olarak hesaplanmıştır. Her ne kadar ülke başına üreti-

len e-atık miktarı bu hesaplama ile 690 bin ton çıksa da, çaışmanın sonucu her il için ayrı ayrı çalışma-

ların yapılması gerekliliğini, bu sayede elde edilecek getirinin daha kolayca anlaşılarak toplam geri dö-

nüştürülebilir potansiyelimizi gözler önüme sermemizi göstermektedir. Kabaca bu çalışmada yapılan 

hesaplamalar ile toplamda sadece hurdalardan elde edilebilecek 1,898 milyar TL’lik bir iç kaynağımızın 

mevcut olduğu gözlemlenmektedir. 2019 yılı maden ithalatımız 25 milyar $ seviyesinde olduğunu he-

saba kattığımızda, bu miktar ciddi anlamda ithalatı azaltacak faktörlerden birisi olarak değerlendirilebi-

lir (Madencilik Sektörü İhracat Rakamları Haberi). Bu rakamlara bir de değerli madenleri kattığımızda 

toplam tasarruf seviyemiz 1 milyar $ seviyesini geçebilecek düzeydedir. Bu sebeptendir ki, e-atıkların 

geri dönüştürülmesi milli servetimizi arttırmaya, ekonomimizi daha da güçlendirmeye ve dünyadaki en 

güçlü ekonomi olmamızı sağlayacak etkenlerin en başında gelecektir ( 

ÖNERİLER 

Konu ile ilgili T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 
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meler, toplum bilincini ölçmeye yönelik anket çalışmaları, kamu spotları, ilkokullardan başlayarak e-
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SANAYİ TESİSLERİNDE KULLANILAN YER ALTI KAYNAKLI SULARIN ÇALIŞANLA-

RIN SAĞLIKLARI ÜZERİNDE YARATABİLECEĞİ OLASI MARUZİYETLERİN ÖNLEN-

MESİ İÇİN GELİŞTİRİLECEK TASARIMLAR 

Mine PEHLİVAN1, Hasan Uğur ÖNCEL2  
1-2Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir veya daha fazla çıkış 

noktasından yer yüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usullerle çıkartılan yer altı sularıdır.  [TS 266]. 

Toplumumuzdaki inanışa uygun olarak, doğadan gelenin daha sağlıklı olduğu düşüncesi ve düşük ma-

liyet sebebiyle, kaynak suyu tüketimi halk arasında özellikle tercih edilen bir uygulamadır. Bu alışkan-

lık, ucuz olması nedeniyle işyerlerinde de tercih nedeni olabilmektedir. Ancak, tüketilen su insan sağlığı 

üzerinde tahmin edilenden daha çok etkiye sahiptir. Suyun sağlıksız olması bir çok hastalığın sebebidir. 

Enstitümüzde ekip olarak planladığımız kaynak sularının içeriklerinin incelenmesi ve çevre faktörlerine 

bağlı olarak kirlenme oranlarının saptanması çalışmasında, yeraltı kaynağının çıkış noktası olarak belir-

lediğimiz Ömerli barajının güney kanadından çıkıp, Gebze yönüne doğru ilerleyen bir yeraltı su kayna-

ğını esas almıştık. Bu nedenle kaynağın çıkış noktasına en yakın yerleşim yerini, eski bir İSKİ haritası 

üzerinde yaptığımız çalışma ile Kurnaköy olarak belirledik ve araştırmamızda bu köyde yüzlerce senedir 

kullanılan bir su kuyusunun suyunu araştırarak başladık. Bu araştırmamız sırasında köyün muhtarlığının 

kontrolündeki bir çeşmeden çevreden gelenlere su sağlandığını gördük. Müşteriler arasında işyerlerin-

den geldikleri belli olan birçok kapalı kasa kamyonla onlarca pet damacanaların bu su ile doldurulduğu 

tespit ettik. Bu uygulama bizi işyerlerinin çalışanlara sunduğu içme suyu standartlarını nasıl izledikleri 

konusunda düşündürdü. Suda yaptığımız ilk incelemede kabul edilemeyecek düzeyde Fekal Escherichia 

Coli basilinin olduğunu belirlememiz üzerine bu suyu içen işyeri çalışanlarının iş gücü kaybına sebep 

olabileceğini düşündük. Çalışmamızı bir model olması amacı ile bu köyün su kaynağının dezenfeksi-

yonu ve Coli basilinden arındırılması yönüne çevirdik. Kaynak sularının kimyasal ve mikrobiyolojik 

olarak her zaman aynı değerlerde olması mümkün değildir. Ancak, bir işyerinde işveren çalışanlarına 

temiz içme ve kullanma suyu temin etmeli ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 

Madde 46 ve EK-2 ‘ye göre kaynak suları analiz ettirilmelidir. Araştırma yaptığımız kaynağın suyunu 

izlemek amacıyla 16 aylık bir sürede üç kez numune alarak, Akredite Barem Çevre Laboratuarı’nda 

mikrobiyolojik analizlerini yaptırdık. Analizler sonucunda suyun, yüksek miktarda Koliform Basil içer-

diğini ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, 36. Madde ve Ek -1 e göre uygun olma-

dığını belirledik. Yaptığımız araştırma ve örnek tasarımlar sonucunda, maliyetleri de göz önünde bulun-

durarak, kuyu suyunu Membran filtrasyon yöntemi ile arıtabileceğimizi saptadık. Geliştirdiğimiz tasa-

rım Membran filtrasyon sistemini suyun halka satışının yapıldığı ana çeşmesinde denedik. Filtre ettiği-

miz su ile yaptığımız mikrobiyolojik çalışmada, suda Fekal Escherichia Coli basilinin varlığına rastla-

madık. Kuyudan günlük su kullanım miktarını hesapladık ve kuyu suyunun arıtılması için gerekli arıtma 

sisteminin tasarımını tamamladık.  

Anahtar Kelimeler: Kaynak Suları, Fekal Escherichia Coli Basili, Koliform Bakteri 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kaynak (memba) suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış 

noktasından kendiliğinden yeryüzüne çıkan veya teknik yöntemlerle yapay olarak yeryüzüne çıkarılan, 
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İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik  Ek-1’de belirtilen özellikleri orijinal hali ile sağla-

yan, sıcaklık, debi ve özellikleri mevsimlere göre çok az değişiklik gösteren, yağışlar, yüzey suları ve 

taban suyundan büyük ölçüde etkilenmeyen, göze, pınar, kuyu, galeri vb. yeraltı kaynaklı sulardır.  

İçme Suyu: Jeolojik koşulları uygun jeolojik birimlerin içinde doğal olarak oluşan, bir çıkış noktasından 

sürekli akan veya teknik usullerle çıkarılan ve  uygun görülen dezenfeksiyon, filtrasyon, çöktürme, saf-

laştırma ve benzeri işlemler uygulanabilen ve parametre değerlerinin eksiltilmesi veya arttırılması sure-

tiyle  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik    Ek-1’deki parametre değerleri elde edilen, 

etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacı ile ambalajlanarak piyasaya arz edilen  yer altı su-

larıdır. 

Su kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olum-

suz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan 

sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar 

yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasıdır. (SKKY 2008) 

AMAÇ 

Bir suyun içme suyu sayılabilmesi için, içerisinde insan sağlığına zarar verebilecek mikroorganizma 

olmadığının ispatlanması ve düzenli olarak suyun analiz edilmesi gerekir. Koliform bakteriler, gıda ve 

suların sağlık durumunu gösteren önemli parametrelerden, gram negatif, fakültatif anaerob, spor oluş-

turmayan, çubuk şeklinde ve laktozdan 48 saat içerisinde gaz oluşturan bakterilerdir. Koliform grup 

bakteriler denildiğinde Escherichia Coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter  fre-

undii ve Klebsiella pneumoniae laboratuarda en sık aranan ve rastlananlardır.  

Genellikle lağımlarda ve kontamine sularda bulunur. Suyun dışkı ile kirlenmesini saptamak için araştı-

rılan özelliklere Escherichia Coli sahiptir. Bu nedenle suda saptandığı zaman bu suyun dışkı ile konta-

mine olduğu söylenilebilir [Öztürk, 2003]. 

Escherichia Coli, fekal kontaminasyonun en iyi ve içme sularının bakteriyel hijyenini gösterenen önemli 

indikatör bakteridir [Garcia-Armisen ve ark., 2007; Leclerc ve ark., 2001]. 

Kişi suyu tükettikten 2-4 gün içerisinde karın ağrısı, abdominal kramplar ve kansız ishal görülür. Bu 

ağrıları ve diyareyi takip eden 1-2 gün içerisinde kanlı ishal başlar. Kanlı ishali takip eden 5-7 gün ara-

sında tedaviye göre iyileşme gözlenir. Bu suyu içme suyu olarak kullanan ve hatta işyerlerine bu suyu 

içme suyu olarak satın alan işverenler, çalışanlarının sağlıklarına direkt olarak olumsuz etki ederler  ve 

dolaylı olarak iş gücü kaybına neden olurlar.  

E. coli fekal kontaminasyonun bir göstergesi olması yanında genetik yapısı iyi bilinen canlı olma özel-

liğine de sahiptir. Suşlarının birçoğu zararsız olan bu bakterinin bazı patojenik tipleri, insan ve hayvan-

larda sonucu ölüme kadar giden ishallere, yara enfeksiyonlarına, menenjit, septisemi, artheriosklerosis, 

hemolitik üremik sendrom, çeşitli immünolojik hastalıklar vb. gibi hastalıklara sebep olabilmektedir 

(Chaslus ve ark., 1980)  

Sağlık ve güvenilir bir içme suyunun temin edilerek tüketiciye ulaştırılması toplum 

sağlığı için son derece önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 

gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan hastalıkların %80’ı içme suyunda 

kaynaklanmaktır [Balkaya ve Açıkgöz, 2004]. 
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Bu çalışmanın amacı, suyu insanların sağlıklarına olumsuz etkisi olmayacak içme suyu standardına ge-

tirmektir. 

KAPSAM 

Kaynak sularının içeriklerinin incelenmesi ve çevre faktörlerine bağlı olarak kirlenme oranlarının sap-

tanması çalışmasında, yeraltı kaynağının çıkış noktası olarak belirlediğimiz Ömerli barajının güney ka-

nadından çıkıp, Gebze yönüne doğru ilerleyen bir yeraltı su kaynağını esas aldık. Bu nedenle kaynağın 

çıkış noktasına en yakın yerleşim yerini, eski bir İSKİ haritası üzerinde yaptığımız çalışma ile Kurnaköy 

olarak belirledik ve araştırmamızda bu köyde yüzlerce senedir kullanılan bir su kuyusunun suyunu araş-

tırarak başladık. 

 

Şekil 1. Su Yolu Haritası 

YÖNTEM 

Araştırmamızda iki ayrı yöntem belirledik. Birincisi; bakteriyolojik muayeneler için su numunelerinin 

2-8°C’lik kuru sıcaklıkta Sodyum tiyosülfat içeren 100 ml’ lik karanlık kaplarda, aynı gün içerisinde 

laboratuara teslim edilmesi ve TS EN ISO 9308-1 Standardına uygun olarak çevre laboratuarı yetkili 

personel ve tarafımızca yapılması.  

İkinci olarak, suyun tadını ve kokusunu bozmadan ve düzenli bakım ve kontrollerinin yapıldığında 

%100 verimlilikle çalışacağından emin olduğumuz bir arıtma sistemi kurulması. 
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Şekil 2. Tasarlanan arıtma sistemi şeması 

BULGULAR 

Kaynaktan, çeşmeden ve arıtma sisteminden alınan su numunelerinin mikrobiyolojik sonuçları 

 Ağustos 2019 tarihinde kaynaktan ve çeşmeden olmak üzere iki ayrı numune aldık. Analiz TS EN ISO 

9308-1 Standardına uygun olarak çevre laboratuarı yetkili personel ve tarafımızca yapıldı. Analize, uy-

gun agar ve membran filtre seçilerek başlandı. CCA Chromogenic coliform Agar ve Bakteriler için uy-

gun olarak 0,45 μm membran filtre kullanıldı. Numune seyreltme işlemi yüksek bakteri muhtevası ol-

duğu düşünülen numunelerde besiyeri tamponunu geçmemek için Peptonlu su ile oransal olarak yapıldı. 

 

Resim 1. Membran filtrasyon yöntemi ile su analizinin yapılışı 

Yaptığımız analizlerde, Kaynağından alınmış olan numunelerin analiz sonucunda                815 CFU/250 

ml, Çeşmeden alınan numunenin analiz sonucunda  332 CFU/250 ml  Escherichia Coli bakterisinde 

rastladık ve suyu Escherichia Coli bakterisininden dezenfekte edebilecek yöntemleri araştırdık. İşletim 

kolaylığı ve suyun tadında ve görünümünde bir değişiklik yapmayacak olan Membran Filtrasyon sistemi 

üzerinde yoğunlaştık. Çalışmamızın doğruluğu izlemek amacıyla Aralık 2019 tarihinde ikinci numune-

mizi çeşmeden aldık ve ilgili standarda uygun olarak analiz ettik. Analiz sonuçlarında  Escherichia Coli 

bakterisi            625 CFU/250 ml olarak karşımıza çıktı. Kurulmasını önereceğimiz arıtma sisteminin 

verimliliğini ispatlamak adına bir demo çalışması başlattık. Son olarak Kasım 2020 tarihinde üçüncü su 

numunemizi aldık ve arıtma demomuzu kurduk. Arıttığımız sudan da numune alarak standardına uygun 
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olarak analizini gerçekleştirdik. Arıtmadan önce alınmış olan numunenin analiz sonucunda Escherichia 

Coli bakterisini 320 CFU/250 ml olarak, arıtma çıkışından aldığımız numunenin analiz sonucunda ise 

Escherichia Coli bakterisini 0 CFU/250 ml olarak saptadık. Önereceğimiz arıtma sisteminin %100 ve-

rimle çalışacağını öngördük. 

 

Resim 2. E. coli’nin besi yerinde görünümü –Aralık 2019 

 

 

Resim 3. E. coli’nin besi yerinde görünümü –Kasım 2020 

 

 

Resim 4. Arıtma sonrası E. coli’nin besi yerinde görünümü – Kasım 2020 
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Resim 5. Arıtma sistemi demosunun çeşmede denenmesi görünümü 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’e göre araştırma yaptığımız kuyunun suyu içilebi-

lecek standartlarda olmadığını ispatladık.  

Tablo 1. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik İçme suyu parametresi 

Parametre Parametrik değer Notlar 

E. coli 0/250 ml  

Enterokok 0/250 ml  

Koliform bakteri 0/250 ml  

P. aeruginosa 0/250 ml  

Anaerob sporlu sülfit re-

dükte eden bakteriler 

0/50ml  

Patojen Stafilokoklar 0/100ml  

Kaynaktan alınan numu-

nede maksimum:   

22 °C’de koloni sayımı 

37  °C’de koloni sayımı  

20/ml 

5/ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1 

 

İmlâhanede ambalajlan-

dıktan sonra alınan numu-

nede; 

22 °C’de koloni sayımı  

37 °C’de koloni sayımı 

 

 

 

 

100/ml 

20/ml 
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Piyasada satılan ambalajlı 

sulardan alınan numunede 

maksimum:    

22 °C’de koloni sayımı  

37  °C’de koloni sayımı 

 

 

İmlâhane için belirle-

nen sınır değerin on 

katıdır. 

Parazitler 0/5 L  

 

Tablo 2. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Kaynak suları parametresi 

Parametre Parametrik değer  

E. coli 0/250 ml  

Enterokok 0/250 ml  

Koliform bakteri 0/250 ml  

P. aeruginosa 0/250 ml  

Anaerob sporlu sülfit re-

dükte eden bakteri 

0/50 ml  

Patojen Stafilokok   0/100 ml  

Kaynaktan alınan numu-

nede maksimum:   

22 °C’de koloni sayımı 

37  °C’de koloni sayımı    

 

20/ml 

5/ml 

 

 

 

 

 

 

Not 1  

İmlâhanede ambalajlandık-

tan sonra; 

22 °C’de koloni sayımı  

37 °C’de koloni sayımı 

 

Piyasada satılan ambalajlı 

sulardan alınan numunede 

maksimum:    

22 °C’de koloni sayımı  

37 °C’de koloni sayımı 

 

100/ml 

20/ml 

 

 

 

İmlâhane için belirle-

nen sınır değerin on ka-

tıdır. 
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Tablo 3. EPA 2018 Su Kalite Standartları 

 

SONUÇ 

İçme sularında meydana gelebilecek kirlilik insan sağlığı üzerine çok ciddi hastalıklar meydana getire-

bilir. Usulüne uygun şekilde kontrol edilmeyen ve tüketiciye ulaştırılan su topluma yapılan büyük za-

rardır.  Suda yüksek oranda rastladığımız Escherichia Coli hayvan dışkısı ile kirlenen sularda ortaya 

çıkar ve bu suyu tüketen insanların enfekte olmasını sağlar. Araştırmamızın sonucunda, toplumun temiz 

su kaynağı olduğunu düşünüp steril olmayan şartlarda su temini yaptığı kuyu ve çeşmelerin aslında birer 

hastalık kaynağı olabileceğini, düzenli aralıklarla suların mikrobiyolojik açıdan yetkili kişilerce değer-

lendirilmesi  ve gerektiği hallerde dezenfeksiyon sistemi kurulması soncuna varmaktayız.  
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PENTAKLOROBENZEN’İN KAYNAKLARI, ÇEVRESEL TAŞINIMI VE RİSK KARAKTE-

RİZASYONU 

Cihan ÖZGÜR1, Emrah ÖZTÜRK2 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, 

Isparta / Türkiye 
2Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu, 

Isparta / Türkiye 

Öz: Kalıcı organik kirleticilerden biri olan pentaklorobenzen (PeCB) klorlanmış bir aromatik hidrokar-

bondur. Beş klor atomu ile ikame edilmiş bir benzen halkasından oluşur. PeCB, karbon tetraklorür ve 

benzen üretiminin bir yan ürünü olarak üretilmektedir. PeCB, pestisitlerin üretiminde (pentakloronitro-

benzen gibi), poliklorlu bifeniller içeren ürünlerde viskoziteyi azaltmada, yangın geciktirici ve bazı sı-

caklık iletim ekipmanlarında ve elektrikli cihazlarda, olarak kullanılmış olsa da son yıllarda kullanımı 

birçok ülkede sınırlandırılmıştır. Ancak günümüzde denetimsiz çöp yakma alanlarından ve bazı atık 

yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonlarda PeCB bileşiklerine rastlanabilmektedir. PeCB atmos-

ferde uzun mesafeler bozunmadan taşınabilmekte ve besin zincirinde katılarak biyobirikime neden ola-

bilmektedir. PeCB suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir ve ısındığında veya yandığında hidro-

jen klorür içeren zehirli, aşındırıcı dumanların oluşumu ile bozunabilmektedir. Ayrıca PeCB'nin yan-

ması ayrıca poliklorlu dibenzodioksinlerin (dioksinler) ve poliklorlu dibenzofuranların oluşumuna da 

neden olabilmektedir. PeCB insanlarda böbrek, karaciğer ve tiroid bezi gibi organları büyük ölçüde et-

kilemektedir. Ayrıca PeCB, retinoid ve tiroid hormonlarının çalışmasını bozarak endokrin sistemin de 

zarar görmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada PeCB’nin özellikleri, kaynakları, çevreye taşınımı, 

akıbeti ve çevresel ortamlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca çalışmada sucul ortamdan PeCB 

giderimi için alternatif metotlar da değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fungusit, Kalıcı Organik Kirleticiler, Pentaklorobenzen, Pestisit 

GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yönetilen Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) 

hakkındaki Stockholm Sözleşmesi, insan sağlığına ve çevrede yıllarca hatta on yıllarca kalan kimyasal-

lardan çevrenin korunmasına yönelik küresel bir antlaşmadır (Tang, 2013). Stockholm Sözleşmesi, Ma-

yıs 2001'de İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenen bir konferansta kabul edilmiş ve üç yıl sonra yü-

rürlüğe girmiştir. 2012'de, sözleşmenin ilk uygulandığı andan itibaren 22 KOK'un tespit edilmesi hedef-

lenmiş ve 10 KOK daha eklenmiştir. Bu 22 KOK, Stockholm Sözleşmesinde Ek A, B ve C olarak liste-

lenmiştir. Ek A'da listelenen kimyasallar, üretim ve kullanımın ortadan kaldırılmasına tabidir. Ek B'de 

listelenenler, kullanımlarına izin vermek için özel ve sınırlı muafiyetler ile üretim ve kullanım açısından 

sınırlandırılmıştır. Ek C’de ise kasıtsız üretilen KOK'lar listelenmektedir. Temel olarak, KOK'ların dört 

ortak özelliği vardır; (i) son derece kalıcıdır; (ii) havada ve suda uzun mesafeler kat ederler; (iii) yağlı 

dokuda biyolojik olarak birikirler; (iv) düşük seviyelerde bile oldukça toksiktirler. KOK’lar arasına ek-

lenen önemli kirleticilerden biri de pentaklorobenzen (PeCB)’dir. KOK’lardan biri olan PeCB 2009 yı-

lında yayınlanan Stokholm Sözleşmesinin Ek A ve C bölümlerinde yer almaktadır (UNEP, 2007b), 

Stockholm Sözleşmesi’nden daha önce 1998 yılında yayınlanan Aarhus Sözleşmesi’ne de PeCB dahil 

edilmiştir (UNECE, 2010). 

PeCB pestisit olarak kullanılan kuintozen (PCNB) ve çeşitli klorobenzen karışımlarında yüksüz akış-

kanların viskozitesini azaltmak için kullanılmaktadır. PeCB’nin günümüzdeki kaynakları endüstriyel 

prosesler neticesinde oluşan yanma reaksiyonları ve diğer kimyasalların parçalanmasıdır (Bailey vd., 
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2009). PeCB kuintozen üretmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Amerika ve Avrupa’daki bazı 

gelişmiş şirketler kuintozen üretiminde kullanılan PeCB’i azaltmak için çalışmalar sürdürmektedir 

(UNEP, 2008). Hatta Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN-ECE) ülkeleri tarafından 

kuintozen kullanımının durdurulması yönünde karar alınmıştır. Kanada, Moldova, Amerika, Uluslara-

rası Fiziksel Aktivite ve Çevre Ağı (IPEN), Dünya Klor Komisyonu kuintozen hakkında ayrıntılı bilgi-

lere sahiptirler (UNEP, 2008). Kanada’da PeCB fungusit olarak kullanılmaktadır. Fungusit üretiminde 

kuintozen hala kullanılmaktadır ancak Kanada’da üretilmemektedir (UNEP, 2008b). Kuintozen üretimi 

Moldova’da 1986 yılında yasaklanmıştır (UNEP, 2008b). Amerika’da PeCB kuintozen üretiminde gü-

nümüzde de kullanılmaktadır (Bailey vd., 2009). IPEN kuintozenin 1991 yılında Avrupa’da yasaklan-

dığını duyurmuştur, ayrıca Burkina Faso, Kamerun, Yeşil Burun Adaları, Çad, Gambiya, Madagaskar, 

Nijer, Tanzanya, Uganda, Hindistan, Sri Lanka ve Belize gibi ülkelerde kullanımının olmadığını da du-

yurmuştur (UNEP, 2008b). Dünya Klor Komisyonu’da PeCB’in kuintozen üretiminde kullanıldığını 

ancak PeCB olmadan da kuintozen üretiminin mümkün olabildiğini duyurmuştur (Convention, 2008). 

Günümüzde birçok ülke PeCB’e bir şekilde maruz kalmaktadır. Tüm ülkelerde PeCB üretimi olmasa 

bile kullanılan başka ürünler ile maruziyet söz konusu olabilmektedir.  

Bu çalışmada özellikle zirai alanda pestisit olarak kullanılan PeCB’nin fiziksel-kimyasal özellikleri, 

çevreye taşınımı, çevre ve insan sağlığı üzerindeki toksik etkileri araştırılarak bir farkındalık kazandı-

rılması amaçlanmıştır. Literatür araştırmalarından da görüldüğü üzere PeCB gibi çoğu pestisit için ye-

terli sayıda Türkçe bilimsel kaynak bulunmamaktadır. Bu çalışmayla Türkçe literatürdeki bu eksikli-

ğinde giderilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

PENTAKLOROBENZENİN FİZİKSEL ve KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

PeCB beyaz veya renksiz, kristal yapıda kokulu bir madde olup doğada bulunmayan ticari olarak üreti-

len bir üründür (Madaj vd., 2018). PeCB pentakloronitrobenzen (kuintozen) gibi bazı kimyasal madde-

lerin elde edilmesinde kullanılmaktadır (van der Zande, 2007). Bu nedenle PeCB, kuintozen kullanımı 

yoluyla doğaya karışmaktadır (Kirkman, 2015). PeCB ayrıca elektronik aletlerde ateş almayı geciktirici 

özelliğinden dolayı da kullanılmaktadır (Bailey et al., 2009). PeCB’e ait fiziko–kimyasal özellikler Çi-

zelge 1’de ve kimyasal yapısı ise Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Çizelge 1. PeCB’e ait fiziko – kimyasal özellikler (van der Zande, 2007) 

Molekül Formülü C6HCl5 

Yoğunluk 1.834 gr/ml (20oC) 

Erime noktası 86 oC 

Kaynama Noktası 277 oC 

Buhar Basıncı 2.2 Pa (25 oC) 

Molekül Ağırlığı 250.337gr/mol 

Suda çözünürlük 0.831 mg/L (25oC) 

Görünüm Katı, kristalize, beyaz 

Diğer İsimleri 
1, 2, 3, 4, 5-pentaklorobenzen- Pentaklorobenzen-PCB-PeCB-QCB (kuintoklo-

robenzen) 
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Şekil 1. PeCB’e ait kimyasal yapı (Convention, 2008) 

PENTAKLOROBENZEN KAYNAKLARI ve ÜRETİMİ 

Geçmiş yıllarda PeCB, ısı transferi için kullanılan PCB ürünlerde, boyarmadde taşıyıcılarda, kuintozen 

üretimi için bir hammadde veya yan ürün olarak, fungusit olarak ve alev geciktirici olarak ticari olarak 

kullanılmaktaydı ancak günümüzde bu ürünlerin yapısında PeCB kullanılmamaktadır (Bailey et al., 

2009). Türkiye Stockholm Sözleşmesine taraf ülkelerden biridir. Bu bağlamda Türkiye Ek C’de listele-

nen kimyasal maddelerden kaynaklanan istenmeden salıverilmelerin en aza indirilmesi ve mümkünse 

tamamen yok edilmesi için gerekli önlemleri alacaktır (UUP, 2014). PeCB ile birlikte aynı grupta bulu-

nan diğer organik kirleticiler ise aşağıdaki gibidir. 

 Poliklorlu dibenzo paradioksinler (PCDD) 

 Poliklorlu dibenzo furanlar (PCDF), 

 Poliklorlu bifeniller (PCB), 

 Hekzaklorobenzen (HCB), 

 Pentaklorobenzen (PeCB). 

PeCB atmosfere, sucul ortama ve toprağa antropojenik ve doğal kaynaklar olmak üzere iki ayrı şekilde 

ulaşır. Kaynakların yayılım mekanizması Şekil 2’de ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. 
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PeCB Emisyon Kaynakları 

Antropojenik Kaynaklar Doğal Kaynaklar 

Kasıtlı İstenmeden Oluşturulan  

Noktasal Kaynaklar Noktasal Kaynaklar Yayılı Kaynaklar Yayılı Kaynaklar 

Küçük Ölçekli Üretim ve 

Analitik Laboratuvar Faali-

yetleri İçin Kulanım 

Yakma Fırını 

Ürünlerdeki Safsız-

lıklar 

Orman Yangınları 

Varillerin Yakılması 

Proseslerin Yan 

Ürünü 

Evlerdeki Açık Ateş 

Alanları 

Yangın Kazaları 

Orman Yangınları 

(Zirai) 

Emisyon Azaltma Ölçüm-

leri 

Emisyon Azaltma 

Ölçümleri 

Emisyon Azaltma Öl-

çümleri 

Emisyon Azaltma Öl-

çümleri 

Stockholm Konferansı Kap-

samı Dışında 

Azaltma Teknikleri 

Mevzuatı 

Bilgi Servisi: Mevzu-

atlar 

Sözleşmede Böyle Bir 

Bölüm Bulunmamak-

tadır. 

Şekil 2. PeCB kaynakları ve yayılım mekanizması (UNEP, 2008a) 

PENTAKLOROBENZEN KULLANIM ALANLARI 

PeCB içermeyen biyositler veya pestisitler PeCB’e alternatif olarak kullanılabilir. Hatta kimyasal olma-

yan pestisitler de PeCB alternatifi olabilir. Kuintozen üretimi için PeCB olmaksızın başka bir işlem 

günümüzde mevcuttur ve kuintozen üreticileri tarafından uygunluğu doğrulanmıştır. Bu uygulama ile 

diğer üretim teknikleri için de daha iyi alternatif seçeneklerinin olabileceğini göstermektedir. Antropo-

jenik kaynaklardan kaynaklanan veya istenmeden açığa çıkan KOK’ları azaltmak için uygulanan alter-

natifler veya metotlar, UNEP tarafından 2006 yılında yayınlanan Stockholm Sözleşmesi Mevcut En İyi 

Teknolojiler (MET) dokümanları ile açıklanmaktadır (European Commission, 2006). 

PENTAKLOROBENZEN ÇEVREYE TAŞINIMI ve AKIBETİ 

PeCB, Kanada’da hazırlanan bir rapora göre evsel atıkların yakılması, ahşap işleme tesisleri, pestisit 

kullanımı, dielektrik sıvıların dökülmesi, belediyelerin katı atık yakma tesisleri, tehlikeli atık yakma 

tesisleri ve magnezyum üretme gibi süreçler neticesinde oluşmakta ve alıcı ortama verilmektedir (Envi-

ronment Canada, 2005). Aynı rapordan edinilen bilgilere göre evsel atıkların yakılmasından yılda yak-

laşık 22 kg PeCB, belediye katı atık yakma tesislerinden yılda yaklaşık 2,4 kg PeCB, tehlikeli atıkların 

yakılmasından yılda yaklaşık 1,85 kg PeCB ve magnezyum üretiminden yılda yaklaşık 1,53 kg PeCB 

Kanada’da gerçekleştirilen faaliyetler sonucu doğaya salınmaktadır. Uluslararası Kimya Derneği Kon-

seyi/Dünya Klor Konseyi (ICCA/WCC) (2007) tarafından PeCB’in toplam tahmini yıllık küresel emis-

yonunun 85.000 kg olduğunu tahmin etmektedir. 
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PeCB atmosferde büyük ölçüde hidroksil radikaller (OH) ile foto-oksitlenebilirdir (CEPA, 1993). Farklı 

araştırmalara göre foto-oksidasyon süreleri farklı hesaplanmıştır. USEPA (2007) hidroksil radikallere 

dayalı foto-oksidayon neticesinde PeCB için yarı ömrü 277 gün, Vulykh vd. (2005) ise gerçekleştirdik-

leri model verilerine göre yarılanma ömrünün 65 gün olduğunu tahmin etmektedirler. Farklı tahmin 

sonuçları, gaz alışverişinin, havadaki nem oranının değişkenliği ile açıklanmaktadır. Havadan suya ge-

çen PeCB’in yarı ömrünün ise 194-1250 gün arasında olduğu tahmin edilmektedir (CEPA, 1993). PeCB 

kaynaklandığı üretim tesisine göre farklılık göstermektedir. Proseste klor kullanılıp kullanılmaması ya 

da su ortamın aerobik karakteri PeCB’in kalıcılığını etkileyen önemli faktörlerdendir. PeCB’in gerçek 

alan yarı ömrü, ılıman bölgedeki organik toprak ve çökeltide yaklaşık 6 yıl olarak tahmin edilmektedir. 

PeCB, atmosfer, toprak, çökeltiler ve sudaki tahmin edilen ve deneysel yarı ömürlerin büyüklüğü göz 

önüne alındığında kalıcı olarak kabul edilmektedir. Ortamdaki kalıcılık, foto-oksidasyon hızına, oksijen 

ve organik maddenin varlığına bağlıdır (UNEP, 2007a). PeCB’ler, ortam havası, yüzey suyu, içme suyu, 

sediment ve biota örneklerinde tespit edilebilmektedir. Yağmur toplama alanları, nehir ve yüzey suları, 

içme suyu kaynakları örneklerinde PeCB konsantrasyonları sırasıyla 0,01-0,09 ng/L (ortalama konsant-

rasyon 0,02 ng/L), 0,24-13 ng/L, 0,03-0,05 ng/L olarak rapor edilmiştir (CEPA, 1993). Bununla birlikte, 

6 aydan büyük yaş grupları için toplam günlük PeCB alımının 0.0005 μg/kg/gün ile 0,002 μg/kg/gün 

arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Anne sütünde belirlenen konsantrasyonlara göre, 0 ila 6 aylık 

emzirilen bebekler için toplam alımın, 0,01-0,1 μg/kg/gün arasında olduğu rapor edilmiştir (CEPA, 

1993). PeCB, bir İspanyol ikincil atıksu arıtma tesisinin çıkış suyunda, 0,1 μg/L'lik Avrupa sınır değer-

lerini aşan bir konsantrasyonda tespit edilmiştir. Ayrıca ek ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve UV dezenfek-

siyonu ile üçüncü bir atıksu arıtma tesisinin çıkış suyunda da PeCB konsantrasyonlarına rastlandığı ra-

por edilmiştir (Leys ve Nikiforov, 2015). PeCB alıcı ortamlara karışmasının önlenmesi için öncelikle 

kaynakta önleme çalışmalarının yapılması ve bunun yeterli olmadığı durumlarda mevcut su-atıksu 

arıtma tesislerinin mikrokirletici giderimi sağlayacak şekilde revize edilmesi gereklidir. 

PENTAKLOROBENZEN TOKSİK ETKİLERİ 

PeCB suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir ve ısındığında veya yandığında hidrojen klorür içe-

ren zehirli, aşındırıcı dumanlar çıkarır. PeCB'nin yanması ayrıca poliklorlu dibenzodioksinler ("diok-

sinler") ve poliklorlu dibenzofuranların (Derco vd., 2012; Derco vd., 2013) oluşumuyla sonuçlanabilir. 

PeCB, merkezi sinir sistemini etkiler; uzun süreli maruz kalma karaciğeri ve böbrekleri etkileyebilir ve 

doku lezyonlarına neden olabilir. Hayvan çalışmaları ve testleri, insan üremesinde muhtemelen toksik 

etkileri olabileceğini göstermektedir (Derco vd., 2013). PeCB kuintozen üretiminde bir yan ürün olarak 

açığa çıkmaktadır oldukça yüksek toksik organik bir bileşiktir. Hayvan çalışmaları, farelerin kilogram 

başına 1080 miligram (mg/kg) PeCB’e maruz kalmasının deney hayvanlarının %50'sinin ölümüyle so-

nuçlandığını göstermektedir. PeCB’e maruz kalan fareler için LD50 1175 mg/kg’dır (USEPA, 2020). 

Sedimanlardaki PeCB'ye önemli ölçüde bentik organizmaların maruz kalması, belirli sucul ekosistem-

lerde meydana gelse de bu organizmalar üzerindeki toksikolojik etkilere ilişkin yeterli veri tanımlanma-

mıştır. Bu nedenle, bu maddenin çökeltilerdeki konsantrasyonlarının bu biyotalara zararlı etkilere yol 

açıp açmayacağını belirlemek mümkün değildir (CEPA, 1993). 

SUCUL ORTAMDAN PENTAKLOROBENZEN GİDERİM ALTERNATİFLERİ 

Son yıllarda mikrokirleticilerin çevresel alıcı ortamlarda varlığının ve neden olduğu etkilerin farkına 

varılması yeni çözüm yolları geliştirilmesini de beraberinde getirmiştir. Bu kirleticiler çeşitli yollarla 

sucul ortamlara taşınmakta, çevre ve insan sağlığı üzerinde önemli riskler oluşturmaktadır. Birçok araş-

tırmacı gerek atıksularda gerekse de içme suyu kaynaklarında farklı konsantrasyonlarda çok sayıda mik-

rokirleticinin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca birçok araştırmada mevcut konvansiyonel içme suyu 
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ve atıksu arıtma tesislerinin çoğu mikrokirleticinin gideriminde yetersiz olduğu ve mikrokirletici gide-

rimine yönelik modernize edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kirleticilerden birini de PeCB oluş-

turmaktadır. 

Literatür araştırmalarına göre sucul ortamdan PeCB giderimine yönelik adsorpsiyon, oksidasyon, ileri 

oksidasyon ve mikroalgal biyolojik arıtma süreçleri gibi çok çeşitli giderim metotlarının test edildiği 

gözlemlenmiştir. Valickova vd. (2013), PeCB'nin yaklaşık %30-57'sini granüle aktif karbon (GAC) ad-

sorbsiyonu ile uzaklaştırabilmiştir. Derco vd. (2015) PeCB’nin sucul ortamdan uzaklaştırılması ama-

cıyla ozonlama, ozon/UV prosesi, adsorbsiyon, ozon/zeolit adsorpsiyonu, GAC ile adsorpsiyon, 

ozon/GAC adsorbsiyonu gibi çok çeşitli yöntemlerin etkinliğini test etmişlerdir. Matamoros vd. (2007), 

yapay sulak alanların PeCB giderim verimliliğinin %90'ın üzerinde olduğunu rapor etmişlerdir. Mink 

ve Horvarth (2005) PeCB'yi su kaynaklarından uzaklaştırmak için hava sıyırma ve fotokataliz yöntem-

lerini kullanmışlardır. Matamoros ve Rodriges (2016), mikroalg sistemi kullanıldığında PeCB'nin %70'e 

varan oranda uzaklaştırıldığını kaydetmişlerdir. Scholes vd. (2008) çeşitli PeCB giderme süreçlerinin 

performansını değerlendirmiş ve bu süreçleri düşük, yüksek, orta gibi PeCB uzaklaştırma verimlilikleri 

açısından sınıflandırmışlardır. Seriki vd. (2009), yapay sulak alanların PeCB giderim verimliliğinin yak-

laşık %99 olduğunu belirtmiştir. Simkovic vd. (2015), PeCB'yi sudan uzaklaştırmak için nZVI'yı kul-

lanmıştır. Bu çalışmalar incelendiğinde mevcut su-atıksu arıtma sistemlerinde PeCB giderim verimini 

artırmak için GAC ile adsorpsiyon ve ileri oksidasyon proseslerinin öne çıktığı söylenebilir. Bazı böl-

gelerde atıksuların arıtımında ise yapay sulak alanların PeCB gideriminde etkili sonuçlar vereceği so-

nucuna varılabilir. Ancak mevcut konvansiyonel içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin mikrokirletici 

gidermine yönelik modernize edilmesi sürecinde bir karar verme modeli kullanılması, maliyetlerin, yan 

ürün oluşumlarının, metabolit oluşumlarının, sarf malzeme kullanımı, uzman personel gereksinimi ve 

atık bertarafı sorunları gibi çok fazla değerlendirme kriterinin de giderim verimi haricinde göz önünde 

bulundurulması gereklidir. 

SONUÇ 

Stockholm Sözleşmesi’nde vurgulanan ve özellikle dikkat edilmesi gereken KOK’lardan biri de 

PeCB’dir. PeCB’nin doğaya karışmasındaki en büyük etken bir pestisit olan kuintozen üretimi ve kul-

lanılmasıdır. Kuintozen kullanımı neticesinde sucul ortamda, toprakta, dip çamurunda ve havada PeCB 

bulunabilmektedir. Biyoakümülasyon özelliği olan PeCB, insanlara kadar ulaşabilmekte ve özellikle 

merkezi sinir sistemi, karaciğer ve böbrekte sorunlara neden olmaktadır. Birçok ülkede bu kimyasalın 

üretimine/kullanımına kısıtlama getirilmiştir. Özellikle yüksek endüstriyel deşarjların olduğu bölgelerde 

PeCB konsantrasyonunun daha yüksek olduğu belirlenmiştir. PeCB ve türevi kimyasallar biyolojik veya 

kimyasal su arıtma yöntemleri ile giderilememektedir. Bundan dolayı yüksek konsantrasyonda PeCB 

bulunan bölgelerden özellikle sucul ortamlarda yaşayan canlılar, besin kaynağı olarak kısıtlı kullanıl-

malı veya hiç kullanılmamalıdır. Çevre ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri engellemek üzere öncelikle 

kaynakta kullanımının sınırlanması oldukça önemlidir. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapıl-

ması gerekmektedir. Sucul ortamlardan PeCB gideriminde ise diğer mikrokirleticilerin de giderimi göz 

önünde bulundurularak mevcut en iyi arıtma alternatifleriyle konvansiyonel atıksu ve içme suyu arıtma 

tesislerinin revize edilmesi gereklidir. Böylelikle çevre ve halk sağlığının korunmasına önemli katkılar 

sağlanabilir. 
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SU VE ATIKSU ARITIMINDA DOĞAL KOAGÜLANTLARIN KULLANIMI 

Seda TÖZÜM AKGÜL 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,  

Isparta / Türkiye 

Öz: Koagülasyon, işletimi kolay ve etkili olduğundan gerek yüzeysel suların gerekse atıksuların arıtıl-

masında kullanılan temel proseslerden biridir. Bu proses, suda bulunan partiküller, kolloidler ve çözün-

müş maddelerin daha büyük floklar oluşturarak çökelmesini kolaylaştırmak için çeşitli kimyasal mad-

delerin ilave edilmesiyle gerçekleştirilir. Koagülasyon prosesinde uygun koagülantın seçimi kritik bir 

öneme sahiptir. En yaygın kullanılan ve ticari olarak en başarılı koagülantlar, alüminyum ve demir tuz-

larıdır. Ancak metal koagülant kalıntıları, bazı sağlık ve çevre riskleri barındırmaktadır. Bu riskleri or-

tadan kaldırmak için zamanla klasik koagülantların yerine kullanılabilecek uygun maliyetli, toksik ol-

mayan ve çevre dostu koagülantları geliştirmeye yönelik çabalar artmıştır. Bu doğal koagülantlar, bitki-

ler, tohumlar, kabuklu deniz ürünlerinin biyokütleleri ile mikroorganizmalardan elde edilmektedir. Bu-

nun yanında bentonit, montmorillonit gibi killerin de su ve atıksu arıtımında koagülant ve koagülant 

yardımcısı olarak kullanılabildiği görülmektedir. Bu bildiride, su ve atıksu arıtımında kullanılan doğal 

koagülantlar ve onların pıhtılaştırma etkinliğine ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Bu bağlamda Moringa 

oleifera ve tanen gibi bitkisel bazlı koagülantlar ile kitosan gibi hayvansal bazlı koagülantları kullanan 

çalışmalara yer verilmiş, bu koagülantların gerçek su arıtma tesislerinde kullanımını kısıtlayan unsurlara 

değinilmiştir. Bunun yanında yine çevre dostu materyaller olarak bilinen ve kil grubuna dâhil olan ben-

tonit, montmorillonit gibi malzemelerin de çeşitli endüstriyel atıksuların arıtılmasında koagülant veya 

koagülant yardımcısı olarak kullanıldıklarında sergiledikleri koagülasyon performansları incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Moringa Oleifera, Kitosan, Bentonit, Koagülasyon, Endüstriyel Atıksu, Yüzeysel 

Su 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

En eski arıtma metotlarından biri olan koagülasyon/flokülasyon hem yüzeysel suların hem de atıksuların 

arıtımında kullanılan temel prosestir. Koagülasyon, partikülleri daha büyük floklar halinde toplayarak 

ve destabilize ederek sudaki askıda partiküller ve kolloidleri gideren bir işlemdir. Bu işlem, flokların 

hızlı bir şekilde çökelmesini ve ardından sudan kolaylıkla ayrılabilmelerini sağlar (Jiang, 2015). Gele-

neksel su ve atıksu arıtma proseslerinde demir ve alüminyum tuzları gibi kimyasal bazlı koagülantlar 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kimyasallar koagülant olarak başarılı olmalarına rağmen, düşük doz-

lar ve sıcaklıklarda verimsizliği, nispeten yüksek maliyetleri, büyük hacimlerde çamur üretimi ve arıtıl-

mış suyun pH değerini önemli ölçüde etkilemeleri gibi bazı dezavantajlara sahiptir (Shamsnejati vd., 

2015). Ayrıca alüminyum bazlı koagülantların insanlarda Alzheimer hastalığının gelişmesine neden ol-

duğunu gösteren kanıtlar da mevcuttur (Flaten, 2001). Bu sebeple, bitkisel ve hayvansal bazlı doğal 

koagülantlara odaklanılmış; mikroorganizmalardan, hayvan veya bitki dokularındanekstrakte edilebilen 

doğal koagülantların geliştirilmesine büyük bir ilgi doğmuştur. Aslında suların arıtılması için doğal ko-

agülantların kullanımı konusu, insanlık tarihi boyunca -eski çağlardan beri-kayıt altına alınmıştır. Doğal 

organik polimerlerin iki bin yılı aşkın süredir Hindistan, Afrika ve Çin’de yüksek su bulanıklıklarında 

etkili koagülantlar ve koagülant yardımcıları olarak kullanıldığı bilinmektedir (Asrafuzzaman vd., 

2011).  
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Bu çalışmada kapsamlı bir literatür araştırması yapılarak su ve atıksu arıtımında kullanılan doğal koa-

gülantlar ve bunların performanları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca su endüstrisinde kullanılabilirlik-

lerine ve bunları kısıtlayan faktörlere de yer verilmiştir. 

1. Bitkisel ve Hayvansal Bazlı Koagülantlar 

Kimyasal koagülantların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek için 

su ve atıksu arıtımında diğer potansiyel koagülant alternatiflerini araştırma ihtiyacı doğunca araştırma-

cılar son yıllarda koagülant olarak doğal kaynakların kullanılmasına yüksek oranda ilgi göstermişlerdir. 

Aslında ham suları arıtmak için (özellikle bulanıklık giderimi amacıyla) bitkisel bazlı doğal malzeme-

lerin kullanılması yeni bir fikir değildir. Doğal koagülantlar, tropikal kırsal alanlarda geleneksel su arı-

tımında yüzyıllardır evsel atıksu arıtımında kullanım noktası teknolojisi olarak kullanılmaktadır (Vija-

yaraghavan vd., 2011).Doğal koagülantların yenilenebilir hammaddelerden kolaylıkla elde edilebilme-

leri, biyolojik olarak parçalanabilir olmaları, suyun pH’ından daha az etkilenmeleri ve nispeten düşük 

maliyetli olmaları, su ve atıksu arıtımında kullanımlarını cazip kılmaktadır. Bunun yanında, daha az 

çamur ürettiklerinden potansiyel olarak çamur bertarafı ile ilgili masrafları da azalttıkları bildirilmiştir 

(Ang vd., 2020; Renault vd., 2009). Bu avantajlarından dolayı günümüzde su arıtımında koagülant ola-

rak bitkiler ve hayvanlardan elde edilen doğal materyallerin kullanıldığı, bu koagülantların koagülasyon 

performansını ve koagülasyon mekanizmasını araştıran çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi partiküllerin bir çözelti içinde kümelenmesi, dört klasik pıhtılaşma mekanizmasıyla ger-

çekleşebilir: (i) çift tabakanın sıkışması; (ii) süpürme flokülasyonu; (iii) adsorpsiyon ve yük nötralizas-

yonu; ve (iv) adsorpsiyon ve partiküller arası köprüleme (Vijayaraghavan vd., 2011).Ancak doğal bit-

kisel bazlı koagülantların baskın koagülasyon mekanizmaları -suda hidroksit çökeltileri oluşturmadık-

larından-doğal olarak inorganik ve sentetik organik pıhtılaştırıcılardan farklıdır. Adsorpsiyon mekaniz-

ması ve ardından yük nötralizasyonu veya polimerik köprüleme etkisi safsızlıkların giderilmesinde etkili 

iki baskın mekanizmadır (Ang vd., 2020; Vijayaraghavan vd., 2011).Kitosan kullanılarak çözünmüş ve 

partiküler kirletici maddenin uzaklaştırılmasındaki mekanizmanın da şu şekilde olduğu belirtilmiştir: 

Yük nötralizasyonu ile pıhtılaşma, kolloidal safsızlıkları dengesizleştirir ve küçük partikülleri büyük 

floklara aktarır (köprü oluşumu) ve çözünmüş organik maddeleri bir adsorpsiyon mekanizması ile flok-

lar üzerine adsorbe eder, bu daha sonra filtrasyon ve çökeltim yoluyla kolayca giderilebilir (Renault vd., 

2009). 

Su ve atıksu arıtımında, Moringa oleifera (MO), nirmali tohumları (Strychnos potatorum), tanen, kaktüs, 

nişasta ve nohut (Cicer areitinum) yaygın olarak kullanılan bitkisel bazlı koagülantlardır. Bunların ya-

nına atkestanesi, su sümbülü, meşe palamudu, mısır, fesleğen (Ocimum basilicum) gibi bitkilerin ekst-

raktlarının da çalışmalarda koagülant olarak kullanıldığı görülmektedir.Hayvansal bazlı koagülantlar-

dan ise en yaygın olanı kitosandır. Bugüne kadar, ticari olarak temin edilebilen doğal koagülantlar bit-

kilerden (moringa ve tanen) ve kabuklu deniz hayvanlarından (kitosan) üretilmişlerdir. Doğal koagü-

lantların geri kalanı ticarileştirilmemiş, çalışmalar laboratuvar ölçekli denemelerle sınırlı kalmıştır yahut 

yalnızca küçük ölçekli veya duruma özel uygulamalarda kullanılmaktadır (Ang vd., 2020). Aşağıda su 

ve atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılan bitkisel ve hayvansal bazlı doğal koagülantlardan bazıla-

rının çeşitli kirleticileri gidermedeki koagülasyon etkinlikleri hakkında bilgiler derlenmiştir. Tablo 1 

isebu bitkisel ve hayvansal bazlı koagülantların su arıtımındaki koagülasyon performanslarını özetle-

mektedir. 
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Tablo 1. Su ve atıksu arıtımında kullanılan bitki ve hayvansan bazlı koagülantlar ve perfor-

mansları 

Kaynak Çalışılan 

Su 

Türü Koagülasyon Şartları Optimum Gi-

derim Verim-

leri 
Koagü-

lant 

Dozu 

Çalışma Koşulları pH 

1. Moringa oleifera 

Bhatia vd.,  

2007 

Palm yağı 

end. atık-

suyu 

Koagü-

lant 

500-6000 

mg/L 

150 rpm 5 dk (HK) 

30 rpm 30 dk (YK) 

90 dk (Ç) 

4-9 %95 AKM 

%52,2 KOİ 

Vijayaragha-

van vd., 

 2013 

Tekstil 

end. 

atıksuyu 

Koagü-

lant 

10-60 

ml/L 

100 rpm 2 dk (HK) 

40 rpm 30 dk(YK) 

30 dk (Ç) 

3-9 %89 Renk 

Boulaadjoul 

vd.,  

2018 

Kâğıt end.  

Atıksuyu 

Koagü-

lant 

50-300 

mg/L 

250 rpm 3 dk (HK) 

40 rpm 30 dk (YK) 

4-9 %96 Bulanık-

lık 

%97 KOİ 

Muthuraman 

ve Sasikala, 

 2014 

Sentetik  

ham su 

Koagü-

lant 

250-1000 

mg/L 

100 rpm 4 dk (HK) 

40rpm 25 dk(YK) 

3-12 %96,7 Bula-

nıklık 

Bhuptawat 

vd., 2007 

Evsel 

Atıksu 

Koagü-

lant  

yrd. 

50-100 

mg/L 

100 rpm 2 dk(HK) 

20 rpm 10 dk (YK) 

30 dk (Ç) 

7,22 %64 KOİ 

(10mg/L alum 

ile) 

2. Tanin 

Özacar ve 

Şengil, 

2002 

Sentetik 

bulanık su 

Koagü-

lanta 

Koagü-

lant yrdb 

0,03 

mg/La 

2 mg/Lb 

200 rpm 1 dk(HK) 

45 rpm 30 dk(YK) 

15 dk (Ç) 

 

%80,5 Bula-

nıklıka 

%99 Bulanık-

lıkb (1mg/L 

alum ile) 

Sánchez-

Martín 

vd.,2010b 

Yüzeysel 

Su 

Koagü-

lant 

1-30 

mg/L 

100 rpm 2dk (HK) 

30 rpm 20 dk(YK) 

60 dk (Ç) 

4-9 %90 Bulanık-

lık 

Singh vd. Evsel 

Atıksu 

Koagü-

lant 

2-20 

mg/L 

500 rpm 2 dk (HK) _ %95 Bulanık-

lık 
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 2016 150 rpm 20 dk (YK) %69 KOİ 

%60 BOİ 

3.Kitosan  

Jagaba vd., 

2020 

Palm yağı 

end. atık-

suyu 

Koagü-

lant 

250-500 

mg/L 

250 rpm 3 dk(HK) 

30 rpm 30 dk (YK) 

60 dk (Ç) 

4,51 %98,95 

TAKM 

%98,35 Bula-

nıklık %95,88 

NH3-N 

%68,31 KOİ 

Zhang vd., 

2018 

İçme Suyu Koagü-

lant yrd. 

0,2-1 

mg/L 

250 rpm 100 sn 

(HK) 

80 rpm 11 dk+25 

rpm 7 dk (YK) 

30 dk (Ç) 

6,6-7 %87 Bulanık-

lık 

%63 ÇOK 

%82 UV254 

Syafalni vd.,  

2012 

Yüzeysel 

Su 

Koagü-

lant 

200-1600 

mg/L 

100 rpm 2 dk(HK) 

30 rpm 30 dk(YK) 

30 dk (Ç) 

2-12 %98 Bulanık-

lık 

HK:Hızlı Karıştırma, YK:Yavaş Karıştırma, Ç:Çökeltim 

1.1. Moringa Oleifera  

MO, kurak bölgelerde bile hızlı bir şekilde gelişen Moringaceae familyasına ait tropikal bir bitkidir. 

Kuzey Hindistan'ın yerli bir ağacı olan bu Moringa türü, Afrika, Asya ve Güney Amerika’nın birçok 

ülkesinde bulunmaktadır (Bhatia vd., 2007). MO, biyolojik olarak parçalanabilir olduğundan ve çevre 

için büyük miktarda çamur veya zararlı yan ürün üretmediğinden, su ve atıksu arıtımında en çok çalışılan 

doğal koagülant türüdür. MO’nun bir pıhtılaştırıcı etkisi, tohumlardaki suda çözünür dimerik katyonik 

proteinlerin varlığından kaynaklanmaktadır (Sánchez-Martín vd., 2010a).  

MO’nun laboratuvar ve pilot ölçekli uygulamaları mevcuttur (Muyibi ve Alfugara, 2003; Bhatia vd., 

2006; Sánchez-Martín vd., 2010a).Literatürdeki çalışmalar, Moringanın koagülasyon performansının 

yanında koagülasyon mekanizmasının ve izolasyon tekniklerinin araştırıldığını ve moringa tohumların-

dan elde edilen bileşiklerin su kalitesini önemli derecede iyileştirdiğini göstermektedir. MO tohumları, 

suyun bulanıklığını, sertliğini azaltır ve suyu mikroorganizmalardan arındırır (Ndabigengesere ve Na-

rasiah, 1998). MO’nun yüksek bulanıklığa sahip sularda, düşük bulanıklığa sahip sulara göre daha yük-

sek pıhtılaşma kapasitesine sahip olduğu görülmüştür (Muthuraman ve Sasikala, 2014).Yüzeysel su-

larda sıkça araştırılan MO’nun koagülasyon kabiliyetinin süt, içki, deri, mezbaha, tekstil, kâğıt ve boya 

gibi çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımında da etkili olduğu görülmüştür. Örneğin, Vijayaraghavan vd. 

(2013), sentetik tekstil atıksularından MO ile %89 renk giderimi sağlamış ve bu doğal koagülantın kon-

vansiyonel koagülanttan (alum) daha etkili olduğunu belirtmiştir. Boulaadjoul vd. (2018) ise,kâğıt en-

düstrisi atıksularının birincil arıtımını geliştirmek için MO tohum tozu kullanımının uygun ve umut ve-
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rici bir alternatif olduğunu belirttikleri çalışmalarında, bulanıklık ve KOİ açısından yüksek giderim ve-

rimleri elde etmişlerdir (bk. Tablo 1). MO, yüzeysel suların ve atıksuların arıtımında geleneksel koagü-

lantlar ile kombinasyon halinde de kullanılabilir. Örneğin, Bhuptawat vd. (2007), tek başına 100 mg/L 

MO dozunda %50 KOİ giderimi elde ederlerken, 10 mg/l alum ve 100 mg/l MO tohum dozlarını birlikte 

uygulandığında, KOİ giderim verimini %64’e çıkarmışlardır. 

Moringa ekstraktları, protein bileşenlerinin yanında karbonhidrat ve lipitleri (safsızlıklar) de içermekte-

dir. Karbonhidratlar çözeltideki organik madde seviyesinin artmasına, lipit içeriği ise flok oluşumunu 

engellenmesine sebep olur. Bu problemi çözmek için koagülantın saflaştırılması ve ekstraksiyon yönte-

minin geliştirilmesi gerektiği önerilmiştir (Vijayaraghavan vd., 2011; Ang vd., 2020). En basit ekstrak-

siyon yöntemi, temiz su kullanılmasıdır. Jung vd. (2018), toz Moringa tohum çekirdeğinden pıhtılaştırıcı 

bileşikleri (pozitif yüklü proteinler) serbest bırakmak için suyla karıştırmıştır. Bazı çalışmalarda ise ko-

agülant maddenin saflaştırılmasında NaCl kullanılmıştır. Tuz kullanılarak yapılan saflaştırma işleminin 

su kullanılarak yapılana göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir (Megersa vd., 2019). 

1.2. Tanin 

Tanin, Akasya, Kestane veya Schinopsis gibi ağaçların kabuğundan elde edilen büyük polifenol bileşik-

lerine verilen genel bir isimdir. 10-10.000 arasında değişen moleküler ağırlıklara sahip bu polimer ge-

leneksel olarak deri endüstrisinde tabaklama maddesi olarak kullanılmaktadır (Yin, 2010).Tanin, çevre 

dostu, toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilirbir madde olduğundan su arıtımında yaygın şe-

kilde kullanılmaktadır. Bunun yanında tanin bileşiklerinin hem zaman hem de ekonomik olarak zorla-

yabilecek ileri saflaştırma ve izolasyon işlemleri gerektirmediğinden, çalışılan diğer doğal koagülantlara 

göre daha avantajlı olduğu belirtilmiştir (Choy vd., 2014).Taninin su arıtımında koagülant olarak kulla-

nımındaki etkinliği, ektrakte edilen taninlerin kimyasal yapısına ve modifikasyon derecesine bağlıdır 

(Özacar ve Şengil, 2003).  

Özacar ve Şengil (2002), Türk meşe palamudundan elde ettikleri tanininsentetik bulanık suyun arıtı-

mında hem koagülant hem de koagülant yardımcısı olarak son derece etkili olduğunu belirtmişlerdir. 

Bunun yanındaalum ile birlikte tanini koagülant yardımcısı olarak test ettiklerinde 1 mg/L kadar düşük 

dozlarda tanin kullanımının gerekli alum miktarını azalttığını ve suyun bulanıklığını 300 FTU’dan 2 

FTU’a azalttığını belirtmişlerdir (Özacar ve Şengil, 2003).Doğal taninleri kullanan bu çalışmaların ya-

nında ticari olarak temin edilebilen Tanfloc, Silvafloc gibi tanen bazlı koagülantları kullanan çalışmalar 

da mevcuttur (Sánchez-Martín vd.,2010b,c; Singh vd., 2016). Bir çalışmada Tanfloc, koagülasyon/flo-

külasyon, çökeltim ve yavaş kum filtrasyonu birimlerinden oluşan pilot tesiste bir ön arıtma maddesi 

olarak kullanılmıştır (Sánchez-Martín vd., 2010c).Başka bir çalışmada 20 mg/L Silvafloc kullanılarak 

Guadiana Nehri’nin bulanıklığı %90 azaltılmıştır (Sánchez-Martín vd.,2010b). 

Tanenin insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğuna dair endişeler vardır. Bu endişeler su arıtımında 

kullanımını sınırlandırmış olabilir. Ancak bazı çalışmalarda tanen bazlı koagülant ile arıtımdan sonra 

kalıntı polifenol seviyesinin (mg/L olarak tanik asit eşdeğeri)çayda bulunan değerden bile düşük olduğu 

belirtilmiştir(Sánchez-Martín vd.,2010b). 

1.3.Kitosan  

Su arıtımında yaygın olarak kullanılan diğer bir doğal koagülant da kitosandır. Doğal bir polisakkarit 

olan kitosan, yengeç, karides, ıstakoz gibi kabukluların koruyucu tırnak etlerinin ve bazı mantarların 

hücre duvarlarının temel bileşeni olan kitinin alkalin deasetilasyonuyla elde edilmektedir(Bina vd., 
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2009). Kitosanın su arıtımında kullanılmasını teşvik eden pek çok avantajı bulunmaktadır. Kitosan so-

ğuk suda ve düşük konsantrasyonlarda, metal tuzlarından daha etkilidir. İkincil kirlenme sorunlarına 

neden olabilecek kalıntı metaller bırakmaz. Alum ile kıyaslandığında daha düşük hacimlerde ve daha 

yüksek yoğunluğuna sahip çamur üretir, bu da çamurun daha kolay kurumasını sağlar (Renault vd., 

2009).Pek çok bilim adamı tarafından boya, bulanıklık, sertlik, bakteri gideriminde ve çeşitli endüstriyel 

atıksulardan KOİ ve askıda katı maddelerin gideriminde koagülant olarak kullanılmıştır ve elde edilen 

sonuçlar ümit vericidir. Oktav Akdemir (2018), asit kırmızısı boyasının gideriminde koagülant olarak 

kitosan kullanımı ile %70 renk, %60 KOİ giderimi elde etmiştir. Kitosanın, kil veya Al temelli tuzlarla 

birlikte kullanımının (koagülant yardımcısı ya da birincil koagülant olarak) koagülasyon performansını 

geliştirdiği ve kalıntı Al miktarını azalttığı belirtilmiştir (Syafalnivd., 2012; Hu vd., 2013). Örneğin, 

Syafalni vd. (2012), ham sulardan bulanıklık giderimi için birincil koagülant olarak kitosanı, yardımcı 

koagülant olarak bentoniti kullanmışlardır. Deneyler neticesinde bentonit-kitosanın %98’e varan yüksek 

bulanıklık giderimi sağladığı belirtilmiştir (bk. Tablo 1). 

2.Kogülant ve Koagülant Yardımcıları Olarak Kullanılan Kil Mineralleri 

Kil mineralleri, doğada bol miktarda bulunmaları ve sahip oldukları yüksek iyon değiştirme kapasitesi, 

absorpsiyon ve katalizör özellikleri sayesinde su ve atıksu arıtımında kullanılan düşük maliyetli, doğal 

materyallerdir. Kil mineralleri palm yağı atıksuları, peyniraltı suyu, rafineri atıksuları gibi çeşitli en-

düstriyel atıksuların ve yüzeysel suların arıtılmasında koagülant ya da koagülant yardımcısı olarak kul-

lanılmıştır (Behera vd., 2015;Özgüven vd, 2020; Jagaba vd.,2020).Tablo 2’de, su ve atıksu arıtımında 

kullanılan çeşitli kil minerallerinin koagülant/koagülant yardımcısı olarak kullanıldıklarında gösterdik-

leri koagülasyon performansları verilmiştir. Hasçakır ve Dölgen (2008), oluklu mukavva üretimi atık-

sularının arıtımında kaolinitin hem koagülant hem de koagülant yardımcısı olarak performansını değer-

lendirmişlerdir. Koagülant yardımcısı olarak kaolinit kullanımında giderim mekanizması, metal tuzları-

nın oluşarak çökelmeleri, adsorpsiyon mekanizması ve kaolinitin tanecikler arası köprü vazifesi görerek 

destabilizasyonu sağlaması şeklinde açıklanmıştır (Hasçakır ve Döngel, 2008). Literatürdeki çalışma-

lardan bentonit, montmorillonit, kaolinit gibi kil minerallerinin tek başına koagülant olarak kullanılma-

sındansa metal bazlı koagülantlarla birlikte koagülant yardımcısı olarak kullanılmasının daha yaygın 

olduğu görülmektedir. Metal bazlı koagülantlar ile birlikte kil minerallerinin kullanılması hem koagü-

lasyon performansını geliştirmekte hem de arıtmadan sonra kil minerallerinin sudan çökeltimle ayrıl-

masını kolaylaştırmaktadır. Aygun ve Yilmaz (2010), koagülant demir klorür ile birlikte koagülant yar-

dımcısı olarak kil minerallerinin (montmorillonit ve bentonit) kullanılmasının KOİ giderimini %74’ten 

%84’e çıkardığını gözlemlemişlerdir. 
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Tablo 2. Su ve atıksu arıtımında koagülant ve koagülant yardımcısı olarak kullanılan kil mine-

ralleri ve performansları 

Referans-

lar 

Çalışılan Su Türü Koagülasyon Şartları Optimum Gide-

rim Verimleri 
Koagü-

lant Dozu 

Çalışma Koşul-

ları 

pH 

Hasçakır 

ve Dön-

gel, 2008 

Oluklu mu-

kavva üre-

timi atıksu-

ları 

Kaolinit 

(Koagülant 

yrd.) 

2-6 mg/L 240 rpm 1 

dk(HK) 

24 rpm 45 

dk(YK) 

45 dk (Ç) 

2-

11 

%99 KOİ 

%83 AKM 

%85 yağ-gres 

Aygun ve 

Yılmaz, 

2010 

Deterjan 

 atıksuları 

Montmorillo-

nit Bentonit 

(Koagülant  

yrd.) 

25-750 

mg/L 

150 rpm 5 

dk(HK) 

30 rpm 30 

dk(YK) 

60 dk (Ç) 

4-

12 

%84KOİ   

Behera 

vd.,2015 

Farmasötik 

atıksu 

Bentonit 

(Koagülant) 

300-

1700mg/

L 

10 dk (HK) 

10 dk (YK) 

20 dk (Ç) 

4-9 %55KOİ 

%70 

Bulanıklık  

Jagaba 

vd.,  

2020 

Palm yağı  

end. atıksuyu 

Zeolit 

(Koagülant) 

200-1200 

mg/L 

250 rpm 3 dk 

(HK) 

30 rpm 30 dk 

(YK) 

60 dk (Ç) 

4,5

1 

%96,82 TAKM 

%91,98 Bula-

nıklık 

 %93,54 NH3-N 

%61,89 KOİ 

Özgüven 

vd., 2020 

Peynir altı 

suyu 

Montmorillo-

nit 

(Koagülant) 

250-2000 

mg/L 

100 rpm 5 dk 

(HK) 

20 rpm 15 dk 

(YK) 

30 dk (Ç) 

4-

8,5 

%88 KOİ 

%89 AKM 

HK:Hızlı Karıştırma, YK:Yavaş Karıştırma, Ç:Çökeltim 

SONUÇ  

İnsanların tüketimi için gerekli temiz su temininde ve atık suyun güvenli deşarjında arıtma tesislerinin 

vazgeçilmez bir prosesi olan koagülasyon, birçok araştırmada ele alınmış popüler bir konudur. Kimyasal 

koagülantlara alternatif olarak doğal kaynaklardan elde edilen doğal koagülantlara ilgi büyüktür. Su ve 

atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılan doğal koagülantlar çeşitli doğal kaynaklardan elde edilmek-

tedir. Bu koagülantlardan Moringa oleifera, tanen bazlı koagülantlar ile kitosan en çok araştırılanlarıdır. 
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Çevre dostu, düşük maliyetli olmaları ve doğada bol bulunmaları gibi avantajlara sahip olan bu mater-

yaller, koagülant veya koagülant yardımcısı olarak kullanılırlar. Yürütülen pek çok çalışma, doğal koa-

gülantların sularda bulunan organik maddeler, kolloidler ve askıda katı maddeler gibi safsızlıkların gi-

deriminde etkili olduklarını ve standartlara uygun kalitede su ürettiklerini kanıtlamıştır. Ancak doğal 

koagülantların su arıtma tesislerinde kimyasal koagülantlara göre kabulü düşük olup kullanımları halen 

sınırlıdır. Doğal koagülantların laboratuvar ölçekli çalışmalarda etkinlikleri kanıtlanmış olsa da yeşil 

doğaları sebebiyle koagülasyon kaliteleri tam olarak kontrol edilememektedir ve gerçek su arıtma tesis-

lerindeki performansları hakkında belirsizlikler mevcuttur. Bunun yanında doğal koagülantların hazır-

lanması aşamasında kullanılan kapsamlı safsızlaştırma (pıhtılaşma aktivitesine sahip olmayan safsızlık-

ların giderilmesi için) ve ekstraksiyon işlemleri de ek maliyetler oluşturmakta ve zaman gerektirmekte-

dir. Bütün bu zorluklar, koagülantların gerçek su arıtma tesislerinde kullanımını kısıtlayan faktörler ola-

rak sayılabilir. Ancak basit ve düşük maliyetli saflaştırma ve ekstraksiyon yöntemlerinin geliştirilmesi 

ile kimyasal koagülantların yerini alabilecek potansiyele sahiptirler. Bu bağlamda ilk aşamada, gerçek 

su arıtma tesislerinde benimsenmesini teşvik etmek için doğal koagülantların kimyasal koagülantlarla 

birlikte kullanılarak (koagülant yardımcısı olarak) su arıtma pazarına dâhil olması sağlanabilir. Böyle-

likle kullanılan kimyasal koagülantların miktarı azalırken arıtma prosesinin verimi de arttırılmış olur.  
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İÇME SUYU ARITIMINDA KULLANILAN DEZENFEKTANLARIN ÇEVRESEL RİSK 

ANALİZİ 

Cihan ÖZGÜR 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, 

Isparta / Türkiye 

Öz: Bu çalışmada içme suyu arıtma tesisi dezenfeksiyon ünitelerinde kullanılması önerilen farklı de-

zenfektanların risk değerlendirme analizi ve çevresel risk analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Ülke-

mizde yürürlükte olan İçme Suyu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği’ne göre her içme suyu arıtma 

tesisi son dezenfeksiyon prosesini uygulamak zorundadır. Son dezenfeksiyon süreci UV/klorlama veya 

klorlama veya klordioksit veya kloraminasyon ile yapılabilmektedir. Bu dezenfektanların malzeme gü-

venlik bilgi formları incelendiğinde maruz kalanlar üzerinde ciltte, gözde ve üst solunum yollarında 

oldukça tahriş edici olduğu görülmüştür. Bu olumsuzluklardan dolayı dezenfektanları kapsayan küçük 

çaplı bir risk analizi gerçekleştirilmesi fikri ortaya çıkmıştır. Risk değerlendirme analizi L matris kulla-

nılarak gerçekleştirilmiştir. UV/Klorlama ve Klorlama süreçleri için gerçekleştirilen risk analizinde en 

yüksek riskin “dezenfektanların cilde teması sonucu” ortaya çıktığı tespit edilirken, çevresel boyutun 

eklenmesi ile birlikte en yüksek risk “dezenfektanın hazırlanması sonucu oluşabilecek kazalar olarak” 

değişmiştir. Benzer şekilde klor dioksit kullanımında gerçekleştirilen risk analizinde en yüksek risk 

“klor dioksitin cilt ve solunum yollarına teması” sonucu tespit edilirken, çevresel boyut eklendiğinde bu 

iki riske ek olarak en yüksek risk “klor dioksitin patlaması” da eklenmiştir. Kloramin kullanımı için 

hazırlanan risk analizinde ve risk analizine dahil edilen çevresel boyut analizinin her ikisinde de en 

yüksek risk “ehil olmayan kişilerin kloramine temas etmesi” olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda 

çevresel risk boyutunun risk analizlerine oldukça farklı bir bakış açısı getirdiği sonucuna varılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Klorlama, Klor Dioksit, Kloramin, L Tipi Matris, Risk Analizi 

 

GİRİŞ 

Mikrobiyal kaliteyi arttırmak için kimyasal dezenfektan kullanımı 20. yy’da başlamasına rağmen, mik-

robiyal kaliteyi sağlamak için ilk dezenfeksiyon uygulaması olarak kabul edilen kaynatma işlemi M.Ö. 

4000’li yıllarda gerçekleştirilmiştir (Mishra vd., 2016). Kolera, tifo, dizanteri gibi su kaynaklı hastalıklar 

ile mücadelede 20. yy’da uygulanması gereken temel proses kimyasal dezenfeksiyondur (Cortes ve Mar-

cos, 2018; Hu vd., 2018; Roth ve Cornwell, 2018). Dezenfeksiyon günümüz su arıtımının tamamlayıcı 

bileşenidir (Alexandrou vd., 2018; Cortes ve Marcos, 2018). 

Klor, yüksek oksidasyon etkinliği ve düşük maliyetinden dolayı dünya genelinde en yaygın kullanılan 

kimyasal dezenfektan türüdür (Kumari ve Gupta, 2015). Klor haricinde ozon, klordioksit, monoklora-

min en fazla kullanılan diğer dezenfektan türleridir (Voukkali ve Zorpas, 2015). 

Klor dünya geneli içme suyu arıtma tesislerinde ve dağıtım şebekelerinde en fazla kullanılan dezenfek-

tan türüdür (Al-Otoum vd., 2016; Guo vd., 2016; Hong vd., 2016; Jia vd., 2016; Fu vd., 2017). Klor 

ucuz olması ve kolay işletilebilir olması açısından tercih edilmektedir. Halk sağılığı açısından patojen 

öldürme potansiyeli göze alındığında klor çok etkili bir dezenfektandır. Klor katı (Ca(OCl)2) (Denklem 

1), sıvı (NaOCl) (Denklem 2) ve gaz (Cl2) (Denklem 3) olarak sulara tatbik edilebilmektedir.  
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NaOCl +  H2O →  HOCl(suda) +  Na(suda)
+ +  OH(suda)

−       (1) 

Ca(OCl)2 +  2H2O →  2HOCl(suda) +  Ca(suda)
2+ +  2OH(suda)

−      (2) 

Cl2(gaz) + H2O → HOCl(suda) +  H(suda)
+ + Cl(suda)

−       (3) 

Klor tatbikinde en önemli fiziksel faktörler sıcaklık ve pH’dır. pH 4’ün altında klor sularda elementel 

klor formunda bulunmaktadır. Elemental klor toplamı, hipokloröz asit ve hipoklorit iyonunun toplamı 

olarak ifade edilmektedir. Artan sıcaklık ile birlikte artan ayrışma ile HOCl miktarı azalmaktadır. Bu-

nunla birlikte, dezenfeksiyon performansı açısından, bu etki yüksek sıcaklıktaki oksidasyonun büyük 

ölçüde artmış aktivitesi ile telafi edilir. Sonuç olarak, belirli bir pH değeri için, yüksek sıcaklıkta geliş-

miş dezenfeksiyon performansı oluşur. 

Monokloramin klordan 200 kat daha az etkili bir dezenfektandır. Ön dezenfektan olarak her zaman yük-

sek oksidasyon potansiyeline sahip bir dezenfektan seçilmelidir. 10 oC’de USEPA dezenfeksiyon etkin-

liği değerini 1850 mg.dk/L ve 1491 mg.dk/L konsantrasyonlarında sırasıyla 3 log Giardia inaktivasyonu 

ve 4 log virüs inaktivasyonu için gerekli olduğunu belirtmiştir. İkincil dezenfektan olarak en iyi klor 

alternatifi monokloramindir. Monokloramin klorla kıyaslandığında dağıtım sistemi içinde daha uzun 

süre istikrarlı bir şekilde kalabilmektedir. USEPA minimum ve maksimum monokloramin dozunu 0,4 

mg/L ve 4 mg/L olarak önermektedir. Üst limit teorik kırılma noktası klorlaması temel alınarak hesap-

lanmıştır. Birincil dezenfektan olarak monokloramin seçilmesi durumunda maksimum limit olan 4 

mg/L’nin insan sağlığı için bir risk teşkil etmediği bilinmektedir (USEPA, 2011). Monokloramin, dik-

loramin ve trikloramin oluşum aşamaları Denklem 4-5-6’da gösterilmektedir. 

HOCl +  NH3 →  H2O +  NH2Cl (Monokloramin)      (4) 

HOCl +  NH2Cl →  H2O +  NHCl2 (Dikloramin)      (5) 

HOCl +  NHCl2 →  H2O +  NCl3 (Trikloramin)                        (6) 

Klor dioksit, klor benzeri, rahatsız edici bir kokuya sahip sentetik, yeşil-sarımsı bir gazdır. Klor dioksit, 

nötr bir klor bileşiğidir. Klor dioksit hem kimyasal yapısında hem de davranışında temel klordan çok 

farklıdır. Klor dioksit küçük, uçucu ve çok güçlü bir moleküldür. Seyreltilmiş sulu çözeltilerde klor 

dioksit serbest bir radikaldir. Yüksek konsantrasyonlarda indirgeyici maddelerle güçlü reaksiyona girer. 

Klor dioksit, klor gazı, oksijen gazı ve ısıya ayrışan kararsız bir gazdır. Klor dioksit güneş ışığı ile foto-

oksitlendiğinde, parçalanır. Klor dioksit reaksiyonlarının son ürünleri klorür, klorit ve klorattır. 

Klor dioksit basınç altında patlayıcıdır. Taşınması zordur ve genellikle yerinde üretilir. Klor dioksit 

genellikle sulu bir çözelti veya gaz olarak üretilir. Asidik sodyum klorit veya sodyum klorat çözeltile-

rinde üretilir. Büyük kurulumlarda, sahada klor dioksit üretimi için sodyum klorit, klor gazı, sodyum 

hidrojen klorit ve sülfürik veya hidrojen asit kullanılır. Klor dioksit gazı üretmek için, hidroklorik asit 

veya klor, sodyum klorit ile bir araya getirilir. Ana reaksiyonlar Denklem 7 ve Denklem 8’de gösteril-

mektedir: 

2NaClO2 +  Cl2 → 2𝐶𝑙𝑂2 + 2NaCl        (7) 

5NaClO2 +  4HCl → 4𝐶𝑙𝑂2 + 5NaCl + 2𝐻2𝑂       (8) 

Risk analizi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olan faktörleri belirleyerek, 

görünmeyen tehlikelerin ortaya çıkmasını engelleyen bir kurallar bütünüdür. Risk analizi hazırlamanın 

çalışma ortamında yazılı talimatların oluşması, yazılı politikaların belirlenmesi, çalışanların iş sağlığı 

ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, çalışma ortamında tehlikelerin ve alınması 
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gereken tedbirlerin belirlenmesi, güvenlik tedbirlerinin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesine ola-

nak sağlaması ve çalışma ortamı için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve 

tehlikelerin ortadan kaldırılması için yararları bulunmaktadır (Gökdere, 2017). 

Bu çalışmada da içme suyu arıtma tesislerinde özellikle dezenfeksiyon ünitelerinde kullanılan dezen-

fektanlardan ileri gelebilecek riskler belirlenmiş, olasılık ve şiddetleri de analiz edilmiştir. Tüm içme 

suyu arıtma tesislerinde uygulanması zorunlu olan dezenfeksiyon prosesi üzerine gerçekleştirilen risk 

analizinin bu alanlarda çalışma yapan uzmanlara yol gösterici özellikte olması hedeflenmektedir. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı içme suyu arıtma tesislerinde son dezenfektan olarak kullanılan UV/klorlama, 

klorlama, klordioksit ve kloraminlerden kaynaklanabilecek risklerin, risk değerlendirme metodu olan L 

tipi risk değerlendirme yöntemine çevresel boyut faktörü eklenerek tespit edilmesidir. 

KAPSAM 

Bu çalışmada farklı dezenfektanların L tipi risk değerlendirme metoduna göre risk analizi gerçekleşti-

rilmiş ve çevresel boyut faktörü eklenerek risklerin önem sıralamasını ne şekilde etkilediği tespit edil-

miştir. 

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında, farklı içme suyu arıtma tesislerinin laboratuvarlarında ve işletme aşamasında ça-

lışan teknik personeller ile sözlü görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca benzer sistemlerin kullanıldığı 

yüzme havuzlarında çalışan teknik personeller ile de görüşmeler sağlanmıştır. Çalışmada kolay uygula-

nabilirliği nedeniyle hemen her işletmede sıklıkla uygulanabilen L tipi risk değerlendirme analizi kulla-

nılmıştır. Bu yöntemde meydana gelebilecek tehlikelerden kaynaklanabilecek olasılık ve şiddet para-

metreleri dikkate alınmaktadır. Her bir parametre 1-5 aralığında değer almaktadır. Olasılık ve şiddet 

parametreleri için değerler tablosu sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 1. Olasılık parametreleri için ölçü değerleri (Özkılıç, 2005) 

Olası-

lık 

Açıklama 

1 Hemen hemen hiç 

2 Çok az (Yılda bir) 

3 Az (Yılda birkaç kez) 

4 Sıklıkla (Ayda bir) 

5 Çok sıklıkla (Haftada bir, her gün) 
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Tablo 2. Şiddet parametresi için ölçü değerleri (Özkılıç, 2005) 

Şiddet Açıklama 

1 İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilk yardım gerektiren 

2 İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan 

3 Hafif yaralanma, kısa süreli tedavi 

4 Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı 

5 Ölüm, sürekli iş göremezlik 

L tipi risk değerlendirme analizi yöntemiyle her bir tehlikenin risk değerlendirme puanı Denklem 1’e 

göre hesaplanmaktadır. 

Risk Değerlendirme Skoru (RDS)=Olasılık*Şiddet (1) 

Hesap yapılırken tehlikenin olasılığı göz önüne alınarak 1-5 arası puanlanır. Aynı şekilde şiddet tablo-

sundan da tehlikeye göre 1-5 arası bir puan seçilir ve her iki değerin çarpımı ile RDS hesaplanır. RDS 

sonucuna göre 1-6 arası değer alanlar “Mevcut durumda iş sağlığını ve güvenliğini tehlikeye sokacak 

risk az miktarda, koruyucu ekipman ve eğitimle risk azaltılabilir” olarak sınıflanır. RDS sonucu 8-12 

arası değer alanlar “Emniyet tedbirlerinin alınması gerekmektedir. İlk fırsatta bu tedbirler uygulamaya 

geçirilerek risk minimize edilmelidir” olarak sınıflanır. RDS skoru 15-25 arası puan alanlar ise “Acil 

olarak emniyet tedbirleri alınmalı, yeterli kontrol tedbirleri alınıncaya kadar çalışma durdurulmalı, in-

sanlar uzak tutulmalı ve yönetim bilgilendirilmelidir” şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

Tablo 3. Çevresel risk analizi puanlaması (Güner, 2018) 

Puan Açıklama 

1 Çevreye herhangi bir zarar vermemektedir. 

2 Çevreye zararlı etkisi vardır ama önlem ile kontrol altına alınabilir. 

3 Çevreye çok fazla, kalıcı, zararı vardır. 

 

BULGULAR 

İçme suyu arıtma tesislerinde tehlike ve tehlike sonucu oluşan risklerin risk değerlendirme puanları ve 

çevresel risk analizi sonucu elde edilen yeni puanlar ve sıralamalar her bir dezenfektan için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. Dezenfektanlardan ileri gelen kayda değer riskler şu şekildedir:  

Risk (1) Dezenfektanın cilde teması sonucu yaralanmalar 

Risk (2) Dezenfektanın solunması sonucu meydana gelebilecek kazalar 

Risk (3) Dezenfektanların patlaması sonucu kazalar 

Risk (4) Dezenfektanların yeni kaplara aktarılması sonucu meydana gelebilecek kazalar 

Risk (5) Dezenfektan hazırlanması sırasında oluşabilecek kazalar 

Risk (6) Dezenfektanların toprağa veya suya veya havaya karışması  
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Risk (7) Ehil olmayan kişilerin dezenfektanlara teması sonucu zarar görmeleri 

UV/Klorlama veya Klorlama 

UV/Klorlama prosesi içme suyu arıtma tesislerinde son dezenfektan olarak kullanılması önerilen yön-

temlerden biridir. UV radyasyonunun şebekede bakiye bırakmama özelliğinden dolayı akabinde bir ser-

best klor kaynağı kullanılmalıdır. UV radyasyon kullanılacak serbest klor konsantrasyonunun azalma-

sına olanak sağlamaktadır. UV akabinde kullanılan klorlama katı-sıvı-gaz klor formları şeklinde uygu-

lanabilmektedir. Her üç klor formu da eğer suyun pH değeri 8’in altında ise kullanıma uygundur. Aksi 

halde sularda kanserojen olduğu bilinen dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşumuna katkı sağlayacaktır. 

Kullanılan klor dozunun “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” uyarınca toplam triha-

lometan konsantrasyonunun 100 g/L altında olması sağlanmalıdır. Şebekenin en uç noktasında son 

tüketiciye ulaşan suda 0,2-0,5 mg/L aralığında serbest klor bulunmalıdır. 

Tablo 4. UV/Klorlama veya Klorlama nedeniyle oluşan çevresel risk analizi 

Tehlike ve Oluşturduğu Risk Olasılık Şiddet RDS Sıra Çevre Puan Sıra 

Risk (1) 5 3 15 1 1 15 2 

Risk (2) 3 4 12 2 1 12 4 

Risk (3) 1 1 1 7 1 1 7 

Risk (4) 5 1 5 4 3 15 2 

Risk (5) 5 2 10 3 2 20 1 

Risk (6) 2 1 2 6 3 6 5 

Risk (7) 4 1 4 5 1 4 6 

(1) UV kimyasal bir dezenfektan olmadığı için sadece klordan ileri gelen etkiler değerlendirilmektedir. 

Klorun cilt ile teması sonucu ciltte tahrişe neden olur ve kısa süreli hassasiyet oluşmasına neden olur. 

Temas eden bölgenin bol su ile yıkanması gerekmektedir. (2) Klorun solunması halinde ise kazazedede 

nefes güçlüğü meydana gelebilir ve süratli bir şekilde doktor görüşüne başvurulmalıdır. (3) Klorun pat-

lama özelliği yoktur. (4) Sıvı klorun kaplara aktarılması esnasında bir miktar taşma ya da dökülme mey-

dana gelebilir. Çevresel açıdan incelendiğinde klor sucul canlılar için oldukça toksiktir. Toprakta kalıcı 

değildir ancak toprağa teması istenmemektedir. (5) Klorun her formu çalışanlar için sürekli temas ha-

lindedir. Ancak hazırlık esnasında meydana gelebilecek kazalar kontrol edilebilir türdedir. (6) Klorun 

toprağa ve su kaynaklarına ayrıca kanalizasyona da karışması engellenmelidir. (7) Güvenlik işaret ve 

levhaları ile görevli olmayan kişilerin dezenfektanlara yaklaşması engellenmelidir. Risk analizi sonu-

cuna göre Risk (1) en yüksek risk değerlendirme puanına sahip iken, çevresel boyut dahil edildiğinde 

Risk (5) en yüksek puana ulaşmaktadır.  

Klordioksit 

Klordioksit, klordan farklı olarak tüm pH değerlerindeki sulara uygulanabilir. Ancak klordioksit yerinde 

üretilip tatbik edildiği için kalifiye personel ihtiyacı söz konusudur. Sularda tat ve koku olması duru-

munda da uygulanabilir ancak çözünmüş organik karbon konsantrasyonu 2,5 mg/L’nin üstünde ise öne-

rilmez. Sularda oldukça toksik olan klorit ve klorat gibi yan ürünlerin oluşumundan sorumludur. 
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Tablo 6. Klordioksit nedeniyle oluşan çevresel risk analizi 

Tehlike ve Oluşturduğu Risk Olasılık Şiddet RDS Sıra Çevre Puan Sıra 

Risk (1) 3 4 15 1 1 15 1 

Risk (2) 3 4 15 1 1 15 1 

Risk (3) 1 5 5 5 3 15 1 

Risk (4) 1 1 1 6 1 1 6 

Risk (5) 3 2 6 4 1 6 5 

Risk (6) 1 1 1 6 1 1 6 

Risk (7) 2 4 8 3 1 8 4 

(1) Klor dioksit cilde temas ettiğinde oldukça toksik yapısından dolayı cilt yüzeyinde rahatsız edici bir 

soruna neden olur. (2) Solunması durumunda da üst solunum yollarında ve akciğer dokusunda tahriş 

edici özelliktedir. (3) Klor dioksit tesislerinde daha güvenilir olmasından dolayı tam otomatik sistemler 

tercih edilmelidir. Klordioksit jeneratöründe verim %95 üstü olmalıdır. Serbest klor miktarı da %3’ten 

az olmalıdır. Eğer klor dioksitin havadaki hacimsel oranı %10’un üzerine çıkarsa patlama ve yangınlar 

oluşabilmektedir. (4) Klor dioksit uzun süreli depolamaya elverişli değildir. (5) Klor dioksit aşırı dere-

cede uçucu bir dezenfektan olduğundan oldukça kararsızdır. Hazırlık aşaması oldukça dikkatli ancak 

süratli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. (6) Klor dioksit zirai uygulamalarda da oldukça sıklıkla kulla-

nılmaktadır. Toprakta kalıcı değildir. (7) Güvenlik işaret ve levhaları ile görevli olmayan kişilerin de-

zenfektanlara yaklaşması engellenmelidir. Klordioksit kullanımı ile gerçekleştirilen risk analizinde en 

yüksek puanı Risk (1) ve Risk (2) almaktadır. Risk analizi akabinde gerçekleştirilen çevresel boyut ana-

lizinde ise en yüksek puanı Risk (1), Risk (2) ve Risk (3) almaktadır. Klor dioksitin patlayıcı özelliği bu 

dezenfektanı çevresel risk analizinde üst sıralara taşımaktadır. 

Kloramin 

Kloramin klor ile kıyaslandığında klordan 200 kat daha az etkili bir dezenfektandır. Hipokloritin amon-

yak ile tepkimelerinden oluşan kloramin, monokloramin, dikloramin ve trikloramin formlarına dönüşe-

bilmektedir.  

  



SÖZEL SUNUM TAM METİNLER 

81 

Tablo 7. Kloramin nedeniyle oluşan çevresel risk analizi 

Tehlike ve Oluşturduğu Risk Olasılık Şiddet RDS Sıra Çevre Puan Sıra 

Risk (1) 5 1 5 2 1 5 3 

Risk (2) 5 1 5 2 1 5 3 

Risk (3) 1 1 1 7 1 1 7 

Risk (4) 4 1 4 4 1 4 5 

Risk (5) 4 1 4 4 1 4 5 

Risk (6) 3 1 3 6 2 6 2 

Risk (7) 5 2 10 1 1 10 1 

(1) Kloramin klordan çok daha az etkili bir dezenfektan olduğu için insanlar üzerindeki etkileri de klorun 

etkilerinden daha az olmaktadır. (2) Soluma esnasında kloraminin ölümcül ya da uzun süreli kalıcı et-

kiler göstermediği bilinmektedir. (3) Kloraminin patlaması söz konusu değildir. (4) Kloraminin aktarımı 

esnasında dezenfektanın kendisinden kaynaklı felaketlerin oluşması beklenen bir durum değildir. (5) 

Klor-amonyak tepkimeleri sonucu hazırlanan kloramin, klor ve amonyağın solunması neticesinde tahriş 

edici özelliklerinden dolayı bir risk faktörü olabilir. (6) Kloraminin yapısında bulunan klorun sucul can-

lılar üzerinde oldukça toksik olduğu bilinmektedir. Ayrıca toprağa ulaşması istenmemektedir. (7) Gü-

venlik işaret ve levhaları ile görevli olmayan kişilerin dezenfektanlara yaklaşması engellenmelidir. Ger-

çekleştirilen risk analizinde en yüksek riskin Risk (7)’den kaynaklandığı tespit edilmiştir. Risk değer-

lendirmesinde çevresel boyut dahil edildiğinde sonuç değişmemiştir ve en yüksek risk tekrar Risk (7) 

olarak belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada L tipi risk değerlendirme yöntemi kullanılarak UV/Klorlama, Klorlama, Klor Dioksit ve 

Kloraminin son dezenfektan olarak kullanıldığı/kullanılabileceği içme suyu arıtma tesislerinin çevresel 

risk analizi belirlenmiştir. Çevresel risk analizi L tipi risk değerlendirme yöntemine adapte edilerek pu-

anlandırılmıştır. Kloramin haricinde diğer üç dezenfektanda çevresel risk analizi risk yönetimine olan 

bakış açısını tamamen değiştirmiştir. UV/Klorlama veya Klorlama sürecinde çevresel risk analizi dahil 

edildiğinde risk yönetimi insan sağlığı odağından sucul ortam ve toprak kirliliği üzerine yoğunlaşmıştır. 

Klordioksitin dezenfektan olarak kullanıldığı süreçte ise insan sağlığı risk yönetiminde önemini korur-

ken, klor dioksitin patlama ihtimali göz önüne alınarak risk yönetim planlarına dahil edilmektedir. Klo-

raminin kullanıldığı süreçlerde ise çevresel risk analizi öncesi ve sonrası risk yönetiminin odak nokta-

sının değişmediği görülmektedir. 
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SIVI ÇELİK ÜRETİMİNDE ATIK LASTİK KULLANIMININ HİDROJEN VE KÜKÜRT SE-

VİYESİNE ETKİSİ 

Koray GENÇOĞLAN1, Ahmet SÖNMEZ2, Tevfik Levent ÜNSAL3, Anıl AGADANGİL4 

1-4  Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş., Ar-Ge Merkezi, Osmaniye / Türkiye 

2-3 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. Çelikhane Müdürlüğü , Osmaniye / Türkiye 

Öz: Hurdadan çelik üretimi yapan fabrikalar günümüz şartlarında rekabet düzeyi yüksek küresel orta-

mın etkisi ile birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Hammadde-enerji maliyetleri, üretim verimli-

liği, iş sağlığı-güvenliği ve üretim süreçlerinin çevreye olan etkileri, gibi konular çelik üretim sürecinde 

dikkate alınması gereken faktörlerdir. Özellikle son yıllarda eneji - hammadde maliyetlerindeki aşırı 

artışlar ve üretim süreçlerinin çevre dostu bir hale getirilmesi gerekliliği, çelik üreticilerini alternatif 

enerji-hammadde kaynaklarının araştırmaya teşvik etmiştir. Dünya genelinde çevreye atılan lastik ben-

zeri maddeler doğada kendi dönüşümünü sağlayamadığı için çevreye ciddi zararlar vermektedir. Bu 

çalışmada Tosçelik EAO’da kullanılan atık lastik malzemelerin elemental analizi yapılarak hidrojen ve 

kükürt seviyeleri belirlenmiştir. Elektrik ark ocağında atık lastik kullanımının sıvı çelikteki hidrojen ve 

kükürt miktarlarına oranı bu çalışmada gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Atık Lastik, Elektrik Ark Ocağı, Hidrojen, Kükürt, Çevre, Sıvı Çelik 

 

GİRİŞ 

Dünya üzerinde bir çok farklı bölgede faaliyet gösteren elektrik ark ocaklı çelik üreticileri atık lastikleri 

karbon kaynağı olarak antrasite ikame malzeme şeklinde kullanmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar 

incelendiğinde elektrik ark ocağı çelik üretim prosesinde atık lastik kullanımının enerji ve hammadde 

maliyetlerini düşürdüğü belirtilmiştir [1]. Hidrojen ve kükürt çelik yapısında istenmeyen elementlerdir. 

Bu elementler çeliğin mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkiler ve çelik içerisinde hava boşlukları ve 

inklüzyon gibi yapıların oluşmasına sebep olurlar [2,3]. Bu nedenle elektrik ark ocağında atık lastik 

kullanımı sırasında ve sonrasında  pota ocağında sıvı çelik hidrojen seviyesi ölçüm çalışması yapılmış 

ve cüruf analizlerindeki S seviyesi lastik atık kullanımı boyunca takip edilmiştir. 

AMAÇ 

Yapılan çalışmanın amacı kendi geri dönüşümünü sağlayamayan atık lastik malzemelerin kimyasal 

özelliklerinden faydalanarak çelik üretim zincirine eklenmesi. Böylece atık malzemelerin geri dö-

nüşümümü sağlayarak daha çevreci bir üretim sürecine sahip olmak. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 3.1 - Elemental Analiz 

 3.2 - Pota Ocağı Cüruf Analizleri 

 3.3 - Sıvı Çelik Hidrojen Seviyesi Ölçümü 

ELEMENTAL ANALİZ 

Atık Lastik numunelerine ODTÜ Polimer Araştırma Laboratuvarında Elemental Analiz yapılmıştır. 

Analiz sonucu C , H , N ve S elementlerinin oransal dağılımı tablo – 1 ‘de belirtilmiştir. 
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Tablo 1. Atık Lastik Elemental Analiz 

NUMUNE ADI %C %H %N %S 

Lastik atık  

2-7 mm 

85.91 8.07 0.41 2.01 

Lastik atık tozu 78.41 7.04 0,69 2,77 

NOT: Deneme çalışmalarında kullanılan malzemenin büyük bölümü 2-7 mm boyutlarındaki malzeme-

den oluşmaktadır. Toz ise kullanılmış lastiklerin 2-7 mm boyutlarındaki lastikler ile karışık halde bu-

lunmaktadır. Elemental analiz sonuçları incelendiğinden lastik malzemenin %85 oranında karbon içeri-

ğine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum lastiğin toz karbona kısmi ikame hammadde olarak Elekt-

rik Ark Ocağı (EAO) üretim sürecinde kullanılabileceğini göstermektedir. 

POTA OCAĞI ANALİZLERİ 

Pota Ocağı, EAO’da üretilen çeliğe ikincil metalurjik işlemlerin uygulandığı bölümdür. Çelikte muk-

avemeti olumsuz yönde etkilemesi sebebi ile kükürt (S) istenmeyen bir elementtir. Elemental analiz 

sonuçlarında lastik malzeme içinde ortalama %2 oranında S bulunmaktadır. EAO’da lastik 

kullanıldığında S oranının normalin dışına çıkmadığı gözlemlenmiştir (Tablo – 2). PO cüruf analizleri 

Tosçelik Yassı Yapısal Tesisleri Laboratuvarında yapılmıştır. 

Tablo 2. PO cüruf analizleri ortalama %S oranları 

1.ANALİZ  %S 2.ANALİZ %S SON ANALİZ %S 

0,043 0,030 0,021 

 

SIVI ÇELİK HİDROJEN SEVİYESİ ÖLÇÜMÜ 

Atık lastik malzemelerin kimyasal yapısında %7-8 oranında Hidrojen elementi olduğu yapılan elemental 

analizde (tablo-1) belirlenmiştir. Sıvı çelikte Hidrojen seviyesinin yüksek olması çeliğin kalitesini 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle deneme çalışmaları sırasında Pota ocağında sıvı çelik hidro-

jen seviyesi ölçüm çalışması yapılmıştır. Yapılan ölçümlerde (Tablo-3), EAO’da kullanılan  atık lastik 

malzemenin sıvı çelikteki hidrojen seviyesini normalin dışına çıkarmadığı ve olumsuz bir etki oluştur-

madığı gözlemlenmiştir. 14 adet dökümde sıvı çelik hidrojen ölçümü yapılmış olup 7 ölçüm atık lastik 

kullanımı sırasında, diğer 7 ölçüm de deneme çalışmasının yapılmadığı normal üretim sürecinde 

alınmıştır. 

Tablo 3.  Sıvı çelik hidrojen seviyeleri 

MALZEME PO SIVI ÇELİK HİDROJEN SEVİYESİ (ppm) 

ATIK LASTİK + TOZ KARBON  5,8 

TOZ KARBON (normal üretim prosesi) 5,1 

 

SONUÇ 



SÖZEL SUNUM TAM METİNLER 

85 

Yapılan deneysel çalışmalar neticesinde atık lastik malzemelerin elektrik ark ocağı prosesinde 

kullanımının, hidrojen ve kükürt seviyelerini çelik kalitesini olumsuz yönde etkileyecek seviyede arttır-

madığı gözlemlenmiştir. Ayrıca atık lastiklerin çelik üretim prosesinde kullanılması çevre dostu bir uy-

gulama olacaktır. Lastiklerin atık olarak doğaya bırakılması veya belirli alanlarda depolanması 

yaşadığımız çevreyi olumsuz etkileyen bir durumdur. Atık lastikleri parçalayarak çeşitli şekillerde ve 

boyutlarda bir başka lastik ürün üreten geri dönüşüm yöntemleri  vardır. Ancak bu yöntemle üretilen 

ürünler yine doğaya atık lastik olarak dönmektedir. Atık lastiklerin çelik üretiminde hammadde kaynağı 

olarak kullanılması hem karbon ayak izini düşürerek hem de atık lastikleri bertaraf ederek doğayı korur. 
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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDEN DERİ İMALATHANESİ ATIKSULARININ ÖN  

ARITIMI 

Tuba BAYRAM1, Dilara ÖZTÜRK2, Ayşe ÖZGÜVEN3  
1-2-3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü,  

Van / Türkiye 

Öz:Deri, dünyada insanların ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan ilk malzemelerden biridir. Dericilik 

ülkemizde de önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Deri sanayinin ana maddesini ham deridir. 

Mezbahalar ve diğer kesim hanelerden elde edilen deriler kullanma şekillerine göre yağ ve diğer yabancı 

maddelerden temizlenmektedir. Deri sanayide kullanılan ham deriler küçükbaş ve büyükbaş hayvan de-

rileri olarak iki ana grupta toplanır. Türkiye’de büyük miktarlarda kullanılan küçükbaş ham deriler ko-

yun, kuzu, keçi, oğlak, büyükbaş ham deriler de sığır, dana, manda ve malaktır. Bunun yanı sıra daha 

az miktarlarda da at, katır ve deve derileri ile av ve kürk hayvanlarının derileri de işlenmektedir. Deri 

sanayinde, ham deri kimyasal ve mekanik işlemlere tabii tutularak kullandığımız deriye dönüştürülür. 

Deri sanayi atıksuları yüksek KOİ, AKM, yağ ve gres, krom, amonyak ve sülfür gibi toksik kirletici 

maddeler ile yüksek tuzluluk seviyesi içerir. Deri sanayi atıksuları genel olarak biyolojik arıtım tesisle-

rinde arıtılmaktadır. İçerdiği fazla organik madde ve kimyasal maddeden dolayı bu atıksular biyolojik 

arıtıma verilmeden önce ön bir arıtımdan geçirilmelidir. Ayrıca ilave kimyasal maddelere ihtiyaç vardır. 

Bu çalışmada önemli bir endüstriyel kirletici olan deri endüstrisi atıksularının arıtılabilirliğini incelen-

miştir. Küçük ölçekli deri üretimi yapan bir tabakhaneden atıksu temin edilmiştir. Atıksuyun kimyasal 

arıtımı jar testi deneyleriyle yapılmıştır. Koagülant olarak kil kullanılmıştır. Ön arıtımında kullanılan kil 

mineralleri atıksu arıtımında kullanılan doğal malzemelerdendir. Denemeler sonunda pH 7 değerinde 

1g/L montmorillionit kullanıldığında %92 KOİ giderim verimi elde edilmiştir. Yapılan kimyasal arıtım 

deneylerinin sonunda montmorillionitin ön arıtım amacıyla koagülant olarak kullanılabileceği, ancak 

atıksuda istenilen giderim verimini sağlayamadığı için sadece kendinden sonraki ünitenin yükünü hafif-

leteceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deri, Deri Endüstrisi Atıksuyu, Kimyasal Arıtım, Koagülant 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Deri, insanoğlunun ihtiyaçlarını gidermek için önceleri örtünme amaçlı kullanılırken, daha sonra savaş-

larda kın ve üzengi olarak önemli bir malzeme olmuştur. Deri sanayinde, ham deri bir takım kimyasal 

ve mekanik işlemlerle mamul deriye dönüştürülür. 

Ham derilerin işlenme şekillerine ve kullanım yollarına göre üretilen işlenmiş deri çeşitleri (harçlı kö-

sele, kromlu kösele, semikron kösele,vidala,napa,süet) vardır (Cassona, 2001).  Deri işleme endüstri-

sinde; ham derileri ıslatmak ve yıkamak, kimyasal maddelerin derilerle tepkimeye girmesini sağlamak, 

boyama ve yağlama adımlarında kullanılan kimyasal maddeler için taşıyıcı olarak, bazı işleme adımla-

rının sonunda istenmeyen ürün veya kalıntıların derinin üzerinden uzaklaştırılmasını sağlamak için bü-

yük miktarda su kullanılmaktadır. 

Hemen hemen her deri işleme adımında atıksu meydana gelmektedir. Geleneksel yöntemlerle derilerin 

işlenmesinde 1 kg deri için, 50-100 L dolayında su kullanıldığı kabul edilmektedir. Deri sanayinde su 

tüketimi bir süreçten diğerine değişiklik göstermekte olup, bitkisel sepileyici maddelerin kullanılması 

halinde daha az, krom gibi sepileyicilerin kullanılması halinde daha fazla su sarf edilmektedir.Atıkların 
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özellikleri ise uygulanan işlemin türüne, işlem süresine ve işleme giren kimyasal maddelerin özellikle-

rine göre değişmektedir. Deri işleme adımlarında kullanılan kimyasal maddelerden birçoğu toksik bile-

şikler içerirler. En büyük miktarda kullanılan toksik kirletici kromdur. Farklı yerlerden gelen çıkış suları 

genellikle birlikte karıştırılır ve sonuç olarak yeniden kullanımı zor olan çamurların oluşumuyla kimya-

sal, fiziksel ve biyolojik arıtımlara tabi tutulur.  

Deri sanayi atıksularının biyolojik arıtımda atıksu arıtma tesislerine verilmeden önce ön arıtımdan ge-

çirilmeli ve 1:2 veya 1:1 oranında evsel atıksular ile seyreltilmelidir. Bu seyreltme işlemi biyolojik arı-

tımın gerçekleşmesi için zorunludur.  

Bundan dolayı, birçok ülkenin önde gelen ekonomik sektörlerinden biri olan deri sanayi yüksek tuzlu-

lukla birlikte KOİ, AKM, yağ ve gres, krom, amonyak ve sülfür gibi toksik kirletici maddeler ile nite-

lendirilen büyük miktarda atıksu üretir (Kabdaşlı, 1993, Klinkow, 1998). Bu nedenle bu atıksular biyo-

lojik arıtıma verilmeden önce kimyasal madde ilaveli ön bir arıtımdan geçirilmelidir. Alüminyum sülfat 

veya demir(2) sülfat sık kullanılan kimyasal yumaklaştırıcılardır. Demir sülfat ile yapılan arıtma işlem-

lerinde ayrıca kireç ilavesi gerekmektedir. Kimyasal arıtma sırasında sülfürler ve albüminli bileşikler 

atıktan uzaklaştırılır.  

AMAÇ 

Bu çalışmada Erzurum ilinde bulunan bölgesel bir tabakhaneden sağlanan atıksu kullanılmış ve  alınan 

numunelerle deneyler yapılmıştır. Öncelikle endüstriden kaynaklanan atıksuyu karakterize edecek tüm 

parametrelere bakılmıştır. Kimyasal arıtılabilirlik jar testi deneyleriyle incelenmiştir. Deri sanayi atık-

sularının ön arıtımında daha fazla kullanılan koagülantlara (alüminyum sülfat veya demir (2) sülfat) 

alternatif olarak kil kullanılmıştır. En uygun pH değerinde KOİ giderim verimi esas alınarak arıtma 

verimi hesaplanmıştır.  

KAPSAM 

Atıksuyun alındığı tesis küçük ölçekli işletme halinde işletilmektedir.Günlük olarak tesis içi asit ve baz 

(NaOH) çözeltileri ile, fayanslar da deterjanlarla temizlenmektedir. Tesisten çıkan atıksu direkt olarak 

kanalizasyon şebekesine verilmektedir. Ancak kaba atıklar ızgara sistemi ile tutulmaktadır. Kimyasal 

maddelerle desteklenen arıtma yöntemleri (koagülasyon-flokülasyon, oksidasyon- redüksiyon, flotas-

yon, vb.) su ve atıksu arıtımında organik madde, katı madde, bulanıklık, ağır metal, renk giderimi vb. 

amaçlarla başarıyla uygulanmaktadır (Golob et al, 2005). Arıtma verimi giderilecek parametre, kullanı-

lan kimyasal madde, alıkonma süresi, karışım şiddeti gibi faktörlerden etkilenmekte; oluşan çamur mik-

tarı kimyasal madde türüne göre az veya çok olabilmektedir (Tchobanoglous and Burton,1991). Bu ça-

lışmada yüksek organik madde içeriğine sahip olan atıksuyun farklı koagülant kullanılarak kimyasal 

arıtımı için deneysel çalışmalar yürütülmüştür. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmada kullanılan bütün kimyasal maddeler ticari olarak (Merck ve Sigma Kalitesinde) temin edil-

miştir. Çalışmada KOİ analizi Standart Metotlarda ifade edilen yöntemlere göre yapılmıştır (AWWA 

1985). Atıksuyun anlık BOİ değerlerini bulmak amacıyla ApplitekRa- COMBO lab (Lab Analyzer for 

Toxicity and BOD) marka atıksu respirometresi kullanılmıştır. pH ve iletkenlik elektrometrik metoda 

göre WTW markamultiline P4 model çoklu parametreölçer cihazı yardımıyla ölçülerek kaydedilmiştir. 

Fosfat analizi amonyum vanadomolibdat kullanılarak spektrofotometrede okunmuştur. Yağ ve gres öl-

çümleri “Yağ-Gres, Petrol-Hidrokarbonu” ölçüm cihazı (Wilksir HATRT-2) kullanılarak yapılmıştır. 

Numunelerdeki toplam krom ölçümleri Atomik Absorpsiyon Spektrofometre(AA-670 Shımadzu) cihazı 
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kullanılarak nm dalga boyunda ölçülmüştür. Toplam azot ölçümleri Teldyne-Tekmar Apollo 9000 TOC-

TN analiz cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada, koagülant olarak doğal kil kullanılmıştır.Reak-

töre ilave edilen kil konsantrasyonu 1 g/L olup, çalışma boyunca bu konsantrasyon sabit tutulmuştur. 

BULGULAR 

Çalışmada arıtma verimi, KOİ parametresi dikkate alınarak belirlenmiştir. Arıtma sonucu elde edilen 

değerler yönetmelikte olan kanala deşarj standartları karşılaştırılarak arıtma veriminin yeterli olup ol-

madığına karar verilmiştir. Deneyler esnasında kullanılan atıksuyun karakteristik özellikleri Tablo 1’de 

verildiği gibidir. 

Tablo 1. Kullanılan atık su içerisinde bulunan kirletici parametreleri 

Parametreler Değerler 

İletkenlik (µs/cm) 1500 

BOİ5 (mg/L) 650 

Bulanıklılık (NTU) 150 

pH 7,2 

KOİ (mg/L) 1490 

PO4-P (mg/L) 10 

Yağ- Gres (mg/L) 60 

Toplam Azot (mg/L) 70 

Toplam Krom (mg/L) 950 

 

Çalışma sırasında tesisten alınan ham atıksuyun KOİ değeri 1490 mg/L’dir. Tablo 2’de de görüldüğü 

gibi koagülant olarak montmorillionit kullanılmış ve arıtma verimi incelenmiştir.800 mL hacmindeki 

beherin içine 500 mL atıksu konulmuş ve montmorillionit atıksuya dozlanmıştır. Deneyler sırasında 100 

rpm'de 5 dakika hızlı karıştırma, 20 rpm'de 15 dakika yavaş karıştırma ve 30 dakika çöktürme işlemleri 

uygulanmıştır (Ekdal, 2000). Çöktürme sonunda montmorillionit için %92 KOİ giderim verimi sağlan-

mıştır. 

Tablo 2. Koagülasyon ve flokülasyon deneyinde kullanılan parametreler 

Parametreler Parametre aralığı 

pH 7 

Koagülant cinsi montmorillionit 

Koagülant dozu (g/L) 0,25 -0,5 – 1- 2 

 

Koagülant olarak  kil kullanılan jar testi deneyinde; optimum koagülant dozajının tespiti için 0,25 

gr/L,0,5 gr/L, 1 gr/L, 2gr/L montmorillionit ile kimyasal arıtılabilirlik deneyleri yürütülmüştür.pH 7 
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değerinde 1 g/L montmorillionit kullanıldığında en yüksek KOİ giderme verimi elde edilmiştir.Koagü-

lasyon ve flokülasyon işlemine tabii tutulan atıksuyun karakterizasyon sonuçları Tablo 3’de belirtilmiş-

tir. 

Tablo 3. Ön arıtımdan geçen  atıksuyun karakterizasyonu 

Deneme 

No 

KOİ 

(mg/L) 

TN 

(mg/L) 

TP 

(mg/L) 

pH 

1 120 8 1 7,1 

*Tesisten 1 kez alınan atıksuyunun jar testine tabi tutulduktan sonraki ortalama değeri 

Tablo 4. Deri, Deri Mamulleri ve Benzeri Sanayilerin Atık  Sularının   

Alıcı Ortama Deşarj Standartları1 

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT 

NUMUNE 

2 SAATLİK 

KOMPOZİT 

 NUMUNE 

24 SAATLİK 

KİMYASAL OKSİJEN İHTİ-

YACI (KOİ) 

(mg/L) 300 200 

ASKIDA KATI MADDE (AKM) (mg/L) 125 - 

(Değişik satır:RG-24/4/2011-27914) 

TOPLAM KJELDAHL-

AZOTU (*) 

TOPLAM KJELDAHL-AZOTU 

(**) 

  

(mg/L) 

(mg/L) 

  

120 

60 

  

90 

45 

YAĞ VE GRES (mg/L) 30 20 

SÜLFÜR (S‾2) (mg/L) 2 1 

KROM (Cr+6) (mg/L) 0.5 0.3 

TOPLAM KROM (mg/L) 3 2 

BALIK BİYODENEYİ (ZSF) - 4 4 

pH - 6-9 6-9 

(Ek satır:RG-24/4/2011-27914) 

Renk 

(Pt-Co) 280 260 

Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde deri, deri mamulleri ve benzeri sanayilerin atık  sularının  alıcı 

ortama deşarj standartları Tablo 4’te belirtilmiştir.Atıksu alınan tesisin çıkış suyu standart değerleri 

incelendiğinde; sadece kimyasal arıtım ile alıcı ortama deşarj standartının sağlandığı görülmektedir. 
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Şekil 1. Farklı koagülant madde miktarı ile KOI arıtma verimi 

Ayrıca çalışmada en düşük koagülant miktarında %80 KOİ giderme verimi, 2gr/L dozajında ise %72 

KOİ giderme verimi elde edildiği Şekil 1’de görülmektedir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada deri endüstrisi atıksularının ön arıtımı gerçekleştirilmiştir. Koagülant olarak kil kullanıl-

mıştır (Dölgen,2008). Kimyasal arıtmayla elde edilen KOİ giderme veriminin kanala deşarj kriterlerini 

sağlamak için yeterli olup olmadığı kanala deşarj limitleri esas alınarak incelenmiştir.1 g/L montmoril-

lionit kili kullanılanarak kimyasal arıtılabilirlik çalışmaları jar testi denemelerinde en iyi pH aralığında 

yürütülmüş ve KOİ giderim yüzdesi %92 bulunmuştur.Çalışma sonunda montmorillionitin koagülant 

olarak kullanılabileceği ve daha sonra uygulanacak biyolojik arıtım ünitesinin yükünü hafifleteceği or-

taya konulmuştur. 

KAYNAKÇA 
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TUFALİN, ÖĞÜTME ve PELETLEMEYE HAZIR HALE GETİRİLİP ATIK OLARAK  

DEĞERLENDİRİLMESİ ve KATMA DEĞERİNİN ARTTIRILIMASI 

Erdi GÖÇMEN1, Aytekin ÖZGÜVEN1, Özlem KÖYBAŞI,1 Ali Osman AYDINNARI1,  

Kürşat YEŞİL1, Özge GÖKNAR YAŞAR1, Saadet Hazal COŞKUN1, Ender Uğraş VURAL2 

1 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş, Ar-Ge Merkezi, Osmaniye / Türkiye 
2 Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş, Yassı Yapısal Tesisleri, Osmaniye / Türkiye 

Öz: Çelik üretimi esnasında, çeliğin oksijen ile teması sonucu oksitlenmeler meydana gelir. Bu oksit-

lenmeler çeliğin yüzeyinde bir tabaka olarak durur ve üretim esnasında gerek yüksek basınçlı bir meka-

nizma (descaler) yardımı gerekse de çeliği şekillendirme esnasında hareket verme işleminde kendiliğin-

den uzaklaştırılır. Çeliğin yüzeyinde oluşan oksitlenmeye genel olarak tufal adı verilir. Türkiye’deki 

haddehanelerde miktarı tam olarak bilinmemekle birlikte çelik üretiminin % 4.5 ’i oranında tufal oluş-

tuğu varsayılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 2001 yılına ait Teknolojik Yol haritasında tufal 

miktarı Amerikan çelik üretiminin %7’sini kapsamaktadır. Yapılan incelemeler ve analizler tufalin içe-

riğinde metal oranının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu metal içeriğinin geri kazanılarak atık 

durumundan katma değerli bir ürün haline getirilmesi gerekmektedir.  Tufaller, çelik kütük üzerinden 

püskürtmenin etkisiyle farklı boyutlarda ayrışır. Ancak boyut farklılığı ve toz halinde taneciklerin çok 

olması yüksek fırın veya doğrudan indirgemenin yapıldığı mini fırınlar için uygun değildir. Bu sebeple 

belirli bir boyut aralığına getirilerek sinterlenir veya peletlenirler. Ülkemizde peletleme işlemi sonrası, 

proses artığı olan tufalin, demir cevheri ikamesi olarak katma değerli bir ürün haline dönüştürülüp ülke 

ekonomisine pozitif dönüşü sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada söz konusu durumun çözümlenmesi için 

gerekli olan mühendislik çalışmaları yapılarak atık durumundaki tufal katma değerli ürüne dönüştürül-

müştür. Yerli bir firma tarafından ilk defa kurulan tufal öğütme tesisi ile ülkemiz geri dönüşüm konu-

sunda yeni bir ürün kalemine daha kavuşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Atıkların Değerlendirilmesi, Tufal, Peletleme, Çelik Üretimi 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Dökümhanelerde, haddehanelerde sıcak slab ve kütük yüzeyinin soğutulması sırasında yüksek sıcaklık 

(1100-1300°C) ve oksitleyici ortam nedeniyle kütük, slab ve ingot yüzeyinde oluşan oksit tabakasına 

hadde tufali denilmekte ve yüzeyden yüksek basınçlı ve debili su ile temizlenmektedir. Atık olarak kabul 

edilen çelik tufali belirli bir sahada biriktirilerek hurda olarak satılmakta veya işlem maliyeti sebebiyle 

bedelsiz olarak üretim sahasından uzaklaştırılmaktadır. 

Çelik fabrikalarının döküm, haddeleme bölümlerinde oluşan tufaller yüksek demir içeriği nedeniyle 

önemi artan atıklar arasındadır. Türkiye’deki haddehanelerde miktarı tam olarak bilinmemekle çelik 

üretiminin 4.5%’i oranında tufal oluştuğu varsayılmakta olup, haddehane kapasiteleri dikkate alındı-

ğında yaklaşık bir milyon ton tufal oluşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 2001 yılına ait Tek-

nolojik Yol haritasında tufal miktarı Amerikan çelik üretiminin %7’sini kapsamaktadır. 

Söz konusu çalışma Tosyalı Holding bünyesinde yer alan sıcak haddehane, soğuk haddehane, erw boru 

üretim tesisleri, hadde profil tesislerindeki ortalama 70000 ton tufal atık için gerçekleştirilmiştir. Tesis-

lerden çıkan ve yüksek demir içeriğine sahip yağlı tufal yağından arındırılarak çevreye zarar vermeden 

katma değeri yüksek mamul haline getirilmesi amaçlanmıştır. 
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Tufaller, çelik kütük üzerinden püskürtmenin etkisiyle farklı boyutlarda ayrışır. Ancak boyut farklılığı 

ve toz halinde taneciklerin çok olması yüksek fırın veya doğrudan indirgemenin yapıldığı mini fırınlar 

için uygun değildir. Bu sebeple belirli bir boyut aralığına getirilerek sinterlenir veya peletlenirler. 

Pelet keki oluşturmak amacıyla tufali istenilen ölçülere (0,2- 45 mikron) öğütecek değirmenler tasarlan-

mıştır. 

Peletleme işlemi sonrası atık olarak değersiz olan tufal, demir cevheri ikamesi olarak katma değerli bir 

ürün haline dönüştürülerek ülke ekonomisine pozitif dönüşü sağlanmıştır. 

AMAÇ  

Araştırma ve uygulama çalışmamızın esasında mevcut atıklarımızın içeriğini bilmek, kullanılabilirliğini 

araştırmak ve geri dönüştürülerek katma değerli ürün haline dönüştürmek yer almaktadır. Bu atıkların 

katma değerli hammaddeye dönüşmesiyle birlikte demir cevherine ikame kullanılacak pelet kekleri sa-

yesinde ithal demir cevheri kullanımı azaltılacaktır. 

 Atık olarak ayrılan tufallerin içeriğinin zengin olmasının yanı sıra depolaması da problem olmaktadır. 

Bu çalışma ile hem metal içeriği olan bir atık değerlendirilmiş olacak hem de atıkların bertarafı için 

harcanan gereksiz depo hacmi ve iş gücünden de tasarruf edilmiş olacaktır. 

KAPSAM 

Yapılan araştırmalar sonucu holding bünyesinde ortalama 70.000 ton/yıl tufal atık sınıfında depolan-

maktadır. Söz konusu çalışma ile bu miktarın %100’ü öğütülerek pelet keki haline getirilmiştir ve böy-

lece hammadde olarak kullanılmıştır.  Yurtdışından ithal edilen demir cevherinin yerine ikame olarak 

kullanılan pelet kekleri ile milli ekonomiye katkı sağlamıştır.  

YÖNTEM 

Tesislerden çıkan tufaller stok alanına getirilerek işlenmek üzere hazır bulundurulmaktadır. Besleme 

bunkerine beslenen tufaller bunker çıkışında manyetik ayrıştırıcı ve elekten geçirilmektedir. Bu sayede 

içerisindeki demir dışı partiküller ve tufal dışı büyük metalik parçalar ayrıştırılmaktadır. Bu aşamadan 

sonra taşıyıcı konveyörler yardımı ile maksimum öğütme verimi ve minimum tozuma için dizayn edil-

miş bilyalı değirmenin içerisine tufaller aktarılmaktadır. Değirmen çıkışında hidrosiklon yardımı ile is-

tenilen ölçülere gelen tufaller ayrıştırılarak lamelli tickinera gönderilir. Büyük ölçülü tufaller tekrardan 

değirmen gidişine beslenir. Lamelli tickenerda nem oranı azaltılan tufal vakum disk filtreye aktarılır. 

Burada istenilen nem oranlarına kadar nemi azaltılan tufaller, nihai ürün olan pelet keki olarak çıkar.  

BULGULAR 

Tablo 1. Tosyalı Tufal Analiz Sonucu 

 

Tesislerden çıkan tufal üzerinde yapılan analizler sonucunda, tufal içerisindeki demir bileşimi %99 ola-

rak çıkmıştır. Demir elementi oranımız  %68’dir. Yapılan analizlerde yağ oranı %0,02 olarak tespit 

edilmiştir. Literatür incelemeleri sonucunda %2’den fazla yağ oranı tespit edilen tufaller peletlemeye 

Numune 

Adı
%Mn %P %Cr %Mo %Co %Cu %Sn %Ti %Al %Fe %Fe2O3

Tosçelik 

Tufal
0,41078 0,00313 0,02679 0,01712 0,00355 0,08704 0,05635 0,00346 0,01622 68,86 98,46

TosyalıTo

yo Tufal
0,22159 0,00299 0,06253 0,00509 0,00197 0,00177 0,05503 0,00257 0,02468 69,37 99,19
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uygun değildir. Fakat bizim tufalimizde bu durum gözlemlenmediği için çalışmalar sürdürülmüştür. 

Nem analizi sonucunda tufalde %6 nem bulunduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Yapılan literatür taraması ve analizler sonucunda pelet keki oluşumuna uygun olduğunu tespit ettiğimiz 

proses atığı olarak çıkan tufalden ithal demir cevherine ikame olacak pelet keki elde edilmiştir. Böyle 

bir tesisin ülkemizde ilk defa kurulması ile ulusal bazda yenilik sağlanmıştır. Bu işlemler sırasında uy-

gun nem miktarının sağlanması, öğütme için gerekli bilya seçimi ve tozumayı önleyici sistem kilit önem 

taşımaktadır. Projenin nihai çıktısı olarak ticarileştirilebilen ithal ikame bir ürün ortaya çıkmıştır. 

KAYNAKÇA  
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SPİRAL BORU ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILAN KAYNAK TOZUNUN  

GERİ KAZANIMI 

Ahmet Erdi GÖÇMEN1, Seyit Erkan AYDIN1, Onur GEDİK1, Selda CULHA1 

1Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. Ar-Ge Merkezi, Osmaniye / Türkiye 

Öz: Spiral Boru Üretim Tesisindeki çalışmalar, makinelerin çeşitli boy ve çaplardaki boruların üretimi 

ile gerçekleşmektedir. Tesisimizin Ø 16"- 120" aralığında 28 mm et kalınlığına kadar geniş üretim ara-

lığı vardır. İmalat prosesinde istenilen boru çapına uygun açıdaki çelik bant, şekillendirme makaralarıyla 

spiral formunu alır ve önce iç sonra dış taraftan toz altı kaynak metoduyla birleştirilir. Toz altı kaynak 

metoduyla boru imalatındaki en önemli sarf malzemelerinden biri kaynak tozudur. Proje kapsamında 

kaynak tozlarının yüksek verimlilikle imalat prosesinde tekrar kullanılması için çalışmaların yapılması 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda kaynak tozlarının üretim sonrası oluşan atık malzemelerden ayrıştırılması 

için makine geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle imalat öncesi ve sonrasındaki kaynak tozlarının 

tane büyüklükleri laboratuvar ortamında ölçülmüştür. Her iki durumdaki tane büyüklükleri 1.00-1.25 

mm aralığında olup, imalat sonrası oluşan kaynak tozlarının tane büyükleri 1.00 mm’e yakın ölçüde 

olup daha küçüktür. Ayrıca imalat sonrası oluşan 3 mm ve üzeri büyüklükteki atık partiküllerin de ay-

rıştırılması sağlanmıştır. Yapılan literatür araştırmaları ve laboratuvar ölçümleri sonrasında, kaynak toz-

larının geri kazanımını sağlayacak olan eleme makinesinin, uygun malzeme ve ekipmanlardan oluştu-

rulma aşamaları gerçekleşmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda eleme makinesi;1x1 mm ve 3x3 mm 

ölçülerinde titreşim özelliğine sahip 2 adet elek, 2000 ve 8000 Gauss manyetik alan şiddetine sahip 2 

adet manyetik tambur seperatör, 1 adet 1 m3 hacmindeki besleme bunkeri ve 1 adet elektrik panosundan 

oluşturulmuştur. Oluşturulan eleme makinesinin deneme çalışmalarında; makineye günlük 1000 kilog-

ram kadar imalat sonrası oluşan kaynak tozu beslemesi yapılmıştır. Yaklaşık 600 kilogram kadar kaynak 

tozunun, istenmeyen büyüklükteki kaynak tozlarından ve atık partiküllerden ayrıştırılarak, imalat pro-

sesinde tekrar kullanılmak üzere geri kazanımı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toz Altı Kaynak Yöntemi, Kaynak Tozu, Elek, Eleme Makinesi 

 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Günümüzde üretilen hat borularının çoğu API (American Petroleum Institue) standardına göre üretil-

mektedir. Dikişli boru imalatında birçok farklı imalat yöntemi mevcuttur. Bu yöntemler boru üzerindeki 

boyuna dikişin sayısına ve kullanılan kaynak ekipmanına bağlı olarak farklılık gösterir. Dikişli borulara 

örnek olarak; elektrik ark kaynaklı, tozaltı kaynaklı, gaz metal ark kaynaklı, çift dikişli ve spiral dikişli 

borular verilebilir (Ada 2006, Yıldız 2020).Gaz ve petrol iletim hatlarında çoğunlukla tozaltı kaynak 

yöntemi ile üretilen spiral veya düz dikişli borular kullanılmaktadır (Ada 2006, Akay 2012). 

Tozaltı ark kaynağında kaynak metali; esas malzeme, ilave metal ve kaynak tozunun kimyasal ve fizik-

sel reaksiyonu sonucu meydana gelir (Kaya vd. 2010, Kahraman vd. 2005, Durgutlu vd. 2002). Kaynak 

arkı, otomatik olarak kaynak yerine gelen çıplak bir elektrot ile iş parçası arasında meydana gelir (Kah-

raman ve Gülenç 2009) ve kaynak arkı tanesel ve eriyebilen bir toz kütlesi tarafından korunur (Ogborn 

1993). 

Toz altı kaynak metoduyla boru imalatındaki sarf malzemelerinden de biri kaynak tozudur. Koruyucu 

olarak kullanılan kaynak tozunun bir kısmı kaynak ergiyik havuzu içerisine karışırken, diğer kısmı kay-

nak bölgesinde oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı yüzeyde toplanır. Yüzeyde toplanan kaynak tozu cüruf 

tabakasını oluşturur. Bu tabaka kaynak yüzeyinin ani soğumasını önler ve bu sırada kaynak içerisinde 
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oluşan gazların dışarı çıkmasını sağlar. Bu esnada kaynak dikişine fiziksel olarak biçim vererek kaynak 

yüzeyinin düzgün olmasını sağlar. 1 

Bu çalışma; spiral boru üretiminde kullanılan kaynak tozlarının imalat prosesinde tekrar kullanılması 

için makine geliştirme çalışmalarını içermektedir. Yapılan çalışmalarda; üretimde kullanılan kaynak 

tozlarının boyut analizleri yapılmış olup, buna uygun oluşturulacak makine geliştirme çalışmaları için 

doğru ekipman seçimleri de incelenmiştir. 

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı; spiral boru üretiminde önemli bir sarf malzemesi olan kaynak tozlarının, gerçek-

leştirilecek makine geliştirme çalışmalarıyla, üretim sonrası oluşan atık malzemelerden ayrıştırılarak 

imalat proseslerinde yeniden kullanılabilmesidir.  

KAPSAM 

Bu çalışma kapsamında; üretim prosesinde kullanılan kaynak tozlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri 

hakkında incelemeler yapılmıştır. Ayrıca oluşturulacak eleme makinesine uygun malzeme ve ekipman 

seçimleriyle, kaynak tozlarını istenilen verimde atık partiküllerden ayrıştırmaya yönelik çalışmalar ya-

pılmıştır. 

YÖNTEM 

Yapılan çalışmalarda, öncelikle imalat  prosesinde kullanılan kaynak tozlarının, literatür araştırmaları 

sonucu nasıl bir kimyasal yapıya sahip olduğu incelenmiştir. Buna göre oluşturulacak eleme makine-

sinde kullanılacak ekipmanların hangi malzemelerden seçileceği araştırılmıştır. Ayrıca kaynak tozları-

nın imalat prosesi öncesi ve sonrasındaki fiziksel özelliklerine bakılarak, eleme makinesinde ayrıştırma 

işlemi için gerekli malzemelerin, ölçülerinin belirlenmesi incelenmiştir. 

Eleme prosesinin verimli şekilde gerçekleşebilmesi için, eleme makinesini oluşturan ekipmanların se-

çimi de incelenmiştir. Buna göre hangi malzemelerden ne kadar miktarda ve hangi ekipmanların ne 

kadar ölçüde performans göstermesi gerektiği araştırılmıştır.  

BULGULAR 

Yapılan çalışmalarda öncelikle imalat prosesinde kullanılan kaynak tozlarının kimyasal yapısı incelen-

miştir. 

Tablo 1. Kaynak Tozunun Kimyasal Bileşimi 

Kaynak Tozunun Kimyasal Bileşimi (% ağırlık olarak) 

SiO2 MnO CaO CaF2 MgO Al2O3 

24 8 18 9 1 40 

Toz altı kaynak metoduyla yapılan spiral boru imalat prosesinde kullanılan kaynak tozunun kimyasal 

bileşimi Tablo.1 de verilmiştir. Tozun kimyasal yapısı incelendiğinde; içerisinde %40 oranında Al2O3 

olması sebebiyle, alümina-bazik karakterli aglomere tozaltı kaynak tozudur. Tek pasolu ve çok pasolu 

uygulamalarda kullanılabilir. İnce ve kalın kesitli malzemelerde kullanımı uygundur. Metalürjik olarak 

                                                            
1 http://www.metaluzmanı.com/tozaltı-kaynağında-kullanılan-tozlar/ 
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bazik olup kaynak metaline Si ve Mn geçişi düşüktür ve bu nedenle kalın kesitli malzemelerin çok 

pasolu uygulamalarında kullanılması uygundur. 

Kimyasal bileşim incelendiğinde; diğer bir önemli bileşen de SiO2’dir. SiO2 Silisyum kaynak esnasında 

kaynak banyosunu deokside eder. Böylece dikişin gözeneksiz olmasını sağlar ve ayrıca gazı alınmış bir 

kaynak banyosunu meydana getirdiğinden fosfor ve kükürt segrasyonu da azalır. Kaynak esnasında si-

lisyumun redüksiyonu tozdaki miktarına bağlıdır. Tozdaki (Si02) miktarı artınca kaynak dikişinin de 

silisyum miktarı yükselir. 

Tozların bileşiminde bulunan diğer önemli bir madde de (MnO) dir. MnO bilhassa erimiş tozlarda diki-

şin emniyeti bakımından önemli bir rol oynar, genel olarak tozun terkibindeki MnO miktarı yükseldikçe, 

akım yüklenebilme kabiliyeti de azalır. Mesela manganezi gayet az fakat silisyum miktarı yüksek tozlar 

kire ve pasa karşı çok hassastır. Bunun için kaynak yapılacak ağızların gayet iyi bir şekilde temizlenmesi 

icap eder. Diğer taraftan yüksek manganezli tozlar pas ve kire karşı pek hassas değildir. 

Kaynak tozlarının fiziksel özelliklerini belirlemek amacıyla, kaynak tozlarının imalat öncesi ve sonrası 

tane büyüklükleri incelenmiştir. 

Laboratuvar ortamında ile yapılan ölçüm sırasında 1,5 mm 1,25 ve 1,00 mm aralıklarında elekler kulla-

nılmıştır. Her 3 eleğe de 30 gram kadar hiç kullanılmamış  ve imalat sonrası elde edilen kullanılmış 

tozdan eklenmiştir. Buna göre yaklaşık toz büyüklükleri belirlenmiştir.  

Tablo 2. Kaynak Tozunun Tane Büyüklükleri 

 

Yapılan analiz sonucunda kaynak tozlarının imalat sonrası tane büyüklüklerinin azaldığı gözlemlenmiş-

tir. Bununla birlikte yapılan incelemelerde, toz altı kaynak metoduyla yapılan imalat prosesi sonucu 

kullanılan tozun içerisinde 3 mm ve üzeri büyüklükte olmak üzere cüruf, atık partiküllerin de olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Yapılan incelemelerin sonrasında proje ekibi tarafından eleme makinesinin oluşturulmasına yönelik ça-

lışmalar yapılmıştır. Öncelikle makinemizi oluştururken, yukarıdan aşağıya olacak şekilde tasarımı ve 

ekipman seçimleri dikkate alınmıştır. İlk olarak imalat prosesinde kullanılan kaynak tozlarının eleme 

makinesine ekleneceği 1 m3 hacmindeki besleme bunkeri tasarlanmıştır. Üretim prosesinde kullanılan 

kaynak tozlarının tane büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda 3 mm üzeri atık partiküllerin uzak-

laştırılması gerekmektedir. Ayrıca yine üretim sonrası  oluşan 1 mm altındaki tozların, imalat prosesinde 

tekrar kullanılamayacağına karar verilmiştir. Bu nedenlerle makineye 1x1 mm ve 3x3 mm aralıklarında 

2 adet elek eklenmiştir. 2 kat şeklinde olacak bu elekler, elektromanyetik vibrasyon özeliği ile destek-

lenerek makine üzerinde titreşim sağlayarak istenmeyen partiküllerin ayrışmasını sağlamaktadır. Ma-

kine üzerinde titreşimi sağlamak amacıyla eleklere bağlı 1 adet, manyetik tambuların hareketini sağla-

mak için 2 adet 0,75 KW kapasiteli motor-redüktörleri kullanılmıştır. 

Üretim prosesinde tekrar kullanılacak olan 1 mm üzerindeki tozların, daha detaylı biçimde ayrıştırılması 

için eleklerin altında 2 adet manyetik tambur seperatörünün yerleştirilmesi düşünülmüştür. 2 kat şek-

linde bulunan manyetik tamburların ilki ferrit özellikli 1500-2000 Gauss şiddetinde, ikincisi ise 8000-

1,00 mm elek aralığı

25 gram

29 gram 24 gram

16 gram

1,5 mm elek aralığı

1,25 mm elek aralığı

7 gram

İmalat öncesi tozun elek üstü miktarı İmalat sonrası tozun elek üstü miktarı

2 gram

Kaynak Tozlarının Tane Büyüklükleri
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9000 Gauss manyetik alan şiddetinde olan neodyum malzemelerle desteklenmesi planlamıştır. Böylece 

üretim prosesi sonucu oluşan, istenmeyen atık partiküller daha iyi bir şekilde kaynak tozlarından ayrış-

tırılacaktır. 

 

Şekil 1. Manyetik Tamburlu Eleme Makinesinin Teknik Çizimi 

SONUÇ 

Analizleri ve tasarımı firmamız Ar-Ge Merkezi bünyesinde tamamlanan çalışmamız, makine imalatının 

yapılması sonrasında Tosçelik Spiral Boru Üretim Tesislerinde deneme çalışmaları yapmak üzere ko-

numlandırılmıştır. 

Yapılan elek analizleri sonucunda, kaynak tozunun imalat prosesi sonucunda tane büyüklüğünün küçü-

lerek 1.00-1.25 mm arasında olup 1.00 mm’e daha yakın bir büyüklükte, hiç kullanılmamış kaynak tozu 

tane boyutunun ise yine 1.00-1.25 mm arasında olup 1.25 mm’e yakın büyüklükte olduğu saptanmıştır. 

Yapılan deneme çalışmaları sonucunda: 

-Eleme makinesine besleme bunkeri bölgesinden eklenen kaynak tozları, öncellikle 3 mm üzeri imalat 

atığı cüruf malzemelerden ayrıştırılmıştır. Yine 1 mm altındaki ince tozlar üretim prosesinde tekrar kul-

lanılamayacağı için ayrı bir kısımdan yol verilerek uzaklaştırılmıştır. 

-Üretim prosesinde tekrar kullanılabilecek 1mm-3mm arasındaki tozların, hem eleklerin titreşim hare-

ketleri hem de tamburların oluşturduğu manyetik alan şiddetinden yararlanarak istenmeyen büyüklük-

teki tozlardan ayrıştırılması sağlanmıştır. 

-Manyetik tamburlu eleme makinesine günlük 1000 kilogram kadar kaynak tozu beslemesi yapılmıştır. 

Yapılan incelemeler sonucunda imalat prosesinde tekrar kullanılabilecek kaynak tozunun 600 kilogram 

kadar olduğu hesaplanmıştır. 
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-Yapılan makine geliştirme çalışmaları sayesinde, daha önce atık olan görülen, üretim sonrası kaynak 

tozlarının %50 verim üzeri bir değerle geri kazanımı sağlanmıştır. 
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TUFALİN, ÖĞÜTME VE PELETLEMEYE HAZIR HALE GETİRİLİP ATIK OLARAK DE-

ĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞERİNİN ARTTIRILIMASI 

Ahmet Erdi GÖÇMEN, Aytekin ÖZGÜVEN, Özlem KÖYBAŞI, Ali Osman AYDINNARI 

Türkiye 

Öz: Çelik üretimi esnasında, çeliğin oksijen ile teması sonucu oksitlenmeler meydana gelir. Bu oksit-

lenmeler çeliğin yüzeyinde bir tabaka olarak durur ve üretim esnasında gerek yüksek basınçlı bir meka-

nizma (descaler) yardımı gerekse de çeliği şekillendirme esnasında hareket verme işleminde kendiliğin-

den uzaklaştırılır. Çeliğin yüzeyinde oluşan oksitlenmeye genel olarak tufal adı verilir. Türkiye’deki 

haddehanelerde miktarı tam olarak bilinmemekle birlikte çelik üretiminin % 4.5 ’i oranında tufal oluş-

tuğu varsayılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 2001 yılına ait Teknolojik Yol haritasında tufal 

miktarı Amerikan çelik üretiminin %7’sini kapsamaktadır. Yapılan incelemeler ve analizler tufalin içe-

riğinde metal oranının yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu metal içeriğinin geri kazanılarak atık 

durumundan katma değerli bir ürün haline getirilmesi gerekmektedir. Tufaller, çelik kütük üzerinden 

püskürtmenin etkisiyle farklı boyutlarda ayrışır. Ancak boyut farklılığı ve toz halinde taneciklerin çok 

olması yüksek fırın veya doğrudan indirgemenin yapıldığı mini fırınlar için uygun değildir. Bu sebeple 

belirli bir boyut aralığına getirilerek sinterlenir veya peletlenirler. Ülkemizde peletleme işlemi sonrası, 

proses artığı olan tufalin, demir cevheri ikamesi olarak katma değerli bir ürün haline dönüştürülüp ülke 

ekonomisine pozitif dönüşü sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada söz konusu durumun çözümlenmesi için 

gerekli olan mühendislik çalışmaları yapılarak atık durumundaki tufal katma değerli ürüne dönüştürül-

müştür. Yerli bir firma tarafından ilk defa kurulan tufal öğütme tesisi ile ülkemiz geri dönüşüm konu-

sunda yeni bir ürün kalemine daha kavuşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Atıkların Değerlendirilmesi, Tufal, Peletleme, Çelik Üretimi 
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SPİRAL BORU ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILAN KAYNAK TOZUNUN GERİ  

KAZANIMI 

Ahmet Erdi GÖÇMEN, Seyit Erkan AYDIN, Onur GEDİK, Selda CULHA 

Türkiye 

Öz: Spiral Boru Üretim Tesisindeki çalışmalar, makinelerin çeşitli boy ve çaplardaki boruların üretimi 

ile gerçekleşmektedir. Tesisimizin Ø 16”- 120” aralığında 28 mm et kalınlığına kadar geniş üretim ara-

lığı vardır. İmalat prosesinde istenilen boru çapına uygun açıdaki çelik bant, şekillendirme makaralarıyla 

spiral formunu alır ve önce iç sonra dış taraftan toz altı kaynak metoduyla birleştirilir. Toz altı kaynak 

metoduyla boru imalatındaki en önemli sarf malzemelerinden biri kaynak tozudur. Proje kapsamında 

kaynak tozlarının yüksek verimlilikle imalat prosesinde tekrar kullanılması için çalışmaların yapılması 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda kaynak tozlarının üretim sonrası oluşan atık malzemelerden ayrıştırılması 

için makine geliştirme çalışmaları yapılmıştır. Öncelikle imalat öncesi ve sonrasındaki kaynak tozlarının 

tane büyüklükleri laboratuvar ortamında ölçülmüştür. Her iki durumdaki tane büyüklükleri 1.00-1.25 

mm aralığında olup, imalat sonrası oluşan kaynak tozlarının tane büyükleri 1.00 mm’e yakın ölçüde 

olup daha küçüktür. Ayrıca imalat sonrası oluşan 3 mm ve üzeri büyüklükteki atık partiküllerin de ay-

rıştırılması sağlanmıştır. Yapılan literatür araştırmaları ve laboratuvar ölçümleri sonrasında, kaynak toz-

larının geri kazanımını sağlayacak olan eleme makinesinin, uygun malzeme ve ekipmanlardan oluştu-

rulma aşamaları gerçekleşmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda eleme makinesi;1x1 mm ve 3x3 mm 

ölçülerinde titreşim özelliğine sahip 2 adet elek, 2000 ve 8000 Gauss manyetik alan şiddetine sahip 2 

adet manyetik tambur seperatör, 1 adet 1 m3 hacmindeki besleme bunkeri ve 1 adet elektrik panosundan 

oluşturulmuştur. Oluşturulan eleme makinesinin deneme çalışmalarında; makineye günlük 1000 kilog-

ram kadar imalat sonrası oluşan kaynak tozu beslemesi yapılmıştır. Yaklaşık 600 kilogram kadar kaynak 

tozunun, istenmeyen büyüklükteki kaynak tozlarından ve atık partiküllerden ayrıştırılarak, imalat pro-

sesinde tekrar kullanılmak üzere geri kazanımı sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Toz Altı Kaynak Yöntemi, Kaynak Tozu, Elek, Eleme Makinesi 
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ELEKTRONİK ATIKLARIN GERI DÖNÜŞTÜRÜLMESININ MILLI EKONOMIYE OLAN 

KATKILARININ İNCELENMESI 

Bülent AÇMA, Nedret NOYAN ÖZYAKALI, Alper ÇUHADAR, Ege AYHAN 

Türkiye 

Öz: Ülkemiz doğal kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Özellikle yer altı kaynakları 

anlamında hemen her tür madenin çıktığı, bu kaynakların da ihracatının sağlandığı ekonomik olarak 

güçlü bir yapıya sahiptir. Yıllara bağlı olarak artan nüfusa bağlı olarak her türlü hammadde, enerji, gıda 

gibi tüketimi mecburi kaynakların da talebi artmıştır. Bu kaynakların tüketimi sonucunda ise atıklar 

oluşmaktadır. Bu atık çeşitlerinden biri olan elektronik atıklar (e-atık), içerisinde demir, bakır, alümin-

yum gibi hurda pazarı olan metaller barındırdığı gibi altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli me-

talleri de içermektedir. Ülkemizde ortalama her iki yılda bir akıllı telefon değiştirildiği için, bu değerli 

metallerin miktarı oldukça fazladır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu atıkların ayrıştırılmadan 

çöpe gitmesi, milli servetin boş yere harcanması demektir. Yapılan bu çalışma ile ülkemizle ilgili hazır-

lanmış olan e-atık verilerinin analizi gerçekleştirildi. Bu analiz küresel verilerle karşılaştırılarak mevcut 

durum gözlemlenmiş oldu. Bununla birlikte çöpe giden atıkların ülke ekonomisine potansiyel olarak ne 

kadar katkı sağlayabileceği, eğer doğru atık bilinci oluşturulursa dışa bağımlılığın azalması gerektiği 

gösterildi. Toplumun daha da bilinçlenmesi için her bir konuttan başlayarak bilgilendirmeler, toplum 

bilincini ölçmeye yönelik anket çalışmaları, kamu spotları, ilkokullardan başlayarak e-atık ve diğer atık-

ların geri dönüştürülmesinin önemini vurgulayarak bu konunun vurgulanması, yerli ve milli teknoloji-

lere bu denli önem verirken öz kaynaklarımızı da doğru kullanmamız gerekliliğinin yinelenmesi, aynı 

Sıfır Atık projesinde olduğu gibi devlet eliyle uygulamalar yapılması, ülkemizi ekonomik anlamda daha 

da üst düzeye taşıyacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Atıklar, Ekonomik Kalkınma, Geri Dönüşüm, Metal Döngüsü, Sürdü-

rülebilirlik 
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İÇME SUYU ARITIMINDA KULLANILAN DEZENFEKTANLARIN ÇEVRESEL RİSK 

ANALİZİ 

Cihan ÖZGÜR 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada içme suyu arıtma tesisi dezenfeksiyon ünitelerinde kullanılması önerilen farklı de-

zenfektanların risk değerlendirme analizi ve çevresel risk analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Ülke-

mizde yürürlükte olan İçme Suyu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği’ne göre her içme suyu arıtma 

tesisi son dezenfeksiyon prosesini uygulamak zorundadır. Son dezenfeksiyon süreci UV/klorlama veya 

klorlama veya klordioksit veya kloraminasyon ile yapılabilmektedir. Bu dezenfektanların malzeme gü-

venlik bilgi formları incelendiğinde maruz kalanlar üzerinde ciltte, gözde ve üst solunum yollarında 

oldukça tahriş edici olduğu görülmüştür. Bu olumsuzluklardan dolayı dezenfektanları kapsayan küçük 

çaplı bir risk analizi gerçekleştirilmesi fikri ortaya çıkmıştır. Risk değerlendirme analizi L matris kulla-

nılarak gerçekleştirilmiştir. UV/Klorlama ve Klorlama süreçleri için gerçekleştirilen risk analizinde en 

yüksek riskin “dezenfektanların cilde teması sonucu” ortaya çıktığı tespit edilirken, çevresel boyutun 

eklenmesi ile birlikte en yüksek risk “dezenfektanın hazırlanması sonucu oluşabilecek kazalar olarak” 

değişmiştir. Benzer şekilde klor dioksit kullanımında gerçekleştirilen risk analizinde en yüksek risk 

“klor dioksitin cilt ve solunum yollarına teması” sonucu tespit edilirken, çevresel boyut eklendiğinde bu 

iki riske ek olarak en yüksek risk “klor dioksitin patlaması” da eklenmiştir. Kloramin kullanımı için 

hazırlanan risk analizinde ve risk analizine dahil edilen çevresel boyut analizinin her ikisinde de en 

yüksek risk “ehil olmayan kişilerin kloramine temas etmesi” olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda 

çevresel risk boyutunun risk analizlerine oldukça farklı bir bakış açısı getirdiği sonucuna varılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Klorlama, Klor Dioksit, Kloramin, L Tipi Matris, Risk Analizi 
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PENTAKLOROBENZEN’İN KAYNAKLARI, ÇEVRESEL TAŞINIMI VE RİSK  

KARAKTERİZASYONU 

Cihan ÖZGÜR, Emrah ÖZTÜRK 

Türkiye 

Öz: Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) kimyasal ve biyolojik bozunmaya karşı direnç göstermeleri ne-

deniyle doğaya salındığında çok uzun zaman süreleri boyunca ayrışmadan kalan belirli birtakım fiziksel 

ve kimyasal özelliklere sahip, doğal veya insan kaynaklı organik bileşiklerdir. Bu bileşiklere, poliklor-

lubifeniller gibi endüstriyel kimyasallar, DDT gibi zararlı pestisitler de dâhildir. Bu kimyasallar zehir-

lidirler, çevrede kolayca yok olmazlar, besin zincirinde birikirler, hava, su, toprakla kaynaklarından çok 

uzak mesafelere kolayca yayılabilir ve taşınabilirler. KOK’lar hava akımları yoluyla dünya çapında uzun 

mesafeler boyunca yayılabilmeleri ve besin zincirine girerek hayvan ve insan dokularında birikebilme-

leri nedeniyle küresel düzeyde bir çevre ve sağlık sorunu oluşturmaktadırlar. Yağda yüksek çözünür-

lüğe, suda düşük çözünürlüğe, yarı-uçucu bir yapıya sahiptirler. KOK’lar genellikle toksisite, kalıcılık, 

bio-birikim, uzun mesafe taşınım ana başlıkları altında incelenir. Stockholm Sözleşmesinde ilk olarak 

12 kimyasal alınmıştır. Bu kimyasallara ek olarak 9 kimyasal daha dahil edilmiştir. Pentaklorobenzen 

bu 9 kimyasala dahildir. Pentaklorobenzen (PeCB), beş klorlu halkalı yapıda bir hidrokarbondur. Klo-

robenzen gruplarından oluşmaktadır. PeCB bir pestisit olan kuintozen (pentakloronitrobenzen) üreti-

minde hammadde veya yan ürün olarak kullanılmaktadır. Geçmiş yıllarda PeCB, sıcaklık iletim ekip-

manlarında ve elektrikli cihazlarda poliklorlu bifenillerin (PCBs) kombinasyonu olarak kullanılmıştır. 

PeCB günümüzde geçmişte kullanımı ve istenmeden oluşumu nedeniyle çevresel ortama girişim yap-

maktadır. Bu çalışma kapsamında pentaklorobenzenin karakterizasyonu, çevresel taşınımı ve risk ka-

rakterizasyonu üzerine bir envanter hazırlık çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fungusit, Kalıcı Organik Kirleticiler, Pentaklorobenzen, Pestisit 
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DEFNE YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN ADSORBAN İLE METİLEN MAVİSİ  

ADSORPSİYONU 

Deniz İZLEN ÇİFÇİ 

Türkiye 

Öz: Bu çalışmada defne yaprakları ile hazırlanan adsorbanların bazik boya olan metilen mavisi boya 

gideriminde kullanımı araştırılmıştır. Çalışmada defne yaprakları distile su ile yıkanıp, kurutulduktan 

sonra kapalı kap içerisinde 400°C’de 1 saat (Defne-400°C), 500°C’de 1 saat (Defne-500°C) ve 

600°C’de 1 saat (Defne-600°C) kül fırınında yakılarak 3 farklı adsorban hazırlanmıştır. Hazırlanan ad-

sorbanlarda pH, adsorban miktarı, adsorpsiyon süresi ve giriş boya konsantrasyonun metilen mavisi 

boya giderimine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada en iyi metilen mavisi boya giderim verimi Defne-400°C 

ve Defne-500°C ile karşılaştırıldığında, Defne-600°C adsorbanında elde edilmiştir. En iyi metilen ma-

visi boya giderimi Defne-600°C adsorbanında pH 3 değerinde elde edilmiş olup, adsorban miktarı 4 

g/L’ye kadar arttırıldığında metilen mavisi boya gideriminde artış gözlenmiştir. Defne-600°C adsorba-

nında 4 g/L adsorban miktarında, pH 3 değerinde, 150 rpm hız ile 1 saat yapılan adsorpsiyon sonunda 

25 mg/L, 50 mg/L, 75 mg/L ve 100 mg/L metilen mavisi başlangıç konsantrasyonlarında sırasıyla 

%99,3, %94,4, %83,0 ve %70,0 boya giderimi elde edilmiştir. Defne-600°C adsorbanı ile metilen mavisi 

adsorpsiyonu Langmiur İzotermine daha uygun olup, regresyon katsayısı (R2) 0,9972 olarak elde edil-

miştir. Langmiur İzotermine göre Defne-600°C adsorbenti ile maksimum adsorpsiyon kapasitesi 17,9 

mg/kg olarak elde edilmiştir. Yapılan çalışma ile defne yaprakları ile hazırlanan adsorbanın bazik özel-

likteki metilen mavisi boyasının adsorpsiyon prosesi ile gideriminde kullanılmasının uygun olduğu gö-

rülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Adsorban, Defne Yaprağı, Metilen Mavisi 
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JEOTERMAL SULARDA LİTYUM MİKTARI VE GERİ KAZANIMI 

Deniz İZLEN ÇİFÇİ, Süreyya MERİÇ 

Türkiye 

Öz: Jeotermal suların, nadir element lityum dahil olmak üzere çeşitli önemli metaller açısından zengin 

olduğu bildirilmektedir. Dünya lityum rezervleri yaklaşık 14 milyon tondur, çoğunlukla % 70-80’i lit-

yum cevherinde bulunan tuz gölü tuzlu su, jeotermal su ve katı lityumda depolanmaktadır. Lityum kritik 

elementler arasındadır ve sınırlı bir kaynağa sahiptir. Avrupa Birliğin’deki önemli lityum tüketim mik-

tarları yenilenebilir enerji ve e-mobilite sektörleridir. Lityum kaynakları sınırlı olduğundan, zengin lit-

yum konsantrasyonları içeren kaynaklardan lityumu geri kazanmak için etkili ve sürdürülebilir yöntem-

lerin araştırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de jeotermal kaynağın yaklaşık %78’i Batı Tür-

kiye’de bulunmaktadır ve bu jeotermal kaynaklarda lityum konsantrasyonu 3-38 mg/L arasındadır. Ya-

pılan çalışmalarda en yüksek lityum konsantrasyonu 38 mg/L’ye kadar Çanakkale bölgesinde elde edil-

miş olup, Çanakkale bölgesinde 20 jeotermal kaynak bulunmaktadır. Kullanım için büyük talep ile sı-

nırlı bir kaynak olduğundan lityumu geri kazanmak için teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir, çevre 

dostu ve sürdürülebilir bir işlem geliştirmeye ve önermeye büyük ihtiyaç vardır. Lityum geri kazanım 

teknikleri üzerine yapılan araştırmalarda, tuzlu sulardan, deniz suyundan ve jeotermal sudan lityum geri 

kazanımı için kimyasal çökeltme, çözücü ekstraksiyonu, adsorpsiyon, seçici membran ayırma, sıvı-sıvı 

ekstraksiyonu, iyon değişimi adsorpsiyonu, elektro diyaliz gibi fiziksel, kimyasal ve ayırma teknikleri 

gibi çeşitli yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Bu teknolojilerin yüksek sıcaklığa sahip jeotermal 

sular için geçerli olduğu düşünülmektedir. Bu makalenin amacı, Türkiye’deki jeotermal sularda lityum 

oluşumunu ve jeotermal sular için uygulanabilecek lityum geri kazanım yöntemlerinde gelişmelerin 

derlenmesidir. 

Anahtar Kelimeler: Lityum, Nadir Toprak Elementleri, Jeotermal Sular, Oluşum, Geri Kazanım 
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DİMETİLASETAMİD (DMAC) EMİSYONLARININ ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE  

GİDERİMİ 

Gizem ÇELİK, Ahmet KARAGÜNDÜZ 

Türkiye 

Öz: Uçucu organik bileşikler kaynama derecesi 250⁰C’den daha az olan normal oda sıcaklığında ko-

layca buharlaşabilen ve farklı birçok kaynaktan atmosfere yayılarak düşük konsantrasyonlarda bile çev-

reye, insanlara, bitkilere ve havadaki bileşenlerin yapısına olumsuz etkileri olan bileşiklerdir. Bu olum-

suz özelliklerinden dolayı hem ticari hem de endüstri kaynaklı olan uçucu organik bileşiklerin kullanımı 

azaltılarak, yerine başka alternatif çözücüler kullanılmakta ya da geri kazanım yapılarak atmosfere salı-

nan miktarı azaltılmaktadır. Bu çalışmada son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan, özellikle tekstil sek-

töründe çözücü olarak kullanılan dimetilasetamid (DMAC) diye adlandırılan uçucu organik bileşiğin 

adsorpsiyon ile giderimi, sıcak hava ile desorpsiyonu ve yeniden kullanımı için geri kazanımı çalışıl-

mıştır. Deneyler üç farklı sıcaklıkta (10, 20, 30°C), üç farklı akış hızında (0,8, 1,0, 1,2 L/dk) ve üç farklı 

konsantrasyonda (%25’lik DMAC, %50’lik DMAC, %75’lik DMAC) yürütülmüş ve çıkış konsantras-

yonları gaz kromatografi (GC) cihazı ile anlık olarak analiz edilmiştir. Bir sonraki aşama olarak DMAC 

adsorpsiyonu ile doygunluğa ulaştırılmış olan iki farklı adsorbentten (aktif karbon ve silika jel) uçucu 

organik bileşiğin sıcaklık etkisiyle desorpsiyonu çalışılmıştır. Desorpsiyon için DMAC ile doygun olan 

kolon 180-200°C’lik sıcaklıklarda ısıtılmıştır. DMAC adsorpsiyonu amacıyla kullanılan iki farklı ad-

sorbentten aynı çalışma koşulları altında silika jelin kapasitesinin daha yüksek olduğu, optimum çalışma 

sıcaklığının 20°C ve 1,0 L/dk hızla gerçekleştirildiği saptanmıştır. Desorpsiyon işleminde de aktif kar-

bon yerine silika jel kullanımı sıcaklıktan etkilenme derecelerine göre kıyaslandığında tercih sebebi ol-

muştur. 

Anahtar Kelimeler: Uçucu Organik Bileşik (UOB), Dimetilasetamid (DMAC), Adsorpsiyon, Desorp-

siyon, Geri Kazanım 
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GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDEN TOPLANAN HAVA ÖRNEKLERİN-

DEKİ PAH VE PCB DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 

Işıl ÇELİK SAĞLAM, Merve SARAL, Banu ÇETİN 

Türkiye 

Öz: Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) biyolojik ve kimyasal olarak bozunmaya karşı dirençli olmaları 

nedeniyle doğaya verildiğinde uzun süreler ayrışmadan kalan, besin zincirine aktarılıp birikime neden 

olan, sonuç olarak insan ve çevre sağlığı üzerinde zararlı etkileri olan doğal veya antropojenik kökenli 

organik bileşiklerdir. Bu çalışmada üniversite kampüsünde kurulan yüksek hacimli hava örnekleme ci-

hazı ile dört mevsim boyunca birer aylık periyotlarda quartz filtreler ile hava numuneleri toplanmıştır. 

Toplanan numunelerde organik kirleticiler olan PAH ve PCB’lerin miktarlarının belirlenmesi amaçlan-

mıştır. Tüm örnekler uygun solvent ile ekstrakte edilmiş, fraksiyonlara ayırma işleminde katı faz ekst-

raksiyonu kartuşları kullanılmış, döner buharlaştırıcıda hacmi azaltılıp konsantre edilmiş ve GC/MS 

cihazında değerler okunmuştur. Toplam PAH konsantrasyonu yaz mevsiminde (∑16PAH) 3,60 ile 

18,29 ng/m3 aralığında değişmekte (ORT±SS; 8,09 ± 3,19 ng/m3), kış mevsiminde ise (Σ16PAH) 7,36 

ile 118,79 ng/m3 aralığında değişmektedir (ORT±SS; 31,91 ± 23,86 ng/m3). Toplam PCB konsantras-

yonu yaz mevsiminde (Σ39PCB) 113,02 ile 334,62 pg/m3 aralığında değişmekte (ORT±SS; 210,30 ± 

60,80 pg/m3), kış mevsiminde ise (Σ39PCB) 76,55 ile 664,20 pg/m3 aralığında değişmektedir 

(ORT±SS; 174,70 ± 108,81 pg/m3). Literatürde ülkemizde farklı şehir ve zamanlarda PAH ve PCB 

üzerine yapılan çalışmalar incelenmiş ve çalışmamızla benzerlik gösterdiği görülmüştür. Üniversitemi-

zin bulunduğu gibi sanayi bölgelerindeki yerlerde PAH ve PCB türleri diğer bölgelere göre daha fazla 

bulunmaktadır. Yaz aylarında kaynaktan buharlaşma sebebiyle PCB, kış aylarında ise endüstriyel faali-

yetler ve evsel ısınma gibi nedenlerle PAH türlerinin konsantrasyonlarının diğer mevsimlere göre yük-

sek olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalıcı Organik Kirleticiler, PAH, PCB 

  



ÖZET SÖZEL SUNUMLAR 

110 

SIVI ÇELİK ÜRETİMİNDE ATIK LASTİK KULLANIMININ HİDROJEN VE KÜKÜRT  

SEVİYESİNE ETKİSİ 

Koray GENÇOĞLAN, Ahmet SÖNMEZ, Tevfik Levent ÜNSAL, Anıl AGADANGİL 

Türkiye 

Öz: Hurdadan çelik üretimi yapan fabrikalar günümüz şartlarında rekabet düzeyi yüksek küresel orta-

mın etkisi ile birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Hammadde-enerji maliyetleri, üretim verimli-

liği, iş sağlığı-güvenliği ve üretim süreçlerinin çevreye olan etkileri, gibi konular çelik üretim sürecinde 

dikkate alınması gereken faktörlerdir. Özellikle son yıllarda eneji - hammadde maliyetlerindeki aşırı 

artışlar ve üretim süreçlerinin çevre dostu bir hale getirilmesi gerekliliği, çelik üreticilerini alternatif 

enerji-hammadde kaynaklarının araştırmaya teşvik etmiştir. Bu anlamda çevresel atıkların çelik üretim 

süreçlerinde kullanılması hem çevresel olarak avantaj oluşturabilir hem de enerji-hammadde kaynakla-

rının daha verimli kullanılmasını sağlayabilir. Dünya genelinde çevreye atılan lastik benzeri maddeler 

doğada kendi dönüşümünü sağlayamadığı için çevreye ciddi zararlar vermektedir. Dünya üzerinde bir 

çok farklı bölgede faaliyet gösteren elektrik ark ocaklı çelik üreticileri atık lastikleri karbon kaynağı 

olarak antrasite ikame malzeme olarak kullanmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde 

elektrik ark ocağı çelik üretim prosesinde atık lastik kullanımının enerji ve hammadde maliyetlerini 

düşürdüğü belirtilmiştir [1]. Hidrojen ve kükürt çelik yapısında istenmeyen elementlerdir. Bu elementler 

çeliğin mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkiler ve çelik içerisinde hava boşlukları ve inklüzyon gibi 

yapıların oluşmasına sebep olurlar [2,3]. Bu çalışmada Tosçelik EAO’da kullanılan atık lastik malze-

melerin elemental analizi yapılarak hidrojen ve kükürt seviyeleri belirlenmiştir. Elektrik ark ocağında 

atık lastik kullanımının sıvı çelikteki hidrojen ve kükürt miktarlarına oranı bu çalışmada gözlemlenmiş-

tir. 

Anahtar Kelimeler: Atık Lastik, Elektrik Ark Ocağı, Hidrojen, Kükürt, Çevre, Sıvı Çelik 
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SANAYİ TESİSLERİNDE KULLANILAN YER ALTI KAYNAKLI SULARIN ÇALIŞANLA-

RIN SAĞLIKLARI ÜZERİNDE YARATABİLECEĞİ OLASI MARUZİYETLERİN ÖNLEN-

MESİ İÇİN GELİŞTİRİLECEK TASARIMLAR 

Mine PEHLİVAN, Hasan Uğur ÖNCEL 

Türkiye 

Öz: Kaynak suları, yeraltında doğal yollar ile oluşan, doğal yollarla açığa çıkan ya da sondajla yüzeye 

çıkarılan sulardır. Toplumumuzdaki inanışa uygun olarak, doğadan gelenin daha sağlıklı olduğu düşün-

cesi ve düşük maliyet sebebiyle, kaynak suyu tüketimi halk arasında özellikle tercih edilen bir uygula-

madır. Bu alışkanlık, ucuz olması nedeniyle işyerlerinde de tercih nedeni olabilmektedir. Enstitümüzde 

ekip olarak planladığımız kaynak sularının içeriklerinin incelenmesi ve çevre faktörlerine bağlı olarak 

kirlenme oranlarının saptanması çalışmasında, yeraltı kaynağının çıkış noktası olarak belirlediğimiz 

Ömerli barajının güney kanadından çıkıp, Gebze yönüne doğru ilerleyen bir yeraltı su kaynağını esas 

almıştık. Bu nedenle kaynağın çıkış noktasına en yakın yerleşim yerini, eski bir İSKİ haritası üzerinde 

yaptığımız çalışma ile Kurnaköy olarak belirledik ve araştırmamızda bu köyde yüzlerce senedir kulla-

nılan bir su kuyusunun suyunu araştırarak başladık. Bu araştırmamız sırasında köyün muhtarlığının 

kontrolündeki bir çeşmeden çevreden gelenlere su sağlandığını gördük. Müşteriler arasında işyerlerin-

den geldikleri belli olan birçok kapalı kasa kamyonla onlarca pet damacanaların bu su ile doldurulduğu 

tespit ettik. Bu uygulama bizi işyerlerinin çalışanlara sunduğu içme suyu standartlarını nasıl izledikleri 

konusunda düşündürdü. Muhtarlığın bu işyerleri hakkında bilgi vermemesi ve suda yaptığımız ilk ince-

lemede kabul edilemeyecek düzeyde Fecal Escherichia Coli basilinin olduğunu belirlememiz üzerine 

çalışmamızı bir model olması amacı ile bu köyün su kaynağının dezenfeksiyonu ve Coli basilinden 

arındırılması yönüne çevirdik. Kaynak sularının kimyasal ve mikrobiyolojik olarak her zaman aynı de-

ğerlerde olması mümkün değildir. Ancak, bir işyerinde işveren çalışanlarına temiz içme ve kullanma 

suyu temin etmeli ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Madde 46 ve EK-2 ‘ye göre-

kaynak suları analiz ettirilmelidir. Araştırma yaptığımız kaynağın suyunu izlemek amacıyla 16 aylık bir 

sürede üç kez numune alarak, Akredite Barem Çevre Laboratuarı’nda mikrobiyolojik analizlerini yap-

tırdık. Analizler sonucunda suyun, yüksek miktarda Koliform Basil içerdiğini ve İnsani Tüketim Amaçlı 

Sular Hakkında Yönetmelik, 36. Madde ve Ek -1 e göre uygun olmadığını belirledik. Yaptığımız araş-

tırma ve örnek tasarımlar sonucunda, maliyetleri de göz önünde bulundurarak, kuyu suyunu Membran-

Filtrasyon yöntemi ile arıtabileceğimizi saptadık. Geliştirdiğimiz tasarım membran filtrasyon sistemini 

suyun halka satışının yapıldığı ana çeşmesinde denedik. Filtre ettiğimiz su ile yaptığımız mikrobiyolojik 

çalışmada, suda Fecal Escherichia Coli basilinin varlığına rastlamadık. Kuyudan günlük su kullanım 

miktarını hesapladık ve kuyu suyunun arıtılması için gerekli arıtma sisteminin tasarımını tamamladık. 

Anahtar Kelimeler: Kaynak Suları, Fecal Escherichia Coli Basili, Koliform Bakteri 
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SU VE ATIKSU ARITIMINDA DOĞAL KOAGÜLANTLARIN KULLANIMI 

Seda TÖZÜM AKGÜL 

Türkiye 

Öz: Koagülasyon, etkili ve işletimi kolay olduğundan hem yüzeysel suların hem de atıksuların arıtılma-

sında kullanılan temel proseslerden biridir. Bu proses, suda bulunan partiküller, kolloidler ve çözünmüş 

maddelerin daha büyük floklar oluşturarak çökelmesini kolaylaştırmak için çeşitli kimyasal maddelerin 

ilave edilmesiyle gerçekleştirilir. Koagülasyon prosesinde uygun koagülantın seçimi kritik bir öneme 

sahiptir. En yaygın kullanılan ve ticari olarak en başarılı koagülantlar, alüminyum ve demir tuzlarıdır. 

Ancak metal koagülant kalıntıları bazı sağlık ve çevre riskleri barındırmaktadır. Bu riskleri ortadan kal-

dırmak için zamanla klasik koagülantların yerine kullanılabilecek, uygun maliyetli, toksik olmayan ve 

çevre dostu koagülantları geliştirmeye yönelik çabalar da artmıştır. Doğal koagülantlar, bitkiler, tohum-

lar, deniz kabukluları ve kabuklu deniz ürünlerinin biyokütleleri ile mikroorganizmalardan elde edilebi-

lirler. Bunun yanında bentonit, montmorillonit gibi killerin de su ve atıksu arıtımında koagülant ve ko-

agülant yardımcısı olarak kullanılabildiği görülmektedir. Bu bildiride, su ve atıksu arıtımında kullanılan 

doğal koagülantlar ve onların pıhtılaştırma etkinliğine ilişkin çalışmalar incelenmiştir. Bu bağlamda 

Moringa oleifera ve tanen gibi bitkisel bazlı koagülantlar ile kitosan gibi hayvansal bazlı koagülantları 

kullanan çalışmalara yer verilmiş, bu koagülantların gerçek su arıtma tesislerinde kullanımını kısıtlayan 

unsurlara değinilmiştir. Bunun yanında yine çevre dostu materyaller olarak bilinen ve kil grubuna dahil 

olan bentonit, montmorillonit gibi malzemelerin de çeşitli endüstriyel atıksuların arıtılmasında koagü-

lant ve koagülant yardımcısı olarak kullanıldıklarında sergiledikleri koagülasyon performansları ince-

lenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Moringa Oleifera, Kitosan, Bentonit, Koagülasyon, Endüstriyel Atıksu, Yüzeysel 

Su 
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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDEN DERİ İMALATHANESİ ATIKSULARININ ÖN  

ARITIMI 

Tuba BAYRAM, Dilara ÖZTÜRK, Ayşe ÖZGÜVEN 

Türkiye 

Öz: Deri, dünyada insanların ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan ilk malzemelerden biridir. Dericilik 

ülkemizde de önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. Deri sanayinin ana maddesini ham deridir. 

Mezbahalar ve diğer kesim hanelerden elde edilen deriler kullanma şekillerine göre yağ ve diğer yabancı 

maddelerden temizlenmekte, sınıflandırılmaları yapılmaktadır. Deri sanayide kullanılan ham deriler kü-

çükbaş ve büyükbaş hayvan derileri olarak iki ana grupta toplanır. Türkiye’de büyük miktarlarda kulla-

nılan küçükbaş ham deriler koyun, kuzu, keçi, oğlak, büyükbaş ham deriler de sığır, dana, manda ve 

malaktır. Bunun yanı sıra daha az miktarlarda da at, katır ve deve derileri ile av ve kürk hayvanlarının 

derileri de işlenmektedir. Deri sanayinde, ham deri kimyasal ve mekanik işlemlere tabii tutularak kul-

landığımız deriye dönüştürülür. Deri sanayi atıksuları yüksek KOİ, AKM, yağ ve gres, krom, amonyak 

ve sülfür gibi toksik kirletici maddeler ile yüksek tuzluluk seviyesi içerir. Deri sanayi atıksuları genel 

olarak biyolojik arıtım tesislerinde arıtılmaktadır. İçerdiği fazla organik madde ve kimyasal maddeden 

dolayı bu atıksular biyolojik arıtıma verilmeden önce ön bir arıtımdan geçirilmelidir. Ayrıca ilave kim-

yasal maddelere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada önemli bir endüstriyel kirletici olan deri endüstrisi atıksu-

larının arıtılabilirliği incelenmiştir. Küçük ölçekli deri üretimi yapan bir tabakhaneden atıksu temin edil-

miştir. Atıksuyun kimyasal arıtımı jar testi deneyleriyle yapılmıştır. Koagülant olarak kil kullanılmıştır. 

Ön arıtımda kullanılan kil mineralleri atıksu arıtımında kullanılan doğal malzemelerdendir. Denemeler 

sonunda pH 7 değerinde 1g/L montmorillionit kullanıldığında %92 KOİ giderim verimi elde edilmiştir. 

Yapılan kimyasal arıtım deneylerinin sonunda montmorillionitin ön arıtım amacıyla koagülant olarak 

kullanılabileceği, ancak atıksuda istenilen giderim verimini sağlayamadığı için sadece kendinden son-

raki ünitenin yükünü hafifleteceği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deri, Deri Endüstrisi Atıksuyu, Kimyasal Arıtım, Koagülant. 
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ASSESMENT OF NETWORK CREATION FROM DIFFERENT METHODOLOGIES EN-

COMPASSING THE SPRING ICE EDGE  

Clayton HARPER 

United Kingdom 

Abstract: Estimations of net network creation (NCP) give an upper requirement on the strength of the 

maritime organic siphon, the prevailing component for eliminating CO2 from the sea surface and 

sequestering it at profundity. In this examination, our goals were to depict the spatial and fleeting in-

constancy of NCP related with the spring ice-edge sprout in Baffin Bay and to distinguish the key eco-

logical drivers controlling its fluctuation. Utilizing information gathered between June 9 and July 10, 

2016, we assessed NCP dependent on (1) in progress estimations of surface water oxygen to argon 

proportions (O2:Ar), (2) in progress estimations of the incomplete weight of CO2, and (3) occasional 

nitrate drawdown from discrete examples. These different methodologies showed high NCP (up to 5.7 

mol C m–2) in eastern Baffin Bay, related with adjusted Atlantic waters, and low NCP (<1 mol C m–2) 

within the sight of Arctic outpouring waters in western Baffin Bay. Icy outpouring waters were descri-

bed by low surface salinities and nitrate focuses, recommending that high freshwater substance may 

have restricted the supplement accessibility of these waters. Distinctive joining profundities and times-

cales related with each NCP approach were abused to comprehend the transient movement and progres-

sion of the blossom, uncovering that the sprout was started under ice as long as 15 days before ice retreat 

and that an enormous part of NCP in eastern Baffin Bay (conceivably up to 70%) was driven by essential 

creation happening underneath the surface-blended layer.  

Keywords: Net People Group Creation, Biological Siphon, Arctic, Ice-Edge, Spring Blossom 
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CLIMATIC VORTICITY SETS THE BOWL SCALE FLOW 

Vivienne HOPKINS 

United Kingdom 

Abstract: Cyclonic water flow in Bays vehicles this monstrous volume of riverine water along the coast 

toward Hudson Strait and into the Labrador Sea. Notwithstanding, concise, occasional and interannual 

inconstancy of the freshwater transport in Hudson Bay remaining parts hazy. Utilizing yearlong percep-

tions of ebb and flow speed profiles, gathered from oceanographic moorings conveyed in western Hud-

son Bay from September 2016 to September/October 2017, we inspected the part of environmental dri-

ving on dissemination and freshwater transport in the Bay. Our investigation uncovers that the along-

shore southeastward ebb and flow through western Hudson Bay was enhanced through the whole water 

section in light of winds produced by twisters disregarding Hudson Bay toward Baffin Bay as well as 

the Labrador Sea. An air vorticity list was utilized to portray the barometrical compelling and found to 

associate with ocean surface tallness and along-shore flows. We demonstrated that a surface Ekman on-

shore transport builds ocean surface statures along the coast, delivering a cross-slant pressure slope that 

drives an along-shore southeastward stream, in a similar bearing as the breeze. Extending our percepti-

ons to the narrows wide scale, we affirmed this cycle of wind-driven water elements with (1) satellite 

altimetry estimations and (2) sea model reenactments. At last, we locate that cyclonic breeze compelling 

intensifies cyclonic water dissemination in Hudson Bay encouraging the along-shore freshwater trans-

port to Hudson Strait. During times of positive barometrical vorticity, this driving can lessen the home 

season of riverine water in Hudson Bay.  

Keywords: Speed Estimations, Cyclonic Water Flow, Wind Driving, Barometrical Vorticity 
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STRESS FACTORS COMING ABOUT BECAUSE OF THE ARCTIC VERNAL OCEAN 

Dhaahir AL-SARWAR 

Saudi Arabia 

Abstract: During ocean ice liquefy in the Arctic, essential creation by sympagic (ocean ice) green 

growth can be sent out productively to the seabed if sinking rates are quick and exercises of related 

heterotrophic microorganisms are restricted. Saltiness stress because of dissolving ice has been recom-

mended to represent such low bacterial movement. We further tried this speculation by dissecting tests 

of ocean ice and sinking particles gathered from May 18 to June 29, 2016, in western Baffin Bay as a 

feature of the Green Edge venture. We applied a strategy not recently utilized in polar locales—quanti-

tative PCR coupled to the propidium monoazide DNA-restricting technique—to assess the practicality 

of microbes related with sympagic and sinking green growth. We additionally estimated cis-trans iso-

merase movement, known to demonstrate quick bacterial reaction to saltiness stress in culture examines, 

just as free unsaturated fats referred to be created by green growth as bactericidal mixes. The feasibility 

of sympagic-related microbes was solid in May (just roughly 10% mortality of absolute microscopic 

organisms) and more fragile in June (normal mortality of 43%; limit of 75%), with occurrences of raised 

mortality in sinking molecule tests over the time arrangement (up to 72%). Transient pressure reflected 

by cis-trans isomerase movement was noticed uniquely in examples of sinking particles gathered from 

the get-go in the time arrangement. Following snow soften, be that as it may, and immersing levels of 

photosynthetically dynamic radiation in June, we noticed upgraded ice-algal creation of bactericidal 

mixes (free palmitoleic corrosive; up to 4.8 mg L–1). We accordingly recommend that insurance of 

sinking sympagic material from bacterial debasement right off the bat in a liquefy season results from 

low bacterial movement because of saltiness stress, while later in the season, algal creation of bacterici-

dal mixes incites bacterial mortality. A progression of bacterial stressors during Arctic ice soften assists 

with clarifying the productive fare of ocean ice algal material to the seabed.  

Keywords: Bacteria, Sea Ice, Sympagic Green Growth, Ice Biota, Viability, Stress Factors, Salinity, 

Bactericidal Free Unsaturated Fats, Carbon Trade 
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A CROSS GROUNDS PROFICIENT IMPROVEMENT PROGRAM REINFORCES  

GRADUATE ADMINISTRATION 

Kurmanbek TURGUNBAEV 

Kyrgyzstan 

Abstract: The developing direness of natural worries the world over features the need to furnish rising 

researchers with high-sway administration and relational abilities to successfully take part in interdis-

ciplinary critical thinking. Nonetheless, open doors for bona fide interdisciplinary expert improvement 

preparing for understudy researchers are not widely accessible inside single-establishment programs. 

This investigation assesses the effect of the Monterey Area Research Institutions’ Network for Educa-

tion (MARINE), a provincial cross-grounds proficient advancement program pointed toward planning 

graduate understudies for interdisciplinary administration positions in natural critical thinking. An on-

line review was led to assess understudies’ impression of whether MARINE viably upgraded administ-

ration, improved cooperative connections, and arranged understudies for interdisciplinary natural criti-

cal thinking. Generally speaking, MARINE members accentuated commonsense ability improvement, 

presentation to vocations outside of the scholarly community, and interinstitutional organizing as the 

most esteemed results of the cross-grounds proficient advancement program. In view of study results 

and the showed practices of MARINE, we suggest a bunch of 4 key plan standards for organizations to 

consider while making future cross-grounds proficient improvement programs: (1) an understudy drove 

administration system to guarantee that the program’s attention is fixated on subjects and issues that 

members find generally pertinent, (2) occasion arranging advisory groups that connect with the bigger 

pool of graduate understudies from over the organization in bona fide initiative, (3) proficient advance-

ment openings zeroed in on intelligent types of action, and (4) a yearly colloquium for understudies to 

apply their preparation in authority and interdisciplinary correspondence. More prominent use of these 

practices and standards in cross-grounds projects may introduce new open doors for planning rising 

pioneers to play a functioning part in interdisciplinary critical thinking.  

Keywords: Leadership, Capacity Building, Communication, Graduate Understudies 
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PUBLIC INCLINATIONS WITH RESPECT TO DAM EXPULSION  

Ilko Lyobomirov SAVOV 

Bulgaria 

Abstract: Choices about dams, as other natural clashes, include complex compromises between various 

water utilizes with fluctuating human and biological effects, impactsly affect public assets, and include 

numerous partners with different and frequently clashing interests. Given the numerous impending dam 

choices in New England and over the United States, an improved comprehension of public inclinations 

about dam choices is expected to steward assets in the public interest. This exploration asks (1) What 

does the public need to witness with dams? also, (2) How do public inclinations with respect to dam 

expulsion shift with demography and governmental issues? We address these inquiries utilizing infor-

mation from three arbitrary example statewide phone surveys directed in New Hampshire more than 

2018 that approached individuals for their inclinations concerning dam expulsion as opposed to keeping 

up dams for explicit advantages—property estimations, hydropower age, mechanical history, or amuse-

ment. Respondent age, training, sex, and ideological group were tried among the potential indicators. 

We find that dominant parts (52% or 54%) of respondents favor eliminating dams instead of saving 

them for modern history or property estimations, and a majority (43%) favor expulsion over saving them 

for amusement. A majority (46%) incline toward keeping dams, be that as it may, on the off chance that 

they are utilized to produce hydropower. Respondent foundation qualities and political personality inf-

luence these inclinations in manners taking after those for some, other climate related issues: ladies, 

youthful or moderately aged people, and political dissidents or conservatives (Democrats or free mo-

vers) all the more regularly uphold dam expulsion. Instruction, then again, has no critical impacts. The 

outcomes measure levels of overall population uphold for dam expulsion in New England, representing 

the utilization of popular sentiment surveying to supplement contribution from public gatherings and 

guide choices. All the more comprehensively, they contribute another theme to existing grant on the 

social bases of ecological concern.  

Keywords: Public Sentiment, Dam Evacuation, Dams, Sustainability Science, New England, Environ-

ment 
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UNDERESTIMATION OF SURFACE AND AIR OCEAN CO2 MOTIONS BECAUSE OF 

FRESHWATER SEPERATION IN AN ARCTIC RACK OCEAN 

Philippa ROSS 

United Kingdom 

Abstract: The target of this investigation is to measure the effect of freshwater delineation on the ver-

tical inclinations of halfway weight of CO2 (pCO2) and assessments of air-ocean CO2 trade in Hudson 

Bay during top ocean ice soften and waterway spillover. Throughout the spring of 2018, we examined 

water in Hudson Bay and Hudson Strait for broke down inorganic carbon, complete alkalinity, saltiness, 

the oxygen stable isotope proportion in the water (δ18O), and other auxiliary information. The waterf-

ront space and locales near the ice edge had huge vertical focus inclinations of pCO2 over the top meters 

of the sea because of the presence of a separated new layer at the surface. The pCO2 and saltiness in the 

focal (where ocean ice soften was huge) and the southeast (where stream spillover and ocean ice dissolve 

were huge) side of the narrows commonly expanded with profundity, with normal inclinations of 4.5 

μatm m–1 and 0.5 m–1, individually. Overlooking these inclinations causes a huge mistake in ascertai-

ning air-ocean CO2 motions, particularly when utilizing shipboard in progress frameworks that measure 

pCO2 at a few meters beneath the ocean surface. We found that the maritime CO2 sink in Hudson Bay 

is thought little of by around half if in progress pCO2 framework estimations are utilized without revi-

sion. Nonetheless, we saw that these slopes don’t continue for over 5 weeks following ice soften. We 

have determined a direct amendment for in progress pCO2 estimations to represent freshwater definition 

during times of 1–5 weeks after ice separation. Given the absence of estimations in delineated Arctic 

waters, our outcomes give a guide to better gauges of the significant function of these locales in 

worldwide carbon cycles.  

Keywords: Sea-Ice Liquefy, Freshwater Definition, Hudson Bay, Pco2 Changeability, Air-Ocean CO2 

Transitions 
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FOUNDATION CENTRALIZATIONS OF MERCURY IN FRESHWATER SILT 

Edward SKIBINSKI 

Poland 

Abstract: Streams in the Southern Hemisphere, remembering for the Australian landmass, are confron-

ting expanding levels of mercury defilement because of industrialization, farming strengthening, energy 

creation, urbanization, and mining. Mercury tainting subverts the utilization of streams as a wellspring 

of consumable water and furthermore deleteriously affects oceanic creatures. When creating the board 

procedures to decrease mercury levels in streams, it is urgent to set fitting focuses for the alleviation of 

these tainted streams. These relief targets could be (1) trigger qualities or default rule esteems gave by 

water and silt quality rules or (2) foundation (pre-industrialization) levels of mercury in streams or resi-

due. The points of this examination were to (1) evaluate the contrasts between existing ecological rule 

esteems for mercury in freshwater lakes and foundation mercury focuses and (2) decide the key compo-

nents influencing the spatial contrasts in foundation mercury fixations in freshwater lake frameworks in 

Australia. Mercury fixations were estimated in foundation dregs from 21 lakes in Australia. These in-

formation show that foundation mercury focuses in lake silt can change essentially over the mainland 

and are up to multiple times lower than current dregs quality rules in Australia and New Zealand. This 

shows that if stream supervisors are expecting to reestablish frameworks to ‘pre-industrialization’ mer-

cury levels, it is profoundly critical to measure the site-explicit foundation mercury focus. Natural issue 

and precipitation were the fundamental variables relating with foundation mercury focuses in lake silt. 

We additionally found that the geography of the lake catchment associates to the foundation mercury 

grouping of lake dregs. The most noteworthy mercury foundation fixations were found in lakes in mol-

ten mafic meddling locales and the least in territories underlain by regolith. Considering these discove-

ries, we give a starter guide of anticipated foundation mercury silt focuses across Australia that could 

be utilized by stream chiefs for deciding administration targets.  

Keywords: Waterway the Board, Sediment Quality Rules, Background Conditions, Mercury 
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RESEARCHING HUGE METHANE UPGRADE 

Thomas EBÈNYÈ 

Cameroon 

Abstract: In 2014, a satellite-based guide of local oddities of environmental methane (CH4) segment 

recoveries singled out the petroleum product rich San Juan Basin (SJB) as the greatest CH4 provincial 

irregularity (“”problem area””) in the United States. Over a 3-week time frame in April 2015, we led 

ground and airborne climatic estimations to research day by day wind systems and CH4 emanations in 

this area of SW Colorado and NW New Mexico. The SJB, like other geological bowls with nearby 

sources, experienced raised surface air contamination under low wind and surface temperature reversal 

around evening time and early morning. Overview drives in the bowl recognized numerous CH4 and 

ethane (C2H6) sources with particular C2H6-to-CH4 emanation tuft proportions for coal bed methane 

(CBM), flammable gas, oil, and coal creation tasks. Air tests affected by gas leakage from the Fruitland 

coal arrangement outcrop in La Plata County, CO, had upgraded CH4, with no C2-5 light alkane imp-

rovements. In situ quick reaction information from seven bowl study flights, all with westerly breezes, 

were utilized to guide and credit the distinguished C2H6 and CH4 outflow crest. C2H6-to-CH4 crest 

upgrade relationship inclines expanded from north to south, mirroring the arrangement of the petroleum 

gas and additionally CBM extricated in various pieces of the bowl. Almost 75% of the all out identified 

CH4 and 85% of the all out distinguished C2H6 problem area were situated in New Mexico. Outflows 

from CBM and petroleum gas tasks contributed 66% to 75% of the CH4 problem area. Emanations from 

oil activities in New Mexico contributed 5% to 6% of the CH4 problem area and 8% to 14% of the 

C2H6 problem area. Drainage from the Fruitland coal outcrop in Colorado contributed all things consi-

dered 8% of the absolute distinguished CH4, while gas venting from the San Juan underground coal 

mineshaft contributed <2%.  

Keywords: Emissions, Methane, Ethane, Oil and Gas, Hot Spot 
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AVAILABILITY PASSAGEWAY PROTECTION: A REASONABLE MODEL FOR THE 

RECLAMATION 

Abdellah ACHAARI 

Morocco 

Abstract: The capacity of the sea to keep on continuing human culture relies upon satisfactory insuran-

ces of its biological system capacity and administrations. In spite of the foundation of marine secured 

territories, formal assurance of basic network halls to connect living spaces and in this way keep up 

essential segment advances in marine species under danger is presently uncommon. Such securities are 

basic to future strength of food networks as atmosphere and sea change proceeds. Here, we center around 

the Gulf of Mexico to help an integrative, all encompassing way to deal with marine and waterfront 

living space reclamation, recovery, and protection in a biological system setting following the broad 

natural and living asset wounds from the Deepwater Horizon oil well victory. Basically significant phy-

sical, synthetic, and organic network measures drive supplement transport from the nearshore, mid-

waters, and even profound sea into seaside earthly natural surroundings, improving essential creation 

and earthbound species populaces. The arising logical comprehension of the nature, living space expli-

citness, areas, and bearings of transport in network cycles can help fabricate common environment ca-

pital through shielding streams from land to the ocean and from the ocean to different waterfront terri-

tories. We uncover a desperate requirement for another preservation basic, perceiving that maritime and 

waterfront ensured territories set up around the dependence of individual species on basic natural surro-

undings are lacking without additionally moderating pertinent availability hallways that administration 

ontogenetic movement pathways and biological system uphold measures. Such availability must be 

expressly perceived, secured, and regularly effectively upgraded through reclamation intercession to 

guarantee the accomplishment of different site-explicit preservation activities and be constantly altered 

fully expecting and because of various effects of evolving atmosphere.  

Keywords: Deepwater Horizon, Ecosystem-Based Administration, Fisheries, Climate Change, Ontoge-

netic Movement 
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PANDEMIC INTERRUPTIONS IN ENERGY AND THE CLIMATE 

Juhaina AL-ISMAEL 

United Arab Emirates 

Abstract: General wellbeing estimates executed during the Covid pandemic have had huge worldwide 

effects on energy frameworks. A few changes might be vaporous: as businesses return to work and 

flexibly chains relink once creation resumes, energy use and discharges have and will keep on bouncing 

back. Some might be more tough, for example, decreases in suburbanite and business travel and expan-

sions in teleworking. The emergency has uncovered the persevering weakness of networks of shading 

and those living in destitution, just as featuring shortcomings in without a moment to spare creation 

frameworks and imbalances of flexibly chains. The social and strategy reaction to the cultural effects of 

the Covid emergency will influence energy frameworks and the climate in unpredictable and dynamic 

manners as time goes on. Vital strategy reactions by countries, networks, associations, and people could 

go far toward reshaping energy frameworks and effects on networks and the climate. Here, we feature 

topics for proceeded with examination and investigation into socioecological collaborations between the 

Great Lockdown and pathways for recuperation with an emphasis on energy frameworks and the cli-

mate. As other business and mechanical exercises come to a standstill, interest for electric force and 

petroleum gas has been consistent, however topographically changed (Honoré, 2020). Gauge arrange-

ment of new wind and sun oriented ranches is down in certain nations hard hit by the pandemic (Asso-

ciated Press, 2020; IEA, 2020a). The emergency has influenced work over the energy area. In the United 

States, almost 600,000 specialists in clean energy ventures lost positions in March and April 2020 (E2, 

2020); 106,000 positions were added back in June, the principal month of clean energy work develop-

ment in the United States since the pandemic began (BW Research, 2020a). The Great Lockdown’s 

impact across huge portions of the economy will have gradually expanding influences that will affect 

energy businesses and, thusly, society and climate for quite a long time to come. A few impacts will be 

vaporous, while others more sturdy. The dependable pandemic interruptions in energy and the climate 

are the focal point of this analysis.  

Keywords: Coronavirus, COVID-19, Energy and The Climate, Global Natural Change, Environmental 

Imbalance 
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A REPORT ON INUIT VIEW OF THEIR CHANGING CLIMATE 

Laketa BAŠIĆ 

Montenegro 

Abstract: The Inuit have built up a profound regard for their indigenous habitat and can report not just 

changes in climate, ice, and regular assets yet in addition changes in their networks because of environ-

mental change. The target of this investigation was to reveal insight into how the effects of environmen-

tal change are right now apparent in the networks of Kanngiqtugaapik, Pangniqtuuq, and Qikiqtarjuaq. 

To develop a mutual information base, we led subjective video meets and partook in a chasing camp 

with multigenerational and multigender Inuit trackers and fishers. To begin with, Inuit keep on obser-

ving the world in which they live together with other living things, especially creatures, as a world that 

they can’t control all alone—a world they should adjust to, passing gaining starting with one age then 

onto the next. Second, they report that adjustments in the ice have been among the major and most 

significant changes to have happened in ongoing many years. Perceptions made by these nearby popu-

laces likewise demonstrate changes in chased species, with less caribou and narwhal, more flying crea-

tures, creepy crawlies, and fish, including from all the more southerly locales, and a vulnerability about 

polar bear populaces. Seal chasing stays stable, and this meat is as yet the most famous and sound food, 

actually and mentally. Third, sociological and financial changes (e.g., way of life change, money related 

economies, quantities), notwithstanding natural changes (e.g., environmental change, species change), 

have significantly affected food reaping exercises just as food utilization in the locale. A last point of 

view concerns the requirements of the Qikiqtaaluk people group to additionally create joint effort with 

researchers. This requirement for organization isn’t just seen as a logical need yet additionally perceived 

by Inuit as fundamental to their networks, with some neighborhood chiefs prepared to pursue a produc-

tive joint effort.  

Keywords: Arctic, Inuit, Fishing, Hunting, Climate” 
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RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN EFFECTS AND WOODLAND SOIL MICROBIAL 

NETWORKS 

Legesse Abenet ANWAR 

Ethiopia 

Abstract: We are living in another age—the Anthropocene, in which human movement is reshaping 

worldwide biodiversity at a phenomenal rate. Expanding endeavors are being made toward a superior 

comprehension of the relationship between human action and the geographic examples in plant and 

creature networks. Notwithstanding, comparative endeavors are seldom applied to microbial networks. 

Here, we gathered 472 backwoods soil tests across eastern China, and the bacterial and contagious 

networks in those examples were dictated by high-throughput sequencing of 16S rRNA quality and 

inward translated spacer area, separately. By incorporating human effect factors just as atmosphere and 

soil factors, our objective was to explain the relationship between microbial wealth and human move-

ment when atmosphere and soil factors are considered. We found that dirt microbial lavishness was 

related with human movement. In particular, human populace thickness was decidedly connected with 

the extravagance of microscopic organisms, nitrifying microorganisms and contagious plant microbes, 

yet it was adversely connected with the lavishness of cellulolytic microbes and ectomycorrhizal parasi-

tes. Together, these outcomes recommend that the relationship between geographic varieties of soil mic-

robial extravagance and human action actually endure when atmosphere and soil factors are considered 

and that these affiliations change among various microbial ordered and useful gatherings.  

Keywords: Anthropocene, Bacteria, Fungi, Geographic Example, Human Movement 
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SUBSTANTIAL AND WET: THE OUTCOMES OF ABUSING SUSPICIONS OF ESTIMA-

TING SOIL 

Benard VINCENTI 

Malta 

Abstract: Soils store more carbon than the biosphere and air consolidated, and the productivity to which 

soil microorganisms allot carbon to development instead of breath is progressively viewed as an inter-

mediary for the dirt ability to store carbon. This carbon use effectiveness (CUE) is estimated through 

various techniques, and all the more as of late, the 18O-H2O strategy has been held onto as a critical 

improvement for estimating CUE of soil microbial networks. In view of extrapolating 18O fuse into 

DNA to new biomass, this estimation makes different understood presumptions about the microbial 

network nearby. Here we led a writing survey to assess how reasonable these presumptions are and 

afterward built up a numerical model to test how disregarding them influences evaluations of the deve-

lopment segment of CUE in soil. We applied this model to recently gathered information from two sorts 

of soil microbial networks. By transforming each boundary in turn, we affirmed our past perception that 

CUE was diminished by contagious evacuation. Our outcomes likewise show that relying upon the mic-

robial network creation, there can be considerable disparities among assessed and genuine microbial 

development. Of the various verifiable presumptions that may be disregarded, not representing the com-

mitment of wellsprings of oxygen other than extracellular water to DNA prompts a reliable underesti-

mation of CUE. We present a structure that permits specialists to assess how their test conditions may 

impact their 18O-H2O-based CUE estimations and propose the boundaries that need further compelling 

to all the more precisely measure development and CUE.  

Keywords: Microbial Development, Carbon Use Proficiency, Stable Isotopes 
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MERCURY SCREENING IN PROFOUNDLY BURNED THROUGH SHARKS 

Polotentseva Ida GEORGIEVNA 

Russia 

Abstract: Sharpnose sharks Rhizoprionodon lalandii and R. porosus are every now and again caught in 

fishing exercises in Brazil and are altogether devoured by people, particularly in southeastern Brazil. 

The two species need populace information and endure extraordinary fishing weights and natural surro-

undings corruption, therefore thwarting sufficient administration and protection activities. In this speci-

fic situation, this investigation intended to survey mercury (Hg) defilement in R. lalandii, and R. porosus 

tested off the bank of Rio de Janeiro, tending to both creature wellbeing and general wellbeing chances. 

Sharks were gotten from two high quality fishing settlements in southeastern Brazil (Copacabana and 

Recreio dos Bandeirantes), situated on the seaside zone neighboring Guanabara Bay, one of the main, 

gainful, and defiled estuaries in Brazil, and a further three distinctive fishing provinces from the Região 

dos Lagos zone (Saquarema, Cabo Frio and Rio das Ostras). Hg fixations in liver, muscle, and cerebrum 

in R. lalandii (n = 24) and R. porosus (n = 20) examples were controlled by inductively coupled plasma 

mass spectrometry. A gravid female estimating 112 cm from Copacabana is the principal record for a 

person of this size for R. lalandii. No relationship among’s length and muscle Hg focuses was noticed, 

and no contrasts between Hg fixations for muscle or liver were found among male and female adoles-

cents from either Cabo Frio or Rio das Ostras. No distinctions in Hg loads were noticed thus for both 

surveyed species. Low Hg bioaccumulation in adolescents and nongravid female muscle tissue was no-

ted contrasted with essentially higher Hg focuses in gravid females. Hg was recognized in all incipient 

organisms, demonstrating potential maternal offloading. As Hg limits for sharks specifically have not 

yet been set up, regardless of whether the Hg focuses identified in mind present neurotoxic dangers for 

these creatures isn’t known. General wellbeing concerns concerning grown-up R. lalandii utilization 

from Copacabana, be that as it may, are critical.  

Keywords: Hg Defilement, Public Wellbeing Evaluation, Elasmobranchii 
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ON ENERGY ADEQUCY AND THE REQUIREMENT FOR NEW APPROACHES 

Stefan BERG 

Austria 

Abstract: The diminishing expense and expanding accessibility of new innovations equipped for imp-

roving family unit energy effectiveness, creating and putting away sustainable power, and decarbonizing 

significant end use apparatuses have started to fundamentally change numerous private networks over 

the U.S. Regardless of these positive turns of events be that as it may, how much burdened networks 

(DACs) have had the option to take an interest in and advantage from these changes stays a long way 

from equivalent. Utilizing recorded time arrangement information at the zipcode level inside Los Ange-

les County, we report the scale and degree to which DACs keep on being given up. All things considered, 

about portion of those seen inside their more rich partners. We contend that the greatness of these dis-

tinctions mirror a key takeoff in the utilization of energy from motivations behind adequacy to those of 

overabundance. We present a bunch of conjectures that show the degree to which current disparities in 

per-capita energy utilization, paces of vehicle zap, and appropriation of housetop sunlight based PV are 

probably going to continue under business as usual. All in all, we recommend that the redistributive 

venture of public assets to quicken DAC interest in energy framework changes comprises a socially 

ideal speculation methodology – one which mirrors the drastically higher negligible utility of units of 

energy devoured at levels of adequacy as opposed to abundance.  

Keywords: Energy Adequacy, Residential Power, Energy Productivity, Income, Housing Size, Equity 
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CAPABILITY OF TEMPERATURE AND SALTINESS OF DRIVING MOMENTS IN  

DIATOM VIABLE SOLUTE FIXATIONS 

Adom KOUNDAKJIAN 

Armenia 

Abstract: Ocean ice green growth are a significant wellspring of essential creation in polar areas, yet 

we have restricted comprehension of their reactions to the occasional cycling of temperature and salti-

ness. Utilizing a focused on fluid chromatography-mass spectrometry-based metabolomics approach, 

we found that axenic societies of the Antarctic ocean ice diatom, Nitzschia lecointei, showed enormous 

contrasts in their metabolomes when filled in a network of conditions that included temperatures of – 1 

and 4°C, and salinities of 32 and 41, regardless of generally little changes in development rate. Tempe-

rature applied a more noteworthy impact than saltiness on cell metabolite pool sizes, however the N-or 

S-containing viable solutes, 2, 3-dihydroxypropane-1-sulfonate (DHPS), glycine betaine (GBT), di-

methylsulfoniopropionate (DMSP), and proline reacted firmly to both temperature and saltiness, propo-

sing intricacy in their control. We saw the biggest (> 4-crease) reaction to saltiness for proline. DHPS, 

a once in a while concentrated however likely viable solute, had the most noteworthy intracellular focu-

ses among all viable solutes of ~85 mM. When contrasting the way of life discoveries with characteristic 

Arctic ocean ice diatom networks, we discovered broad cover in metabolite profiles, featuring the per-

tinence of culture-based investigations to test ecological inquiries. Huge changes in ocean ice diatom 

metabolomes and viable solutes over an occasional cycle could be huge parts of biogeochemical cycling 

inside ocean ice.  

Keywords: Sea Ice, Metabolomics, Diatom, Osmoprotection, Cryoprotection, Metabolism 
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BUILDING SHARED DATA FRAMEWORK FOR SYNTHETIC OPTIONS APPRAISAL 

Shaaheen EL-SHAER 

Kuwait 

Abstract: The replacement of dangerous substances with more secure options is being driven by stra-

tegy weights and business requests. Subsequently, logical methods for synthetic choices evaluation 

(CAA) have been set up and networks of training are arising. Interest in more secure compound repla-

cement is broadly shared all through a scope of partner bunches across science, industry, public appro-

ach, and backing. However there is a neglected requirement for deliberately planned public data foun-

dation to help the exceptionally information concentrated nature of CAA. We report here on the way 

toward building up the Chemical Hazard Data Commons, a trial venture proposed to help an assorted 

network of experts by giving openly available synthetic peril information and devices for getting it. In 

a field where market influences and administrative systems have to a great extent neglected to produce 

the essential information, this undertaking speaks to a novel utilization of a house based methodology 

underlining building shared scholarly and specialized limit with respect to CAA. The Data Commons—

presently a piece of the connected Pharos Project—incorporates an online entry giving concurrent ad-

mittance to a wide range of wellsprings of data and empowering successful collaborations with it. Pre-

mier among these collaborations are search and recovery of danger data about synthetic substances, 

uniform showcase of the most important data, and the capacity to consequently screen substances against 

reliable and straightforward risk based models. We depict the inspiration for the task and report on the 

standards and key contemplations that guided its plan as a participatory data framework. We present our 

way to deal with getting sorted out synthetic data; the cycle of network commitment and arranging; and 

how we developed the framework to give useful apparatuses. We talk about the results of the task and 

feature significant difficulties, for example, cultivating dynamic investment and anticipating long haul 

administration. With this article, we plan to illuminate future endeavors for the cooperative improvement 

of information assets for synthetic options evaluation.  

Keywords: Green Science, Alternatives Evaluation, Information Framework, Knowledge Hall, Shared 

Assets, Tools 
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MULTI-DECADAL SURFACE OZONE PATTERNS AT UNIVERSALLY DISSEMINATED 

AREAS 

Raphaël BARTHÉLEMY 

France 

Abstract: Separating all around the world agent pattern data from lower tropospheric ozone perceptions 

is incredibly troublesome because of the profoundly factor appropriation and interannual inconstancy of 

ozone, and the progressing movement of ozone forerunner outflows from high scopes to low scopes. 

Here we report surface ozone patterns at 27 internationally conveyed distant areas (20 in the Northern 

Hemisphere, 7 in the Southern Hemisphere), zeroing in on constant time arrangement that reach out 

from the present back to at any rate 1995. While these locales are just agent of under 25% of the 

worldwide surface region, this examination gives a scope of local long haul ozone patterns for the as-

sessment of worldwide science atmosphere models. Patterns depend on month to month mean ozone 

inconsistencies, and all destinations have in any event 20 years of information, which improves the 

probability that a strong pattern esteem is because of changes in ozone antecedent discharges as well as 

constrained environmental change as opposed to normally happening atmosphere fluctuation. Since 

1995, the Northern Hemisphere destinations are almost uniformly part among positive and negative 

ozone patterns, while 5 of 7 Southern Hemisphere locales have positive patterns. Positive patterns are 

in the scope of 0.5–2 ppbv decade–1, with ozone expanding at Mauna Loa by generally half since the 

last part of the 1950s. Two high rise Alpine destinations, talked about by past evaluations, display dimi-

nishing ozone patterns as opposed to the positive pattern saw by IAGOS business airplane in the Euro-

pean lower free-lower atmosphere. The Alpine destinations oftentimes test dirtied European limit layer 

air, particularly in summer, and must be delegate of lower free tropospheric ozone if the information are 

deliberately sifted to keep away from limit layer air. The profoundly factor ozone patterns at these 27 

surface destinations are not really characteristic of free tropospheric patterns, which have been 

overwhelmingly sure since the mid-1990s, as appeared by ongoing investigations of ozonesonde and 

airplane perceptions.  

Keywords: Tropospheric Ozone, Trends, Global Change, Trace Gas 
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FUTURE GENERATIONS AND VALUATION OF DELIBERATIVE ECOSYSTEM  

SERVICES 

Man HYUN-KI 

Korea, South 

Abstract: Despite the fact that choices taken today about overseeing biological system administrations 

are probably going to affect people in the future’s prosperity, dynamic depends generally on current 

ages’ qualities, including charitable worry for successors. Deliberative types of resident commitment 

can give a methodological structure to consolidating manageability contemplations in the valuation task 

and for understanding the thinking behind people groups’ decisions. This paper utilizes a deliberative 

type of resident commitment to all the more likely comprehend the worldly elements of social qualities 

by consolidating into the valuation task two conceivable future situations and relegating to the members 

the part of trustees for people in the future. Specifically, we utilized the deliberative multicriteria assess-

ment (DMCE) technique with eleven gatherings in which a sum of 67 members surveyed the overall 

significance of ten environment administrations in the Upper Merrimack River watershed in New 

Hampshire. Our outcomes recommend that a deliberative type of resident commitment gives the proper 

space to joining intergenerational worries into dynamic. Members set natural focuses by organizing the 

fulfillment of essential human requirements, making sure about human and ecological wellbeing, and 

keeping away from the deficiency of environment benefits that can’t be subbed and may prompt irre-

versible future misfortunes. This finding recommends that when inclinations are socially built, at that 

point moral qualities support valuations, making it conceivable to coordinate biological system admi-

nistration tradeoffs into natural choices in a way that regards the ecological privileges of people in the 

future.  

Keywords: Deliberative Valuation, Social Qualities, Ecosystem Administrations, Future Ages, Interge-

nerational Morals 
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COMPUTERIZED REASONING FOR SEA SCIENCE INFORMATION INCORPORATION 

Arun GULATI 

India 

Abstract: Oceanographic research is a multidisciplinary attempt that includes the obtaining of an expan-

ding measure of in-situ and distantly detected information. A huge and developing number of studies 

and information archives are presently accessible on-line. Be that as it may, physically incorporating 

distinctive datasets is a dull and overwhelming cycle prompting a rising requirement for mechanized 

mix instruments. A vital test in oceanographic information reconciliation is to plan between information 

sources that have no normal construction and that were gathered, prepared, and examined utilizing va-

rious procedures. Simultaneously, counterfeit specialists are getting progressively adroit at removing 

information from text and utilizing space ontologies to incorporate and adjust information. Here, we 

deconstruct the cycle of sea science information incorporation, giving a nitty gritty portrayal of its three 

stages: find, consolidate, and assess/right. Also, we recognize the key missing devices and underutilized 

data sources at present restricting the computerization of the coordination cycle. The endeavors to add-

ress these constraints should zero in on (I) advancement of computerized reasoning based apparatuses 

for helping sea researchers in adjusting their outline to existing ontologies while coordinating their es-

timations in datasets; (ii) augmentation and refinement of applied inclusion of – and calculated arrange-

ment between – existing ontologies, to more readily fit the assorted and multidisciplinary nature of sea 

science; (iii) making of sea science-explicit element goal benchmarks to quicken the improvement of 

instruments using sea science phrasing and terminology; (iv) making of sea science-explicit diagram 

coordinating and planning benchmarks to quicken the advancement of coordinating and planning devi-

ces using semantics encoded in existing vocabularies and ontologies; (v) explanation of datasets, and 

advancement of devices and benchmarks for the extraction and order of information quality and prep-

rocessing portrayals from logical content; and (vi) making of huge scope word embeddings prepared 

upon sea science writing to quicken the improvement of data extraction and coordinating devices de-

pendent on man-made brainpower.  

Keywords: Data Integration, Artificial Intelligence, Ontologies, Oceanography 
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METALS MODELLING FOR NATURAL SPRINGS 

Amedeo CARELLI 

Italy 

Abstract: It is a test to apply coupled hydrodynamic, silt cycle, and foreign substance destiny and trans-

port models to the investigations of surface water frameworks. Up until now, there are not many distri-

buted displaying concentrates on residue and metal vehicle in streams that mimic tempest occasions on 

an hourly premise and utilize far reaching informational indexes for model info and model adjustment. 

The United States Environmental Protection Agency (USEPA) in 1997 stressed the requirement for 

trustworthy demonstrating instruments that can be utilized to quantitatively assess the effects of point 

sources, nonpoint sources, and inward vehicle measures in 1D/2D/3D conditions. A 1D and time-subor-

dinate hydrodynamic, silt, and harmful model, inside the system of the 3D Environmental Fluid Dyna-

mics Code (EFDC), has been created and applied to Blackstone River, Mass. The Blackstone River 

Initiative (USEPA) in 1996, a multiyear and multimillion-dollar venture, given the most thorough over-

views on water quality, dregs, and weighty metals in the waterway, and filled in as the essential infor-

mational collection for this examination. The model mimics three tempest occasions effectively. The 

waterway stream rates are very much determined both in adequacy and in stage. The silt transport and 

resuspension measures are portrayed agreeably. The convergences of silt and five metals (cadmium, 

chromium, copper, nickel, and lead) during the three tempest occasions are likewise mimicked well 

overall. Mathematical examinations are led to explain the effects of foreign substance sources and dregs 

resuspension measures on the stream. While point sources are critical to residue pollution in the stream, 

different sources, including nonpoint sources from watershed and bed resuspension, were found to cont-

ribute essentially to the silt and metals in the waterway. Point sources alone can't represent the absolute 

metals in the stream. The model introduced in this paper can be a helpful device for considering silt and 

metals transport in shallow streams and for water asset the board.  

Keywords: Metals, Shallow Water, High-Ascent Structures, Simulation Models, Sediment Transport, 

Hydrologic Models, Sediment, Decision Emotionally Supportive Networks 
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OXIDE EMISSIONS AND WASTEWATER REDUCE TECHNICS 

Natacha LUZ 

Portequese 

Abstract: In the twentieth century, human obstruction in the nitrogen cycle has caused a multiplying of 

the worldwide nitrogen obsession rate (a component basic in the proteins, all things considered), accor-

dingly increasing worldwide nitrous oxide (N2O) creation during microbial nitrification and denitrifi-

cation. Nitrous oxide is an incredible ozone depleting substance, significant in environmental change, 

and too, is a stratospheric ozone-draining substance. Almost certainly, a large part of the Earth's popu-

lace presently depends on anthropogenic nitrogen in its food supplies, bringing about anthropogenic 

nitrogen contained in squanders requiring the executives. Food creation is considered as a wellspring of 

worldwide nitrous oxide outflows; notwithstanding, the nitrogen in wastewater and strong squanders 

might be a critical destiny of much anthropogenic nitrogen. This factor has to a great extent got away 

inside and out, basic examination from the point of view of nitrous oxide outflows. This paper presents 

nitrogen cycling and nitrous oxide creation and audits the examination as of now accessible on N2O 

discharges from wastewater treatment tasks, landfilling, fertilizing the soil, and burning; exhibiting that 

each cycle can radiate a lot of this significant gas. This is trailed by a conversation of the restricted 

exploration. The overall significance of N2O in waste administration is additionally assessed, showing 

that wastewater treatment might be the main activity for overseeing anthropogenic nitrogen in squan-

ders.  

Keywords: Strong Squanders, Waste Treatment, Waste Administration, Wastewater the Board, Nitro-

gen, Human and Social Variables, Emissions, Wastewater Treatment 
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CLIMATIC VELOCITIES AND WASHOUT AT METROPOLITANS 

Annalena MATESCHITZ 

Austria 

Abstract: The metropolitan snowpack adequately goes about as an assortment gadget for climatic saved 

PAHs. At the point when these PAHs are flushed out in a brief timeframe stretch alongside springtime 

snowmelt, these reason shockloading to getting waters. The evaluation of PAH testimony, collection, 

and potentially remediation of PAHs in metropolitan snowpacks requires a comprehension of source-

receptor linkages. In this examination, an unthinking model dependent on climatic scattering and the 

material science of wet and dry affidavit is depicted for the vehicle of PAHs and time-subordinate amas-

sing of PAHs in the snowpack. Two free informational indexes of long haul PAH statement levels from 

the examination territory of Sault Ste. Marie, Ontario, Canada have been used in this investigation. The 

main informational index is utilized to gauge the model boundaries (dry affidavit speeds and waste of 

time proportions) for three PAH species (phenanthrene, fluoranthene, and pyrene) and the subsequent 

informational collection for the approval of the model. The dry affidavit speed for each of the three PAH 

species is measurably huge, despite the fact that the waste of time proportion isn't critical from a factual 

perspective. The measurable ends demonstrate that dry statement is a prevailing affidavit measure in the 

metropolitan climate. The point assessments of testimony speeds and waste of time proportions contrast 

well and past examinations concerning statement boundaries.  

Keywords: Time Reliance, Urban Territories, Snowmelt, Hydrocarbons, Snow, Parameters (İnsights), 

Mitigation and Remediation, Statistics, Ontario, Canada 
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WINTER SNOW POLLUTANTS AND IMPACTS ON METROPOLITAN TRAFFIC 

Heda DETTLING 

Switzerland 

Abstract: Metropolitan snow is affected by traffic exercises and winter upkeep rehearses that bring 

about critical gradual addition of disintegrated, colloidal, and suspended solids in a complex heteroge-

neous snow grid that incorporates substantial metals, inorganic, and natural mixes. Expanded home oc-

casions of snow as a street snowbank presented to these toxin creating exercises lead to huge poison 

gradual addition and dividing in the snow lattice. This examination broke down four expressway desti-

nations in metropolitan Cincinnati as for explicit water quality records for the home season of street day 

off. Chloride levels in street snow outline an immediate relationship to use of de-icing salts. While 

growth of complete broke up solids (TDS) was at first quick with a decline late in the occasion, absolute 

suspended solids (TSS) accumulation showed an all the more continuously expanding pattern for the 

span of street day off, 105 mg/L. Transient patterns towards expanding complete compound oxygen 

interest (CODt) applied by street snow are like TSS, with CODt esteems moving toward 105 mg/L. 

Utilizations of 2.2×105 kg of de-icing salt containing cyanide as an anticaking specialist, along a 27-km 

part of interstate, brought about around 6 kg of cyanide released along this significant north-south in-

terstate in the examination zone. Results demonstrate that traffic exercises and winter storm the board 

practices can significantly affect toxin accumulation in metropolitan day off.  

Keywords: Traffic the Board, Pollutants, Urban Territories, Storms, Winter, Snow, Oxygen İnterest, 

Highways and Streets 
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PORSELEN FABRİKASI TOZ EMME ÜNİTE VE PİŞMEMİŞ PORSELEN ATIKLARININ 

SERAMİK BÜNYE İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI 

Büşra YAY, Derya ÖZTÜRK, Gizem ÜSTÜNEL, Sezgi IŞIK, Yeşim BALTACI 

Türkiye 

Öz: Seramik kaplama ve porselen sektörü, yapmış olduğu üretim faaliyetlerinde çevreyi olumsuz yönde 

etkileyecek her türlü atık-kirlilik oluşumunu engelleyerek, üretim süreçlerinin her aşamasında sürdürü-

lebilir olması zorunlu sektörlerden biridir. Ülkemizde hızla gelişen seramik endüstrisinin yerli ham-

madde rezervlerinin azalması ile, atık malzemelerin geri dönüşümü sağlanarak değerlendirilmesi büyük 

önem kazanmıştır. Bu çalışmada, porselen fabrikalarında üretim prosesi sonucu ortaya çıkan pişmemiş 

porselen atıklarının ve porselen fabrikalarındaki toz emme ünitelerinden gelen toz atıklarının, seramik 

karo bünyeleri içerisinde kullanımı araştırılmıştır. Porselen pişmemiş atık ve toz emme ünitelerinden 

gelen toz atıklarının öncelikle fiziksel, kimyasal ve mineralojik analizleri yapılmıştır. Sonra ki aşamada, 

seramik bünye reçetelerine belirlenen oranlarda ilave edilerek fiziksel testleri yapılarak, bünye bileşi-

mine etkisi incelenmiştir. Standart bünye ile karşılaştırmalı olarak fiziksel kontrolleri; pişme küçülme 

(%), su emme (%), kuru mukavemet (N/mm2), pişmiş mukavemet (N/mm2) ve L, a, b renk ölçüm test-

leri gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen pişmemiş porselen atıklı seramik bünyeleri, standart bünye ile kar-

şılaştırmalı olarak faz değişimleri için Rigaku RİNT 2000 cihazı ile Xray difraksiyonu (XRD) analizi 

ve kimyasal içerik değişimlerini incelemek için Rigaku ZSX Primus marka cihaz ile X-Ray fluorescence 

(XRF) analizleri alınmıştır. Isıl genleşme değerleri ise Netzsch DIL 402 PC dilatometre cihazı ile test 

edilmiştir. Çalışmalarda seramik bünye bileşeninde kil oranı düşürülerek, porselen pişmemiş atık-toz 

emme atık bileşenlerinin girişi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda farklı oranlarda porselen toz emme 

ünitelerinin atığı ve porselen pişmemiş atıklarını içeren seramik bünyelerin geliştirildiği ve üretim bazlı 

denemelerin yapılabileceği tespit edilmiştir. Geliştirilen bünyeler ile pişirim şartları da göz önüne alına-

rak porselen pişmemiş atıklarının kullanım yüzdesinin %8’lere kadar artırılarak geri dönüşümünün sağ-

lanabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Pişmemiş Porselen Atık, Seramik Bünye, Toz Emme Ünite Atığı 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


