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Değerli Bilim İnsanları; 

İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından organize edilerek Çevre Mühendisliği Paylaşım 
ve İletişim Portalı tarafından destelenmiş olan Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası 
Kongresi’nin (ICRREE 2018), 15/16 Kasım 2018 tarihinde Zeytinburnu / İstanbul’da Hampton by Hilton 
Otel’de gerçekleşen ilk buluşmasında sizlerle bir arada olmaktan onur duymaktayız. 

Öncelikle 55 sözel ve 27 poster bildiri sunumu ile katılım sağlayan değerli bilim insanlarının bir araya gelerek 
bilimsel birçok birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bu özel ortamın yaratılmasında emeği geçen 
İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ümran Sevil başta olmak 
üzere Kongre Başkanı Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ’e, Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN 
EKER, Prof. Dr. Gülen İSKENDER ve Prof. Dr. Neşe TÜFEKCİ’ye, davetli konuşmacılarımız Prof. Dr. İsmail 
KOYUNCU, Prof. Dr. Mohammed A. SHARAF, Prof. Dr. Nalan KABAY ve Prof. Dr. H. Filiz MERİÇLİ’ye, 
Kongre Yürütme ve Düzenleme Kurulu üyelerimize ve gerek teknik gerekse işletme açısından her türlü katkı 
ve desteği sağlayan Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş.’ye en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Uluslararası niteliği ile alanında oldukça yetkin yerli ve yabancı birçok bilim insanı bir araya getiren, Çevre 
Mühendisliği’nde kaynak geri kazanımı başta olmak üzere çevre sorunları ve çevre yönetimi gibi çevre ile 
ilişkili birçok konudaki bilimsel gelişmeler ışığında yeni teknik ve uygulamalar hakkında da tartışma ve görüş 
alışverişinde bulunma olanağı sağlayarak,  birikimlerini paylaşan değerli katılımcılarımızın çalışmalarının 
yer aldığı kongre kitabımızı birçok araştırmacının faydalanabileceği önemli bir kaynak olacağı düşüncesiyle 
sizlere sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kongremizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza şükranlarımızı 
sunar, 2019 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız 2. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası 
Kongresi’nde yeniden bir arada olmak temennisiyle sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu güzel günler 
dileriz. 

Saygılarımızla.

KONGRE YÖNETİMİ
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Distinguished Scientists,  

We are glad to have met with you in International Conference on Resource Recovery in Environmental 
Engineering (ICRREE 2018) held on 15-16 November 2018 in Zeytinburnu/İstanbul Hampton by Hilton Hotel, 
organized by İstanbul Association of Science and Academicians and supported by Environmental Engineering 
Sharing and Communication Portal.

In creation of this special occasion that enabled many distinguished scientists who participated with a total 
of 55 verbal and 27 poster presentations to share their scientific knowledge and experience, we would like to 
thank Dear Prof. Dr. Ümran Sevil Chairwoman of İstanbul Association of Science and Academicians, Head 
of the Congress Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ, Co-heads of the Congress Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER, 
Prof. Dr. Gülen İSKENDER and Prof. Dr. Neşe TÜFEKCİ, our guest speakers Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, 
Prof. Dr. Mohammed A. SHARAF, Prof. Dr. Nalan KABAY and Prof. Dr. H. Filiz MERİÇLİ, members of the 
Congress Executive and Organization Committee and Güven Plus Group Counselling Inc. for their all kinds 
of contributions and support. 

We are happy to present you the congress book which contains the papers of our esteemed participants who 
shared their experience through exchange of ideas and discussions about resource recovery in Environmental 
Engineering, environmental problems and environmental management in our international congress which 
drew together many competent local and foreign scientists in the relevant field by thinking that this can be 
an important resource for many researchers. We pay our respect to all the participants who have honored 
our congress and wish you all the best with health, joy and welfare until meeting in the 2nd International 
Conference on Resource Recovery in Environmental Engineering to be held in 2019. 

Sincerely Yours.

CONGRESS MANAGEMENT



XXII

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE
RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

www.cevremuhendisligikongresi.org

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ

15-16 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ (ITU)
 
KONGRE EŞ BAŞKANLARI
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER (YTU)
Prof. Dr. Gülen İSKENDER (ITU)
Prof. Dr. Neşe TÜFEKCİ (IU)
 
KONGRE YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Bülent EKER (NK)
Prof. Dr. Erdem KOCADAĞISTAN (EAU)
Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN (MU)
Prof. Dr. Neşe TÜFEKCİ (IU)
Prof. Dr. Ümran SEVİL (EU)
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU (IMU)
Doç. Dr. Çagatayhan B. ERSU (CU)
Doç. Dr. Gülsüm YILMAZ (IU)
Dr. Öğr. Üye. Esra ATEŞ GENCELİ (ITU)
 

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN (YTU) 
Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ (ITU)
Prof. Dr. Selva ÇAVUŞ (IU)
Doç. Dr. Beyhan KOCADAĞISTAN (EAU)
Doç. Dr. Nurtaç ÖZ (SU)
Dr. Öğr. Üye. Sevgi GÜNEŞ DURAK (NHBVU)
Dr. Bahar İKİZOĞLU (SDU)
Dr. Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL (IU)
Dr. Suna ÖZDEN ÇELIK (NKU)
  
KONGRE BİLİMSEL SEKRETERYA
Prof. Dr. Gülen İSKENDER (ITU)
Prof. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN (YTU)
Dr. Öğr. Üye. Aslı Seyhan ÇIĞGIN (AU)
Dr. Öğr. Üye. Esra ATEŞ GENCELİ (ITU)
Dr. Esra Billur BALCIOĞLU (IU)
Dr. Türkan ORMANCI ACAR (TU)
Arş. Gör. Öykü MUTLU SALMANLI (ITU)

KONGRE SEKRETERYA
Dr. Öğr. Üye. Esra ATEŞ GENCELİ (ITU)
Dr. Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL (IU)
Yük. Müh. Gökhan BALCIOĞLU (IU)
Yük. Müh. Yasemin ALTINTAŞ (IU)
Arş. Gör. Mertol TÜFEKCI (ITU)
 



XXIII

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE
RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

www.cevremuhendisligikongresi.org

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ

15-16 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

YAYIN SEÇİCİ BİLİM KURULU 

 ÇEVRE VE AR-GE
Prof. Dr. Güçlü İNSEL (ITU)
 
ÇEVRE VE EKONOMİ YÖNETİMİ
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN (ITU)
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK (ITU)
 
ÇEVRE VE SAĞLIK YÖNETİMİ
Prof. Dr. İsmail TOROZ (ITU)
 
GERİ KAZANMA VE YENİDEN KULLANMA 
SÜREÇLERİ 
Prof. Dr. Fatoş GERMİNLİ BABUNA (ITU)
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU (ITU)
Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ (SDU)
 
SU - ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ VE 
UYGULAMALARI
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER (GTU)
Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR (ITU)
Prof. Dr. Fatoş GERMİNLİ BABUNA (ITU)
Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ (SDU)

KATI ATIK YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI
Prof. Dr. İbrahim DEMİR (ITU)
Prof. Dr. Osman A. ARIKAN (ITU)
 
ATIK SU YENİDEN KULLANMA
Prof. Dr. Ayşen ERDİNÇLER (BU)
Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL (ITU)
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER (GTU)
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU (GTU)
 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Prof. Dr. Ayşegül TANIK (ITU)
Doç. Dr. Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT (SU)
Doç. Dr. Nilgün CILIZ (BU)
Doç. Dr. Nurtaç ÖZ (SU)

YER ALTI SUYU KİRLİLİĞİ, İYİLEŞTİRME 
UYGULAMALARI
Prof. Dr. Kahraman ÜNLÜ (ODTU)
Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI (YTU)
 
YENİDEN KULLANILABİLİR ENERJİ
Prof. Dr. Ayşen ERDİNÇLER (BU)
Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA (YTU)
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN (ITU)
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK (ITU)
 
MİKRO KİRLETİCİLER VE ARITMA ALTER-
NATİFLERİ
Prof. Dr. İ. Ayhan ŞENDİL (SU)
Prof. Dr. Ülkü YETİŞ (ODTU)
Doç. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ (ITU)
 
TOPRAK KİRLİLİĞİ VE İYİLEŞTİRME
Prof. Dr. İsmail TORÖZ (ITU)
Prof. Dr. Kahraman ÜNLÜ (ODTU)
Prof. Dr. Mustafa S. YAZGAN (ITU)
Prof. Dr. Saim ÖZDEMİR (SU)
 
KİMYASAL ATIKLAR VE ÇEVRE 
Prof. Dr. İdil ARSLAN-ALATON (ITU)
Prof. Dr. Ülkü YETİŞ (ODTU)
Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI (ITU)
 
KİMYASAL RİSK YÖNETİMİ
Prof. Dr. Kadir ALP (ITU)
Prof. Dr. Süreyya MERİÇ (NKU)



XXIV

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE
RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

www.cevremuhendisligikongresi.org

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ

15-16 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMITEE

Prof. Dr. Arslan SARAL (YTU)
Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ (DEU)
Prof. Dr. Ayşegül İYİLİKÇİ PALA (DEU)
Prof. Dr. Ayşegül TANIK (ITU)
Prof. Dr. Ayşenur UĞURLU (HU)
Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA (YTU)
Prof. Dr. Bilsen BELER BAYKAL (ITU)
Prof. Dr. Bilyana SKRBIC (University of Novi Sad-Serbia)
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER (GTU)
Prof. Dr. Christina CURRAS (Universiy Of Wisconsin)
Prof. Dr. Carlos SUN (University Of Missouri)
Prof. Dr. David CARMİCHAEL (USNW Sydney Üniversitesi)
Prof. Dr. Emine UBAY ÇOKGÖR (ITU)
Prof. Dr. Erdem GÖRGÜN (ITU)
Prof. Dr. Fatoş GERMIRLI BABUNA (ITU)
Prof. Dr. Francisco ARMERO (UC Berkeley Üniversitesi)
Prof. Dr. Güçlü İNSEL (ITU)
Prof. Dr. Güleda ENGİN (YTU)
Prof. Dr. Hrissi K. KARAPANAGIOTI (University of Patras-Greece)
Prof. Dr. Ionnis KALAVROUZIOTIS (Hellenic Open University-Greece)
Prof. Dr. İbrahim DEMİR (ITU)
Prof. Dr. İdil ARSLAN-ALATON (ITU)
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU (ITU)
Prof. Dr. İsmail TORÖZ (ITU)
Prof. Dr. Işık KABDAŞLI (ITU)
Prof. Dr. Işıl BALCIOĞLU (BU)
Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK (ITU)
Prof. Dr. Kadir ALP (ITU)
Prof. Dr. Kahraman ÜNLÜ (ODTU)
Prof. Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ (KTOKU)
Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI (YTU)
Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ (SDU)



XXV

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE
RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

www.cevremuhendisligikongresi.org

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ

15-16 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

Prof. Dr. Mehmet KOBYA (GTU)
Prof. Dr. Muhammed SHARAF (IU)
Prof. Dr. Mohamed KSIBI (HINGER INSTITUTE Tunus)
Prof. Dr. Nedim VARDAR (Interamerican Univ. of Puerto Rico)
Prof. Dr. Nasser KHALİLİ (USNW Sydney University)
Prof. Dr. Olcay TÜNAY (ITU)
Prof. Dr. Robert BORDEN (NC Stade University)
Prof. Dr. Recep BONCUKCUOĞLU (IU)
Prof. Dr. Seval SÖZEN (ITU)
Prof. Dr. Süreyya MERİÇ (NKU)
Prof. Dr. Ülkü YETİŞ (ODTU)
Prof. Dr. Vedat UYAK (PAU)
Prof. Dr. Vellore GOPALARATNAN (University Of Missouri)
Doç. Dr. Beril ÖZÇELEP (IU)
Doç. Dr. Coşkun AYDINER (GTU)
Doç. Dr. Doğan KARADAĞ (YTU)
Doç. Dr. Elif PEHLİVANOĞLU MANTAŞ (ITU)
Doç. Dr. Gürdal KANAT (YTU)
Doç. Dr. İlda VERGİLİ (IU)
Doç. Dr. Kaan YETİLMEZSOY (YTU)
Doç. Dr. Mehmet Şükrü ÖZÇOBAN (YTU)
Doç. Dr. Nadir DİZGE (MU)
Doç. Dr. Nurtaç ÖZ (SU)
Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA (YTU)
Doç. Dr. Yasemin KAYA (IU)
Doç. Dr. Yeliz AŞÇI (OU)
Yar. Doç. Dr. Arianna AZZELLINO (Politechnico Di Milano)
Yar. Doç. Dr. Esra ATEŞ GENCELİ (ITU)
Dr. Cengiz KAHRAMAN (IU)
Dr. Giusy LOFRANO (University of Salerno-Italy)



XXVI

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE
RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

www.cevremuhendisligikongresi.org

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ

15-16 KASIM 2018
HİLTON OTEL • ZEYTİNBURNU, İSTANBUL

BİLİMSEL PROGRAM

AÇILIŞ/OPENING
15 KASIM/NOVEMBER 2018

KAYIT/REGISTRATION : 8:30 -17:30

09:00 – 09:15
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/Respect and National Anthem

Açılış Konuşması/Opening Speech
Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS
09:30 – 12:00

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Nalan KABAY

Prof. Dr. H. Filiz MERİÇLİ
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

Prof. Dr. Mohammed A. SHARAF
Prof. Dr. Nalan KABAY

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK
12:00 – 13:00
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SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION : 1
Tarih ve Saat/Date and Time : 15.11.2018 – 13:00 – 15:15
Salon A/Saloon A : Endüstriyel Atıksularda Giderim/ Treatment of Industrial 
  Wastewater
Oturum Başkanı(Head of Session) : Prof.Dr.Süleyman ÖVEZ

13:15 – 13:35 Gülay BAYSAL Comparison of Results and Using of Organaclays 
Modified By Ionic Liquids and Quarternary 
Ammonium Salts in Nitrophenol Compounds Removal 
By Adsorption

13:35 – 13:55 Hadi FAKHRİ, Süleyman 
ÖVEZ, Sevcan AYDIN, İlayda 
Dilara UNLU

Specific Methanogenic Activity Test for Determine 
The Feasibility Of Water Hyacinth to Biogas 
Production

13:55 – 14:15 Hatiye FINDIKÇI, Nurdan 
BÜYÜKKAMACI

Life Cycle Assessment of Leather Industrial 
Wastewater Treatment

14:15 – 14:35 Sevgi GÜNEŞ DURAK Removal of Dyestuff from The Wastewater by 
Adsorption Method Using Different Clays

14:35 – 14:55 Süleyman SOYEL, Süleyman 
ÖVEZ

Microbial Community Monitoring of Landfill Leachate 
Treating System and Improvement Efforts

14:55 – 15:15 Zeynep ÇETİNKAYA, Volkan 
KALEM

Production and Performance of Electrospun Red Mud 
Based Nanofibers in Arsenic Removal Application

OTURUM /SESSION : 2
Saat ve Tarih/Date and Time  : 15.11.2018 – 13:00 – 15:15
Salon B/Saloon B  : Resource Recovery-Reuse-WastewaterTreatment / Kaynak 
    Gerikazanımı-Tekrar Kullanım-Atıksu Arıtımı
Oturum Başkanı/Head of Session : Doç. Dr. Gürdal KANAT

13:15 – 13:35 Hürrem BAYHAN, F. İlter 
TÜRKDOĞAN, Gürdal 
KANAT, Merve ACAREL

Surface and Subsurface Flow Wetland Treatment for 
Small Community Wastewater

13:35 – 13:55 Nurdan AYCAN DÜMENCİ, 
Nurdan Gamze TURAN

An Overview Of Packaging Waste Management In 
Turkey: Current Status And Future Perspective
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13:55 – 14:15 Ioannis K. 
KALAVROUZIOTIS

The Advantages and Disadvantage of the Wastewater 
and Biosolid Reuse in Agriculture

14:15 – 14:35 Zareen T. KHANZADA, 
Süleyman ÖVEZ

Waste-To-Resource Landfill Leachate Grown 
Microalgae

14:35 – 14:55 Sibel ASLAN Olive Pomace as an Alternative Adsorbent for Dye 
Removal: A Review

14:55 – 15:15 Yasemin AKDAĞ, Erdi 
ÖZKAN, Bilsen BELER-
BAYKAL

A Preliminary Analysis of The Potential of Recycling 
Grey Water and Urine-Based Fertilizers in The 
Ayazağa Campus of ITU from On-Campus Wastewater 
Streams

14:35 – 14:55 Sibel ASLAN Use Of Bimetallic Iron Nanoparticles For Removal Of 
Organic Contaminants

OTURUM /SESSION   : 3
Saat ve Tarih/Date and Time  : 15.11.2018 – 13:00 – 15:00
Salon C/Saloon C   : Ekoloji-Çevre/Ecology and Environmental Studies
Oturum Başkanı/Head of Session : Prof. Dr.Ioannis KALAVROUZIOTIS

13:35 – 13:55 Pınar AKARÇAY, Gökhan AK Sustainable Development in Urban Through Effective 
Citizen Participation

14:15 – 14:35 Tuğba TUNACAN, Emre 
DİKMEN, Gamze DOĞDU 
OKÇU, N. Ebru ŞEN, Harun 
ATEŞ

Evaluation The Awareness of The Enterprises in 
Bolu Province in Terms of Environmental-Waste 
Management and Legal Regulations

14:35 – 14:55 Hrissi KARAPANAGIOTI, 
Ioannis KALAVROUZIOTIS

Microplastics in Water and Wastewater

14:55 – 15:15 Mahbub ALAM, Osman Atilla 
ARIKAN, Ebubekir YÜKSEL, 
Ercan GÜRBULAK, Okan 
GÜNAYDIN

Determination of Ionophores in Dairy Manure Using 
High Performance Liquid Chromatography Triple 
Quadrupole Mass Spectrometry (Hplc-Ms/Ms)
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OTURUM /SESSION   : 4
Saat ve Tarih/Date and Time  : 15.11.2018 – 13:15 – 17:15
Salon D/Saloon D  : Endüstriyel Atık Giderim Çalışmaları/Industrial Waste  
   Removal Studies
Oturum Başkanı/Head of Session : Prof. Dr.Nalan KABAY

13:15 – 13:35 Ali Rıza DİNÇER, Yalçın 
GÜNEŞ, Deniz İZLEN ÇİFTÇİ

Örnek Bir Metal ve Kalıp Endüstrisi Atık Suyunda 
Toplam ve Çözünmüş KOİ Değişimi Ve Arıtma 
Yaklaşımı

13:35 – 13:55 Ali Rıza DİNÇER, İbrahim 
Feda ARAL

Hazır Beton Santrallerinde Atık Su Özellikleri ve 
Arıtma Yöntemleri

13:55 – 14:15 Güler TÜRKOĞLU 
DEMİRKOL

Turunçgil Endüstrisi Atıksularının Aktif Çamur, 
HÇYR ve MBR Prosesleri İle Arıtılabilirliğinin 
Karşılaştırılması

14:15 – 14:35 Hakan MİS, Esra Deniz 
GÜNER, Ahmet BEYCİOĞLU

Endüstriyel Atıkların CTP Üretiminde Kullanım 
Potansiyelinin Araştırılması: Reçine Tüketimi

14:35 – 14:55 Şefika KAYA, Yeliz AŞÇI Şeker Fabrikası Atıksuyunun Fe(III)/MnO2 Katalizörü 
Kullanarak Heterojen Fenton Prosesi İle Arıtımı

14:55 – 15:15 Şefika KAYA, Yeliz AŞÇI Foto-Fenton Prosesi ile Tekstil Endüstrisi 
Atıksuyundan Renk Giderimi

OTURUM /SESSION  : 5
Saat ve Tarih/Date and Time : 15.11.2018 – 15:30 – 17:30
Salon A/Saloon A  : Katı Atık Çalışmaları/Solid Waste Studies
Oturum Başkanı/Head of Session: Doç. Dr. Sevgi KOCAOBA

15:30 – 15:50 Abdullah ÖZKAN, Meral 
YURTSEVER

Biyoreaktör, Windrow ve Kapalı Statik Yığın 
Kompostlaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırmalı 
Değerlendirilmesi

15:50 – 16:10 Emrah Bektaş, Esra Tınmaz 
KÖSE, Suna Özden ÇELİK

Kentsel Katı Atık Yönetim Sistemi ve Sera Gazı 
Emisyonları

16:10 – 16:30 Hilal YILDIRIM, Aliye Suna 
ERSES YAY

İstanbul Avrupa Yakasında Toplanan Tıbbi Atıklarının 
Sterilizasyonu Sonucunda Oluşacak Çevresel Etkilerin 
Yaşam Döngüsü Analizi İle Hesaplanması
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16:30 – 16:50 Meral YURTSEVER, Abdullah 
ÖZKAN

Atıklar ve Kompostlaştırma: Mikroplastikler 
Açısından Bir Yaşam Döngüsü Yaklaşımı (Wastes and 
Composting: A Life Cycle Approach for Microplastics)

16:50 – 17:10 Özden ÖZ USLU, Şeyda 
DOĞU

Katı Atık Yönetiminde Sürdürülebilir Uygulamalar 
İçin, Çalışanlara Yönelik Bilinçlendirme ve Farkındalık 
Eğitiminin Önemi

17:10 – 17:30 İlknur Aysel ESENLİKÇİ 
YILDIZ, Ender ÇETİN

Tıbbi Atık Yönetiminde Sürdürülebilirlik ve Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi

OTURUM /SESSION : 6
Saat ve Tarih/Date and Time  : 15.11.2018 – 15:30 – 17:30
Salon B/Saloon B   : Geri Kazanım/Resorce Recovery
Oturum Başkanı/Head of Session : Doç. Dr. Nurtaç ÖZ

15:30 – 15:50 Esra Deniz GÜNER Termoset Plastik Atıklarının Yeniden Kullanım 
Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma

15:50 – 16:10 Halil ibrahim UZUN Borik Asit Üretim Ve Konsantratör Tesisi 
Atıksularından Borik Asit Geri Kazanımı

16:10 – 16:30 Zehra Betül PEKERGİN, 
Mehmet Emin ARGUN

Atık Bitkisel Yağlardan Elde Edilen Biyodizel Üretimi 
Proses Artığı Olan Ham Gliserolün Konvansiyonel 
Biyogaz Ve Metan Üretimine Etkisi

16:30 – 16:50 Özge GÜRSOY, Yıldız 
AKSOY, Ahmet SAMSUNLU, 
Bilsen BELER BAYKAL

Ataköy’de Yağmur Suyu Potansiyeli ve Bölgenin Sifon 
Suyu İhtiyacının Karşılanması Yönünden Analizi

16:50 – 17:10 Simge ÇAKAL, Merve 
ZENGİN TINMAZ, Esra 
TINMAZ KÖSE, Suna 
ÖZDEN ÇELİK

Bitkisel Atıkların Enerji Potansiyeli
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OTURUM /SESSION : 7
Saat ve Tarih/ Date and Time : 15.11.2018 – 15:30 – 17:30
Salon C/Saloon C : Atık Gideriminde Farklı Yöntemler/Metodologies on Waste 
   Treatment
Oturum Başkanı/Head of Session : Dr.Öğr.Üy.Sevgi GÜNEŞ DURAK

15:30 – 15:50 Kadriye OKTOR Kocaeli Üniversitesi Kampüs Atıksularının Mikroalg 
İle Arıtılabilirliği

15:50 – 16:10 Nurtaç ÖZ, Gökşin 
KADIZADE, Meral 
YURTSEVER

Mikroplastikler Üzerine Ağır Metal Adsorpsiyonu 
Araştırılması

16:10 – 16:30 Suna Özden ÇELİK, Gül 
KAYKIOĞLU

Demir Oksit İle Hümik Asit Adsorpsiyonu

16:30 – 16:50 Zeynep CEYLAN, Damla 
MUSTAFAOĞLU

Mikrokirleticilerin İzleme, Analiz ve Arıtım 
Yöntemleri

16:50 – 17:10 Ece SAĞIR KURT, İpek 
ÇELEN ERDEM

Anammox Prosesi- Enerji Tasarrufu Sağlayan 
Biyolojik Azot Giderme Teknolojisi

17:10 – 17:30 Ufuk YURTSEVER, İsmail 
ÖNAL, Gözde ABACI, Günay 
YILDIZ TÖRE

Can Tekstil Entegre İşletmeleri Ham Dokuma 
Kumaş Kontrolünde Kullanılan Yenilikçi Boyama 
Sisteminin Kaynak Kullanımı Ve Çevresel Etkilerinin 
Değerlendirilmesi

OTURUM /SESSION : 8
Saat ve Tarih/ Date and Time  : 15.11.2018 – 15:30 – 17:50
Salon D/Saloon D   : Çevresel Politikalar ve Sürdürülebilirlik /   Environmental 
   Politics and Sustainability
Oturum Başkanı/Head of Session : Prof. Dr. Gülen İSKENDER

15:30 – 15:50 Ayşe BUDAK, Mücella 
CEBECİ, Cennet 
KAHRAMAN, Ali GÜNGÖR

Sıfır Atık Projesinin Isparta Çevre Ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünde Uygulama Sonuçları

15:50 – 16:10 Emel KOÇAK Sürdürülebilir Yeşil Binalar

16:10 – 16:30 Ezgi TUNÇER, Ufuk Fatih 
KÜÇÜKALİ

Türkiye’de Çevre Etiği Yaklaşımları ve Etkileri

16:30 – 16:50 Sezgi GEDİK, Suna MUĞAN 
ERTUĞRAL

Kruvaziyer Turizmi ve Çevre İlişkisi
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16:50 – 17:10 Elçin İNCEOĞLU, Mustafa 
YAĞIMLI

Elektrik Dağıtım Sektöründe Kullanılan Ağaç 
Direklerin Çevre ve İş Güvenliğine Etkileri

17:10 – 17:30 Cengiz KAHRAMAN Deniz Turizminde Çevresel Sorunlar: Antalya Örneği

17:30 – 17:50 Güzide Öncü Eroğlu PEKTAŞ Yeşil Pazarlamada Sürdürülebilir Yenilik Kavramının 
Ele Alınması: Denizcilik Fakültesi Öğrencilerinin 
Çevre Hassasiyetlerinin Değerlendirilmesi

POSTER SUNUMLAR/POSTER PRESENTATIONS

OTURUM /SESSION  : Poster Sunumlar/Poster Presantations
Saat ve Tarih : 15.11.2018 – 13:30 – 17:30 / 16.11.2018 – 10:00 – 15:00
Salon : A
Oturum Başkanları  : Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ – Prof. Dr. Gülen İSKENDER –
   Prof. Dr. Fatma İlter TÜRKDOĞAN - Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ

Balık Kemikleri ile Sulu Çözeltilerden Boyarmadde Adsorpsiyonu
Beyhan KOCADAĞİSTAN, Eda TAŞDELEN

Volkanik Tüf Bayburt Taşı ile Kurşun Adsorpsiyon Kapasitesinin Belirlenmesi ve Kinetik İzoterm 
Çalışması
BeyhanKOCADAĞİSTAN, Kübra ÖKSÜZ

Investigation of Toxic and Inhibition Effects of Coagulants Used in Domestic Wastewater Treatment 
Plants on an Anaerobic Digester
Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL, Sevgi GÜNEŞ DURAK, Türkan ORMANCI ACAR, Esra Billur 
BALCIOĞLU , Moiz ELNEKAVE ,Neşe TÜFEKCİ
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CRUİSE TOURISM AND ENVIRONMENTAL RELATIONS

Sezgi GEDİK1, Suna MUĞAN ERTUĞRAL2

1Istanbul University-Cerrahpaşa, Vocational College of Social Sciences, Istanbul / Turkey
2Istanbul University, Faculty of Economics, Istanbul / Turkey

Abstract:  In the 1800s, cruising travels as a form of travel has started to offer a wide range of services such 
as eating and drinking, accommodation, shopping, sports and entertainment. As the demand for cruise travels 
into a tourism activity has increased, large cruise companies and the size of cruise ships has expanded and 
the number of cruise ships has increased. The landlocked countries such as Turkey cruise attract tourists to 
the country, and have built the main port for large ships to approach. Cruise tourism, which is growing and 
becoming a sector, is a kind of tourism which is in direct relation with the environment. This interaction has 
to be positive, especially when carrying large numbers of tourists, the issue of waste of large cruise ships has 
emerged. In this study, the relationship between cruise tourism and environment will be examined and the laws 
and regulations applied in this regard will be examined.

Key Words: Cruise Tourism, Environment, Turkey

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

International tourist arrivals grew 7.0% in 2017, the highest increase since the 2009 global economic crisis and 
well above UNWTO’s longterm forecast of 3.8% per year for the period 2010 to 2020. Below is the data of 
international tourism movements.1 

•	 A total of 1,326 million international tourist arrivals were recorded in destinations around the world, some 
86 million more than in 2016.

•	 Results were driven by sustained travel demand for destinations across all world regions, including a firm 
recovery of those suffering from security challenges in recent years.

•	 Growth was fuelled by the global economic upswing, resulting in strong outbound demand from virtually 
all source markets.

•	 The recovery of outbound demand from Brazil and the Russian Federation after a few years of decline and 
the ongoing rise of India, also contributed to inbound growth in many destinations.

•	 By region, Africa and Europe grew above average.

1  http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highest-seven-years
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•	 By subregion, North Africa and Southern and Mediterranean Europe led results in 2017, reflecting strong 
demand for destinations along the Mediterranean.

When these data are analyzed, it is seen that the demand for international tourism is increasing and this incre-
ase will continue. It is known that tourism has a close relationship with the environment and puts considerable 
pressure on the environment. Tourism types such as sustainable tourism, ecotourism, cruise tourism and rural 
tourism come to life directly with the environment. Therefore, this type of tourism can cause serious damage to 
the environment when not properly developed. In particular, the demand for the Mediterranean region continu-
es. The Mediterranean region is one of the areas where cruise tourism is also experienced and it is faced with 
environmental pollution. In case of not taking necessary precautions, cruise tourism can cause serious damage 
to the environment and studies are carried out on this subject.

Over the past twenty years, worldwide demand for cruise tourism has posted some of the biggest gains within 
the tourism sector. Cruise tourism is characterized by bringing large numbers of people to concentrated areas 
of destinations for brief periods, thus multiplying and concentrating the impacts. Cruise development may lead 
to loss of precious biodiversity and destruction of cultural heritage if infrastructure and itinerary development 
outpace monitoring and evaluation of environmental and cultural resources and fragility. The impact, chal-
lenges and implications of cruise tourism development are representative of our planet’s overall challenges in 
approaching economic development.2

PURPOSE and SCOPE of STUDY

The main aim of the study is to reveal the development of cruise tourism which is closely related to the envi-
ronment and to draw attention to the fact that this sector can cause serious problems on the environment. The 
increasing demand for cruise tourism leads to the construction of more ships and harbors, and this situation ra-
ises pollution to our oceans and coasts when necessary precautions are not taken. This study covers the effects 
of cruise tourism and cruise tourism on the environment.

METHOD

Literature studies have been done to determine the environmental problems related to cruise tourism. First 
of all, the supply, demand data and investments of sector representatives were examined. It has been tried to 
obtain results by scanning the publications written on cruise tourism and environment.

RESULTS

The negative impacts of cruise ships on the environmental level can generally be grouped under the following 
headings (Caric, 2015: 7; Copeland, 2010: 7; Ayazlar and Ayazlar, 2016:13):

•	 Collision (crash of ships) and physical discomfort

2  https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417292
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•	 Noise pollution

•	 Ecological light pollution

•	 Infrastructure effects

•	 Operational effects

•	 Distribution effects

•	 Usage effects

Infrastructure impacts such as ship construction, the creation of cruise passenger terminal facilities and bert-
hing access requirements (Johnson, 2002:263):

•	 Modifications to the natural and built environment to enable destinations to serve as a cruise line destinati-
on involve loss of natural habitat, exploitation of local construction materials and changes to local coastal 
wave and sediment patterns. 

•	 Operational impacts involving the use of energy, water and air quality pollution, and impacts on the en-
vironment such as antifouling and accidental or deliberate physical damage to marine ecosystems (e.g. 
anchor damage). 

•	 Use impacts which comprise the cultural impact of wealthy tourists and overcrowding created by large 
numbers of visitors at one destination, together with pressures on cruise destination environments inclu-
ding, for example, water consumption, use of chemicals and detergents, the impacts of recreational activi-
ties on wildlife such as disturbance and littering, and pressures on endangered species through exploitation 
for gifts and curios.

•	 Waste   impacts   including   oils,   rubbish,   sewage,   plastics   and   hazardous substances  require  ade-
quate  waste  reception  facilities,  waste  handling  and disposal. 

Cruise ships emit more carbon per passenger kilometer than flying, even taking into account the extra damage 
that emissions cause at high altitude. This may seem surprising; however cruise ships are floating hotels, so 
will use energy for laundry, water treatment and employ considerably more staff than an airline. According 
to a report made by the Climate Outreach Information Network, The Queen Mary II emits 0.43kg of CO2 
per passenger mile as opposed to 0.257kg for a long haul flight. According to the Telegraph, Carnival, in its 
environmental report state that that its ships, on average, release 712.kg of CO2 per kilometer; based on an 
average of 1776 passengers this equates to each passenger being responsible for 401g of CO2 per kilometer. 
This is 36 times greater than the carbon footprint of a Eurostar passenger and more than three times that of 
someone travelling on a standard Boeing 747 or a passenger ferry. To make matters worse many passengers fly 
to the cruise departing point as well, increasing carbon emissions further. Ships not only emit CO2 but are also 
responsible for an estimated 1.2 million to 1.6 million metric tons of tiny airborne particles each year. These 
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particles have been linked to premature deaths worldwide and according to a study from 2007 are believed to 
cause heart and lung failures.3

Table 1. Type of Waste and Damage Produced by Typical 3,000 Cruise Passenger Ship

Type of 
waste

Description Damage for a large ship with 3,000 
passengers

Blackwater Is sewage, wastewater from toilets and 
medical facilities, which can contain harmful 
bacteria, pathogens, diseases, viruses, etc.

15,000 to 30,000 gallons per day

Graywater is wastewater from the sinks, showers, 
galleys, laundry, and cleaning activities 
aboard a ship

90,000 to 255,000 gallons per day

 Solid waste Includes glass, paper, cardboard, aluminium 
and steel cans, and plastics

24% vessel worldwide (by weight) 
comes from cruise ships

Hazardous 
wastes

Includes discarded and expired chemicals, 
medical waste, batteries, fluorescent lights, 
and spent paints and thinners, among others.

Quantities are small, their toxicity 
to sensitive marine organisms can 
be significant

Bilge water Contains solid wastes and pollutants 
containing high amounts of oxygen-
demanding material, oil and other chemicals.

An average of 8 metric tons of oily 
bilge water for each 24 hours of 
operation.

Ballast water Often contains non-native, nuisance, exotic 
species that can cause extensive ecological 
and economic damage to aquatic ecosystems

Is little cruise-industry specific data 
on the issue.

Air pollution Generated by diesel engines that burn high 
sulphur content fuel, producing sulphur 
dioxide, nitrogen oxide and particulate, in 
addition to carbon monoxide, carbon dioxide, 
and hydrocarbons.

Again, there is little cruise-industry 
specific data on this issue  

Source: Own compilation adapted from The Ocean Conservancy (2002); Brida and Zapata 2009: 219.

CONCLUSION

Cruise tourism is a sector that continues to develop rapidly in the international arena. The number of new 
mega-ships, port construction, increasing demand, etc. is increasing. However, this development can also cre-
ate negative effects on the environment. These effects are as follows: Collision (crash of ships) and physical 

3  https://www.tourismconcern.org.uk/should-you-go-on-a-cruise
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discomfort Noise pollution, Ecological light pollution, Infrastructure effects, Operational effects, Distribution 
effects, Usage effects. For these reasons, taking necessary measures to reduce or eliminate the effects of cruise 
tourism on the environment and especially the protection of natural resources seems very important.
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ANAMMOX PROSESİ- ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN BİYOLOJİK AZOT GİDERME 
TEKNOLOJİSİ

Ece SAĞIR KURT1, İpek ÇELEN ERDEM2

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2 Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, Kocaeli / Türkiye

Öz: Konvansiyonel arıtma sebebi ile arıtma tesisleri önemli bir enerji tüketimine sebep olmasına rağmen bu 
tesislerindeki kayıp enerji, son yıllarda uygulamaya geçen yenilikçi arıtma teknolojileri sayesinde açığa çıkma 
imkânı bulmaktadır. Bu enerji potansiyeli, tesislerin arıtma yanında yenilebilir bir enerji kaynağı olarak görül-
mesini sağlamıştır. Arıtma tesislerinin enerji kaynağı olarak görülmesi 1990 yıllarda Anaerobik Amonyum Ok-
sidasyon (Anammox) bakterilerinin keşfine dayanmaktadır. Azot konsantrasyonu yüksek, karbon içeriği düşük 
atıksularda etkili bir giderim yapmasıyla bilinen bu proses, Konvansiyonel Nitrifikasyon/Denitrifikasyon ile 
kıyaslandığında yaklaşık %60 enerji azaltımı, %90 daha az sera gazı emisyonu, %50 yer tasarrufu ve %60 
daha az havalandırma gereksinimi sağlar. Bu proses ilk olarak yan akım olarak ifade edilen çamur çürütücü 
çıkış sularında etkili bir şekilde kullanılmıştır. Yan akımda elde ettiği başarı ve sağladığı tasarruflar sayesinde 
prosesin ana akıma (ham atıksu) uygulanması 2010 yılından itibaren başlamıştır. Ancak yan akımın aksine ana 
akım ile organik karbon içeriği yüksek, azot içeriği düşük atıksuyun arıtılması söz konusudur. Bu aşamada et-
kin KOİ giderimi yapan ve kaynak verimliliğini ön plana çıkartan uygulamaları takip eden Anammox prosesi 
(A/B proses) bilinen en yenilikçi enerji pozitif arıtım yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Anammox, enerji verimliliği, A/B proses

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Atık su arıtma tesisinin temel amacı su kaynaklarına yönelik zararlı emisyonları azaltmak olsa da, son zaman-
larda proseslerin enerji verimliliğine ve çevresel sürdürülebilirliğine daha fazla önem verilmektedir (Schaub-
roeck, 2015). Evsel atıksuların enerji olarak kullanılması, atıksuyun organik içeriğinin anaerobik süreçler ile 
metan gazına çevrimi dikkate alındığında uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak aerobik arıtım ile birleştirilmiş, 
anaerobik çamur çürütme işlemi ile atıksuyun enerji potansiyelinin bir kısmından kazanç sağlanırken, hava-
landırma aşaması başta olmak üzere birçok kademede de kayıp vardır. Geleneksel bir atık su arıtma tesisinde 
işletme maliyetlerinin

%25-40’ının enerji tüketiminden kaynaklandığı literatürden ve yönetimsel tecrübelerden bilinmektedir (Türk-
menler, 2017). Tipik olarak konvansiyonel bir atık su arıtma tesisinde enerji tüketimine asıl katkıyı sağlayan 
karışık sıvının havalandırılması (%55-70), çamur pompalama ile birincil ve ikincil çöktürme (%15,6) ve ça-
mur susuzlaştırmadır (%7) (Türkmenler, 2017). Enerji giderlerini düşürmek amacıyla daha az havalandırma ve 
çamur üretiminin olduğu, enerji geri kazanım potansiyeli yüksek yenilikçi yöntemlere ihtiyaç vardır. Yeni nesil 
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arıtma yöntemlerinden olan Anaakım Nitritasyon/Anammox prosesi arıtma ile, AAT’ler çevre ve halk sağlığını 
korumak için sudaki kimyasal ve biyolojik kirleticileri giderme görevinin yanında, günümüz dünyasının temel 
ihtiyaçlarından biri olan yenilebilir enerji kaynağı olma özelliği de taşımaktadır.

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışma atıksuyun enerji potansiyelinin belirlenmesi kapsamında yeni nesil arıtma teknolojilerinin, mevcut 
konvansiyonel uygulamalara göre üstün yönlerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında  kon-
vansiyonel azot giderim yöntemleri ve yeni nesil teknolojiler atıksu arıtma tesisinin yenilebilir enerji kaynağı 
olma potansiyeli incelenmiştir.

BULGULAR

Ekonomik ve çevresel etkenler dikkate alındığında arıtma da yaşanan en büyük zorluklardan biri enerji tüketi-
mi ve karbon ayak izini en aza indirirken, yönetmeliklerle belirlenen azot deşarj limitlerini yakalamak olmak-
tadır (Wett, 2013; Li, 2018). Ülkemiz başta olmak üzere konvansiyonel Nitrifikasyon/Denitrifikasyon prosesi 
en bilinen azot giderim yöntemidir. Ancak bu yaygın yöntem ile azot giderimi yüksek oksijen ve organik kar-
bona ihtiyaç duymaktadır. Anaerobik amonyum oksidasyonuna (Anammox) dayanan yeni nesil azot giderimi 
ise enerji ve kaynak verimliliği açısından faydalı çözümler ortaya koymaktadır. Anammox prosesi anaerobik 
koşullar altında NH4-N’un elektron verici, NO2-N’in elektron alıcısı, CO2’in inorganik karbon kaynağı ola-
rak kullanıldığı ürün olarak N2(g) ve az miktar NO3-N’ın oluştuğu biyolojik bir azot giderim prosesidir. Bu 
prosese bir grup ototrofik Planktomisit bakterisi öncülük etmektedir (Strous, 1999). Anammox prosesinde NH 
+-N’ın NO --N ile tüketilmesi sebebiyle Anammox her zaman Kısmi Nitritasyon prosesi ile birlikte kullanılır 
(Schmidt, 2003). Kısmi Nitritasyon prosesi kısmi havalandırma ile NH +-N’un yaklaşık yarısının NO --N’ye 
oksitlendiği, ürün olarak NO --N’ın oluşmadığı prosestir. Gerekli olan NO --N kısmi nitritasyon ile sağlandık-
tan sonra anoksik/anaerobik koşullar altında Anammox NH +-N oksidasyonunu gerçekleştirir. Sentetik atık-
su ile zenginleştirilmiş Anammox kültürleri üzerinde yapılan kütle denkliği sonucu stokiyometrik Anammox 
denklemi aşağıdaki gibidir.

NH4+-N +1,32NO-2-N + 0,066HCO3- + 0,13H+→ 1,02N2 + 0,26NO3--N + 0,066CH2O0.5N0.15 
+2,03H2O

Konvasiyonel Nitrifikasyon-Denitrifikasyon prosesine ait azot dönüşüm basamakları Şekil 1. (a)’da görülmek-
tedir. Ototrofik ve heterotrofik farklı tür bakteri gruplarını içeren her bir azot dönüşüm basamağında, yenilikçi 
azot giderim yöntemlerine göre yüksek havalandırma, alkalinite ve karbon ihtiyacı olan bir arıtma yöntemi ol-
duğu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Anammox prosesine ait azot dönüşüm basamakları Şekil 1 (b)’deki gibi 
daha kısadır. Ayrıca konvansiyonel biyolojik azot giderme proseslerine kıyasla yaklaşık %60 enerji azaltımı 
(Abma, vd. 2007), %90 daha az sera gazı emisyonu, %50 yer tasarrufu ve %60 daha az havalandırma (Jetten, 
2001) gereksinimi sağlar (Meng, 2012).
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(a) (b)

Şekil 1. (a) Konvensiyonel Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Prosesi, (b) Kısmi Nitritasyon-Anammox 
(Deamonifikasyon) Prosesi (Yang, vd. 2014)

Evsel AAT’lerde oluşan biyolojik çamur sıklıkla anaerobik çamur çürütme proseslerinde çürütülür. Bu proses-
te çamurun karbon muhtevası büyük ölçüde metan ve karbondioksite dönüştürülürken, hücre içindeki azot 
bileşenleri amonyum olarak ortama salınır. Çürütme işlemi sonunda çamurun susuzlaştırması sırasında oluşan 
süzüntü suyu (sentrat/filtrat) oldukça yüksek konsantrasyonda amonyum içerir (yaklaşık 2 kgN/m3, Strous, 
1997). Atıksu arıtma tesislerinde oluşan bu yan akım genellikle, arıtma tesisi ana akımına geri döndürülür ve 
bu da sistemin giriş hidrolik yükünü %1 arttırırken, azot yükünün yaklaşık %15-20 oranında artmasına neden 
olur (Gut, 2006). Bu azot yükünün verimli bir şekilde giderilmesi için konvansiyonel arıtımda yapılan hava-
landırmanın arttırılması, azot giderim tanklarının bekletme sürelerinin arttırılması vb. iyileştirmeler azot gi-
derimini arttırsa da bu durum maliyeti de arttırmaktadır. Bahsi geçen yatırım maliyetleri çamur çürütücü çıkış 
sularından kaynaklı yüksek azot konsantrasyonlarının (>500 mgN/L, van der Star, 2007) anaerobik amonyum 
oksidasyonu ile ayrı bir arıtımın sağlanması sayesinde ciddi oranda azalırken, tesisin genel enerji ihtiyacında 
tasarruf sağlanabilmektedir. Çürütücü çıkış suyu yüksek azot konsantrasyonu yanında düşük karbon içeriği-
ne sahiptir. Ayrıca alkalinite ve sıcaklığı ham atıksuya göre yüksektir. Bu özellikler ile Kısmi Nitritasyon ve 
Anammox harici bakteriler işletme sırasında baskılanır, proses yüksek verimle işletililir (Çelen-Erdem, 2018).

Anammox’a dayalı proseslerin yan akım arıtımda elde ettiği başarı, prosesin ana akıma (ham atıksu) uygulan-
ması çalışmalarına öncülük etmiştir. Ancak yan akımın aksine ana akım ile organik karbon içeriği yüksek, azot 
içeriği düşük (<100 mg N/L, Law, 2012) atıksuyun arıtılması söz konusudur. Ayrıca KOİ/N oranının yüksek 
olması sebebi ile KN/A’nın doğrudan uygulanması için uygun değildir. Anammox bakterilerinin düşük büyü-
me hızları sebebi ile yüksek organik karbonlu ham atıksu arıtımında heterotrofik denitrifikasyon bakterileri ile 
rekabet edemezler (Udert, 2008). Bu sebeple KN/A öncesi etkili bir KOİ arıtımına gerek duyulmaktadır. Ana 
akım Anammox uygulamaları Adsorpsiyon/Biyooksidasyon (A/B) prosesi olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni-
likçi yaklaşım Şekil 2.’teki gibi şematik olarak gösterilir (Li, 2018). A kademe kaynak verimliliğini (organik 
madde adsorpsiyonu, biyogaz, elektrik üretimi vb.) ön plana çıkartan uygulamaları ifade ederken, B kademe 
ototrofik biyooksidasyon (KN/A gibi) ile kirleticilerin arıtılmasını ifade etmektedir. A kademe arıtmada karbon 
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adsorpsiyonu yapılırken, maksimum organik karbon (BOİ) ve minimum NH4-N giderimi yapacak uygulama-
lar ön plana çıkmaktadır (Şekil 2).

Şekil 3. A/B Prosesinin Şematik Gösterimi: Ana Akım Karbon Adsorpsiyonu Sonrası, Nitritasyon 
Anammox Uygulamaları, (Li, 2018)

SONUÇ

Organik içeriğin (KOİ, BOİ) ön arıtım ile adsorplandığı ana akım nitritasyon/anammox prosesi (A/B proses) 
sürdürülebilir, uygun maliyetli ve enerji pozitif bir atıksu arıtımının önünü açmaktadır. A/B prosesin başarılı 
bir şekilde işletildiği uygulamalar havalandırma, çamur yönetimi, organik karbon giderimi, kimyasal ihtiyacı 
gibi sistem işletme ve bakımında maliyetlerinden tasarruf sağlar. Daha küçük alanlarda yapılabilen hızlı arıtım 
sayesinde de ilk kurulum masrafları azaltılmış olur.

KAYNAKÇA

Schaubroeck, T., De Clippeleir, H., Weissenbacher, N., Dewulf, J., Boeckx, P., Vlaeminck, S.E., Wett, B., 
(2015). Environmental sustainability of an energy self-sufficient sewage treatment plant: Improvements 
through DEMON and co-digestion. Water Research, 74:166-179.

Türkmenler, H., (2017). Atık Su Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği, Politeknik Dergisi, 20 (2) :495-502. 
Li, X., Klaus, S., Bott, C., He, Z. (2018). Status, Challenges, and Perspectives of Mainstream Nitritation–
Anammox for Wastewater Treatment”, Water Environment Research 90:634-649.



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

11

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

Wett, B., Omari, A.,Podmirseg, S., Han, M., Akintayo, O., Brandon, M.G., Murthy, S., Bott, C., Hell, M., 
Taka´cs,I., (2013) Going for Mainstream Deammonification from Bench to Full Scale for Maximized 
Resource Efficiency. Water Sci. Technol., 68:283–289.

Strous, M., Fuerst, J.A., Kramer, E.H.M., Logemann, S., Muyzer, G., van de Pas-Schoonen, K.T., Webb, 
R., Kuenen, J.G., Jetten, M.S.M., (1999). Missing Lithotroph Identified as New Planctomycete, Nature, 
400:446-449.

Schmidt, I., Sliekers, O., Schmid, M., Bock, E., Fuerst, J., Gijs Kuenen, J., Jetten, S.M.S., Strous, M., (2003). 
New Concepts of Microbial Treatment Processes for The Nitrogen Removal in Wastewater, FEMS Mic-
robiology Reviews, 27:481-492.

Yang, F., Kozak, J.A., Zhang, H., (2014). Shortcut Biological Nitrogen Removal Methodologies: Mainstream 
Partial Nitritation/Deammonification and Nitritation/Denitritation, Metropolitan Water Reclamation Dist-
rict of Greater Chicago, Rapor No:14-30, Chicago.

Abma, W.R., Schultz, C.E, Mulder, J., van der Star W.R.L., Strous, M. Tokumoti, T., van Loosdrecht, M.C.M., 
(2007). Full-scale Granular Sludge Anammox Process, Water Science & Technology, 55(8-9):27-33.

Jetten, M.S.M., Wagner, M., Fuerst, J., van Loosdrecht, M., Kuenen, G., Strous, M., (2001). Microbiology and 
Application of the Anaerobic Ammonium Oxidation, Current Opinion in Biotechnology, 12(3):283–288.

Meng, J., (2012). Nitrous Oxide Emission in Anammox Reactor, Yüksek Lisans Tezi, Iowa State Universitesi, 
Çevre Mühendisliği, Iowa.

Abma, W., Driessen, W., Haarhuis, R., Van Loosdrecht, M., (2010) Upgrading of Sewage Treatment Plant 
by Sustainable and Cost-Effective Separate Treatment of Industrial Wastewater. Water Sci. Technol., 
61:1715–1722.

Strous, M., Van Gerve, E., Zheng, P., Gijs Kuenen, J., Jetten, M.S.M., (1997). Ammonium Removal From 
Concentrated Waste Streams with the Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) Process in Different 
Reactor Configurations, Water Research, 97:1955-1962.

Gut, L., (2006). Assessment of a Partial Nitritation/Anammox System for Nitrogen Removal, Lisans Tezi, 
KTH Land and Water Resources Engineering, Stockholm.

van der Star, W.R.L., Abma, W.R., Blommers, D., Mulder, J.W., Tokutomi, T., Strous, M., Picioreanu, C., Van 
Loosdrecht, M.C.M., (2007) Startup of Reactors for Anoxic Ammonium Oxidation: Experiences from the 
First Full-Scale Anammox Reactor in Rotterdam. Water Res., 41, 4149–4163.

Udert, K. M., Kind, E., Teunissen, M., Jenni, S., Larsen, T.A., (2008) Effect of Heterotrophic Growth on Nitri-
tation/Anammox in a Single Sequencing Batch Reactor. Water Sci. Technol., 58:277–284.



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

12

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

Law, Y., Ye, L.; Pan, Y., Yuan, Z., (2012). Nitrous Oxide Emissions from Wastewater Treatment Processes. 
Philos. Trans. R. Soc., B, 367, 1265–1277.

Çelen-Erdem, İ., Sağır-Kurt, E., Bozçelik, B., Çallı, B., (2018). Upflow Packed Bed Anammox Reactor Used 
In Two-Stage Deammonification Of Sludge Digester Effluent. Water Sci.&Tech. https://doi.org/10.2166/
wst.2018.322



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

13

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

EVALUATION THE AWARENESS OF THE ENTERPRISES IN BOLU PROVINCE IN TERMS OF 
ENVIRONMENTAL-WASTE MANAGEMENT AND LEGAL REGULATIONS

Tuğba TUNACAN1, Emre DİKMEN2, Gamze DOĞDU OKÇU2, N. EBRU ŞEN2, Harun ATEŞ2

1Bolu Abant İzzet Baysal University, The faculty of engineering and architecture, The Department of Industrial 
Engineering, Bolu / Turkey

2Bolu Abant İzzet Baysal University, The faculty of engineering and architecture, The Department of 
Environmental  Engineering, Bolu / Turkey

Abstracts In 1991, “The Control of Solid Waste” Regulation was firstly put into effect in order to be used suf-
ficiently raw materials and energy sources in Turkey and the scope of it has been republished by be expanded 
with the passing of time. These regulations cover the collection and recovery of wastes and thus prevent degra-
dation of ecological system.  In this context, local governments cooperate with private institutions to carry out 
waste collection and recycling. Bolu province has made a great effort to gain and raise consciousness for a long 
time. The studies are mostly tried to be managed successfully by the population living in Bolu province. In our 
study, we aimed to investigate whether the environment-waste management issue adopted by the society is also 
managed by firms operating in Bolu. A  32-question survey was prepared to be able to measure this purpose. It 
consists of four main groups: raw material-product, production system, environment-waste management, legal 
regulations. Our research population is limited to 43 companies operating in production in Bolu. Views were 
obtained by using face-to-face interview method. They were evaluated statistically by using reliability and 
factor in SPSS 17.0 (trial version). 

Key Words: Environment-Waste Management, Legal Regulations, Survey of Waste Management, Frequency 
Analysis, Cross-Tab Analysis, Factor Analysis 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Environment has got a lot of damage as a result of human activities such as production and consumption. 
Firstly, It has not been realized initially due to the ability of nature to renew itself. However, the environment 
has irreversibly begun to deteriorate rapidly due to the quantitative and qualitative increase of the pollution 
and wastes [4]. So, he increase in environmental pollution has led Western societies to protect the global en-
vironment since the 1980s [2]. The principle of environmental protection under the Maastricht Treaty in 1993 
was covered by the European Union targets and the EU Environmental Policy was formed [2].In the World 
Environment and Development Commission Report in 1987, while mentioning sustainable development with 
increasing environmental investments [3],  In Europe, the USA and Japan, there are legal regulations that sup-
port the recycling of waste, avoidance, reuse of wastes, or recycling of electronic equipment and materials inc-
luding batteries, chemical products, glass, paper, plastics and heavy metals [5].  Pires and etc. (2011) searched 
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about boundaries in waste management practices in European Countries and mentioned  the pros and cons of 
waste management practices in each member state of the European Union (EU). They concluded that Central 
EU countries depend on new models and tools for management strategies, while Southern EU countries must 
develop new measures more integrated solid waste management [7].  Businesses have started to gain environ-
mental consciousness due to The Sustainable Development Declaration of Labor published by the Internatio-
nal Chamber of Commerce in 1991 and the CERES Principles published in the USA and Canada to protect the 
environment [6] For this reason, ISO 14000 Standards Series was developed by International Standardization 
Organization and ISO 14001 Environmental Management System Standard was announced in 1996 [8]. 

Environmental activities were firstly started when environment law was constituted in Turkey, in 1983. In 
1991, Solid Waste Control Regulations was put into effect in order to be used sufficiently raw materials and 
energy sources in Turkey. Regulations have been republished by being expanded scope of waste control. Fi-
nally, Waste Control Regulation was reconstituted in 2017, by being added packaging waste.

PURPOSE

Local governments cooperate with private institutions to carry out waste collection and recycling.  Bolu pro-
vince has made a great effort to gain and raise consciousness for a long time.  The studies are mostly tried to be 
managed successfully by the population living in Bolu province.  In our study, we aimed to investigate whether 
the environment-waste management issue adopted by the society is also managed by firms operating in Bolu.   

CONTENT

The scale for survey was developed on the basis of work done by Asar (2017).  The first part of the survey aims 
to measure firm knowledge about the concepts of reverse logistics and waste management.  The second part 
consists of the questions that are asked to measure the interpretive information of the logistics concepts against 
the 5 point likert scale. The improved survey consists of 32 questions in total.

METHOD

We evaluated statistically by using reliability, factor analysis in SPSS 17.0 (trial version). 

FINDINGS

The Results of Frequency and Reliability Analysis

Our research population is limited to 42 production companies. Because these companies reveal many waste 
type including raw material-product waste, oil, packaging-waste like this. 55% of the 42 companies produce 
goods such as automotive or white goods. the others are companies which produce forest products with 19%, 
construction goods with 14% and pvc with 12% (see table1a).
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Table 1. Results of Frequency Analysis

Industry The amount of accumulated waste

We evaluated how much waste these companies have accumulated. % 60 of them collected only one product 
when table 1b was viewed. 

The value in our study was found to be 0,929. In this case, the reliability of the answers given to the survey 
can be interpreted as having high reliability by looking at the above scale interpretations. In addition, all the 
total correlations and Cronbach alpha coefficients of the questions asked in the second part of the scale were 
calculated and presented in table 2. In this table, ıt is observed that Cronbach’s Alpha values varied from 0,923 
to 0,939. It is possible to say that the reliability of the questionnaire changes negatively when questions are 
erased. Only for question 8 this value is rising. This is because this question is asked in a negative way, unlike 
other survey questions. Since it has an inverse scale value, it can be interpreted as high.

The Result of Factor Analysis

KMO and Barlett analysis were performed to determine the suitability of the analysis of the data sets in factor 
analysis. The result of analysis was presented in table 3. Our analysis is successful because the KMO value is 
higher than 0.6 and p <0.05.
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Table 2. The Result of Reliability Analysis

Mean Std. 
Deviation

Scale Mean 
if Item 
Deleted

Scale 
Variance if 
Item Deleted

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach’s 
Alpha if Item 
Deleted

Question7 3,90 1,122 96,31 422,316 ,576 ,926

Question8 2,52 1,234 97,69 472,853 -,452 ,939

Question9 3,88 1,194 96,33 423,350 ,516 ,927

Question10 3,79 1,523 96,43 422,300 ,408 ,929

Question11 3,31 1,554 96,90 408,771 ,620 ,925

Question12 3,50 1,612 96,71 412,404 ,537 ,927

Question13 4,02 1,158 96,19 424,012 ,519 ,927

Question14 4,31 1,047 95,90 423,405 ,594 ,926

Question15 4,38 1,011 95,83 420,533 ,689 ,925

Question16 3,93 1,218 96,29 423,038 ,511 ,927

Question17 3,55 1,596 96,67 413,935 ,518 ,927

Question18 3,43 1,417 96,79 414,611 ,581 ,926

Question19 4,36 1,055 95,86 421,296 ,640 ,925

Question20 3,69 1,538 96,52 421,182 ,421 ,928

Question21 4,31 1,093 95,90 420,820 ,627 ,925

Question22 4,45 1,041 95,76 422,137 ,629 ,925

Question23 4,05 1,168 96,17 422,581 ,545 ,926

Question24 3,86 1,491 96,36 407,552 ,670 ,924

Question25 3,88 1,580 96,33 403,886 ,689 ,924

Question26 3,86 1,507 96,36 406,333 ,683 ,924

Question27 3,57 1,610 96,64 402,333 ,700 ,924

Question28 3,74 1,639 96,48 403,475 ,668 ,924

Question29 3,40 1,697 96,81 401,914 ,666 ,924

Question30 4,36 1,100 95,86 415,101 ,754 ,924

Question31 4,40 1,106 95,81 418,499 ,672 ,925

Question32 3,76 1,559 96,45 402,498 ,723 ,923
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Table 3. The Result of KMO and Barlett Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,807

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1617,77

DF 325

Sig. 0,00

When table 4 was viewed, our reverse logistics and waste management scale consists of four factor structures. 
Factor loads vary between 0.762 and 0.965. The variance value of the scale was measured as 89,449%. When 
the factors were examined, it was determined that the first sub-dimension consisted of 11,24,25,2627,28,29 
and 32 questions and the question 25 «Reports about recyling should be increased on TV and Radio Broad-
cast» had the highest value in terms of explanation. When we look at the structure of the questions, this factor 
is called “Legal Regulations in Environmental and Waste Management” because it is realized that it is more 
related to legal regulations for waste management. This factor had higher explanation value (variance = % 
41.745) than other groups.

The second dimension of the scale consisted of questions 14, 15, 19, 21, 22, 30 and 31 and was called “The 
practices of Environmental and waste management”. It was determined that this group could represent questi-
on 31 «The purpose of waste management should cover sustainability of resources» . The third dimension of 
the scale consists of questions 8, 10, 12, 17, 18 and 20 and this factor was called “Reproduction” because it 
covers the activities of recycling of wastes mostly in reverse logistics. The question 17 had the highest desc-
riptive value to represent this group. The final dimension of the scale is composed of questions 7, 9, 13, 16, 
23, and this factor is called as “Material Management” because it involves questions about the movement of 
used products, which is another subject of interest to logistics. The highest value in terms of weight can be 
interpreted as question 16 because it can represent all the questions related to this factor in statistical analysis.
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Table 4. The AFA Result of Scale Factor Structure 

Factor1 Factor2 Factor3 Factor4

Question25 0,965

Question32 0,963

Question28 0,963

Question24 0,953

Question26 0,95

Question27 0,932

Question 29 0,928

Question11 0,921

Question31 0,908

Question19 0,892

Question22 0,89

Question15 0,878

Question14 0,878

Question30 0,827

Question21 0,762

Question17 0,917

Question10 0,909

Question20 0,900

Question12 0,896

Question18 0,966

Question8 -0,860

Question16 0,918

Question13 0,91

Question23 0,905

Question9 0,885

Question7 0,856

Explained Variance % 41,745 %23,194 %17,474 %7,036

Total Variance %89,449
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RESULTS

In this study, a survey was carried out in the province of Bolu to determine which methods were applied in 
terms of both reverse logistics and environmental-waste management. Although the amount of accumulated 
wastes differ according to the firms, returns of questions do not depend on it. Companies operating in Bolu 
reported that legal regulations on waste management were sufficient.  
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İSTANBUL ATAKÖY’DE YAĞMUR SUYUNUN SİFON SUYU AMAÇLI KULLANIMI ÜZERİNE 
BİR ÇALIŞMA

Özge GÜRSOY1, Yıldız AKSOY1, Ahmet SAMSUNLU2, Bilsen BELER BAYKAL2

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Nüfus ile birlikte artan kentleşme ile su ihtiyacı ve atık su yönetimi ihtiyaçları da artmaktadır. Su ihtiyacın-
daki artış nedeniyle kent çevresindeki su kaynakları artan bir baskı altına girmektedir. Alternatif kaynakların 
kullanılmasının gerekliliğini ortaya koyan bu durum bağlamında yağmur suyu önemli bir alternatif olmaktadır. 
İstanbul için su ihtiyacı/yönetimi gereksinimlerinin kent genelinde alternatif kaynak kullanımının ele alına-
bilmesi için pilot bölgelerde yapılacak çalışmalarla kentteki yaşamın en uygun şekilde devamına yardımcı 
olacaktır. Bu amaçla, çalışmada alternatif kaynaklardan biri olan yağmur suyu ele alınmış ve örnek alan olarak 
seçilen İstanbul’un Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde sifon suyu ihtiyacının yağmur suyu ile karşılanma duru-
mu irdelenmiştir. Meteorolojik verilere dayanılarak, Ataköy’de bina çatılarından toplanabilecek yağmur suyu 
miktarları hesaplanmış ve bu kaynağın sifon suyu ihtiyacını karşılaması yönünden yeterliliği değerlendirilmiş-
tir. Sifon suyu günlük su kullanımın %25’ini oluşturmaktadır. Ataköy’de aylık 57500 m3, yıllık toplam 690000 
m3 sifon suyu ihtiyacı bulunduğu, çatılardan 550000 m3 yağmur suyu toplanabileceği hesaplanmıştır. Bu da 
yıllık sifon suyu ihtiyacının %78’inin toplanan yağmur suyundan karşılanabileceğini ortaya koymaktadır. Ça-
lışmanın sonuçları yağmur suyunun sifonlarda kullanımı ile toplam günlük su tüketiminde %20 azalma sağla-
nabileceğini ortaya koymaktadır. Alternatif kaynakların benimsenmesi ile ihtiyacın yüksek, ancak kaynakların 
kısıtlı olduğu İstanbul gibi mega kentlerde belirgin ölçüde tasarruf sağlanabilme potansiyeli bulunmaktadır. 
Örnek çalışma alanında, beklendiği gibi az katlı, çatı alanlarının geniş, nüfusun nispeten düşük olduğu yapıla-
rın yaygın olduğu yerleşimler için bu uygulamanın daha da etkin kullanılabileceği ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Su Kaynakları, Yağmur Suyu, Sifon Suyu, Ataköy / İstanbul

GİRİŞ 

2018 yılı itibariyle dünya nüfusunun %54’ü kentlerde yaşamaktadır. 2050 yılına gelindiğinde bu oranın % 
68’inin olacağı öngörülmektedir4. Kentlerin artan nüfusu ile birlikte iklim değişikliği, kentsel alanlarda su 
kaynaklarının bulunabilirliği ve bu kaynakların üzerindeki stresi daha da artırmaktadır. Kentsel alanlarda artan 
su kullanımı, şehirleri alternatif yenilenebilir su kaynaklarına yöneltmektedir. 

Evsel kullanımın tipik olarak %25’i sifon suyu olarak kullanılmaktadır (Beler Baykal, 2015:27-37.). Bu kulla-
nım için konvansiyonel olarak içme suyu kalitesindeki şebeke suları tüketilmektedir. Oysa sifon suları en kirli 

4  https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2018-KeyFacts.pdf.
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sular grubuna giren tuvaletlerdeki metabolik atıkların uzaklaştırılması için kullanılmakta, dolayısıyla bu amaç 
için içme suyu kalitesindeki suyun tüketilmesi gerekmemektedir (Beler Baykal ve Baykal, 2017). Alternatif su 
kaynaklarından olan yağmur suyunun bu amaçla kullanımının örnekleri mevcuttur.

Dünyanın sayılı mega kentlerinden biri olan İstanbul son 50 yıl içinde önemli bir nüfus artışına sahne olmuş-
tur. 1970 yılında 3 milyon olan nüfus, 2017 yılında 15 milyona ulaşmıştır5. İstanbul’un artan nüfusuna paralel 
olarak su ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda İstanbul’da toplam günlük su tüketimi 2 000 000 
m3 seviyesine ulaşmış olup özellikle yaz aylarında daha da artmaktadır6.  Ancak kent içinde yer alan ya da 
kent yakınındaki su kaynaklarının yetersiz kalması nedeni ile en büyük su kaynağı olarak yaklaşık 200 km 
uzaklıktaki Büyük Melen’den havzalar arası transfer yolu ile su temin edilmektedir. Bu durum su ihtiyacının 
karşılanmasında alternatif kaynakların kullanılma gereğini ortaya koymaktadır. 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, yağmur suyunun sifon suyu olarak kullanılabilme potansiyelinin örnek olarak seçilen bir 
bölgede irdelenmesidir. Bu amaçla İstanbul’un Bakırköy ilçesinin Ataköy semti seçilmiştir. Örnek bölgeden 
hareketle İstanbul için su ihtiyaç ve yönetimi gereksinimlerinin kent için alternatif kaynak kullanımına olanak 
sağlayabilecek çözüm önerisi sunulması amaçlanmaktadır. 

KAPSAM

Çalışma kapsamında 2017 yılı için Ataköy’de ve dört bölgesinde kullanılan sifon suyu miktarı ile bölgede 
aynı yıl için toplanabilecek yağmur suyu miktarı tespit edilmiş ve toplanabilecek yağmur suyunun sifon suyu 
amaçlı kullanımında yeterliliği değerlendirilmiştir. 

 YÖNTEM

Çalışma alanı olarak İstanbul’un Bakırköy ilçesi sınırları içinde bulunan Ataköy semti seçilmiştir. Şekil 1’de 
Ataköy’ün çevresi ve bölge sınırları görülmektedir. Bölge 1 düşük nüfusa ve yüz ölçümüne sahiptir. Bölge 
2’deki geniş sahil şeridinde yeni yapılan çok katlı karma yapılar, iç kesimde ise az katlı siteler bulunmaktadır. 
Bölge 3’te farklı kat yükseklileri ve sahip siteler bulunmaktadır. Bölge 4’te ise çok katlı site ve kamu yapıları-
nın yanında E-5 otoyolu sınırında yeni yapılan çok katlı karma yapılar yer almaktadır.

5  https://biruni.tuik.gov.tr/nufusmenuapp/menu.zul
6  https://www.iski.istanbul/web/tr-TR
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Şekil 1. Ataköy’ün Konumu, Çevresi ve Bölgeleri (Hava Fotoğraflarından Düzenlenmiştir7)

Bu çalışmada Ataköy’deki yağmur suyu potansiyeli ve bu suyun sifon suyu olarak kullanılabilme durumu 
incelenmiştir. Tablo 1’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan 2017 yılı Atatürk Havalimanı istasyonu 
meteoroloji verileri verilmiştir8. Tablo 2‘de ise Bakırköy belediyesinden alınan halihazır haritalar üzerinden 
hesaplanan Ataköy’deki çatı alanları ve TÜİK3 verilerinden elde edilen nüfus verileri gösterilmektedir. Sifon 
suyu ihtiyacını hesaplamak için bir kişinin sifonu günde 5 kez kullandığı ve her sifon için 8 litre su kullanıldığı 
kabul edilerek, günlük kişi başı sifon suyu tüketimi 40 litre olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 1. Ataköy’de 2017 Yılı Aylık Yağış Miktarı (mm=kg/ m2)7
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7  https://earth.google.com/web/
8  https://mevbis.mgm.gov.tr/mevbis/ui/index.html#/Workspace
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Tablo 2. Çatı Alanları (m2)

Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Bölge 4 Toplam

Çatı alanı 113 930 563 200 94 215 277 600 1 048 945

Nüfus3 1 667 13 671 8 150 24 444

BULGULAR

Çatıların yağmur suyu potansiyeli aylık yağış miktarı Qr = A x r x φ formülü ile hesaplanmıştır. Bu formülde A 
yağış alan yatay yüzeyi (ha), r yağış şiddetini (L/s.ha), φ ise akış katsayısını (0,9) ifade etmektedir. Tablo 3’te 
tüm Ataköy ve bölgeleri için 2017 yılına ait çatılardan potansiyel olarak toplanabilecek aylık ve yıllık yağmur 
suyu miktarları, TÜİK verilerinden3 elde edilen nüfus sayısı ile kişi başı günlük kullanımdan hesaplanan sifon 
suyu ihtiyacı verilmiştir.

Ataköy’ün tümü için yıllık olarak çatılardan toplanabilecek olan 544 434 m3 yağmur suyunun, yıllık 690 
216 m3 olarak hesaplanan sifon suyu ihtiyacının %78’ini karşılayabildiği anlaşılmaktadır. Beklendiği üzere 
sifon suyu ihtiyacı sabit kalırken yağmur suyu potansiyeli aylar içinde önemli değişkenlikler göstermekte, en 
yağışlı ayda en kurak ayın dört katını aşan yağmur suyu oluşmaktadır. Bu nedenle yağışın çok olduğu aylar 
olan Ekim-Ocak ayları arasındaki yağmur suyu fazlasının depolanması gerekmektedir. Tablo 3 bölgelere göre 
incelendiğinde, Bölge 1’de Nisan ayı hariç tüm yıl boyunca aylık toplanan yağmur suyu sifon suyu ihtiyacına 
yetmektedir. Bölge 2’de aylık sifon suyu ihtiyacının tamamı yılın büyük bölümü boyunca yağmur suyu ile 
sağlanabilmektedir. Bölge 3 ve Bölge 4’teki durum incelendiğinde ise Aralık ve Ocak aylarında aylık sifon 
suyu ihtiyacının tamamına yakının, yıllık sifon suyu ihtiyacının ise %41’inin karşılanabildiği görülmektedir.

SONUÇ

Kentsel alanlarda sifon suyunun yağmur suyu ile karşılanmasına odaklı olarak yapılan bu çalışmada, Ataköy’de 
toplanabilecek yağmur suyu ile sifon suyu ihtiyacının %78’inin karşılanabildiği görülmüştür. Ayrıca sonuçlar, 
bu uygulama ile Ataköy’ün toplam su ihtiyacı olan 9107 m3’lük toplam günlük su tüketiminde %20 azal-
ma sağlanabileceğini göstermektedir. Bu durum önemli bir su tasarrufu olarak değerlendirilmektedir. Sadece 
Bölge 1 ve Bölge 2’de yapılacak depolama düzenlemeleri ile bile Ataköy’deki toplam sifon suyu ihtiyacının 
%68’inin karşılanabilmesi mümkündür. Yağışlı dönemlerdeki yağmur suyunun yağışın az olduğu dönemlerde 
kullanılabilmesi için depolama önemli bir gerekliliktir.
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Tablo 3. 2017 Yılı İçin Tüm Ataköy ve Bölgeleri Göre Aylık ve Yıllık Sifon Suyu İhtiyacı ve Toplanabi-
lecek Yağmur Suyu Miktarı (m3)

Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Bölge 4 Tüm Ataköy

Sifon 
suyu

Yağmur 
suyu

Sifon 
suyu

Yağmur 
suyu

Sifon 
suyu

Yağmur 
suyu

Sifon 
suyu

Yağmur 
suyu

Sifon 
suyu

Yağmur 
suyu

Ocak 2 000 10 490 16 405 51 854 9 780 8 674 29 333 25 559 57 518 96 576

Şubat 2 000 3 773 16 405 18 653 9 780 3 120 29 333 9 194 57 518 34 741

Mart 2 000 3 876 16 405 19 160 9 780 3 205 29 333 9 444 57 518 35 685

Nisan 2 000 1 887 16 405 9 327 9 780 1 560 29 333 4 597 57 518 1 771

Mayıs 2 000 2 810 16 405 13 889 9 780 2 323 29 333 6 846 57 518 25 867

Haziran 2 000 4 266 16 405 21 086 9 780 3 527 29 333 10 393 57 518 39 273

Temmuz 2 000 4 081 16 405 20 174 9 780 3 375 29 333 9 944 57 518 37 573

Ağustos 2 000 2 522 16 405 12 469 9 780 2 086 29 333 6 146 57 518 23 224

Eylül 2 000 2 748 16 405 13 584 9 780 2 272 29 333 6 696 57 518 25 301

Ekim 2 000 6 583 16 405 32 542 9 780 5 444 29 333 16 040 57 518 60 608

Kasım 2 000 6 275 16 405 31 021 9 780 5 189 29 333 15 290 57 518 57 776

Aralık 2 000 9 823 16 405 48 559 9 780 8 123 29 333 23 935 57 518 90 440

Toplam 24 000 59 133 196 862 29 2318 117 360 48 900 351 994 144 083 690 216 544 434

Çalışma sonuçları yağmur suyu kullanımının sifon suyu ihtiyacının karşılanması için önemli bir alternatif 
kaynak olduğunu ortaya koymaktadır. Ataköy örneğinde de görüldüğü üzere yapı yoğunluğunun yüksek ancak 
kat sayısının düşük, yatay mimarinin baskın, nüfusun nispeten düşük olduğu alanlar yağmur suyu toplanması 
ve alternatif bir kaynak olarak kullanılabilmesi için daha uygundur. Ataköy’deki bulgulardan hareketle yağmur 
suyunu da içeren alternatif kaynakların benimsenmesi ile ihtiyacın yüksek, ancak kaynakların kısıtlı olduğu 
İstanbul gibi mega kentlerde anlamlı ölçüde tasarruf sağlanabilme potansiyeli bulunmaktadır. 

KAYNAKÇA 

Beler Baykal, B., (2015). Stream Segregation in Household Use: A Review of Grey Water As n Alternative 
Source of Water and  Yellow Water as an Alternative Source of Fertilizers.  Water Quality, Exposure and 
Health 7(1): ss.27-37.

Beler Baykal, B., Baykal, B.A., (2017). Past, Present and Future of Toilet Flushes – An Appraisal Through Wa-
ter Scarcity, Water Quality and “Fit for Purpose” Use. 2. IWA Regional Conference on Water, Wastewater 
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ATIK BİTKİSEL YAĞLARDAN ELDE EDİLEN BİYODİZEL ÜRETİMİ PROSES ARTIĞI OLAN 
HAM GLİSEROLÜN KONVANSİYONEL BİYOGAZ VE METAN ÜRETİMİNE ETKİSİ

Zehra Betül PEKERGİN1, Mehmet Emin ARGUN2

1Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çevre Müh. A.B.D, Konya / Türkiye
2Konya Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Konya / Türkiye

Öz: Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin hızla fosil yakıtların yerini almaya başladığı günümüzde, ener-
jide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması ve Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji 
politikalarına uyum sağlanması için biyoyakıt tesislerinin kurulumu özel önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, 
biyodizel üretimi atığı olan ham gliserolün eşbesiyeri olarak kullanımının biyogaz üretim verimine etkisi de-
ğerlendirilmiştir. Deneysel çalışmalar, aktif hacmi 500 mL olan 16 adet laboratuvar tipi kesikli tam karışımlı 
reaktörde, hacimce %2 -10 gliserol besleme oranlarında, 25, 35 ve 45°C’de ve 15- 25 gün inkübasyon sürele-
rinde gerçekleştirilmiştir. 35oC, 15 gün ve hacimce %2 gliserol ilave edilmiş reaktörde, gliserolün sinerjik etki 
gösterdiği ve biyogaz üretimini 9 kat artırabildiği gözlenmiştir. Gliserolün, düşük katı madde içeriğine sahip 
reaktörlerde bile biyogaz ve metan oluşumunu etkilediğinden dolayı enerji girdisi olarak kullanılma potansi-
yeli bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Metan, Atık Yağ, Gliserol, Eşbesiyeri, Anaerobik Arıtım

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Tarım ve hayvancılığın ülke ekonomisinde önemli olduğu gelişmekte olan ülkeler için atık geri kazanımı ve 
biyoyakıt üretimi enerji üretimi açısından en uygun alternatiflerden birisi olmaktadır. Anaerobik arıtım, evsel 
arıtma çamurları ve hayvan atıkları gibi organik atıkların işlenmesi enerji eldesi için yaygın kullanılan bir 
işlemdir. Eş-sindirim, iki veya daha fazla substrattan oluşan bir karışımın eş zamanlı anaerobik fermantasyo-
nudur. Eş-sindirim teknolojisinin farklı mekanizmalar ile biyogaz verimini artırdığı gösterilmiştir ( Santibanez 
ve ark., 2011; Astals ve ark., 2011; 2012). Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu motorine en az %0,5 biyodizel 
harmanlanmasını zorunlu tuttuğundan dolayı sadece 2018 yılı için yaklaşık 13.000 ton/yıl ham gliserol üretimi 
oluşabileceği tahmin edilmiştir (ETKB, 2017). Biyodizel üretim artığı olan gliserolün endüstriyel kullanımı 
için saflaştırılması gerekmektedir ve bu işlemin maliyetinden dolayı biyodizel üreticileri gliserolü bertaraf 
etmek için alternatif yöntemler aramaktadır. Organik atıkların biyokimyasal yapısındaki lipitlerin biyogaz üre-
timi için teorik olarak yüksek metan potansiyeli içerdiği bilinmektedir (Angelidaki ve Ellegaard, 2003). Bu 
açıdan gliserol biyogaz üretim verimini artırmak için kullanılabilecek eşbesiyeri olma potansiyeline sahip 
organik bir atık olarak öne çıkmaktadır.
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AMAÇ 

Bu çalışma, biyodizel endüstrisinin başlıca yan ürünü olan ham gliserolün, farklı sıcaklık ve bekleme süre-
lerinde, biyogaz üretiminde eşbesiyeri olarak kullanılmasının biyogaz ve metan verimine etkisini belirlemek 
amacıyla yürütülmüştür. 

KAPSAM

Araştırma kapsamında, temel besin maddesi olarak sığır gübresi ve eş besi yeri olarak atık biyo-gliserol kulla-
nılarak, farklı deneysel değişkenler altında biyogaz ve metan üretimi optimize edilmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışmada, besin kaynağı olarak sığır gübresi ve biyo-gliserol kullanılmıştır. Sığır gübresi besi çiftliğinden 
temin edilmiştir. Ham gliserol, Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvarında transesterifi-
kasyon yöntemi ve KOH katalizörü eşliğinde, kullanılmış bitkisel yağlardan üretilmiştir. Aşı olarak anaerobik 
çürütücü çamuru kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar, aktif hacmi 500 mL olan 16 adet (3 kontrol reaktörü) la-
boratuvar tipi kesikli tam karışımlı fermantörde, hacimce %2 -10 arasında değişen gliserol besleme oranların-
da, 25, 35 ve 45°C’de (sakrofilik, mezofilik ve termofilik şartlar) ve 15, 20 ve 25 gün inkübasyon sürelerinde 
gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli anaerobik fermantasyon düzeneği Şekil 1.a ‘da verilmiştir. 

Şekil 1. a) Anaerobik Fermantasyon Sistemi, b) Gaz Ölçüm Düzeneği

Reaktörlerde oluşan biyogazın ve metanın hacmi günlük olarak sıvı yer değiştirmesi yöntemi (Şekil 1.b) kul-
lanılarak ölçülmüştür (Alpar ve ark., 1976). H2S, toplam katı madde (TKM) ve uçucu katı madde (UKM) ana-
lizileri standart metotlara göre yapılmıştır (APHA, 2005). Uçucu yağ asitleri ve alkalinite iki noktalı titrasyon 
metoduna göre yapılmıştır (Anderson ve Yang, 1992). 
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BULGULAR

Bu araştırmada gliserin/gübre karışım oranı, hidrolik bekleme süresi ve sıcaklık değişkenlerini içeren 3 önemli 
faktör dikkate alınmıştır. Sakrofilik, mezofilik ve termofilik şartlarda farklı fermantasyon süreleri ve gliserin 
miktarlarında kümülatif biyogaz ve metan üretimleri incelenmiş ve kontrol reaktörlerine göre değişimleri Şekil 
2’de verilmiştir.

Şekil 2. Rektörlerde oluşan kümülatif biyogaz ve metan miktarı

Elde edilen veriler, yüksek gaz üretimi sağlayan, hacimce %2 ve %6 gliserin ilave edilmiş reaktörlerin kontrol 
grubuna göre biyogazda 2-9 kat, metan gazında ise 1-12 kat artışa neden olduğunu göstermiştir. Mezofilik 
şartlarda, %4 ‘lük ham gliserolün kullanıldığı bir çalışmada kontrol grubuyla kıyaslandığında biyogaz üreti-
minde yaklaşık 4 kat’lık bir artış elde edilmiştir (Astals ve ark., 2012). Literatürde, mısır silajı, kolza tohumu 
ve gliserol karışımının eşbesiyeri olarak eklenmesi durumunda, metan veriminde önemli bir artış olduğu ve 
stabil bir sindirim süreci için, gliserin miktarının %6’yı aşmaması gerektiği belirtilmiştir (Amon ve ark., 2006). 
Aynı çalışmada gliserin oranı %3-6 aralığında iken CH4 miktarını artırdığı belirtilmiştir. Ancak kesikli ve sü-
rekli karıştırmalı, farklı sıcaklık ve bekleme günleri içeren bu çalışmada, daha düşük sıcaklık (25 ve 35°C) ve 
bekleme süresinde (15 gün) de etkili metan verimi sağlanmıştır. Sakrofilik şartlarda işletilen reaktörler için; 
hacimce %2 gliserin eklenmiş reaktörde, hidrolik bekleme süresi 20 gün iken maksimum biyogaz ve metan 
üretimi elde edilmiştir. Mezofilik şartlarda işletilen reaktörler için; kontrol reaktörüyle aynı şartlar altında ve 
hacimce %2 gliserin eklenmiş reaktörde biyogazda 5 kat, metan gazı üretiminde 6 kat artış olmuştur. TKM 
giderimi kontrol reaktörüne göre 2 kat, UKM giderimi ise 3 kat artmıştır. Termofilik şartlarda işletilen reak-
törlerde hacimce %2 gliserin eklenmiş reaktörde biyogazda %50 ve metan gazında %40’lık bir artış olmuştur. 
Hidrolik bekleme süresi 20 güne kadar artırıldığında biyogaz artışı üzerinde anlamlı bir etkisi var iken, 20-25 
gün aralığında biyogaz oluşumu yavaşlamıştır. 
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SONUÇ

Bu çalışmada, gliserol kullanımının biyogaz üretimini sinerjik etki ile artırdığı görülmüştür. Ancak, gliserol 
oranı için bir optimum doz olduğu ve belirli bir oranın üzerine çıkıldığında toksik etki oluşabileceği ortaya ko-
nulmuştur. Elde edilen sonuçlar başka bir endüstrinin atığı olan gliserolün biyogaz üretiminde besin maddesi 
ve verim artırıcı olarak kullanılarak endüstriyel simbiyozun mümkün olabileceğini göstermiştir.
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KENTSEL KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ VE SERA GAZI EMİSYONLARI

Emrah BETAŞ1, Esra TINMAZ KÖSE2, Suna Özden ÇELİK3

1-2-3Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çorlu-Tekirdağ / Türkiye

Öz: Bu çalışmada Türkiye’de uygulanmakta olan atık yönetimi ve bu yönetim doğrultusunda oluşan sera gazı 
emisyon değerlerinin hesaplaması yapılmıştır. Oluşan emisyon değerleri doğrultusunda ise farklı senaryolar 
ve yöntemler belirlenerek emisyon çıkış değerlerinin azaltılması sağlanmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilere 
göre, 2016 yılı emisyonlarında CO2eşdeğeri olarak en yüksek payı %72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar al-
makta, bunu sırasıyla %12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %11,4 ile tarımsal faaliyetler ve %3,3 
ile atık takip etmektedir. Atık sektöründen kaynaklanan sera gazlarının önemli bir kısmını küresel ısınma po-
tansiyeli karbondioksitin katkısından fazla olan metan gazı oluşturmakta, metan gazı salınımının çoğunluğu 
ise kentsel katı atık yönetiminden kaynaklanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde nüfusun hızla artışı ve nüfus 
yoğunluğunun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı dikkate alındığında, kentsel katı atık salınımlarının yakın 
gelecekte daha da artış göstereceği ön görülmektedir. Bu nedenle metan gazı kullanımlarının ve değerlendirme 
seçeneklerinin arttırılması esastır. Bu çalışmada, uygulanan hesaplamalar IPCC(2006) kılavuzunda açıklanan 
yöntemler ve yine kılavuzda verilen emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda TÜİK’ 
den alınan toplam katı atık verileri kullanılmış ve toplam katı atıklar üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. Bu 
hesaplamalarla birlikte düzenli depolama, kompostlaştırma, açıkta yakma gibi tesislerden kaynaklanabilecek 
sera gazlarının çıkış değerleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Katı Atık, Sera Gazları, Metan, Atık Yönetimi, Atık Bertarafı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Tanımlaması ülkeden ülkeye farklılık gösteren, genellikle belediyeler veya diğer yerel otoriteler tarafından 
toplanan atık olarak ifade edilen kentsel katı atık (KKA), evsel; park/bahçe, ticari/kurumsal atıklardan oluş-
maktadır (IPCC, 2006). Kentsel katı atık yönetimi ve atıksu, mevcut küresel insan kaynaklı sera gazı salımla-
rına yaklaşık % 3 seviyesinde katkı yapmakta ve bu değerin azaltım olmaması halinde, 2020 yılına kadar iki, 
2050’ye kadar ise dört katına çıkabileceği tahmin edilmektedir1. Sera gazları; sera etkisini destekleyen, atmos-
ferde bulunan ve en çok ısı tutma özelliğine sahip olan bileşikler olup doğrudan sera gazları olan karbondioksit 
(CO2),metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve flor (F) gazları ile dolaylı sera gazları olan azotoksitler (NOx), 
metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını 
kapsamaktadır (TÜİK, 2018).IPCC (2006) kılavuzunda belirtildiği üzere, KKA’dan kaynaklanan sera gazları-
nın büyük bir kısmını organik maddenin oksijensiz ortamda ayrışmasından oluşan CH4 oluşturmaktadır. Atık 
sektöründen kaynaklanan sera gazı salınımlarının hesaplanmasında genellikle IPCC (2006) kılavuzu kullanıl-
maktadır. Bu kılavuz katı atığın depolanması sonucu açığa çıkan depo gazının (LFG) içerdiği CH4, katı atığa 
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uygulanan biyolojik işlemlerden (kompostlaştırma, anaerobik çürütme) kaynaklanan CH4, N2O; katı atığın 
çöplüklerde açıkta yakılması veya tesislerde tam yakılmasından kaynaklanan CO2, CH4 ve N2O salınımlarının 
tahmin edilmesine yönelik metodolojiyi içermektedir. NMVOCs, NOx ve CO salınımlarının hesaplanması 
içinse, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava kirliliği 
Sözleşmesi (CLRTAP) gibi diğer 9sözleşmeler kapsamında hazırlanmış kılavuzlar da bulunmaktadır. Katı atık 
uzaklaştırma sahalarında açığa çıkan NO2 salınımları önemli olmadığı için bunlara ait metodoloji bulunma-
maktadır. Organik maddenin ayrışması sırasında oluşan CO2 salınımları ise Tarım, Ormancılık ve Diğer Arazi 
Kullanımları (AFOLU) sektörü kapsamında hesaplandığı için atık sektörü için yeniden hesaplanmamaktadır 
(Turhan, 2017).Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, Türkiye’de 2016 yılında toplam sera gazı emis-
yon salınımı CO2 eşdeğeri olarak 496,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplanmıştır. 2016 yılı emisyonlarında CO2 
eşdeğeri olarak en yüksek payı %72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar almakta, bunu sırasıyla %12,6 ile endüst-
riyel işlemler ve ürün kullanımı, %11,4 ile tarımsal faaliyetler ve %3,3 ile atık takip etmektedir. 2016 yılı için 
kişi başına düşen CO2 eşdeğer emisyonu 6,3 ton/kişi, sera gazı emisyon değerlerinin yoğunluğu ise 0,19 kg 
CO2eşd./GSYH (TL) olarak hesaplanmıştır10. 

AMAÇ ve KAPSAM

Hızla artan kentsel nüfusa paralel olarak kentsel katı atık miktarlarında meydana gelen artış sebebiyle metan 
gazı kullanımı ve değerlendirme seçeneklerini de arttırmak esastır. Bu çalışmada Türkiye’de uygulanmakta 
olan atık yönetimi ve bu yönetim doğrultusunda oluşabilecek sera gazı emisyon değerlerinin hesaplaması ya-
pılmıştır. Bu amaçla ülkemizde uygulanmakta olan atık bertaraf teknikleri, yıllı atık miktarları ve bertaraf yön-
temlerine göre dağılımları verileri Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’den elde edilmiş ve sera gazı emisyonları 
hesaplamalarına geçilmiştir. Çalışmada hesaplamalar, IPCC(2006) kılavuzunda açıklanan yöntemler ve yine 
kılavuzda verilen emisyon faktörleri kullanılarak yapılmıştır. Bu hesaplamalarda TÜİK’ den alınan toplam katı 
atık verileri kullanılmış ve toplam katı atıklar üzerinden hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalarla birlikte 
düzenli depolama, kompostlaştırma, açıkta yakma gibi tesislerden kaynaklanabilecek sera gazlarının ayrı ayrı 
çıkış değerleri de belirlenmiştir. Oluşan emisyon değerleri doğrultusunda, farklı senaryolar ve yöntemler belir-
lenerek emisyon çıkış değerlerinin azaltılması sağlanmaya çalışılmıştır.

YÖNTEM

IPCC (2006) kılavuzuna göre KKA’dan kaynaklanan sera gazı salınımlarının hesaplanabilmesi için yıllık atık 
miktarı, oluşan atıkların karakteri ve atık yönetimi ile ilgili verilerin toplanması gerekmektedir. Aşağıda bu 
verilerin toplanma yöntemleri açıklanmıştır. Ardından sera gazı emisyonları hesaplanmıştır. Hesaplamada kul-
lanılan yöntemler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Türkiye’de uygulanan atık yönetimi ve oluşan katı atık miktarları: Türkiye genelinde uygulanmakta olan 
katı atık yönetimi ve uygulanan yönetim sonucunda katı atık bertaraf/ geri kazanım tesislerinden oluşan sera 

9  https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2010/07/GRHS.2009.0.pdf
10  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27685 
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gazı etkisi yapan gazların salınımlarını belirlemek için, öncelikle Türkiye genelinde oluşan katı atıkların be-
lirlenmesi gerekmektedir. TUİK’ ten ulaşılan bilgilere göre, belediyelerin 1390’nının atık toplama hizmeti 
verdiği, 7 belediyede ise atıkların toplanmadığı belirlenmiştir. Belediyelerde toplanan 31,6 milyon ton atı-
ğın, %61,2’si düzenli depolama tesislerine, %28,8’i belediye çöplüklerine ve %9,8’i geri kazanım tesislerine 
gönderilirken, %0,2’si açıkta yakılarak, gömülerek ve dereye/araziye dökülerek bertaraf edilmiştir11. Düzenli 
depolama tesislerinde 44 milyon ton, yakma tesislerinde 310 bin ton atık bertaraf edilirken, geri kazanım tesis-
lerinde 33 milyon ton atık geri kazanılmıştır. 

Sera gazı oluşturan kaynakların sera gazı emisyonlarındaki payları ve CO2 eşdeğeri olarak sera gazı emisyon-
ları incelendiğinde, CO2 eşdeğeri olarak 2016 yılı toplam sera gazı emisyonunun 1990 yılına göre %135,4 artış 
gösterdiği görülmektedir. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,8 ton/kişi iken bu değer 2016 yılında 
6,3 ton/kişi olarak hesaplanmıştır. Atıktan kaynaklanan sera gaz miktarı ise, 1990 yılında 11.1 milyon ton iken, 
2016’da 16.2 milyon tona ulaşmıştır.

Katı atıkların atık uzaklaştırma alanlarında depolanmasından kaynaklanan CH4 salınımlarının hesap-
lanması: Türkiye’de oluşan kentsel katı atığın depolama alanlarında uzaklaştırılmasından kaynaklanan CH4 
salınımları IPCC tarafından sunulan, Birinci Dereceden Bozunma (FOD) yöntemini esas alan FOD Spreads-
heet Modeli (Microsoft Excel’de çalıştırılan) kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamalar Türkiye ye ait mevcut 
veriler ve IPCC tarafından önerilen emisyon faktörleri ve parametreler ile gerçekleştirilmiştir (IPCC, 2006). 

Katı atığa uygulanan biyolojik işlemlerden kaynaklanan CH4 ve N2O salınımlarının hesaplanması: 
Ülkemizde uygulanan biyolojik işlemler ile ilgili kompostlaştırma verilerine ulaşılabildiği için hesaplamada 
bu veriler kullanılmıştır. Kompostlaştırma uygulamasından kaynaklanan CH4 ve N2O emisyonları IPCC kıla-
vuzunda verilen denklemler aracılığıyla belirlenmiştir. Türkiye’de katı atığın kompostlaştırılmasından kaynak-
lanan CH4 ve N2O salınımları belirlenirken IPCC (2006) kılavuzunda Düzey 1 kapsamında önerilen emisyon 
faktörleri kullanılmıştır. Bu değerler sırasıyla 4 g CH4 kg-1 işlenen atık ve 0,24 g N2O kg-1 işlenen atık olarak 
verilmiştir.

Kentsel katı atığın açıkta yakılmasından kaynaklanan salınımın hesaplanması: KKA’ın açıkta yakılma-
sından kaynaklanan CO2, CH4 ve N2O salınımlarının hesabında KKA’ın bileşenlerine göre kökeni, ıslak atıkta-
ki kuru madde içeriği (%), kuru ağırlıktaki toplam karbon içeriği (%), toplam karbondaki fosil karbon içeriği 
(%)IPCC (2006) kılavuzunda önerilen değerlere göre kabuller yapılmıştır. Hesaplamalarda IPCC kılavuzunun 
5. cilt 5. bölümünde verilen 5.8, 5.9 ve 5.10 no.lu denklemler kullanılmıştır. Hesaplamalarda oksidasyon fak-
törü ise IPCC tarafından önerilen %58 olarak kabul edilmiştir. Denklemlerde yer alan CH4 ve N2O emisyon 
faktörleri (EFi) yerine sırasıyla IPCC (2006) kılavuzunda önerilen 6500 g CH4 t

-1 (ıslak) KKA ve 150 g N2O 
t-1 (kuru) KKA değerleri kullanılmıştır. Bu değerler IPCC kılavuzunda 5. cilt 4. bölümde CH4 ve N2O emisyon 
faktörleri başlığı altında verilmektedir.

11  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24876
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BULGULAR

Türkiye’de 2016 yılı verilerine göre atık bertaraf ve geri kazanım tesislerimize ulaşan toplam atık miktarı 77 
Mton olup, bu atıkların 44 milyon tonu atık berteraf tesislerinde, 33 Mtonu ise atık geri kazanım tesislerinde 
işlem görmektedir. Verilen bu bilgiler doğrultusunda düzenli depolama ve kompostlaştırma tesislerinde mey-
dana gelen CH4 ve N2O gazları çıkış değerleri hesaplamaları yapılmıştır. Düzenli depolama tesislerinde CH4 
gazında 2006 verilerine göre 4,4 kat artış saptanmıştır. Kompost tesislerinde ise tersi bir durum ile karşılaşıl-
mıştır. Bu durum, kompost tesislerinde işlenen atık miktarının değişimi ve son yıllarda bu değerlerin nispeten 
azalmasından kaynaklanmıştır. Hesaplamalar sonucunda 2016 yılı için toplam 15,14 Mton’luk bir sera gazı 
çıkışı görülmektedir. Açıkta yakma değerleri çok küçük değerlerde olduğu ve son yıllarda azalan bir değer 
olduğu için hesaplamalara dahil edilmemiştir. Bu hesaplamadan da görüldüğü gibi düzenli depolamada ki CH4 
çıkış değerleri sera gazı oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Açıkta yakma sonucu bertaraf edilen atıklar 
iki kategoride biyojenik ve biyojenik olmayan atıklar olarak değerlendirilir. Katı atıkların açıkta yakılması 
sonucu CO2,CH4 ve N2O emisyonları salınımları tespit edilmiş olup, fosil kökenli atıklardan kaynaklanmaması 
sebebiyle CO2 emisyonu hesaplamalardan sonra envantere dahil edilmemektedir. CH4 ve N2O emisyonları, atık 
miktarının emisyon faktörleri ile çarpılmasıyla hesaplanmakta olup bu değerler çok düşük değerler oldukları 
için hesaplanan verilerde hiç değişiklik yapılmayacağı için hesaplamalara dahil edilmemektedir. 2016 yılında 
nüfusun ve kentleşmenin artmasıyla KKA’ a bağlı CH4 salınımları 4,4 kat artmıştır. Nüfus artışı, kişi başına 
oluşan KKA miktarındaki artış, KKA kompozisyonundaki değişimler ve bu oluşan atıkların düzenli depolama 
alanlarında depolanması, depo alanlarındaki CH4 miktarının artmasını göstermektedir. Yapılan çalışma kapsa-
mında 1 ton atık üzerinden, atığın işlem gördüğü süreçler ele alınarak bu aşamalarda çıkışı mümkün olan sera 
gazı hesaplamaları yapılmıştır. Bu işlemler doğrultusunda düzenli depolama alanlarında oluşan metan gazının 
sera gazı değerlerine önemli bir etkisi görüldüğü söylenebilir. Yapılan bu çalışma doğrultusunda metan gazının 
kullanımı veya azaltımına yönelik uygulamalar ve yöntemler belirlenmiştir. 

SONUÇ

Ülkemiz genelinde uygulanmakta olan atık yönetimi uyarınca, yıllar içerisinde düzenli depolama alanlarının 
kullanımının artışı ve buna bağlı olarak vahşi depo alanlarının azaltılmaya çalışıldığı görülmektedir. Fakat 
buna rağmen sanayileşmenin etkisi ile sanayi şehirlerimize yoğun bir göç olmaktadır. Bu göçün doğurdu-
ğu etkiler ise düşük nüfus yoğunluğu bulunan yerlerde katı atıkların önemsizce depolanması ve vahşi depo 
alanlarının kullanılmasıdır. Düzenli depolama alanlarımızdan sera gazı olarak yoğun bir metan gazı çıkışı 
görülmektedir. Ülkemizde ise toplam sera gazı emisyonunun azaltılması için büyük katkı sağlayan metan geri 
kazanımına ilişkin kapasitelerin arttırılması, metan geri kazanımı uygulamalarında artış olması gerekmektedir. 
Kişi başına düşen atık değerlerinin oluşum hızının azaltılması, atık bertarafı işlemlerinden önce uygulanması 
gereken atıkların kaynağında azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm gibi atık yönetiminin uygulamaları 
hakkında halkı bilinçlendirme ve eğitim seminerlerinin arttırılması, özellikle yüksek sera gazı emisyonu salını-
mına neden olan kağıt atıklarının geri kazanımı ve atıkların azatlımı gibi çalışmalar büyük önem taşımaktadır.
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BİTKİSEL ATIKLARIN ENERJİ POTANSİYELİ

Simge ÇAKAL, Emrah BEKTAŞ, Esra TINMAZ KÖSE, Suna ÖZDEN ÇELİK

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

Öz: Dünya’da enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde nü-
fus artışı, sanayileşme, insanların yaşam standartlarının yükselmesi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 
önümüzdeki yıllarda enerji talebi daha da yoğun olacaktır. Artan bu enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için 
dünyada ve ülkemizde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu 
bağlamda, organik içerikli atıkların enerji kaynağı olarak kullanımı önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsa-
mında, Türkiye’deki bitkisel atıkların enerji potansiyeli, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bitkisel üretim 
verileri baz alınarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin karasal büyüklüğünün yaklaşık %30,4’ünü (233.850.926,5 
dekar) tarım alanları oluşturmaktadır. Tarım alanlarının %66,44’ünde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekilir-
ken; %15,81’ini nadas alanı, %3,4’ünü sebze bahçeleri alanı, %14,3’ünü meyveler, içecek ve baharat bitkile-
rinin alanı ve %0,02’sini süs bitkileri alanı oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Biyogaz, Bitkisel Atık, Enerji

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Dünya’da enerji kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün artıyor olması özelikle gelişmekte olan ülkelerdeki 
nüfus artışı, sanayileşme, insanların yaşam standartlarının yükselmesi ve teknolojik gelişmeler önümüzdeki 
yıllarda enerji talebinin artmasıyla sonuçlanacaktır. Artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla tüm 
dünyada ve ülkemizde alternatif enerji kaynağı olarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışı sonucun-
da, ortaya çıkan organik içerikli atıklardan biyogaz üretimi, alternatif kaynak olarak değerlendirilmektedir. 
Biyogaz üretiminde organik atıkların kullanılıyor olması hem atık bertarafı hem de atıklardan enerji eldesi 
konularında etkin bir atık yönetim adımını ortaya koymaktadır. Böylece biyogaz üretim süreci, organik içerikli 
atıkların hem enerji üretimi amaçlı kullanımına, hem de atıkların toprak iyileştirici olarak toprağa kazandı-
rılmasına imkân vermektedir. Bu yönleriyle bitkisel atıkların biyogaz üretiminde kullanılması tarım alanla-
rındaki verimliliği olumlu yönde etkilemekte ve aktif bir atık yönetim sürecinin oluşmasını sağlamaktadır.  
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki günümüzde fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeniyle, yakın 
gelecekte enerji açığının oluşması ve enerji fiyatlarındaki artışın yanında, bitkisel atıklardan kaynaklanan çev-
re problemleri de göz önüne alındığında, sürdürülebilir kalkınma açısından, bu sorunlara çözüm üretilmeye 
çalışılması büyük önem taşımaktadır. Bitkisel atıkların biyokütle enerjisi üretiminde kullanılması söz konusu 
atıkların yönetimi konusundaki en çevreci yaklaşımlardan biridir.  Böylelikle organik atıklardan hem enerji 
hem de besin değeri yüksek organik gübre elde edilebilmektedir (Baban ve ark., 2001; Olgun ve ark., 1999). 
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Ayrıca biyokütle enerjisinin diğer enerji kaynaklarına göre ekonomik açıdan katma değer sağlamasının yanın-
da yenilenebilir ve üretim sürecinde yeterince hammaddeye sahip olunması sağladığı diğer avantajlardandır.

Türkiye’nin atık biyokütle potansiyelinin yaklaşık 8,6 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) ve üretilebile-
cek biyogaz miktarının 1,5-2 MTEP olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de bitkisel üretim miktarı yılda 
176.313.301 ton, bitkisel atık miktarı ise yılda 96.451.594 tondur, bitkisel atıklardan elde edilecek enerji eşde-
ğeri yılda 39.877.285 ton eşdeğer petrol (TEP)’dur. Kentsel katı atık miktarı yılda 31.331.836 ton iken, kentsel 
organik atıklardan elde edilebilecek enerji eşdeğeri yılda 2.315.414 TEP’dir, bu atıkların toplam enerji eşdeğe-
ri 44.228.795 TEP/yıl’dır. Türkiye’deki biyokütle kaynaklı elektrik üretim santral sayısı 128 adettir, işletmede 
bulunan 695 MW’lık toplam kurulu güce sahip biyokütle kaynaklı elektrik üretim santrallerinden, 2018 yılı 
itibariyle 1.610 GWh elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir12.

AMAÇ ve KAPSAM

Günümüzde, küresel enerjinin %80’i kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil 
kökenli yakıtlara alternatif olabilecek yenilenebilir enerji kaynakları, hidrolik, rüzgâr, biyokütle, güneş, jeo-
termal, dalga ve akıntı enerjisine yüksek oranda sahip olan ülkemizde bu kaynakların mevcut kullanım oranı 
oldukça düşüktür. Bu çalışmanın amacı bu yakıtların yakın gelecekte bitmesine karşın biyokütle enerjisi bakı-
mından son derece zengin olan ülkemizdeki biyogaz potansiyelini değerlendirmektir. 

Elde edilmesi mümkün biyogaz potansiyeli ile Türkiye’nin birincil enerji ihtiyacının %2,5 ile %4,8’lik kısmını 
karşılamak mümkündür, bu da toplam enerjinin %3,2 ile %6,3 arasında değişen oranına tekabül etmektedir. 
Türkiye’nin biyogaz potansiyeli, toplam yenilenebilir enerji potansiyelinin %35,9 ile %70,6’lık kısmını oluş-
turmaktadır. Biyogaz tesisleri için elektrik verimini %40 kabul edersek, Türkiye’nin ortalama %6 ile %12’lik 
elektrik enerjisi biyogazdan sağlanabilir; bu da elektrik enerji üretiminde kullanılan yenilenebilir enerji payı-
nın %22 ile %44 değerlerine yükselmesi demektir13. Ancak enerji talebinin karşılanması konusunda dışa ba-
ğımlılığın ekonomik baskı unsuru olması nedeniyle ülkemizde enerji kanununda çeşitli düzenlemeler yapılmış 
ve enerji konusunda teşvik uygulamaları gündeme gelmiştir. Bu kapsamda biyokütle ve güneş enerjisine en 
yüksek teşvik verilirken, en düşük teşvik rüzgâr enerjisi ile hidroelektrik enerjisine verilmektedir14. Ayrıca 
biyogaz üretimi ile doğalgaz tüketiminin %19,2 ile %37 oranında azaltılmasının mümkün olması göz ardı edi-
lemeyecek bir gerçektir. Bu çalışma kapsamında, Türkiye’deki tarım alanlarındaki tarımsal atıklardan oluşan 
bitkisel biyokütlenin metan cinsinden biyogaz potansiyeli ve metanın enerji değeri incelenmiş, elde edilen so-
nuçlar değerlendirilmiş ve enerji ihtiyacının karşılanabilmesi adına alternatif bir enerji kaynağının potansiyeli 
ortaya konulmuştur.

12  http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyokutle
13  http://www.cindil.net/files/dbfz_rapor.pdf
14  http://www.cka.org.tr/dosyalar/enerji.pdf
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YÖNTEM

Türkiye genelinde tarım faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürülüyor olması ve tarımsal ürünlerin enerji potansi-
yeli yüksek ürünler olması, biyokütle enerjisini öne çıkarmaktadır. Tarım ürünlerinin hasadından sonra tarlada 
kalan sap, saman vb. atıkların yakılması toprağın verimsizleşmesine ve sera gazı emisyonlarında artışa neden 
olurken; hayvancılıkta yem olarak kullanılması sıklıkla uygulanan bir diğer yöntemdir. Bu amaçla 2017 yılın-
da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ndan temin edilen bilgiler ışığında Türkiye’deki bitkisel atıkların enerji 
potansiyeli değerlendirilmiş ve sonuçlar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bitkisel üretim verileri baz 
alınarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük tarım alanına sahip illerinin (Konya, Ankara, Si-
vas) İç Anadolu Bölgesi’nde yer alması nedeniyle çalışmanın bu bölümünde İç Anadolu Bölgesindeki tarımsal 
faaliyetler sonucunda oluşan biyokütle enerjisi değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2017 yılı verilerine göre Türkiye’deki toplam tarım alanı 233.850.926,5 
dekardır. Bu alan Türkiye’nin karasal büyüklüğünün (769.632.000 dekar) yaklaşık         %30,4’ünü oluşturmak-
tadır. Tarım alanlarının 155.363.201 dekarını tahıllar ve diğer bitkisel ürünler (%66,44), 7.982.650 dekarını 
sebze bahçeleri (%3,41), 33.481.004 dekarını meyveler, içecekler ve baharat bitkileri alanı (%14,32), 49934.5 
dekarını süs bitkileri alanı (%0,02) ve 36.974.137 dekarını (%15,81) nadas alanları oluşturmaktadır.  Ülkemiz-
de 81 il içinde toplam tarım alanı miktarı en yüksek olan iller; 18.854.582 dekarla Konya, 11.822.157,2 dekarla 
Ankara, 11.079.753 dekarla Şanlıurfa ve 7.937.736 dekarla Sivas’tır. 18.854.582 dekar büyüklüğünde tarım 
alanına sahip olan Konya, ülkenin toplam tarım alanının %8’ine sahiptir. İç Anadolu Bölgesi’ndeki bitkisel 
üretim miktarı en fazla (14416823 ton/yıl) il olan Konya‘da tarım alanlarının %96,9’unda tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünler ekilirken tahıl alanlarının her yıl 5.500.000 dekarından fazlası nadasa bırakılmaktadır15. Tarla 
bitkilerinde en yüksek üretim oranı %96,56 ile Aksaray ilinde yer alırken, bahçe bitkilerinde Niğde %17,83 ve 
sebze bitkilerinde ise %28,50 ile Ankara’da bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerin atık miktarlarına 
bakıldığında; tarla bitkilerinde en yüksek atık %98,90 ile Sivas’ta yer alırken, bahçe bitkilerinde Nevşehir 
%11,23 ve sebze bitkilerinde ise %13,47 ile Ankara’da bulunmaktadır5. 

İç Anadolu Bölgesi’ndeki illere göre tarla, bahçe ve sebze bitkilerinin atık miktarları ile bu bitkilerin atık mik-
tarlarının oransal dağılımı Tablo 15’de, bahçe ve sebze bitkilerinin enerji değerleri ile bu bitkilerin enerji değer-
lerinin dağılımı Tablo 25’de gösterilmektedir. Buna göre tarla bitkilerinde en yüksek oran %98,90 ile Sivas’ta 
yer alırken, bahçe bitkilerinde Nevşehir %11,23 ve sebze bitkilerinde ise %13,47 ile Ankara’da bulunmaktadır. 
Buna göre tarla bitkilerinde en yüksek enerji değeri %99,12 ile Sivas’ta yer alırken, bahçe bitkilerinde %11,73 
ile Nevşehir ve sebze bitkilerinde %11,51 ile Ankara’da bulunmaktadır. Bölgesel enerji değerlerine bakıldığın-
da Konya’daki enerjinin 2886437,52 TEP/yıl olduğu onu sırasıyla 1153610,08 TEP/yıl ile Ankara izlemekte 
ayrıca Ankara’da bulunan 8 adet elektrik üretim santral sayısı İç Anadolu Bölgesi’ndeki toplam santral sayısı-
nın %28,6’sına denk gelmektedir. 

15 4https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr
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Tablo 1. İç Anadolu Bölgesi’ndeki İllere Göre Bitkisel Atık Miktarları (ton/yıl) ve Bitkisel Atık Miktar-
larının Oransal Dağılımı, % 16

İller Tarla Bit-
kileri Atık 
Miktarı 
(ton/yıl)

Tarla Bitkileri 
Atık Miktar-
larının Oran-
sal Dağılımı 
(%)

Bahçe 
Bitkileri 
Atık Mik-
tarı (ton/
yıl)

Bahçe Bit-
kileri Atık 
Miktarlarının 
Oransal Dağı-
lımı  (%)

Sebze Bit-
kileri 
Atık Mik-
tarı (ton/
yıl)

Sebze Bit-
kileri Atık 
Miktarlarının 
Oransal Dağı-
lımı  (%)

Bitkisel Atık 
Miktarı (ton/
yıl)

Aksaray 1504092,46 96,99 848333 0,55 38223,68 2,46 1550799,47

Ankara 2367307,08 85,51 28498,02 1,03 372797,67 13,47 2768602,77

Çankırı 380118,14 89,01 3622,67 0,85 43310,19 10,14 427051

Eskişehir 1337425,76 90,34 5310,64 0,36 137650,01 9,30 1480386,41

Karaman 1247981,92 85,34 33208,13 2,27 181193,65 12,39 1462383,70

Kayseri 1479736,44 95,38 41069,34 2,65 30679,81 1,98 1551485,58

Kırıkkale 413987,20 92,64 11183,36 2,50 21686,23 4,85 446856,79

Kırşehir 598439,20 97,03 5856,38 0,95 12465,48 2,02 616761,06

Konya 6616246,94 96,05 53826,70 0,78 218611,02 3,17 6888684,66

Nevşehir 617214,32 84,68 81827,78 11,23 29822,44 4,09 728864,54

Niğde 755107,22 88,91 38249,95 4,50 55977,25 6,59 849334,42

Sivas 1097898,50 98,90 2608,08 0,23 9574,53 0,86 1110081,11

Yozgat 1065849,64 95,03 28455,67 2,54 27306,76 2,43 1121612,07

16 http://bepa.yegm.gov.tr/
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Tablo 2. İç Anadolu Bölgesi’ndeki İllere Göre Bitkisel Enerji Değerleri, Bitkisel Enerji Değerlerinin 
Oransal Dağılımı ve Elektrik Üretim Santral Sayısı, % 5

İller Tarla Bitkileri 

Enerji Değeri  

(TEP/yıl) 

Tarla Bitkileri 

Enerji Değer-

lerinin Oransal 

Dağılımı %  

Bahçe Bit-

kileri Enerji 

Değeri  

(TEP yıl)

Bahçe Bitkileri 

Enerji Değer-

lerinin Oransal 

Dağılımı %    

Sebze Bit-

kileri Enerji 

Değeri  (TEP 

/yıl)

Sebze Bitkileri 

Enerji Değer-

lerinin Oransal 

Dağılımı %   

Bitkisel Enerji 

Değeri  (TEP/

yıl)

Elektrik 

Üretim 

Santral 

Sayısı 

Aksaray 632653,76 97,32 3698,64 0,57 13738,99 2,11 650091,39 3

Ankara 1008392,52 87,41 12433,04 1,08 132784,52 11,51 1153610,08 8

Çankırı 160880,15 91,27 1581,60 0,90 13806,84 7,83 176268,59 1

Eskişehir 566484,70 91,38 2313,21 0,37 51126,32 8,25 619924,23 2

Karaman 524133,46 87,26 14518,09 2,42 62011,97 10,32 600663,53 2

Kayseri 621978,75 95,24 17888,05 2,75 10469,12 1,61 650335,92 1

Kırıkkale 176306,91 93,81 4866,66 2,59 6765,74 3,60 187939,31 1

Kırşehir 253589,52 97,41 2532,44 0,97 4214,92 1,62 260336,88 1

Konya 2789636,61 96,65 23512,95 0,81 73287,96 2,54 2886437,52 4

Nevşehir 257708,37 84,85 35619,63 11,73 10386,04 3,42 303714,04 1

Niğde 304854,22 89,44 16681,41 4,89 19293,14 5,66 340828,77 1

Sivas 464789,70 99,12 1123,27 0,24 3024,50 0,64 468937,47 1

Yozgat 451336,22 95,37 12396,05 2,62 9493,16 2,01 473225,43 2

SONUÇ

Bu çalışma kapsamında 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerin bitkisel üretim verileri TÜİK’ ten alı-
nan veriler ışığında değerlendirilmiştir. İç Anadolu Bölgesi’ndeki toplam tarım alanı 77860586,2 dekardır ve 
Türkiye’deki tarım alanlarının %33,7’sine karşılık gelmektedir. İç Anadolu Bölgesi’ndeki tarım alanlarının 
%67,3’ünü ekilen alanlar oluşturmaktadır. Bölgedeki atıkların toplam enerji eşdeğeri 93711,39 TEP/yıl iken 
bitkisel enerji değeri 87723,13 TEP/yıl’dır. Türkiye genelinde tarım faaliyetleri yoğun olarak sürdürülmekte 
ancak tarım ürünlerinin hasadından sonra tarlada kalan sap, saman vb. atıkların yakılması toprağın verimsiz-
leşmesine ve sera gazı emisyonlarında artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde yenilenebilir enerji kay-
nağı olarak bitkisel biyokütle enerjisinin önemi ortaya çıkmakta bu enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla 
tarlada kalan bitkisel biyokütlenin yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımı hem sera gazı emisyonlarının, 
hem de depolanacak biyobozunur atık miktarının azaltılması konusundaki hedeflere ulaşılması anlamında et-
kili olacaktır. Sonuç olarak, Türkiye’de yüksek bir biyogaz potansiyelinin olması; biyogazın kullanımının, 
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çevre, tarım, sanayi ve özellikle enerji sektörü açısından pek çok avantajının bulunması ülkemiz adına olumlu 
kazanımlar sağlayacaktır.
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BORİK ASİT ÜRETİM VE KONSANTRATÖR TESİSİ ATIKSULARINDAN BORİK  
ASİT GERİ KAZANIMI

Halil İbrahim UZUN

Muş Alparslan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Muş / Türkiye

Öz: Yeryüzünde tuzlu ya da iyonik içeriği yüksek suların arıtılarak kullanılabilir hale getirilmesi büyük bir su 
potansiyelinin elde edilmesi anlamına gelecektir. Madde geri kazanımına veya yeniden kullanıma yönelik uy-
gulamalar ile de arıtma sonrası ikincil kirliliğin ortadan kaldırılması veya azaltılması sağlanabilecektir. İyonik 
kirleticiler arasında bor, giderimi zor bir iyon olması, giderimine yönelik teknoloji arayışlarının yetersiz olması 
gibi durumlar sebebi ile önemini halen korumaktadır. Düşük konsantrasyonlarda dahi canlılar için tehlike teş-
kil etmesi kirliliğinin kontrolünü de gerekli hale getirmektedir. Kütahya ili, Emet İlçesi’nde bulunan Türkiye 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen Espey konsantratör 
Tesisi Atık Barajı sahip olduğu 600 m3/sa debi hem kirliliğin yayılmasına neden olmakta hem de ilerleyen 
zamanlarda yeni baraj ihtiyacı doğmaktadır. Tesislerden elde edilen atık sular kullanılarak membran kapasitif 
deiyonizasyon prosesi ile borik asit geri kazanımına yönelik bir dizi çalışma yürütülmüştür. Atık suyun %61’i 
oranında ve %99.5 saflıkta borik asit çözeltisi elde edilmiştir. Sonuç olarak MCDI prosesinin borik asit içeren 
atık sulardan borik asitin geri kazanılmasında etkili olduğu ortaya konulmuştur.

 Anahtar Kelimeler: Membran Kapasitif Deiyonizasyon, Borik Asit, Deiyonizasyon

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Jeotermal sularda yaygın olarak bulunabilen bor, bileşiklerde çeşitli oksidasyon durumlarına sahiptir ancak 
en önemli ve yaygın olan bor değerliği +3’tür. Daha düşük oksidasyon durumlarında +1, 0 veya 0’dan küçük 
olabilmektedir. Bor kayaç yapılarında, toprakta ve suda kısacası her yerde bulunabilen bir elementtir. Geniş bir 
yayılım alanı bulmakla birlikte tabiatta çok düşük konsantrasyonlarda bulunduğu söylenebilir (Murray, 1995). 
Bor, ağırlıklı olarak sucul ortamda borik asit formunda görülür ve borik asit suda çözünen katı bir maddedir. 
Bor, elektron alıcı element olduğu için borik asit zayıf asit olarak davranır. Borun pKa değeri özellikle mono-
nükleer türler olan B(OH)3 ve B(OH)4 varlığında düşük konsantrasyonlarda (22mg/L altında) belirlenebilmek-
tedir (Tu, 2010). pH değeri pKa değerinin üzerine çıkarıldığında, birçok borat anyonu oluşur. 

Borik asit ve boratın herhangi bir sıvı sistem içerisindeki dengesi çözeltinin pH değerine bağlı bulunmaktadır. 
Denge durumunun üstündeki pH değerlerinde çözeltide borat anyonu B(OH)4 hakimken bundan düşük pH 
değerlerinde iyonize olmamış borik asit B(OH)3 baskın tür şeklindedir. 

Bor, aynı zamanda farklı tipteki endüstriler için yararlı elementlerden biridir. Bor özellikle ilaç, cam, seramik, 
deterjan ve yarı iletken imalat sanayinde kullanılmaktadır. Bu sebeple borun doğal sulardan geri kazanılması 
son on yıllarda artan bor talebine karşı geliştirilebilecek stratejilerden bir tanesidir (Bunani, 2017).
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Kapasitif deiyonizasyon (CDI) elektrotların elektriksel harici bir güç kaynağınca şarj edilmesi ve böylece suda 
bulunan iyonların elektrotlarla çözelti ara yüzeyinde oluşan elektriksel çift tabakada adsorbe edilmesi işlemi-
dir (Oren, 2008). Kapasitif deioynizasyon – (CDI)’un bir modifikasyonu olan MCDI prosesinde ise CDI’dan 
farklı olarak elektrot yüzeylerinde iyon seçici membranlar bulunmaktadır. 

AMAÇ 

Bu çalışmada, Kütahya’da Emet Bor İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen Espey Açık Ocağı ve Konsant-
ratör Tesisi, Hisarcık Açık Ocağı ve Konsantratör Tesisi ve Borik Asit Üretim Tesisi’nde oluşan atık sulardan 
MCDI prosesi ile borik asit geri kazanımı sağlanmıştır. 

KAPSAM

Bu çalışmanın konusunu oluşturan Espey Konsantratör Tesis Atık Barajı, Kütahya ilinden 100 km uzaklıktaki 
Emet İlçesi’nde yer almakta olup, Türkiye Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor Operasyon Mü-
dürlüğü tarafından işletilmektedir. Atık barajı burada bulunan Espey Konsantratör Tesisi’nde gerçekleştirilen 
fiziksel operasyonlarda oluşan atık suyun depolanması amacıyla inşa edilmiştir. 1997 yılında tamamlanan ve 
aynı yıl işletmeye alınan tesiste maden faaliyetlerinden elde edilen ham cevher parçalanma, eleme, yıkanma 
vb. aşamalarını tabi tutularak zenginleştirilmekte ve ekonomik olarak kullanıma hazır hale getirilmektedir. Te-
siste söz konusu faaliyetler dolayısı ile yaklaşık 600 m3/sa (Hisarcık Konsantratörü, 400 m3/sa, Espey Konsant-
ratör, 200 m3/sa) su kullanılmaktadır ve bu sular, barajlara gönderilerek biriktirilmektedir. Maden faaliyetleri 
sonrası elde edilen ve cevher içeren suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi baraj ihtiyacının azaltılmasında 
etkili bir çözüm olabilecektir.

YÖNTEM

Şekil 1. MCDI Düzeneği Şematik Gösterimi (Uzun, 2019)

Çalışmada kullanılan Voltea marka MCDI sistemi şematik olarak şekil 1’de gösterilmektedir. MCDI sistemi 
birbirinin aynı olan ve birbirini takip eden 24 adet hücreden oluşmaktadır. Her hücrede grafit akım dağıtıcı, 
kimyasal olarak birbirinin aynı olan katot ve anot gözenekli karbon elektrotlar (PACMM 203, Irvine, CA, 
USA, δe = 362 μm), anyon ve katyon seçici membranlar (Neosepta AM-1 and Neosepta CM-1, Tokuyama 
Co., Japan, δ ≈ 130 μm), su akışını sağlaması ve elektrotları birbirinden ayıran bir tekstil bir ayırıcı (δ= 115 
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μm) bulunmaktadır. Karbon elektrotların direnci 1 (±0.2) Ω•cm2 ve toplam elektrot alanı 1.18 m2’dir. Anyon ve 
katyon seçici membranların dirençleri yaklaşık 2 Ω•cm2’dir. Çalışmada işletme parametreleri olarak daha önce 
tuzlu su ile yapılan çalışmalarda elde edilen optimum şartları sağlayan veriler kullanılmıştır (Debik, 2014).

Elektriksel potansiyel (V), akım (A) ve iletkenlik değerleri MCDI cihazında otomatik olarak ölçülebilmektedir. 

pH ölçümü potansiyometrik (WTW-Model pH537), olarak yapılmış, Bor, Arsenik ve Silisyum ölçümü için 
ICP MS kullanılmıştır. SO4 ve Cl için standart metotlar kullanılmıştır.

Enerji sarfiyatının hesaplanmasında Denklem 2 kullanılmıştır. 

(2)

BULGULAR

Kütahya’da Emet Bor İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen Espey Açık Ocağı ve Konsantratör Tesisi, Hi-
sarcık Açık Ocağı ve Konsantratör Tesisi ve Borik Asit Üretim Tesisi’nde oluşan atık suyun özellikleri tabloda 
verilmiştir.

Tablo 1. Atık Su Özellikleri

Parametre CI-

(mg/L)
SO4

2-

(mg/L)
B
(mg/L)

Ca2+

(mg/L)
Mg2+

(mg/L)
Na+

(mg/L)
K+

(mg/L)
pH İletkenlik

µS/cm

Konsantrasyon 31,74 6962 4712 516 901,5 142,1 44,9 4,5 5727

Eti Maden işletmesinden temin edilen suyun pH değeri 4,5’dir ve bu durumda su içerisinden borun iyonlaşma-
yan formu olan borik asit şeklinde bulunduğu söylenebilecektir. 

MCDI prosesinin optimizasyonuna yönelik sürdürülen çalışmalarda elektrotların 5000 µS/cm altında ilet-
kenlik sahip suların arıtılmasında 1440 saniye boyunca deiyonizasyon yapabildiği ortaya konmuştur (Debik, 
2016). Söz konusu tesislerde üretilen atık suyun MCDI prosesi ile arıtımında elektrotların daha hızlı dolmasını 
engellemek amacıyla 440 saniye boyunca adsorpsiyon yapılmış ve adsorpsiyon sonunda 220 saniye desrop-
siyon ile elektrotlar boşaltımıştır. Desorpsiyon, hazırlık ve adsorpsiyon aşamaları kapsayan her döngü üç kez 
tekrar edilerek sonuçların ortalamaları alınmıştır. Sisteme verilen atık su 0,3 L/dk debi ile 440 saniye boyunca 
sürekli olarak arıtılmaktadır. Atık suyun MCDI ile arıtılmasında kullanılan parametreler Tablo 2’de verilmiştir. 
Buna göre atıksu iletkenlik değeri üzerinden %99,4 oranında arıtılmış ve bu arıtım için enerji sarfiyatı 1,45 
kWsa/m3 ‘tür. 
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Tablo 2. MCDI Prosesine Ait Arıtım Parametreleri

Döngü Bilgisi

Ortalama Giderim  (%) 99

Debi     (L/dk) 0,3

Adsorpsiyon Akımı  (A) 18,60

Desorpsiyon Akımı  (A) 20,71

Adsorpsiyon Pontasiyeli (V) 1,41

Desorpsiyon Potansiyeli (V) -1,55

Su Geri Kazanımı  (%) 61

Giriş İletkenliği    
(µS/cm)

5727

Tablo 3’de görüldüğü gibi atık suyun MCDI ile arıtılması sonucunda anyonlar ve katyonlar %99 oranında 
arıtılmıştır. Borik asit ise iyonlaşmadığı için elektrotlar tarafından tutulamamış ve doğrudan iyonları giderilen 
su birlikte MCDI cihazından tahliye edilmiştir. pH değeri 4,5 olan atık suyun arıtılması neticesinde pH değeri 
3,6’e düşmüştür. Atık suyun MCDI ile arıtılması sonucunda elde edilen borik asit çözeltisinin saflığı %99,5 
oranındadır. 

Tablo 3. Atıksuyun MCDI Prosesi ile Arıtılması Sonucunda Borik Asit Çözeltisinin İyonik İçeriği

Parametre CI-

(mg/L)

SO4
2-

(mg/L)

B

(mg/L)

Ca2+

(mg/L)

Mg2+

(mg/L)

Na+

(mg/L)

K+

(mg/L)

pH İletkenlik

µS/cm

Çıkış 
Konsantrasyonu 

<1 <1 4695 4 7 <1 <1 3,6 30

SONUÇ

Kütahya ili, Emet İlçesi’nde bulunan Türkiye Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme 
Müdürlüğü tarafından işletilen Espey konsantratör Tesisi Atık Barajı sahip olduğu 600 m3/sa debi ile büyük bir 
su potansiyeli olarak durmaktadır. Söz konusu suyun arıtılmasına, hacmin azaltılmasına ve atıksudan madde 
geri kazanımına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Böylece hem kirliliğin yayılması önlenebile-
cek hem de ilerleyen zamanlarda açığa çıkacak olan baraj alanı ihtiyacı azaltılabilecektir. Espey konsantratör 
Tesisi Atık Barajı’ndan alınan sularından yeni ve etkili bir deiyonizasyon yöntemi olarak gösterilen MCDI 
prosesi kullanılarak borik asit geri kazanımına yönelik bir dizi çalışma yürütülmüştür. Atık suyun %61’i ora-



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

45

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

nında ve %99.5 saflıkta borik asit çözeltisi elde edilmiştir. Sonuç olarak MCDI prosesinin borik asit içeren atık 
sulardan borik asitin geri kazanılmasında etkili olduğu ortaya konulmuştur.
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YEŞİL PAZARLAMADA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Son yıllarda dünyada yaşanan iklim değişiklikleri, sıcaklıkların artması, buzulların erimesi, fırtınalar ve 
çeşitli doğa olaylarının kendini göstermesi ile çevresel sorunlar birçok ülkenin beraber hareket etmesini sağ-
lamış, çevreyi tehdit eden bu tarz durumlar uluslararası sorun sınıfından çıkarak küresel sorunlar olarak kabul 
edilmiştir. 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan yeşil pazarlama kavramı da günümüzde Dünya kaynaklarının 
yok olması ve hatta bazı kaynakların tükenmiş olması endişesi ile giderek artan bir önem ile işletmelerin ilgi 
duymaya başladığı bir pazarlama çeşidi olarak yer almıştır. Yeşil pazarlama ifadesi ilk kez 1975 yılında Ame-
rikan Pazarlama Birliği tarafından kullanılmıştır. Yeşil pazarlama kavramı öncelikle temiz üretim sistemleri ile 
başlayan ve sonrasında ürüne ve hizmete dayalı üretimi oluşturan bir sistemdir. Üretim sonrasında da bunların 
pazarlama karması ile hedef pazara satışını ve dağıtımını kapsar. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Sürdürülebilir, Çevre Hassasiyeti

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde küreselleşmenin artması, sanayinin hızı ve rekabetin artması ile pazarlama ve işletme dünyası es-
kiye göre çok farklı bir konum almıştır. Dünya nüfusunun artması ve değişen tüketici davranışlarındaki bu kar-
maşa karşısında işletmelerde de çevresel değişim eğilimleri göstermiştir kimi işletmeler daha kötüye giderken 
kimi işletmeler daha çevreci üretim modelleri kullanmaya başlamışlar ve sürdürülebilir bir dünya felsefesi ile 
pazarlama faaliyetlerini birleştirmeye çalışmıştırlar. Bu alanda yapılan araştırmalar, daha fazla tüketicinin çev-
reye ilgi duyan şirketlerden mal ve hizmet satın alma eğiliminde olduğunu, bu nedenle şirket yöneticilerinin 
ve sahiplerinin ekolojik vektörü işletme idaresine eklemek zorunda kaldıklarını göstermektedir. (Katrandjiev, 
2016:72) Yeşil pazarlama kavramının temelinde çevreye ve doğal kaynakların korunmasına yönelik üretim 
ve pazarlama faaliyetleri yatmaktadır. Son 20-25 yılda çok hızla yaygınlaşan yeşil pazarlama kavramı artık 
çalışılmaya başlanmıştır. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (United Nati-
ons Sustainable Development Goals-SDG) kapsamındaki eğitim planında,  sürdürülebilir kalkınma eğitiminin 
önemli bir faktör olmasına vurgu yapılmıştır. Eğitim planı kapsamındaki son araştırmalarda, sosyo-ekonomik 
yapıları organize etmede çevreci eleştirel yaklaşımların önemi vurgulanmış ve sürdürülebilir bir geleceğe iliş-
kin tartışmalarda, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlikle ilgili olarak toplumdaki hedeflerinin arttırılması 
planlanmıştır. (Berglund ve Gereicke, 2018:2)
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YEŞİL PAZARLAMA ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en temel farklılıklardan biri, insanın doğal çevreyle etkileşim halinde 
olmasıdır. Bu etkileşim, bir süre sonra insanın doğal çevreyi ve onun kaynaklarını, artan ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek amacıyla, denetim altına alma hedefine dönüşmüştür. İnsanın doğa üzerindeki bu etkisi, genellikle 
bilgi düzeyi, teknoloji seviyesi ve zaman içerisinde geliştirdiği aletlerle gerçekleşmiştir. Çevre sorunlarına 
giden yolun temellerinin bu süreçte atıldığını söylenebilir. (Alagöz, 2007, s.3)

1950’li yıllarda Londra da zehirli balıklar ve yoğun hava kirliliği gibi nedenlerle başlayan sorunlarda çok sa-
yıda insan hayatını kaybetmiş ve bu durum çevre sorunlarına karşı önlem alınması gerekliliğini belirmiş ve o 
tarihlerden sonra üretim ya da tüketim davranışı sonucunda pek çok şey değişmiştir. (Aydoğan, Dinar, 2018:3) 
Doğa sürekli ve bazen de aniden ortaya çıkan anlık kirlenmelerin yoğun tehdidi altında ve bununla içiçe yaşa-
maktadır; üretim süreçleri boyunca ortaya çıkan sürekli kirlilik ve kazalar ile gelen anlık büyük kirlilik olayları 
gibi. (Baykal, Baykal, 2008:5) Literatürde çevre sorunları lokal ve global ölçek olarak iki başlıkta incelen-
miştir. Küresel çevre sorunlarını iklim değişiklikleri, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, hızlı nüfus artışı, 
buzulların erimesi, endüstriyel kazalar vs. lokal çevre sorunları ise; sınırlı bölge içerisinde meydana gelen ve 
eko sistemi dolayısıyla da insanları tehdit eden sorunlar eklinde tanımlanabilir.  Bunlardan en önemlileri ise, 
eko sistemlerin tahribi ve biyolojik zenginliğin kaybolması (Alagöz, 2007:44), atık maddeler (çöpler), zehirli 
ve sanayi atıklar vs. olarak tanımlanabilir. Yeşil Pazarlama 1980’lerin sonları 1990’ların başında sosyal pazar-
lamanın da gelişmesine katkı sağladığı bütüncül çevreci bir yaklaşımdır. Yeşil pazarlamada işletmelerin tüketi-
cilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap verirken özellikle kirlilik, enerji tüketimi ile ilgili konularda çevreye duyarlı 
üretim ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmektir. Kotler (1991:26), sosyal pazarlama kavramı altında yeşil 
pazarlamayı, müşterilerin ve toplumun refahını korumak, geliştirmek ve organizasyonun ihtiyaçlarını, istek-
lerini, hedef kitlenin ilgilerini tanımlama ve rakip işletmelerden daha verimli ve etkili müşteri memnuniyeti 
sağlama süreci olarak ifade etmiştir. Polonsky (1994:5) yeşil pazarlamayı, çevreye en az zarar verecek şekilde 
insanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlamıştır. (Atay ve Dilek, 2013:206)

Sürdürülebilirlik Küresel ısınma, kentleşme, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalması gibi çeşitli nedenler 
sonucunda, toplumun hayatta kalabilmesi için ihtiyacı olan her şeyi bilinçli tüketmesi, doğayı ve doğal kay-
nakları koruması, çevreye daha duyarlı olması gereği doğmuştur. Günümüzde bu duyarlılığın “sürdürülebilir” 
olması önem kazanmıştır.(Çelik vd. 2016) sürdürülebilirlik kavramının anlamı ve önemi son yıllarda işletme-
ler tarafından daha fazla anlaşılmaya çalışılmıştır. Sürdürülebilirlik kavramı pek çok sektör tarafından uygu-
lanmaya başlanmıştır. Yeşil liman kavramları ile daha temiz lojistik ve elleçleme faaliyetleri devreye girmiş 
özellikle sürdürülebilir üretim ve temiz üretim için önemli adımlar atılmıştır. 



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

48

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

Fotoğraf 1. Yeşil Liman Fotoğrafı17 

SONUÇ

Kentleşmenin, sanayileşmenin hızla arttığı günümüzde çevre problemlerine ve bunun sonuçlarına daha fazla 
maruz kaldığımız bugünlerde çevresel kirliliği yaratanın da bunu arttıranın da insan olduğu aşikârdır. İnsanın 
yapmış olduğu bu zarar ve yok ediş karşısında firmalar yeşil üretim denilen daha sürdürülebilir üretim metot-
larını kullansa da tüketimin bu denli hızlı ve açgözlü ilerlediği bir Pazar yapısında maalesef ki üretim değil 
tüketim odaklı yok ediş daha güçlü çıkmaktadır. Temiz çevre ve sürdürülebilir bir tüketim dünyasında gençler 
bizlerin en büyük potansiyel gücünü ve umudunu oluşturmaktadır. Bilinçli tüketici ve yeni nesil gençlerin 
daha fazla yeşil ürün tüketme davranışları, önlerinde daha yaşayacak uzun yılların olduğu düşünüldüğünde, bu 
yılları temiz ve güzel bir çevrede geçirmek istediklerini unutmamaları ve buna göre tüketici davranışı geliş-
tirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte gençlerin eğitim seviyelerinin yaşlılara göre daha yüksek olması da, 
yeşil pazarlama konusundaki bilinçli davranmalarına ve daha sürdürülebilir bir dünyada hayallerini gerçekleş-
tirmeleri için de bir fırsat olduğunu unutmamaları gereklidir. 
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ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN CTP BORU ÜRETİMİNDE KULLANIM POTANSİYELİNİN 
ARAŞTIRILMASI: REÇİNE TÜKETİMİ

Hakan MİS1, Esra Deniz GÜNER2 Ahmet BEYCİOĞLU3

1Superlit Boru San. A.Ş Düzce Fabrika, Kaynaşlı, Düzce / Türkiye 
2Çukurova Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Adana / Türkiye

3Adana Bilin ve Teknoloji Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana / Türkiye

Öz: Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) borular üstün özellikleri ve yüksek dayanıklılığı sayesinde temiz su 
ve içme suyu, sulama, su depolama sistemleri, hidroelektrik santralleri, kanalizasyon sistemi, yağmursuyu, su 
arıtma, deniz suyu alımı ve deşarjı gibi çeşitli inşaat mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Bu kullanım potansiyeli CTP üretiminde AR-GE çalışmalarına olan eğilimi de arttırmaktadır. Endüstriyel 
katı atıkların CTP üretiminde kullanımı ile ilgili devam eden kapsamlı bir çalışmanın ön bulgularını içeren bu 
bildiride en bilinen endüstriyel atık türlerinden olan uçucu kül (UK) ve yüksek fırın cürufunun (YFC) reçine 
ile ıslanma potansiyeli/reçine tüketimi araştırılmıştır. Bu amaçla bağlayıcı olarak ortoftalik reçine, dolgu mal-
zemesi olarak silis kumu (SK), başlatıcı olarak metil etil keton peroksit ve hızlandırıcı olarak kobalt oktoat 
içeren karışım üzerinde uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun reçine tüketimi belirlenmiştir. Sonuç olarak her 
iki malzemenin de reçine tüketimi standart üretimde kullanılan silis kumunun reçine tüketimini aşmış ve yük-
sek fırın cürufunun reçine tüketimi uçucu küle göre daha yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: CTP Boru, Reçine, Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu, Endüstriyel Atık

GİRİŞ 

Cam elyaf takviyeli polyester (CTP) kompozit bir malzeme olup, yapısındaki hammaddelerin değişimi ile 
yüksek dayınım, düşük ağırlık ve uzun kullanım sürelerine sahip malzemelerin geliştirilmesine olanak sağ-
lamaktadır. Boru sektöründe de geleneksel boruların haricinde CTP kompozit boru kullanımı yaygın hale 
gelmiştir. CTP kompozit boru üretiminde kullanılan dolgu malzemesi açısından en önemli parametrelerden 
bir tanesi dolgunun reçine ile olan ilişkisinin bir göstergesi olan ve dolgu malzemesinin ıslanma potansiyelini 
temsil eden reçine tüketimidir. 

Çevresel bir kirletici olarak kabul edilen uçucu kül (UK) ve yüksek fırın cürufu (YFC) ürünlerinin CTP kom-
pozit boru üretiminde değerlendirilmeleri bu ürünlerin bertarafı için alternatif bir yaklaşım sunabilir. UK ber-
tarafı ağırlıklı olarak, inşaat sektöründe, kullanılan hammadde malzemelerinin yerine UK kullanım potansiyeli 
üzerine yapılmıştır (Arora and Aydilek 2005, González, Navia et al. 2009, Li, Wang et al. 2018, Sun, Yan et al. 
2003). 1774 yılında YFC’unun sönmüş kireçle beraber harç yapımında kullanılması ile başlayan, YFC’lerin 
yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi çalışmaları günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Yapı-
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lan çalışmalar, cüruf katkısının, korozyon dayanıklılığı, sağlamlık, geçirgenlik, işlenebilirlik ve mukavemet 
gibi beton karakteristiklerini geliştirdiğini göstermektedir (Babu and Kumar 2000). Başka bir çalışma neti-
cesinde ise artan cüruf katkısının özellikle düşük su/bağlayıcı oranındaki harçlarda işlenebilirliği arttırarak 
ihtiyaç duyulan katkı dozajında bir miktar azaltma sağladığını göstermiştir (Bilim and Atiş 2011). 

Yapı sektöründe UK ve YFC’un kullanılması bu sektördeki enerji tüketimi, hammadde çeşitliliği ve zararlı 
emisyonların azaltılması gibi sürdürülebilir çevre anlayışını destekleyen çalışmalar ile gelişmektedir. CTP 
kompozit boru üretiminde kullanılan dolgu malzemesi açısından en önemli parametrelerden bir tanesi dol-
gunun reçine ile olan ilişkisinin bir göstergesi olan ve dolgu malzemesinin ıslanma potansiyelini temsil eden 
reçine tüketimidir. Bu kapsamda, atık kazanımı için UK ve YFC’un inşaat sektöründe CTP üretiminde reçine 
tüketim oranları ile ilgili çalışma yürütülmüştür.

YÖNTEM

Çalışmada, CTP boru üretimleri için hazırlanan ve 135 kg SK+15 kg UK ile 135 kg SK+15 kg YFC içeren 
dolgu beklerinden test için belirli bir miktarda numune alınmıştır. Alınan UK/YFC katkılı dolgular, hızlandırıcı 
olarak kobalt oktoat, başlatıcı olarak MEK-P ve bağlayıcı olarak ortoftalik polyester reçine ile cam tüp içeri-
sinde karıştırılmıştır (Şekil 1). 

Şekil 1. UK ve YFC Katkılı Dolgu Malzemelerinin Hazırlanışı

Homojen bir şekilde karıştırılan ve kürleşmesini tamamlayan (24 saat) numunelerden gözlem yoluyla belirle-
nen homojen bir bölgeden Şekil 2’de görüldüğü gibi 1 cm kalınlığında dairesel numune kesilerek alınmıştır. 
Alınan dairesel numuneler tartılarak ağırlıkları kaydedilmiştir (m1). Kesilen 1 cm kalınlığındaki UK/YFC içe-
ren numuneler reçinenin eriyip-uçarak dolgudan uzaklaşmasını sağlamak amacıyla 400 0C derece iç sıcaklığa 
getirilmiş etüvde bekletilmiştir. Reçine tamamen uçtuktan sonra kalan dolgu kısmı tartılarak kaydedilmiştir 
(m2). Son olarak reçine tüketimi yüzdesi Denklem 1 kullanılarak belirlenmiştir.

RT=         (Denklem 1)
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Reçine bağlayıcılı sistemlerde dolgu malzemesindeki nem, reçinenin kürleşmesini geciktirmekte veya tama-
men önlemektedir. Nem durumunun önemli bir parametre olması nedeniyle bu dolgu malzemelerinin nem 
miktarları da etüvde suyu uzaklaştırma ve tartım yoluyla belirlenmiştir. 

Şekil 2. Dolgu Malzemelerinden Dairesel Test Numunelerinin Hazırlanması 

BULGULAR 

Çalışma kapsamında dolgu olarak %100SK, %90SK+%10UK ve %90SK+%10YFC içeren karışımların de-
neysel olarak belirlenen reçine tüketim yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Karışımların Deneysel Olarak Belirlenen Reçine Tüketim Miktarları

1.KAP 2.KAP 3.KAP ORTALAMA PERFORMANS/EKONOMİ 
AÇISINDAN ÜRETİCİ 
TARAFINDAN ÖNERİLEN ÜST 
LİMİT

YFC %48.00 %50.00 %51.00 %49.67 %30.00

UK %51.00 %51.00 %51.00 %51.00

SK %30.00 %30.00 %30.00 %30.00

SK+UK %32.1 %32.1 %32.1 %32.1

SK+YFC %31.8 %32.00 %32.1 %31.96

SK %30 ile sınır değerde reçine tüketimine sahip olup YFC tek başına %49.67 ve UK ise tek başına %51 reçine 
tüketmektedir. SK-UK karışımı dolgu malzemesi kullanılacak olursa reçine tüketiminin ortalama %32.1 ve 
SK-YFC karışımı dolgu kullanılacak olursa reçine tüketiminin ortalama %31.96 olacağı görülmektedir. So-
nuçlar UK ile SK dolgularını karıştırmanın toplam reçine tüketimini %2.1 ve YFC ile SK dolgularını karıştır-
manın toplam reçine tüketimini %1.96 arttıracağını göstermektedir. Bu artış miktarları çok yüksek görünmese 
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de CTP boru üretiminde kullanılan reçine miktarı/maliyeti göz önünde bulundurulduğunda pratikte bir maliyet 
artışına neden olacağı görülmektedir. Bu maliyet artışını ortadan kaldırmak için, reçine tüketimi üretici tara-
fından optimum değer olarak kabul edilen %30’un altında olan SK dolgusu ile bu endüstriyel atıkların birlikte 
kullanımı konusunda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu görünmektedir.  Karışımların deneysel olarak 
belirlenen nem içerikleri de Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Karışımların Deneysel Olarak Belirlenen Nem İçerikleri

 1.KAP 2.KAP 3.KAP ORTALAMA AÇISINDAN ÜRETİCİ 
TARAFINDAN ÖNERİLEN 

KABUL KRİTERİ 

(MAKSİMUM)

YFC %1.41 %0.60 %1.73 %1.25 %0.50

UK %0.07 %0.05 %0.24 %0.12

SK  %0.03 %0.03 %0.03  %0.03 

SK+UK %0.168 %0.087 %0.2 %0.152

SK+YFC %0.034 %0.032 %0.051 %0.039

Dolgulara ait Tablo 2’de verilen nem içeriklerine göre ise UK ve SK tek başlarına üretim standartlarını sağ-
larken YFC tek başına içerdiği nem miktarı nedeniyle reçine kürleşmesi açısından risk oluşturmaktadır. Fakat 
YFC ve UK’nın toplam SK miktarının %10’u kadar kullanılması durumunda hem SK+UK hem de SK+YFC 
dolgusunun nem miktarının reçine kürleşmesine engel teşkil edecek oranda olmadığı görülmektedir. Buradaki 
değerler YFC ve UK dolgularının fabrikaya getirildiği ve üretime dâhil edildiği andaki nem miktarlarını temsil 
etmektedir. Nem miktarı, ilave bir maliyete neden olsa da kurutma ile ayarlanabilecek bir özellik olduğundan 
reçine tüketimi kadar kritik bir öneme sahip değildir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada endüstriyel atık malzeme olan uçucu kül ve yüksek fırın cürufu ile silis kumunun reçine tüketim 
özellikleri incelenmiştir. YFC tek başına performansa dayalı ekonomik üretim açısından belirlenen sınır de-
ğerden %19.67 daha fazla reçine tüketerek CTP kompozit üretiminde dolgu olarak kullanımı açısından kabul 
edilebilir bir sonuç vermemiştir. UK, YFC’ye benzer şekilde tek başına sınır değerden %21 daha fazla reçine 
tüketerek CTP üretiminde dolgu olarak kullanımı açısından kabul edilebilir bir sonuç vermemiştir. Ancak, bu 
atık malzemeleri SK ile karıştırılarak reçine tüketimi açısından sınır değere yaklaştırılabilir. Tüm dolguların 
reçine tüketimi bir arada değerlendirilecek olursa, tane dağılımı optimize edilmiş ve reçine tüketimi açısından 
bir miktar daha düşük olan SK kullanılması durumunda çok önemli miktarda atık malzeme reçine tüketimi 
sınır değerlerini aşmadan CTP üretiminde kullanılabilecek duruma gelecektir. Bu da endüstriyel atıkların ber-
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tarafı açısından önemli bir saha açacaktır.  SK ve UK’nın nem içeriği CTP kompozit üretimine uygun olup 
YFC’nin nem içeriği sınır değerin üzerinde bulunmuştur. Bu durum YFC kullanımında reçinenin kürleşmesini 
tam olarak tamamlayabilmesi için önlem alınması gereken bir sonuç olarak görünmektedir.
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CTP ATIKLARININ YENİDEN KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 
İNŞAAT SEKTÖRÜ

Esra Deniz GÜNER

Çukurova Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Adana / Türkiye

Öz: Kompozit malzemeler, yüksek mukavemet, düşük ağırlık ve uzun kullanım süreleri ile otomotiv, havacılık, 
inşaat ve yenilenebilir enerji sektörleri gibi çeşitli mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmakta-
dır. 1950 yılında toplam küresel kompozit üretimi 15 milyon ton iken 2015 yılında bu rakam 311 milyon tona 
ulaşmıştır. En çok tercih edilen matris (reçine) malzemesi olan polimer esaslı matrisler (termosetler ve termop-
lastikler), kompozit malzemelerin %90’a yakın kısmını oluşturmaktadır. Kompozitlerlerin güçlendirilmesinde 
ise takviye elemanı olarak cam elyaflar yaygın olarak tercih edilmektedir. Cam elyaf takviyeli polimer (CTP) 
kompozit pazarının ise, küresel büyüklüğü 2016 yılına 105 milyon tonun üzerinde olup,  2020 yılına kadar 130 
milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bu büyüme ile kompozit pazarının ekonomik büyümeye sağladığı katkı 
da giderek artmaktadır.  Kompozit malzeme sektöründeki bu büyüme, bu malzemelerden ortaya çıkan üretim 
atıkları ve bu malzemelerden oluşan son kullanım ömrünü yitirmiş atıklarının bertaraf sorununu oluşmuştur. 
Yasal mevzuatların daha kısıtlayıcı hale gelmesi ile bu atıkların uygun bir şekilde geri kazanılmasını/geri dö-
nüştürülmesi büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada kompozit sektörünün önemli aktörlerinden olan termo-
set polimerlerden ortaya çıkan atıkların çeşitli faydalı dönüşüm mekanizmaları ile yeniden kullanımı yoluyla 
bertarafı üzerine yapılan çalışmalar irdelenmiştir. Kompozit sektöründe ortaya çıkan atık malzemelerin faydalı 
geri kazanım mekanizmaları ile tekrar kullanılabilirliği üzerine yapılan bazı çalışmaların sürdürülebilirlik ve 
çevresel faktörler açısından uygulanabilir çözümler önerdiği ve bu sayede katı atık yönetimine önemli katkılar 
sağladığı görülmüştür. İncelenen çalışmalardan edilen bulgulardan yola çıkılarak bu konuda gelinen noktayı 
daha da ileriye götürebilecek bazı öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Polimer Kompozit, Termoset Kompozit, Geri Dönüşüm, Katı Atık

GİRİŞ 

Kompozit malzemeler, yüksek mukavemet, düşük ağırlık ve uzun kullanım süreleri gibi üstün mekanik özel-
liklere sahiplerdir. Küresel kompozit piyasası büyüklüğü 2016 yılında %8.6 büyüme oranı ile 21.27 milyar 
dolar olarak belirtilmiştir. 2022 yılında küresel ölçekte bu miktarın 113.2 milyar dolara ulaşılacağı tahmin 
edilmektedir (Composite Magazine 2017)18. Türkiye’de ise kompozit malzeme pazarı derneğinin 2013 yılı 
verilerine göre, Türkiye’de kompozit pazar değeri 1,225 milyar avroya ve 245 bin tonluk üretim hacmine ulaş-
mıştır. Ayrıca bir gelişmişlik göstergesi olarak kabul gören kişi başına kompozit tüketimi Dünya’da 4-10 kg 

18  http://compositesmanufacturingmagazine.com/
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arasında iken ülkemizde ise 3 kg seviyesindedir (Composites Market Report 2013). Bu bakış açısıyla ülkemiz 
kompozit tüketim miktarları açısından büyük bir pazar fırsatı sunmaktadır.

Üretilen cam takviyeli kompozit (CTP) hacmi, karbon takviyeli kompozit hacminden önemli ölçüde daha bü-
yüktür. 2012 yılında Avrupa’da üretilen yaklaşık 1 milyon ton CTP parçasına kıyasla 76.000 ton karbon fiber 
takviyeli kompozit malzeme üretilmiştir (Job 2013). CTP üretiminin 2020 yılına kadar 130.000 tona ulaşması 
beklenmektedir (Holmes 2013). Ancak, kompozit kullanımdaki artış beraberinde bu malzemelerin atık sorunu-
nu da beraberinde getirmektedir. Avrupa’da CTP’den üretilen, kullanım ömrünün sonuna gelmiş malzemeler 
ile CTP üretim atıklarının toplam hacminin 2015 yılında, 304.000 tona ulaşmıştır (Jacob 2011). Türkiye’de 
ise, yılda 150.000 ton CTP kökenli atıkların düzenli depolama alanlarına gönderildiği tahmin edilmektedir 
(Reinforced Plastics 2011)19. Kompozit atıkların yeniden değerlendirilmesi özellikle termoset polimer kompo-
zitlerin heterojenik doğaları sebebiyle oldukça zordur. Düzenli depolama Avrupa Birliği Atık Çerçeve Direktifi 
kapsamında en az tercih edilen atık yönetimi seçeneği olup önümüzdeki yıllarda daha da az tercih edilen berta-
raf yöntemi olacaktır (Jacob 2011). Almanya kompozit atıkların düzenli depolamaya gönderilmesini yasakla-
mış olup diğer AB ülkelerinin de bu akımı takip etmesi beklenmektedir (Jacob 2011). Bu bakımdan kompozit 
malzemelerin geri dönüşümü/yeniden kullanımı oldukça önemlidir.

Mekanik geri dönüştürme işleminde, orijinal kompozitin tüm bileşenleri, boyut olarak küçültülür ve sonuçta 
polimer, lif ve dolgu maddesi karışımları olan geri dönüşüm maddeleri ortaya çıkar. Bu yöntem ile elde edilen 
dolgu maddeleri çimento, asfalt veya potansiyel olarak beton malzemelerde ya da polimerik bağlayıcılarla 
kalıplama bazlı ürünler gibi yeni CTP malzemelerinde kullanılabilir (Castro, Ribeiro et al. 2013) . Atık CTP 
malzemelerinin betonda ince veya kaba agrega olarak kullanılması, özellikle inşaat ve yapı elemanları uygu-
lamaları için önemlidir. Araştırmaların birçoğu, ince agregaların öğütülmüş CTP ile kısmi değiştirilmesinin, 
Portland çimento betonunun dayanıklılığını olumsuz etkilemediğini göstermektedir. Tittarelli and Moriconi 
(2010), CTP’nin alkali-silika reaktivitesini (ASR) araştırmıştır. Sonuçlar, atıkta bulunan camsı parça nedeniyle 
herhangi bir potansiyel zararlı reaktivite göstermemiştir. Ayrıca, CTP ile çimento esaslı malzemelerin kılcal 
su emme ve kuruma büzülmesinin, CTP olmadan üretilen çimento esaslı malzemelere kıyasla önemli ölçüde 
daha düşük değerlere sahip olduğunu tespit etmişlerdir. Tittarelli, Kawashima et al. (2010), harçlarda, kuruma 
büzülmesinin ve kapiler su emiliminin neden olduğu çatlama riskinin, CTP tozunun varlığında daha düşük 
olduğunu bildirmiştir. CTP’nin çimento hamurunun viskozitesini ve akma dayanımını uçucu külden daha et-
kili bir şekilde azalttığını gözlemlemişlerdir. Tittarelli and Shah (2013), kum hacminin %5–10’unu CTP tozu 
ile değiştirerek, çimento hamurunun kuruma süresinin geciktiğini, ancak bu gecikmenin, daha önce ısıl işlem 
görmüş bir CTP tozuyla yapılması durumunda kısmen geri kazanılabilir olduğunu belirtmişlerdir. Daha küçük 
çaplı CTP tozu kullanımı, harçların mekanik performansını önemli ölçüde azalttığını belirtmişleridir. Fakat 
CTP tozunun varlığında, büzülme azaldığı için çatlama riski ve kapiler su emme daha düşüktür. Bu yönden 
bakılırsa, CTP kullanımı harçlarının dayanıklılığını artırabilir. Asokan, Osmani et al. (2009) beton içinde, ince 
agrega yerine 2 mm’lik eleklerden geçen CTP atık tozunu kullanmıştır. Daha yüksek CTP atık içeriği için daha 
yüksek w/c oranlarını kullanarak sabit bir işlenebilirlik sağlamışlardır (w/c oranları, kontrol ve %20 CTP atığı 

19  http://www.reinforcedplastics.com/view/17202/iit-milling-technology-makes-grprecycling-economic/
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için 0.40 ve 0.46). İnce agregaların %20’sini değiştirerek basınç dayanımında %48’lik ve gerilme mukaveme-
tinde %21’lik azalma gözlemlemişlerdir. Bu düşüşlerin sebebinin kısmen CTP karışımındaki yüksek w/c oranı 
olabileceği belirtilmiştir. CTP’nin ince agreganın %50’si ile değiştirilen örnekte basınç dayanımında %60’lık 
bir azalma gözlemlemişlerdir (Kosmatka, Kerkhoff et al. 2011). Farklı bir sonuç olarak, Asokan, Osmani et 
al. (2010), CTP ile betondaki agregaların  %5 ve %15 oranında yer değiştirmesiyle CTP içeren beton yığınları 
biraz daha yüksek w/c oranlarına sahip olsalar da, kontrol örneğine kıyasla daha yüksek mukavemet değerleri 
tespit etmişlerdir. Correia, Almeida et al. (2011) testere ile kesilmiş profiller den elde edilen ince CTP parça-
cıklarının (%96’sı 63 µm) beton karışımında kum yerine (ince agrega) %5, %10, %15 ve %20’lik hacim değiş-
tirme oranların kullanımını incelemişlerdir. %5’e kadar olan kullanımında CTP tozunun betonun elastikiyetini 
iyileştirdiği, böylece çatlama eğilimini azalttığı görülmüştür. Castro, Ribeiro et al. 2013, düşük dozlarda CTP 
atığının (kum hacmi ile %5-10) kum ile kısmi değiştirilmesinin çimento harçlarının taze ve sertleştirilmiş özel-
liklerini nasıl değiştirdiğini belirlemek için çalışma yapmışlardır. Bulgularına göre, CTP toz ilavesi çimento 
oluşum zamanını geciktirici etki yapmıştır. CTP tozu, çimento hamurunun viskozitesini ve akma gerilmelerini 
azalttığı ve bununda harç işlenebilirliğini arttırdığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada, CTP toz ilavesinin çimento 
harçlarının gözenekliliğini arttırdığı, bununda basınç dayanımında güçlü bir azalmaya neden olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca, CTP toz ilavesi, harçların kopma modülünü azaltığı, ancak daha düşük elastik modül ve 
daha yüksek çatlak ağız açıklığı ile sünekliliği arttırdığını belirtmişlerdir. Balıkoğlu, Demircioğlu et al. (2018) 
mekanik geri kazanımı ile elde edilen CTP geri dönüşüm ürünlerinin kütlesel olarak % 4, 8, 12, 16 oranlarında 
BMC orijinal fiberlerin yerine kullanımını incelemişlerdir. Geri dönüşüm cam fiber içeren numunelerin çekme 
test sonuçlarındaki düşme miktarı, orijinal numuneler ile karşılaştırıldığında %5’in altında kalmıştır. Eğilme 
test sonuçları ise, %100 orijinal cam fiber içeren numuneler ile kıyaslandığında eğilme özelliklerinde düşme 
miktarları %10 civarında belirlenmiştir. %4 geri dönüşüm içeren numune dışında tüm numuneler kabul edile-
bilir mekanik performans göstermiştir.

SONUÇ

Çevre mevzuatlarının da gittikçe daha kısıtlayıcı hale gelmesiyle CTP üretim atıkları ve kullanım ömrünün 
sonuna gelen atıklarının yaklaşmakta olan çevresel sorunlarına endüstriyel ölçekte çözüm geliştirmek önemli 
olacaktır. Bunun için, inşaat malzemeleri ile CTP atıkların birlikte kullanımı konusunda daha kapsamlı çalış-
malara ihtiyacı vardır. Malzeme üretiminde geri dönüşüm ürünü lif ve dolgu malzemelerinin orijinal fiberlerin 
yerine kullanım oranlarının daha yükseklere çekilmesi üzerine çalışmaların yapılması gerekliliği ortaya çık-
maktadır. Pratikte tercih edilebilecek bir yaklaşım olarak değerlendirilmesi için lif üreticilerinin firmalar ile 
ortak çalışarak, farklı projeler için tasarlanabilecek, çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilen ve mekanik özellikleri 
iyileştirilmiş geri dönüşüm çıktıları olan lif üretilmesi gerekmektedir. Geri dönüşüme izin veren, yeni kompo-
zit malzemelerin tasarlanmalıdır. Geri dönüşüm için kullanılan miktarlar çok yüksek görünmese de inşaat üre-
timinde kullanılan malzemelerin miktarı/maliyeti göz önünde bulundurulduğunda pratikte tercih edilebilecek 
bir yaklaşım olarak değerlendirilmesi mümkün görünmektedir. 
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ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT ÜRETİMİNİN ÇİMENTO SEKTÖRÜNE VE ÇEVREYE 
ETKİLERİ

Suna Özden ÇELİK1, Öykü MUTLU SALMANLI2, Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL3

1NKU Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ / Türkiye 
2 İTÜ, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye 

3İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Verimli bir entegre atık yönetimi, kaynağında azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım adımlarını içer-
melidir. 2016 yılında toplanan 31 583 553 ton atığın, 10 172 tonu açıkta yakılmış, 6 128 904 tonu belediye 
çöplüğünde depolanmış, 19 337 907 tonu düzenli depolanmış, 146 478 tonu ise kompost tesisine gönderilmiş-
tir. Rakamlardan anlaşılacağı üzere geri dönüşüm/geri kazanım metodları uygulanma yüzdesi oldukça düşük-
tür. Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY), katı atıklardaki geri kazanılabilir kısmın ayrıştırılması sonrası arta kalan 
atıklardan üretilen, kalorifik değeri yüksek, alternatif bir yakıt türüdür ve enerji eldesi söz konusu olduğundan 
ekonomik bir değeri mevcuttur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre ülkemizde çevre izin ve lisansına 
sahip 53 adet atık yakma ve beraber yakma tesisi, 26 adet atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi mevcuttur. 
ATY’nin enerji eldesinde başlıca kullanım alanı çimento sektörüdür. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 
(TÇMB) verilerine göre, beraber yakma tesislerinde yakıtın yaklaşık % 6’sı ATY’den karşılanmaktadır. Av-
rupa Birliği üye ülkelerde çimento endüstrisinde kullanılan enerjinin % 30’una kadarı ATY’den elde edilebil-
mektedir. Bu bağlamda emisyonlar ve çevre kirlenmesi kontrolü de sağlayarak, atıktan enerji eldesi potansi-
yelinin değerlendirilmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada ATY üretiminin çimento sektörüne ve 
çevreye etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır.

 Anahtar Kelimeler: ATY, Çimento Sektörü, Çevre Kirliliği, Geri Kazanım, Geri Dönüşüm

GİRİŞ VE KURAMSAL ÇERÇEVE

Kentsel katı atık yönetiminde son zamanlarda düzenli depolama için geniş alan ihtiyacının karşılanamaması 
problemiyle karşılaşılmaktadır. ATY üretimi bu noktada, enerji alternatifi sağlaması, daha az doğal kaynak tü-
ketimi, ekonomiye katkı gibi sebeplerle son zamanlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Isıl değer taşıyan atıkların 
çimento tesislerinde yakılarak bertaraf edilmesiyle, hem belirli bir miktar atık yükünden kurtulunmuş olacak, 
hem de çimento tesisinin yakıt ihtiyacı bir miktar azaltılmış olacaktır. Çimento endüstrisi, çimento üretimin-
de ihtiyacı olan enerjinin % 30’una kadarını ATY’den elde edebilmektedir (Gendebien v.d., 2003). Türkiye 
çimento sektöründe dünyada 4., Avrupa’da 1. sıradadır (Bulut, 2017). Türkiye’de 2017 yılı itibariyle çimento 
sanayi, yılda 80.551 milyon ton çimento üretmiş olup, bunun önemli bir kısmı ihraç edilmiştir. Çimento en-
düstrisinde enerji maliyeti, üretim maliyetinin %30-40’ını oluşturmaktadır1. Artan enerji maliyetleri, çimento 
fabrikalarını alternatif yakıt arayışına itmektedir. Diğer taraftan, kentsel katı atık yönetimi dikkatle uygulan-
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ması gereken bir süreçtir. Kaynağında azaltma, geri dönüşüm/geri kazanım, yeniden kullanım adımları uygu-
lanmaz ise, çöp yığınları ile yüzleşmek kaçınılmazdır. Dünyada son zamanlarda düzenli depolamaya gidecek 
katı atık miktarını azaltmak için çeşitli çözümler araştırılmaya, yaptırımlar uygulanmaya başlanmıştır. Son 
zamanlarda ülkemizde atık yönetimi ile ilgili adımlar atılsa da, kaynakta ayırma ve geri dönüşüm konularında 
çok ileriye gidilememiştir. Bu durum, yönetilmesi gereken çok miktarda atıkla belediyeleri karşı karşıya getir-
mektedir. Bu bağlamda kalorifik değeri olan atıklardan elde edilen ATY, önemli bir alternatif olarak karşımıza 
çıkmaktadır. ATY eldesinde, kentsel katı atıklar geri kazanılabilir kısımdan ayrıştırılır, ardından peletlenerek 
yakıt haline getirilir. ATY’nin yakıt olarak değerlendirildiği başlıca endüstri çimento endüstrisidir. Bu çalışma-
da ATY üretiminin çimento endüstrisine ve çevreye etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır.

ATY Kullanımının Çimento Endüstrisine Etkileri

TÇMB verilerine göre ülkemizde 2018 yılı itibarıyle 52 adet entegre tesis, 17 adet öğütme tesisi olmak üzere 
TÇMB’e kayıtlı toplam 69 çimento fabrikası bulunmaktadır20. Türkiye çimento üretiminde dünyada dördüncü, 
Avrupa’da birinci sıradadır (Bulut, 2017) Türkiye’de 2017 yılı itibariyle çimento sanayi 80.551 milyon ton/yıl 
çimento üretmiş olup, bunun önemli kısmı ihraç edilmiştir. Görüldüğü gibi bu denli büyük ölçekteki çimento 
tesislerinde üretimi verimli hale getirmek için sürdürülebilir üretim anlayışı şarttır. Çimento endüstrisinde 
enerji maliyeti, üretim maliyetinin %30-40’ını oluşturmaktadır1. Dünyada 4.234 milyar ton çimento üretildiği, 
bunun için 420 milyon ton kömür eşdeğeri yakıt ihtiyacı olduğu dikkate alındığında, ATY kullanımında çev-
resel faydanın yanında önemli bir ekonomik potansiyel de mevcuttur21 ( Chatziaras v.d., 2016). Atıkların ayrı 
yakılması durumunda tesis kurulumu ve işletilmesi için ek bir maliyet gerekirken, çimento tesislerinde yakma 
durumunda onda bir maliyetle atık bertarafına ek, enerji eldesi de sağlanabilmektedir. Avusturya, Danimarka, 
Hollanda, Belçika ve İtalya’da ATY çimento fırınlarında yakıt olarak değerlendirilmektedir (Gendebien v.d., 
2003). Çimento tesisleri, endüstriyel ve evsel arıtma çamurları, atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikleri 
ATY olarak değerlendirebilmektedir (Çelik, 2018). Ülkemizde ATY üretimi yapan kuruluş sayısı hızla art-
maktadır. Yönetmelik gereği, beraber yakma tesislerinin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre müracaat 
ederek lisans almaları gereklidir. TÇMB verilerine göre, 2017 itibariyle Beraber Yakma Lisansına sahip 35 
tesis bulunmaktadır. Bu tesislerde yakıtın ortalama yaklaşık %6’sının, özellikle endüstriyel atık kaynaklarına 
yakın bazı entegre fabrikalarda ise %25’den fazlasının ATY’den karşılandığı belirlenmiştir. Ülkemizde 2008 
yılında 88000 ton olan alternatif yakıt kullanımı, 2015’te yaklaşık 600000 ton olarak belirlenmiştir (Bulut, 
2017). Atık yakma tesislerinde, atıkların minimum 850°C-1100 °C’de belirli süre yakılması, zararlı gazları 
önlemek için baca gazı arıtma sistemleri kurulması gerekmektedir. Oysa çimento fırınlarında en uygun yanma 
koşulları sağlanmakta, malzemeler fırında 12-15 saniye 1200 °C’ nin üzerinde sıcaklığa, 5-6 saniye ise 1800 
°C’nin üzerinde sıcaklığa maruz kalmaktadır. Bu sıcaklıklarda organik bileşenler parçalanmakta, dioksin, fu-
ran gibi tehlikeli gazlar oluşmamaktadır (Bulut, 2017). Çimento üretiminde ATY kullanımında dikkat edilmesi 
gereken en önemli nokta, alternatif yakıtın çimentodaki klor içeriğini artırmaması gerekliliğidir. Klor yüzdesi 
arttıkça betonun basınç dayanımı düşer, beton içerisindeki demir oksitlenir ve mikro ölçekte kırıklar mey-

20  http://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/sektorel-gorunum_ins-cimento-seramik-mayis.pdf 
21  http://www.tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&menuID=28
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dana gelir (Gendebien, 2003). Kentsel katı atığın ticari atıkla karıştırılarak yakılması sonucu klor içeriğinin 
azaltılabileceği belirlenmiştir (Hilber v.d., 2007). Ülkemizde 42 ilde hali hazırda kurulu çok sayıdaki çimento 
fabrikasında, ilave arıtma ünitesine ihtiyaç duyulmadan ATY yakılması, ülkemiz gibi enerjide dışa bağımlı 
ülkeler için önemlidir.

ATY Kullanımının Çevresel Etkileri

ATY’nin çimento fabrikalarında yakılması, düzenli depolamaya gidecek atık miktarında azalma, dolayısıyla olu-
şacak metan emisyonunda azalma sağlayarak sera gazı azaltılmasına katkıda bulunur. Kullanılacak yakıt mik-
tarında azalmaya sebep olarak, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Çimento tesislerinde ATY’nin 
alternatif yakıt olarak değerlendirilmesi, çimento kalitesi, oluşan emisyonlar, üretilen çimentonun kullanımı ile 
etkilenebilecek çevresel ortamlar açısından dikkatle değerlendirilmelidir (Çelik, 2018). Çimento üretimi sırasın-
da oluşan en önemli çevresel sorun kirletici gaz emisyonlarıdır. İzlenmesi gereken parametreler, azot oksitler, toz, 
karbonmonoksit, Toplam Organik Karbon, Uçucu Organik Bileşikler, Poliklorludibenzoparadioksinler, polik-
lorludibenzofuranlar, Hidroklorik Asit, Hidroflorik Asit ve ağır metaldir. Çimento fırınlarında uzun süre yüksek 
sıcaklığa maruziyet ve oksijen fazlalığından dolayı toplam ve uçucu organik karbon emisyonları düşüktür. NOx 
kontrolü için oksijen miktarının kontrolü önemlidir. Ortamda bulunan CO2 1750°C gibi yüksek sıcaklıkta, CO 
ve O2’ye dönüşmektedir (Cembreau, 1999). Kömür yerine ATY kullanılması ile, CO2 emisyonu 0.4 ton CO2/ton 
kömür kadar azalmaktadır. (Nakajima ve Matsuyuki, 1981). Dolayısıyla kömür v.b. yakıt yerine ATY kullanımı, 
CO2 salınımında azalma sağlayacaktır. ATY’nin tek başına yakılması durumunda, PCDD ve PCDF gibi zararlı 
gazlar oluşabilirken, kömürle birlikte yakılması durumunda bu emisyonların büyük oranda önlendiği belirlenmiş-
tir (Bulut, 2017; Ferrer v.d., 2005; Sanchez-Hervas, 2005). Buna ek olarak ATY üretiminde kullanılan atıkların 
metal içermesi durumunda, metallerin çimento yapısına bağlanması ve çimento beton üretiminde kullanıldığında 
sızması ile ilgili çevresel endişeler söz konusudur. Özellikle civa uçuculuğa sahip olduğundan dikkatle değer-
lendirilmelidir. Yapılan çalışmalarda uygun atık kompozisyonu seçilmesi durumunda çimentoda yüksek metal 
konsantrasyonuna rastlanmadığı belirlenmiştir (Özel, 2011). Ülkemizde çimento döner fırınlarında ATY değer-
lendirilmesi durumunda, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği’nin Kontrolü yönetmeliği hükümleri geçerlidir ve CO, 
NO, SOX, HCl, HF, PM, TOK parametreleri açısından değerlendirilir. 

SONUÇ

Dünyada önemli çimento üreticisi ülkelerden biri olan ülkemizde, sürdürülebilir üretim anlayışına uygun ola-
rak çimento tesislerinde ATY kullanımının ekonomik ve çevresel avantajları söz konusudur. Üretimde mali-
yetin %30-40’ını oluşturan yakıt maliyeti düşünüldüğünde ATY kullanımı ile, çimento üretim maliyetinde 
azalma sağlanacaktır. Atıkların ayrı yakılması durumunda tesis kurulumu ve işletilmesi için ek bir maliyet 
gerekirken, çimento tesislerinde yakma durumunda onda birlik bir maliyetle atık bertarafına ek, enerji elde-
si de sağlanabilmektedir. AB’de çimento sektörü, enerji ihtiyacının yaklaşık %30’unu ATY’den karşılarken, 
ülkemizde bu oran %3 gibi oldukça düşük bir oranda kalmaktadır. Ülkemizde son yıllarda ATY’nin çimento 
tesislerinde değerlendirme miktarlarında artış görülmektedir. Fakat tüm potansiyeli değerlendiremediğimiz-
den, bu değerin geri dönüşüm ile birlikte daha da arttırılarak, Sıfır Atık girişimine de katkıda bulunulması 
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mümkündür. 42 ilimize dağılmış durumda bulunan çimento tesislerinin ayrı yakma tesisi kurulumuna gerek 
kalmadan, ATY’yi yakıt olarak değerlendirme potansiyeli vardır. Bununla ilgili ülke bazında ayrıntılı bir fi-
zibilite çalışması yapılarak, çimento tesislerinin olduğu illerimizde uygun kompozisyondaki atığın çimento 
fabrikalarına yönlendirilmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır. 
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ŞEKER FABRİKASI ATIKSUYUNUN Fe(III)/MnO2 KATALİZÖRÜ KULLANARAK HETEROJEN 
FENTON PROSESİ İLE ARITIMI  

Şefika KAYA1, Yeliz AŞÇI2     

1-2Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir / Türkiye

Öz: Bu çalışmada, heterojen Fenton prosesi uygulanarak şeker fabrikası atıksuyundan renk giderimi araştı-
rılmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere ağırlıkça %8 demir iyonu içeren Fe(III)/MnO2 katalizörü 
çöktürme yöntemi ile sentezlenmiştir. pH, katalizör miktarı, hidrojen peroksit derişimi ve reaksiyon süresi gibi 
parametrelerin renk giderimi üzerine etkisi incelenmiştir. Belirlenen en uygun deneysel koşullarda (katalizör 
miktarı 0,3 g, pH değeri 2, hidrojen peroksit derişimi 300 ppm ve reaksiyon süresi 60 dakika) %92 renk gide-
rimi elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Heterojen Fenton, Şeker Endüstrisi, Renk Giderimi, Katalizör

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Homojen Fenton proseslerinin, yüksek miktarda demir deşarjına bağlı olarak çamur oluşumu ve demir iyo-
nunun geri kazanımındaki zorluklar gibi dezavantajları heterojen katalizörler kullanılarak çözülebilmektedir. 
Yarı iletkenlerin kullanıldığı ileri oksidasyon prosesleri heterojen ileri oksidasyon prosesleri olarak adlandı-
rılmaktadır. Katalizörler hidrojen peroksitten hem hidroksil radikalleri oluşturma yeteneğini devam ettirebil-
mekte hem de demir hidroksit çökeltisi oluşması engellenmektedir. Heterojen Fenton proseslerinde katalizör 
çözeltiden kolaylıkla ayrılır ve böylece çamur oluşumu önlenir. Ayrıca katalizörler aktif olarak Fenton proses-
lerinde tekrar tekrar kullanılabilir (Hassan ve Hameed, 2011; Sreeja ve Sosamony, 2016). Heterojen Fenton 
reaksiyonu, katalizörün yüzeyinde gerçekleşir ve hidroksil radikallerinin üretim hızı, demir oksidin yüzey 
alanına, gözenek boyutuna ve hidrojen peroksit derişimine bağlı olarak değişir (Kwan ve Voelker, 2003). 

Fe(III) + H2O2 →   Fe(HO2)
+2 + H+                                                                       (1)

Fe(HO2)
+2 → Fe(II) + HO2                                                                                      (2)

Fe(II) + H2O2 → Fe(III) + ·OH + HO-                                                                                               (3)

AMAÇ

Bu çalışmada, şeker fabrikası atıksuyunun Fe(III)/MnO2 katalizörü kullanarak heterojen Fenton prosesi ile 
arıtımı amaçlanmıştır. Bu amaçla; katalizör miktarı, pH, hidrojen peroksit derişimi ve reaksiyon süresi gibi 
parametreler incelenmiş ve en uygun deneysel koşullar belirlenmiştir.
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KAPSAM

Şeker pancarında şeker üretim sürecinde fazla miktarda su kullanılmakta ve oluşan fazla miktardaki atıksuyun 
arıtımı da önemli bir konu haline gelmektedir. Atıksudaki organik bileşikleri gidermek için ileri oksidasyon 
prosesleri (AOPs) gibi gelişmiş arıtım yöntemlerine gerek duyulmaktadır. 

YÖNTEM

Heterojen Fenton prosesi deneysel çalışmalarında ağırlıkça %8 demir iyonu içeren Fe(III)/MnO2 katalizörü 
kullanılmıştır. Belirli hacimdeki atıksu numunesinin pH değeri istenen çalışma aralıklarına getirilerek miktarı 
belirlenen katalizör ve H2O2 çözeltisi numuneye eklenmiştir. Belirlenen reaksiyon süresi sonunda numuneler 
santrifüjlenerek katalizör ve çözelti kısmı birbirinden ayrılmış ve numunelerin renk analizleri yapılmıştır. 

BULGULAR 

-Fe(III)/MnO2 katalizörü

Sentezlenen Fe(III)/MnO2 katalizörünün yüzey alanının ve gözenek boyutunun tayin edilmesi amacıyla BET 
analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yüzey alanı 30,91 m2/g ve yüzey alanı 2,01 nm olarak belirlen-
miştir. Katalizörün gözenek boyutu 2 nm-50 nm arasında olduğundan mezo-gözenekli katalizörler sınıfına 
girmektedir. 

-Katalizör Miktarının Etkisi

Katalizör miktarının renk giderimi üzerine etkisi incelenirken (Şekil 1); pH=2, H2O2 derişimi 200 ppm ve reak-
siyon süresi 2 saat değerlerinde sabit tutulmuş, katalizör miktarı 0,05-0,5 g aralığında değiştirilmiştir. 

Şekil 1. Renk Giderim Veriminin Katalizör Miktarı ile Değişimi (pH=2, H2O2=200 ppm,  
reaksiyon süresi 2 saat).
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Katalizör miktarı arttıkça katalizör yüzeyindeki mevcut aktif bölgeler artar ve hidrojen peroksit ile reaksiyona 
girerek daha fazla hidroksil radikali oluşturur. Ancak katalizör miktarındaki artış hidroksil radikali oluşumunu 
bir noktaya kadar arttırır. Daha sonra fazla demir iyonlarının süpürücü etkisinden dolayı renk giderim verimini 
olumsuz etkiler (Kuang vd., 2013). Bu çalışmada, en uygun katalizör miktarı 0,3 g olarak belirlenmiştir.

-pH etkisi

Renk giderimi üzerine pH’ın etkisi 1,5;2;3;4;5 değerlerinde çalışılarak incelenmiştir.

Şekil 2. Renk Giderim Veriminin pH ile Değişimi (katalizör miktarı 0,3 g, H2O2=200 ppm, reaksiyon 
süresi 2 saat).

Şekil 2’de de görüldüğü gibi en uygun pH değeri 2’dir.  Yüksek pH değerlerinde ise (pH>5) demir iyonları 
kararlı değildir (Aytaç, 2013). 

-Hidrojen Peroksit Derişiminin Etkisi

Hidrojen peroksit derişimi 50 ile 500 ppm aralığında değiştirilmiş ve sonuçlar Şekil 3’te verilmiştir..

Şekil 3. Renk Giderim Veriminin Hidrojen Peroksit Derişimi ile Değişimi (katalizör miktarı 0,3 g, 
pH=2, reaksiyon süresi 2 saat).
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Şekil 3 incelendiğinde artan hidrojen peroksit derişimi ile renk giderim verimi artmış daha sonra azalmıştır. Bu 
durum hidrojen peroksitin fazla miktarının ortamdaki hidroksil radikalleri üzerindeki süpürme etkisi ile açık-
lanabilir (Rahmani, 2017). Bu nedenle en uygun hidrojen peroksit miktarının belirlenmesi oldukça önemlidir. 
Bu çalışmada, Fe(III)/MnO2 katalizörü için en uygun hidrojen peroksit derişimi 300 ppm olarak seçilmiştir. 

-Reaksiyon Süresinin Etkisi

Renk giderimi üzerine reaksiyon süresinin etkisi 5-120 dakika aralığında farklı süreler için araştırılmış ve so-
nuçlar Şekil 4’te verilmiştir.  Diğer parametreler ise optimum değerlerde sabit tutulmuştur.

Şekil 4. Renk Giderim Veriminin Reaksiyon Süresi ile Değişimi (katalizör miktarı 0,3 g, pH=2, 
H2O2=300 ppm).

Şekil 4’te görüldüğü gibi Fe(III)/MnO2 katalizörü ile yapılan deneysel çalışmada 60 dakika sonunda mak-
simum %92 renk giderim verimi elde edilmiştir.  Daha sonra artan reaksiyon süresi ile renk giderimi sabit 
kalmıştır. 

SONUÇ

Şeker fabrikası atıksuyundan heterojen Fenton prosesi ile renk giderimi araştırılmış ve katalizör olarak ağırlık-
ça %8 demir iyonu içeren Fe(III)/MnO2 kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda pH, katalizör miktarı, hidrojen 
peroksit derişimi ve reaksiyon süresi gibi parametrelerin renk giderimi üzerine etkileri incelenmiştir.  Katalizör 
miktarı 0,3 g, pH değeri 2, hidrojen peroksit derişimi 300 ppm ve reaksiyon süresi 60 dakika olarak en uygun 
koşullar belirlenmiş ve bu koşullar altında %92 renk giderim verimi elde edilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma 
sonucunda elde edilen yüksek renk giderim verimi, heterojen Fenton prosesinin tekstil endüstrisi atıksuyunun 
arıtımı için uygun bir proses olduğunu göstermektedir.  

KAYNAKÇA
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FOTO-FENTON PROSESİ İLE TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDAN RENK GİDERİMİ

Şefika KAYA1, Yeliz AŞÇI2     

1-2Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Eskişehir / Türkiye

Öz: Tekstil endüstrisi, yoğun renkli ve yüksek miktarda organik kirletici içeren atıksu üretir. Renk problemi, 
boyanın azo, nitro gibi aromatik halkalarına bağlı kromoforik gruptan ileri gelir ve bu yapı biyolojik olarak 
parçalanamaz. Bu çalışmada; foto-Fenton prosesi ile tekstil endüstrisi atıksuyundan renk giderimi incelenmiş-
tir. Renk giderimine etki eden pH, Fe(II) ve H2O2 derişimi, reaksiyon süresi ve ışık şiddeti gibi parametrelerin 
etkisi incelenerek en uygun deneysel koşullar belirlenmiştir. Optimum koşullar altında %100 renk giderim 
verimi elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İleri Oksidasyon Prosesleri, Foto-Fenton, Tekstil Endüstrisi, Atıksu Arıtımı

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

İleri oksidasyon proseslerinin temeli demir iyonunun asidik koşullar altında hidrojen peroksit ile reaksiyona 
girmesine dayanır. Bu reaksiyonun sonunda kuvvetli ve seçici olmayan bir kimyasal oksidan olan hidroksil 
radikalleri oluşur (Değermenci vd., 2014).

Fe(II) + H2O2                Fe(III) +  ∙OH +  OH-                        (1)

Fe(III) + H2O2                Fe(II) +  H2O∙ +  H+                         (2)

Foto-Fenton prosesi, demir iyonu, H2O2 ve UV ışınlarının birlikte uygulandığı bir ileri oksidasyon prosesidir. 
Foto-Fenton proseslerinde temel Fenton reaksiyona ek olarak, aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir (Cetinkaya vd., 
2018; Gonzalez vd., 2018).

Fe(II) + H2O2 +  hν                 ∙OH + Fe(III) + H+                   (3) 

H2O2 + hν               2∙OH                                                          (4)
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Fenton reaktifi ile birlikte UV ışınlarının uygulanması durumunda daha fazla hidroksil radikali üretildiğinden 
organik kirleticiler daha hızlı parçalanır. Ayrıca Fenton prosesine göre demir iyonu kullanımı azaldığından 
çamur oluşumu da daha az olur (Gonzalez vd., 2018). 

AMAÇ

Bu çalışmada tekstil endüstrisi atıksuyunun foto-Fenton prosesi uygulanarak renk giderimi amaçlanmıştır.  pH, 
demir iyonu ve hidrojen peroksit derişimi, reaksiyon süresi ve ışık şiddeti gibi parametrelerin renk giderimi 
üzerine etkisi incelenmiştir.

KAPSAM 

Büyük oranda organik kirletici içeren tekstil endüstrisi atıksularının arıtımı için ileri arıtım tekniklerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu kapsamda foto-Fenton prosesi ile tekstil atıksuyunun artımına etki eden parametreler ince-
lenmiş ve optimum koşullar belirlenmiştir.

YÖNTEM

Deneysel çalışmalarda, baskılı perdelik ve tül üretimi yapan (sentetik tekstil) bir işletmenin atıksuyu kullanıl-
mıştır. Foto-Fenton prosesi deneyleri, içinde 18 adet UV lamba bulunan fotoreaktör cihazında gerçekleştiril-
miştir. pH’ı ayarlanan atıksu numunesi fotoreaktör cihazına yerleştirilmiştir. Numuneye ilk olarak FeSO4.7H2O 
çözeltisi daha sonra H2O2 çözeltisi ilave edilip UV lambalar açılmıştır. Reaksiyon süresi sonunda çöktürme 
işlemi gerçekleştirilerek berrak çözeltinin analizleri yapılmıştır. 

BULGULAR 

-Demir (II) derişiminin etkisi

Demir iyonu derişiminin etkisi ile ilgili çalışmalar 25-500 ppm aralığında yürütülmüştür.

Şekil 1. Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Renk Giderim Veriminin Fe(II) Derişimi ile Değişimi (pH=2, 
H2O2=2000 ppm, reaksiyon süresi 2 saat, 18 adet UV lamba).



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

71

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 1 incelendiğinde demir derişiminin en iyi değer olarak kabul edildiği 300 ppm’de  %99,25 renk giderim 
verimi elde edilmiştir. Düşük Fe(II) derişimlerinde hidroksil radikali üretecek yeterli demir iyonu olmadığın-
dan atıksudaki boya ve diğer organik kirleticilerle etkili bir reaksiyon gerçekleşmez (Su vd., 2011). 

-pH etkisi

pH’ın etkisi 1,5;2;3;4;5 değerlerinde çalışılarak yürütülmüş ve sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Renk Giderim Veriminin pH ile Değişimi (Fe(II)=300 ppm, 
H2O2=2000 ppm, reaksiyon süresi 2 saat, 18 adet UV lamba).

Şekil 2’de görüldüğü gibi maksimum verim pH 2’de elde edilmiştir. Bu pH değerinden sonra renk giderim 
verimlerinde azalma görülmüştür.

-H2O2 Derişiminin Etkisi

Hidrojen peroksit derişiminin etkisi 500-2500 ppm aralığında çalışılmıştır. 

Şekil 3. Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Renk Giderim Veriminin H2O2 Derişimi ile Değişimi (Fe(II)=300 
ppm, pH=2, reaksiyon süresi 2 saat, 18 adet UV lamba).
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Şekil 3 incelendiğinde hidrojen peroksit derişimi 500 ppm’den 1750 ppm derişimine arttığında renk giderim 
verimi de artmış ancak daha sonra azalmıştır. Bu nedenle optimum H2O2 derişimi 1750 ppm olarak belirlen-
miştir. H2O2 hidroksil radikallerinin kaynağı olduğundan organik bileşiklerin bozunmasında önemli rol oynar. 
Bu yüzden hidrojen peroksit derişimi arttığında verim de artar (Chu vd., 2012). 

-Reaksiyon Süresinin Etkisi

Reaksiyon süresinin giderim verimi üzerine etkisi sonuçları Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Renk Giderim Veriminin Reaksiyon Süresi ile Değişimi (Fe(II)=300 
ppm, pH=2, H2O2=1750 ppm, 18 adet UV lamba).

Foto-Fenton prosesi UV ışığı varlığında organik kirleticileri daha hızlı ve etkin bir şekilde parçalamaktadır. 
Şekil 4 incelendiğinde maksimum renk (%99,63) giderim veriminin elde edildiği reaksiyon süresi 60 dakika 
olarak belirlenmiştir. 

 -Işık Şiddetinin Etkisi

Işık şiddetinin etkisinde 6;8;12 adet UV lamba kullanılmış ve sonuçlar Şekil 5’de verilmiştir. 
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Şekil 5. Tekstil Endüstrisi Atıksuyu Renk Giderim Veriminin Reaksiyon Işık Şiddeti ile Değişimi 
(Fe(II)=300 ppm, pH=2, H2O2=1750 ppm, reaksiyon süresi 60 dk).

Şekil 5’te görüldüğü gibi ışık şiddeti arttıkça renk giderim verimi de artmıştır. Deneysel sonuçlara göre 18 adet 
UV lamba varlığında en iyi renk giderim verimine ulaşılmıştır.  

SONUÇ

Bu çalışmada tekstil endüstrisi atıksuyundan foto-Fenton prosesi uygulanarak renk giderimi araştırılmıştır. 
Deneysel sonuçlara göre belirlenen en uygun koşullarda; pH 2, Fe(II) derişimi 300 ppm, hidrojen peroksit 
derişimi 1750 ppm, lamba sayısı 18 adet ve reaksiyon süresi 60 dk’da %100 renk giderim verimi elde edil-
miştir. Foto-Fenton prosesi ile düşük demir iyonu derişimlerinde dahi yüksek renk giderim verimleri elde 
edilebilmektedir. Bu nedenle foto-Fenton proseslerinde oksidasyon hızının fazla ve demir iyonunun az kulla-
nımı nedeniyle çamur oluşumu daha azdır. Sonuç olarak, Foto-Fenton prosesi yüksek renk giderimi ile tekstil 
endüstrisi atıksularının arıtımında uygun bir yöntem olarak kullanılabilir.
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USE OF BIMETALLIC IRON NANOPARTICLES FOR REMOVAL OF ORGANIC 
CONTAMINANTS

Sibel ASLAN

Fırat University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Elazığ /  Turkey

Abstract: Nanoscale zero-valent iron (nZVI) is a powerful alternative reducing agent. nZVI has smaller par-
ticle size, large specific surface area, higher density of reactive surface sites, and greater intrinsic reactivity of 
surface sites. It is easily accessible, effectively degrades pollutants, and generates very little waste and secon-
dary pollutants. Recently, application of nZVI for environmental remediation has significantly increased. Ho-
wever, nZVI particles are easy to be oxidized in water, which could lower its reactivity. In order to overcome 
this issue, a second noble metal, such as palladium (Pd), platinum (Pt), nickel (Ni), silver (Ag) or copper (Cu) 
has been incorporated with nZVI to form nano bimetallic particles. The noble metal catalyzes electron transfer 
and increases the rate of reduction. Bimetallic iron nanoparticles increase the kinetics of the redox reactions 
involved in contaminant remediation, prevent or reduce the formation and accumulation of toxic byproducts. 
The other advantages of bimetallic iron nanoparticles include cost-effectiveness, good corrosion stability, and 
faster contaminant degradation than bare nZVI. Bimetallic iron nanoparticles are widely used in the catalytic 
elimination of various organic pollutants such as dyes, pharmaceuticals, pesticides, etc.  

 Key Words: Nanoscale Zero ValentIiron (nZVI), Bimetallic Particles, Organic Contaminants

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Recently, zero-valent metal-based technology (e.g., ZVI nanoparticles and bimetallic nanoparticles) has ac-
hieved great success in the treatment of various contaminants (Huang et al., 2012). Zero valent iron (ZVI) is 
a moderate reducing agent used to transform contaminants and does not itself act as a catalyst (Comba et al., 
2011; Mukherjee et al., 2016). ZVI has been successfully used in the treatment of various groundwater and soil 
contaminants including a large variety of organic (e.g., chlorinated organic solvents, polychlorinated biphenyls 
(PCBs), dyes), heavy metals (e.g., arsenic, chromium), and nitrates (Lien and Zhang, 2007; Zhou et al., 2018). 

Metallic ZVI can form redox couples with several environmentally significant and redox-amenable electron 
acceptors including hydrogen ions (i.e., protons), dissolved oxygen, nitrate, sulfate, and carbonate (Lien and 
Zhang, 2007). Although, ZVI technology is one of the most promising pollution control technologies received 
great attention in recent years, it still has some limitations: (1) ZVI has a small specific surface area, poor 
adsorption performance and low reactivity; (2) The removal efficiency over certain contaminants such as 
aromatic organic chlorides is low; (3) The ZVI surface is easily oxidized to iron oxides and hydroxides (Zhou 
et al., 2018). A method to solve of these problems is the preparation of nanoscale zero-valent iron (nZVI) 
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(Zhou et al., 2018). nZVI particles are sub-micrometer particles of iron metal and their sizes range from 1 to 
100 nm (Zhang, 2003; Comba et al., 2011; Mohmood et al., 2013). Compared to microscale zero valent iron 
(mZVI) particles, nZVI particles have larger surface area and higher density of reactive surface sites. These 
characteristics may promote the contact of pollutants with ZVI, accelerate the reaction rate by improving the 
reactivity of ZVI, and provide greater density of reactive sites for reduction and adsorption of contaminants 
thus increasing the removal rate and capacity of nZVI (Zhang, 2003; O’Carroll et al., 2013; Mohmood et al., 
2013; Mansouriieh et al., 2016; Zhou et al., 2018). Moreover, nZVI particles have also several advantages: 
(1) effective for the transformation of a large variety of environmental contaminants, (2) inexpensive, (3) ge-
nerate the nontoxic end product, (4) increase the reductive degradation reaction rate, and (5) control over the 
risk of release of toxic intermediates (Zhang, 2003; Mukherjee et al., 2016). nZVI technology was first tested 
for contaminated water treatment by Wang and Zhang at Lehigh University, USA and since then nZVI has 
been extensively investigated for water treatment and contaminated soil remediation (Crane and Scott, 2012; 
O’Carroll et al., 2013). They have been used for the removal/degradation of a wide variety of contaminants 
including pharmaceuticals, dyes, pesticides, heavy metals, phosphate, nitrate, etc. (Almeelbi and Bezbaruah, 
2012; Crane and Scott, 2012; Mohmood et al., 2013). 

BIMETALLIC PARTICLES

nZVI particles are easy to be oxidized in water, which could lower its reactivity. In order to overcome this is-
sue, bimetallic nanoparticles were developed. Bimetallic nanoparticles (BPs) are constituted by loading noble 
metal with a higher reduction potential such as palladium (Pd), platinum (Pt), nickel (Ni), silver (Ag) or copper 
(Cu) onto the surface of nZVI particles (O’Carroll et al., 2013; Zhou et al., 2018). When nZVI is combined 
with a noble metal with low reactivity, the introduced noble metal can absorb H2 produced by iron corrosion 
in water, and insert it into the lattice to form strong reducing H (Zhou et al., 2018). The noble metal doping 
on ZVI catalyzes electron transfer and increases the rate of reduction (O’Carroll et al., 2013; Fu et al., 2014).  
Bimetallic iron nanoparticles increase the kinetics of the redox reactions involved in contaminant remediation, 
prevent or reduce the formation and accumulation of toxic byproducts (Cook, 2009; Mansouriieh et al., 2016). 
The other advantages of bimetallic iron nanoparticles include cost-effectiveness, good corrosion stability, and 
faster contaminant degradation than bare nZVI (Cook, 2009; Grieger et al., 2010; Liu et al., 2014). Bimetallic 
iron nanoparticles are widely used in the catalytic elimination of various organic pollutants such as dyes, phar-
maceuticals, pesticides, etc.  Reactions between them (pollutants and nanoparticles) can be mainly divided in 
4 types: a) catalytic replacement reactions for removal of heavy metals, b) hydrodehalogenation reactions (in 
case of halogenated hydrocarbons), c) azo and nitro hydrogenation reactions (for azo and nitro) compounds, 
and d) hydrodeoxygenation reactions (for oxyanions). 
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APPLICATION of BIMETALLIC IRON NANOPARTICLES FOR REMEDIATION of ORGANIC 
CONTAMINANTS

Removal of Pesticides

Mansouriieh et al. (2016) evaluated the efficiency of bimetallic Fe/Ni nanoparticles for the removal of profe-
nofos (PFF) organophosphorus pesticide from aqueous solution. They observed that the adsorption capacity 
of the PFF increased as the pH of the solution increased from 2 to 7 and a maximum efficiency was observed 
at pH 7. Equilibrium data were well-fitted to the Langmuir isotherm model, indicating monolayer coverage of 
PFF molecules on the outer surface of the Fe/Ni nanoparticles. The experimental results followed the pseudo-
second-order kinetic model suggest that the adsorption rate was more dependent on the availability of adsorpti-
on sites than on the concentration of PFF in the solution.  Thermodynamic parameters indicated a spontaneous 
and endothermic process.

Removal of Dyes

Satapanajaru et al. (2011) investigated effectiveness of nZVI to treat Reactive Black 5 (RB5), Reactive Red 
198 (RR198), a mix of both dyes and textile wastewater. Their results show that when Pd was used as catalyst, 
dye degradation for RB5 and RR 198 was approximately four–five times higher than those of RB5 and RR 198 
degradation by nZVI alone at the same dosage.

Removal of Chlorinated Organic Compounds

Lien and Zhang (2007) investigated the catalytic properties of palladium for hydrodechlorination of trichlo-
roethylene (TCE) using nanoscale zero-valent iron particles. They used the ratio of palladium to iron range of 
1–50% by weight and observed that the higher degradation rates of TCE were produced by nanoscale Pd/Fe 
particles with 1 and 5% palladium. The reactivity of nanoscale Pd/Fe particles (with 1% Pd) was greater than 
the unpalladized nanoscale Fe particles by a factor of about 70.

He and Zhao (2005) studied dechlorination of trichloroethene (TCE) and polychlorinated biphenyls (PCBs) 
using starch-stabilized Fe/Pd bimetallic nanoparticles. Monometallic Fe nanoparticles (starch-stabilized or 
not) did not show any significant degradation of PCBs within the test period of 100 h. In contrast, the starch-
stabilized bimetallic (Fe/Pd) particles were able to transform over 80% PCBs under otherwise identical con-
ditions.

Removal of Pharmaceuticals

Dong et al. (2018) compared the removal of tetracycline (TC) by Fe/Ni bimetallic nanoparticles and nZVI in 
the aqueous solution. The addition of nickel could greatly enhance the removal efficiency of nZVI. The remo-
val efficiency increased with the decrease of solution pH and the optimal pH was 5. 
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Aslan et al. (2016) evaluated the removal performance of tetracycline antibiotics, tetracycline (TC), oxytet-
racycline (OTC), and chlortetracycline (CTC), from aqueous solution by nanoscale Cu/Fe bimetallic particles 
was investigated. The removal of TCs above 90% was achieved at optimum conditions.

CONCLUSION

Bimetallic iron nanoparticles were developed to overcome the oxidizing problems of zero valent iron nano-
particles. The literature review shows that bimetallic iron nanoparticles have been successfully used in the 
catalytic elimination of various organic contaminants such as pesticides, dyes, chlorinated organic compounds, 
and pharmaceuticals. 
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OLIVE POMACE AS AN ALTERNATIVE ADSORBENT FOR DYE REMOVAL: A REVIEW

Sibel ASLAN

Fırat University, Faculty of Engineering, Department of Environmental Engineering, Elazığ / Turkey

Abstract: The olive oil industry is in constant growth worldwide and particularly in the Mediterranean co-
untries, i.e., Spain, Italy, Greece, Turkey, Tunisia and Morocco.  The consumption of large quantities of water 
during extraction of olive oil leads to generation of highly polluted wastewaters depending on the olive oil 
production system. Also, solid residues known as “olive cake” or “olive pomace” are generated. Olive po-
mace (OP) is an agro-industrial by-product that remains after pressing olives during olive oil production. OP 
contains on average 5–8% of residual oil with 25–55% of vegetable water, the rest being solid matter. OP has 
been used as a source of heat energy, natural fertilizer, and additive in animal food. Olive-based adsorbents 
are used for the removal of heavy metal ions and various organic pollutants such as dyes, pesticides and drugs 
from aqueous solution. Adsorption on activated carbon (AC) is widely used method for removing dyes from 
aqueous solutions. However, AC is an expensive adsorbent. Recently, low-cost potential adsorbents from ag-
ro-industrial wastes have been proposed. OP and AC from OP were utilized for the adsorption of various dyes 
such as Basic Green 4 (BG4), Disperse Orange (DO), Disperse Red (DR), Disperse Blue 73 (DB), Methylene 
Blue (MB), Yellow Basic 28 (YB28). 

Key Words: Olive Oil, Olive Pomace, Adsorption, Adsorbent, Dye Removal 

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Dyes are complex molecules which are used by various industries such as textile, cosmetic, paper, leather, 
rubber and printing industries (Dawood and Sen, 2014).  Dyes are important aquatic pollutants which are of 
great environmental concern due to their widespread usage (Bhatnagar et al., 2014; Gupta et al., 2015). Parti-
cularly, textile industries consume large quantities of water for fabric processing and generate large volumes of 
liquid effluent, especially rich in dyes (Hameed et al., 2009). About 17 - 20% of freshwater pollution is caused 
by textile effluents (Gupta et al., 2015). Other industries such as pulp and paper mills, dyestuff, distilleries, 
and tanneries also produce highly colored waste water (Nayana and Pushpa, 2016). It has been estimated that 
the total dye consumption in textile industry worldwide is more than 10,000 tons per year and about 10–15% 
of these dyes are released as effluents during the dyeing processes (Dawood and Sen, 2014). The worldwide 
high level of production and extensive use of dyes generates colored wastewaters and toxic impacts of these 
wastewaters on plants, soil, aquatic organisms and human health were also reported (Bhatnagar et al., 2014; 
Raman and Kanmani, 2016). The most synthetic dyes and their degradation by-products are toxic, mutagenic 
and carcinogenic (Baccar et al., 2013; Mahmoud, 2016; Chaukura et al., 2016). Discharging of dyes into wa-
ter resources even in small amounts may affect the photosynthetic aquatic plants and algae by hindering light 
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absorption and may also be toxic to some aquatic life due to presence of aromatics, metals, chlorides, etc., in 
them (Aksu, 2005; Hazzaa and Hussein, 2015; Mahmoud, 2016).

TREATMENT METHODS of DYES

Various physical/chemical methods, such as chemical coagulation/flocculation, ozonation, oxidation, filtrati-
on, ion exchange, irradiation, precipitation, adsorption, photolysis, chemical oxidation and reduction, electroc-
hemical methods, and biological processes have been used for the color removal from dye containing effluents 
(Hameed et al., 2009; Saratale et al., 2011; Hazzaa and Hussein, 2015; Mahmoud, 2016). Although some of 
these techniques have been shown to effective, they have disadvantages such as excess amount of chemical 
usage, generation of significant amounts of sludge that need further disposal, costly plant investment and ope-
ration expenses, lack of effective color reduction, and sensitivity to a variable wastewater input (Banat et al., 
1996).  Among various water treatment technologies, adsorption process has proven to be very effective in tre-
ating colored effluents in terms of simplicity of design, initial cost, ease of operation and insensitivity to toxic 
substances (Baccar et al., 2013; Bhatnagar et al., 2014; Dawood and Sen, 2014; Hazzaa and Hussein, 2015).  
Activated carbon (AC) is a very effective adsorbent for various types of dyes due to its large specific surface 
area, low density, chemical stability, adequate pore size distribution, relatively high mechanical strength, and 
suitability for large scale production (Uğurlu et al., 2007; Saratale et al., 2011; Hazzaa and Hussein, 2015). 
However, widespread use of AC is restricted because of the high cost (Aziz et al., 2009; Ali, 2010; Saratale 
et al., 2011; Baccar et al., 2013). Recently, many investigations were conducted on usage of less expensive 
alternative adsorbent materials which are industrial and agricultural by-products. 

DECOLORIZATION of DYES by OLIVE POMACE

Olive pomace (OP) is an agro-industrial by-product that remains after pressing olives during olive oil produc-
tion. An average 35-45 kg of olive pomace per 100 kg of olive is obtained. While the average world production 
of olive oil is 2,5.106 tons (Abdel-Ghani et al., 2016), olive oil production for 2017-2018 season was estimated 
as 3,313,000 tons with 28% increase compared to 2016-2017 season (Zolichová, 2018). Turkey is one of the 
Mediterranean countries which are in first range of olive and olive oil producing (Kula et al., 2008). The annual 
production of olive oil in Turkey is 100,000–250,000 tons (Akar et al., 2009). The olive oil production in 2017-
2018 season in Turkey has been estimated as 263,000 tons (Zolichová, 2018). Although the OP composition 
is variable and depends, principally, on the different extraction systems, variety and ripening index of fruits 
(Di Serio et al., 2011), OP contains on average 5–8% of residual oil with 25–55% of vegetable water, the rest 
being solid matter (Göğüş and Maskan, 2006). OP has been used as a source of heat energy, natural fertilizer, 
and additive in animal food (Akar et al., 2009). Olive-based adsorbents are used for the removal of heavy metal 
ions and various organic pollutants such as dyes, pesticides and drugs from aqueous solution. 

Rizzi et al. (2017) studied the removal of two different disperse azoic dyes, Disperse Orange (DO) and Dis-
perse Red (DR), using untreated olive pomace. At OP dosages of 0.25, 0.50, 1.00, and 3.00 g for 40 ml of dye 
solutions, the removal efficiencies for DO and DR were 98, 97, 99, 97% and 98, 97, 99, 97%, respectively. 
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Koçer and Acemioğlu (2015) were used olive pomace as an alternative low-cost adsorbent for the removal of 
Basic Green 4 (BG4) from aqueous solution. Also, they compared the adsorption capacity of olive pomace 
and commercial activated carbon (CAC). They observed that a rapid adsorption occurred in a first few min 
and then a gradual increase in the adsorption maintained up to 120 min as a function of contact time for each 
adsorbent dose. The experimental adsorption capacities of the CAC and the OP for the adsorption of BG4 was 
determined as 200 mg/g (100%) and 19.55 mg/g (97.75%), respectively. The adsorption isotherm was in con-
sistent with the Langmuir, Freundlich, Temkin, and Dubinin–Raduskhevich (D–R) isotherm models and with 
the pseudo-second order kinetic model.

Akar et al. (2009) performed a study on evaluating of olive pomace for the elimination of reactive textile dye, 
Reactive Red 198 (RR198), from aqueous medium and an actual effluent. According to their study, the highest 
dye biosorption capacity was found to be 44.23 mg/g at the optimum pH value of 2.0. They concluded that 
as the pH is increased from 2 to 9, the surface charge on the biomass surface will become negative and thus 
the biosorption capacity of olive pomace will sharply decrease. At that study, the kinetic and equilibrium data 
fitted well with the pseudo second-order kinetic model and the Langmuir isotherm model, respectively.

CONCLUSION

The worldwide high level of production and extensive use of dyes is one of the most environmental problems. 
Although various methods for the removal of dyes from wastewater have been used, there is a need treatment 
method which can effectively remove all types of dyes at low cost. Adsorption on AC is widely used method 
for removing dyes from aqueous solutions. However, high-cost of AC is restricts its widespread use. Recently, 
low-cost potential adsorbents from agro-industrial wastes have been extensively investigated. The literature 
review reveals that olive pomace and activated carbon obtained from olive pomace may be alternative low-cost 
adsorbent for dye removal from wastewater.  
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HAZIR BETON SANTRALLERİNDE ATIK SU  ÖZELLİKLERİ VE ARITMA YÖNTEMLERİ

Ali Rıza DİNÇER1, İbrahim Feda ARAL2

1Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ / Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ / Türkiye

Öz: Beton santrallerinde geri kazanılmış sular: artık beton içerisindeki su, beton taşıyıcılar, mikserler (karıştı-
rıcılar), pompaların temizliği sonrası oluşurlar. Beton santrallerinde evsel ve proses kaynaklı olmak üzere iki 
tip atık su oluşmaktadır. Evsel atık sular paket arıtma tesisinde arıtılır ya da taşıma usulü ile ilgili birimlerin 
izniyle uygun yerlere (arıtma tesislerine) transfer edilir. İnsan kaynaklı sular yüksek organik madde içeriği 
nedeniyle beton üretiminde kullanılmamalıdır (54 g BOI5/ kişi.gün). Proses kaynaklı olan ve tekrar kullanıla-
cak olan atık sular  (Beton işlemlerinde, temizleme vb işlemlerinden kaynaklanan atık sular) toplama havuzu 
(çöktürme) ve karıştırma havuzu (homojenizasyon) ünitelerinden geçirilir. Bu havuzdan kaçan askıda katı 
maddeler (AKM) toplama havuzlarında biriktirilir karıştırılarak tekrar beton üretiminde kullanılır (kısmi kul-
lanım).  Çöktürme tankı çıkışı KOI(40mg/l), yağ ve gres (<10 mg/l), AKM(28 mg/l), pH=12.22 bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Beton Santraller, Atık Su Özellikleri, Atıksu Arıtımı

GİRİŞ

Geri kazanılan sularda fiziksel ve kimyasal parametreler dikkate alınmıştır (TSEN1008). Karıştırma suyunun 
fiziksel analizinde: sıvı ve katı yağlar (leke yok), deterjan (köpük yok), renk (berrak olmalıdır), koku (ko-
kusuz), pH (dört üzeri), organik madde (düşük) hesap (TS EN 1008). Karıştırma suyunun kimyasal analizi: 
Klorürler (öngerilmeli beton ve şerbet için <500 mg / L), SO4

-2 (<2000 mg / l), Na2O (<1500 mg / l), şekerler 
(<100 mg / l), P2O5 (<100 mg / 1), NO3

-1 (<500 mg / 1), Pb + 2 (<100 mg / 1), Zn + 2 (<100 mg / 1) (TS EN 
1008). Bu atık sular: Karıştırıcılar, taşıyıcı bantların temizliği, mikserler, pompaların yıkanması, beton kesme 
ve aşındırma, vakumlama sonucunda oluşan sulardır. Geri kazanılan karışık su donatılı ve donatısız betonlarda 
kullanılabileceği belirtilmektedir (TSEN 1008)  . Geri kazanılan suyun imal edilecek  betonlarda olası etkisi 
dikkate alınmalıdır. Eğer geri kazanılmış atık su ve katı maddeler daha fazla kullanılması durumunda betonda 
yeterli testler mutlaka yapılmalıdır (Turan, vd., 1990). Beton sanayinde geri kazanılan atık sular ve temiz su 
karışımından üretilen beton örneklerinde priz süresi bir saatten az olmalı. Karışım suları sonucu elde edilen 
numune priz başlangıç süreleri, deiyonize su kullanılarak yapılan beton örneklerine göre %25’ten fazla sapma 
göstermemelidir.  Yedi ve 28 günlük basma dayanımı deneylerinde  deiyonize su ve karma sular arasında be-
lirgin bir fark (<%90) olmamalıdır. 
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MATERYAL ve METOT

Şekil.1, Şekil.2 ve Şekil.3’de farklı arıtma sistemleri gösterilmiştir. Beton üretiminden ve işletmeden kaynak-
lanan atık sular, tekrar kullanım amacına göre arıtma işlemleri gösterilmiştir. Beton üretiminde kullanılacak 
sularda TS EN 1008 analizleri yapılmalıdır. Bu sularda kimyasal ya da fiziksel parametrelerden bir ya da bir-
den fazla parametrenin yüksek çıkması durumunda parametreye özgü arıtma metotları uygulanır. 

Şekil 1. Beton Üretiminde Kullanılacak Basit Atık Su Arıtma Sistemi

Şekil 2. Beton Üretiminde ya da Temizlik ve Yıkama Amacıyla Kullanılacak Basit Atık Su Arıtma  
Sistemi.



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

87

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

Şekil 3. Beton Üretiminde, Temizlik ya da Evsel Kullanma Amacıyla İleri Atık Su Arıtma   Sistemi

Tablo 1. Beton Santrali Atık Su Analizi Sonuçları

Parametre Giriş Çıkış

KOI(mg/l) 90 40

AKM(mg/l) 483 28

pH 12.86 12.22

Yağ ve Gres (mg/l) <10 <10

SONUÇ ve TARTIŞMA

Örnek bir tesisten (arıtma tesisi Şekil.1’e uymaktadır) alınan atık su örneği analiz sonuçları Tablo.1’de veril-
miştir. 

Şekil 1’de çöktürme, yağ tutucu ve karıştırma havuzları görülmektedir. Su ve askıda katı maddeleri içeren bu 
suların beton üretiminde kullanımı kısıtlıdır. Katı madde yoğunluğu tam bilinmediğinden beton kalitesinde 
problemler oluşturacaktır.  Su ve katı madde seperatörler le ayrıldıktan sonra katı madde tekrar tasnif edilir. 
Seperatörden çıkan sular belli yüzdelerle beton üretiminde kullanılır. Bu tesislerde temel arıtma mekanizması 
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basit çöktürme işlemidir. Çöktürme işleminin temel amacı çökebilen inorganik malzemeyi çöktürmektir. Kum 
ve çakıl gibi inorganik malzemeler ayrık çökelme  ile giderilmektedir (Peker, 2007). Bu havuzlarda çöktürme 
süreleri 1-2 saat olması uygundur. 

Beton üretiminde ya da temizlik ve yıkama amacıyla kullanılacak basit atık su arıtma   sistemi Şekil.2’de 
görülmektedir. Mikser yıkama, taşıyıcı bantların temizliği, yer yıkama suları, özelliğini yitiren geri alınan 
beton su ve katı madde ayrımı sonucu oluşan beton suları  çöktürme tankına verilir. Beton suları direk olarak 
“Çöktürme Tankı II” havuzuna verilmelidir. Katı madde yoğunluğu fazla olan sular çöktürme, yağ tutucu ve 
“Çöktürme Tankı II” ve “Bekletme Tankına” verilir. Katı maddeler tekrar kullanılmak üzere tasnif edilir. Katı 
madde ve yağ, gres içermeyen bu duru sular belirli oranlarda temiz su kullanılarak tekrar beton üretiminde 
kullanılır. Beton santrallerinde en çok tercih edilen sistem dir. 

Şekil.3’de beton üretiminde, temizlik ya da evsel kullanma amacıyla kullanılacak ileri atık su arıtma   sis-
temi görülmektedir. Mikser yıkama, yer yıkama ve bant suları, tesise tekrar gelen ve özelliğini kaybetmiş 
betonlardan ayrılan sular Çöktürme I ve Çöktürme II tanklarına alınır. Dip kısımda bulunan maddeler tekrar 
kullanılmak üzer agrega ve kum bölümlerine gönderilir. Çöktürme tankından çıkan sular ağır metal ve yağ ve 
gres gibi kolloidal ya da yüzer formda olan kirleticiler demir ve alüminyum tuzlarıyla çöktürülerek ayrılmaya 
çalışılır. Organik ve inorganik maddeler yönünden uygun olmayan sular ileri arıtma olarak nitelediğimiz mikro 
filtrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ya da ters osmoz sistemlerinden geçirilerek temiz su olarak tamamı 
üretimsel ya da evsel olarak kullanılır.

KAYNAKLAR

 Muslu, Y., (1985). Su Temini ve Çevre Sağlığı, Cilt III, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Peker, İ., (2007).  Çevre Mühendisliğinde Temel Süreçler. Birsen Yayınları.

TS EN 1008, (Nisan 2003). ICS 91.100.30, Beton - Karma Suyu - Numune Alma, Deneyler       ve Beton 
Endüstrisindeki İşlemlerden Geri Kazanılan Su Dâhil, Suyun, Beton Karma Suyu Olarak Uygunluğunun 
Tayini Kuralları, 14 s.

TS EN 206-1, (Nisan 2002). ICS 91.100.30, Beton- Bölüm 1:  Özellik, Performans, İmalat      ve Uygunluk, 
71s.

Turan, M., Aral, N., Aral, F., (1990). The products and environmental impacts in sand-gravel (quaries), Int., 
AMCE Conference “Signal and Systems” Sept. 3-5. Cetince (Yugoslavie) Proceedings, pp:139-145.

TS 706 EN 12620+A1, (2009).  ICS 91.100.30, Beton Agregaları, 35 s. 



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

89

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

ÖRNEK BİR METAL VE KALIP ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA TOPLAM   VE ÇÖZÜNMÜŞ 
KOI DEĞİŞİMİ VE ARITMA YAKLAŞIMI

                                       Ali Rıza DİNÇER1,   Yalçın GÜNEŞ2, Deniz İZLEN ÇİFTÇİ3       

1-2-3 Department of Environmental Engineering, Namık Kemal University, Tekirdağ / Türkiye       

Öz: Metal  ve Kalıp endüstrisinden alınan numuneler krom giderme ünitesi, siyanür giderme ünitesi, yağlı 
atıksu havuzu, asitli atıksu havuz ve prosesten kaynaklanan diğer atıksular olmak üzere  beş ayrı noktadan 
alınmıştır.  Bu numunelerde toplam ve çözünmüş KOİ analizleri yapılmıştır. Ham giriş atıksu  toplam KOI= 
183-204 mg/l, krom ünitesi arıtma çıkışı toplam KOI= 29-45 mg/l, asit havuzu toplam KOI= 3405-6688 mg/l, 
siyanür giderim ünitesi toplam KOI= 2-21 mg/l, yağ ayırma havuzu çıkış suyu toplam KOI=2291-3408 mg/l 
dir.  Siyanür, krom, yağ ayırma ünitesi, asit havuzu ve diğer ünitelerden gelen atıksular dengeleme havuzunda 
toplanmaktadır. Bu atıksular kimyasal arıtma(koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme) ünitelerinden geçtikten 
sonra basınçlı kum filtresi ve aktif karbon filtrelerinden geçirilmektedir. Bu atıksuların arıtılmasında yağ ve 
gresin filtrelerde oluşturacağı problemler nedeniyle diğer atıksulardan ayrılarak biyolojik arıtma tesisinde arı-
tılmalıdır. Yağ ve gress içeren ve tesiste muhtemel HOCl kullanımından kaynaklanan ( aktif klor içeren)atık 
sular aktif karbon ünitelerine kesinlikle verilmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Metal Sanayi, Yağ ve Gress, Kimyasal Arıtma, Siyanür, Krom 

GİRİŞ

Bu sanayi kolu için beş tip atıksu oluşum kaynağı mevcuttur. Krom giderme ünitesi çıkış suyu, siyanür gider-
me ünitesi çıkış suyu, yağlı atıksu havuzu çıkışı, asitli atıksu havuzu çıkışı ve prosesten kaynaklanan diğer 
atıksular. Bu atıksular yüksek konsantrasyonlarda zararlı ağır metaller(krom, nikel, bakır vb) içerir. Nikel, 
krom  gibi metallerin bir çoğu arıtılmadan deşarj edildiğinde çevre için oldukça zararlıdır.

Metal kaplama endüstrisinde şehir suyu genellikle çözücü, temizlik ve durulamalarda kullanılır. Asit kaplama 
işlemlerinde de-iyonize su durulama amacıyla kullanılır. Banyo yıkama sularında kaplama ve yıkama sonrası 
solvent, yağ-gress, organik bileşikler, krom, bakır, çinko, kurşun, nikel ve demir gibi anyon ve katyonlar oluşur 
(Qin, 2002). Metal kaplama endüstrisi, yüksek miktarda atık su üreten ana kimyasal işlemlerden biridir. Atık su 
alkali temizlik maddeleri, siyanürler, ağır metaller (başlıca krom, nikel, çinko…), yağ çözücü, katı yağlar gibi 
çeşitli toksik maddeleri içerir (Oden, 2018).

Ağır metallerin çözünmez bir hidroksid formunda çökelmesi, ağır metal içeren atık suyu arıtmak için en et-
kili ve ekonomik yöntemdir. Çökeltme yönteminin ana fikri, atık suyun pH’ni ayarlamak ve kolloidal madde 
olarak kirletici maddeleri uzaklaştırmak için alüminyum veya demir tuzları gibi kimyasal pıhtılaştırıcılar ek-
lemektir (Al-Shannag, 2015).
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Bu çalışma kapsamında örnek bir metal kaplama ve kalıp sanayinde mevcut arıtma tesisinde kimyasal proses-
lerden kaynaklanan atık sular ve evsel atık sular kirlilik özelliklerine(Toplam ve çözünmüş KOI) bağlı olarak 
ayrık yada birleşik arıtılması durumunda muhtemel sonuçları çalışılmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Metal kaplama ve kalıp endüstrisi krom giderme, siyanür giderme, yağ giderme, asitli atık su havuzu ve pro-
sesten kaynaklanan diğer atık su ünitelerinden oluşmaktadır. Mevcut arıtma tesisi ünitelerinden numuneler 
alınarak toplam ve çözünmüş KOI değerleri ölçülmüştür. 

Bu çalışmada kullanılan atık sular metal kaplama ve kalıp sanayinden alınarak laboratuvarda çalışılmıştır. İlk 
olarak, bu suyun atık su özellikleri(KOI) belirlenmiştir. Tablo 1’de bu atık suyun karakteristik özelliği görül-
mektedir.  Analizler, analitik reaktif kimyasallar kullanılarak ve Standart Metodlara uygun olarak (APHA, 
2005) yapılmıştır.

Tablo 1. Metal Sanayinden Kaynaklanan Atık Suda Toplam ve Çözünmüş KOI Değişimi

Üniteler Toplam 
KOI(mg/l)

Çözünmüş 
KOI(mg/L)

Krom Ünitesi çıkış 29-45 8-40

Siyanür Ünitesi çıkış 2-21 13

Yağ ayırma havuzu 2291-2578 2133-2354

Asit Havuzu

Üretimden kaynaklanan diğer atıksular

3405-6688

183-204

3050-4147

82-148

SONUÇ

Tablo.1’de verilen atık sulardan krom giderme ünitesi çıkışı, siyanür giderme ünitesi çıkışı, yağlı atık su havu-
zu çıkışı ve asitli atık su havuzu çıkış suları yağ ayırma havuzuna gelmektedir. Daha sonra bu sular diğer atık 
sularla (evsel hariç) birleşerek büyük dengeleme havuzuna gelmektedir. Buradan çıkan sular kimyasal arıtma 
(koagülasyon-flokülasyon-çöktürme) işlemine tabi tutulmaktadır. Kimyasal arıtmadan çıkan sular basınçlı kum 
filtresi ve aktif karbon kolonlarından geçirilmektedir. Kimyasal kaynaklı atık suların ön arıtma(krom giderme, 
siyanür giderme, yağ giderme vs)+kimyasal arıtma+basınçlı filtre+adsorpsiyon(aktif karbon) kolonlarından 
geçirilmesi durumunda çıkış standartları olan 100 mg/l KOI değerinin altına düşmemektedir. Bu durumda çıkış 
standartlarının tutturulması amacıyla kimyasal arıtmaya gelen bazı suların(yağ içeren atıksular+asitli atıksu-
lar) evsel atıksularla birleştirilip arıtılması planlanmıştır.   Ayrıca tesiste evsel atıksuların arıtıldığı yaklaşık ola-
rak 300m3’lük  biyolojik arıtma tesisi mevcuttur.  Analiz sonuçlarından hareketle asitli atık suların(çözünmüş 
KOI=3050-4147 mg/l) ve yağlı atıksuların KOİ değerleri’nin(Çözünmüş KOI=2133-2354 mg/l) diğer atıksu-
lara göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Kimyasal arıtma esas olarak kolloidal ve askıda maddelerden 
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kaynaklanan KOİ’yi gidermede etkili olup, çözünmüş KOİ’yi gidermede etkin değildir. Dolayısıyla bu iki atık 
suyun (asitli atık sular ve yağlı atık sular) kimyasal arıtma yerine yağ ayırma ünitesinden sonra biyolojik arıt-
maya verilmesi uygun görülmüştür. Ayrıca bu iki suyun toplam günlük debisi yaklaşık 20-30 m3 olduğundan, 
biyolojik reaktörde(300 m3) hidrolik bekletme süresi açısında bir problem teşkil etmemektedir. Bu işlemin 
yapılması durumunda kimyasal arıtma çıkış KOİ değerlerinde(<100 mg/l) önemli oranlarda bir düşüş beklen-
mektedir. Bunlara ek olarak yağ ayırma ünitesi atık sularının aktif karbon ünitesine gelmesi durumunda aktif 
karbon verimini ve kullanım süresini önemli oranda artıracağı düşünülmüştür.

 Gerek siyanür giderme ünitesinde gerekse diğer atık sulardan gelecek birtakım oksitleyici maddeler (hipoklorit 
gibi) aktif karbonun yapısını bozmaktadır. Bu durumda aktif karbon öncesi giriş atık sularında de-klorizasyon 
işlemi yapılmalıdır.

Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra kimyasal arıtmadan çıkan suların bir kısmı aktif karbon kolonuna ve-
rilmesi durumunda çıkış standartlarının yükseldiği(<100 mg/l) ve aktif karbon adsorpsiyon veriminin arttığı 
görülmüştür.
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ÖRNEK BİR METAL VE KALIP ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDA TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ 
KOI DEĞİŞİMİ VE ARITMA YAKLAMIŞI

Ali Rıza DİNÇER1,   Yalçın GÜNEŞ2, Deniz İZLEN ÇİFTÇİ3      

1-2-3 Department of Environmental Engineering, Namık Kemal University, Tekirdağ / Türkiye       

Öz: Metal  ve Kalıp endüstrisinden alınan numuneler krom giderme ünitesi, siyanür giderme ünitesi, yağlı 
atıksu havuzu, asitli atıksu havuz ve prosesten kaynaklanan diğer atıksular olmak üzere  beş ayrı noktadan 
alınmıştır.  Bu numunelerde toplam ve çözünmüş KOİ analizleri yapılmıştır. Ham giriş atıksu  toplam KOI= 
183-204 mg/l, krom ünitesi arıtma çıkışı toplam KOI= 29-45 mg/l, asit havuzu toplam KOI= 3405-6688 mg/l, 
siyanür giderim ünitesi toplam KOI= 2-21 mg/l, yağ ayırma havuzu çıkış suyu toplam KOI=2291-3408 mg/l 
dir.  Siyanür, krom, yağ ayırma ünitesi, asit havuzu ve diğer ünitelerden gelen atıksular dengeleme havuzunda 
toplanmaktadır. Bu atıksular kimyasal arıtma(koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme) ünitelerinden geçtikten 
sonra basınçlı kum filtresi ve aktif karbon filtrelerinden geçirilmektedir. Bu atıksuların arıtılmasında yağ ve 
gresin filtrelerde oluşturacağı problemler nedeniyle diğer atıksulardan ayrılarak biyolojik arıtma tesisinde arı-
tılmalıdır. Yağ ve gress içeren ve tesiste muhtemel HOCl kullanımından kaynaklanan ( aktif klor içeren)atık 
sular aktif karbon ünitelerine kesinlikle verilmemelidir. 

 Metal Sanayi, Yağ ve Gress, Kimyasal Arıtma, Siyanür, Krom 

GİRİŞ

Bu sanayi kolu için beş tip atıksu oluşum kaynağı mevcuttur. Krom giderme ünitesi çıkış suyu, siyanür gider-
me ünitesi çıkış suyu, yağlı atıksu havuzu çıkışı, asitli atıksu havuzu çıkışı ve prosesten kaynaklanan diğer 
atıksular. Bu atıksular yüksek konsantrasyonlarda zararlı ağır metaller(krom, nikel, bakır vb) içerir. Nikel, 
krom  gibi metallerin bir çoğu arıtılmadan deşarj edildiğinde çevre için oldukça zararlıdır.

Metal kaplama endüstrisinde şehir suyu genellikle çözücü, temizlik ve durulamalarda kullanılır. Asit kaplama 
işlemlerinde de-iyonize su durulama amacıyla kullanılır. Banyo yıkama sularında kaplama ve yıkama sonrası 
solvent, yağ-gress, organik bileşikler, krom, bakır, çinko, kurşun, nikel ve demir gibi anyon ve katyonlar oluşur 
(Qin, 2002). Metal kaplama endüstrisi, yüksek miktarda atık su üreten ana kimyasal işlemlerden biridir. Atık su 
alkali temizlik maddeleri, siyanürler, ağır metaller (başlıca krom, nikel, çinko…), yağ çözücü, katı yağlar gibi 
çeşitli toksik maddeleri içerir (Oden, 2018).

Ağır metallerin çözünmez bir hidroksid formunda çökelmesi, ağır metal içeren atık suyu arıtmak için en et-
kili ve ekonomik yöntemdir. Çökeltme yönteminin ana fikri, atık suyun pH’ni ayarlamak ve kolloidal madde 
olarak kirletici maddeleri uzaklaştırmak için alüminyum veya demir tuzları gibi kimyasal pıhtılaştırıcılar ek-
lemektir (Al-Shannag, 2015).
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Bu çalışma kapsamında örnek bir metal kaplama ve kalıp sanayinde mevcut arıtma tesisinde kimyasal proses-
lerden kaynaklanan atık sular ve evsel atık sular kirlilik özelliklerine(Toplam ve çözünmüş KOI) bağlı olarak 
ayrık yada birleşik arıtılması durumunda muhtemel sonuçları çalışılmıştır. 

MATERYAL ve METOD

Metal kaplama ve kalıp endüstrisi krom giderme, siyanür giderme, yağ giderme, asitli atık su havuzu ve pro-
sesten kaynaklanan diğer atık su ünitelerinden oluşmaktadır. Mevcut arıtma tesisi ünitelerinden numuneler 
alınarak toplam ve çözünmüş KOI değerleri ölçülmüştür. 

Bu çalışmada kullanılan atık sular metal kaplama ve kalıp sanayinden alınarak laboratuvarda çalışılmıştır. İlk 
olarak, bu suyun atık su özellikleri(KOI) belirlenmiştir. Tablo 1’de bu atık suyun karakteristik özelliği görül-
mektedir.  Analizler, analitik reaktif kimyasallar kullanılarak ve Standart Metodlara uygun olarak (APHA, 
2005) yapılmıştır.

Tablo 1. Metal Sanayinden Kaynaklanan Atık Suda Toplam ve Çözünmüş KOI Değişimi

Üniteler Toplam 
KOI(mg/l)

Çözünmüş 
KOI(mg/L)

Krom Ünitesi çıkış 29-45 8-40

Siyanür Ünitesi çıkış 2-21 13

Yağ ayırma havuzu 2291-2578 2133-2354

Asit Havuzu

Üretimden kaynaklanan diğer atıksular

3405-6688

183-204

3050-4147

82-148

SONUÇ

Tablo.1’de verilen atık sulardan krom giderme ünitesi çıkışı, siyanür giderme ünitesi çıkışı, yağlı atık su havu-
zu çıkışı ve asitli atık su havuzu çıkış suları yağ ayırma havuzuna gelmektedir. Daha sonra bu sular diğer atık 
sularla (evsel hariç) birleşerek büyük dengeleme havuzuna gelmektedir. Buradan çıkan sular kimyasal arıtma 
(koagülasyon-flokülasyon-çöktürme) işlemine tabi tutulmaktadır. Kimyasal arıtmadan çıkan sular basınçlı kum 
filtresi ve aktif karbon kolonlarından geçirilmektedir. Kimyasal kaynaklı atık suların ön arıtma(krom giderme, 
siyanür giderme, yağ giderme vs)+kimyasal arıtma+basınçlı filtre+adsorpsiyon(aktif karbon) kolonlarından 
geçirilmesi durumunda çıkış standartları olan 100 mg/l KOI değerinin altına düşmemektedir. Bu durumda çıkış 
standartlarının tutturulması amacıyla kimyasal arıtmaya gelen bazı suların(yağ içeren atıksular+asitli atıksu-
lar) evsel atıksularla birleştirilip arıtılması planlanmıştır.   Ayrıca tesiste evsel atıksuların arıtıldığı yaklaşık ola-
rak 300m3’lük  biyolojik arıtma tesisi mevcuttur.  Analiz sonuçlarından hareketle asitli atık suların(çözünmüş 
KOI=3050-4147 mg/l) ve yağlı atıksuların KOİ değerleri’nin(Çözünmüş KOI=2133-2354 mg/l) diğer atıksu-
lara göre oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Kimyasal arıtma esas olarak kolloidal ve askıda maddelerden 
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kaynaklanan KOİ’yi gidermede etkili olup, çözünmüş KOİ’yi gidermede etkin değildir. Dolayısıyla bu iki atık 
suyun (asitli atık sular ve yağlı atık sular) kimyasal arıtma yerine yağ ayırma ünitesinden sonra biyolojik arıt-
maya verilmesi uygun görülmüştür. Ayrıca bu iki suyun toplam günlük debisi yaklaşık 20-30 m3 olduğundan, 
biyolojik reaktörde(300 m3) hidrolik bekletme süresi açısında bir problem teşkil etmemektedir. Bu işlemin 
yapılması durumunda kimyasal arıtma çıkış KOİ değerlerinde(<100 mg/l) önemli oranlarda bir düşüş beklen-
mektedir. Bunlara ek olarak yağ ayırma ünitesi atık sularının aktif karbon ünitesine gelmesi durumunda aktif 
karbon verimini ve kullanım süresini önemli oranda artıracağı düşünülmüştür.

 Gerek siyanür giderme ünitesinde gerekse diğer atık sulardan gelecek birtakım oksitleyici maddeler (hipoklorit 
gibi) aktif karbonun yapısını bozmaktadır. Bu durumda aktif karbon öncesi giriş atık sularında de-klorizasyon 
işlemi yapılmalıdır.

Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra kimyasal arıtmadan çıkan suların bir kısmı aktif karbon kolonuna ve-
rilmesi durumunda çıkış standartlarının yükseldiği(<100 mg/l) ve aktif karbon adsorpsiyon veriminin arttığı 
görülmüştür.
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Al-Shannag, M., Al-Qodah ,Z., Bani-Melhem, K., Qtaishat, M.R., Alkasrawi, M., (2015). Heavy metal ions 
removal from metal plating wastewater using electrocoagulation: Kinetic study and process performance.  
Chemical Engineering Journal, 260:749–756

APHA, (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st Edition, American Pub-
lic Health Association/American .

Qin, J.J., Wai, M.N., Oo,M.H, Wong, F.S., (2002). A feasibility study on the treatment and recycling of a was-
tewater from metal plating. Journal of Membrane Science, 208: 213–221.

Oden, M.K., Sari-Erkan, H., (2018). Treatment of metal plating wastewater using iron electrode byelectroco-
agulation process: Optimization and process performance. Process Safety and Environmental Protection, 
119: 207–217.



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

95

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

SURFACE AND SUBSURFACE FLOW WETLAND TREATMENT FOR SMALL COMMUNITY 
WASTEWATER

Hürrem BAYHAN1, F. İlter TÜRKDOĞAN2, Gürdal KANAT3, Merve ACAREL4 

1-2-3-4Yildiz Technical University, Environmental Engineering Department, Istanbul / Türkiye

Abstract: Constructed wetlands are among the recently proven efficient technologies for wastewater treat-
ment. Compared to conventional treatment systems, constructed wetlands are low cost, easily operated and 
maintained, and have a strong potential for application in developing countries, particularly by small rural 
communities. However, these systems have not found widespread use, due to lack of awareness and local 
expertise in developing the technology on a local basis. The purpose of this study is to demonstrate the appli-
cability of these practical and cost-effective methods, especially in small settlements facing water shortages, 
in terms of environment and agriculture. One of the methods of land treatment system, sub-surface and ho-
rizontal subsurface flow are tested in laboratory. In this study, firstly, municipal wastewater was pretreated 
in Imhoff tank and later treated by small and larger scale overland flow systems for the removal of pollution. 
As an additional treatment, the systems are followed by clay and zeolite units and the variation in efficiency 
is monitored. Moreover; COD, BOD5, TKN, PO4- P and TSS removal rates were investigated in the overall 
systems. Removal rates was found as higher than 69%, 70%, 40%, 42% and 48% for COD, BOD5, TKN, 
PO4- P and TSS, respectively.

Key Words: Subsurface, Overflow, Land Treatment, Municipal Wastewater

INTRODUCTION

In most developing countries, there are few wastewater treatment facilities. This is mainly due to high costs 
of treatment processes and lack of effective environmental pollution control laws or law enforcement. Thus, 
much of the wastewater generated is not treated, and also much of the untreated wastewater is used for irri-
gation by small-scale farmers. Constructed wetlands are among the recently proven efficient technologies for 
wastewater treatment. Compared to conventional treatment systems, constructed wetlands are low cost, easily 
operated and maintained, and have a strong potential for application in developing countries, particularly by 
small rural communities. However, these systems have not found widespread use, due to lack of awareness, 
and local expertise in developing the technology on a local basis.

In any case, Subsurface-flow (SSF) treatment wetlands are used for removing pollutants from wastewaters 
the world over. Subsurface-flow wetlands consist of an emergent macrophyte community planted in a porous 
medium (usually gravel or sand), through which wastewater is passed for purification. In SSF wetlands, flow 
arrangement can either be horizontal subsurface flow (HSSF) or vertical flow (VF) through the system. Whe-
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reas HSSF treatment wetlands operate with saturated hydrology, VF treatment wetlands typically go through 
cycles of saturation and desaturation as wastewater is intermittently dosed to the system.

It is not appropriate to apply the surface treatment system alone in wastewater treatment. In this case, domes-
tic wastewater must be passed through a pre-treatment system. Solids and biodegradable pollution load are 
firstly removed partly in raw domestic wastewater to increase the efficiency and useful life of the system. Im-
hoff tanks, one of the first cornerstones of wastewater treatment, are the units that form both sedimentation and 
anaerobic decay. Due to these properties, their use as pre-treatment is quite common. 

The Imhoff tank is similar to the activated sludge system, but offers cheaper maintenance and cost. Imhoff tank 
treatment performance varies according to temperature and inlet water character. In a typical Imhoff tank, the 
removal efficiency varies between 10 - 40% for the BOD5 parameter, 25 - 50% for COD and 20 - 70% for TSS 
(Reynolds and Richards, 1996; Mara, 2004).

In this study, it was aimed to eliminate contamination and nutrient removal in domestic wastewater by using 
Imhoff tank and wetland which is representing sub-surface and overflow conditions.

MATERIAL and METHOD

The study used two different laboratory scale apparatus. Preliminary work was done by connecting the small 
scale SSFW (subsurface-flow treatment wetland) system to the output of the Imhoff tank, which served as the 
preliminary precipitation. Later, by adding clay and zeolite bed to the large scale SSFW system (Figure 1a, 1b), 
it is aimed to obtain high efficiency in the removal of nutrients. In SSFW, soil impermeability is achieved by 
compressing the soil layer before any planting is done. On top of this structure, ready-made roll grass mixture 
was laid. Ready roll grass; Poe pretensis, Lolium sp, Festuca is a mixture of grass species. These lawns grow in 
all seasons and are widely used in park and garden arrangements. This mixture of lawns is very advantageous 
for treatment (Droste, 1997). The reasons for being selected in this study are that they are resistant to water, 
cover the soil surface well and have good root growth.

  

Figure 1a. SSFW system    Figure 1b. Additive SSFW system
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Domestic wastewater was obtained from Ataköy Municipal Biological Treatment Plant (after pre-treatment). 
Table 1 shows the average values   of some parameters belonging to wastewater. All experiments were perfor-
med according to Standard Methods. Samples were taken from the entrance and exit of the system.

Tablo 1. Ataköy Treatment Plant Wastewater Parameters

Parametre Avg.Value

pH 7.59

COD 372 mg/l

BOD5 220 mg/l

TSS 187 mg/l

VSS 168 mg/l

Ammonia Nitrogen 16 mg/l

TKN 45 mg/l

RESULTS and DISCUSSION

Wastewater is passing through the imhoff tank with hydraulic waiting times for 2 hours. The wastewater is 
provided to the system with peristaltic pumps (Watson Marlow SCI 400). The results of the analysis on the 
samples taken at the entrance to the system and at the SSFW exit are given in Table 2 and Table 3.

Tablo 2. Results of Small Size Lab Scale Wetland 

Parameter Raw 
Wastewater 
(mg/L)

Imhoff   Tank

effluent (mg/L)

Wetland 
effluent

 (mg/L)

% Removal 
Rate Imhoff 
Tank

% Removal 
Rate Wetland

% Total 
Removal Rate

TSS 152±29 99±42 25±16 38±20 72,4±17 83±11

COD 441±139 347±121 110±77 22±8 69±18 76.2±13

BOD5 219±81 118±29 43±29 43±11 66±21 82±11
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Tablo 3. Results of Big Size Lab Scale Wetland

Parameter Raw 
Wastewater 
(mg/l)

Imhoff 
effluent 
(mg/l)

SSFW 
effluent 

(mg/l)

Clay effluent

 (mg/l)

  Zeolite     
effluent

 (mg/l)

     Total Removal

     Rate, %

TSS 161±12 135±17 21±5 13±3 7±3 96±2

COD 534±184 421±177 44±17 40±11 35±10 94±4

BOD5 196±55 82±17 19±7 - 13±2 97±3

COD, BOD5, TKN, PO4- P and TSS removal rates were investigated in the overall systems. Removal rates was 
found as higher than 69%, 70%, 40%, 42%, 48% for COD, BOD5, TKN, PO4- P and TSS, respectively. In large 
scale SSFW, TKN removal rate was higher than 40% and PO4- P removal was higher than 42%. The results 
are consistent with the literature studies. In the literature, the NH4-N removal efficiencies were 55% and 38% 
respectively, while the COD yields were around 90% and 85% (Stefanakis and Tsihrintzis, 2009; Wu et al., 
2015). The clay bed and zeolite layer were effective in the removal of ammonia and phosphorus. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR

Emel KOÇAK

Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye

Öz: Zamanda geçmişe doğru kısa bir yolculuk yapıldığında, 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime 
etkisiyle birlikte başlayan sanayi ve endüstri devrimi sonucunda teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışı, be-
raberinde farklı yaşam tarzları ve farklı tüketim alışkanlıklarını meydana getirdiği görülmektedir. Günümüze 
kadar gelen tüm dünyadaki bu durum, enerji kaynaklarının tüketilmesine ve iklim değişiklerine yol açmakla 
birlikte, canlıların yaşam kalitesini düşürerek kötü bir hal alma yolunda ilerlemektedir. Enerji yeterliliği, at-
mosferik koşullar ve daha sağlıklı bir çevre için dünya ülkeleri, enerji dönüşümü ve enerjinin yeniden kulla-
nılabilmesi için çözüm arayışına girmektedirler. Bu noktada, son zamanlarda devletlerin kısa ve uzun vadeli 
şehir planlamalarında “yeşil ve sürdürülebilir binalar” karşımıza çıkmaktadır. Bu binaların en önemli özelliği, 
gün geçtikçe tüketimi kaçınılmaz olan enerjiyi, insanlar için maksimum seviyede akıllı kullanması ve böylece 
daha yaşanılabilir bir çevre için son derece önemli bir adım atılmasına katkıda bulunmasıdır. Bu çalışma kap-
samında, son zamanlarda yaygın kullanılan sürdürülebilirlik kavramına ve bu kavramın içerisinde yer alan sür-
dürülebilir sertifikalı yeşil binalara değinilmektedir. Yeşil binaların özellikleri ve geleneksel binalara göre çev-
resel ve insan sağlığı açısından avantajlarından bahsedilmektedir. Çalışmada ayrıca, sürdürülebilirlik kavramı 
ve Türkiye’deki mevcut sertifikalı sürdürülebilir yeşil bina örneklerinde yapılan incelemeler anlatılmaktadır. 
Bu binalar bazı sertifika sistemlerine ait kriterlere göre değerlendirilmiş olup sertifika sistemleri hakkında kısa 
bilgi verilmiştir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik ve yeşil bina kavramlarının eğitimde kullanılış biçimi olan 
yeşil kampüsler hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak bu kapsamda, örnek bir üniversite üzerinden, sürdü-
rülebilir yeşil bina uygulamaları anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Bina, Enerji Verimliliği, Yeşil Kampüsler

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Küreselleşmenin sonucu olarak insanoğlunun yaşamına giren sürdürülebilirlik kavramı kapsamında, bugünün 
gereksinim ve beklentileri içerisinde yer alan çevre değerlerini ve doğal kaynakları, savurganlıktan uzak akılcı 
yöntemlerle kullanmak, hem bugünkü hem de gelecek kuşakların hak ve yararlarını da göz önünde bulundura-
rak, kendi gereksinimlerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın çözümler geliştirilmektedir. Bu tarz bir 
dünya görüşünün yaygınlaşmasıyla, ekonomi ve ekoloji bir arada tutularak, kaynakların optimum kullanımı 
gerçekleştirilip insan ile doğa arasındaki uyum hem yaşayan insanlar hem de gelecek nesillerin sağlıklı bir 
çevrede yaşama hakkı için gerçekleştirilmiş olacaktır.
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AMAÇ

Büyüyen küresel ekonomi doğrultusunda doğal kaynaklara ve enerjiye olan ihtiyaç daha da artmakta olup 
kaynakların bilinçsizce kullanımı ise ciddi bir tehdit haline gelmektedir. Tehditleri ortadan kaldırma amaçlı 
tüm dünya genelinde sürdürülebilirlik kavramının yaygınlaşması söz konusudur. Sürdürülebilir gelişmeler çer-
çevesinde, yenilenebilir kaynakların kullanımına yön verilerek, böylece enerji tasarrufu kapsamındaki uygula-
malara destek verilmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki sertifikalı yeşil bina uygulamalarını inceleyerek, 
sertifikalı sistemler hakkında bir bakış açısı kazandırmaktır. Böylece, bir bilincin farkındalığını arttırarak, bu 
tarz binaların yapımına dikkat çekmektir.

KAPSAM

Çalışmada, Türkiye’nin ilk sertifikalı yeşil binası incelenmiş olup bu binanın, yeşil bina olarak değerlendirilme 
ve belgelendirilmesi anlatılmaktadır. Mevcut binalara göre tasarruf, çevre ve insan sağlığı açısından mukaye-
sesi yapılmıştır. Son olarak, sürdürülebilirliğin ve yeşil binaların eğitimle birleşmiş hali olan yeşil kampüsler 
hakkında araştırmalar yapılmış olup bir vakıf üniversitesi örnek olarak alınmış ve uygulanan stratejiler değer-
lendirilmiştir. Sonuç bölümünde, tüm bu anlatılanlar ışığında değerlendirmeler yapılmış olup Türkiye’nin bu 
konuda daha ileriye gidebilmesi ve uygulamada kolaylık ve verimliliğin arttırılabilmesi için kişisel önerilerde 
bulunulmuştur.

YÖNTEM

Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan sürdürülebilir yeşil bina uygulamaları, çevresel farkındalığın artmasını 
sağlayarak, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak yapılar oluşturmayı hedeflemektedir. Çalışmada, araş-
tırmalar süresince literatür kaynaklarının yanı sıra ilgili tezler ve dergiler incelenmiş, konu ile ilgili ülkemizde-
ki mevcut yetkili yeşil bina danışmanlarının görüşleri göz önünde bulundurulmuş ve son olarak ofis çalışması 
sırasında bu kişilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılmıştır.

BULGULAR

Sürdürülebilir kalkınmanın binalardaki gelişim sürecinde bazı kavramlar ortaya çıkmış olup bunlar; çevre 
dostu bina, yeşil bina ve akıllı bina gibi kavramlar ile bu binaların uygunluğunu onaylayan çeşitli ülkelere ait 
çeşitli sertifikasyonlar (İngiltere’de BREEAM; Amerika’da LEED; Kanada’da SBTOOL; Hong Kong’ta HK-
BEAM ve CEPAŞ; Avusturalya’da GREEN STAR; Japonya’da CASBEE) olup bunlar arasında en çok yeşil 
bina kavramı kullanılmaktadır (Şenol, 2009; Saka, 2011). Enerji açısından mevcut binalar ile yeşil binalar 
mukayese edildiğinde; mevcut binalardaki aydınlatma, ısıtma, soğutma, elektrikli aletlerin çalıştırılması vs. 
için büyük oranda fosil yakıtlardan olan petrol, kömür ve doğal gaz kullanılmaktadır. Yeşil binalar da ise yeni-
lenebilir enerji kaynakları olan güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi ön plandadır. 

Türkiye’de son yıllarda yeşil bina uygulamaları, artan yeşil bina danışmanlık firmaları sayesinde artmış olup 
konutların yanı sıra alışveriş merkezleri, kampüsler, fabrikalar ve ofislere uyarlanmıştır. Bilindiği üzere bu 
yapılarda, işyeri çalışanlarının çoğunluğu kapalı ortamlarda çalışmaktadır olup bir insan, bir günde ortalama 8 
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saat bu ortamlarda vakit geçirmektedir. Çevresel açıdan duruma bakıldığında ise her gün su, elektrik, kağıt vb. 
ofis malzemeleri tüketilmektedir. İş yerine geliş ve gidişte araç kullanımından dolayı oluşan hava kirliliğini 
de hesaba katarsak çalışan kişilerin doğaya verdiği zarar büyük olmaktadır. Kapalı ve kalabalık ortamlarda 
çalışmak konfor açısından bakıldığında düşük düzeyde bir yaşam kalitesi demektir. İnsanların konforu dü-
şünüldüğünde hem çalışmaya teşvik anlamında hem de yapılan tasarruflar sayesinde çevreye verilen zararın 
minimuma indirilmesi açısından yeşil binalar ve ofisler, hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. 

Bu bağlamda örnek olarak Türkiye’nin ilk LEED sertifikası alan Unilever merkez ofis binasının özelliklerin-
den bahsedebiliriz. Bu bina, 2009 yılında bu belgeyi almış olup enerjiyi ve suyu en verimli şekilde kullanan 
donanıma ve personele sahiptir. Ofiste, elektrik sarfiyatını azaltmak için gün ışığından maksimum seviyede 
faydalanılmış olup açık ofis sistemi kullanılmış ve bunun için her masa, gün ışığını %70 alacak şekilde ko-
numlandırılmıştır, ayrıca yerleşim planı sayesinde çalışanlar dışarıyı görebilmektedir. Binanın içerisinde ısı, 
ışık ve musluk sensörleri kullanılmakta olup otomasyon sistemi sayesinde gerekli takipler yapılmaktadır. Cam 
kenarlarında kullanılan ışığa duyarlı sensörler sayesinde, aydınlatma açısından enerji tüketimi %20 oranında 
azaltılmıştır. Personelin özel ihtiyaçları için dışarı çıkarak fazla benzin tüketmemesi ve hava kirliliği oluştur-
maması adına bina içerisinde spor salonu, kafeterya, kuaför, banka, seyahat acentası, ve market gibi fonksi-
yonel alanlar oluşturulmuştur. Binanın lokasyonu, çalışanların trafikte çok zaman geçirmemesi ve gidilecek 
yerler düşünülerek, boğaz köprülerine yakın seçilmiştir, çünkü İstanbul’da yaşayan, özellikle trafikte kalan 
çalışanlar, araçla ne kadar zaman geçirdiğine bağlı olarak bir karbon ayak izi üretmektedir. Bunu mümkün 
olduğunca azaltmak amacıyla konumun doğru seçilmesine ve bina içerisinde bazı özel ihtiyaçların karşılana-
bilmesine önem verilmiştir. Çalışanların masaya bağımlı kalmamaları için çeşitli oturma ve dinlenme salonları 
tasarlanmış olup ofisteki tüm mobilyalar için toplamda 7 ağaç kesilmiş, kesilen ağaçların yerine ise binlercesi 
dikilerek telafi etme yoluna gidilmiştir (İsmail ve Mıhlayanlar, 2013).

Üniversiteler, yenilikçi yapıları ile toplumda her zaman öncü rollere sahiptirler. Bu sebeple, sürdürülebilirlik 
uygulamaları ile toplumda sürdürülebilir bir yaşam stilinin yaygınlaşmasına katkı sunmak için uygun ortam-
lardır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, kampüslerde öğrencilerin ve çalışanların performansını arttır-
mak için gün ışığından maksimum seviyede faydalanmak önem arz etmektedir. Bu durum %20 performans 
artışı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kampüslerde, yeşil bina sertifikasına sahip olabilmek için toprak ve 
iklim koşullarına göre uygun bitki örtüsünün tasarlanması, yağmur suyunun doğrudan toprağa karışması yeri-
ne tekrar kullanılması için kanallar oluşturup sulama amaçlı değerlendirilmesi, çatı ve duvarlarda mantolama 
sistemleri yapılarak ısı yalıtımının sağlanması, cam cephelerinin ısı iletkenlik katsayıları düşürülerek doğal 
ışığın maksimum düzeyde kullanılması gibi uygulamaların yapılması gerekmektedir. Ülkemizde buna örnek 
bir kampüs bulunmakta olup sürdürülebilir yeşil kampüs uygulamaları kapsamında örnek olarak Özyeğin Üni-
versitesi Çekmeköy Kampüsü incelenmiştir. Kampüsün çizimi, Cambridge ve Princeton’ın binalarını da tasar-
layan dünyanın önde gelen mimarlık firması tarafından yapılmış olup Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikasına 
sahip, toplam 280.000 m2 alana kurulmuş bir yerleşkedir. Kampüs binasının belirgin özelliği, ışık ve şeffaflık 
olup esnek ve modüler bir anlayışla inşa edilmiştir. Doğal malzeme kullanımının ön plana çıktığı kampüste, 
kaynak ve işletme maliyetlerinin ekonomik kullanımı, sürdürülebilirlikte bir örnek teşkil etmektedir.
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SONUÇ

Çalışma kapsamında, günden güne yaygınlaşan sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilirliğin gayrimenkul 
sektöründe vücut bulmuş hali olan yeşil binalardan bahsedilmiştir. Dünyada yaygın olarak kullanılan LEED ve 
BREEM sertifika sistemlerine uygun örnek sertifikalı yeşil binalar incelenmiş, sürdürülebilirlik ve yeşil bina 
kavramlarının eğitimde kullanılış biçimi olan yeşil kampüsler hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, örnek bir 
yeşil kampüs üzerinde yapılan incelemeler değerlendirilmiştir.

Bir binanın yeşil olabilmesi için inşaat aşamasından itibaren başlayıp, bina ömrünü tamamlayana kadar devam 
eden süreçte çevre tahribatını en aza indirgeyecek eylemlerde bulunulmasıdır. Bu eylemlerin başında, enerji 
verimliliği, su kullanımında tasarruf, sera gazı emisyonlarının azaltılması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi, 
oluşabilecek atıkların değerlendirilmesi vs. gelmektedir. Yeşil binalar ilk etapta klasik binalara nazaran mali-
yetli gibi görünseler de, yukarıda bahsedilen verimli uygulamalar sonucunda, ekonomik olduğu söylenebilir 
ayrıca yeşil binalar, uzun vadede kazançlı yatırımlar olup kısa sürede kendilerini amorti edebilmektedirler.

KAYNAKÇA 
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BİYOREAKTÖR, WİNDROW VE KAPALI STATİK YIĞIN KOMPOSTLAŞTIRMA 
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ 

Abdullah ÖZKAN1, Meral YURTSEVER2

1-2Sakarya Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya / Türkiye 

Öz: Gittikçe artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak büyüyen şehirleşme, endüstrileşme ile teknolojik geliş-
melerin getirdiği yoğun hammadde ihtiyacı ve üretimin yüksek seviyelere ulaşmış olması, neredeyse tamiri 
mümkün olamayacak çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Artan üretim ve tüketime bağlı olarak 
hızlı ve yüklü miktarlarda oluşan atık probleminin çözümünde, bu atıkların en hızlı ve en güvenilir yöntemlerle 
kontrol altına alınması, iyi bir atık yönetimi planının uygulanması ve bu konuda entegre kontrol sistemlerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, çevre kirliliğinin en büyük kaynağı olan katı atıkların çevre ile en 
uyumlu forma dönüştürülerek doğada tekrar kullanımını sağlayan ve son yıllardaki en aktif ve ekolojik dön-
güye en hızlı cevap veren “kompostlaştırma ile geri kazanım yöntemleri” konusu incelenmiştir. Bu amaçla, 
günümüzde kullanımı her geçen gün artmaya başlayan yöntemlerden olan Biyoreaktör, Windrow ve Kapalı 
Statik Yığın kompostlaştırma yöntemleri seçilmiştir. Seçilen bu yöntemlerde bazı değişkenler (atık miktarı, 
atık içeriği, kurulacak yeni tesis için yer seçimi vb.) sabit tutulduğunda, kurulması planlanan kompostlaştır-
ma ile geri kazanım tesislerinin; ilk kurulum gereksinimleri, işletilmesi, üretim çıktıları ve işletme maliyeti 
açısından birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları görülmektedir. Kompostlaştırma işlemlerinde kullanılan 
tüm adımlar bu üç farklı işletme şartlarına ait akış şemaları üzerinde detaylı olarak irdelenmiştir. Her adımda 
karşılaşılabilecek sorunlar, yapılması gereken işlemler ve alternatif çözüm yolları açıklanarak kompostlaştırma 
yöntemlerinin endüstriyel boyutta kullanıma uygunluğu karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atıklar, Geri Kazanım, Katı Atık Bertarafı, Kompostlaştırma, Yöntem

GİRİŞ

Kompostlaştırma yöntemi, doğadaki madde döngüsüne en aktif ve en hızlı katkı sağlayan bir yöntemdir. Hızlı 
bir şekilde organik maddenin geri kazanımı sağlanarak üretilen kompostun tarım uygulamalarında pratik bir 
şekilde kullanımı mümkün olmaktadır. Kompostlaştırma sonucu elde edilen kompost, gübreden farklı olarak 
toprağı ıslah edici, organik değeri ve su tutma kabiliyeti yüksek olan bir malzemedir. Toprağın boşluk hacmini 
arttırıp havalandırılmasını, besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını sağlamakta ve toprağın işlenebilirliğini 
kolaylaştırmaktadır  (Arıkan, 2003; Haug, 1993; Öztürk ve Bildik, 2005). Kompostlaştırma sürecinin temel 
olarak aktif kompostlaştırma ve olgunlaştırma şeklinde iki biyolojik aşaması bulunur. Birbiri ardına işleyen iki 
aşamayı ayrı ayrı belirlemek ve gerekli müdahaleleri yapmak, nihai ürünün kalitesi ve içerik özellikleri açı-
sından büyük öneme sahiptir. Degradasyonun aktif kompostlaştırmada tam sağlanabilmiş olması son üründe 
stabil yapıyı etkiler. Stabilite sınıflarına göre nihai kompost ürününün kullanım alanları değişmektedir. Nihai 
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ürün kalitesi ne kadar yükselirse, ekonomik olarak değerlendirilebilirliği de o ölçüde artar (Topkaya, 2004; 
Yıldız vd., 2009; Öztürk, 2015). İhtiyaçların karşılanması için üretim devam etmek zorundadır ancak kullanı-
lan hammaddenin en hızlı şekilde geri kazanılıp çevresel döngüdeki yerine konulması sürdürülebilirliğin tek 
çözümüdür. Bu çözümler içerisinde, son zamanlarda önemi iyice anlaşılan ve üzerinde çalışılması gereken 
yöntem, kompostlaştırmadır. Bu çalışmada bioreaktör, windrow ve kapalı statik yığın gibi, seçilen üç kompost-
laştırma yöntemi değerlendirilerek karşılaştırılmaya çalışılmıştır.

KOMPOSTLAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Genel bir sınıflandırma ile kompostlaştırma yöntemleri şöyledir; 1. Pasif kompostlaştırma, 2. Karıştırmalı 
yığın kompostlaştırma (Windrow), 3. Havalandırmalı statik yığın kompostlaştırma (a.Pasif havalandırmalı tip, 
b.Zorlamalı havalandırmalı tip), 4. Kapalı sistemlerde kompostlaştırma (a.Kapalı statik yığın kompostlaştırma 
(Tünel), b.Kule tipi reaktörlerde kompostlaştırma, c.Döner tambur tipi kompostlaştırma (Biorekatör)), 5.Kay-
nağında geri kazanıma yönelik evsel tip kompostlaştırma. 

AKTARMALI YIĞIN KOMPOSTLAŞTIRMA (WİNDROW) YÖNTEMİ

Hayvan gübresi kompostlama, ekin alanlarında toprak yapısını ve fertilitesini geliştirmek için organik gübre 
üreten organik atık yönetiminde uygulanan alternatif bir tarım stratejisidir. Ayrıca gübre kompostlaştırma, iki 
güçlü sera gazı olan atmosferik metan (CH4) ve azot oksitin (N2O) önemli bir kaynağıdır. Spesifik bakteriyel 
fonksiyonel gruplarının karşılaştırmalı kantitatif analizleri ve onların gübre kompostlaması sırasında CH4 ve 
N2O emisyonlarındaki etkileşimleri hala sınırlıdır (Li vd., 2017). Windrow kompostlaştırma metodu, katı atık-
ların biyolojik olarak parçalanabilir kısmı için en yaygın kullanılan aerobik ayrıştırma tekniğidir (Kong vd. 
2018). Düzenli aralıklarla karıştırılan/aktarılan kompostlaştırma yığınların yükseklikleri 0.9 m (yoğun madde-
ler için) ile 3.6 m (yaprak gibi kabarık maddeler için) arasında, genişlikleri ise 3-6 m arasında değişir. Uzun-
lukları kapasiteye göre 30-100 m aralığındadır. Windrow kompostlama işlemi sırasında gözlemlenen üç faz kı-
saca şöyledir, ilk aktivasyon, mezofilik / olgunlaşma ve termofilik faz. Organik maddenin bozunmasının çoğu 
termofilik fazda gerçekleşir. Kompost yapımında kullanılacak hammadde, istenen kompost kalitesine bağlı 
olarak seçilir. Kompostlamada farklı parametreleri sağlamak amacıyla kullanılacak materyaller yeşiller (bahçe 
atıkları, sebzeler, gıda atıkları, inek gübresi, tavuk atıkları) ve kahverengiler (talaş, saman, yapraklar, meyve 
atıkları, gazete parçaları olarak genellenebilir. Yeşiller, karbon içeriği bakımından zenginken, daha az azot içe-
riğine sahiptir. Her iki tür malzeme de windrow kompost hazırlanması için birbirini izleyen katmanlar halinde 
birbirine karıştırılır. Örneğin tavuk gübresi ile meyve atığı C/N oranı  35/1 alınabilir (Ahmad vd., 2017).

HAVALANDIRMALI STATİK YIĞINDA KOMPOSTLAŞTIRMA YÖNTEMİ

Havalandırmalı statik yığınlar, açık alanda yapılan ya da bir yapıyla kapatılan kontrollü yığınlardır. Pasif ve 
basınçlı havalandırma olmak üzere iki türlü havalandırmalı statik yığın yöntemi vardır. Bu çalışmada bir tünel 
içerisinde yapılan basınçlı havalandırmalı yığın yöntemine değinilmiştir. Bu yöntem dış ortam şartlarından 
izole edilmiş, dört tarafı beton vb. yapılar ile kapatılmış bir tünel içerisinde alttan zorlamalı havalandırma yön-
temi ile kompostlaştırmadır. Genellikle betonarme yapıya sahip tüneller çok çeşitli yöntemler ile doldurulmak-
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ta olup, genelde tercih edilen yöntem tünelin üstünden açılan kapaktan dökme ve tünel içine homojen dağılımı 
sağlamak üzere konveyör veya helezonlar yardımı ile taşıma şeklinde olmaktadır. Oluşturulan kapalı tünelin 
zemininde bulunan havalandırma kanallarına basınçlı hava verilerek tünel içindeki hammadde yığınının ihti-
yacı olan oksijen karşılanır.  Tünel dolumuna başlamadan önce havalandırma kanallarının üstüne minimum 10 
cm kalınlığında, havanın dağılımını engellemeyecek boyutlarda (10-20 cm çap) ve degradasyonu tünel içeri-
sindeki hammaddeden daha  uzun sürede olan, bulky adı verilen, genellikle tahta parçalarından oluşan malze-
me yükleyici bir ekipman yardımıyla serilir. Bu sayede havalandırma kanalları tıkanmamış ve homojen hava 
dağılımı sağlanmış olacaktır. Kompostlaştırma sürecinden sonra nihai ürüne uygulanacak eleme işleminde 
ayrıştırılan bulky malzeme, bir sonraki tünel yüklemesinde zemine serilmek üzere ayrıştırılır. Zaman içerisin-
de degradasyonu gerçekleşen bulky malzeme kompost içeriğine karışmış olacaktır. Dolumu tamamlanan tünel 
sızdırmaz özelliğe sahip kapı yardımı ile kapatılır ve süreç başlatılmış olur. Belirli aralıklarla tünel kapısı açılır 
sıcaklık ölçümleri ve nem tayini amacıyla numuneler alınır. İstenilen kompostlaştırma gerçekleştirildiğinde 
tünel içerisindeki ürün boşaltılır, olgunlaştırma alanına alınır. 

BİOREAKTÖR KOMPOSTLAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu yöntem kompostlaştırma yöntemleri içerisinde en yüksek teknolojiye sahip olandır. Son yıllarda kompost 
bioteknolojisi üzerine yapılan çalışmalarda kompostlaştırma hızını ve kalitesini artırmak için mikroorganizma 
kürleri geliştirilmiş, çeşitli kompostlaştırma reaktörlerinde uygulamaya geçilmiştir. Yapılan AR-GE çalışmala-
rı neticesinde hammadde içeriğine ve biobozunurluk seviyesine göre değişim göstermek kaydıyla kompostlaş-
tırma süreci 24/48 saat aralığına indirilebilmiş ve olgun kompost  stabilitesi ve hijyenizasyonu en üst düzey-
lere çıkarılmıştır. Bu çalışmada yatay karıştırıcı özelliğe sahip, ısı transfer yağı yardımıyla ısıtılan bioreaktör 
tipi değerlendirilmiştir. Belirlenen kompost üretim kapasitesine göre seçilen hacimlerdeki bioreaktöre uygun 
yükleme ekipmanları ile hammadde karışımı yüklenir. Kompostlaştırmayı hızlandırmak için laboratuvar şart-
larında üretimi yapılmış olan mikroorganizma kürü hammadde miktarına göre karışım içerisine ilave edilir ve 
sürekli olacak şekilde karıştırma işlemine başlanır. Kompostlaştırma prosesinin hızlanmasını sağlayan ikinci 
faktör sıcaklıktır. Bunu sağlamak için harici bir ısıtma kazanı yardımıyla belirli sıcaklığa getirilen ısı tranfer 
yağı uygun sirkülasyonu sağlamak üzere kurulan pompalar yardımıyla bioreaktör kazanı çeperlerinde gezdi-
rilir. Bu sayede reaktör içerisindeki hammadde karışımının sıcaklığı sürekli sabit tutulmuş olur. Belirli aralık-
larla bioreaktör içerisinden numune alınarak kompostlaştırma takibi yapılır ve uygun stabilite sağlandığında 
bioreaktör altında bulunan boşaltma kapağından boşaltılır ve yeni yükleme işlemine geçilir. Dışarıdan sağla-
nan ısıtma sistemi sayesinde hijyenizasyon için istenilen şartları sağlamak mümkündür.
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Yöntemin avantajları Yöntemin dezavantajları

AKTARMALI YIĞIN KOMPOSTLAŞTIRMA (WİNDROW) YÖNTEMİ

1)Kompost yığınına gerekli durumlarda müdahale 
imkanı vardır. Nem düşmesi, sıcaklığın ani 
yükselişleri vb. durumlarda yığına istenilen tekrarlar 
ile müdahale edilebilir.
2)Havalandırma ve parçalanma için ekstra maliyet 
gerektirmez. Kompostlaştırma süreci boyunca 
yapılan karıştırma/aktarma işlemleri hammaddenin 
parçalanmasına ve degradasyon için gerekli olan 
oksijenin yığının tüm bölgelerine dağılmasını sağlar.
3)Yüksek kapasitelerde kompost üretimi imkanı 
vardır. Uygun arazi sağlanması halinde istenildiği 
kadar çok sayıda kompost yığını oluşturulabilir ve 
işletmesi sağlanabilir.

1)Olgunlaşmış kompost nem içeriği yüksektir, 
stabiliteye ulaşması için düşmesi gereklidir. 
Windrow, açık sahada hiçbir kurutma işlemine tâbi 
olmadan yapıldığından, son ürünün nem içeriği 
istenilenden yüksek olabilmektedir.
2)Nihai kompost ürünün piyasaya satılabilmesi için 
gerekli hijyenizasyonun sağlanmasında ekstra maliyet 
gereklidir. Kompost ürünün satışı ve kullanımı için, 
yönetmeliklerde minimum 1 saat, 70 ℃’ de hijyenize 
edilmesi istenir. 
3)Windrow, açık arazide uygulandığı için 
kompostlaştırma süreci İklim şartlarına göre ve 
mevsimsel olarak değişim gösterir. Yazın sürekli nem 
düşüklükleri yaşanırken, yağışın arttığı ve sıcaklığın 
düştüğü dönemde süreç çok fazla uzar.

HAVALANDIRMALI STATİK YIĞINDA KOMPOSTLAŞTIRMA YÖNTEMİ

1)Kompostlaştırma prosesi dış ortam şartlarından 
etkilenmez. Bu nedenle giriş hammadde içeriği 
sabit olduğu sürece nihai ürün stabilitesinde 
ve kompostlaştırma sürecinde değişiklikler 
gözlemlenmez.
2)İlk üretim süreci haricinde teknik detay daha 
azdır, personel yetiştirmek daha kolaydır. Uygun 
geometride oluşturulan tünel yapısı, stabil hammadde 
içeriği ve sürekli aynı kalitede hava sağlayan bir 
havalandırma sistemi kurulması halinde tünel 
kompost üretim süreci basitleştirilmiş, detayları en 
aza indrilmiş olacağı için sürecin takibini sağlayacak 
personel yetiştirmek kolaylaşacaktır.
3)Havalandırma sistemine dahil edilecek olan ısıtıcı 
sistem yardımıyla hijyenizasyon şartı sağlanmış 
olacaktır. Yasal gereklilik olan hijyenizasyon şartı, 
havalandırma sistemine dahil edilecek ısıtıcı ve 
sürekli sıcaklık ölçümü alıp veri kaydı sağlayan 
sistemler ile sağlanabilir. Aktif kompostlaştırma 
sürecinin bitmesine yakın süreçte ısıtıcı sistem 
devreye alınıp sıcaklık istenilen değere getirildiğinde 
hijyenizasyon sağlanacaktır.

1)Havalandırma ve bulky için ekstra maliyet 
gerektirir. Degradasyonu sağlanması için gerekli 
olan oksijen sürekli veya aralıklı çalışan basınçlı 
havalandırıcılar yardımıyla sağlanır. Ayrıca 
havalandırmanın aktif olarak gerçekleştirilebilmesi 
için zemine serilen bulky malzemeden belirli 
periyotlarda temin edilmesi gerekeceğinden 
maliyetler artmaktadır. 
2)Kompostlaştırma süreci boyunca açığa çıkan 
yanma gazlarının arıtımı için biyofitre yatırımı 
gereklidir. Degradasyon sonucunda ortaya çıkan 
yanma gazlarının (kirletici emisyon) tünel içerisinden 
uzaklaştırılması şarttır. 
3)Kompostlaştırma sürecinde yığının herhangi bir 
bölümünde aksaklık yaşanırsa sorunu saptamak 
ve müdahale etmek zordur. Zaman zaman tünel 
içerisinde bazı bölgelerde yetersiz/fazla havalandırma 
nedeniyle veya yanıcı içeriği yüksek hammaddenin 
mevcut olması nedeniyle değişik problemler 
gözlemlenebilir. Bu sorunlar tünelin iç bölgelerinde 
gerçekleşirse saptamak ve müdahale etmek oldukça 
zordur.

BİOREAKTÖR KOMPOSTLAŞTIRMA YÖNTEMİ
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1)Kompostlaştırma süreci dış ortam şartlarından 
etkilenmez. Tüm süreç reaktör içerisinde 
gerçekleştiği için dış ortam etkenlerinden izole 
haldedir.
2)Ürün kalitesi sürekli olarak değerlerini korur ve 
endüstriyel olarak tercih edilir. Hammadde içeriği 
sabit aralıklarda sağlandığı ve sürekli proses takipleri 
yapıldığı sürece nihai ürün kalitesi değişkenlik 
göstermeyecek ve kalite değişmeyecektir. Bu nedenle 
endüstriyel tesislerde bu yöntem tercih edilmektedir.
3)Piyasaya satışta istenilen hijyenizasyon şartı 
bioreaktör ile sağlanabilir. Yönetmeliklerde belirtilen 
1 saat 70 ℃ sıcaklığa maruziyet bioreaktörde 
sağlanabilir, yeni yatırım gerekmez.

1)İlk yatırım ve işletme maliyetleri oldukça 
yüksektir. Kapasiteye göre seçilen bioreaktörler 
ve ısıtma sistemleri ilk yatırım maliyetleri çok 
yüksektir. Ayrıca işletme sürecinde kullanılacak 
mikroorganizma kürünün üretimi henüz ülkemizde 
gerçekleştirilemediği için sürekli olarak yüksek 
miktarlarda maliyet ortaya çıkmaktadır.
2)Teknik detay fazla olduğu için personel yetiştirmek 
zordur. Bioreaktör yöntem ülkemizde son zamanlarda 
kullanılmaya başlamış olup henüz tecrübeye sahip 
personel bulmak zordur. Reaktörün işletilmesi ve 
gerekli kontrollerinin sağlanması için teknik detay 
diğer klasik kompostlaştırma yöntemlerine göre daha 
fazladır.

Çalışmada seçilen windrow, tünel ve bioreaktör kompostlaştırma yöntemleri için saha bulguları ve gözlemler 
değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

I. Windrow yöntemi ilk yatırım ve işletme maliyetleri açısından en uygun yöntemdir. Ancak kompostlaş-
tırma sürecine etki eden değişkenler kontrol altında tutulamadığından süreç ve nihai ürün kalitesinde 
süreklilik sağlanamayacağı için kompost ürününün ekonomik bir değere sahip olması beklenen tesislerde 
tercih edilmesi uygun olmayacaktır. 

II. Tünel yöntemi, bioreaktör yönteme göre daha düşük kurulum ve işletme maliyetleri ile kapasite avantajına 
sahiptir. Stabil ürün üretimine olanak sağlamakta ancak işletim problemleri diğer yöntemlere göre daha 
fazladır.

III. Bioreaktör yöntemi, kompost kalitesi ve ürün stabilitesi açısından diğer yöntemlere göre en iyi yöntemdir. 
Tüm değişkenler izole edilmiş olduğu için nihai ürün kalitesi süreklilik kazanmıştır.

Görüldüğü üzere kompost üretimi ile hem çevresel açıdan sağlanacak faydayı en üst düzeye çıkarmak hemde 
ekonomi yaratmak amacıyla tek bir kompostlaştırma yöntemine bağlı kalmak doğru bir yaklaşım olmayacak-
tır. Her yöntemin kendi içerisinde artı ve eksileri olduğu gibi bunları minimize etmek üzere birkaç yöntemi 
birbiri ile entegre şekilde birleştirmek en verimli ve en değerli kompostlaştırma yöntemi olacaktır. Tünel ve 
bioreaktör sistemleri veya windrow ve bioreaktör sistemlerin birlikte kullanılarak hem yüksek kapasitede kom-
postlaştırma gerekleştirilir hemde stabil özelliklere sahip olan standart bir ürün elde edilebilir.
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ATIKLAR VE KOMPOSTLAŞTIRMA: MİKROPLASTİKLER AÇISINDAN BİR YAŞAM 
DÖNGÜSÜ YAKLAŞIMI 

Meral YURTSEVER1, Abdullah ÖZKAN2

1-2Sakarya  Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Sakarya / Türkiye

Öz: Bu çalışmada kompostlar içerisindeki mikroplastiklerin varlığı ve çevredeki dolaşımı gerçek bir örnek 
üzerinden açıklanmaya ve kompostların ciddi bir mikroplastik kaynağı olup olmayacağı irdelenmeye çalışıl-
mıştır. Çalışmada dikkate alınan kompostlama tesisindeki kompost yapımında kullanılan hammaddeler çoğun-
lukla tavuk dışkısı ile at altlığından oluşmakla beraber geriye kalan kısım ise zamana göre değişebilen oranda 
hazır organik atıklardan oluşmaktadır. Tavuk üretiminde kullanılan tavuk yemlikleri genellikle polietilen (PE) 
plastikten imal edilir ve plastik yemlikler tavukların gagalarıyla vurmasının etkisiyle belli oranlarda deformas-
yona ve kayba uğrayarak zamanla kullanılmaz hale gelir. Diğer taraftan serbest gezerek beslenen tavukların ise 
bulabildikleri plastik çöp dahil her şeyi yedikleri bilinmektedir. Buna ilaveten at altlığı olarak kullanılan mater-
yaller de plastik (sentetik kauçuk vb.) olabilmekte veya malzeme içerisinde plastik içerebilen paket sargısı gibi 
dikkat edilmeyen parçalar bulunabilmektedir. Kompostlama işlemlerinde genel olarak kompost yapıldıktan 
sonra olgun kompost kısmı, tamamen ayrışmamış organik materyallerden ve diğer safsızlıklardan (cam, metal 
ve plastik) elenerek ayrılır. Ayrılabilen bu safsızlıklar bertaraf için düzenli depolama tesislerine gönderilir. 
Ancak ayrılamayan ve elek altındaki kompost içinde kalan mikro boyuttaki plastik parçacıkları kompostların 
tarım arazilerine uygulanması gibi süreçlerle tüm çevreye dağılabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı katı atık 
bertaraf çalışmalarını, çevrede olumsuz etkilere sahip mikroplastikleri artıran değil azaltıcı süreçlere ağırlık 
vererek yürütebilmek son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Atık Bertarafı, Kirlilik, Kompostlaştırma, Mikroplastikler, Yayılı Kirletici

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE

Çevredeki mikroplastiklerin (MP) en önemli kaynakları olarak, ambalaj malzemeleri ile her yerde yaygın 
kullanıma sahip tek kullanımlık ürünlerden oluşan plastik çöpler ve sentetik tekstil ürünleri sayılabilir (Cole 
vd., 2011; Verschoor vd., 2014). Günümüzde plastik üretim peletleri ve kozmetiklerdeki mikroboncuklar gibi 
birincil mikroplastiklerin ve büyük plastik parçaların çeşitli etkilerle parçalanması sonucu ortaya çıkan ikincil 
mikroplastiklerin çevredeki miktarının ve dolaşımının ortaya çıkarılması gerekli görünmektedir. Esas olarak 
çevredeki bir kirliliği önleyebilmek için o kirliliğin kaynaklarını, miktarını, geçiş yollarını ve etkilerini bütün-
cül olarak ele alabilmek, kısacası yaşam döngüsünü açık bir şekilde ortaya koyabilmek önemlidir. Genelde 
üretilen ve tarım arazilerinde kullanılabilen olgun kompostun tane çapı <5 mm boyutunu da kapsadığından 
dolayı kompost içerisinde mikro- ve nanoplastikler kalabilmektedir (Awasthi vd., 2016; Brodhagen vd., 2017; 
Nizzetto vd., 2016). Çevredeki mikroplastiklerin kaynaklarının ve dağılımlarının taranması ve önceliklendiril-
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mesi konusuyla ilgili olarak yapılan bir çalışmada, büyük ölçüde ambalaj malzemeleri ve tek kullanımlık ürün-
lerden oluşan plastik çöpler mikroplastiklerin en önemli kaynağı olduğu belirtilmektedir (1-10 arası bir ölçekte 
8-9 puan). Yine bu çalışmada, atık su, kanalizasyon çamuru ve kompost nispeten yüksek bir puan almıştır 
(6puan). Görüldüğü gibi iyi tarım uygulaması amacıyla yapılan kompost ve arıtma çamurları, çevreye mikrop-
lastiklerin dağılmasında dikkate değer payı olan bir mikroplastik kaynağı gibidir (Verschoor vd., 2014). Atık 
hayvan gübrelerinden yapılan endüstriyel ölçeklerde kompostlandığı ve üretilen olgun kompostların önemli 
bir ticari değere sahip olduğu bilinmektedir (Li vd., 2017). Bu çalışmada amaç, kompostların çevrede önemli 
bir mikroplastik kaynağı olup olmadığı üzerinde durularak, kompost-mikroplastik ilişkisi ile çevreye dağılabi-
lecek mikroplastik kirliliğine dikkat çekebilmektir. 

MİKROPLASTİKLERİN TRANSFERİ, BESİN ZİNCİRİ ve İNSAN

Bazı türdeki solucanlar ve mikroorganizmalar mikroplastikleri yiyerek dönüştürebilmektedir. Ancak bu, ol-
dukça spesifik bir şekilde gerçekleşen olaydır. Çünkü her organizmanın sindirebildiği plastik türü farklı poli-
mer tipindedir (Bombelli vd., 2017). Ancak mikroplastikleri yutan sucul canlıların çoğunda sindirim güçlüğü, 
büyüme problemleri, hatta ölüm görülebilmektedir. Plastik ve MP yutan çoğu kuşlar, balıklar vb. hayvanlar, 
dolu bir mide ile açlıktan ölmektedir. Güneydoğu Meksika’da, atıkların kötü yönetiminin yaygın olduğu gele-
neksel Maya ev bahçelerinde topraktan tavuklara mikro ve makroplastiklerin transferini kanıtlayan bir çalışma 
yapılmıştır (Lwanga vd., 2017). Çalışmada, toprakta, solucan atığında, tavukların dışkısında, kursağında ve 
taşlığındaki mikro ve makroplastikler incelenmiştir. Topraktan (0.87 ± 1.9 partikül g−1), solucan atığına (14.8 
± 28.8 partikül g−1) ve tavuk dışkısına (129.8 ± 82.3 partikül g−1) doğru MP konsantrasyonlarının arttığı gö-
rülmüştür. Tavuk taşlıklarının ise 10.2 ± 13.8 MP parçacık içerdiği, kursaklarında ise MP bulunmadığı tespit 
edilmiştir.  İncelenen her bir taşlık başına ortalama 45.82 ± 42.6 makroplastik parçacık, ve kursak başına 11 
± 15.3 makroplastik parçacık bulunduğu ve özellikle 1–10 mm makroplastik partiküllerin, taşlıklarda  (31.8 
± 27.27 partikül) kursakta bulunanlara (1 ± 2.2) oranla belirgin bir şekilde daha bol olduğu bildirilmiştir. Bu 
veriler, mikro ve makroplastiklerin karasal besin zincirine girebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Her 
bir bahçeden, toplam 100 toprak numunesi ile sonuçlanan, 0–10 ve 10-20 cm derinlikte alınan beş adet 50 g 
toprak örneği toplanmıştır. Toprak örneklerinin elde edildiği noktaların her birinden, toprak solucanı atıkları 
da toplanmıştır. Her ev bahçesinden iki adet 10 gram tavuk dışkı örneği alınmıştır. Yaşları 5-8 aylık olan beş 
tavuk rastgele alınmıştır. Bahçelerdeki plastik şişeler ve yüzeydeki plastiklerin (> 5mm) bulunduğu kapsama 
alanı m2 başına görsel olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan da anlaşılacağı gibi mikroplastiklerin karasal 
hayvanlar tarafından yenebilmesi ve karasal besin zinciri boyunca aktarılabilmesi söz konusudur. Hatta farklı 
coğrafik konumlardaki 8 farklı ülkeden alınan insan dışkısı numunelerinde yapılan yeni bir çalışmada da 10 
gram dışkıda yaklaşık 9-24 adet MP parçacığına (50-500 μm) rastlandığı bildirilmiştir (Schwabl vd., 2018). 
Buradan hareketle, insanoğlu da dahil olmak üzere tüm canlıların, havada, suda veya toprakta bulunan ve be-
sinleriyle karışmış olan mikroplastiklere maruziyeti söz konusudur.
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KOMPOSTLAŞTIRMA-MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİ

Kompostlamada kullanılan malzemelerin hepsi doğal ve parçalanabilir malzemeler olarak bilinse de, bunların 
içerisine bilmeden veya kazara çeşitli tipte plastik içeren atıklar da karışabilmektedir. Genel olarak kompost 
yapımında (Saer vd., 2013) poşet çaylar (poşet kısmı, PP, PET ve polyester içerebilmektedir), hayvan dışkısı, 
kurumuş yaprak, budanmış bitkiler ve içeriğinde MP döküntüsü (sentetik tekstil lifleri, plastiklerden aşınmış ve 
kopmuş parçalar) bulunma olasılığı çok yüksek olan organik atıklar kullanılmaktadır. Bu sebeple kompostlar 
mikroplastiklerin çevreye dağılmasında önemli bir kaynak olmaktadır. Örneğin tavuk yetiştirme çiftliklerinde 
kullanılan plastik tavuk yemlikleri %98 Plastik (Plastik= %75 HDPE, %25 LDPE) ve  %2 Boya (Masterbach 
boya)’ dan oluşabilmektedir. Yemlikler kullanıldıkça zamanla deformasyona uğrayabilmekte ve kopan parça-
ları tavuklar yutabilmektedir. Serbest dolaşan tavukların yediği yiyeceklere de bakıldığında dışarıda rastladığı 
ve yutabildiği her tür çöpü (plastik de dahil olmak üzere) yediği bilinmektedir. At altlıklarında kullanılan 
malzemelerin22 temininde de dikkatli olunmazsa altlık malzemesi içerisinde orijinal ambalajından veya paket 
sargısından parçalanmış plastiklere bulunabilir. Hayvanlar da bu malzemeleri bilmeden yem ile birlikte yutabi-
lir. Bu sebeple hayvan yetiştiriciliğinde yem, altlık ve benzeri malzemeler alınırken satıcıya bu malzemelerden 
içerip içermediği konusunda kesin ve güvenilir bilgi ve belge dahilinde alım yapılması çok doğru olacaktır. 
Dahası bu sorgulamanın özellikle kompost yapan firma tarafından kompost için gelen gübre materyalinde de 
bulunup bulunmadığının sıkı bir şekilde yapılması ve ona göre kompost malzemesinin alınması iyi olacaktır. 
Çünkü mikroplastiklerin kaynağı hiç bilinmeyen veya öngörülmeyen bir malzemeden kaynaklanabilmektedir. 
Çevredeki mikroplastiklerin yaşam döngüsünü ve sağlığa olası olumsuz etkilerini ortaya koyabilmek için ön-
celikle mikroplastiklerin kaynaklarını, dağılımını ve transfer yollarını anlamak gerekir. Bu konuların anlaşıl-
ması, MP kirliliğinin uzun vadede çevre ve insan sağlığına olası etkilerini daha iyi belirlemek için maruziyetin 
değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Kompostların arazi uygulamalarında sonradan çevrede MP kirliliği 
gibi ciddi bir probleme yol açmasını önlemek için, kompost yapılacak organik atıklar içerisindeki plastiklerin 
iyice ayrılmasına dikkat edilmelidir. Şekil 1’ de kompostların arazi uygulaması sırasında çevreye dağılması 
muhtemel MP kaynakları verilmiştir.

22  http://www.sorbeohorsebedding.co.uk/2017/02/different-types-of-horse-bedding/(E.T. 01.09.2018).
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Şekil 1. Kompostlar ve Çevreye Dağılan Mikroplastikler (Yurtsever, 2018)

TARTIŞMA, ÖNERİ ve SONUÇ

Bu kapsamda yapılacak atık yönetimi çalışmalarında, kompostlaştırma ve düzenli depolama aşamalarının top-
raklara dolayısıyla da hava ve suya MP dağılımında önemli bir kaynak olduğu dikkate alınarak (Weithmann 
vd., 2018; Martínez-Blanco vd., 2010), öncelikle tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanarak, plastik çöpler 
henüz MP haline dönüşmeden toplanıp mümkün olduğu ölçüde %100 geri geri dönüşümünün sağlanması 
gerekmektedir. Bunun yanı sıra yalnızca atıkların kompostlanarak tarım arazilerinde kullanımı değil, yüksek 
miktarlarda mikro-nanoplastik içeren arıtma çamurlarının da tarım uygulamalarında kullanımı yaygındır (Ma-
hon vd., 2016). 

MP kirliliği dikkate alındığında bu tarz arazi uygulamalarının çevreye MP yayan ciddi kaynaklar olacağı gö-
rülmektedir. Bu nedenle kompostlardaki, arıtılmış sulardaki ve arıtma çamurlarındaki MP içeriklerinin ince-
lenmesi, belirlenmesi ve bu malzemelerin arazi uygulamalarında yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. 
Bu düzenlemeler yapılırken mikroplastiklerin mevcut agroekosistemdeki maksimum miktarlarının anlaşılma-
ya çalışılması da alınması gereken tedbirlerin aciliyetini belirleme bakımından çok önemli olacaktır. Ayrıca, iyi 
bir atık yönetimi olmayan ve kullandıkları ürünleri çevreye bilinçsizce terk eden insanlar için tek kullanımlık 
plastik ürünlerin yasaklanması hızlı bir önlem olacaktır. Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanması, amba-
lajlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılması, firmalardan yıllık plastik ayak izi açıklamasının istenmesi, doğada 
biyoparçalanmayan sentetik polimerler yerine biyoplastik malzemelere geçişe teşvik ve desteklerin artırılması, 
en önemlisi de plastik kirliliği konusunda tedbir için, ilköğretimden başlayarak tüm okullarda çevre bilincini 
ve farkındalığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak gerekir. Çevreyi kirleten atıklar veya plastikler değil, insanlardır. 
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Bu sebeple bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapmak aciliyet ve önem arz etmektedir. Topraklara kom-
post uygulamalarıyla ilgili bazı yasal sınırlandırmalar bulunsa da, MP kirliliği konusunda henüz bir bahis bile 
bulunmamaktadır. Bu bağlamda çevre için tehlike arz etmeyen, aşırı israfı ve aşırı kaynak tüketimini önleyen, 
atıkları değerlendirilebilen, ileri ve geri dönüştürmeye teşvik eden ve mümkün mertebede sıfır atık oluşumunu 
benimseyen bütüncül ve sürdürülebilir yaklaşımlarla toplumsal bilinci de uyarabilen etkin ve çevreci bir atık 
yönetiminin sağlanması esastır.
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AN OVERVIEW OF PACKAGING WASTE MANAGEMENT IN TURKEY: CURRENT STATUS 
AND FUTURE PERSPECTIVE

Nurdan AYCAN DÜMENCİ1, N. Gamze TURAN2

1-2 Ondokuz Mayıs University, Dept. of Environmental Engineering, Samsun / Turkey 

Abstract:  large volume of packaging waste is produced due to the packaging material is an integral part of 
modern life. Their recovery, packaging waste reuse and recycling have become a priority all over the world. 
The aim of the study was to investigate a conceptual framework for packaging waste management in Turkey. 
The proposed framework consists of three main elements: (1) municipal solid waste generation and recycling 
rates, (2) current status of packaging waste management, and (3) future perspective for efficient packaging 
waste management in Turkey. 

Key Words: Packaging Waste, Recycling, Waste Management, Sustainability.

INTRODUCTION 

The rapid economic growth, technological development, industrialization, urbanization, population growth 
and the increase in the level of welfare cause an increase in the amount of waste produced all over the world. 
The difficulties encountered due to the increased amount of waste require a waste management approach that 
aims at producing and consuming as little waste or as little waste as possible. Among the processes carried out 
within the scope of waste management; minimization of municipal, medical, hazardous and non-hazardous 
wastes, separate collection at the source, intermediate storage, waste handling, recovery, recycling and disposal 
(Minghua et al., 2009; Sankoh et al., 2012; Zhang et al., 2016). 

Waste management has a significant place among environmental protection policies. Waste management stra-
tegies, which aim to prevent the rapid consumption of natural resources and turn the produced wastes into an 
input and value for the economy by being removed as a threat to the environment and human health, constitute 
the basis of “the sustainable development” approach adopted as an increasingly priority policy target all over 
the world. Considering the limited capacity of natural resources and self-renewal of these resources, in the 
context of sustainable development approach; social, environmental and economic impacts of recycling and 
recycling come to the fore (Klavenieks et al., 2017; Seadon, 2010). 

Effective packaging waste management system contains the packaging activities that generally managed the 
use of environmental friendly materials as packaging material and minimization of waste during the packing 
process. It is essential that the prevention of the creation of the packaging wastes aiming to preserve the natural 
resources, carry on the production in accordance with the sustainable environment and development principles  
and decrease the quantity of waste  and in case of the production is inevitable then the priority would be given 



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

116

TAM METİN
SÖZEL SUNUMLAR

to reuse, recycling, reclamation and to use as an energy source (Cahill et al., 2011; Cruz et al., 2014; Mrkajic 
et al., 2018).

PURPOSE

The aim of the study was to sum up the recycling potential of packaging wastes and packaging waste mana-
gement in Turkey. 

CONTENT

In order to indicate the packaging waste recycling potential the current generation was investigated. Their tre-
atment and disposal methods were examined and evaluated according to the policies and regulations in Turkey. 
In addition, future considerations relating to packaging waste management for sustainability were assessed.

METHOD

In this study, (i) the amount of municipal solid waste collected, (ii) the number of disposal and recycling plants, 
(iii) distribution of number of municipalities prepared a packaging waste management plan, (iv) distribution of 
recycling rate by material type and years were investigated by using TurkStat data. The TurkStat has the latest 
data about these issues for 2016.

RESULTS and DISCUSSION

Current status for packaging waste management in Turkey

The amount of municipal solid waste collected in 2016 is 31.58 million tons per year in Turkey. According to 
2016 data, the average municipal solid waste amount per person is calculated as 1,17 kg/person-day. In Tur-
key, 28.8 % of the municipal solid waste collected was discharged into municipal dumps, 61.7 % was sent to 
sanitary landfills or composting facilities and 9.5 % was disposed with other methods 1(TurkStat, 2016). The 
prevention of waste generation at the source is one of the most important principles of Turkey’s waste mana-
gement strategy. If waste prevention can not be achieved or waste generation is inevitable, wastes should be 
recovered or recycled (Gharfalkar et al., 2015). In all the legal regulations, especially the Environmental Law, 
the reuse of waste and the recovery of material and energy as one of the prioritized management principles; 
recovery activities were encouraged. In order to increase the technical and administrative qualifications of the 
recycling facilities, criteria were established and facilities providing these criteria were licensed to contribute 
to both the economy and the environment. The studies on harmonization of the concepts contained in the legis-
lation on waste management under a common structure, simplification of the legislation and harmonization of 
the EU Waste Framework Directive are being carried out by the Ministry of Environment and Urbanization in 
Turkey. According to the regulation, packaging waste collection/separation and recycling plants must obtain a 
license from the Ministry. The license program was first introduced in 2003. The number of collection/separa-
tion and recycling plants licensed between 2003 and 2016 is given in Figure 123 (TurkStat, 2016).

23 http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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Figure 1. The Number of Waste Disposal and Recycling Plants

As seen in Figure 1, both of the numbers of collection/separation and recycling plants increased from 2003 
to 2016. There were only 15 of collection/separation plants and 13 of recycling plants in 2003, whereas there 
were 566 collection/separation plants and 751 of recycling plants in 2016. Municipalities are responsible for 
collecting packaging wastes themselves or collecting them by private organizations according to the regulati-
on. In order to carry out these studies, they prepare their packaging waste management plans to the Ministry 
by specifying who, how, and when to collect and transport the packaging wastes separately from the other 
wastes at the source. The municipalities prepared their plans in accordance with the packaging waste mana-
gement plan format and presented them to the Ministry in 2008. The number of municipalities is located in 
Figure 2 1(TurkStat, 2016).

Figure 2. Distribution of Number of Municipalities Prepared a Packaging Waste Management  
Plan in Turkey 

In Turkey, there were 3225 of municipalities in 2008. However, the number of municipalities were decreased 
gradually year by year. In 2016, there were 1397 of municipalities. As seen in Figure 2, only 45 of munici-
palities prepared a packaging waste management plan in 2008 and 303 of them prepared a packaging waste 
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management plan in 2016. According to the number of municipalities, a packaging waste management plan 
preparation rate is 1.4 % in 2008, while 21.7 % in 2016 1(TurkStat, 2016).

Within the scope of the packaging waste control regulation, “Packaging Information System” has been formed 
by the Ministry in order to create an inventory for packaging and packaging wastes. The users of the system 
are ministry, provincial directorates of environment ve urbanization, packaging manufacturers, suppliers, en-
terprises that put the product on the market in packaging, packaging waste collection, separation, recycling and 
recovery facilities, authorized institutions and municipalities. 

The rates of recycling of packaging wastes produced according to the types of packagings produced and mar-
keted between 2005 and 2015 are shown in Figure 3. Due to the fact that the packaging manufacturers and 
their products have not been registered in the market; it is seen that the recycling rates for paper / cardboard 
are over 100% 24(TurkStat, 2016).

Glass packaging waste has the lowest recycle ratio in Turkey. It should be collected separately at the source 
with other packaging wastes and municipal wastes. Recycling of glass packaging wastes is expected to incre-
ase by means of accumulation of special container.

Figure 3. Distribution of Recycling Rate by Material Type and Years

CONCLUSIONS

Waste management policies and environmental sustainability have become interlinked elements for packaging 
waste management. The principles and mechanisms that frame waste regulations are key in successfully pro-
tecting ecosystems from excessive resource extraction and limiting the impact from harmful substances on the 
environment and human health. The most critical points in packaging waste management of Turkey: (i) The 
wastes should be collected separately at the source and recycling should be encouraged. (ii) For integrated 
solid waste management, consumers, local governments and industry must share responsibility. (iii) Waste 
management plans should be established on the basis of basin for waste disposal. (iv) The established Waste 
Exchange should be extended throughout the country.

24   http://www.turkstat.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN URBAN THROUGH EFFECTIVE CITIZEN 
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Abstract: Public participation includes not only the deliberate hearings, but also the role of politicians, civic 
activists, business leaders, the media, and others in engaging in or forcing public conversation about planning 
topics. The notion of participation is about democratizing us “the human beings” and not just “society” even 
if we succeeded in implementing both political and economic democratization of society, we would not have 
come much further if we could not democratize man. Sustainable development is very crucial for a modern life 
including democratic assets and capabilities since this enables fundamental values of democratic countries in 
terms of four central principles as pillars of a liberal democracy: security, liberty, equality and efficiency. Then, 
we claim that sustainable development achieves security, liberty, equality and efficiency for the people of the 
related society. Sustainable development begins from the urban since urban is more developed due to having 
harbours, airports and other means of enabling to reach sources better, quicker and wider. However, democracy 
necessitates citizen participation at every level while sorting out of every kind  of societal issue. Thus, there are 
very important benefits of public participation ranging from sustainable development to conflict management. 
In this study, our aim will be to explore the importance of effective citizen participation in the urban enabling 
toward an accountability revolution of sustainable development in the societies.    

Key Words: Democracy, Participation. Citizen Participation, Sustainable Development, Urban Development

INTRODUCTION

The roles of citizens and contribution to democracy seem greatly crucial for sustainable development of the 
public. Local governments around the world have introduced and gained experience with a wide range of ins-
truments to enhance citizen involvement in policymaking and implementation, including different forms of 
interactive policymaking, deliberative forms and e-governance. In addition to this, new forms of citizen par-
ticipation have developed in which the citizens take the initiative, as in the British the Right to Challenge and 
in other, more informal bottom-up citizens’ initiatives (de Graaf, van Hulst, and Michels, 2015: 46). In these 
cases, the role of local governments is limited to setting the rules and providing (financial) support (Michels 
and de Graaf, 2017: 875). However, sustainable development begins from the urban since urban is more deve-
loped due to having harbours, airports and other means of enabling to reach sources better, quicker and wider. 
However, democracy necessitates citizen participation at every level while sorting out of every kind  of societal 
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issue. Thus, there are very important benefits of public participation ranging from sustainable development to 
conflict management. 

AIM

In this study, our aim will be to explore the importance of effective citizen participation in the urban enabling 
toward an accountability revolution of sustainable development in the societies. This study aims to explore 
the levels of citizens in effective participation to local decision-making processes regarding urban planning 
of those civil society organizations which particularly work on improvement and empowerment of citizens’ 
political rights and positions.

CONTENT

The content of this research is the societies, sustainable development, citizen participation concept, governan-
ce, public, civil society organizations, professional organs and local citizens.

METHODOLOGY

The research method of this study is based upon secondary data resources such as scientific books, articles, 
essays, thesis and reports in line with the qualitative method, and in the study, content, document and discourse 
analysis as well as deconstruction research methods will be used.

FINDINGS

Public participation includes not only the deliberate hearings, but also the role of politicians, civic activists, 
business leaders, the media, and others in engaging in or forcing public conversation about planning topics. 
Participation is a widely used notion. It is used in many social contexts, from working life and technological 
development over urban and regional planning to general politics and everyday situation. The classical ‘ladder 
of citizen participation’, the idea of ‘taking part’ can embrace very different things. On the lower rungs are 
Manipulation and Therapy, which mean the use of participatory discourses as a ‘public relation vehicle by 
powerholders’, so that people submit to a given process. The next three rungs, Informing, Consultation and 
Placation, ‘progress to levels of ‘‘tokenism’’ that allow the have-nots to hear and to have a voice, but still do 
not allow them any power over the decisions’. Shared power begins on rung 6 or Partnership, where ground-
rules of a planning process are established through negotiation between powerholders and citizens, and ‘not 
subject to unilateral changes’. Finally, Delegated Power and Citizen Control, the last two rungs, imply a deci-
sion-making process ruled by the majority of the citizens or even that ‘residents can govern a programme or 
an institution, be in full charge of policy and managerial aspects, and be able to negotiate the conditions under 
which “outsiders” may change them’ (Arnstein, 1969; 1971).

Sherry Arnstein established this typology in the late 1960s motivated by the fact that the idea of participation 
had been used for almost any political purpose. This seems unchanged to date. Even authors with critical app-
roaches still use different parameters to set the lower or upper limit of participation towards manipulation or 
autonomy. But there seems to be no agreement on what constitutes full-participation. Most important are its 
practical and political roles. Participation always involves at least two competing factions: an entity respon-
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sible for the process and individuals or other entities invited to participate. These factions can comprise, for 
example, public agencies and citizens, companies and their employees, planning commissions and the benefi-
ciaries of a plan. Modern urban planning has no original affinity to collective autonomy. The obliteration of any 
social, political and economic dimension is one of its central features, but also one of its main incoherencies. 
The major function of participation in the theory of participatory democracy is an educational one, including 
both the psychological aspect and the development of democratic skills and procedures (Niemeyer, 2014: 177).

Urban planning is the discipline that attempts to manage and determine competing uses for land (Cullingworth 
and Nadin, 2002: 5). Planning in many countries has two distinct roles; the first is to create policy, and the 
second is to make decisions based on this policy. Within both of these roles there are opportunities for citizen 
participation, although this is limited and narrower at later stages (Baker et.al 2007: 79-80). It is widely accep-
ted that citizens should have more say in shaping local areas, an agenda developed academically for over 30 
years through the zeitgeist of the communicative and collaborative planning theories. However, although the 
sentiments of enhanced planning participatory forms are often agreed upon, the translation of the principles 
into established political and professional practices is much more difficult to achieve (Sager, 2013; Tewdwr-
Jones and Allmendinger, 1998). Nevertheless, generating the means to create a louder and stronger citizen 
voice in planning can serve several objectives by creating: a say in how neighbourhoods change (Conroy and 
Evans-Cowley, 2006: 373); an important role in knowledge exchange; (Chandler, 2001: 4) and a voice in the 
future of localities.

Although there are many benefits to securing enhanced public participation in planning, it has often been eit-
her difficult to achieve or has remained relatively low (Holman and Rydin, 2013: 78). The statutory defined 
parameters and rigid language have been identified as reasons for a reluctance for the public to get involved in 
planning; only a small proportion of the public actively engage with the planning system, a factor that has not 
changed significantly over many decades and remains a problem even since the introduction of neighbourhood 
planning. The bulk of planning participation methods to date have been non-digital, often termed “traditional”, 
despite widespread recognition over the last ten years of the opportunities for more citizens to become engaged 
in the planning system by embracing technology (for meaningful participation) (Wilson et.al 2017: 2-4).

Public participation plays a crucial role in integrating economic, social and environmental objectives, i.e. in 
enhancing sustainable development by acting as a tool to raise public awareness of the delicate balance bet-
ween economic and environmental trade-offs. Sustainable development can be achieved only through the 
involvement of all stakeholders in decision-making. This has been stated well by the United Nations by dece-
ased Secretary-General of the United Nations  Kofi A. Annan during the introduction to Aarhus Convention: 
“Although regional in scope, the significance of the Aarhus Convention is global. It is by far the most impres-
sive elaboration of principle 10 of the Rio Declaration, which stresses the need for citizen’s participation in 
environmental issues and for access to information on the environment held by public authorities. As such it 
is the most ambitious venture in the area of ‘environmental democracy’ so far undertaken under the auspices 
of the United Nations.”
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CONCLUSION

The discussions of the paper above show that citizen participation is a key for planning to develop appropriate 
solutions to planning problems regarding equality, diversity and democracy concepts of contemporary era. 
While it is commonly accepted that, citizen participation is not a tool but main goal of the urban planning, the-
re is almost universal uncertainty as to the best way of citizens’ involvement in urban planning. In a way that 
citizen participation in planning process bridges the traditional gap between experts (planners most occupied 
by the governments and/or powerful stakeholders) and citizens. Here, citizen participation opens the door of 
pluralistic concerns and increases the reliability of the solutions and the implementation probability of these 
solutions through adding the concerns as well as knowledge of diversified groups in the community.
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ATIKSULARININ MİKROALG İLE ARITILABİLİRLİĞİ

Kadriye OKTOR

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli / Türkiye

Öz:  Dünya enerji krizi, küresel ısınma ve sera gazı salınımı gibi problemler bilim adamlarını alternatif enerji 
kaynakları arayışına yöneltmiştir. Mikroalglerin yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımı konusunda çok 
araştırmalar yapılmaktadır. Karbondioksiti absorblayabilme ve özel ekim alanlarına ihtiyaç duymadan atıksu-
larda büyüyebilme özellikleri biyoyakıt, biyodizel üretiminde mikroalgleri öne çıkarmaktadır. Biyoyakıtlar, 
konvansiyonel enerji kaynaklarına göre birçok avantaja sahiptir ve çevre dostu sürdürülebilir enerji kaynakla-
rıdır. Ekonomiklik açısından mikroalglerin beslenmelerinin atıksudan sağlanması atıksu arıtımını da berabe-
rinde getirmektedir. Mikroalgler, kısa süreler boyunca büyük miktarlarda lipidler, proteinler ve karbonhidratlar 
üretebilen basit büyüme gereksinimleri (ışık, şeker, CO2, N, P ve K) içeren fotosentetik mikroorganizmalardır. 
Bu çalışmada KOÜ Umuttepe Yerleşkesi Evsel Atıksu Arıtma tesisi giriş suyundan alınan ham atıksu kullanıl-
mıştır. Önce santrifüjden geçirilmiştir. Laboratuarda  Chlorella variabilis farklı seyrelme oranlarındaki atıksu-
ya (%0-10-20-30-40-50) mikroalg ekimi yapılarak büyüme ve nütrient giderimi araştırılmıştır. Sonuç olarak; 
KOI giderim verimi  % 20 seyrelme oranında % 88.70, TP gideriminin % 20 seyrelme oranında %98.98, TN 
gideriminin % 30 seyrelme oranında %83.34 olarak bulunmuştur. Kampüs atıksuyunun Chlorella variabilis 
mikroalginin büyümesine ve kirlilik giderimine  uygun olduğu görülmüştür

Anahtar Kelimeler: KOÜ Kampüs, Atıksu Tesisi, Mikrolag

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Dünya nüfusunun gittikçe artması, doğal kaynakların korunamaması, tükenen enerjinin ekonomiye yük ge-
tirmesi beraberinde tüm kirlilikleri (katı/tehlikeli  atık, su ve hava kirliliği) önlenemez duruma getirmektedir. 
Su kaynaklarının korunması, küresel ısınmasının engellemesi ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışı bilim 
insanlarını mikroalglere yöneltmektedir. Mikroalglerin yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımı konusun-
da çok araştırmalar yapılmaktadır. Karbondioksiti absorblayabilme ve özel ekim alanlarına ihtiyaç duymadan 
atıksularda büyüyebilme özellikleri biyoyakıt, biyodizel üretiminde mikroalgleri öne çıkarmaktadır. Biyoya-
kıtlar, konvansiyonel enerji kaynaklarına göre birçok avantaja sahiptir ve çevre dostu sürdürülebilir enerji 
kaynaklarıdır. Ekonomiklik açısından mikroalglerin beslenmelerinin atıksudan sağlanması atıksu arıtımını da 
beraberinde getirmektedir (Soccal 2011, Nizami 2017, Lam 2018).

Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atık suların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel, kimyasal, 
bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek için uygulanan fiziksel kimyasal ve 
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biyolojik proseslerin birini ya da birkaçını kapsamaktadır. Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik 
yollarla yapılabilinmektedir.

Son 50 yıldır Biyolojik arıtma metodları  arasında alglerin kullanıldığı sistemler büyük önem kazanmıştır. 
Büyümeleri için gerekli olan N (azot) ve P  (fosfor) gibi temel besin elementlerinin atıksudan alarak atıksuyun 
da arıtımınını sağlamaktadırlar. Kentsel atıksuların arıtımında N ve P önemli birer parametre olup ileri arıtım 
yöntemleri kullanılarak giderilmektedir. Eğer arıtılamazsa ötrifikasyon- algal patlamasına neden olmakta bu 
da ekosistem için ciddi bir tehlike yaratmaktadır. Bu nedenle Mikroalg büyümesinin atık su arıtımı ile birleş-
tirilmesi yararlı bir alternatiftir (Ruan 2011, Klinthong 2015, Şen 2013).

AMAÇ

Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Yerleşkesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin farklı alternatif arıtma metodu 
olarak tatlı su mikroalgi ile arıtılabilirliği araştırılmıştır.

KAPSAM

KOÜ Umuttepe Yerleşkesi Evsel Atıksu Arıtma tesisi giriş suyundan alınan ham atıksuyun farklı oranlarda şe-
beke suyu ile seyreltilerek mikroalg üretimi ve arıtım verimlilikleri bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.

Kampüste bulunan tüm fakülteler, yurtlar, lojmanlar, spor ve sosyal tesisleri, yemekhaneler, kafeteryalar ile tıp 
fakültesi ve araştırma ve uygulama hastanesinden kaynaklanan atıksular 3000 m3/gün kapasitedeki kum-yağ 
tutucudan oluşan ön arıtma, biyolojik arıtma, çamur yoğunlaştırma ve klorlama ünitelerinden oluşan yaklaşık 
45.000 kişilik nüfusa eşdeğer  arıtma tesisinde arıtılmaktadır (Arslan 2011).

YÖNTEM

Kampüs arıtma tesisine giren atıksudan (ham atıksu) 1 gün arayla alınan 3 farklı numuneler karıştırılarak 5 
L’ lik poliüretan plastik kaba alınarak Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Biyoteknoloji Laboratuarına 
getirilmiştir.  Öncelikle katı safsızlıklarını gidermek için santrifüj edilmiş, daha sonra hacimce farklı oranlarda 
(%10-20-30-40-50) şebeke suyuyla seyreltilerek mikroalg ekimi yapılmıştır. 200 devir/dk. çalkalama hızında 
27 °C sıcaklıkta 18 gün süre ile inkübasyonda tutulmuştur. 

BULGULAR

Kampüs arıtma tesisi ham atıksuyun karakterizasyon analizleri Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği La-
boratuarında  Hach Lange Dr. 5000 UV Spektrofotometresi kullanılarak KOI (LCK 114), TN (LCK 338), TP 
(LCK 349) kitleri ile yapılmıştır (Tablo 1.).
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Tablo1. Giriş Atıksu Karakterizasyonu

Parametre mg/l

KOI 920

TP 2,64

TN 25

Deneyin sonunda kültürler tekrar santrifüjden geçirilerek KOI, TP, TN analizleri yapılarak giderim verimi 
hesaplanmıştır. Buna göre KOI giderim verimi  % 20 seyrelme oranında % 88.70, TP giderim verimi % 20 
seyrelme oranında %98.98, TN giderim verimi % 30 seyrelme oranında %83.34 olarak bulunmuştur. 

SONUÇ

Kampüs atıksuyunun tatlı su mikroalgi ile kirlilik giderimine uygun olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın de-
vamı olarak büyüyen mikroalgler tarafından üretilen yağlar yenilenebilir enerji kaynakları üretiminde önemli 
hammadde kaynağı olarak değerlendirilebilirler. Gelecekte evsel atıksular mikroalg ile artılarak büyütülecek 
ve elde edilen biyoyağdan evin enerji ihtiyacı karşılanarak sürdürülebilirlik sağlanacaktır.
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AN EVALUATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL ECONOMY IN 
HISTORICAL PROCESS

Suna MUĞAN ERTUĞRAL1, Mehtap ÖZDEĞER2,Sezgi GEDİK3, Hakan ERTUĞRAL4

1-2 Istanbul University, Faculty of Economics, İstanbul / Turkey
3 Istanbul University-Cerrahpaşa, Vocational College of Social Sciences, Istanbul / Turkey

4Yeditepe Üniversitesi, Chemical Engineer, Master Student,  İstanbul / Turkey

Abstract: The waste management problem, which dates back to 3000 years B.C., has continued in different 
ways over time. A special attention has been given to the protection of the environment since the Hz. Muham-
mad period. However, the industrialization process and the development and diversification of economic acti-
vities have led to the emergence of more waste and a rapid increase. Depending on the variety of each economic 
activity, the amount of wastes and the types of wastes are also classified differently. Especially in cities where 
economic activities are concentrated, waste problem is extremely important because of the concentration of 
human life. The environmental pollution problem caused by the wastes is exacerbated. For this reason, what 
to do and how to evaluate urban waste has become an important problem today. The waste problem affecting 
the environment and the sustainable and healthy development of the affected sectors and human life negatively 
affects the necessity to take urgent measures. In this study, the development of waste management within the 
historical process and the appraisal of this process within the scope of environmental economy will be made.

Key Words: Waste Management, Environmental Economics, Tourism

INTRODUCTION and THEORETICAL FRAMEWORK

Increase of population, migration from rural areas to cities, rapid urbanization and industrialization, increase 
of the life standard of the people, production of new products in order to meet the needs and over consumption 
result in increasing of the urban solid wastes. In recent years, the most important problems faced by urban areas 
is the management of solid waste due to environmental problems created by the increase in the amount of solid 
waste. Applicable and sustainable waste management planning should be made for these wastes. Environmen-
tal issues were not multidimensional before 19th century. Environmental issues were considered as cleanness 
of streets and squares, purification of the contaminated waters, gathering and disposal of domestic wastes, port 
and river cleanness and protection of the waterway systems which provided drinkable water to city centers. In 
the history, there were some endeavors for solid waste disposal process.

PURPOSE and SCOPE of STUDY

The purpose of this study, the development of waste management is within the historical process and the app-
raisal of this process within the scope of environmental economy. Evaluation of solid waste management is im-
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portant in the historical process. This study is also considered within the timeline of solid waste management. 
In this study, definition of urban solid waste management, historical development process, environmental 
protection and economic gains have evaluated. 

RESULTS

1. Evaluation of solid waste management

Driving force of the solid waste disposal process was urbanization. During the hunting & gathering and horde 
era, there was no need for solid waste disposal process. However, urbanization changed the population by 
increasing and it made essential solid waste disposal (Sedef, 2016: 20). The Mayan Indians had dumps, which 
exploded occasionally and burned due to some was put away into corners (Barbalace, 2018). Solid waste has 
played a great role in history. Solid waste problem is based on B.C. 

The timeline of garbage history suggests, there has been a problem of trash from man’s earliest time. Four ba-
sic means of dealing with trash have been used over and over in history. 1. Dumping 2. Burning 3. Recycling 
4.Waste minimization (Barbalace, 2018). The Greek city-state of Athens opened the first municipal dump more 
than 2,500 years ago 25. In ancient Rome, property owners were responsible for cleaning the streets fronting 
their property26. A.D. 1185 in Paris, is prohibited of garbage disposal application through the window because 
“it was not uncommon for Europeans to throw their garbage and even human wastes out of the window. They 
figured that stray dogs would eat whatever they threw out” (Barbalace, 2018). 

25  The NEED Project, 2017: 10
26  https://www.britannica.com
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Tablo 1. Solid Waste Management in Historical Process

500 BC First city dump opened in Athens, 
Greece.

1920s Landfilling becomes most popular way to 
get rid of garbage. 

1388 English Parliament bans waste disposal in 
public waterways and ditches.

1959 The first guide to sanitary landfilling is 
published.

1400 Garbage piles up so high outside Paris gates 
that it interferes with the city’s defenses

1965 Congress passes the first set of solid waste 
management laws.

1690 Paper is made from recycled fibers at a mill 
near Philadelphia

1979 The EPA prohibits open dumping of 
garbage.

1700s A report in England links disease to filthy 
environmental conditions

1987 A garbage barge circles Long Island with 
no place to unload its cargo.

1874 In Nottingham, England, the “destructor” 
burns garbage and produces electricity. Eleven 
years later, the first American incinerator opens 
in New York. 

1997 First “America Recycles Day.”

1900s Pigs are used to help get rid of garbage 
in several cities. One expert said 75 pigs could 
consume one ton of garbage a day.

2000s Over 5,000 municipalities utilize pay-for-
recycling programs to reimburse recyclers.

1904 First aluminum recycling plants open in 
U.S.

Today The United States has about 1,900 
landfills, 80 waste-to energy facilities, and 
recycles about 35% of its waste.

Kaynak: The NEED Project, 2017: 10.

The solid waste management system, which has to be developed as a result of negativities and diseases in the 
world, has undergone similar processes in our country. In historical researches, it has been concluded that vari-
ous applications have been made in the Ottoman Empire period for the disposal of wastes. The Ottoman central 
administration tried to take various measures against the activities that pollute the environment. 

After conquest of Istanbul which ended Byzantine administration by Mehmed the Conqueror, he employed two 
agents for each street to control and determine human secretions and covered them by using lime and ash by 
paying these agents 20 mites. Some cities such as Edirne, Istanbul and Bursa had a special soubashi who were 
responsible for garbage and these governments personals also had agents known as ‘seeker’ which cleaned the 
streets and gathered the wastes to throw them to sea or rivers.

Because of the mobility which was happened after Crimean War in Istanbul, Ottoman Empire decided to es-
tablish municipality and it was held responsible for cleanness (Ortaylı, 1992: 400). At the beginning of 20th 
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century, for waste dispersion, in coast districts such as Besiktas, Eminonu,Galata and Kasımpasa, dispersion 
piers were constructed Waste is the responsibility of all humanity. However, the problem of waste is now the 
responsibility of local governments and municipalities that mainly manage cities. In particular, the legal basis 
for these responsibilities of our country’s municipalities; The Environmental Law is defined by the Law on 
Municipalities numbered 5393, the Metropolitan Municipality Law No. 5216 and the Laws No 636027. 

CONCLUSION

Around the world, waste generation rates are rising. In 2016, the worlds’ cities generated 2.01 billion tones 
solid wastes, amounting to a footprint of 0.74 kilograms per person per day. With rapid population growth and 
urbanization, annual waste generation is expected to increase by 70% from 2016 levels to 3.40 billion tones 
in 2050.Compared to those in developed nations, residents in developing countries, especially the urban poor, 
are more severely impacted by unsustainably managed waste. In low-income countries, over 90% of waste is 
often disposed in unregulated dumps or openly burned. These practices create serious health, safety, and envi-
ronmental consequences. Poorly managed waste serves as a breeding ground for disease vectors, contributes 
to global climate change through methane generation, and even promotes urban violence. Managing waste 
properly is essential for building sustainable and livable cities, but it remains a challenge for many developing 
countries and cities. Effective waste management is expensive, often comprising 20%–50% of municipal bud-
gets. Operating this essential municipal service requires integrated systems that are efficient, sustainable, and 
socially supported. (The World Bank (2018). The municipals about solid waste could be turned into a useful 
source by raising environmental awareness and making correct investment.

The amount of collected MSW in 2010 was 25 million tones, equivalent to 84 % of the total generated MSW. 
The share of MSW going to landfill was increased by 5 % in the years between 2001 and 2010. The number of 
sanitary landfill sites increased from 15 in 2003 to 68 in the 3rd quarter of 2012; 

•According to 2010 Turk Stat data, 54 % of the municipal waste is sent to sanitary landfills and 44 % is dumped 
into municipality dumpsites. 2 % of the MSW was reported as composted or disposed of by other methods; 

•Municipal waste management is improving. The number of licensed recycling and recovery facilities has 
skyrocketed in the last decade. In 2003, there were 46 recycling and recovery facilities for different recyclable 
waste types, whereas by 2012 the number of licensed facilities increased to 956. However, these improvements 
in the waste management capacity have not yet been reflected in the reported data (Bakas, I, Milios L., 2013; 
4).

Especially, it is important for local governments to make the necessary planning and investment. Waste ma-
nagement planning is a must for the protection of the environment and human health and ecological balance. 
Local governments should make investments and plans for the disposal of waste. At the same time, it is also 
necessary to increase the environmental awareness and improve the environmental sensitivity of the residents.

27  http://www.ebelediye.info
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ANAMMOX PROSESİ- ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN BİYOLOJİK AZOT GİDERME 
TEKNOLOJİSİ

Ece SAĞIR KURT1, İpek ÇELEN ERDEM2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İstanbul / Türkiye
2Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Marmara Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, Kocaeli / Türkiye

Öz: Konvansiyonel arıtma sebebi ile arıtma tesisleri önemli bir enerji tüketimine sebep olmasına rağmen bu 
tesislerindeki kayıp enerji, son yıllarda uygulamaya geçen yenilikçi arıtma teknolojileri sayesinde açığa çıkma 
imkânı bulmaktadır. Bu enerji potansiyeli, tesislerin arıtma yanında yenilebilir bir enerji kaynağı olarak görül-
mesini sağlamıştır. Arıtma tesislerinin enerji kaynağı olarak görülmesi 1990 yıllarda Anaerobik Amonyum Ok-
sidasyon (Anammox) bakterilerinin keşfine dayanmaktadır. Azot konsantrasyonu yüksek, karbon içeriği düşük 
atıksularda etkili bir giderim yapmasıyla bilinen bu proses, Konvansiyonel Nitrifikasyon/Denitrifikasyon ile 
kıyaslandığında yaklaşık %60 enerji azaltımı, %90 daha az sera gazı emisyonu, %50 yer tasarrufu ve %60 
daha az havalandırma gereksinimi sağlar. Bu proses ilk olarak yan akım olarak ifade edilen çamur çürütücü 
çıkış sularında etkili bir şekilde kullanılmıştır. Yan akımda elde ettiği başarı ve sağladığı tasarruflar sayesinde 
prosesin ana akıma (ham atıksu) uygulanması 2010 yılından itibaren başlamıştır. Ancak yan akımın aksine ana 
akım ile organik karbon içeriği yüksek, azot içeriği düşük atıksuyun arıtılması söz konusudur. Bu aşamada et-
kin KOİ giderimi yapan ve kaynak verimliliğini ön plana çıkartan uygulamaları takip eden Anammox prosesi 
(A/B proses) bilinen en yenilikçi enerji pozitif arıtım yöntemidir. 

Anahtar Kelimeler: Anammox, Enerji Verimliliği, A/B Proses

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Atık su arıtma tesisinin temel amacı su kaynaklarına yönelik zararlı emisyonları azaltmak olsa da, son zaman-
larda proseslerin enerji verimliliğine ve çevresel sürdürülebilirliğine daha fazla önem verilmektedir (Schaub-
roeck, 2015). Evsel atıksuların enerji olarak kullanılması, atıksuyun organik içeriğinin anaerobik süreçler ile 
metan gazına çevrimi dikkate alındığında uzun bir geçmişe sahiptir. Ancak aerobik arıtım ile birleştirilmiş, 
anaerobik çamur çürütme işlemi ile atıksuyun enerji potansiyelinin bir kısmından kazanç sağlanırken, havalan-
dırma aşaması başta olmak üzere birçok kademede de kayıp vardır. Geleneksel bir atık su arıtma tesisinde işlet-
me maliyetlerinin %25-40’ının enerji tüketiminden kaynaklandığı literatürden ve yönetimsel tecrübelerden bi-
linmektedir (Türkmenler, 2017). Tipik olarak konvansiyonel bir atık su arıtma tesisinde enerji tüketimine asıl 
katkıyı sağlayan karışık sıvının havalandırılması (%55-70), çamur pompalama ile birincil ve ikincil çöktürme 
(%15,6) ve çamur susuzlaştırmadır (%7) (Türkmenler, 2017).  Enerji giderlerini düşürmek amacıyla daha az 
havalandırma ve çamur üretiminin olduğu, enerji geri kazanım potansiyeli yüksek yenilikçi yöntemlere ihti-
yaç vardır. Yeni nesil arıtma yöntemlerinden olan Anaakım Nitritasyon/Anammox prosesi arıtma ile, AAT’ler 
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çevre ve halk sağlığını korumak için sudaki kimyasal ve biyolojik kirleticileri giderme görevinin yanında, 
günümüz dünyasının temel ihtiyaçlarından biri olan yenilebilir enerji kaynağı olma özelliği de taşımaktadır. 

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışma atıksuyun enerji potansiyelinin belirlenmesi kapsamında yeni nesil arıtma teknolojilerinin, mevcut 
konvansiyonel uygulamalara göre üstün yönlerinin araştırılmasını amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında kon-
vansiyonel azot giderim yöntemleri ve yeni nesil teknolojiler atıksu arıtma tesisinin yenilebilir enerji kaynağı 
olma potansiyeli incelenmiştir. 

BULGULAR

Ekonomik ve çevresel etkenler dikkate alındığında arıtma da yaşanan en büyük zorluklardan biri enerji tü-
ketimi ve karbon ayak izini en aza indirirken, yönetmeliklerle belirlenen azot deşarj limitlerini yakalamak 
olmaktadır (Wett, 2013; Li, 2018). Ülkemiz başta olmak üzere konvansiyonel Nitrifikasyon/Denitrifikasyon 
prosesi en bilinen azot giderim yöntemidir. Ancak bu yaygın yöntem ile azot giderimi yüksek oksijen ve or-
ganik karbona ihtiyaç duymaktadır. Anaerobik amonyum oksidasyonuna (Anammox) dayanan yeni nesil azot 
giderimi ise enerji ve kaynak verimliliği açısından faydalı çözümler ortaya koymaktadır. Anammox prosesi 
anaerobik koşullar altında NH4-N’un elektron verici, NO2-N’in elektron alıcısı, CO2’in inorganik karbon kay-
nağı olarak kullanıldığı ürün olarak N2(g) ve az miktar NO3-N’ın oluştuğu biyolojik bir azot giderim prosesidir. 
Bu prosese bir grup ototrofik Planktomisit bakterisi öncülük etmektedir (Strous, 1999). Anammox prosesin-
de NH4

+-N’ın NO2
--N ile tüketilmesi sebebiyle Anammox her zaman Kısmi Nitritasyon prosesi ile birlikte 

kullanılır (Schmidt, 2003). Kısmi Nitritasyon prosesi kısmi havalandırma ile NH4
+-N’un yaklaşık yarısının 

NO2
--N’ye oksitlendiği, ürün olarak NO3

--N’ın oluşmadığı prosestir. Gerekli olan NO2
--N kısmi nitritasyon 

ile sağlandıktan sonra anoksik/anaerobik koşullar altında Anammox NH4
+-N oksidasyonunu gerçekleştirir. 

Sentetik atıksu ile zenginleştirilmiş Anammox kültürleri üzerinde yapılan kütle denkliği sonucu stokiyometrik 
Anammox denklemi aşağıdaki gibidir. 

NH4
+-N +1,32NO2

--N + 0,066HCO3
- + 0,13H+→ 1,02N2 + 0,26NO3

--N + 0,066CH2O0.5N0.15 +2,03H2O

Konvasiyonel Nitrifikasyon-Denitrifikasyon prosesine ait azot dönüşüm basamakları Şekil 1. (a)’da görülmek-
tedir. Ototrofik ve heterotrofik farklı tür bakteri gruplarını içeren her bir azot dönüşüm basamağında, yenilikçi 
azot giderim yöntemlerine göre yüksek havalandırma, alkalinite ve karbon ihtiyacı olan bir arıtma yöntemi ol-
duğu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Anammox prosesine ait azot dönüşüm basamakları Şekil 1 (b)’deki gibi 
daha kısadır. Ayrıca konvansiyonel biyolojik azot giderme proseslerine kıyasla yaklaşık %60 enerji azaltımı 
(Abma, vd. 2007), %90 daha az sera gazı emisyonu, %50 yer tasarrufu ve %60 daha az havalandırma (Jetten, 
2001) gereksinimi sağlar (Meng, 2012).
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(a) (b)
Şekil 1. (a) Konvensiyonel Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Prosesi, (b) Kısmi Nitritasyon-Anammox 

(Deamonifikasyon) Prosesi (Yang, vd. 2014)

Evsel AAT’lerde oluşan biyolojik çamur sıklıkla anaerobik çamur çürütme proseslerinde çürütülür. Bu proses-
te çamurun karbon muhtevası büyük ölçüde metan ve karbondioksite dönüştürülürken, hücre içindeki azot 
bileşenleri amonyum olarak ortama salınır. Çürütme işlemi sonunda çamurun susuzlaştırması sırasında oluşan 
süzüntü suyu (sentrat/filtrat) oldukça yüksek konsantrasyonda amonyum içerir (yaklaşık 2 kgN/m3, Strous, 
1997). Atıksu arıtma tesislerinde oluşan bu yan akım genellikle, arıtma tesisi ana akımına geri döndürülür ve 
bu da sistemin giriş hidrolik yükünü %1 arttırırken, azot yükünün yaklaşık %15-20 oranında artmasına neden 
olur (Gut, 2006). Bu azot yükünün verimli bir şekilde giderilmesi için konvansiyonel arıtımda yapılan hava-
landırmanın arttırılması, azot giderim tanklarının bekletme sürelerinin arttırılması vb. iyileştirmeler azot gi-
derimini arttırsa da bu durum maliyeti de arttırmaktadır. Bahsi geçen yatırım maliyetleri çamur çürütücü çıkış 
sularından kaynaklı yüksek azot konsantrasyonlarının (>500 mgN/L, van der Star, 2007) anaerobik amonyum 
oksidasyonu ile ayrı bir arıtımın sağlanması sayesinde ciddi oranda azalırken, tesisin genel enerji ihtiyacında 
tasarruf sağlanabilmektedir. Çürütücü çıkış suyu yüksek azot konsantrasyonu yanında düşük karbon içeriği-
ne sahiptir. Ayrıca alkalinite ve sıcaklığı ham atıksuya göre yüksektir. Bu özellikler ile Kısmi Nitritasyon ve 
Anammox harici bakteriler işletme sırasında baskılanır, proses yüksek verimle işletililir (Çelen-Erdem, 2018).

Anammox’a dayalı proseslerin yan akım arıtımda elde ettiği başarı, prosesin ana akıma (ham atıksu) uygu-
lanması çalışmalarına öncülük etmiştir. Ancak yan akımın aksine ana akım ile organik karbon içeriği yüksek, 
azot içeriği düşük (<100 mg N/L, Law, 2012) atıksuyun arıtılması söz konusudur. Ayrıca C/N oranının yüksek 
olması sebebi ile KN/A’nın doğrudan uygulanması için uygun değildir. Anammox bakterilerinin düşük büyü-
me hızları sebebi ile yüksek organik karbonlu ham atıksu arıtımında heterotrofik denitrifikasyon bakterileri ile 
rekabet edemezler (Udert, 2008). Bu sebeple KN/A öncesi etkili bir KOİ arıtımına gerek duyulmaktadır. Ana 
akım Anammox uygulamaları Adsorpsiyon/Biyooksidasyon (A/B) prosesi olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni-
likçi yaklaşım Şekil 2.’teki gibi şematik olarak gösterilir (Li, 2018). A kademe kaynak verimliliğini (organik 
madde adsorpsiyonu, biyogaz, elektrik üretimi vb.) ön plana çıkartan uygulamaları ifade ederken, B kademe 
ototrofik biyooksidasyon (KN/A gibi) ile kirleticilerin arıtılmasını ifade etmektedir. A kademe arıtmada karbon 
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adsorpsiyonu yapılırken, maksimum organik karbon (BOİ) ve minimum NH4-N giderimi yapacak uygulama-
lar ön plana çıkmaktadır (Şekil 2).

 
Şekil 2. A/B Prosesinin Şematik Gösterimi: Ana Akım Karbon Adsorpsiyonu Sonrası, Nitritasyon 

Anammox Uygulamaları, (Li, 2018)

SONUÇ

Organik içeriğin (KOİ, BOİ) ön arıtım ile adsorplandığı ana akım nitritasyon/anammox prosesi (A/B proses) 
sürdürülebilir, uygun maliyetli ve enerji pozitif bir atıksu arıtımının önünü açmaktadır. A/B prosesin başarılı 
bir şekilde işletildiği uygulamalar havalandırma, çamur yönetimi, organik karbon giderimi, kimyasal ihtiyacı 
gibi sistem işletme ve bakımında maliyetlerinden tasarruf sağlar. Daha küçük alanlarda yapılabilen hızlı arıtım 
sayesinde de ilk kurulum masrafları azaltılmış olur. 
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BİYOREAKTÖR, WINDROW VE KAPALI STATIK YIĞIN KOMPOSTLAŞTIRMA 
YÖNTEMLERININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDIRILMESI

Abdullah ÖZKAN, Meral YURTSEVER

Türkiye

 
Öz: Gittikçe artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak büyüyen şehirleşme, endüstrileşme ile teknolojik geliş-
melerin getirdiği yoğun hammadde ihtiyacı ve üretimin yüksek seviyelere ulaşmış olması, neredeyse tamiri 
mümkün olamayacak çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Artan üretim ve tüketime bağlı olarak 
hızlı ve yüklü miktarlarda oluşan atık probleminin çözümünde, bu atıkların en hızlı ve en güvenilir yöntemlerle 
kontrol altına alınması, iyi bir atık yönetimi planının uygulanması ve bu konuda entegre kontrol sistemlerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, çevre kirliliğinin en büyük kaynağı olan katı atıkların çevre ile en 
uyumlu forma dönüştürülerek doğada tekrar kullanımını sağlayan ve son yıllardaki en aktif ve ekolojik dön-
güye en hızlı cevap veren “kompostlaştırma ile geri kazanım yöntemleri” konusu incelenmiştir. Bu amaçla, 
günümüzde kullanımı her geçen gün artmaya başlayan yöntemlerden olan Biyoreaktör, Windrow ve Kapalı 
Statik Yığın kompostlaştırma yöntemleri seçilmiştir. Seçilen bu yöntemlerde bazı değişkenler (atık miktarı, 
atık içeriği, kurulacak yeni tesis için yer seçimi vb.) sabit tutulduğunda, kurulması planlanan kompostlaştır-
ma ile geri kazanım tesislerinin; ilk kurulum gereksinimleri, işletilmesi, üretim çıktıları ve işletme maliyeti 
açısından birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları görülmektedir. Kompostlaştırma işlemlerinde kullanılan 
tüm adımlar bu üç farklı işletme şartlarına ait akış şemaları üzerinde detaylı olarak irdelenmiştir. Her adımda 
karşılaşılabilecek sorunlar, yapılması gereken işlemler ve alternatif çözüm yolları açıklanarak kompostlaştırma 
yöntemlerinin endüstriyel boyutta kullanıma uygunluğu karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atıklar, Geri Kazanım, Katı Atık Bertarafı, Kompostlaştırma, Yöntem
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ÖRNEK BİR METAL VE KALIP ENDÜSTRISI ATIK SUYUNDA TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ KOI 
DEĞIŞIMI VE ARITMA YAKLAŞIMI

Ali Rıza DİNÇER, Yalçın GÜNEŞ, Deniz İZLEN ÇİFTÇİ

Türkiye

 

Öz: Metal ve Kalıp San A.Ş’den alınan numuneler Dengeleme giriş, Krom Giderme Ünitesi Çıkış Suyu, Si-
yanür Giderme Ünitesi Çıkış Suyu, Yağlı Atıksu Havuzu Çıkış Suyu, Asitli Atıksu Havuz Çıkışı olmak üzere 
ayrı noktalardan alınmıştır. Bu numunelerde BOI ve toplam KOİ Çözünmüş KOİ analizleri yapılmıştır. Krom 
Giderme Ünitesi Çıkış Suyu, Siyanür Giderme Ünitesi Çıkış Suyu, Yağlı Atıksu Havuzu Çıkışı ve Asitli Atıksu 
Havuzu Çıkışı Yağ ayırma ünitesine gelmektedir. Daha sonra bu sular diğer atıksularla (evsel hariç) birleşerek 
dengeleme havuzunda birleşmektedir. Atık sular dengeleme işleminden sonra kimyasal arıtma (koagülasyon-
flokülasyon) işlemine tabi tutulmaktadır. Mevcut durumda kimyasal arıtmadan çıkan sular basınçlı kum filtresi 
ve aktif karbon kolonlarından geçirilmektedir. Ham giriş atıksu toplam KOI 183-204 mg/l, krom ünitesi arıtma 
çıkışı toplam KOI 29-45 mg/l, asit havuzu suyu toplam KOI 3405-6688 mg/l, siyanür giderim ünitesi çıkış 
suyu toplam 2-21 mg/l, yağ ayırma havuzu çıkış suyu toplam 2291-3408 mg/l dir. Siyanür, krom, yağ ayırma 
ünitesi,asit havuzu ve diğer ünitelerden gelen atıksular dengeleme havuzunda toplanmaktadır. Bu atıksular 
kimyasal arıtma(koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme) ünitelerinden geçtikten sonra basınçlı kum filtresi ve 
aktif karbon filtrelerinden geçirilmektedir. Bu atıksuların arıtılmasında yağ ve gresin filtrelerde oluşturacağı 
problemler nedeniyle diğer atıksulardan ayrılarak biyolojik arıtma tesisinde arıtılmalıdır. Yağ ve gress içeren 
ve tesiste muhtemel HOCl kullanımından kaynaklanan ( aktif klor içeren) sular aktif karbon ünitelerine kesin-
likle verilmemelidir. Anahtar kelimeler: Metal sanayi, yağ ve gress, kimyasal arıtma, siyanür, krom 

Anahtar Kelimeler: Metal Sanayi, Yağ ve Ggress, Kimyasal Arıtma, Siyanür, Krom 
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HAZIR BETON SANTRALLERİNDE ATIK SU ÖZELLIKLERI VE ARITMA YÖNTEMLERI

Ali Rıza DİNÇER, İbrahim Feda ARAL

Türkiye

 

Öz: Beton santrallerinde geri kazanılmış sular: Artık beton içerisindeki su, beton taşıyıcılar, mikserler (karış-
tırıcılar), pompaların temizliği sonrası oluşurlar. Beton işlemlerinde (kesme, aşındırma vs.) kullanılan sular, 
beton üretimi esnasında çıkan sular olarak tanımlanmaktadır. Beton santrallerinde evsel ve proses kaynaklı ol-
mak üzere iki tip atık su oluşmaktadır. Evsel atık sular paket arıtma tesisinde arıtılır ya da taşıma usulü ile ilgili 
birimlerin izniyle uygun yerlere (arıtma tesislerine) transfer edilir. İnsan kaynaklı sular yüksek organik madde 
içeriği nedeniyle beton üretiminde kullanılmamalıdır (54 g BOI5/ kişi.gün). Proses kaynaklı olan ve tekrar 
kullanılacak olan atık sular (Beton işlemlerinde, temizleme vb işlemlerinden kaynaklanan atık sular) toplama 
havuzu (çöktürme) ve karıştırma havuzu (homojenizasyon) ünitelerinden geçirilir. Çöktürme ünitesinde beton 
santral alanından kaynaklanan çakıl kum, beton üretim ve depolama, yıkama suları bu reaktörde çöktürülür. 
Bu havuzdan kaçan askıda katı maddeler (AKM) toplama havuzlarında biriktirilir karıştırılarak tekrar beton 
üretiminde kullanılır (kısmi kullanım). Çöktürme tabanında oluşan tortular hammadde olarak tekrar kullanıl-
maktadır. Beton santrali proses sularında fiziksel ve kimyasal maddelerin limitleri aşması durumunda fiziksel 
arıtma, kimyasal ve ileri arıtma işlemler uygulanmalıdır. Çöktürme tankı çıkışı KOI(40mg/l), yağ ve gres (<10 
mg/l), AKM(28 mg/l), pH=12.22 bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beton Santraller, Atık Su özellikleri, Atıksu Arıtımı 
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SIFIR ATIK PROJESİNİN ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDE 
UYGULAMA SONUÇLARI

Ayşe BUDAK, Mücella CEBECİ, Cennet KAHRAMAN, Ali GÜNGÖR

Türkiye

 

Öz: İsrafın önlenmesini, oluşan atığın azaltılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim 
felsefesi olarak tanımlanan, 26.09.2017 tarihinde açılışı yapılan ve ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
ve Bakanlığımız binasında uygulanmaya başlanan Sıfır Atık Projesinin İlimiz genelinde yaygınlaştırılması 
amacıyla, İl Müdürlüğümüzce Kamu Kurum/Kuruluşlarının tamamında bilgilendirme toplantıları yapılmış ve 
denetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca okullarda eğitimler düzenlenmiş, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında 
Isparta’da düzenlenen Tübitak 4007 Bilim Şenliği’nde Sıfır Atık Projesi kapsamında yaklaşık 2000 öğrenci 
Çevre Polisi ilan edilerek öğrencilerin projeye katılımı sağlanmıştır. Bahse konu proje, İl Müdürlüğümüzde 
de 2018 yılının Mart Ayı itibari ile uygulanmaya başlanmıştır. Proje kapsamında, oluşan atıkların kaynağında 
ayrı toplanmasını, türlerine göre atık miktarlarının kayıt altına alınmasını ve toplanan atıkların ilgili bertaraf, 
geri kazanım veya geri dönüşüm tesislerine gönderilmesini sağlamak üzere Müdürlüğümüz binasında sıfır atık 
sistemi kurulmuştur. Projenin daha verimli uygulanmasına yönelik kurum çalışanlarımıza eğitimler verilmiştir. 
İl Müdürlüğümüzde 22 Mart-22 Ekim 2018 tarihleri arasında yaklaşık 128 kg plastik, 540 kg kağıt ve 416 kg 
cam atık toplanarak ekonomiye geri kazandırılmıştır. Bu proje ile, kurum çalışanlarımızın atıkları kaynağında 
ayrı toplama hususunda farkındalığı artmış olup, 540 kg kağıdın ekonomiye kazandırılması ile yaklaşık 9 ağa-
cın kesilmesi önlenmiş, 95 kg sera gazı oluşmasının önüne geçilmiş ve 1,35 m3 depolama alanından tasarruf 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıfır Atık Projesi, Eğitim, Farkındalık, Geri Kazanım 
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DENİZ TURİZMİNDE ÇEVRESEL SORUNLAR: ANTALYA ÖRNEĞİ

Cengiz KAHRAMAN

Türkiye

Öz: Türkiye sahip olduğu doğal kültürel değerler ile deniz turizmi açısından önemli ülkelerden biridir. Ege-
Akdeniz kıyı aksında özellikle 1950’li yıllardan itibaren gelişme gösteren deniz turizmi Kuşadası, Bodrum, 
Marmaris, Fethiye, Antalya gibi önemli turizm merkezleri etrafında etkinliğini sürdürmektedir. Doğal ve be-
şeri tahribata karşı son derece hassas olan kıyı alanlarında zaman içinde yoğun yerleşme talebi ve nüfus baskı-
sıyla birçok sorun ortaya çıkmıştır. Turizm fonksiyonunun ön planda olduğu Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerinde 
aşırı ve çarpık yapılaşma, ikinci konutlar ve turizm tesisleri önemli kirletici kaynak olarak doğal tahribata yol 
açmaktadır. Bu nedenle, kıyı alanlarının planlanması, yönetimi ve rasyonel kullanımı sürdürülebilir ekonomik 
sahalar olması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Kıyı bölgelerindeki turizm yapılaşmasının en yoğun 
olarak görüldüğü yerlerden biri de Antalya’dır. Antalya Türkiye’nin güneyinde Akdeniz’e açılan büyük bir 
körfez etrafında konumlanmış, Finike, Kaş, Kemer ve Alanya gibi deniz turizmi açısından çok önemli desti-
nasyonlara sahip bir şehirdir. Antalya, hâlihazırda Türkiye’de deniz turizminin odak noktasını oluşturmaktadır. 
Bölgede körfez kıyı şeridi boyunca orta ve büyük ölçekli tatil köyleri, oteller ve turizm merkezleri neredeyse 
kıyı kenar çizgisi dâhilinde bir boşluk bırakmayacak şekilde yer almaktadır. Yılda yaklaşık 12 milyonu ya-
bancı olmak üzere 20 milyon turistin Antalya’da ağırlandığı düşünüldüğünde turizm talebi kaynaklı çevre 
sorunlarının da oluşması kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmada Antalya ili turizm bölgelerinde yaşanan çev-
re sorunları, kirlilik, tarım alanlarının tahrip edilerek turizm yatırılmalarına dönüştürülmesi konuları coğrafi 
prensiplere göre irdelenmiş, Antalya çevresinin kıyı alanlarında kirlilik başta olmak üzere çevre sorunlarını en 
aza indirebilmek için çeşitli önerilere yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şehirleşme, Turizm Coğrafyası, Çevre Kirliliği, Antalya 
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GEMİLERDEN KAYNAKLANAN ATIKSULARIN FENTON OKSİDASYONU VE AKTİF 
KARBON ADSORBSİYONU İLE İKİ KADEMELİ ARITIMININ İNCELENMESİ

Çiğdem ÖZ, Ender ÇETİN

Türkiye

  

Öz: Gemilerden kaynaklanan atıksular yüksek yağ içeriği nedeniyle deniz ekosistemi için önemli kirletici 
maddelerdir. Bu çalışmada, İstanbul Haydarpaşa Gemi Atık Toplama Tesisinden alınan numunelere fenton 
oksidasyonu ve ardından granüler aktif karbon adsorpsiyonu uygulanmıştır. Fenton oksidasyon çalışmalarında 
Fe2 + (1–6mM) ve [Fe2 +]: [H2O2] oranı 1: 5, 1:10, 1:20 veya 1:30 olan denemeler yürütülmüştür. En yüksek 
KOİ giderim verimi [Fe2 +] = 6mM ve [H2O2] = [Fe2 +]: [H2O2] oranı 1: 5 için % 57 olarak bulunmuştur. 
Tek kademeli Fenton oksidasyonu deşarj standartlarını karşılamadığı için ilave olarak granüler aktif karbon 
adsorpsiyonu uygulanmıştır. Adsorbsiyon çalışmalarında , fenton oksidasyonu sonrası numunelerde dengele-
me süresi 24 saat, optimum adsorban dozu 2 g / L olarak belirlenmiş ve % 81’lik bir KOİ giderim verimi elde 
edilmiştir. Fenton oksidasyonu ve aktif karbon adsorbsiyonun birlikte uygulandığı iki kademeli arıtma için 
kümülatif olarak % 90 KOİ giderim verimi elde edilmiştir. Adsorbsiyon izoterm çalışmalarında Freundlich 
izoterm için regresyon katsayısı 0.78, Langmuir izoterm için 0.90 olarak hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gemilerden Kaynaklanan Atıksular, Fenton Oksidasyonu, Granül Aktif Karbon Adsorp-
siyonu
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ANAMMOX PROSESİ- ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYAN BİYOLOJİK AZOT GİDERME 
TEKNOLOJİSİ

Ece SAĞIR KURT, İpek ÇELEN ERDEM

Türkiye

 

Öz: Günümüz dünyasının hızlı nüfus artışına bağlı olarak doğal kaynakların tüketimi, özellikle çevre üzerinde 
geri dönüşü olmayan etkiler bırakmaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilir ve enerji tasarrufu yapabilen yenilikçi 
teknolojilerin araştırılması, uygulanması ve alternatif enerji kaynaklarının bulunması önem kazanmaktadır. 
Çevre sektörü gözönüne alındığında enerji giderlerinin en yüksek olduğu alan arıtma tesisleridir. Ancak özel-
likle evsel atıksuların arıtımında, Anaerobik Amonyum Oksidasyon (Anammox) prosesi gibi yenilikçi arıtma 
teknolojileri kullanılarak enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. İlk olarak 1995 yılında keşfedilen Anammox 
bakterileri, havasız ortamda amonyumu, nitriti elektron alıcı olarak kullanarak azot gazına dönüştürebilir. Azot 
konsantrasyonu yüksek, karbon içeriği düşük atıksularda etkili bir giderim yapmasıyla bilinen bu proses, kon-
vansiyonel Nitrifikasyon/Denitrifikasyon ile kıyaslandığında yaklaşık %60 hava ve %90 sera gazı emisyonu 
azalımı, %50 yer tasarrufu ve %80-90 oranında çamur oluşumunda azalma gerçekleşir. Bu proses ilk olarak 
yan akım olarak ifade edilen çamur çürütücü çıkış sularında etkili bir şekilde kullanılmıştır. Yan akımda elde 
ettiği başarı ve sağladığı tasarruflar sayesinde prosesin ana akıma (ham atıksu) uygulanması 2010 yılından iti-
baren başlamıştır. Bu sayede, karbon ve azotun ayrı ünitelerde arıtılması ile Anammox temelli ”enerji pozitif” 
yaklaşımlı Adsorpsiyon/Biyooksidasyon (A/B) prosesi adı altında yeni konfigürasyonlar ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anammox, Enerji Verimliliği, Enerji Tasarrufu, A/B Proses 
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ELEKTRİK DAĞITIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN AĞAÇ DİREKLERIN ÇEVRE VE İŞ 
GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ

Elçin İNCEOĞLU, Mustafa YAĞIMLI

Türkiye

 

Öz: Elektrik dağıtım sektöründe, direklerinin bakım ve onarımını üstlenen çalışanlar da iş kazaları bakımından 
oldukça riskli grupta yer almaktadır. Elektrik direklerinin çeşitleri, çalışanların yeterli koruyucu donanıma 
sahip olup olmadıkları iş kazaları risklerini etkileyen faktörlerden birkaçıdır. Elektrik dağıtım sektöründe kul-
lanılan ağaç direklerin bir takım üstün olmayan özellikleri nedeniyle iş kazalarına neden olabileceği bu çalış-
manın ana konusudur. Bu çalışma ile ağaç direklerin kullanım amaçları, çeşitli prosedürleri, iş güvenliğine ve 
çevreye olan etkileri araştırılmıştır. Ağaç elektrik direklerinde kullanılan emprenye maddeleri de hem çevre 
için hem de insan sağlığı için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Atıl haldeki emprenyeli ağaç malzemelerin 
yakılması sırasında gerek açığa çıkan kimyasal gazların çevreye zarar vermesi ve gerekse yakılmasından sonra 
geriye kalan kısımda (kül) çok zehirli arseniğin bulunması insanlara ve hayvanlara karşı ciddi tehlike arz et-
mektedir. Yapılan çalışmalarda CCA ile emprenye edilmiş ağaç malzemelerin yakılmasından sonra açığa çıkan 
1 gr külün 150 insanı öldürecek kadar zehirliliğe sahip olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle, atıl haldeki empren-
yeli ağaç malzemelerin tekrar değerlendirilmesi (recycle) önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalışmanın 
ikinci kısmında ise emprenye maddelerinin olumsuz etkileri ve emprenye işleminde kullanılan yöntemler ve 
güçlendirme işlemleri üzerinde durulmuştur. Son bölümlerinde ise uygulanmış olan anketten elde edilen ve-
riler bilgisayar programına aktarılarak değerlendirme yapılmıştır. Yapılan anket literatür araştırması yapılarak 
özgün şekilde oluşturularak saha da çalışan 614 kişiye gönderilerek cevaplanması sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Kazaları, Ağaç Direkler, Elektik Dağıtım, Emprenye İşlemi 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR

Emel KOÇAK

Türkiye

Öz: Zamanda geçmişe doğru kısa bir yolculuk yapıldığında, 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime 
etkisiyle birlikte başlayan sanayi ve endüstri devrimi sonucunda teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışı, be-
raberinde farklı yaşam tarzları ve farklı tüketim alışkanlıklarını meydana getirdiği görülmektedir. Günümüze 
kadar gelen tüm dünyadaki bu durum, enerji kaynaklarının tüketilmesine ve iklim değişiklerine yol açmakla 
birlikte, canlıların yaşam kalitesini düşürerek kötü bir hal alma yolunda ilerlemektedir. Enerji yeterliliği, at-
mosferik koşullar ve daha sağlıklı bir çevre için dünya ülkeleri, enerji dönüşümü ve enerjinin yeniden kulla-
nılabilmesi için çözüm arayışına girmektedirler. Bu noktada, son zamanlarda devletlerin kısa ve uzun vadeli 
şehir planlamalarında “yeşil ve sürdürülebilir binalar” karşımıza çıkmaktadır. Bu binaların en önemli özelliği, 
gün geçtikçe tüketimi kaçınılmaz olan enerjiyi, insanlar için maksimum seviyede akıllı kullanması ve böylece 
daha yaşanılabilir bir çevre için son derece önemli bir adım atılmasına katkıda bulunmasıdır. Bu çalışma kap-
samında, son zamanlarda yaygın kullanılan sürdürülebilirlik kavramına ve bu kavramın içerisinde yer alan sür-
dürülebilir sertifikalı yeşil binalara değinilmektedir. Yeşil binaların özellikleri ve geleneksel binalara göre çev-
resel ve insan sağlığı açısından avantajlarından bahsedilmektedir. Çalışmada ayrıca, sürdürülebilirlik kavramı 
ve Türkiye’deki mevcut sertifikalı sürdürülebilir yeşil bina örneklerinde yapılan incelemeler anlatılmaktadır. 
Bu binalar bazı sertifika sistemlerine ait kriterlere göre değerlendirilmiş olup sertifika sistemleri hakkında kısa 
bilgi verilmiştir. Bununla birlikte sürdürülebilirlik ve yeşil bina kavramlarının eğitimde kullanılış biçimi olan 
yeşil kampüsler hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak bu kapsamda, örnek bir üniversite üzerinden, sürdü-
rülebilir yeşil bina uygulamaları anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Bina, Enerji Verimliliği, Yeşil Kampüsler
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KENTSEL KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ VE SERA GAZI EMİSYONLARI

Emrah BEKTAŞ, Esra Tınmaz KÖSE, Suna Özden ÇELİK

Türkiye

Öz: Gün geçtikçe artan atık miktarı çeşitli çevre problemlerini de beraberinde getirmektedir. Avrupa Ülkeleri 
genelinde kişi başına oluşturulan atık miktarı 1995 yılında 460 kg iken 2004 yılında 520 kg çıkmış ve 2020 
yılında 680 kg’a ulaşacağı öngörülmektedir. 2005 yılında atık yönetimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının 
Avrupa Birliği’ndeki toplam emisyonların yaklaşık %2’sine karşılık geldiği belirlenmiştir. Kentsel katı atıklar-
dan kaynaklanan sera gazlarının büyük bir kısmını organik atıkların oksijensiz ortamda ayrışmasından ortaya 
çıkan CH4 oluşturmaktadır. Atık miktarının azaltılması ve sera gazı emisyonu oluşumunu azaltıcı atık yönetim 
stratejilerinin benimsenmesi, katı atık kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasında oldukça etkin adım-
lardır. Bu kapsamda, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 
yıl içinde depolanacak biyobozunur atık miktarının 2005 yılında üretilen toplam biyobozunur atık miktarının 
ağırlıkça %75’ine, 8 yıl içinde %50’sine ve 15 yıl içinde ise %35’ine düşürülmesini öngörmektedir. Bu çalış-
ma kapsamında Türkiye’deki atık yönetim sistemi incelenmiş, mevcut durumda katı atık kaynaklı sera gazı 
emisyon değerleri hesaplanmış ve emisyon değerlerinin azaltılması için farklı yönetim senaryolarının etkinliği 
incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Kentsel Katı Atık, Sera Gazı Emisyonu 
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TERMOSET PLASTİK ATIKLARININ YENİDEN KULLANIM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

Esra Deniz GÜNER

Türkiye

 

Öz: Kompozit malzemeler, yüksek mukavemet, düşük ağırlık gibi üstün mekanik özellikleri ve uzun kullanım 
süreleri ile otomotiv, havacılık ve yenilenebilir enerji sektörleri gibi mühendislik uygulamalarında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Toplam küresel kompozit üretim 1950 yılında 15 milyon ton’dan 2015 yılında 311 
milyon mt’a ulaşmıştır. Kompozit sektörünün matris (reçine) malzemesi Polimer-matris kompozit (PMC) (ter-
mosetler ve termoplastikler), metal-matrisli kompozitler (MMC) ve seramik-matrisli kompozitler (CMC)’dir. 
Kompozit malzemelerin %90’a yakın kısmını polimer esaslı matrisler oluşturmaktadır. Polimer kompozitler-
lerin güçlendirilmesinde takviye elemanı olarak elyaflar kullanılır. En çok tercih edilen cam elyaf takviyeli 
polimer kompozit pazarının ise, küresel büyüklüğünün 2016 yılına kadar 105 milyon tonun üzerinde olup, 
CTP’ye olan bu talebin ile 2020 yılına kadar 130.000 tona ulaşması beklenmektedir. Bu yüksek büyüme po-
tansiyeli ile kompozit sektörünün ekonomiye sağladığı katkı giderek artmaktadır. Kompozit sektöründeki bu 
büyük gelişimi ülkemiz açısından olağanüstü bir öneme sahiptir. Bu gelişimin özellikle üretimde ve son kul-
lanım ömrünü yitirmiş bu malzemelerden ortaya çıkan atıklar nedeniyle bir takım olumsuz getirilere de yol 
açmıştır. Bu çalışmada kompozit sektörünün önemli aktörlerinde olan termoset polimerlerden ortaya çıkan 
atıkların çeşitli faydalı dönüşüm mekanizmaları ile yeniden kullanımı yoluyla bertarafı üzerine yapılan çalış-
malar irdelenmiştir. Kompozit sektöründe ortaya çıkan atık malzemelerin faydalı geri kazanım mekanizmaları 
ile tekrar kullanılabilirliği üzerine yapılan bazı çalışmaların sürdürülebilirlik ve çevresel faktörler açısından 
uygulanabilir çözümler önerdiği ve bu sayede katı atık yönetimine önemli katkılar sağladığı görülmüştür. İnce-
lenen çalışmalardan edilen bulgulardan yola çıkılarak bu konuda gelinen noktayı daha da ileriye götürebilecek 
bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Polimer Bazlı Kompozitler, Termoset, Geri Dönüşüm, Katı Atık 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

TÜRKİYE’ DE ÇEVRE ETIĞİ YAKLAŞIMLARI VE ETKILERİ

Ezgi TUNÇER, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ

Türkiye

 

Öz: İnsanın faaliyetlerine bağlı olarak insan yaşamı olumsuz yönde etkileyen çevre sorunları son yıllarda 
önem kazanmıştır. Çevreyi olumsuz etkileyen insan faaliyetlerinin en başında sanayileşme, nüfus artışı ve 
kentleşme gelmektedir. Sanayi dahil her sektörde enerji kullanmak mecburiyetinde olup; enerjiyi ise doğadan 
elde edilen hammaddelerin elde edilmesi aşamasında doğayı tahrip ederek çevre kirliliğine sebebiyet vermek-
tedir. Filozoflar çevrenin olmadığı bir yaşamdan bahsedilemeyeceğinin bilinciyle, çevreyi bozan faaliyetlerin 
sorumlusu olarak insanı işaret etmişler ve böylece “çevre etiği” kavramı vasıtasıyla çözüm üretme yoluna 
gitmişlerdir. Bu çalışmanın birinci bölümünde çevre kavramı ve boyutlarını “insan ve çevre ilişkisi”adı altında 
ele aldık. Sonraki bölümde felsefe kavramı ve çevreyle ilişkisini “felsefe ve çevre ilişkisi” adı altında ele aldık. 
Diğer bölümde çevre etiğinin gelişim süreçi ve yaklaşımları konularına değindik. Son bölümde ise çevre etiği 
yaklaşımlarının önemi üzerine odaklandık.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Etik, Felsefe, Çevre Etiği, Ekolojik Denge, Çevre Etki Değerlendirme 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

STATISTICAL EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL

 F. İlter TÜRKDOĞAN, Gürdal KANAT, Murat KORKMAZ

Turkey

Abstract: Affordable and effective domestic wastewater treatment is a critical issue in public health and di-
sease prevention around the world, particularly so in developing countries which often lack the financial and 
technical resources necessary for proper treatment facilities. In Turkey, according to the report of the Ministry 
of Environment and Urbanization, 35 percent of the population of the municipality was provided with waste-
water treatment in 2002 while this rate increased to 76 percent in August 2014. In 2023, all municipalities are 
expected to have access to wastewater treatment plant. The wastewater treatment plant numbered as 145 in 
2002 increased to 653 in 2015. In addition to these facilities, the Ministry has announced that 1501 facilities 
more will be built up to 2023. In this study, the amount of wastewater by years, wastewater treatment plants 
and municipal population served were statistically analysed. Data of 10 years between 2001 and 2016 obtained 
from the website of Turkish Statistical Institute were analysed in the research. Eviews 8 software was used in 
this analysis. In the study, the current expenditure for the reduction of pollution in municipalities according to 
the years, the municipal population provided with waste service and the change in the amount of municipal 
waste collected were also statistically examined. In the study, the current expenditure for the reduction of pol-
lution in municipalities according to the years, the municipal population which provided waste service and the 
change in the amount of municipal waste collected were also examined statistically. As a result of the study, it 
was seen that the number of treatment plants was higher in the regions where there were municipalities attac-
hing importance to the infrastructure and having sufficient budget / income for such studies. The number of 
municipalities with the least wastewater treatment plant is in the Southeast and Northeast Anatolia and Middle 
East Anatolia regions. 

Key Words: Waste Water Treatment, Pollution, Pollution Reduction, Population 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI ÇEVRE

Filiz MERİÇLİ

Kıbrıs

Öz: “Sağlık” bedensel ve ruhsal iyilik hali olarak tanımlanmaktadır ve yediklerimiz içtiklerimizle ve yaşadı-
ğımız çevre ile yakından ilişkilidir. Gıdaların ve içilen suların tarım ilaçları vb kimyasal atıklarla kirlenmemiş 
olması gerekir. Son yıllarda ikinci beyin olarak nitelendirilen barsaklardaki iyi bakterilerin alınan gıdalardaki 
ağır metal vb çevre kirlilikleriyle bozulduğu; bunun da bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve birçok hastalığa 
yol açtığı bilinmektedir. Kimyasal atıklardan miadı dolmuş, ya da kullanılmamış, insanların lavaboya-tuva-
lete döktüğü ilaçlar doğrudan suları kirletmektedir. Çöpe atılan ilaçlar ise çöp toplama alanlarında yağmur 
sularıyla yeraltı sularına karışmakta; atılan antibiyotikler mikroorganizmaları dirençli hale gelmektedir. İlacın 
hammaddesinden üretimine, halka sunulmasından yan etkilerinin izlenmesine kadar ilaçla ilgili tüm konu-
larda eğitimli “ilaç ve sağlık danışmanı” eczacılar, miadı dolmuş atık ilaçların çevre kirliliğine yol açmadan 
imhasını sağlamak üzere İzmir’de ÇEVRECİ ECZACILAR KOOPERATİFİ (ÇEKOOP) kurmuşlardır. Sağlık 
Bakanlığı, Yerel Kalkınma Ajansı ve Belediyelerin desteklediği “Evsel Atık İlaç Toplama Ve Bertarafı Projesi“ 
kapsamında eczanelere sarı konteynerler yerleştirilmiş, halkın evlerindeki eski ilaçlarını eczaneye getirmeleri 
sağlanmış ve bugüne kadar 400 ton ilacın sağlıklı imhası sağlanmıştır. ÇEKOOP ayrıca, ilkokul öğrencilerine 
akılcı ilaç kullanımı ve atıklarla ilgili dramalarla çevre bilinci eğitimleri vermekte, eczanelerden toplanan atık 
kağıt gelirleri ile öğrencilere burs vermekte, ağaç dikmekte ve “görme engellilere kabartma yazılı ilaç kutuları” 
gibi yenilikçi projeler geliştirmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin “Sağlığı-
mız için su içiyor, plastik su şişelerini toplayarak geri dönüşüme kazandırıyoruz” projesi de Üniversitelerdeki 
öğrenci katılımlı atık değerlendirme projelerine Kuzey Kıbrıs’dan iyi bir örnek olarak TEB Gençlik Komisyo-
nunca tüm Eczacılık Fakültelerinde uygulanması önerilen projelerdendir. 

Anahtar Kelimeler: Atık İlaç, ÇEKOOP, YDÜ 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

TURUNÇGİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ AKTİF ÇAMUR, HÇYR VE MBR PROSESLERİ 
İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL

Türkiye

 

Öz: Turunçgil Endüstrisi portakal, limon, mandalina ve greyfurt vb meyvelerin konsantre, püre ve meyve suyu 
olarak üretimini kapsamaktadır. Turunçgil Endüstrisi atıksuları yüksek konsantrasyonda organik madde içeren 
ve diğer endüstriyel atıksulara göre biyolojik olarak kolay parçalanabilir yapıda olan atıksulardır. Turunçgil 
meyveleri azot, lipitler, şekerler, asitler, çözünmeyen karbonhidratlar, enzimler, flavonoidler, kabuk yağı, uçu-
cu bileşenler, pigmentler, vitaminler ve mineralleri içermektedir. Bu bileşenlere bağlı olarak turunçgil endüst-
risi atıksuları, yüksek KOI, BOI, elektriksel iletkenlik ile birlikte düşük N, P ve pH’a sahiptir. Bu çalışmada, 
turunçgil endüstrisi atıksularının biyolojik olarak arıtılabilirliği aktif çamur (AÇ), yukarı akışlı havasız çamur 
yatağı (HÇYR) ve membran bioreaktör (MBR) sistemlerinde ayrı ayrı çalışılarak performansları karşılaştırıl-
mıştır. Nütrient bakımından fakir olan turunçgil endüstrisi atıksuyu YAHÇYR için (300/5/1) AÇ ve MBR için 
(100/5/1) oranlarında azot ve fosfor ilave edilmiştir. Deneylerde kullanılan turunçgil endüstrisi atıksularının 
KOI:2000 mg/L giriş, TP:0.5 mg/L, TKN:4 mg/L, AKM:320 mg/L’dir. HÇYR prosesinin organik madde yükü 
: 2000 kg(KOI)/m3 /gün ve 24 saatlik hidrolik bekletme süresi için % 94 KOI giderme verimi gözlenmiş ve 
giderilen 1 kg KOI başına 0.415 m3 metan gazı elde edilmiştir. AÇ ve MBR proseseleri için organik madde 
yükü : 2000 kg(KOI)/m3 /gün ve 24 saatlik hidrolik bekletme süresi olduğunda AÇ prosesi ile % 88-92 MBR 
prosesi ile 98 KOI giderimi elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turunçgil Endüstrisi Atıksuyu, Aktif Çamur, Yukarı Akışlı Havasız Çamur Yatağı 
(HÇYR), Membrane Biyoreaktör (MBR) 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

YEŞİL PAZARLAMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİK KAVRAMININ ELE ALINMASI: 
DENIZCILİK FAKÜLTESI ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE HASSASİYETLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Güzide ÖNCÜ EROĞLU PEKTAŞ

Türkiye

 

Öz: 20 yüzyılın sonlarında ortaya çıkan yeşil pazarlama kavramı günümüzde Dünya kaynaklarının yok olması 
ve hatta bazı kaynakların tükenmiş olması endişesi ile giderek artan bir öneme sahiptir. Yeşil pazarlama ifadesi 
ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliği tarafından kullanılmıştır. Yeşil pazarlama kavramı öncelikle 
temiz üretim sistemleri ile başlayan ve sonrasında ürüne ve hizmete dayalı üretimi oluşturan bir sistemdir. 
Üretim sonrasında da bunların pazarlama karması ile hedef pazara satışını ve dağıtımını sağlar. Sürdürülebilir 
yenilik kavramı ile Yeşil pazarlama kavramı doğmuş ve gelişmiştir. Sürdürülebilir üretim sistemlerdeki inno-
vatif ürünler ile hedef pazardaki kitleye ulaştırılır ve aynı zamanda ekolojik sisteme de dolaylı olarak katkı 
sağlar. Çalışmada yeşil pazarlama ve sürdürülebilir yenilik kavramları açıklanmış ve bir araştırma modeli ile 
denizcilik fakültesinde okuyan öğrencilere bu alandaki değişkenler anket soruları ile sorulmuştur. Denizcilik 
fakültesi öğrencilerinin çevre hassasiyetlerini ölçmek için istatistik programı ile analiz edilerek modelin an-
lamlılığı değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yenilik, Yeşil Pazarlama, Pazarlama Araştırması 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

SPECIFIC METHANOGENIC ACTIVITY TEST FOR DETERMINE THE FEASIBILITY OF 
WATER HYACINTH TO BIOGAS PRODUCTION

Hadi FAKHRİ, Suleyman OVEZ, Sevcan AYDIN, Ilayda Dilara UNLU

Turkey

Abstract: Specific methanogenic activity (SMA) can be used to find the methane-producing potential of the 
wastewater for a private substrate. SMA test is very useful parameter to determine the operational condition 
and performance of anaerobic system. In the beginning of the digestion it is very sufficient parameter for deter-
mination of appropriate organic loading rate. Also in the end of digestion decreasing of SMA shows inhibition 
or accumulation of the slow or no-degradable organic matter from the effluent. Anaerobic systems are used to 
treatment wide range of pollutants. One of the most important pollutants which cause a lot of problems in the 
environment is antibiotics. Continuous exposure of microorganisms especially to bacteria low antibiotic doses 
in the environment cause antibiotic resistance problem. In this study the different amount of water hyacinth 
roots are used in anaerobic reactors which contains active domestic anaerobic waste and three different anti-
biotics (Erythromycin, Tetracycline and Sulfamethoxazole). The biogas production was measured two times 
in a week during 45 days. The results show that production of gas decreased in the presence of antibiotics but 
increased with increasing the amount of water hyacinth. This study verified the effectiveness of water hyacinth 
for removal of antibiotics and prohibiting of antibiotic resistance formation. Also, it can be used to enhance the 
biogas production with absorbing of the toxic materials and providing the efficient environment for growth of 
methanogenic bacteria in the anaerobic system.

Key Words: SMA, Antibiotic, Anaerobic System, Water Hyacinth 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN CTP ÜRETİMİNDE KULLANIM POTANSİYELİNİN 
ARAŞTIRILMASI: REÇİNE TÜKETİMİ

Hakan MİS, Esra Deniz GÜNER, Ahmet BEYCİOĞLU

Türkiye

Öz: Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) borular minimium 50 yıl servis süreleri, çelik borunun yaklaşık 
1/4’ü ağırlığa sahip olmaları ile hafiflik özelliği, korozyona ve kimyasallara karşı dirençili olması, işletim ve 
bakım giderlerinin azlığı, montoj kolaylığı gibi pek çok üstün özelliğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde temiz 
su ve içme suyu, sulama, su depolama sistemleri, hidroelektrik santralleri, kanalizasyon sistemi, yağmursuyu, 
su arıtma, deniz suyu alımı ve deşarjı gibi çeşitli inşaat mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Bu kullanım potansiyeli CTP üretiminde AR-GE çalışmalarına olan eğilimi de arttırmaktadır. 
Demir elde edilmesi prosesinde oluşan yüksek fırın cüruf atığı önemli bir endüstriyel atıktır. Ayrıca Termik 
santrallerin enerji elde etmek amacıyla kömürün yakılması çıkan bir yan ürünü olan uçucu kül de çevresel 
açıdan sorun teşkil eden endüstriyel katı atıktır. Endüstriyel katı atıkların CTP’li yapı malzemesi üretiminde 
kullanımı ile ilgili devam eden kapsamlı bir çalışmanın ön bulgularını içeren bu çalışmada en bilinen endüst-
riyel atık türlerinden olan uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun reçine ile ıslanma potansiyeli/reçine tüketimi 
araştırılmıştır. Bu amaçla bağlayıcı olarak ortoftalik reçine, dolgu olarak silis kumu, başlatıcı olarak metil etil 
keton peroksit ve hızlandırıcı olarak kobalt oktoat içeren karışım üzerinde uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun 
reçine tüketimi belirlenmiş ve standartlarda verilen sınır değer ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara her 
iki endüstriyel atık malzemede standartlarda tanımlanan maksimum reçine tüketimi değerini aşmış ve yüksek 
fırın cürufunun reçine tüketimi uçucu küle göre daha yüksek bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cam Elyaf Takviyeli Polyester, Reçine, Uçucu Kül, Yüksek Fırın Cürufu 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

BORİK ASİT ÜRETİM VE KONSANTRATÖR TESİSİ ATIKSULARINDAN BORİK ASİT GERİ 
KAZANIMI

Halil ibrahim UZUN

Türkiye

 

Öz: Yeryüzünde tuzlu ya da iyonik içeriği yüksek suların arıtılarak kullanılabilir hale getirilmesi büyük bir su 
potansiyelinin elde edilmesi anlamına gelecektir. Diğer taraftan madde geri kazanımına veya yeniden kulla-
nıma yönelik uygulamalar ile arıtma sonrası ikincil kirliliğin ortadan kaldırılması veya azaltılması gerekmek-
tedir. İyonik kirleticiler arasında bor giderimi zor bir iyon olması, giderimine yönelik teknoloji arayışlarının 
yetersiz olması gibi durumlar sebebi ile önemini halen korumaktadır. Düşük konsantrasyonlarda dahi canlılar 
için tehlike teşkil etmesi kirliliğinin kontrolünü de gerekli hale getirmektedir. Kütahya ili, Emet İlçesi’nde bu-
lunan Türkiye Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü tarafından işletilen Espey 
konsantratör Tesisi Atık Barajı verilen 600 m3/sa debi ile büyük bir su potansiyeli olarak durmaktadır. Böylece 
hem kirliliğin yayılmasına neden olmakta hem de ilerleyen zamanlarda yeni baraj ihtiyacı doğmaktadır. Espey 
konsantratör Tesisi Atık Barajı’ndan alınan sularından membran kapasitif deiyonizasyon prosesi ile borik asit 
geri kazanımına yönelik bir dizi çalışma yürütülmüştür. Atık suyun %61’i oranında ve %99.5 saflıkta borik 
asit çözeltisi elde edilmiştir. Sonuç olarak MCDI prosesinin borik asit içeren atık sulardan borik asitin geri 
kazanılmasında etkili olduğu ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Membran Kapasitif Deiyonizasyon, Borik Asit, Deiyonizasyon
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

LIFE CYCLE ASSESSMENT OF LEATHER INDUSTRIAL WASTEWATER TREATMENT

Hatiye FINDIKÇI, Nurdan BÜYÜKKAMACI

Turkey

 

Abstract: In this study, it was aimed to determine the environmental effects of the wastewater treatment plants 
by life cycle assessment (LCA) tool. In the scope of this study, leather industry wastewater was selected and 
different scenarios were generated for the leather industry wastewater treatment and the environmental effects 
of these scenarios were compared using LCA. Scenarios were developed considering especially chromium 
removal and recovery alternatives. Life cycle assessment studies were carried out by using GaBi 6.0 LCA 
software. The required data for the operating of the software was obtained from the laboratory experiments, 
literature, and Eco-invent database, which are integrated into the GaBi 6.0 software. Depending on the studies’ 
results, Scenario-1, in which combined chromium and sulphur flows are treated in the wastewater treatment 
plant, was determined as the most harmful alternative for the environment. The chromium and sulphur flows 
were separated in the rest of the scenarios. Therefore, it can be said that, to decrease the wastewater treatment 
plant loads by the separation of the chromium and sulphur flows in the leather industry, is the environmentally 
friendly application. In addition, chromium recovery applications reduce the negative environmental effects 
(Scenario 3 and 4). 

Key Words: Wastewater, Chromium, Life Cycle Assessment, Leather Industry 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA TOPLANAN TIBBİ ATIKLARININ STERİLİZASYONU 
SONUCUNDA OLUŞACAK ÇEVRESEL ETKİLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ ANALİZİ İLE 

HESAPLANMASI

Hilal YILDIRIM, Aliye Suna ERSES YAY

Türkiye

 

Öz: Sağlık hizmeti veren bir kuruluşun faaliyetleri esnasında ortaya çıkan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-de-
lici atıklardan oluşan atıkların genel adına tıbbi atık denir. Tıbbi atıklar atık yönetiminde yönetilmesi zor olan 
atıklar olup, ülkemizde sterilizasyon ve yakma yöntemi ile bertaraf edilmektedir. Toplumun tüm kesimlerinde 
olduğu gibi, sağlık kuruluşlarında da her geçen gün atılabilen türde ürün kullanım sonucu, üretilen tıbbi atık 
miktarı sürekli artmakta, insan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. Atıklar bertaraf edilirken, çevresel bo-
yutlarının belirsizliği en büyük problemlerden biridir. İstanbul ilinin tıbbi atık yönetiminin çevresel etkilerini 
yaşam döngü analizi (YDA) ile belirlemek bu çalışmanın ana amacıdır. Yaşam döngüsü analizi için Simapro 
8.4 programı ve CML-IA etki kategorisi kullanılmıştır. Bu yöntemin etki grupları abiyotik tükenme, abiyo-
tik tükenme (fosil yakıtlar), küresel ısınma, ozon tabakası tahribatı, insan toksisitesi, tatlı su ekotoksisitesi, 
deniz ekotoksisite, karasal ekotoksisite, fotokimyasal oksidasyon, asidifikasyon ve ötrofikasyondur. Çalış-
manın fonksiyonel birimi olarak İstanbul Avrupa yakasında 2017 yılında toplanan tıbbı atıklar ele alınmıştır. 
Sistem sınırları toplanan atığın sterilizasyon tesisinde konveyöre yüklenmesi, tıbbi atık toplama araçlarının 
dezenfeksiyonu, tıbbi atıkların sterilize edilmesi, parçalanması ve düzenli depolama da bertaraf edilmesini 
kapsamaktadır. Sonuçlara baktığımızda, sterilizasyonda genel çevresel etkinin enerji tüketimi aşamasındaki 
elektrik tüketimi ve LNG kullanımından dolayı ağırlıklı olarak abiyotik tükenme ve abiyotik fosil tükenme 
kategorilerinden kaynaklandığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Tıbbi Atık, Tıbbi Atık Yönetimi, Yaşam Döngü Analizi (YDA)
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

MICROPLASTICS IN WATER AND WASTEWATER

Hrissi KARAPANAGIOTI, Ioannis KALAVROUZIOTIS

Greece

Abstract: There is a growing interest of the scientific community on microplastics. Most of the studies iden-
tified the problems due to microplastics in the marine environment. However, considering that most microp-
lastics are produced on land, similar problems should be encountered in freshwater systems and wastewater 
treatment plants that at the same time are the sources of marine microplastics. The human water cycle and 
points where the microplastics could interact with water will be presented. Microplastics have been found in 
freshwater such as both rivers and lakes and also, hazardous chemicals associated with microplastics in such 
systems have been identified. The presence of microplastics in wastewater, their sources, their transfer through 
a wastewater treatment plant, their concentration in effluents throughout the world have been studied. Their 
distribution and effects on the surrounding environment of effluent wastewater pipes have been evaluated and 
modeled. Sampling methods, sample treatment and analysis techniques for identifying microplastics in was-
tewater are still under development. Additionally, the presence of microplastics in sewage sludge and in soils 
irrigated with wastewater or fertilized with sludge, as well as the possible effects on plants and human health 
will be discussed. Related emerging issues based on sampling and experimental work performed in wastewater 
treatment plants and considerations related to available techniques throughout the world for the identification 
of non-visible microplastics will be discussed. 

Key Words: Wastewater, Biosolids, Reuse, Agriculture 
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SURFACE AND SUBSURFACE FLOW WETLAND TREATMENT FOR SMALL COMMUNITY 
WASTEWATER

Hürrem BAYHAN, F. İlter TÜRKDOĞAN, Gürdal KANAT, Merve ACAREL

Turkey

 

Abstract: Constructed wetlands are among the recently proven efficient technologies for wastewater treat-
ment. Compared to conventional treatment systems, constructed wetlands are low cost, easily operated and 
maintained, and have a strong potential for application in developing countries, particularly by small rural 
communities. However, these systems have not found widespread use, due to lack of awareness and local 
expertise in developing the technology on a local basis. The purpose of this study is to demonstrate the appli-
cability of these practical and cost-effective methods, especially in small settlements facing water shortages, 
in terms of environment and agriculture. One of the methods of land treatment system, sub-surface ve hori-
zontal subsurface flow are tested in laboratory. In this study, firstly, municipal wastewater was pretreated in 
imhoff tank and later treated by small and larger scale overland flow systems for the removal of pollution. 
As an additional treatment, the systems are followed by clay and zeolite units and the variation in efficiency 
is monitored. Moreover; COD, BOD5, TKN, PO4- P and TSS removal rates were investigated in the overall 
systems. Removal rates was found as higher than 69%,70%,40%,42%,48% for COD, BOD5, TKN, PO4- P 
and TSS, respectively. 

Key Words: Sub-Surface, Overflow, Land Treatment, Municipal Wastewater 
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THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGE OF THE WASTEWATER AND BIOSOLID REUSE IN 
AGRICULTURE

Ioannis K. KALAVROUZIOTIS

Greece

 

Abstract: Recycling of the byproducts of human agricultural and industrial activities has been a popular 
practice of modern man, Consequently the reuse of millions cubic meters of wastewater and tons of biosolids 
which are being produced daily around the world need effective and productive management for the benefit 
of the human society. Thus, the reuse of wastewater biosolid has always been an attractive option which under 
high qualitative characteristics of these outputs of the Wastewater Processing Plants, can lead to their effecti-
ve exploitation. The scope of the reuse is indeed multidimensional, i.e. it aims at: (a) taking advantage of the 
exploitation by the crops of the inorganic nutrients N, P, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, B contained in these inputs 
(b) using the wastewater not only as a source of nutrients but as irrigation water replacing part of the natural 
irrigation water, thus contributing to the more effective management of the natural water sources (c) using the 
biosolids as a very rich source of organic matter which is so urgently needed by many soils which have been 
depleted of their natural organic carbon (d) improving soil fertility and productivity It must be underlined that 
apart from the virtues the abo mentioned advantages of the the wastewater and biosolid reuse, they also have 
some basic v disadvantages which must be in our mind. They contain heavy metals (Cd,Co,Cr,Ni,Pb,A,Hg ) 
which are toxic to humans, animals, Plant and to the environment.

Key Words: Wastewater, Biosolids, Reuse, Agriculture
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ATIKSULARININ MİKROALG İLE ARITILABİLİRLİĞİ

Kadriye OKTOR

Türkiye

Öz: Dünya enerji krizi, küresel ısınma ve sera gazı salınımı gibi problemler bilim adamlarını alternatif enerji 
kaynakları arayışına yöneltmiştir. Mikroalglerin yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımı konusunda çok 
araştırmalar yapılmaktadır. Karbondioksiti absorblayabilme ve özel ekim alanlarına ihtiyaç duymadan atıksu-
larda büyüyebilme özellikleri biyoyakıt, biyodizel üretiminde mikroalgleri öne çıkarmaktadır. Biyoyakıtlar, 
konvansiyonel enerji kaynaklarına göre birçok avantaja sahiptir ve çevre dostu sürdürülebilir enerji kaynakla-
rıdır. Ekonomiklik açısından mikroalglerin beslenmelerinin atıksudan sağlanması atıksu arıtımını da berabe-
rinde getirmektedir. Mikroalgler, kısa süreler boyunca büyük miktarlarda lipidler, proteinler ve karbonhidratlar 
üretebilen basit büyüme gereksinimleri (ışık, şeker, CO2, N, P ve K) içeren fotosentetik mikroorganizmalardır. 
Bu çalışmada KOÜ Umuttepe Yerleşkesi Evsel Atıksu Arıtma tesisi giriş suyundan alınan ham atıksu kullanıl-
mıştır. Önce santrifüjden geçirilmiştir. Laboratuarda Chlorella variabilis farklı seyrelme oranlarındaki atıksu-
ya (%0-10-20-30-40-50) mikroalg ekimi yapılarak büyüme ve nütrient giderimi araştırılmıştır. Sonuç olarak; 
KOI giderim verimi % 20 seyrelme oranında % 88.70, TP gideriminin % 20 seyrelme oranında %98.98, TN 
gideriminin % 30 seyrelme oranında %83.34 olarak bulunmuştur. Kampüs atıksuyuna Chlorella variabilis 
mikroalginin büyümesine ve kirlilik giderimine uygun oluğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: KOÜ Kampüs, Atıksu Tesisi, Mikrolag 
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DETERMINATION OF IONOPHORES IN DAIRY MANURE USING HIGH PERFORMANCE 
LIQUID CHROMATOGRAPHY TRIPLE QUADRUPOLE MASS SPECTROMETRY (HPLC-MS/

MS)

Mahbub ALAM, Osman Atilla ARIKAN, Ebubekir YÜKSEL, Ercan GÜRBULAK, Okan GÜNAYDIN

Turkey

 

Abstract: Ionophores are commonly used in livestock production as coccidiostats as well as for growth pro-
motion. There is growing concern about residual ionophores in the manure of treated animals because these 
compounds inhibit the activity of many bacteria and eukaryotic cells and can affect soil invertebrates and aqu-
atic organisms. Therefore, it is important to develop analytical methods for quantifying veterinary antibiotics 
in dairy manure that are land applied. This study described a high performance liquid chromatography triple 
quadrupole mass spectrometry (HPLC-MS/MS) method developed for the quantification of commonly used 
veterinary antibiotics (monensin, lincomycin, amprolium and salinomycin) in dairy manure slurry. The results 
show that the average recoveries of monensin, lincomycin, amprolium and salinomycin were 117-124%, 68-
99%, 104-155% and 81-112% respectively. Results show that monensin, lincomycin, amprolium and sali-
nomycin found at trace concentration in the dairy manure samples. The findings indicate that the developed 
HPLC-MS/MS method was suitable to quantify the selected veterinary antibiotics in dairy manure slurry.

Key Words: Dairy Manure, HPLC-MS/MS, Lonophores 
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THE PERMEABILITY CHANGE OF NANO PARTICULATE ADDED UNDISTURBED CLAY SOIL

Mehmet Şükrü ÖZÇOBAN, Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL, Bülent ARMAĞAN, Nadire KÖLE,  
Neşe TÜFEKCİ

Turkey

 

Abstract: Environmental pollution has gained importance in recent years. Work on solid waste control is now 
at a significant level. The size of solid waste increases day by day, even threatening the future of the world. 
Control mechanisms have been determined to a considerable extent and, in accordance with legislation, envi-
ronmental pollution control and pollution prevention have been extensively addressed. Despite the technologi-
es developed today, it is not economically feasible to regenerate many solid waste streams. In the disposal of 
solid wastes, incineration, composting and other methods are applied, but still some solid wastes must be stored 
for final disposal. For this reason, there are regular storage sites to protect the environment from pollutants 
from solid and liquid wastes. In this study, the permeability of the soil sample were examined experimentally 
by passing the leachate through the reactors by adding different nano materials (nano clay, bentonite, iron 
oxide, aluminum oxide) with varying amounts to the clay sample. For this reason, the waste water sample col-
lected from Kemerburgaz - Odayeri Regular Storage Area in Istanbul, European side and the clay (kaolin and 
bentonite) from the company, Esan Eczacıbaşı Industrial Hammaddeler San. and Tic. was used. Since kaolin 
and bentonite were soil and pulverized, they were taken from the company and no treatment was applied. At 
the end of this study, it was found that the nanomaterial which most decreased the permeability of the soil was 
aluminum oxide. 

Key Words: Permeability, Kaoline, Bentonite, Compacted Clay, Nano Materials, Leachate
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ATIKLAR VE KOMPOSTLAŞTIRMA: MİKROPLASTIKLER AÇISINDAN BIR YAŞAM 
DÖNGÜSÜ YAKLAŞIMI (WASTES AND COMPOSTING: A LIFE CYCLE APPROACH FOR 

MICROPLASTICS)

Meral YURTSEVER, Abdullah ÖZKAN

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada kompostlar içerisindeki mikroplastiklerin varlığı ve çevredeki dolaşımı gerçek bir örnek 
üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada incelediğimiz bir kompostlama tesisindeki kompost yapımın-
da kullanılan hammaddeler çoğunlukla tavuk dışkısı ile at altlığından oluşmakla beraber geriye kalan kısım 
ise zamana göre değişebilen oranda hazır organik atıklardan oluşmaktadır. Tavuk üretiminde kullanılan tavuk 
yemlikleri genellikle Polietilenden imal edilir ve plastik yemlikler tavukların gagalarıyla vurmasının etkisiyle 
belli oranlarda deformasyona ve kayba uğrayarak zamanla kullanılmaz hale gelir. Serbest gezerek beslenen 
tavukların ise bulabildikleri plastik çöp dahil her şeyi yedikleri bilinmektedir. Lwanga, (2017) tarafından, 
karasal besin zinciri boyunca plastik atıkların transferini ortaya koyabilmek amacıyla yapılan bir çalışmada ta-
vuk dışkısı, taşlığı ve kursaklarındaki plastikler incelenmiş ve tavuk dışkısında yüksek miktarda (129.8 ± 82.3 
MPg−1) bulunduğu; tavuk taşlıklarında 10.2 ± 13.8 adet mikroplastik, 45.82±42.6 adet makroplastik bulun-
duğu; kursaklarında ise mikroplastik bulunmadığı fakat 11±15.3 makroplastik bulunduğu bildirilmiştir. Hatta 
farklı coğrafik konumlardaki 8 farklı ülkeden alınan insan dışkısı numunelerinde yapılan yeni bir çalışmada 
da 10 gram dışkıda yaklaşık 9-24 adet MP (50-500 μm) rastlandığı bildirilmiştir. Buradan hareketle, neredeyse 
tüm canlıların havada, suda veya toprakta bulunan mikroplastiklere maruziyeti söz konusudur. Kompostlama 
işlemlerinde genel olarak kompost yapıldıktan sonra olgun kompost kısmı, tamamen ayrışmamış organik ma-
teryallerden ve diğer safsızlıklardan elenerek ayrılır. Ayrılabilen bu safsızlıklar bertaraf için düzenli depolama 
tesislerine gönderilir. Ancak ayrılamayan ve elek altındaki kompost içinde kalan mikro boyuttaki plastik parça-
cıkları kompostların tarım arazilerine uygulanması gibi süreçlerle tüm çevreye dağılabilmektedir. Bu nedenler-
den dolayı katı atık bertaraf çalışmalarını, çevrede olumsuz etkilere sahip mikroplastikleri artıran değil azaltıcı 
süreçlere ağırlık vererek yürütebilmek son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Atık Bertarafı, Kirlilik, Kompostlaştırma, Mikroplastikler, Yayılı Kirletici
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LIFE CYCLE ASSESSMENT OF A WATER DISTRIBUTION SYSTEM

Muhammed ALZABOOT, Nilay ELGİNOZ, Fatos GERMİRLİ BABUNA, Gülen İSKENDER

Turkey

 

Abstract: Infrastructures have a vital role in metropolitan areas as without them a robust urbanization can not 
be obtained. However, infrastructures themselves can also be considered as sources of negative environmental 
impacts. A good example of such infrastructures is water distribution systems that carries the most essential 
item, water to people. Water distribution systems generate environmental impacts during construction and 
operation stages. Life cycle assessment (LCA) is a methodology that shows clearly the environmental burdens 
of products or services in a holistic perspective. In this study the environmental impacts of a water distribution 
system that serves a population of about 2 600 000 people are evaluated. The construction and operation of the 
distribution network are examined. While investigating the impacts, LCA modelling is used by adopting GaBi 
software with Professional database. Primary data obtained from the site is provided for the modelling study. 
For defining the environmental impacts, CML 2001 impact assessment method is carried out. The considered 
environmental impact categories are as follows: global warming potential (GWP), acidification potential (AP), 
eutrophication potential (EP), ozone layer depletion potential (ODP), abiotic depletion fossil (ADP fossil), 
freshwater aquatic ecotoxicity potential (FAEP), human toxicity potential (HTP), marine aquatic ecotoxicity 
potential (MAEP), terrestric ecotoxicity potential (TETP).

Key Words: Water Treatment Plant, Distribution, LCA 
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APPLICATION OF INTEGRATED MEMBRANE PROCESSES FOR WATER RECOVERY AND 
REUSE

Nalan KABAY, İlker PARLAR, Mert Can HACIFAZLIOĞLU, Nasim Jalilnejad FALIZI, Esra ALTIOK,  
Taylan Ö.PEK, Mithat YÜKSEL

Turkey

 

Abstract: Membrane biorector (MBR) systems seem to be good alternatives for reusing the treated wastewater 
as they provided a good quality of product water. However, decreasing the salinity of product water is needed 
in some cases if the product water will be recovered and reused as irrigation water and process water. For this 
purpose, advanced membrane treatment processes such as nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO) are 
employed. In this presentation, some field tests results using pilot-scale NF and RO processes for desalination 
of wastewater treated by MBR process in a wastewater treatment plant of an industrial zone will be discussed. 
Electrodialysis (ED) method having ion exchange membranes was applied for solving the concentrate problem 
limiting applicability of pressure driven membrane processes. In addition, electrodeionization (EDI) method 
combining ion exchange membranes with ion exchange resins was employed for post-treatment of permeate 
stream of RO process. The qualities of product water obtained were evaluated according to the quality stan-
dards required by various industries and for agricultural irrigation. Acknowledgement: This research has been 
financially supported by TUBITAK (Project No. 114Y500). I would like to thank Organizing Commitee for the 
kind invitation. I am also grateful to my co-workers and students who have contributed greatly to this research 
work and ITOB-OSB for supporting our field tests. I acknowledge Astom Co. for providing us with Neosepta 
membranes and Purolite Co. for ion exchange resins.

Key Words: Ion Exchange Membrane, Ion Exchange Resin, Electrodialysis, Electrodeionization, Reverse 
Osmosis, Nanofiltration, Wastewater Reclamation and Reuse
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ENVIRONMENTAL IMPACTS ARISING FROM THE DEMOLITION OF A LARGE WATER 
TREATMENT PLANT

Nilay ELGİNOZ, Muhammed ALZABOOT, Fatos GERMİRLİ BABUNA, Gulen İSKENDER

Turkey

 

Abstract: Water treatment plants are among the most important infrastructures in a metropolitan area as they 
provide water with a trustworthy quality to the population. On the other hand, it is known that certain negative 
environmental burdens arise from water treatment plants during their construction, operation and decommis-
sioning phases. In this context, the objective of this study is to investigate the environmental impacts of the 
demolition of a large water treatment plant that currently operates with a maximum flow rate of 700 000 m3/
day, serving a population of around 2 600 000 people. As the facility was established nearly 20 years ago, it 
is important to bring to light the environmental impacts of its decommissioning phase. Recyling of the metals 
is also considered in this phase. Application of life cycle assessment methodology yields a holistic perception 
about the environmental impacts. LCA modelling is conducted by using GaBi software with Professional da-
tabase. CML 2001 impact assessment method is adopted for defining the environmental impacts. The impact 
categories considered are: global warming potential (GWP), acidification potential (AP), eutrophication po-
tential (EP), ozone layer depletion potential (ODP), abiotic depletion fossil (ADP fossil), freshwater aquatic 
ecotoxicity potential (FAEP), human toxicity potential (HTP), marine aquatic ecotoxicity potential (MAEP), 
terrestric ecotoxicity potential (TETP). 

Key Words: Large Water Treatment Plant, Demolition, LCI 
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AN OVERVIEW OF PACKAGING WASTE MANAGEMENT IN TURKEY: CURRENT STATUS 
AND FUTURE PERSPECTIVE

Nurdan AYCAN DÜMENCİ, Nurdan Gamze TURAN

Turkey

 

Abstract: Because of the rapid economic growth, technological development, industrialization, urbanization, 
population growth and the increase in the level of welfare, the amount of waste produced all over the world 
increased. Due to the increased amount of waste require a waste management approach that aims at produ-
cing and consuming as little waste or as little waste as possible. Among the processes carried out within the 
scope of waste management; minimization of municipal, medical, hazardous/non-hazardous wastes, separate 
collection at the source, intermediate storage, waste handling, recovery, recycling and disposal. The most im-
portant principles of Turkey’s waste management strategy is the prevention of waste generation at the source. 
If waste prevention can not be achieved or waste generation is inevitable, wastes should be recovered. In all 
the legal regulations, especially the Environmental Law, the recovery of material and energy as the prioritized 
management principles; recovery activities had encouraged. In order to develop qualifications of the recycling 
facilities, criteria were established and facilities providing these criteria were licensed to contribute to both the 
economy and the environment. The studies on harmonization of the concepts contained in the legislation on 
waste management under a common structure, simplification of the legislation and harmonization of the EU 
Waste Framework Directive are being carried out by the Ministry of Environment and Urbanization in Turkey. 
This study aims at reviewing the current generation of packaging wastes, policies and regulations, treatment 
or disposal, and provides future considerations relating to packaging waste management in the EU countries 
and Turkey. 

Key Words: Packaging Waste Management, Waste Handling, Recovery and Recycling 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

MİKROPLASTİKLER ÜZERİNE AĞIR METAL ADSORPSİYONU ARAŞTIRILMASI

Nurtaç ÖZ, Gökşin KADIZADE, Meral YURTSEVER

Türkiye

Öz: Mikroplastikler ve ağır metaller sucul ekosistemlere olumsuz etkileri olan iki kirletici madde sınıfını 
temsil etmektedir. Bu çalışmada 3 farklı tipte mikroplastik [polyethylene tereftalat (PET), polyamide (PA), 
ethylene vinyl acetate (EVA)] üzerine 2 ağır metalin [Kurşun (Pb)II ve Alüminyum (Al)III adsorpsiyonu la-
boratuvar koşulları altında araştırıldı. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi mikroplastiklerin farklı 
yüzey karakteristiklerine sahip olduğunu göstermiştir. Çözelti pH’ ı, temas süresi, başlangıç konsantrasyonu 
ve sıcaklık gibi parametrelerin adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkilerini deneysel olarak incelendi. Deneysel 
sonuçlar, Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izoterm modellerine uygulandı ve Freundlich modelinin Lang-
miur modellinden daha uygun olduğu görüldü. Ayrıca sözde-ikinci kinetik modelin, sözde-birinci kinetik mo-
delden daha uygun olduğu görüldü. Adsorpsiyon yüzdeleri mikroplastik türü ve çalışma şartlarına göre değişti. 
Sonuç olarak, mikroplastiklerin ağır metallerin besin zincirine aktarılması ve biyobirikimi için bir araç olarak 
hareket etme potansiyeli araştırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Mikroplastikler, Ağır Metal, Adsorpsiyon, Kinetik, İzoterm 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN URBAN THROUGH EFFECTIVE CITIZEN 
PARTICIPATION

Pınar AKARÇAY, Gökhan AK

Turkey

 

Abstract: Public participation includes not only the deliberate hearings, but also the role of politicians, civic 
activists, business leaders, the media, and others in engaging in or forcing public conversation about planning 
topics. The notion of participation is about democratizing us “the human beings” and not just “society” even 
if we succeeded in implementing both political and economic democratization of society, we would not have 
come much further if we could not democratize man. Sustainable development is very crucial for a modern life 
including democratic assets and capabilities since this enables fundamental values of democratic countries in 
terms of four central principles as pillars of a liberal democracy: security, liberty, equality and efficiency. Then, 
we claim that sustainable development achieves security, liberty, equality and efficiency for the people of the 
related society. Sustainable development begins from the urban since urban is more developed due to having 
harbours, airports and other means of enabling to reach sources better, quicker and wider. However, democracy 
necessitates citizen participation at every level while sorting out of every kind of societal issue. Thus, there are 
very important benefits of public participation ranging from sustainable development to conflict management. 
In this study, our aim will be to explore the importance of effective citizen participation in the urban enabling 
toward an accountability revolution of sustainable development in the societies. 

Key Words: Democracy, Participation. Citizen Participation, Sustainable Development, Urban Development



ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

ONUR KURULU

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof. Dr. Ümran SEVİL 
İBAD Yönetim Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü 

175

SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

REMOVAL OF DYESTUFF FROM THE WASTEWATER BY ADSORPTION METHOD USING 
DIFFERENT CLAYS

Sevgi GÜNEŞ DURAK

Turkey

 

Abstract: Synthetic dyestuffs are used in many industrial sectors such as textiles, cosmetics and plastics. Disc-
harging of such wastewater without removing color, as well as creating an aesthetically negative appearance, 
causes serious consequences such as the occurrence of toxic and carcinogenic factors because of anaerobic 
conditions in the environment. In order to eliminate these harmful environmental factors, the wastewater must 
be discharged to the receiving environment after removal of color. Adsorption method is an economical and 
easily applicable method for color removal. In this study, nanoclay, bentonite, kaolinite and natural clay (obtai-
ned from the Avanos) were used as adsorbent. Maxilon Golden Yellow GL EC 400% was selected as a dyestuff. 
Different amounts of adsorbents (0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 g.) were taken from the samples and according to the re-
sults obtained the most color removal clay material and adsorbent amount were found. Adsorption was applied 
on all clays at 25 oC temperature, 200 rpm mixing speed and different times (2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min) in 
the batch reactor. Bentonite provided the highest dyestuff removal. Therefore, the second phase was continued 
with bentonite. Analyzes were performed at different temperature (13 oC, 25 oC, 50 oC) and pH values (2, 4, 
6, 8, 10, 12). When the pH was 12 and the temperature was 25 oC, it was determined that the removal rate of 
dyestuff of bentonite reached up to 99.7%. According to the results, adsorption kinetics and isotherms were 
investigated, and evaluation were made for working conditions.

Key Words: Adsorption, Bentonite, Clay, Dyestuff, Nanoclay
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

KRUVAZİYER TURİZMİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

Sezgi GEDİK, Suna MUĞAN ERTUĞRAL

Türkiye

 

Öz: 1800’lü yıllarda sadece bir seyahat şekli olarak karşımıza çıkan kruvaziyer seyahatler, yıllar geçtikçe 
yeme-içme, konaklama, alışveriş, spor, eğlence gibi çok sayıda hizmeti de sunmaya başlamıştır. Bir turizm 
faaliyetine dönüşen kruvaziyer seyahatlere talep artarken büyük kruvaziyer şirketleri kurulmuş, gelişen tek-
nolojiler ile kruvaziyer gemilerin boyutları genişlemiş ve sayıları da artmıştır. Türkiye gibi denize kıyısı olan 
ülkeler kruvaziyer turisti ülkeye çekmek ve büyük gemilerin yaklaşabilmesi için ana limanlar inşa etmişlerdir. 
Giderek büyüyen ve bir sektör haline gelen kruvaziyer turizm, çevre ile de doğrudan ilişki içinde bulunan bir 
turizm çeşididir. Bu etkileşim olumlu yönde olması gerekirken özellikle çok sayıda turist taşıyan, büyük kru-
vaziyer gemilerin atık sorunu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma da kruvaziyer turizm ve çevre ilişkisi incelenerek, 
bu konuda uygulanan yasa ve yönetmeler incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kruvaziyer Turizm, Türkiye, Çevre
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

OLIVE POMACE AS AN ALTERNATIVE ADSORBENT FOR DYE REMOVAL: A REVIEW

Sibel ASLAN

Turkey

Abstract: The olive oil industry is in constant growth worldwide and particularly in the Mediterranean countri-
es, i.e., Spain, Italy, Greece, Turkey, Tunisia and Morocco. The consumption of large quantities of water during 
extraction of olive oil leads to generation of highly polluted wastewaters depending on the olive oil production 
system. Also, solid residues known as “olive cake” or “olive pomace” are generated. Olive pomace (OP) is 
an agro-industrial by-product that remains after pressing olives during olive oil production. OP contains on 
average 5–8% of residual oil with 25–55% of vegetable water, the rest being solid matter. Olive pomace has 
been used as a source of heat energy, natural fertilizer, and additive in animal food. Olive-based adsorbents 
are used for the removal of heavy metal ions and various organic pollutants such as dyes, pesticides and drugs 
from aqueous solution. Adsorption on activated carbon is widely used method for removing dyes from aque-
ous solutions. However, activated carbon is an expensive adsorbent. Recently, low-cost potential adsorbents 
from agro-industrial wastes have been proposed. Olive pomace and activated carbon from olive pomace were 
utilized for the adsorption of various dyes such as Basic Green 4 (BG4), Disperse Orange (DO), Disperse Red 
(DR), Disperse Blue 73 (DB), Methylene Blue (MB), Yellow Basic 28 (YB28). 

Key Words: Olive Oil, Oolive Pomace, Adsorption, Adsorbent, Dye Removal 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

USE OF BIMETALLIC IRON NANOPARTICLES FOR REMOVAL OF ORGANIC 
CONTAMINANTS

Sibel ASLAN

Turkey

 

Abstract: Nanoscale zero-valent iron (nZVI) is a powerful alternative reducing agent. nZVI has smaller par-
ticle size, large specific surface area, higher density of reactive surface sites, and greater intrinsic reactivity of 
surface sites. It is easily accessible, effectively degrades pollutants, and generates very little waste and secon-
dary pollutants. Recently, application of nZVI for environmental remediation has significantly increased. Ho-
wever, nZVI particles are easy to be oxidized in water, which could lower its reactivity. In order to overcome 
this issue, a second noble metal, such as palladium (Pd), platinum (Pt), nickel (Ni), silver (Ag) or copper (Cu) 
has been incorporated with nZVI to form nano bimetallic particles. The noble metal catalyzes electron transfer 
and increases the rate of reduction. Bimetallic iron nanoparticles increase the kinetics of the redox reactions 
involved in contaminant remediation, prevent or reduce the formation and accumulation of toxic byproducts. 
The other advantages of bimetallic iron nanoparticles include cost-effectiveness, good corrosion stability, and 
faster contaminant degradation than bare nZVI. Bimetallic iron nanoparticles are widely used in the catalytic 
elimination of various organic pollutants such as dyes, pharmaceuticals, pesticides, etc.

Key Words: Nanoscale Zero Valent Iron (nZVI), Bimetallic Particles, Organic Contaminants 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

BİTKİSEL ATIKLARIN ENERJİ POTANSİYELİ

Simge ÇAKAL, Merve ZENGİN TINMAZ, Esra TINMAZ KÖSE, Suna ÖZDEN ÇELİK

Türkiye

Öz: Dünya’da enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde nü-
fus artışı, sanayileşme, insanların yaşam standartlarının yükselmesi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 
önümüzdeki yıllarda enerji talebi daha da yoğun olacaktır. Artan bu enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için 
dünyada ve ülkemizde yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları arayışı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu 
bağlamda, organik içerikli atıkların enerji kaynağı olarak kullanımı önem kazanmaktadır. Bu çalışma kap-
samında, Türkiye’deki bitkisel atıkların enerji potansiyeli, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TUİK) Düzey-2 
olarak nitelendirilen Türkiye İBBS sistemi bitkisel üretim verileri baz alınarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin 
karasal büyüklüğünün yaklaşık % 31,1’ini (237.108.697 dekar) tarım alanları oluşturmaktadır. Tarım alanları-
nın % 65,7’sinde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekilirken; %16,9’unu nadas alanı, % 3,4’ünü sebze bahçeleri 
alanı, % 14,0’ını meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı ve ‰ 0,2’sini süs bitkileri alanı oluşturmaktadır. 
Çalışma kapsamında incelenen illerden biri Edirne’dir. Edirne ili tarım alanındaki % 45,9’luk oranla öncelikli 
ürün olan buğdayın, hasat edilmesi sonucunda tarlada kalan sap, saman ve benzeri atıklardan elde edilebilecek 
biyogazın miktarı ve enerji değeri hesaplanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Edirne’de bitkisel ürünlerin 
ekim alanlarının buğday ekildiği görülmüştür. Bu sonuçlara göre Edirne’de buğday atıklarından elde edilebi-
lecek biyogaz miktarı 1.033.173,94 m3 /yıl ve biyogazın enerji değeri 23,45 TJ/yıl’dır. 

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, Biyogaz, Bitkisel atık, Enerji 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

DEMİR OKSİT İLE HÜMİK ASİT ADSORPSİYONU

Suna Özden ÇELİK, Gül KAYKIOĞLU

Türkiye

Öz: Yönetmeliklerde son zamanlarda yapılan değişiklikler ile içme suyu arıtma tesislerinde dezenfeksiyon 
yan ürünü oluşumunu azaltmaya yönelik kapsamlı önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu sebeple DOM giderimi 
sağlayan çeşitli teknolojilerle ilgili araştırmalar hız kazanmıştır. Ülkemizde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hak-
kında Yönetmelik’te son düzenleme 20.09.2016 tarihinde 29863 nolu Resmi Gazete’de yapılarak yürürlüğe 
girmiş olup, THM konsantrasyonu 100 µg/l ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada, DOM’in en önemli fraksiyonla-
rından biri olan hümik asitin, demir oksit ile sulardan adsorbsiyonla gideriminin araştırılması amaçlanmıştır. 
Çalışmalar istenilen iyonik şiddetin sağlandığı sentetik su örneklerinde 5, 10, 20, 50 ve 100 mg/l hümik asit 
içerecek şekilde ve 100 ve 500 mg/l demir oksit ile, pH 4, 5 ve 6’da yürütülmüştür. Çalışmada sabit pH’da 
adsorbsiyon izotermlerinin incelenmesinin yanında, artan pH, demir oksit, DOM konsantrasyonu ve iyonik 
şiddetin adsorbsiyona etkisi araştırılmış, adsorpsiyon kinetiği ortaya konmuştur. Çalışmada demir oksitin point 
of zero charge’ı 9,3 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre demir oksit tarafından hümik asit adsorp-
siyonu pH’a bağlı olarak, pH arttıkça azalmıştır. Demir oksitin asidik pH değerlerinde yüksek adsorpsiyon 
kapasitesi, negatif yüklü hümik asit moleküllerini bağlayacak pozitif yüklü alanları ile açıklanmıştır. Çalışma-
da temas süresindeki artışa bağlı olarak adsorpsiyonun hızlandığı ve arttığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte 
adsorpsiyonun 120 dakika içerisinde dengeye ulaştığı gözlenmiştir. Genellikle, hümik asit gideriminin, hümik 
asit ve demir oksit konsantrasyonuna güçlü bir şekilde bağlı olduğu belirlenmiştir. Demir oksit konsantras-
yonundaki artış, iyonik şiddet oluşturmak için ilave edilen NaCl, Na2SO4 ve Na3PO4’ün olumsuz etkilerini 
azaltmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin Langmuir modeline uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Doğal Organik Madde, Adsorpsiyon, Demir Oksit, Hümik Asit, pH, İyonik Şiddet 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

MICROBIAL COMMUNITY MONITORING OF LANDFILL LEACHATE TREATING SYSTEM 
AND IMPROVEMENT EFFORTS

Süleyman SOYEL, Süleyman ÖVEZ

Turkey

 

Abstract: The growing human population and their daily life needs have resulted in increased solid waste 
generation. Landfilling is the most conventional in solid waste handling however different kind of hazards are 
released into the environment, such as gas and leachate. Activated Sludge (AS) systems together with aerobic 
and anoxic (nitrification) units are commonly practiced in landfill leachate treatment. The treatment plant 
aims to treat 2.200 m3/day leachate with high COD and Ammonia nitrogen. High nitrate in effluent, bulking, 
foaming, and low settling of flocs which causes solid-liquid separation are some of the problems faced at the 
facility. As a result of increased particle size and round compact flocs expected to solve solid-liquid separation 
and bulking and foaming problem. Filament number has decreased during the monitoring follow up study and 
in both tanks floc structure and morphology have changed from weak and loose to robust compact structure 
after 6th month. The most abundant filamentous organisms were identified as bacterial species Haliscome-
nobacter hydrossis, Microthrix parvicella and Type 021N. In monitoring study, eukaryotic microorganisms, 
protozoa such as Paramecium spp., Euplotes spp., Aspidisca spp. were also observed in low numbers during 
the problems occurred and more abundant after the operational changes made. In parallel to microscopic mo-
nitoring and examination of the system, the molecular analyses of the aerobic and anoxic treatment units have 
been sampled and analysed for further evaluation and improvement of the facility performance.

Key Words: Landfill Leachate, Microbial Monitoring, Bulking and Foaming, Filamentous Microorganisms, 
Floc Structure 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

EVALUATION THE AWARENESS OF THE ENTERPRISES IN BOLU PROVINCE IN TERMS OF 
ENVIRONMENTAL-WASTE MANAGEMENT AND LEGAL REGULATIONS

Tuğba TUNACAN, Emre DİKMEN, Gamze DOĞDU OKÇU, N. Ebru ŞEN, Harun ATEŞ

Turkey

 

Abstract: In 1991, “The Control of Solid Waste” Regulation was firstly put into effect in order to be used suf-
ficiently raw materials and energy sources in Turkey and the scope of it has been republished by be expanded 
with the passing of time. These regulations cover the collection and recovery of wastes and thus prevent degra-
dation of ecological system. In this context, local governments cooperate with private institutions to carry out 
waste collection and recycling. Bolu province has made a great effort to gain and raise consciousness for a long 
time. The studies are mostly tried to be managed successfully by the population living in Bolu province. In our 
study, we aimed to investigate whether the environment-waste management issue adopted by the society is also 
managed by firms operating in Bolu. A 32-question survey was prepared to be able to measure this purpose. It 
consists of four main groups: rawmaterial-product, production system, environment-waste management, legal 
regulations. Our research population is limited to 43 companies operating in production in Bolu. Views were 
obtained by using face-to-face interview method. They were evaluated statistically by using reliability, factor 
and cross-tab analysis in SPSS 17.0 (trial version). The the analysis of questions about the field of environ-
ment-waste management and legal regulations rather than the analysis of the questions asked about the field of 
raw material-product and production system were interpreted.

Key Words: Environment-Waste Management, Legal Regulations, Statistical Analysis, Survey of Waste Ma-
nagement 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

CAN TEKSTİL ENTEGRE İŞLETMELERİ HAM DOKUMA KUMAŞ KONTROLÜNDE 
KULLANILAN YENİLİKÇİ BOYAMA SİSTEMİNİN KAYNAK KULLANIMI VE ÇEVRESEL 

ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ufuk YURTSEVER, İsmail ÖNAL, Gözde ABACI, Günay YILDIZ TÖRE

Türkiye

 

Öz: Günümüzde sınırlı doğal kaynakların kontrolsüz kullanımına dayalı üretim eğilimi ekosistem ihtiyaçlarına 
ters görünmekle birlikte, yeni paradigma, üretimi döngüsel temelli sürdürülebilirlik yönünde harekete geçir-
mektedir. Bu yaklaşım, işletmelerin proseslerini optimize etmesi, ürünlerini ya da kullandıkları teknolojilerini 
daha çevre dostu tasarlaması için rehberlik etmekte ve bu da işletmelere önemli rekabet avantajları sağlamak-
tadır. Can Tekstil Entegre İşletmelerinde, ham dokuma kumaştaki kumaş hatalarını tespit etmek amacıyla 
yapılan kalite kontrol prosesi, 72 saatlere varan işlem süresiyle kaynak kullanımı, zaman ve işçilik açısından 
dezavantajlı durumdaydı. Temiz üretim uygulamaları ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, bu çalış-
mada işletmenin ağırlıklı üretim yaptığı poliester/viskon/elastan karışımlı ve %100 liyosel içerikli kumaşlar 
seçilmiş olup, yenilikçi çözgü başı ham kumaş boyama uygulaması ile tek adımda yaklaşık 1 saat gibi kısa 
sürelere düşürmek üzere tasarlanmış sprey boyama ve vakumlu kurutma sisteminin çevresel etkileri değerlen-
dirilmiştir. Çalışmada, çevre dostu boyama sisteminde, geleneksel boyama işlemine göre kullanılan kumaş ve 
ortaya çıkan tehlikeli atık miktarında %94 azalma sağlandığı, boyarmadde ve su tüketiminde sırasıyla %98,7 
ve %99,9 oranında ve sürecin önemli bir girdisi olan enerji tüketiminde ise %79 oranında tasarruf sağlandı-
ğı tespit edilmiştir. Tüm bu veriler ışığında; Can Tekstil Entegre İşletmelerinde tasarlanmış ve Türk Patent 
Enstitüsü’nde patent başvuru sürecinde olan yenilikçi boyama sistemi, proses optimizasyonu sağlarken, aynı 
zamanda hammadde, boyarmadde, su ve enerjinin ham kumaş kontrolünde etkin kullanımı sonucu kaynakta 
kirliliğin azaltılması ve işletmeye ekonomik fayda sağlaması açısından benzer üretim yapan tesisler için iyi bir 
uygulama örneği olarak görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Temiz Üretim, Sürdürülebilirlik, Ham Dokuma Kumaş 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

A PRELIMINARY ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF RECYCLING GREY WATER AND 
URINE-BASED FERTILIZERS IN THE AYAZAGA CAMPUS OF ITU FROM ON-CAMPUS 

WASTEWATER STREAMS

Yasemin AKDAĞ, Erdi ÖZKAN, Bilsen BELER-BAYKAL

Turkey

 

Abstract: Stream segregation is one of the most useful routes of recovering valuable material from domestic 
wastewater. Grey water is an alternative source of water to be used in toilet flushes and source separated urine 
is a valuable source of fertilizers. The main campus of Istanbul Technical University(ITU) in Ayazaga, houses 
academic/administrative buildings on 247 hectares. 3 tons of fertilizers are used on campus annually. School of 
Civil Engineering(SCE) has the highest male population and its toilets have urinals, and dual-flush toilets using 
3/6 liters. Vadi(VD) is the men’s dormitory with highest population. The aim of this work was to investigate 
if the fertilizer demand of Ayazaga campus can be provided from urine generated in SCE and/or VD with a 
minimum revision of the existing equipment, and if grey water potential from SCE is enough to cover its own 
flush water demand. The results have revealed that urine collected from urinals in SCE was more than enough 
to cover the nitrogen demand and 35% of the phosphorus of the entire campus; and the remaining phosphorus 
could be obtained from VD urinals. Grey water from SCE covers 50-80% of the flush water demand of the 
building, however, combined with rain water harvested from the top of the building it would be more than 
enough. Various scenarios investigated showed that the potential of providing fertilizers from the urinals of 
only two of many buildings would be sufficient, and the potential of providing flush water from on-campus 
sources was highly promising. 

Key Words: Stream Segregation, Grey Water, Yellow Water, Wastewater Reuse 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

TIBBİ ATIK YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YAŞAM DÖNGÜSÜ 
DEĞERLENDİRMESİ

İlknur Aysel ESENLİKÇİ YILDIZ, Ender ÇETİN

Türkiye

 

Abstract: Atık yönetim stratejilerinin değerlendirilmesi, atık yönetimine karar verilmesi aşamasındaki en 
önemli temel niteliklerden birisidir. Çevre ve insan sağlığı açısından en az etkiye sahip atık yönetim siste-
mini belirlemek için çeşitli karar verme mekanizmaları vardır. Bunlardan birisi olan Yaşam Döngüsü Analizi 
(YDA), bir ürünün, prosesin veya hizmetin tüm çevresel etkilerinin değerlendirmesini sağlayan bir araçtır. Bu 
çalışmada, tıbbi atık yönetim stratejilerinin çevresel etkilerin değerlendirilmesinde Yaşam Döngüsü Analizi 
incelenmiştir. Bu kapsamda İstanbul sınırları içindeki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıkların bertarafı 
için oluşturulan farklı yönetim senaryolarının çevresel performansları karşılaştırılarak, çevre üzerindeki olum-
suz etkileri daha az olan senaryonun belirlenmesi amaçlanmıştır. Karşılaştırma metodu olarak, Yaşam döngüsü 
analizi (YDA) seçilmiş ve “GaBi Education” isimli bilgisayar tabanlı yazılım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Çevresel etkilerinin değerlendirilebilmesi için, GaBi Education yazılımı bünyesinde yer alan “CML 2001” etki 
analiz metodu ve bu metod kapsamındaki etki kategorileri kullanılmıştır. Atık yönetimi stratejilerinin çevresel 
etkilerinin yaşam düngüsü analizi ile incelendiği çalışmamızda, tüm etki kategorilerinin sahip olduğu değerler 
açısından, Senaryo 4’ün (kaynakta etkin ayırma+sterilizasyon+ yakma+düzenli depolama) çevresel açıdan en 
az etkiye sahip senaryo olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), GaBi, Tıbbi Atık, Atık Yönetimi, Sürdürülebilirlik
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WASTE-TO-RESOURCE LANDFILL LEACHATE GROWN MICROALGAE

Zareen T. KHANZADA, Süleyman ÖVEZ

Turkey

 

Abstract: Wastewater treatment and biomass production by microalgae make them one of the most sustainable 
waste-to-resource recovery systems. Landfill leachate is considered as a complex wastewater because of the 
presence of high concentrations of chemical compounds leached through the dumped waste of a community. 
Membrane treated leachate was supplemented with different concentrations of organic carbon (Na-acetate) 
and screened in the laboratory for the growth of indeginous microalgal strains and removal of nitrogen, i.e., 
ammonium NH4+-N and nitrates NO3-N. Oil was also extracted from microalgal biomass to check for its fe-
asibility for future biodiesel production. Almost 100% NH4+-N was removed from the leachate media within 
first week of cultivation but the microalgal population density in Na-acetate supplemented leachate remained 
significantly lower than the control group. NO3-N concentration remained same through out the cultivation 
duration, except for 0.12 M acetate supplemented media which showed a fluctuating trend of NO3-N removal. 
0.12 M acetate supplemented media was distinguished by the highest bacterial contamination and minimum 
microalgal growth. Na-acetate addition indirectly inhibited microalgal growth by favouring heterotrophic bac-
terial colonization. 0.01M acetate grown microalgal dry biomass had the highest oil content (10.4%) which 
was still on the lowest range according to literature survey. The issues discussed in the paper can be a focus 
point to further improve microalgal growth in leachate with acetate supplementation.

Key Words: Na-Acetate Supplementation, Leachate Tertiary Treatment, NH4+-N and NO3-N Removal 
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ATIK BİTKİSEL YAĞLARDAN ELDE EDİLEN BİYODİZEL ÜRETİMİ PROSES ARTIĞI OLAN 
HAM GLİSEROLÜN KONVANSİYONEL BİYOGAZ VE METAN ÜRETİMİNE ETKİSİ

Zehra Betül PEKERGİN, Mehmet Emin ARGUN

Türkiye

 

Öz: Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin hızla fosil yakıtların yerini almaya başladığı günümüzde, ener-
jide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması ve Avrupa Birliği’nin yenilenebilir enerji 
politikalarına uyum sağlanması için biyoyakıt tesislerinin kurulumu özel önem kazanmaktadır. Türkiye’de 
2018 başından itibaren geçerli olan motorine %0,5 biyodizel harmanlama oranıyla, 103.733 ton biyodizel 
ihtiyacı doğacaktır. Biyodizel üretim tesislerinin proses atığı olarak nitelendirilen ham gliserol (gliserin), tesis 
girdisinin %10 ‘u kadar oluşmaktadır, dolayısıyla gliserol saflaştırma maliyetlerinin yüksek olmasından dola-
yı 10.373 ton/yıl gliserol potansiyel atık olarak beklemektedir. Bu miktar göz önüne alındığında oluşan ham 
gliserolün değerlendirilerek gaz ve/veya sıvı ürünlere dönüştürülmesi oldukça önem kazanmaktadır. Bu çalış-
mada, atık bitkisel yağlardan biyodizel üretimi proses atığı olan ham gliserolün konvansiyonel biyogaz üreti-
minde eşbesiyeri olarak kullanımının, biyogaz ve metan üretim verimine etkisi değerlendirilmiştir. Deneysel 
çalışmalar, aktif hacmi 500mL olan 16 adet laboratuvar tipi kesikli tam karışımlı reaktörde, hacimce %2, 6 ve 
10 gliserol besleme oranlarında, 25, 35 ve 45°C’de (sakrofilik, mezofilik ve termofilik şartlar) ve 15, 20 ve 25 
gün inkübasyon sürelerinde gerçekleştirilmiştir. 35oC, 15 gün ve hacimce %2 gliserol ilave edilmiş reaktörde, 
kontrol grubuna göre kıyaslandığında biyogaz üretiminde 9 kat ve metan üretiminde 12 kat artış gözlenmiştir. 
350Cde yapılan deneylerde üç farklı (hacimce %2,6,10) gliserol dozunda ve üç farklı hidrolik bekleme süre-
sinde (15,20,25 gün) de, üretimdeki en fazla artış metan gazında gözlenmiştir. Gliserolün özellikle metan içe-
riğini artırıcı sinerjik etkisi olduğu gözlenmiştir. Büyükbaş hayvan gübresine eşbesiyeri olarak eklenmiş ham 
gliserolün, düşük katı madde (2- 4 mg/L) içeriğine sahip reaktörlerde bile biyogaz ve metan verimliliğine etkisi 
yüksek ve dolayısıyla ekonomik olarak enerji girdisi olarak kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Metan Üretimi, Atık Yağ, Biyogliserol, Eşbesiyeri
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PRODUCTION AND PERFORMANCE OF ELECTROSPUN RED MUD BASED NANOFIBERS IN 
ARSENIC REMOVAL APPLICATION

Zeynep ÇETİNKAYA, Volkan KALEM

Turkey

 

Abstract: The availability of many inorganic material precursors has led to the fabrication of inorganic nano-
fibers using electrospinning. Sintering is the final step for the formation of fiber structure. Besides, sintering 
parameters such as temperature and time have an influence on the fiber form and phase structure. It is aimed 
to utilize red mud as an adsorbant in arsenic removal from drinking water. Fe-, Al-, and Ti-oxides and hydro-
xides in red mud have a high affinity towards arsenic. Based on this information, the red mud was leached 
using different acids in order to recover aferomentoined metallic elements. Metallic salt solution was used to 
produce nanofibers via electrospinning method to get an adsorbant material with high surface area. Sintering 
of nanofibers was conducted at 600 ℃ for 5 hours. Thus the organics belonged to polymer groups and other 
volatiles were removed. Experimental results indicated that the sintering process at 600 ℃ resulted in the 
uniform nanofibers with average diameter of 45-60 nm (Fig.1). Performance of nanofibers in arsenic removal 
from drinking water was also evaluated. Characterization studies such as compositional analysis, phase struc-
ture, microstructure, and particle size analysis were performed using XRD, SEM, TGA, XRF, and ICP-OES.

Key Words: Red Mud, Electrospun, Nanofibers, Arsenic Removal 
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SÖZEL ÖZET SUNUMLAR

MİKROKİRLETİCİLER ‘İN İZLEME, ANALİZ VE ARITIM YÖNTEMLERİ

Zeynep CEYLAN, Damla MUSTAFAOĞLU

Türkiye

Öz: Gerek antropojenik gerekse endüstriyel faaliyetler sonucu; su, atıksu ve arıtma çamurlarına çok düşük 
konsantrasyonlarda karışmalarına rağmen toksik, ekotoksik ( akut/kronik) ve endokrin bozucu (EDC) özellik-
lere sahip, fizikokimyasal özellikleri birbirinden oldukça farklı olup arıtılabilirlikleri açısından sorunlu olan 
kimyasallara mikrokirleticiler (MK) denir. MK ve organik menşeli mikrokirleticiler (OMK) ; EPA tarafından 
varlığı kabul edilen, insan ve çevre sağlığını ciddi boyutlarda tehdit eden, buna karşın henüz etkileri tüm yön-
leriyle ortaya konamamış (zenobiyotik) ,litrede ya da metreküpte pg/ng/µg/mg mertebelerinde varlık gösteren 
ve de henüz yasal statüsü olmayan yeni kimyasallardır. (Emmanuel ve ark., 2004, Verlicchi ve ark., 2010, Deb-
londe ve ark., 2011,Yaşar ve ark., 2013,Nas ve ark., 2017) . Farmasotikler, kişisel bakım ürünleri (PPCP), vete-
riner ilaçları pestisit türevleri, EDC ler ve bunların metabolitleri ile solventler, yüzeyaktif maddeler(Katyonik, 
anyonik, non iyonik) radyonükleidler, , ağır metal türevleri, uyuşturucu maddeler gibi mk sınıfından olan pek 
çok grup bileşik üretim ve tüketimleri sonrasında çevreye salınmakta ve alıcı ortamı tehdit etmektedir. Geniş 
bir yelpazede ekosisteme sürekli olarak salınan mk lerin ülkemizde ve dünyada kontrol altına alınabilmesi ön-
celikli problemler arasındadır. MK lerin; doğru bir şekilde izlenmeleri (akibet) ve tespit edilebilmeleri (analiz 
yöntemleri) ,akabinde de etkin arıtım yöntemlerinin hayata geçirilmesi önemlidir. Arıtım yöntemleri olarak; 
tek başına bir yöntemin kullanılmasının yerine hibrit yöntemlerin sürekli geliştirilerek kullanılması daha fazla 
tercih edilmektedir. Bu yöntemler arasında; adsorbsiyon ve iyon değiştirme, MBR prosesler, ileri oksidasyon 
(kombin ozon yöntemleri/iyonlaştırıcı radyasyon/ ıslakhava /sonokimyasal oksidasyon/fotokimyasal oks./fen-
ton ve türevleri) ile bunların ortak kombinasyonları sayılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Mikrokirleticiler, Ekosistem, Analiz, İleri Arıtım 
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KATI ATIK YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR UYGULAMALAR İÇİN, ÇALIŞANLARA 
YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME VE FARKINDALIK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ; YEDİTEPE 

ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

Özden ÖZ USLU, Şeyda DOĞU

Türkiye

 

Öz: Sürdürülebilir çevre yönetiminde en önemli geri dönüşüm uygulamalarından biri katı atık yönetimidir. 
Yapılan çalışmalar, özellikle günlük yaşamda kullanılan ambalajlı atıkların geri dönüşüm sürecindeki büyük 
rolünden bahsetmektedir. Günlük yaşamda tüketmiş olduğumuz bu tip atıkların en çok biriktiği alanlardan 
biri de okul ve üniversiteleridir. Kurumlarda katı atık yönetimi uygulamalarında, atık ayrıştırmaları için çöp 
torbaları ve atık kutuları gibi materyal odaklı bir yaklaşım benimsenmektedir. Atıkları toplamaya yardımcı 
bu tip malzemelerin uygulamasındaki başarı, ancak kullanıcıların konu hakkında bilinçlenmeleri ile mümkün 
olacaktır. Bu konuda farkındalık sahibi olmaları ve bilgi düzeylerinin yükselmesi için kullanıcı ve malzeme-
leri uygulayıcı kişilere eğitim verilmesi bir gerekliliktir. Bu amaçla hazırlanan 45 dakikalık eğitim programı, 
üniversite içerisinde görev yapmakta olan 160 kişilik temizlik personeline verilmiştir. Hedeflenen farkındalığı 
ölçmek amacıyla katılımcılara ön test ve son test uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS Statistical Software 
Version 21.0. ile analiz edilmiştir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda; ön test ve son test değerleri arasında 
anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcıların tehlikeli ve tıbbi atık olarak özel yöntemlerle uzaklaştırılması ge-
reken atıklarla ilgili bilinç sahibi olmadıkları, bu sebeple farkındalık eğitimlerini detaylı ve daha sık verilmesi 
gerekliliği bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların atık yönetimde, atık oluşumunu önlemenin geri dönüşüm kadar 
önemli olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak; materyalleri fiilen uygulamakla görevlendiri-
len temizlik personellerinin bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerine ihtiyaç duyduklarının ve geri dönüşüm-
lü katı atık yönetimi eğitimlerinin sıklıkla verilmesi gerektiği sonucuna veriler ışında ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Katı Atık, Sürekli Eğitim, Farkındalık, Bilinçlendirme 
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ATAKÖY’DE YAĞMUR SUYU POTANSİYELİ VE BÖLGENİN SİFON SUYU İHTİYACININ 
KARŞILANMASI YÖNÜNDEN ANALİZİ

Özge GÜRSOY, Yıldız AKSOY, Ahmet SAMSUNLU, Bilsen BELER BAYKAL

Türkiye

 

Öz: İstanbul nüfusu son 50 yıl içinde hızla artarak 2017 yılı itibariyle 15 milyona ulaşmıştır. Nüfus ile birlikte 
artan kentleşme ile karşılanması gereken servis ihtiyaçları da artmaktadır. Su ihtiyacı ve atık su yönetimi bu ih-
tiyaçlarının önemli ögelerindendir. Su ihtiyacı her geçen gün artmakta ve kent çevresindeki su kaynakları artan 
bir baskı altına girmektedir. Bu durum alternatif kaynakların kullanılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Bu bağlamda yağmur suyu ve gri su önemli iki alternatif sunmaktadır. İstanbul için su ihtiyacı/yönetimi ge-
reksinimlerinin kent genelinde alternatif kaynak kullanımının ele alınabilmesi için pilot bölgelerde yapılacak 
çalışmalarla geleceğe ışık tutulması kentteki yaşamın en uygun şekilde devamına yardımcı olacaktır. Bu amaç 
çerçevesinde, çalışmada alternatif kaynaklardan biri olan yağmur suyu ele alınmış ve örnek alan olarak seçilen 
İstanbul’un Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde sifon suyu ihtiyacının yağmur suyu ile karşılanıp karşılanama-
yacağı irdelenmiştir. 1950’li yıllarda modern bir şehircilik örneği olarak kurulan Ataköy’de son yıllarda hızlı 
yapılaşma ve nüfus artışı görülmektedir. Çalışmada meteorolojik verilere dayanılarak Ataköy’de 2017 yılın-
daki yağış miktarları belirlenmiştir. Ataköy’de bina çatılarından toplanabilecek yağmur suyu miktarları hesap-
lanmış ve bu kaynağın sifon suyu ihtiyacını karşılaması yönünden yeterliliği değerlendirilmiştir. Sifon suyu 
günlük su kullanımın %25’in oluşturmaktadır. Ataköy’de aylık 57500 m3, yıllık toplam 690000 m3 sifon suyu 
ihtiyacı bulunduğu, çatılardan 550000 m3 yağmur suyu toplanabileceği hesaplanmıştır. Bu da yıllık sifon suyu 
ihtiyacının %78’inin toplanan yağmur suyundan karşılanabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonuçları 
yağmur suyunun sifonlarda kullanımı ile günlük su tüketiminde %20 azalma sağlanabileceğini ortaya koymak-
tadır. Alternatif kaynakların benimsenmesi ile ihtiyacın yüksek, ancak kaynakların kısıtlı olduğu İstanbul gibi 
mega kentlerde büyük ölçüde tasarruf sağlanabilme potansiyeli bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Su Kaynakları, Yağmur Suyu, Sifon Suyu, Ataköy/İstanbul
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ŞEKER FABRİKASI ATIKSUYUNUN FE(III)/MNO2 KATALİZÖRÜ KULLANARAK 
HETEROJEN FENTON PROSESİ İLE ARITIMI

Şefika KAYA, Yeliz AŞÇI

Türkiye

Öz: Endüstriyel atıksuların etkin arıtımı, günümüzde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir sorun 
haline gelmiştir. Son yıllarda toksik ve yüksek organik madde içeren atıksuların arı-tımında yüksek oksidasyon 
potansiyeline sahip hidroksil radikalleri üretimine dayanan ileri oksidasyon prosesleri tercih edilmektedir. Yarı 
iletkenlerin kullanıldığı ileri oksidasyon pro-sesleri heterojen ileri oksidasyon prosesleri olarak adlandırılmak-
tadır. Katalizörler hidrojen peroksitten hem hidroksil radikalleri oluşturma yeteneğini devam ettirebilmekte 
hem de demir hidroksit çökeltisi oluşması engellenmektedir. Bu çalışmada heterojen fenton prosesi ile şeker 
fabrikası atıksuyundan renk giderimi incelenmiştir. Şeker fabrikaları üretim sürecinde fazla miktarda su kulla-
nır ve bu fazla miktarda suyun kullanıldıktan sonra arıtılması önemli bir so-rundur. Şeker fabrikası atıksuyu çe-
şitli organik ve inorganik maddeler içerirler. Eskişehir Şeker Fabrikasından temin edilen atıksu üzerinde arıtım 
çalışmaları yürütülmüştür. Heterojen fenton prosesi deneysel çalışmalarında kullanılmak üzere ağırlıkça %8 
demir iyonu içeren Fe(III)/MnO2 katalizörü çöktürme yöntemi kullanılarak sentezlenmiştir. Renk giderimine 
etki eden pH, katalizör miktarı, hidrojen peroksit derişimi ve reaksiyon süresi gibi parametreler incelenmiştir. 
Deneysel sonuçlara göre belirlenen en uygun deneysel koşullarda 60 dakika re-aksiyon süresi sonunda %92 
renk giderimi elde edilmiştir. Heterojen fenton prosesi ile sağla-nan yüksek orandaki arıtma verimiyle, atık 
sudaki kirleticileri büyük oranda giderir ve işlet-meye iyi kalitede geri kazanılmış su sağlar. Böylelikle işletme 
için temiz su kaynağına alternatif bir yöntem yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Heterojen Fenton, Şeker Endüstrisi, Atıksu Arıtımı
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FOTO-FENTON PROSESİ İLE TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSUYUNDAN RENK GİDERİMİ

Şefika KAYA, Yeliz AŞÇI

Türkiye

Öz: Giriş: Son yıllarda endüstrileşmenin zamanla artış göstermesiyle birlikte artan üretimin çevre üzerindeki 
olumsuz etkileri temiz bir çevreyi tehdit eder duruma gelmiştir. Endüstriyel üretim sonucunda oluşan atıksu-
ların çevreye zararsız hale getirilerek arıtılması ve geri kazanı-larak endüstride tekrar kullanılması araştırma-
ların ana konusu olmuştur. Atıksuların içeriğin-deki organik madde, askıda katı madde ve toksik maddelerin 
çeşitli arıtma yöntemleriyle iste-nen düzeye indirgeme gerekliliği son derece önemlidir. Geleneksel arıtma 
yöntemlerinin atıksulardaki kirlilikleri deşarj standartlarına ulaştırmada yetersiz kalması, atıksuyun arıtılarak 
geri kazanımı ve endüstride tekrar kullanımının sağlanması için ileri arıtma teknolojilerine ih-tiyaç duyul-
duğunu göstermektedir. İleri arıtma yöntemleri arasında, daha az işletim problem-lerine sahip ve diğer ileri 
arıtma yöntemlerine nazaran daha yüksek arıtma verimini sağlayan ileri oksidasyon prosesleri, son yıllarda 
endüstriyel atıksuların arıtımında kullanılan yöntemler arasında ön plana çıkmıştır. İleri oksidasyon prosesle-
rinde geleneksel yöntemlerle parçalana-mayan organik kirleticiler demir katalizörlüğünde hidrojen peroksitin 
ayrışması ile üretilen oksitleyici gücü yüksek olan hidroksil radikalleri ile uzaklaştırılır. UV ışını uygulanarak 
mo-difiye edilen fenton prosesi foto-fenton olarak adlandırılmaktadır. Burada UV ışını, demir iyonu hidroksil 
komplekslerinin hidroksil radikali ve demir iyonuna fotolizini sağlamaktadır. Amaç: Bu çalışmada foto-fen-
ton prosesi ile tekstil endüstrisi atıksuyundan renk giderimi in-celenmiştir. Tekstil endüstrisi atıksuyu baskılı 
perdelik ve tül üretimi yapan (sentetik tekstil) bir işletmenin reaktif boyama işlemi çıkış suyundan temin edil-
miştir. Kapsam: Tekstil endüstrisi, yoğun renkli ve yüksek miktarda organik kirletici içeren atıksu üretir. Boyar 
maddelerin hidrolizi ile meydana gelen toksik maddeler de alıcı ortamdaki canlı yaşamı için önemli bir tehdit 
oluşturur. Renk problemi, boyanın azo, nitro gibi aromatik halkalarına bağlı kromoforik gruptan ileri gelir ve 
bu yapı biyolojik olarak parçalanamaz. Sınırlıklar: Tekstil endüstrisi atıksuyu Bursa’da faaliyet gösteren bas-
kılı perdelik ve tül üretimi yapan (sentetik tekstil) bir işletmenin reaktif boyama işlemi çıkış suyundan temin 
edilmiştir. Yöntem: Fenton reaktifi ile birlikte UV ışınlarının uygulanması durumunda organik maddeler daha 
hızlı ve daha kolay parçalanır. Foto-fenton deneyleri, içinde her biri 8 W şiddetine sahip 18 adet UV lamba 
bulu-nan, üç kademeli çalışabilen fotoreaktör cihazında gerçekleştirilmiştir. Belirli hacimdeki pH’ı ayarlanan 
atıksu numunesi kuvars cam beher içinde fotoreaktör cihazı içine yerleştirilmiştir. Karanlık ortamda belirli de-
rişimde H2O2 çözeltisi ilave edilerek lambalar açılmıştır. Deney süresince reaksiyon çözeltisi etkili karışımın 
sağlanması amacıyla manyetik karıştırıcı üzerinde sabit hızda karıştırılmıştır. Deney sonunda alınan numune-
lere NaOH çözeltisi ilavesi ile çökeltilmiş ve analizleri yapılmıştır. Deneysel çalışmalarda pH, demir iyonu 
derişimi, hidrojen peroksit derişimi, reaksiyon süresi ve lamba sayısı gibi parametrelerin renk giderimi üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Bulgular: Demir iyonları yüksek pH değerlerinde (pH>5), kararlı değildir ve bu iyonlar 
koloidal ferrik türe dönüştürülür. Hiroksil radikali oluşturmaksızın hid-rokso kompleksleri üretirler. Bunlara 
ek olarak, hidrojen peroksit bazik pH ortamında ve oksi-jen varlığında kararsızdır; bozunur ve oksidasyon ye-
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teneğini kaybeder. Bu nedenle düşük pH değerlerinde çalışmak giderim verimi açısından önemlidir. Belirlenen 
en uygun deneysel ko-şullarda (pH=2, demir iyonu derişimi 300 ppm, hidrojen peroksit derişimi 1750 ppm, 
reaksiyon süresi 60 dk ve lamba sayısı 18 adet) %100 renk giderimi elde edilmiştir. Sonuç: Foto-fenton prosesi 
yüksek renk giderimi ile tekstil endüstrisi atıksularının arıtımında uygun bir yöntem olarak kullanılabilir. Ho-
mojen ileri oksidasyon proseslerinden olan foto-fenton prosesi UV ışığı varlığıyla fenton prosesine göre daha 
fazla hidroksil radikali üretir ve toplam demir iyonu kullanımı daha azdır. Bu nedenle foto-fenton proseslerin-
de oksidasyon hızı fazla ve demir iyonunun az kullanımı nedeniyle çamur oluşumu daha azdır.

Anahtar Kelimeler: Foto-Fenton, Tekstil Endüstrisi, Atıksu Arıtımı
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COMPARISON OF RESULTS AND USING OF ORGANOCLAYS MODIFIED BY IONIC LIQUIDS 
AND QUARTERNARY AMMONIUM SALTS IN NITROPHENOL COMPOUNDS REMOVAL BY 

ADSORPTION

Gülay BAYSAL

Food Engineering, Engineering faculty, İstanbul Aydin University, İstanbul / Turkey

 

Abstract:  Nitro compounds (e.g. nitrobenzene, nitrotoluenes and nitrophenols) available in either natural or 
effluent water can be derived from any causative actions, adding a disgusting taste and giving off stink into 
the potable waters, regardless their quantity of concentration, and thus analyzing these toxious compounds for 
living organisms is primarily significant to prevent environmental pollution. In comparison of other sorbents 
(e.g. activated carbons) for adsorption by withdrawal, use of the clays altered in an organic way is increasingly 
popular because of its lower cost, among a variety of physicochemical and biological techniques to oust or-
ganic contaminants from effluent waters. The purpose of this study is to investigate the structure of an orga-
noclays modified by imidazolium based ionic liquids and newly synthesized quarternary ammonium salts by 
complete alkylation reaction for modification of sodium montmorillonite (Mt) for adsorption of 4-nitrophenol 
and 2-4 dinitrophenol. The newly synthesized quarternary ammonium salts were analyzed by nuclear magnetic 
resonance spectroscopy (NMR). Organoclays were characterized by a range of methods including X-ray diff-
raction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). The 
adsorption capacity of the synthesized organoclays for the hydrophobic organic pollutant 4-nitrophenol (4-NP) 
and 2-4 dinitrophenol was determined and compared. 

Key Words: Ionic Liquids, Quarternary Ammonium Salts, Monrmorillonite, Nitrophenol Compounds, Ad-
sorption Techniques
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ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT ÜRETİMİNİN ÇİMENTO SEKTÖRÜNE VE ÇEVREYE 
ETKİLERİ

Suna Özden ÇELİK, Öykü MUTLU SALMANLI, Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL

Türkiye

 

Öz: Verimli bir entegre atık yönetimi, kaynağında azaltma, geri kazanım ve yeniden kullanım adımlarını içer-
melidir. 2016 yılında toplanan 31583553 ton atığın, 10172 tonu açıkta yakılmış, 6128904 tonu belediye çöp-
lüğünde depolanmış, 19337907 tonu düzenli depolanmış, 146478 tonu kompost tesisine gönderilmiştir. Bu 
rakamlardan anlaşıldığı gibi geri dönüşüm/geri kazanım metodlarının uygulanma yüzdesi oldukça düşüktür. 
Son zamanlarda düzenli depolamaya gidecek atık miktarını azaltma faydasının yanında, kalorifik değeri yük-
sek ve yanabilir formda bulunan atıklardan enerji geri kazanımı sağlayan uygulamalar hız kazanmıştır. Bu 
uygulamalardan biri olan Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY), kentsel veya endüstriyel katı atıklardaki geri kaza-
nılabilir kısım ayrıştırıldıktan sonra, geriye kalan kalorifik değeri yüksek, yanabilir formda bulunan alternatif 
bir yakıt türüdür ve enerji eldesi söz konusu olduğundan ekonomik bir değeri mevcuttur. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı verilerine göre ülkemizde çevre izin ve lisansına sahip 53 adet atık yakma ve beraber yakma tesisi, 
26 adet atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi mevcuttur. Atıktan türetilmiş yakıtların enerji eldesinde başlıca 
kullanım alanı çimento sektörüdür. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, beraber yakma tesis-
lerinde yakıtın ortalama yaklaşık % 6’sı ATY’den karşılanmaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde çimento 
endüstrisinde kullanılan enerjinin % 30’una kadarı ATY’den elde edilebilmektedir. Bir yandan emisyonlar ve 
yaratabileceği kirlilik açısından çevre kontrolü de sağlayarak, atıktan enerji eldesi potansiyelinin değerlendi-
rilmesi yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada ATY üretiminin çimento sektörüne ve çevreye etkileri 
ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: ATY, Çimento Sektörü, Çevre Kirliliği, Geri Kazanım, Geri Dönüşüm 
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RECYCLING OF WASTEWATER FOR POTABLE USE BY ADVANCED OXIDATION 
PROCESSES

Yasemin ÇALIŞKAN, Gizem B. DİNDAŞ, Mesut TEKBAŞ, Nihal BEKTAŞ, H. Cengiz YATMAZ

Turkey

 

Abstract: The world’s fresh water resources are limited and threatened by numerous factors such as climate 
change and pollution from industrial processes and urbanization. Also, rising water demands for agricultural, 
industrial and domestic use are leading to competition over the allocation of limited fresh water resources in 
the both developed and developing countries. Using reclaimed water as an alternative for fresh water can free 
up existing water supply system capacity. Therefore, industrial and domestic wastewater can be reused is as an 
attractive alternative for potable water resources since high amount of wastewater occurred by intensive po-
pulation and industrial activities. Advanced oxidation processes (AOPs) have received increasing attention in 
the research and development of wastewater treatment technologies. During the AOP treatment of wastewater, 
radicals are generated in sufficient quantity to remove refractory organic matters, traceable organic contami-
nants or certain inorganic pollutants or to increase wastewater biodegradability as a pre-treatment prior to an 
ensuing biological treatment. Therefore, quality water can be obtained from wastewater after some serious 
steps of treatment processes including AOPs. The aim of this paper is to investigate different AOPs for recy-
cling wastewater for potable and drinking water purposes. The advantages and disadvantages of each process 
alone or sequentially uses will be examined using literature studies. 

Key Words: Recycling Wastewater, Advanced Oxidation Processes, Reclaimed Water 
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PARTICLE CONCENTRATION ANALYSIS ON INDIA NEW DELHI CITY HIGHWAYS

Aarav MANİMANGALAM, Vivaan ADDELİLAH

India

Abstract: The purpose of this article is to evaluate and analyze 1-hr mean concentration of PM1, PM2.5 and 
PM10 particle items measured in New Delhi city highways in 2017-2018. Analysis measurements represent 
winter months. The result of the analysis shows that the highest particle concentration in a common day and 
week cycle is between 7:00 AM and 10:00 AM which is the busiest commuting hours. PM10 and PM2.5 con-
centrations for the winter months of 2017 and 2018 in 24-hour mean measurement were found as 142±59 ve 
78±32 µg/m³. The measurement results were also found to be (PM10 = 100 µg/m³; PM2.5 = 60 µg/m³) and way 
higher than the WHO limits (PM10 = 50 µg/m³; PM2.5 = 25 µg/m³). In this study, Daily mean PM1 concentra-
tion was found to be 9-193 (mean= 46). Estimated mean relative risk of death due to PM1 concentration was 
high (78-84%) and the estimated mean death risk due to PM10 and PM2.5 particles was found to be moderate 
(38-44%).

Key Words: Air Quality Standards, Particle, Weather Condition, Winter Months
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COMPARATIVE STUDY OF THE PROCESS OF WATER REDIDUAL TREATMENT

Alex HARBER, Elizabeth LECKER

Austria

Abstract: Used water filters and cleaner residues constitute the largest residual resources of traditional water 
treatment centers and they are all called compound wastes. Compound wastes constitute the 4-6% of water 
treatment centers and they are generally composed of concentrated metals (like aluminum), colloidal materials, 
natural organic substances and pathogens. This research project evaluates the performance of 4 different water 
treatment centers in Singapore according to the source water or equally high quality water treatment capacity. 
Unit operations are evaluated in terms of gravitational condenser, precipitator, dissolved aerator and ultrafilt-
ration. Water quality in optimal trials reaches or exceeds raw water quality or source water quality according 
to all measured parameters. The pH value obtained as a result of precipitation was found as 5.6 without alum 
addition. The best coagulant dosage and recovery ratio were found as 30 mg / L and 24% respectively for ven-
tilation. Optimal retention time for condensation was found to be 0.7-1.1 days. Coagulant and ultrafiltration 
values gave the best results in all unit operations. 

Key Words: Environment, Water Treatment, Waste Treatment, Precipitation, Ultrafiltration, Dissolved air Flo-
tation
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THERMAL TRANFORMATION OF RESIDUAL PLASTICS (HDPE, PP and PS) AND 
HYDROCARBON MIXTURE PRODUCTION

Rashid MOLLA, Mohammed KARKER

Bangladesh

Abstract: In this study, 3 different residual plastic mix and residual plastic mixture required for hydrocarbon 
fuel production were used and the analysis was conducted without using any catalyst in oxygenated laboratory 
conditions. Utilizing the described process significantly reduces the impact of plastics on the environment. The 
most known plastics such as high density polyethylene, polypropylene, polystyrene were thermally dissolved 
to form a hydrocarbon mixture. Thermal process was carried out at 25-430 degrees Celsius with the help of 
steel reactors. The reactor is connected to the standard water condensing unit. Residual plastics were broken 
down into shorter chains without adding any catalysts or chemicals throughout the thermal process. The fuel 
produced was analyzed by GC / MS, FT-IR, DSC and GC / MS analyzes. The results show that the hydro-
carbon chain can be expanded from C3 to C28 and the fuel obtained can be used in power units or internal 
combustion engines for electricity generation.

Key Words: Residual Plastic, Thermal Dissolution, Hydrocarbon, Condensation, Polyethylene, Polystyrene, 
Polypropylene
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EVALUATION OF SOLID WASTES FOR SUSTAINABLE FACILITIES

Henki ASHADİ

Indonesia

Abstract: Material residues used in health care activities are generally evaluated within a wide scope. These 
substances are composed of needle, syringe and dirty bandages. This list also includes body parts, examination 
samples, blood, chemicals, medicines, medical equipment and radioactive substances. Solid waste management 
in the education sector has become a controversial issue requiring urgent interest and relevance. Educational 
wastes consist of simple recyclable, general and biodegradable waste forms. This study will address the issue 
of solid waste through sustainable facilities. This study was conducted in Antalya province. A questionnaire 
prepared for this purpose was directed to facility managers and environmental management experts working 
in sectors such as building and property services, hospitals and universities and those dealing with solid waste 
management. Each 100 m2 functional unit in the facilities investigated was considered as a unit. Results and 
best examples for future use were presented. 

Key Words: Education, Environment, Facility Management, Health Care Services, Waste 
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AN EVALUATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL ECONOMY IN 
HISTORICAL PROCESS

Suna MUĞAN ERTUĞRAL, Mehtap ÖZDEĞER, Sezgi GEDİK, Hakan ERTUĞRAL

Turkey

  

Abstract: B.C. The waste management problem, which dates back to 3000 years, has continued in different 
ways over time. A special attention has been given to the protection of the environment since the Hz. Muham-
mad period. M.S 1185 in Paris, is prohibited of garbage disposal application through the window. However, 
the industrialization process and the development and diversification of economic activities have led to the 
emergence of more waste and a rapid increase. Depending on the variety of each economic activity, the amount 
of wastes and the types of wastes are also classified differently. Especially in cities where economic activiti-
es are concentrated, waste problem is extremely important because of the concentration of human life. The 
environmental pollution problem caused by the wastes is exacerbated. For this reason, what to do and how to 
evaluate urban waste has become an important problem today. The waste problem affecting the environment 
and the sustainable and healthy development of the affected sectors and human life negatively affects the ne-
cessity to take urgent measures. The efforts of management and local administrations are extremely important, 
especially in the management of solid wastes from hotels with accommodation establishments. In this study, 
the development of waste management within the historical process and the appraisal of this process within the 
scope of environmental economy will be made. 

Key Words: Waste Management, Environmental Economics, Tourism   
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EQUILIBRIUM AND THERMODYNAMIC STUDIES OF ADSORPTION OF CR(III) AND MN(II) 
FROM AQUEOUS SOLUTIONS ONTO NATURAL ADSORBENTS

Sevgi KOCAOBA

Turkey

   

Abstract: Heavy metals are important sources of environmental pollution and some of them are very toxic 
even at low concentrations. Metal surface treatment is one of the major metal working processes that generates 
a large amount of liquid and solid (sludge) wastes containing heavy metals. In this study, adsorption of Cr(III) 
and Mn(II) onto bentonite clay and chitosan were examined in aqueous solutions with respect to the pH, con-
centration, adsorbent dosage, and contact time. Also, for investigation of exchange equilibria different amounts 
of bentonite and chitosan were contacted with a fixed volume and concentration of a heavy metal bearing solu-
tions. Sorption data have been interpreted in terms of Langmuir and Freundlich equations. The linear Langmuir 
and Freundlich models were applied to describe equilibrium isotherms and both models fitted well. The effect 
of adsorption temperature on the heavy metals adsorption onto bentonite was investigated at three different 
temperature (20, 40 and 60 0C). Thermodynamic parameters were calculated. These parameters showed that 
the adsorption of Cr(III) and Mn(II) onto bentonite and chitosan were feasible, spontaneous and exothermic 
process in nature. But naturally available bentonite will be able to use as a more economical adsorbent for the 
adsorption of the metal cations instead of chitosan being a conventional adsorbent. 

Key Words: Cr(III), Mn(II), Bentonite, Chitosan, Adsorption isotherms, Thermodynamics  
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TÜRKİYEDEKİ ATIKSU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ VERİLERİN 
İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevgi GÜNEŞ DURAK, Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL, Mertol TÜFEKCİ, Murat KORKMAZ

Türkiye

  

Öz: Tarihin ilk dönemlerinde nüfusun az olması ve doğal kaynakların tahrip edilmemiş olması gibi sebepler-
den dolayı atıksuların taşınması ve alıcı ortama boşaltılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Şebekeler yerine sız-
dırmalı fosseptik (septik tank) ya da Imhoff tankı adı verilen yapılar ile atıksuların topraktan süzülerek doğal 
yöntemlerle arıtımı yeterli olmuştur. Ancak nüfusun hızla artışı ve yerleşim yerlerindeki yoğunluk sebebiyle 
bu alanlardan geçen akarsular, nehirler vb. yapılar, açık kanalizasyon mecralarına dönüşmüş, bu durum hem 
sağlık açısından hem de estetik açıdan olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Belirtilen sebeplerden dolayı 
atıksuyun sistematik bir şekilde derlenip uzaklaştırılması ve arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarjı zamanla 
elzem hale gelmiştir. Teknolojinin hızla ilerlemesi sebebiyle şebeke ve atıksu arıtma tesislerinde kullanılan 
cihaz, ekipman ve materyallerin maliyetinin azalması bir avantaj oluşturmuş, buna bağlı olarak arıtma tesisi 
sayısı hızla artmıştır. Ülkemizde de hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler sonucunda 2001 yılından 2016 
yılına kadar deşarj edilen atıksu miktarında %95, atıksu arıtma tesisi sayısında %599 artış gözlenmiştir. Ya-
pılan bu çalışmada, 2001-2016 yılları arasında Türkiye’deki deşarj edilen atıksu miktarı, atıksu arıtma tesisi 
ile hizmet veren belediye nüfusu, atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren belediye sayısı, atıksu arıtma tesisi sa-
yısı, atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksu miktarı, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı 
ve toplam belediye sayısı değerleri Pearson Korelasyon Analizi, Kruskal Wallis Analizi, Regresyon Analizi, 
Granger Nedensellik Analizi kullanılarak kıyaslanmış ve elde edilen sonuçlar arasındaki ilişki istatistiksel 
açıdan değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atıksu, Atıksu Arıtma Tesisi, Granger Nedensellik Analizi, Pearson Analizi, Regresyon 
Analizi
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TÜRKİYEDEKİ İÇME VE KULLANMA SUYU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSİ VERİLERİNİN 
İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevgi GÜNEŞ DURAK, Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL, Mertol TÜFEKCİ, Murat KORKMAZ

Türkiye

 

Öz: Dünyanın %80’i sulardan meydana gelmektedir. Okyanus ve denizlerin payı %97,5, tatlı su kaynakları-
nın payı ise %2,5’tir. Az miktarda olan tatlı su kaynakları, su kayıpları, aşırı su tüketimi, aşırı gübreleme ve 
tarımsal mücadele ilaçlarının uygunsuz kullanımı, deniz kenarlarında açılan kuyulardan aşırı su çekilmesi ve 
havza planlamasının uygulanmaması gibi sebeplerle gün geçtikçe azalmaktadır. Bahsedilen sebeplerin ortadan 
kaldırılması, uygun tedbirlerin alınması ve suyun tasarruflu bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Dolayı-
sıyla insanların en verimli şekilde içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla iklim, nüfus, 
su basıncı ve alanda mevcut olan endüstriyel tesislerin talebi gibi konular dikkate alınarak içme ve kullanma 
suyu şebekesi inşa edilmelidir. İçme ve kullanma suyu şebekesine verilecek olan suyun fiziksel, kimyasal ve 
bakteriyolojik açıdan standartlara uygun olmasını sağlamak için ise içme ve kullanma suyu arıtma tesislerine 
ihtiyaç vardır. Nüfusun artmasıyla içme ve kullanma suyuna olan talep arttıkça tesis ve şebeke sayısında da 
artış meydana gelmektedir. Yapılan bu çalışmada, 2004-2016 yılları arasında ülkemizde dağıtılan su miktarı, 
dağıtılan suyun abone sayısı, kişi başına çekilen su miktarı, KDV hariç su gelirleri, içme ve kullanma suyu 
arıtma tesisi, içme ve kullanma suyu hizmeti veren belediye sayısı, içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde 
arıtılan su miktarı, içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet veren belediye nüfusu ve şebeke için çekilen 
toplam su miktarları istatistiksel olarak değerlendirilmiş, bazı verilerde meydana gelen artış ve azalışlar is-
tatistiksel olarak anlamlandırılmıştır. Bu değerlendirmeleri yapabilmek amacıyla kullanılan analiz metotları 
arasında betimleyici istatistik analizi, Johnckheere-Terpstra Analizi, Sperman Korelasyon Analizi, birim kök 
analizi, regresyon analizi ve regresyon trend analizi yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arıtma Tesisi, İçme Suyu Şebekesi, İçme ve Kullanma Suyu, Regresyon Analizi, Sperman 
Korelasyon Analizi
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KENTSEL KATI ATIKLARIN EKONOMİYE GERI KAZANDIRILMASININ ÖNEMİ

Serpil ÖZTAŞ, Nihal BEKTAŞ

Türkiye

Öz: Günümüzde hayatımızın birçok alanında benimsemeye başlanılan ‘sürdürülebilir kalkınma’ çevresel açı-
dan atıklar ele alındığında minimum hedefleri tutturabilme açısından önemli stratejiler sunmaktadır. Kentsel 
katı atıklar yerel yönetimler içerisinde; toplanması, taşınması ve bertaraf süreçleri entegre olarak değerlendi-
rilip, iyi bir mühendislik yönetimi ile önemli bir gelir haline dönüştürülebilir. Bu yüzdendir ki sadece doğayı 
korumak adına değil aynı zamanda ekonomik döngüye katkıda bulunmak adına artık Dünya’da ve Türkiye’de 
‘‘atık ekonomisi’’ kavramı ortaya çıkmıştır. Yaptığımız bu çalışmada özellikle Türkiye özelinde ve kısmen 
dünya genelinde evsel katı atıkların ortaya çıkışından bertarafına kadar olan tüm süreçlerde mevcut durumda 
ekonomik olarak neyi ifade ettiği rakamlarla ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Türkiye’de geri dönüştürülebilir 
nitelikte 5-6 milyon ton ambalaj atığı potansiyeli bulunmaktadır. Bunun 2.5 milyon tonunun geri dönüşümü 
ile yılda 8.5-9.3 milyar TL tasarruf sağlanabileceği tespit edilmiştir. Geri dönüşebilir nitelikteki evsel atıkların 
tamamı değerlendirilebilseydi teorik olarak ekonomik kazanç yaklaşık 18 milyar TL ye olabilirdi. Çevresel 
kazançlar dikkate alındığında, geri dönüştürülebilir nitelikteki evsel atıkların değerlendirilmesi sayesinde Tür-
kiye de CO2 eşdeğeri olarak yılda yaklaşık 76 bin ton sera gazı salınımı engellenmekte, 35 milyon yetişkin 
ağacın kesilmesi önlenmekte ve 720 bin metreküp düzenli depolama hacmi kazandırılabilmektedir. Genel bir 
değerlendirme niteliğinde olan bu çalışmada, atıkların dünyada ve Türkiye’de aslında çok değerli hammadde 
niteliğinde olduğu çarpıcı rakamlarla ortaya konulmuştur. Dolaylısı ile herkese yetecek yiyecek, su ve refahı 
sağlamak için doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş yapılmalıdır. Ülkemizde döngüsel ekonomi 
için farkındalığın arttığını ve hızlı çalışmalarla gidilecek yolumuzun olmasına rağmen, alınan bazı yasal ön-
lemlerle atık ekonomisinin daha uygulanabilir hale geleceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atık Ekonomisi, Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Geri Kazanım
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İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE DESALİNASYON TEKNOLOJİLERİNİN 
UYGULANABİLİRLİĞİNİN EKONOMİK OLARAK ARAŞTIRILMASI: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Rabia Rümeysa PAŞAOĞLU, Mehmet ÇAKMAKCI

Türkiye

 

Öz: Dünya genelinde 120’den fazla ülkede 18.500 civarındaki desalinasyon tesisleri ile 1 günde toplam 90 
milyon m3 deniz suyu içilebilir hali getirilmektedir. Desalinasyon teknolojilerinin uygulanmasında en önemli 
faktörü maliyetler oluşturmaktadır. Maliyet hesabı yaparken giriş suyu kalitesi, tesis kapasitesi, tesisin saha 
karakteri, ters osmoz ekipman maliyetleri, ön arıtma, enerji tüketimi ve yerel/ulusal izin ve yönetmeliklere 
uygun gereklilikleri sağlayacak veriler göz önüne alınmaktadır. 1980’li yıllarda maliyeti 3,5 USD/m3 olan 
desalinasyon tesislerinin membran teknolojilerindeki ilerleme, tesis sayısının artması ve özellikle geri kazanım 
üniteleri ile enerji tasarrufunun sağlanması ile günümüzde bu değer 0.30 USD/m3‘lere kadar düşmektedir. 
Bununla birlikte büyük kapasiteye sahip tesislerin ilk yatırım maliyeti küçük tesislerle karşılaştırıldığında 
daha fazladır. Ancak, birim su üretim maliyeti açısından büyük kapasiteli tesislerde daha düşük maliyetle-
re ulaşılabilmektedir. Özellikle kapasitesi 10.000 m3/gün’den yüksek olan tesislerin maliyet açısından daha 
ekonomik olduğu görülmektedir. İstanbul, kıyı alanlarının uzunluğu bakımından 647 km’lik bir alana sahiptir. 
Konumu itibariyle hem Karadeniz’e, hem de Marmara Denizi’ne komşudur. Tesis kapasitesiyle orantılı olarak 
değişmesiyle birlikte Marmara Denizi için üretim maliyeti 0.35-0.55 USD/m3 iken, Karadeniz için bu maliyet 
0.30-0.50 USD/m3 olmaktadır. İstanbul’da mevcut kurulu konvansiyonel tesislerde arıtılan suyun birim fiyatı 
atık su bedeli dahil olmak üzere Ekim 2018 İSKİ verilerine göre 5,16 TL/m3 (0,9 USD/m3)’tür. Tesislerin ilk 
yatırım ve üretilen birim suyun maliyetleri kurulduğu kapasitelere göre değişiklik gösterebilmesine rağmen, 
desalinasyon tesislerinin su stresi altında yer alan ülkemiz ve özellikle de İstanbul metropolü için ekonomik ve 
çevresel parametreler bakımından önemli bir alternatif olarak değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Desalinasyon, Maliyet Analizi, Membran Teknolojileri
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE SU GERİ KAZANIMI İÇİN LABORATUVAR VE PİLOT 
ÖLÇEKLİ ÇALIŞMALAR

Oktay ÖZKAN, İbrahim UYANIK, Türker TÜRKEN, İsmail KOYUNCU

Türkiye

 

Öz: Türkiye’de tatlı su kaynaklarının tarımsal, endüstriyel ve evsel anlamda aşırı kullanımı nedeniyle su-
ların arıtılması ve geri kazanımı büyük önem arz etmektedir. Birleşmiş milletlerin raporuna göre, Türkiye, 
1000 m3 ile 2000 m3 arasında yıllık su miktarıyla su stresi yaşayan ülkeler sınıfında bulunmaktadır. Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) kavramı, çevre sorunlarının en aza indirgenmesini amaçladığı için kullanılan suların 
geri kazanımı da önemli araştırma konularındandır. Bu çalışmada, Kayseri OSB atıksuları için membranlı 
arıtma sistemleri hem laboratuvar, hem de pilot ölçekli çalışmalarda geri kazanım açısından değerlendirilmiş-
tir. Bu amaçla, ham OSB atıksularının membran biyoreaktör (MBR) sistemi ile, atıksu arıtma tesisi (AAT) 
çıkış sularının ile membran filtrasyon sistemleriyle geri kazanımları laboratuvar ve pilot ölçekli çalışmalarda 
incelenmiştir. Laboratuvar ölçekli çalışmalarda farklı membranlar ile uygun membranlar belirlenmiş olup, 
pilot ölçekli çalışmalarda ise su kalitesi, maliyet ve mikrokirletici giderimleri açısından sistem performansı 
değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, su geri kazanımının farklı çıkış su kalitelerine göre farklı sektörlerde 
kullanım alanları bulabileceği belirlenmiştir. AAT çıkış suyu, MBR çıkış suyu, ultrafiltrasyon (UF) çıkış suyu 
ve ters ozmoz (TO) çıkış sularının, OSB’deki farklı sektörler için proseslerde geri kullanım imkânı bulabile-
ceği düşünülmektedir. Ayrıca, pilot ölçekli çalışmalarda çalışma kapsamındaki her bir geri kazanım alternatifi 
için maliyet analizi de yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Atıksu, Organize Sanayi Bölgesi, Geri Kazanım
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PREDICTION OF WATER QUALITY USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN), 
DECISION TREE AND LOGISTIC REGRESSION MODELS: RIVA RIVER WATERSHED, 

TURKEY

Nurtaç ÖZ, Bayram TOPAL, Halil İbrahim UZUN

Turkey

 

Abstract: Water samples were taken for the 35-km drainage area of the Riva River Basin before the river flows 
into the Black Sea at 4 stations on the Riva River every month and analyses were carried out. For this purpose, 
the spatial and temporal variations of water quality were investigated using 13 water quality variables with the 
ANOVA test. For this, first the normality and homogeneity of water quality variables were determined. It was 
observed that COD, DO, S and BOD were important in determining the spatial variation. On the other hand, it 
was found out that all the variables were effective in determining the temporal variation. Moreover, the corre-
lation analysis which was carried out in order to assess the relations between water quality variables showed 
that the variables of BOD-COD, BOD-EC, COD-EC, BOD-T and COD-T were correlated and the regression 
analysis showed that COD, TKN and NH4-N explained BOD and BOD, NH4-N, T and TSS explained COD 
by approximately 80%. Consequently, the Artificial Neural Network (ANN), Decision Tree and Logistic Reg-
ression models were developed using the data of training set in order to predict the water quality variables of 
the variables of COD, BOD and NH4-N. Quality classes were predicted for the variables by inputting the data 
of training set into the developed models. 

Key Words: Riva River, Water Quality, Artificial Neural Networks (ANN), Decision Tree, Regression Models
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PAZAR ATIKLARININ EİSENİA FETİDA TÜRÜ SOLUCANLAR İLE KOMPOSTLANMASI

Merve GİRGİN, Ezgi DEVECİ, Esra AKASLAN, Ahmet Serdar OLGAÇ

Türkiye

 

Öz: Tüm dünyada tarımsal üretimde sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapan ve organik üretim yöntemleri-
ni teşvik eden yaklaşımların yaygınlaşması sürecinde solucanların, organik atıkları ve atıkları kısa zamanda 
yüksek kalitede değerli bir ürüne dönüştürebilme kapasitelerinin anlaşılması vermikültür adı verilen yeni bir 
tarımsal üretim sektörünün doğmasını sağlamıştır. Vermikompost yöntemi hızlı endüstriyel gelişme ve nü-
fus artışı ile büyük bir çevre sorunu haline gelen organik atık ve artıkların geri dönüşümünü sağlarken aynı 
zamanda ekolojik açıdan yüksek değere sahip kompost elde edilerek tarımda sürdürülebilirliğe de katkı sağ-
lamaktadır. Yapılan çalışmada pazar atıkları, çiftlik gübresi ve çay posası atıkları farklı karışım oranlarında 
hazırlanarak Eisenia Fetida türü solucanlarla kompostlaştırılmıştır. 90 günlük inkübasyon boyunca yapılan 9 
farklı parametre analizleri üzerinden çalışmanın verimi değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda organik gübre 
olarak kullanılabilen, içerisinde toprak ve bitki için yararlı simbiyotik ve asimbiyotik bakteri ile humik asit ve 
fulvik asit bulunduran, karbon/azot oranı (C/N) 11, pH değeri 7.5 olan, nemi belirlenen aralıklarda bulunan 
ekolojik ve piyasa değeri yüksek bir son ürün elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eisenia Fetida, Vermikompost, Organik Atık, Pazar Atıkları
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MANUFACTURING AND DESING OF PAN MEMBRANES FOR WASTEWATER TREATMENT

Mertol TÜFEKCİ, Sevgi GÜNEŞ DURAK, Türkan ORMANCI ACAR, Neşe TÜFEKCİ

Turkey

 

Abstract: Membranes for treating water are fabricated using the polymeric material Polyacrylonitrile (PAN). 
In order to investigate the effect of Polyvinylpyrrolidone (PVP) addition and consequently porosity, two diffe-
rent sets of membranes are manufactured, since PVP is a widely used poring agent. The first set (PAN 1) inclu-
des PAN and the necessary solvent while the second set (PAN 2) is made of PAN and PVP. These membranes 
are put thorough tensile testing and the data obtained are used to model the static behavior of the membrane 
under conditions that represent their operating conditions. This modelling process is undertaken by using fi-
nite element method. The main idea is to investigate the effect of geometry of the membrane on load carrying 
capacity of the membranes.

 Key Words: Finite Element Method, Non-Linear Elasticity, Numerical Solution, Thin Plate, Ultrafiltration 
Membrane
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ADSORPTION OF HEAVY METALS ONTO SOME METAL-NANOPARTICLES THAT 
PREPARED BY PHOTOCHEMICALLY

Hatice Merve CANSU, Nergis ARSU, Sevgi KOCAOBA

Turkey

 

Abstract: The developing technologies have brought some problems with our life as well as some conveni-
ences. The most important of these problems is environmental pollution, which is increasing with industria-
lization in the world and our country. One of the causes of environmental pollution is heavy metal residues. 
Heavy metal pollution is formed with industrial wastes today and threatens to live life by accumulating in soil 
and water. Toxic heavy metal contamination of industrial wastewater is an important environmental problem. 
Many industries release various concentrations of heavy metals like lead, copper, chromium, zinc, cadmium, 
and nickel, in wastewaters. In addition to their toxicity effects even at low concentrations, heavy metals can 
accumulate throughout the food chain, which leads to serious ecological and health hazards as a result of their 
solubility and mobility. With the recent legislative regulations, it has become compulsory to trace and remove 
heavy metal concentrations in industrial wastes. Heavy metals mixed in water and soil environments; they are 
transported to our food by means of various plants, microorganisms and other animals. These heavy metals 
may be toxic to living organisms when they exceed the tolerance limits and may cause significant illnesses and 
problems in humans. In this study, adsorption, which is the most commonly used method for removing heavy 
metals, was discussed and how various nanoparticles were used for heavy metal adsorption. Removal of lead 
by using CuO nanoparticles was investigated during this study. 

Key Words: Nanoparticles, Removal of Heavy Metals, Adsorption, Environmental Pollution 
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COMPARISON OF EFFECT OF FE(OH)3 AND MNO2 FLOCS ON IRON AND MANGANESE 
REMOVAL IN AERATION AND MEMBRANE SYSTEMS

Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL, Sevgi GÜNEŞ DURAK, Türkan ORMANCI ACAR, Sultan AKARÇAY, 
Suna Özden ÇELIK, NEŞE TÜFEKCİ

Turkey

 

Abstract: It is well-known that iron and manganese concentrations are high in groundwater and some surface 
water resources. As is known, oxidation of iron and manganese with atmospheric oxygen occurs at different 
pH values. The suitable pH range for iron oxidation is 6-7, while this range for manganese is 9-9.5. Therefore, 
manganese removal efficiency is very low while the iron oxidation efficiency is very high in the aeration tank. 
Generally strong oxidants are used in manganese removal. It is very well-known that many of the oxidants 
used combine with the natural organic substances found in the water to form carcinogenic trihalomethanes 
(THM). For all these reasons, it is necessary to develop existing technologies used in drinking water treatment. 
That is why the significant progress has been made in water treatment by using the submerged membrane 
systems extensively in water and wastewater treatment systems. The most important feature of submerged 
membrane systems is that they can be integrated into the existing conventional treatment systems. Thus, much 
more efficient new systems can be developed. In this study, the results obtained from the studies on the removal 
of Fe (II) and Mn (II) by using aeration and aeration-submerged membrane systems will be compiled and eva-
luated. For this purpose, the effects of Fe (OH)3 and MnO2 flocs on the aeration and the aeration-submerged 
membrane systems will be compared in both systems. 

Key Words: Iron, Manganese, Iron Hydroxide, Manganese Dioxide, Aeration, Submerged Membrane System 
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INVESTIGATION OF TOXIC AND INHIBITION EFFECTS OF COAGULANTS USED IN 
DOMESTIC WASTEWATER TREATMENT PLANTS ON AN ANAEROBIC DIGESTER

Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL, Sevgi GÜNEŞ DURAK, Türkan ORMANCI ACAR,  
Esra Billur BALCIOĞLU, Moiz ELNEKAVE, Neşe TÜFEKCİ

Turkey

 

Abstract: Domestic wastewaters causing pollution contain inorganic and/or organic materials. When the do-
mestic wastewater is discharged to the receiving waters, it causes physical, chemical and biological pollution. 
The ecological balance deteriorates in these receiving waters. In the treatment of wastewater, various treatment 
methods are used depending on the pollution load of the wastewater. Besides mechanical and biological met-
hods, wastewater treatment with physico-chemical methods is still one of the most effective and economical 
methods. Especially in wastewater with a high concentration of suspended solids, this method is successfully 
applied and high suspended solids removal efficiencies can be achieved. In this study, a domestic wastewater 
plant contains overmuch solid particules in the effluent of pre-precipitation tank. This case causes the loss in 
energy and the decrease in efficiency of other process of the treatment. For this purpose, removal efficiency 
was investigated with coagulation-flocculation experiments on effluent of grit chamber in the plant. Toxic and 
inhibition effects of the used chemicals during coagulation-flocculation were determined and experimental 
results were evaluated with the selection of the most suitable coagulant.

Key Words: Coagulation-Flocculation, Coagulant, Toxicity, Inhibition 
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HASTANE ATIKSU VE ATIKLARININ YÖNETİMİNDE SIFIR DEŞARJ YAKLAŞIMI

Duygu ARDENİZ ÖREN, Delya SPONZA

Türkiye

 

Öz: Araştırma; hastane kaynaklı atıkların ve atıksuların yönetimi ile ilgili mevcut durumu araştırmak, günü-
müzde atıkların üretiminden bertarafına kadar olan süreci inceleyerek atık minimizasyonu ve sıfır atık deşarj 
çalışmalarının uygunluğunu tespit etmek amacını taşımaktadır. Sıfır atık projesinin güncel olduğu bu günlerde 
elimizde referans bir kaynak olması hedeflenmektedir. Atıkların yönetimi, çevre sağlığı açısından büyük önem 
arz eder bu sebeple doğru bir yaklaşımla geleceğimize hem ekonomik hem sağlık hem de sürdürülebilir çevre 
kavramları açısından katkıda bulunmuş oluruz. Şimdiye kadar Türkiye’de yapılan çalışmalarda hastane atık-
suları arıtılmadan kanalizasyona verilmekte ve doğrudan şehirlerde evsel atıksu arıtma proseslerine gitmekte 
ve orada biyolojik kademelerde arıtmayı inhibe etmektedir. Bunun nedeni hastane atıksuyu içinde düşük kon-
santrasyonda olmasına rağmen çok sayıda antibiyotik, ağrı kesici ve mikrokirleticiler bulunmasıdır. Yenilikçi 
arıtma prosesleri, atık minimizasyonunda kullanılan yenilikçi yöntemler ortaya konacaktır. Daha sonra ele 
alınan hastane örneğinde mevcut atıksu ve atık karakterizasyonu yapılacak; bu atık türleri detaylandırılarak, 
yapılması planlanan atıksu ve atık yönetim uygulamasının belirlenmesi gerçekleştirilecek ve bu bilgiler ışığın-
da sıfır deşarj yaklaşımına uygun olarak bir tasarım örneği verilecektir. Mevcut hastane atıksu ve atıklarının 
minimize edilmesi için kesici – delici atıklar, enfeksiyöz atıklar, patolojik atıklar, radyoaktif atık, sitotoksik-
sitostatik-genotoksik atıklar, farmasötik atıklar, kimyasal atıklar, evsel atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli atık-
lar, ağır metal içeren atıklar, amalgam atıkları, basınçlı kapların bertarafı için bir uygulama örneği sunulmuş, 
atıksuların arıtılması için ön arıtma-aktif karbon-GAC ile ön arıtma-fotokatalitik-grafen oksit arıtma prosesi 
örneği sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Hastane Kaynaklı Atıklar, Atık Azaltımı, Atıksu, Atık, Arıtma Prosesi 
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VOLKANİK TÜF BAYBURT TAŞI İLE KURŞUN ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN 
BELİRLENMESİ VE KİNETİK İZOTERM ÇALIŞMASI

Beyhan KOCADAĞİSTAN, Kübra ÖKSÜZ

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada endüstri ve sanayide kullanılan ve sucul ekosistemlerde toksik etki yapan kurşun nitrat 
(Pb(NO3)2) metal tuzunun sulu çözeltide düşük maliyetli volkanik tüf sınıfından olan sarı Bayburt taşı adsor-
ban olarak kullanılarak adsorpsiyon yöntemiyle giderilmesi araştırılmıştır. Bayburt taşı işlem görmemiş ham 
halde temizlenip toz hale getirilerek kullanılmıştır. Adsorban olarak kullanılan Bayburt taşına ait BET, FTIR, 
Zeta potansiyeli değerleri ve SEM görüntüleri karakterizasyonu hakkında bilgi vermektedir. Çalışmada opti-
mum deney koşullarını belirlemek için farklı parametreler seçilerek giriş 250 ml lik erlenlere 1-10 gL-1 ara-
lığında giriş adsorban değerleri, 10-200 mgL-1 aralığında giriş kurşun konsantrasyon değerleri ve ortam 2-11 
pH aralıklarında çalışmalar yapılmıştır. Adsorpsiyon çalışması sonucu bulunan optimum ortam koşullarında; 
başlangıç pH’ı 5.0 ortam sıcaklığı 35°C, giriş boya konsantrasyonu 10 mg/L, karıştırma hızı 200 rpm (devir/
dakika) ve adsorban konsantrasyonu 10 gL-1 olup, yapılan çalışmada % 85 lik adsorpsiyon verimi elde edil-
miştir. Adsorpsiyon kinetiği verilerini hesaplamada 25°C, 30°C, 35°C sıcaklıklarda yalancı-birinci dereceden 
ve yalancı-ikinci dereceden modeller uygulanmıştır. Hesaplamalar sonucu bulunan katsayılar, yalancı ikinci 
dereceden modelin, adsorpsiyon kinetik verilerini en iyi şekilde tanımladığını göstermektedir. Sıcaklığa bağlı 
olarak yapılan izoterm hesaplamalarında izoterm katsayıları ve R2 değerleri bulunarak Langmuir, Freundlich 
ve Tempkin izotermlerine olan uygunluğunu tespit etmek için veriler değerlendirilmiştir. Sarı Bayburt taşı 
deneysel sonuçlarına göre giderim verimi açısından kullanıma uygunluğunu ispatlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Adsorption, Ağır Metal, Bayburt Taşı 
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BALIK KEMİKLERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYARMADDE ADSORPSİYONU

Beyhan KOCADAĞİSTAN, Eda TAŞDELEN

Türkiye

 

Öz: Bu çalışmada tekstil endüstrisinde boyama amaçlı kullanılan Disperse blue B3R boyarmaddesinin labo-
ratuvar ortamında kesikli bir sistemde adsorpsiyon yöntemi ile giderimi çalışılmıştır. Deneysel çalışmalarda 
Gökkuşağı Alabalığı (Onchorynchus mykiss) balık kemikleri temizlenerek NaOH ile işlem görmüş halde ad-
sorban olarak kullanılmıştır. Adsorpsiyon çalışmasında denemeler sonucunda bulunan optimum ortam koşul-
ları; pH değeri 2,0, sıcaklık 30°C, giriş boya konsantrasyonu 100 mg/L, karıştırma hızı 200 rpm (devir/dakika) 
ve adsorbent konsantrasyonu 0,1 g/L olup, boyarmadde adsorpsiyon giderim verimi % 83 elde edilmiştir. 
Adsorpsiyon prosesinin izoterm modellerine uygunluğunu belirlemek için Langmuir, Freundlich, Temkin izo-
term modellerine uyarlanmış, yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarla Langmiur adsorpsiyon kapasitesi 
değerleri qm değeri 20°C sıcaklıkta 382,558, 30°C sıcaklıkta 378,524, 40°C için 403,220 mgg-1, adsorpsiyon 
enerjisi b değeri en yüksek 0,0531 Lg-1 ve R2 değerleri hesaplanarak Langmiur değerleri yüksek bulunmuş ve 
adsorbent yüzeyinin homojen olduğu ve tek tabakalı adsorpsiyon gerçekleştiği sonucuna varılmıştır Kinetik 
model çalışmalarda 20°C, 30°C, 40°C sıcaklık şartlarında genel tüm katsayılar değerlendirildiğinde bulunan 
qe ve deneysel ve hesaplanan R2 değerleri karşılaştırıldığında bulunan yalancı birinci ve ikinci dereceden de-
ğerlerle karşılaştırıldığında bu değerler 0,92 -0,999 arasında yakın değerler olduğu saptanarak çalışma kinetik 
modelinin yalancı ikinci derece kinetiğine uygunluğu görülmüştür. Boyar madde adsorpsiyonunda kullanılan 
balık kemiklerinin karakterizasyonu için adsorpsiyon öncesi ve sonrası karakterizasyonu için SEM, FTIR ve 
BET analizleri yapılmış ve bulgular karşılaştırılmıştır. Kullanılan adsorbanın maliyet, kullanılabilirlik, çevreye 
duyarlı oluşu ve verim açısından da iyi bir malzeme olduğuna karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon, Disperse Blue 3R, Adsorbent 
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