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Değerli Okuyucular; 
İnsanların ve diğer tüm canlıların hayatlarını idame edebilmeleri 

için yeryüzünde bulunan birçok maddeye ihtiyaçları vardır.  Canlılar,  
canlıların yaşadıkları ortamlar ve tükettikleri maddeler çevreyi oluştu-
rur. Bu maddelerden bir tanesinde oluşan bozulma “yaşam döngüsü” 
adı verilen zincirin kopmasına, türlerin zarar görmesine kısaca çevrenin 
zarar görmesine sebep olacaktır. Çevreyi korumak bu durumda hem in-
sanın kendi geleceği için önlem hem de diğer canlılara olan bir borçtur.

Bu bağlamda teknolojiyi geliştiren ve kullanan tüm paydaşların çev-
re adına yapacakları katkılar ve koruyucu önlemler, akademik camia-
dan başlayarak uygulayıcılar ve yasal düzenleme yapıcıların görev ve 
sorumluluk alanına girmektedir.

Bu kitap çevre ile ilgili araştırma faaliyetleri, teknolojik uygulama-
ları, sürdürülebilir çevre ve ekonomi başlıkları altında toplam 29 adet 
bölümden oluşmaktadır. 

Kitabın yayınında öncelikle İstanbul Bilim ve Akademisyenler Der-
neği Yönetimine ve Güven Plus Yayıncılık’a tüm bölüm yazarları adına 
teşekkür eder, kitabın çevrenin tüm unsurları ile ortak çalışan ilgili okur-
larına yararlı bir kaynak olmasını dilerim.

Prof. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN
Metin ve Kitap Editörü

28.12.2018
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BÖLÜM I  
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YEŞİL PAZARLAMADA 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI: 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
ÇEVRE HASSASİYETLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma 
İşleme Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Son yıllarda dünyada yaşanan iklim değişiklikleri, sıcaklıkların artma-
sı, buzulların erimesi, fırtınalar ve çeşitli doğa olaylarının kendini göstermesi 
ile çevresel sorunlar birçok ülkenin beraber hareket etmesini sağlamış, çevreyi 
tehdit eden bu tarz durumlar uluslararası sorun sınıfından çıkarak küresel sorun-
lar olarak kabul edilmiştir. 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan yeşil pazarlama 
kavramı da günümüzde Dünya kaynaklarının yok olması ve hatta bazı kaynakla-
rın tükenmiş olması endişesi ile giderek artan bir önem ile işletmelerin ilgi duy-
maya başladığı bir pazarlama çeşidi olarak yer almıştır. 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 kapsar. Ça-
lışmada yeşil pazarlama ve sürdürülebilirlik kavramları ele alınarak, denizcilik 
fakültesinde okuyan öğrencilerin çevre bilinçleri ölçümlenmiştir. Marmara böl-
gesindeki Meslek Yüksek Okulu ve Üniversitelerde okuyan Önlisans, Lisans 
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ve Yüksek lisans-Doktora yapan öğrencilerin çevre hassasiyetleri değerlendiril-
miştir. Yüz yüze yapılan anket çalışması ile 257 üniversite öğrencisine ulaşılmış 
ve sürdürülebilirlik ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Denizcilik fakültesinde oku-
yan öğrencilerin çalışma alanlarının deniz ve uzak yol kaptanlığı olması sebebi 
ile seçilmiş olması ve çevre hassasiyetlerinin sorgulanması amaçlanmıştır. De-
nizcilik fakültesi öğrencilerinin çevre hassasiyetlerini ölçmek için sosyal bilim-
lerde yaygın olarak kullanılan bir istatistik programı ile sonuçlar analiz edilerek 
bu gençlerin çevre hassasiyetleri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.   

CONCEPT OF SUSTAINABILITY IN GREEN MARKETING: 
EVALUATION OF ENVIRONMENTAL SENSITIVITY OF MARINE 

FACULTY STUDENTS

Abstract: In recent years, climate changes in the world, increased tempera-
tures, melting of glaciers, storms and various natural events and environmental 
problems have enabled many countries to act together, and such situations have 
been accepted as global problems by leaving the international problem class. 
The concept of green marketing emerging in the late 20th century has an incre-
asingly prevalent attitude nowadays with the destruction of world resources and 
even worries that some resources are exhausted. The green marketing phrase 
was first used by the American Marketing Association in 1975. The concept of 
green marketing is primarily a system that starts with clean production systems 
and then produces production based on products and services. After the produ-
ction, they can also provide selling and distrubuting the target market with their 
marketing mix. In this study, the concepts of green marketing and sustainability 
were examined and the environmental consciousness of the students studying 
at the maritime faculty was measured. Environmental sensitivity of students 
who are doing their undergraduate, graduate and postgraduate studies in Voca-
tional Schools and Universities in Marmara Region have been evaluated. 257 
university students were contacted with face-to-face surveys and their opinions 
on sustainability were asked. The aim of the study is to examine the maritime 
faculty of the students and to investigate the environmental sensitivity of the 
study areas. In order to measure the environmental sensitivities of maritime fa-
culty students, a statistical program which is commonly used in social sciences 
is analyzed and results are evaluated in terms of environmental sensitivity of 
these young people.
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GİRİŞ   

Günümüz pazarlama dünyasında her şeyin değişime uğradığı gibi pazarla-
ma uygulamaları da daha çevreci bir eğilim göstermektedir. Temel olarak pazar-
lama yöneticileri tüketici seçimini müşterilerin yaptıkları bir süreçte satın alma 
kararını fonksiyonel (Pazarlama 1.0-Kotler) ve duygusal (Pazarlama 2.0-Kot-
ler) olarak ikiye ayırmışlardır. Ancak günümüz müşterilerinin üçüncü bir kıstas 
olan sosyolojik açıdan da (Katrandjiev, 2016: 71) değerlendirilmesi gerektiğini 
savunmuştur pazarlama bilimciler. Kalabalık nüfuslu şehirlerde yaşayan insan-
ların çok fazla endişe, şüphe, yaşamsal ve çevresel kaygıları sebebi ile daha 
karmaşık tüketici davranışları gösterdikleri görülmüştür. Tüketici davranışların-
daki bu karmaşa karşısında işletmelerde de çevresel değişim eğilimleri göstere-
rek ve daha çevreci üretim modelleri kullanmaya başlamışlar ve sürdürülebilir 
bir dünya felsefesi ile pazarlama faaliyetlerini birleştirmeye başlamışlardır. Bu 
alanda yapılan araştırmalar, daha fazla tüketicinin çevreye ilgi duyan şirketler-
den mal ve hizmet satın alma eğiliminde olduğunu, bu nedenle şirket yöne-
ticilerinin ve sahiplerinin ekolojik vektörü işletme idaresine eklemek zorunda 
kaldıklarını göstermektedir. (Katrandjiev, 2016: 72) Bu da işletmelerin çevreci 
üretim modellerine karşın yeni nesil tüketicilerin de daha bilinçli ve ne satın 
aldıkları konusunda daha çevreci bir tutum içerisinde geliştiğini göstermektedir. 

Yeşil pazarlama kavramının temelinde çevreye ve doğal kaynakların ko-
runmasına yönelik üretim ve pazarlama faaliyetleri yer almaktadır. Son 20-25 
yılda çok yaygınlaşan yeşil pazarlama kavramı çalışılmaya başlanmış ve konu 
ile ilgili pek çok makale ve araştırmalar da yapılmıştır. Yeşil pazarlamanın bu 
kadar popüler olmasını bir de şu açıdan değerlendirirsek, rekabetin bu kadar 
yoğun olduğu günümüz işletme dünyasında firmalar birbirinin önüne geçme 
yarışında çevreci olma çizgisini kullanarak bunu bir rekabet silahı olarak da 
kullanabilmektedirler.

Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
(United Nations Sustainable Development Goals-SDG) kapsamındaki eğitim 
planında,  sürdürülebilir kalkınma eğitiminin önemli bir faktör olmasına vur-
gu yapılmıştır. Eğitim planı kapsamındaki son araştırmalarda, sosyo-ekonomik 
yapıları organize etmede çevreci eleştirel yaklaşımların önemi vurgulanmış ve 
sürdürülebilir bir geleceğe ilişkin tartışmalarda, ekonomik ve çevresel sürdü-
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rülebilirlikle ilgili olarak toplumdaki hedefler arasına alınması vurgulanmıştır. 
(Berglund ve Gereicke, 2018:2)

Bir yandan insanlığın devamı sağlanırken, bir diğer yandan gelecek kuşak-
ların tercihleri inanılmaz süratle yok edilmektedir. Başka bir deyişle; kaynak-
ların bugünkü ihtiyaçlara yetmesi sağlanırken gelecek kuşakların ihtiyaçlarını 
karşılayabilme olanakları sorumsuzca ellerinden alınmaktadır (Baykal, Baykal, 
2008:5). Bilimin üretimin emrine verilmesi ile birlikte başlayan bu vahşi yok 
etme isteği insanların daha çok sayıda üretme ve zengin olma isteği ile kay-
nakların hiç tükenmeyecekmiş gibi kullanılmasına sebep olurken üretim atıkları 
ve tüketim atıkları atmosferi, denizleri, nehirleri ve kara parçalarını uluslarara-
sı boyutlarda kirletmeye başlamıştır (Yücel, Ekmekçiler, 2008:322). Üzerinde 
durulması ve tartışılması gereken en önemli nokta, gerek kalkınmanın, gerek 
kaynakları kullanmanın tahrip edici, bozucu bir şekilde değil, devamlılığı sağ-
layacak bir anlayış içinde ele alınması (Baykal, Baykal, 2008: 5) ve bunun iş-
letmeler tarafından benimsenerek üretim ve pazarlamaya entegre edilmesidir. 
Kaldı ki sadece işletmeler tarafından değil aynı zamanda ülke politikaları ile 
ülkeler tarafından bunların sıkı denetimlerle uygulatılabilmesidir. Ancak bu ön-
lemler ile yorgun ve yaşlı gezegenimiz insanların bu yok edici arzusundan ve 
tüketim çılgınlığından korunabilir.

ÇEVRE SORUNSALI ve YEŞİL PAZARLAMA

İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en temel farklılıklardan biri, insanın 
doğal çevreyle etkileşim biçimidir. Bu etkileşim, insanın kendisini diğer tüm 
canlılardan ayıran aklı sayesinde doğal çevreyi aynı zamanda ihtiyaçları doğrul-
tusunda şekillendirmesiyle ilişkilidir. İlk olarak avcı toplayıcı bir yaşam tarzına 
sahip olan insanın doğal çevre ile etkileşimi, insanın tarım yapmayı keşfederek 
yerleşik hayata geçmesi ve bu sayede nüfusunun artmasıyla kalıcı olarak değiş-
miştir. Bu etkileşim, bir süre sonra insanın doğal çevreyi ve onun kaynaklarını, 
artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, denetim altına alma hedefine yö-
nelmiştir. İnsanın doğa üzerindeki bu etkisi, genellikle bilgi düzeyi, teknoloji 
seviyesi ve zaman içerisinde geliştirdiği aletlerle gerçekleşmiştir. Çevre sorun-
larına giden yolun temellerinin bu süreçte atıldığını söylemek yanlış olamaya-
caktır. (Alagöz, 2007, s.3)
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1950’li yıllarda Londra da zehirli balıklar ve yoğun hava kirliliği gibi ne-
denlerle başlayan sorunlarda çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ve bu durum 
çevre sorunlarına karşı önlem alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. O ta-
rihlerden sonra üretim ya da tüketim davranışı sonucunda dünyanın dengesine 
zarar verecek maddelerin ortaya çıkması çevre kirliliği olarak tanımlanmıştır. 
(Aydoğan, Dinar, 2018:3) Doğa sürekli ve bazen de aniden ortaya çıkan an-
lık kirlenmelerin yoğun tehdidi altında ve bununla içiçe yaşamaktadır; üretim 
süreçleri boyunca ortaya çıkan sürekli kirlilik ve kazalar ile gelen anlık büyük 
kirlilik olayları gibi. (Baykal, Baykal, 2008:5) Literatürde çevre sorunları iki 
başlıkta incelenmiştir; lokal ve global ölçekte ele alınmıştır. Küresel çevre so-
runlarını iklim değişiklikleri, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, hızlı nü-
fus 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 pazarlamanın 
da gelişmesine katkı sağladığı bütüncül çevreci bir yaklaşımdır. Yeşil pazarla-
mada işletmelerin tüketicilerin 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 al-
tında yeşil pazarlamayı, müşterilerin ve toplumun refahını korumak, geliştirmek 
ve organizasyonun ihtiyaçlarını, isteklerini, hedef kitlenin ilgilerini tanımlama 
ve rakip işletmelerden daha verimli ve etkili müşteri memnuniyeti sağlama sü-
reci olarak ifade etmiştir. Polonsky (1994:5) yeşil pazarlamayı, çevreye en az 
zarar verecek şekilde insanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması olarak ta-
nımlamıştır. (Atay ve Dilek, 2013:206)

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik Küresel ısınma, kentleşme, çevre kirliliği, doğal kaynak-
ların azalması gibi çeşitli nedenler sonucunda, toplumun hayatta kalabilmesi 
için ihtiyacı olan her şeyi bilinçli tüketmesi, doğayı ve doğal kaynakları koru-
ması, çevreye daha duyarlı olması gereği doğmuştur. Günümüzde bu duyarlılı-
ğın “sürdürülebilir” olması önem kazanmıştır.(Çelik vd. 2016)
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Sürdürülebilir Üretim, “temiz ürün-temiz üretim” teknolojileri olarak 
tanımlanırlar. Temiz üretim, verimliliği arttıracak, hava, su ve toprağın kirlen-
mesini önleyecek, atıkları kaynağında yok edecek ve insan ve çevre üzerindeki 
riskleri en aza indirecek proses ve ürünlerin sürekli ve birlikte kullanılmasıdır. 
Temiz üretimin temel ilkeleri, kirlilik kontrolü için temizleyici ve düzeltici de-
ğil, önleyici yaklaşımları esas almak, hammadde ve enerjinin daha az tüketil-
mesi ile atıkların azaltılmasını sağlamak, doğal kaynakların optimum kullanı-
mını sağlayacak şekilde teknolojik proseslerin iyileştirilmesi ve yeni proseslerin 
geliştirilmesini kapsamaktır. Temiz teknolojiler, sürdürülebilir üretimin ve bu 
sistemin bir parçasıdır. İşletmeler de, kendilerine etki eden çeşitli baskı grupları 
yüzünden sürdürülebilir üretime geçmek isterler ve bu geçiş sırasında çeşitli 
stratejiler gösterebilirler. (Yücel, Ekmekçiler, 2008:324)

Sürdürülebilir Tüketim, OECD tarafından; gelecek nesillerin gereksi-
nimlerini tehlikeye atmadan, mal ve hizmetlerin tüketilmesi yoluyla, temel ihti-
yaçların karşılanması ve yaşam kalitesinin sağlanması olarak tanımlanmıştır. Bu 
tanım gelişmiş ülkeler arasında kaynakların kullanımının azaltılması gerektiği 
yönünde bir fikir birliği oluşturmuştur. Meulenberg (2003), sürdürülebilir tü-
ketimi, tüketicilerin sosyal sorumluluğu ve bireylerin ihtiyaç ve isteklerini dik-
kate alan bir karar alma süreci olarak değerlendirmektedir. (Pektaş ve Gürce, 
2018:1509)

TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK EĞİTİMİ 

Türkiye, coğrafi konumu gereği üç tarafı denizlerle çevrili, stratejik önemi 
olan boğazlara sahip olması nedeniyle dünya denizcilik sektöründe önemli bir 
potansiyele sahiptir. Türkiye’nin geniş topraklara sahip ve hızla gelişmekte olan 
bir ülke olması, önemli jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle deniz gücü 
ve deniz ticaretinin önemini artırmaktadır. (Koca, 2016:366). Türkiye’de 260 
adet liman tesisi bulunmaktadır. Bunlardan; tarım, turizm ve gemi inşa sektö-
rüne hizmet veren tesisler ile belediyelere ait iskeleler, feribot iskeleleri, İDO 
iskeleleri ve askeri tesisler hariç tutulduğunda ticari amaçlı toplam sayı 172 
olmaktadır. (Ateş ve Akın, 2014:173) Sahip olduğu 260 limanla Doğu-Batı, Ku-
zey-Güney eksenlerinde Atlantik’e, Arap Yarımadası’na, Ortadoğu’ya, Uzakdo-
ğu’ya ulaşımın odağındaki kavşak noktası konumuyla denizcilik faaliyetlerinde 
de önemli bir konumdadır. Denizcilik sektörünün hem lojistik, denizcilik, işlet-
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me faaliyetleri hem de çevre ilişkisini düşündüğümüzde önemli ve ülke ekono-
mileri içinde ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. (Koca, 2016:366).  

Denizcilik Fakültelerinin denizcilik programları mezunları geniş bir spekt-
rumda faaliyet yapan denizcilik sektörünün önemli bir işgücü kaynağını oluş-
turmaktadır. Denizcilik eğitiminde yeterlikler, diğer bir deyişle uluslararası 
gemi adamı nitelikleri Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime 
Organization-IMO) tarafından belirlenmektedir. Bu yeterlik ve niteliklerin be-
lirlendiği uluslararası belge “Gemi Adamlarının Eğitimleri, Belgelendirilmesi 
ve Vardiya Tutma Standartları” (Standards of Training, Certification and Watch-
keeping-STCW) sözleşmesidir. Bu standartlar gerek denizcilik fakültelerimizin 
ve gerekse meslek yüksekokullarının denizcilik programlarının müfredatlarının 
hazırlanmasına temel teşkil etmektedir. (Bayer vd, 2015:5) Türkiye’de halen 
denizcilik eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı orta eğitim kurumla-
rında, Yüksek Öğrenim Kurumu’na(YÖK) bağlı meslek yüksekokulu, yükseko-
kul ve fakültelerde, özel-kamu denizcilik eğitim kurslarında sürdürülmektedir. 
Tüm eğitimler IMO’nun A-II/1 ve A-II/2 Eğitim Standartlarına uygun şekilde 
ve “Gemi adamları Yönetmeliği” gereklerine dayalı olarak teorik dersler, simü-
latör üzerinde sanal uygulamalar ve sonunda da zorunlu stajlar halinde gerçek-
leşmektedir. (Koca, 2016:366) Denizcilik bölümü mezunları, mezuniyet sonrası 
gemilerde Açık Deniz Stajlarını yaptıktan sonra Gemi adamları Sınav Merke-
zi’nde meslek derslerinden sınava alınmaktadır. Sınavı kazananlara, Vardiya 
Zabiti ehliyeti verilmektedir. Türkiye’de yükseköğrenim veren kurumlar eğitim 
sürelerine göre lisans ve ön lisans programları olarak ikiye ayrılmaktadır. Ön 
lisans eğitim alanlarından Deniz ve Liman İşletmeciliği, Marina ve Yat İşlet-
meciliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Gemi Makineleri İşletme programların-
da 28 meslek yüksekokulunda toplam 84 bölümde eğitim verilmektedir. (Bkz. 
Tablo 1’e) Meslek yüksekokulları arasında bakanlık tarafından yetkilendirilen 
eğitim kurumu sayısı 14’tür. Lisans düzeyinde Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, 
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Gemi Makineleri İşletme Mühendisli-
ği (Bkz. Tablo 2’e) programlarında 4 yüksekokul ve 13 fakültede toplam 64 
bölümde eğitim verilmektedir. Yüksekokullar ve fakülteler arasında bakanlık 
tarafından yetkilendirilen eğitim kurumu sayısı 13’tür. Lisans düzeyinde eğitim 
veren okullar ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar ile yüksekokullar YGS-1 
ve YGS-6 puanı ile fakülteler ise TM-1 ve MF-4 puanı ile öğrenci kabul etmek-
tedir. (Koca, 2016:376)
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Tablo 1. YÖK’e Bağlı Denizcilik Eğitimi Veren Lisans Bölüm Sayıları ve 
Kontenjanları

Lisans Programları Adet Kontenjan

Denizcilik İşletmeleri Yönetim 11 274

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendis-
liği +
Güverte

31 852

Gemi Makineleri İşletme Mühen-
disliği

22 464

Toplam 64 1590

Kaynak: Koca, 2016:376

Tablo 1’de YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren lisans kurumlarında oku-
tulan bölümler ve kontenjanları yer almaktadır. Denizcilik faküllerinin lisans 
bölümlerinden en fazla kontenjanı olan bölümün Deniz Ulaştırma İşletme Mü-
hendisliği bölümü olduğu görülmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 
bölüm öğrencileri İşletme ve Güverte opsiyonlarından birini seçerek bölüden 
mezun olmakta ve güverte mezunları uzak yol kaptanı olarak gemilerde iş bu-
lurken işletme opsiyonu mezunları ise daha çok tersane, liman veya denizcilik 
işletmelerinin kara ayağındaki işletme departmanlarında iş bulmaktadırlar. 

Tablo 2. YÖK’e Bağlı Denizcilik Eğitimi Veren  
Ön-Lisans Kurum ve Kontenjanları

Lisans Programları Adet Kontenjan

Deniz ve Liman İşletmeciliği 11 274

Yat İşletme ve Yönetimi 31 852

Deniz Ulaştırma ve İşletme 22 464

Toplam 64 1590

Kaynak: Koca, 2016:376

Tablo 2’de ise YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren ön lisans kurumlarında 
okutulan bölümler ve kontenjanları yer almaktadır. Burada ise denizcilik fakülle-
rinin ön lisans bölümlerinden en fazla kontenjanı olan bölümün Yat işletme ve Yö-
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netimi bölümü olduğunu görmekteyiz. Bu bölümden mezun adaylar ise genellikle 
marinaların işletme departmanlarında iş bulmaktadırlar. Tablo 3’te ise Türkiye’de 
YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren ön lisansların bölüm ve kontenjanları yer al-
maktadır. Kocaeli Üniversitesi - Karamürsel Meslek Yüksek Okulu 366 kontenjanı 
en kalabalık denizcilik eğitimi veren okul olarak göze çarpmaktadır. 

Tablo 3. Türkiye’de YÖK’e Bağlı Denizcilik Eğitimi Veren  
Ön Lisansların Bölüm ve Kontenjanları

Üniversite Türü Ön Lisans Kurumları Kontenjan 
Sayıları

Devlet Üniversitesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ-Finike Meslek 
Yüksekokulu

102

Devlet Üniversitesi ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ-Hopa 
Meslek Yüksekokulu

41

Devlet Üniversitesi BARTIN ÜNİVERSİTESİ-Bartın Meslek 
Yüksekokulu

77

Devlet Üniversitesi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

41

Devlet Üniversitesi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ-
VERSİTESİ Gelibolu Piri Reis Meslek 
Yüksekokulu

72

Devlet Üniversitesi
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ-Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu

41

Devlet Üniversitesi İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTE-
Sİ-Denizcilik Meslek Yüksekokulu

77

Vakıf Üniversitesi BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ-Meslek 
Yüksekokulu

33

Devlet Üniversitesi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ-Kara-
deniz Ereğli ve Alaplı Meslek Yüksekokulu

280

Devlet Üniversitesi GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Meslek 
Yüksekokulu

22

Vakıf Üniversitesi GİRNE ÜNİVERSİTESİ-Denizcilik Meslek 
Yüksekokulu

120

Vakıf Üniversitesi İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ-Meslek 
Yüksekokulu

120

Vakıf Üniversitesi İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTE-
Sİ-Meslek Yüksekokulu

80
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Vakıf Üniversitesi NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ-Meslek 
Yüksekokulu

100

Vakıf Üniversitesi PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ-Denizcilik 
Meslek Yüksekokulu

260

Devlet Üniversitesi EGE ÜNİVERSİTESİ-Urla Denizcilik Mes-
lek Yüksekokulu

41

Vakıf Üniversitesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ-Meslek Yükseko-
kulu

56

Devlet Üniversitesi KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ-İnebolu 
Meslek Yüksekokulu

51

Devlet Üniversitesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ-Karamürsel 
Meslek Yüksekokulu

366

Devlet Üniversitesi MERSİN ÜNİVERSİTESİ-Denizcilik Mes-
lek Yüksekokulu

21

Devlet Üniversitesi MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTE-
Sİ-Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu

21

Devlet Üniversitesi ORDU ÜNİVERSİTESİ-Fatsa Meslek 
Yüksekokulu

224

Devlet Üniversitesi ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ-Ala-
çam Meslek Yüksekokulu

97

Devlet Üniversitesi SİNOP ÜNİVERSİTESİ-Gerze Meslek 
Yüksekokulu

62

Devlet Üniversitesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ-Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu

36

Devlet Üniversitesi YALOVA ÜNİVERSİTESİ Meslek Yükse-
kokulu

286

Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman‘dan uyarlanmıştır. Erişim tarihi (12.12.2018)

Tablo 4’te ise Türkiye’de YÖK’e bağlı denizcilik eğitimi veren lisans bö-

lümleri ve kontenjanları yer almaktadır. Bu tabloda da denizcilik eğitimi veren 

okulların daha sınırlı olduğunu ve Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Van, Ordu, Rize, 

Zonguldak, Kıbrıs, İzmir gibi daha çok kıyı illerimizde olan üniversiteler olduğu-

nu görmekteyiz. Tabloda dikkat çeken bir başka nokta ise, denizcilik eğitimi veren 

en kalabalık okulun vakıf üniversitelerinden biri olan İstanbul’un Tuzla ilçesinde 

yer alan Piri Reis Üniversitesinin Denizcilik fakültesi olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Türkiye’de YÖK’e Bağlı Denizcilik Eğitimi Veren Lisansla-
rın Bölüm ve Kontenjanları

Üniversite Türü Lisans Kurumları Kontenjan 
Sayıları

Devlet Üniversitesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

82

Devlet Üniversitesi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mühendislik 
Fakültesi

72

Vakıf Üniversitesi PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik-İkti-
sadi-İdari Bilimler Fakülteleri

350

Devlet Üniversitesi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Barbaros Deniz-
cilik Yüksekokulu

47

Devlet Üniversitesi ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa Deniz Bilim-
leri Fakültesi

26

Devlet Üniversitesi YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Denizcilik 
Fakültesi

11

Devlet Üniversitesi YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Gemi 
İnşaatı- Denizcilik Fakültesi

62

Devlet Üniversitesi RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİ-
TESİ-Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu

77

Devlet Üniversitesi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ-Deniz-
cilik Fakültesi

57

Vakıf Üniversitesi GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ-De-
nizcilik Ulaştırma Yüksekokulu

85

Vakıf Üniversitesi GİRNE ÜNİVERSİTESİ Deniz-İşletmecili-
ği-Yönetimi

150

Devlet Üniversitesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ-Denizci-
lik Fakültesi

195

Devlet Üniversitesi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-De-
nizcilik Fakültesi

290

Kaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman‘dan uyarlanmıştır. Erişim Tarihi 
(12.12.2018)

DENİZ ve ÇEVRE İLİŞKİSİ

Deniz yolu taşımacılığının son yıllarda hızlı büyümesi ve deniz yolu ile 
yapılan petrol taşımacılığının çok hızlı gelişmesi ve ne yazık ki gemiler ile deniz 
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kirliliğinin çok hızlı artış göstermesi deniz ve çevre kirliliği konularını birbirine 
yaklaştırmıştır. Deniz kirliliğine sebep olan faktörler arasında da en büyük yeri 
hiç şüphesiz ki gemiler almaktadır. Gemilerin balast suları, sintine suları ve katı 
atıklarını denize bırakmaları çevre kirliliğini yer alan en büyük nedenlerdir.(Öz-
demir, 2012:373)

Çevresel bozulmalara karşı son derece hassas olan kıyı alanlarında konum-
landırılan limanların, olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yasal düzenleme-
lerle önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, gönüllü geliştirilen ve limanların 
çevresel etkilerini azaltmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetler teşvik edilmek-
tedir. Bu kapsamda, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tara-
fından Türk limanları için Yeşil Liman uygulaması başlatılmıştır. (Danışman ve 
Özalp, 2015:1) Yeşil liman uygulamaları da denizcilik alanında önemli çevresel 
destek projeleri arasında yer almaktadır. Yeşil liman politikası, çevresel duyarlı-
lığını arttırmasına yönelik bir örgüt kültürü teşviki ile limanın gelişimi ve ope-
rasyonlarında sürdürülebilir uygulamalar entegre edilmesini sağlar. 

Fotoğraf 1. Yeşil Liman Fotoğrafı1

1  http://www.denizticaretgazetesi.org/limanlar
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Bu kültür liman çalışanlarının yanı sıra liman müşterilerine kadar uzanır. 
Bu politikanın doğal kaynakların korunması, kirliliğin azaltılması, yenilenebilir 
enerji ve geri dönüşümlü malzemelerin kullanımının artması ve limanların çev-
re üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması gibi faydaları vardır.2

Uluslararası Denizcilik Örgütü (lMO) verilerine göre dünya denizlerine 
giren atıkların; doğal kaynaklardan % 8, açık deniz üretiminden % 0.5, deniz 
taşımacılığı kaynaklı % 11, atmosfer kaynaklı % 30, taşkın ve kara kökenli de-
sarjlar % 40, illegal deşarjın (gemi, uçak, kara ve denizde üretilen atıklar) % 10 
oranlarında olduğu görülmektedir. Dünyada denizler yaklaşık olarak her yıl 10 
milyar ton balast suyu, 10 milyon ton pis su, 3.25 milyon ton petrol ve milyon-
larca ton katı atık ile kirlenmektedir(NEPA, 2015: 9-12: Köseoğlu vd, 2015:5). 
Denizlerimizde bu denli yoğun kirliliğin olduğu çevre sorunsalına karşı çeşitli 
çevreci dernekler yanında ülkemizde de çok aktif olarak hizmet veren Deniz 
Ticaret Odası ve Rahmi Koç önderliğinde 1994 yılında kurulan TURMEPA 
(Deniz Temiz Derneği) birçok çevreci faaliyetleri ile ses getirmektedir. Daha 
çok deniz kirliliği üzerine çalışmalar yapan derneğin çocuk ve gençlerle yürüt-
tüğü çok sayıda sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri vardır. 3Fotoğraf 2’de 
1994 yılından beri aktif olarak çalışan TURMEPA’nın logosu yer almaktadır. 
Fotoğraf 3 ve 4’de ise TURMEPA’nın (Deniz Temiz Derneği) her sene gelenek-
sel olarak yapmış olduğu Masmavi Deniz Kampında çocuk ve gençlere deniz 
kirliliği, çevre bilinci ile denizlerimizi nasıl daha temiz tutabiliriz konularında 
farklı eğitimler verilmektedir. “Küresel İklim Değişikliği” konulu eğitim kamp-
larında yine iklim değişikliği ve bunun yansımaları hakkında gençler bilinçlen-
dirilmektedirler. 

Denizcilik fakültesi öğrencileri ise kendi fakültelerinde kurmuş oldukları 
Denizcilik Kulüp adı altında etkinliklerle bu çevreci derneklere destek vermekte 
ve özellikle kıyı şehirlerinde konumlanmış olan Denizcilik Fakülteleri üniversi-
telerinin bulundukları kıyı bölgelerinde çevre temizliği, liman ve körfez kirliliği 
gibi konulara dikkat çekmektedirler. Ancak dikkat çekici bir nokta bu denizcilik 
kulüplerinin çevreci davranışlarından ziyade daha çok yelken, su altı sporları 
vs. konularda aktivite yaptıkları deniz ve çevre temizliği gibi konularda çok da 
büyük organizasyon düzenlemedikleri gözlenmiştir.

2  http://www.turklim.org/yesil_liman/ 
3  www.turmepa.org.tr
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Fotoğraf 2. Turmepa’nın Logosu4

Fotoğraf 3-4. TURMEPA Çevre Projeleri

4  http://www.turmepa.org.tr/
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Denizcilik fakültesi öğrencilerinin çevre ile ilgili faaliyetlerine bir iki örnek 
vermek gerekirse; Kocaeli Üniversitesi Barbaros Meslek Yüksek Okulu Deniz-
cilik Kulübünün ICC-Uluslararası Kıyı Temizliği etkinliği kapsamında öğren-
ciler kıyı temizliğinde bulunmuşturlar. 5Piri Reis Üniversitesi kulüp öğrencileri, 
“Haydi Kıyılara!” isimli kampanyasını Deniz Temiz Derneği ile beraber yap-
mış ve geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul adalarını temizlemişlerdir. 6

Türkiye’deki önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi veren fakültelerin 
web sitelerinden yapılan araştırma neticesinde bu fakültelerde okuyan öğren-
cilerin çevre ile ilgili çok az ders aldıkları tespit edilmiştir. Lisans programın-
da her üniversitenin ders programında da yer alamayan “Denizel Çevre” dersi, 
“Denizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi” isimli dersi ise sadece 1-2 
üniversitede yüksek lisans ders planı içerisinde görülmüştür. Bu da bu fakül-
telerde okuyan öğrencilerin çevre bilinci konusunda maalesef yetersiz eğitim 
aldıklarını göstermiştir.

ARAŞTIRMA

Çalışmanın araştırma bölümünün amacı, Türkiye’de Denizcilik Fakültele-
rinde eğitim alan dört yıllık ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin 
çevre hassasiyetlerinin olup olmadığını araştırmaktır. Okudukları bölüm gereği 
çevreci davranışlarında bir farkındalık gelişip gelişmediğini ve çevreye duyarlı-
lıkları ile bir ilişki geliştirip geliştirmediklerine bakılmıştır. 

Bu çalışmanın kapsamında Türkiye’de denizcilik eğitimi verilen Denizcilik 
Meslek Yüksekokulları ve Denizcilik Fakültelerinde okuyan önlisans, lisans ve 
yüksek lisans öğrencilerine online anket ile uygulanmıştır. Çalışmanın kapsa-
mında Marmara Bölgesinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Piri Reis 
Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Kocaeli Meslek Yüksek Okulu, İstanbul 
Gelişim Üniversitesi, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi okullarında denizcilik 
eğitimi alan öğrenciler yer almaktadır. Örneklem kısıtı Marmara Bölgesindeki 
fakülte ve meslek yüksekokullar olduğu için bunların dışındaki fakülteler ör-
neklem dışı bırakılmıştır. Anket çalışması yaklaşık 3 aylık bir süre içinde yapıl-
mış ve veriler Spss istatistik programı ile analiz edilmiştir. 

5  https://www.virahaber.com/barbaros-denizcilik-kulubunun-uyeleri-kiyi-temizligi
6  https://www.pirireis.edu.tr/etkinlik-haberleri
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Araştırıma Modelindeki bağımlı ve bağımsız değişkenler literatürdeki Bo-
oi-Chen Tan ve Teck-Chai (2011), Tilikidou (e.t., 2007), Kim ve Choi (2005), 
Jain ve Kaur (2004), Straughan ve Roberts (1999) gibi yazarların çalışmaların-
dan esinlenerek hazırlanmıştır. Çevreci Yaklaşımı etkileyen değişkenler yanında 
yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum ve okudukları okul gibi demografik özel-
likleri soran sorularda da yer almaktadır. İki bölümden oluşan anket formunda 
birinci bölümde demografik özellik ile ilgili sorular yer alırken ikinci bölümde 
ise üniversite öğrencilerinin çevre hassasiyetlerini ölçen sorular yer almaktadır. 
Araştırmada frekans analizi, güvenirlilik analizi ve faktör analizleri yapılmış-
tır. Tablo 5’te görülen frekans analizinde Marmara bölgesindeki Denizcilik öğ-
rencilerinin demografik özellikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Denizcilik 
fakültelerine devam öğrencilerinin büyük çoğunluğunun erkek olmasını doğru-
lar nitelikte bizim çalışmamızda da %69,6 ile en fazla erkek öğrenci çıkmıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin %16’sı evli durumdadır. Yaş ile ilgili olarak 
%62,3’ü 15-24 yaş aralığında iken yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu-
lunduğu 45 yaş üzerinde ise % 3,1’lik bir grup yer almaktadır. 

Tablo 5. Demografik Faktörlerin Frekans Analizi  
(Cinsiyet, Medeni Durum ve Yaş)

Demografik Özel-
likler Frekans Yüzde Demografik 

Özellikler Frekans Yüzde

Cinsiyet

Kadın 78 30,4

Yaş

15-24 160 62,3

Erkek 179 69,6 25-35 68 26,5

Toplam 257 100 25-44 4 1,6

Medeni 
Durum

Evli 41 16 35-44 17 6,6

Bekâr 216 84 45-54 6 2,3

Toplam 257 100 55+ 2 0,8

Toplam 257 100
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Tablo 6. Denizcilik Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Okulları 

Öğrencilerin okudukları okul      Örneklem (N) Frekans  (%)

Galatasaray Üniversitesi
İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Kocaeli Üniversitesi
Piri Reis Üniversitesi
Yalova Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

8
9
14
60
68
36
21
20
21

3,1
3,5
5,4
23,3
26,5
14
8,2
7,8
8,2

Tablo 6’da çalışmanın araştırmasında, ankete katılan Marmara bölgesinde-
ki Denizcilik fakültesi öğrencilerinden en fazla katılımı 68 öğrenci ile İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğren-
cileri yapmıştır. Bu üniversite diğer denizcilik bölümlerinin yer aldığı gibi De-
nizcilik Fakültesinde değil, mühendislik fakültesinin içerisinde yer almaktadır.  
Tablo 7’de de ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun lisans öğrenci-
lerinden oluştuğunu, %54,8’i, %31,5’nun ise ön lisans öğrencilerinden, kalan 
%13,7’si ise yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluştuğunu görmekteyiz.

Tablo 7. Denizcilik Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin  
Lisan-Ön Lisans ve Yüksek Lisans Durumları

Demografik Özellikler Frekans Yüzde

Ön lisans 81 31,5

Lisans 141 54,8

Yüksek Lisans/Doktora 35 13,7

Toplam 257 100

Araştırma modeli doğrultusunda hazırlanan anket çalışması sonuçlarının 
uygulandığı faktör analizinde toplam 5 faktör grubu elde edilmiştir. Çevresel 
Tutum; Çevresel Duyarlılık; Çevresel Sorumluluk; Okul ve Çevre Bilinci; Ki-
şisel Bilinç olmak üzere toplam 5 grup ile faktörler gruplanmıştır. Faktörlere 
gruplandıkları soruların özellikleri ve araştırma modelinde belirlenen isimlere 
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yakın isimler verilerek belirlenmiştir. Yapılan faktör analizinde bize en yüksek 
faktör grubunu faktör açıklayıcılık değerlerine bakarak 1. Faktör grubu olan 
Çevresel Tutum vermiştir. İkinci sırada 0,828 ile Çevresel Duyarlılık, 3. sırada 
Çevresel Sorumluluk, 4. Sırada Okul ve Çevre Bilinci son sırada ise Kişisel Bi-
linç gelmektedir. (Bkz. Tablo 8)

Tablo 7. KMO ve Barlett Testleri

Kaiser-Meyer ve Barlet Testleri

Kaiser-Meyer Testi 0,838

Barlett’s Testi Ortalama Ki-kare değeri 2222,695

df 253

Sig. 0,000

Tablo 8. Faktör Analizinde Faktör Açıklayıcılığı

Faktör 
Sırası

Faktör isimleri Faktör Açıklayı-
cılık Değeri 

Kümülatif 
%

1. Çevresel Tutum 16,696 16,696

2. Çevresel Duyarlılık 13,932 30,629

3. Çevresel Sorumluluk 10,708 41,337

4. Okul ve Çevre Bilinci 8,899 50,236

5. Kişisel Bilinç 7,867 58,103

Faktör analizi sonucunda öğrencilerin çevresel tutumlarının yüksek oldu-
ğunu, ancak buna zıt olarak kişisel bilinç ve okul-çevre bilinçlerinin ise düşük 
olduğu sonucu çıkarılmıştır. 1. Faktör grubunda yer alan sorulara baktığımızda 
tekrardan kullanılabilen kaplarda paketlenmiş ürünleri alırım; daha az enerji tü-
keten düşük voltajlı ampul tiplerinden seçerim; Bir ürün satın alırken bu ürünün 
çevremi ve diğer tüketicileri nasıl etkileyeceğini dikkate alırım gibi çevreci tu-
tumu gösteren sorulara yüksek değer verdiklerini görmekteyiz. 3. Faktör grubu 
olan Çevresel sorumluluk sorularına ise daha düşük değerler verdiklerini, 4. 
Faktör grubunda yer alan okul ve çevre bilinci sorularında daha düşük,  kişisel 
bilinç de ise en düşük değerlerle anketi cevapladıklarını bu da bize denizcilik 
fakültesinde okuyan bu gençlerin çevre bilinçlerinin çok düşük olduğunu gös-
termektedir. 
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Tablo 9. Faktör Analizi

Faktör 
Sırası

FAKTÖR 
İSİMLERİ Sorular Soru 

Kodu
Faktör 
ağırlıkları

Güvenirlilik 
Sonucu

1.

ÇEVRESEL 
TUTUM

Mümkün oldukça, 
tekrardan kullanı-
labilen kaplarda 
paketlenmiş ürün-
leri alırım.

S29 0,747

0,834

Evdeki ampulleri 
daha az enerji 
tüketen düşük 
voltajlı ampul tip-
lerinden seçerim

S28 0,672

Satın aldığım ev 
eşyası diğer mar-
kalara göre daha 
az elektrik tüketir.

S27 ,654

Bir ürün satın 
alırken bu ürünün 
çevremi ve diğer 
tüketicileri nasıl 
etkileyeceğini 
dikkate alırım

S21 0,630

Sadece yeniden 
kullanılabilir ürün-
ler satın alırım 
 

S33 0,628

Kullandığım elekt-
rik miktarını azalt-
mak için yoğun 
çaba gösteririm

S26 0,625

Daha pahalıda olsa 
da çevreye zarar 
vermeyen ürünleri 
tercih ederim

S20 0,623
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Çevreyi koruma 
adına yapılan 
tepkisel eylemlere 
katılırdım

S18 0,470

ÇEVRESEL 
DUYARLILIK

Çevre kirliliği beni 
endişelendiriyor. S6 0,747

0,828

2. 

Kirli havanın 
benim ve ailem 
üzerinde ki etkileri 
hakkında kaygı 
duyuyorum.

S7 0,732

Kendimi çevreci 
biri olarak görüyo-
rum.

S8 0,660

Çevre kirliliğinin 
devam etmesi 
dünyayı yaşanıl-
maz bir ortama 
sürükleyeceğinden 
korkuyorum.

S12 0,608

Kendimi çevreci 
biri olarak görü-
rüm

S22 0,604

Resmi kurumların 
çevre kirliliğini 
kontrol etmek için 
önlem almaması 
beni çileden çıka-
rıyor

S11 0,595
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ÇEVRESEL 
SORUMLU-
LUK

Yeryüzü sınırlı 
yer ve kaynakları 
bulunan bir uzay 
gemisi gibidir

S37 0,765

0,613

3.

Yeryüzünün taşı-
yabileceği insan 
sayısının sınırına 
yaklaşmaktayız

S35 0,686

Sağlıklı bir eko-
nomiyi sürdüre-
bilmek için sınai 
büyümenin kontrol 
edildiği istikrarlı 
bir ekonomiyi ge-
liştirmeye mecbur 
kalacağız.

S36 0,619

Doğanın denge-
si çok hassastır, 
kolayca altüst 
olabilir.

S38 0,599

4. 

OKUL VE 
ÇEVRE Bİ-
LİNCİ

Çevre kirliliği 
konusundaki 
bilinçlendirme için 
okulumda verilen 
dersler yeterlidir.

S13 0,800

0,672

Okulumdaki arka-
daşlarımın çoğu-
nun çevre bilincine 
sahip olduğunu 
düşünüyorum.

S14 0,755

Okulumdaki 
eğitmenlerin bu 
konuda bilinçli 
olduklarını düşü-
nüyorum.

S24 0,605
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5. KİŞİSEL 
BİLİNÇ

Gemilerin sürdü-
rülebilirlik üzerine 
etkileri hakkında 
bilgim var.

S15 0,842 0,779

Sürdürülebilir 
yenilik kavramı 
hakkında yeterli 
bilgiye sahibim.

S16 0,800

SONUÇ

Kentleşmenin, sanayileşmenin bu denli hızla artış gösterdiği günümüzde 
çevre problemlerine ve bunun sonuçlarına daha fazla maruz kaldığımız bugün-
lerde çevresel kirliliği yaratanın da bunu arttıranın da insan olduğunu biliyoruz. 
İnsanın yapmış olduğu bu zarar ve yok ediş karşısında firmalar yeşil üretim de-
nilen daha sürdürülebilir üretim metotlarını kullansa da tüketimin bu denli hızlı 
ve açgözlü ilerlediği bir Pazar yapısında maalesef ki üretim değil tüketim odaklı 
yok ediş daha güçlü çıkmaktadır.

Çalışmanın araştırma bölümünde denizcilik fakültesi öğrencilerinin yeşil 
pazarlama faaliyetlerine ve çevre hassasiyetlerinin ne derecede olduğuna ba-
kılmıştır. Okudukları bölümün çevre ile ilişki seviyesinin yüksek olması nedeni 
ile bu öğrencilerin çevre farkındalığı neticesinde, düşünüldüğü gibi olmadığı 
ortaya çıkmıştır. Çevresel tutumları ve çevresel duyarlılıklarının yüksek ancak 
okul ve çevre bilincinin katkısının düşük olduğu görülmüştür. Bu bölümlerde 
okuyan öğrencilerin ikinci sınıfta çıkmak zorunda oldukları işletme ve güverte 
stajları esnasında staj sürelerini denizde veya limanlarda geçirdikleri ve çevre 
bilinçlerinin ve farkındalığının yüksek olması beklenmektedir. 

Türkiye’deki önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi veren bu fakültelerin 
ders planları incelendiğinde, bu fakültelerde okuyan öğrencilerin çevre ile ilgili 
çok az ders aldıkları tespit edilmiştir. Lisans programlarına bakıldığında, her 
üniversitenin ders programında da yer alamayan “Denizel Çevre” dersi ve “De-
nizcilikte Emniyet, Güvenlik ve Çevre Yönetimi” isimli ders dışında çevre ile il-
gili herhangi bir derse rastlanmamıştır. Bu da bu fakültelerde okuyan öğrencile-
rin çevre bilinci konusunda maalesef yetersiz eğitim aldıklarını göstermektedir. 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

37

Denizcilik fakültesi öğrencilerinin kurmuş oldukları Denizcilik Kulübü 
isimli kulüp faaliyetlerine bakıldığında 1-2 üniversite dışında çevre faaliyetinde 
bulunmadıkları gözlenmiştir. Bu denizcilik kulüplerinin çevreci davranışlardan 
ziyade daha çok yelken, su altı sporları gibi konularda aktivite yaptıkları, deniz 
ve çevre temizliği gibi konularında kayda değer bir organizasyon düzenleme-
dikleri görülmüştür. 

Temiz çevre ve sürdürülebilir bir tüketim dünyasında gençler bizlerin en 
büyük potansiyel gücünü ve umudunu oluşturmaktadır. Sadece Denizcilik fa-
kültesinde okuyan gençlerin değil tüm bölümlerde okuyan gençlerin daha du-
yarlı ve çevre bilinç seviyelerinin daha yüksek olması istenmektedir. Gençlerin 
daha fazla yeşil ürün tüketme davranışları, önlerinde daha yaşayacak uzun yıl-
ların olduğu düşünüldüğünde, bu yılları temiz ve güzel bir çevrede geçirmek 
istediklerini unutmamaları ve buna göre tüketici davranışı geliştirmeleri gerek-
mektedir. Bununla birlikte gençlerin eğitim seviyelerinin yaşlılara göre daha 
yüksek olması da, yeşil pazarlama konusundaki bilinçli davranmalarına ve daha 
sürdürülebilir bir dünyada hayallerini gerçekleştirmeleri için de bir fırsat oldu-
ğunu unutmamaları gereklidir. 
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ÇEVRE ODAKLI ALTERNATİF TURIZMIN 
TÜRLERINDEN KIRSAL TURIZMIN 

TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Hacer Neyir TEKELİ1, Sezgi GEDİK2

1İstanbul Kültür Üniversitesi İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler MYO, İstanbul / Türkiye

Öz: Turizm faaliyetlerinin ulusların ekonomilerine olan katkıları önemli 
bir gerçektir.  Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler turizm faaliyetlerine gün 
geçtikçe daha da önem vermektedirler.  Turizm sektörünün hacim olarak dünya-
nın en büyük sektörleri arasında gösterilmesi; turizmin kullandığı kaynaklarla 
olan ilişkisini ve karşılıklı etkileşimlerini önemli kılmaktadır.  Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin sanayilerinin zayıflığı,  teknolojik imkânların ve ser-
maye birikimlerinin yetersizliği ülkelerin turizm sektörünü ulusal ve bölgesel 
kalkınmalarında önemli bir araç olarak görmelerine sebebiyet vermektedir. Tu-
rizm sektöründen sağlanan gelirin dünyada ve ülkemizde çok önemli yer tutma-
sı ve birçok kişinin bu sektörde istihdam edilmesi,  bu sektörün devamlılığını 
zaruri kılan başlıca sebepler arasında sayılabilir.  Turizm faaliyetlerinin çeşit-
lendirilmesi, alternatif turizmin çeşitlerinin geliştirilmesi, turizmde sürekliliğin 
sağlanması, kırsal turizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin sürekliliği; ülkelerin 
turizmin ekonomik fonksiyonlarından sonuna kadar yararlanmasını,  dengeli ve 
sürekli bir turizm kalkınmasını sağlayacaktır. Sürdürülebilir turizm, bir turizm 
sadece bir turizm çeşidi değil, turizm ve seyahat için bir kaçınılmaz bir gerçek-
tir. Turizmin başlıca şartlarındandır. Sürdürülebilir turizm anlayışı tüm turizm 
çeşitlerine uygulanabilir. Özellikle alternatif turizm türlerinden Kırsal turizm 
ile beraber gerçekleşmesi gereken olgudur.  Kırsal turizm, şehirde ya da şehir 
etrafında oluşturulmuş konvansiyonel turizm bölgelerindekinin ötesinde, tarım 
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odaklı bir üretimin sürdürüldüğü geleneksel yani kültürel anlamda kentlileşme-
miş nüfusun yaşadığı köy ve kasabalar gibi küçük yerleşim alanlarında yapılan 
turistik faaliyetleri kapsar. Özellikle çevre olgusunun yoğun olarak hissedildiği 
bu turizm türü; tüm alternatif çeşitlerindeki sürdürülebilirlik kavramı; özellikle 
Kırsal turizm çevre kavramı çerçevesinde “sürdürülebilir turizm” anlayışıyla 
gerçekleştirilmek zorundadır. Çalışmada; turizm, alternatif turizm, çevre kavra-
mı,  sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramları üzerinde durulacaktır. 

ALTERNATIVE TOURISM AND SUSTAINABILITY OF RURAL 
TOURISM, AS AN ALTERNATIVE TOURISM TYPE, IN TURKEY

Abstract: The contribution of tourism activities to the economies of nati-
ons is an important fact.  Developed and developing economies are increasing-
ly attaching importance to tourism activities.  The fact that the tourism sector 
is considered among the largest sectors in the world; renders the relationship 
between tourism and the resources it uses and its interactions important.  The 
weakness of the industries of underdeveloped and developing countries and the-
ir insufficiency of technological opportunities and capital accumulation cause 
these countries to view the tourism sector as an important tool in their national 
and regional development. The fact that the income generated from the tourism 
sector has a very important share in the world and in our country, and that many 
people are employed in this sector; can be considered as the main reasons ma-
king the continuity of this sector essential.  Diversification of tourism activities, 
development of alternative tourism types, continuity in tourism, continuity of 
alternative tourism types such as rural tourism; will ensure that countries fully 
benefit from the economic functions of tourism and ensure a balanced and con-
tinuous tourism development. Sustainable tourism is not a type of tourism but 
an inevitable fact for tourism and travel. It is one of the prime conditions of tou-
rism. The concept of sustainable tourism can be applied to all types of tourism. 
It is the fact that should be realized together especially with rural tourism, one 
of the alternative tourism types.  Rural tourism encompasses touristic activities 
in small residential areas, such as villages and towns where the traditionally 
or culturally non-urbanized population is maintained, beyond the conventio-
nal tourism zones in the city or around the city.  All alternative tourism types, 
especially rural tourism, must be conducted with the concept of “sustainable 
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tourism”. In this study; tourism, alternative tourism,   envoriment,  sustainability 
and sustainable tourism concepts will be discussed. 

GİRİŞ 

1980’lerde  dünya ekonomilerinde  başlayan ve hızlanan gelişmeler, turizm 
sektöründe de kendini göstermiştir.  Turizm faaliyetlerinin tabi ve kültürel kay-
naklar üzerindeki olumsuz etkileri ve bu etkilerin turizmin kendi geleceğini teh-
likeye attığının anlaşılmaya başlanması ve bunun sonucunda kaynakların daha 
uzun dönemli kullanıma dayanan sürdürülebilir turizm, alternatif turizm, eko tu-
rizm ve kırsal turizm gibi içerikleri birbirine benzeyen, ancak farklı dönemlerde 
farklı adlarla anılan turizm türlerini gündeme getirmiş ve önemlerini artırmıştır  
(Erdoğan, 2003: 11).  Turizm ülke ekonomilerinde ve toplumsal kalkınmada her 
geçen gün daha da önemli bir konuma gelmiş ve ülkelerin ekonomileri için vaz-
geçilmez bir sektör niteliğini kazanmıştır. Turizm faaliyetleri, bölgelerarası kal-
kınmışlık ve gelişmişlik düzeylerini dengelemek, kaynakları etkin kullanmak 
ve gelir elde etmek amacıyla artan bir öneme sahiptir. Bu avantajlarla turizm 
sektörünün makro bağlamda ülkelerin ekonomisine;  mikro bağlamda ise böl-
geler ekonomisine sağladığı katma değerler önem kazanmaya başlamış ve alter-
natif turizm arayışları hızlanmıştır (Uğuz, 2011: 333).   Kitle turizmine seçenek 
olarak görülen alternatif turizmde, grup tüketimi karşısında; bireysel turlar ön 
planda tutulmakta, büyük konaklama kuruluşları yerine küçük ve orta boy işlet-
melerin seçimi öngörülmektedir.  Turistlerin konaklama gereksinimleri, yerel ve 
kültürel öğelerin esas alındığı bir tarzda döşenmiş küçük konaklama birimlerin-
de gerçekleşmekte, seyahatte charterlar;  yerine tarifeli seferler veya kara, hava, 
deniz ulaşım araçlarının birbirine alternatif olarak kullanılacağı bir durum söz 
konusu olmaktadır.  Kitle turizminin grup olmak dolayısıyla ucuza mal edilmesi 
yaklaşımının aksine alternatif turizme katılanlar daha fazla ücret ödemeyi göze 
alan turizm tüketicileridir.  Alternatif turizm ve kitle turizmi strateji ve planlama 
yönlerinden de bir çok değişiklikler arz etmektedir.  

Kitle turizmi; plansız mekânsal organizasyonlar, bağımsız projeler, bağım-
sız yapım programları, kapalı mekan ağırlıklı yeni bina kullanımı, her talebi 
karşılama eğilimi, her yerde turizm, ekonomik faydalar, özel araç ağırlıklı, mi-
maride uluslararası çizgiler, talebin en yüksek olduğu noktaya göre kapasite ka-
rarı, standart paket programlar, pasif turizm gibi özellikler sahiptir.  Alternatif 
Turizm; planlı mekânsal organizasyonlar, temel kavramlara öncelik, bölge ile 
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bütünleşmiş planlar, yerleşme için özel seçim, açık mekana ağırlık, mevcut yapı 
stokunu kullanma, talebe sınır koyma, yerel işgücü, toplu ulaşım, yöresel mi-
mari, talep ortalamasına göre kapasite tayini, bireysel programlar, dinamizm ve 
aktiflik gibi özellikleri öne çıkarmaktadır.7

Alternatif Turizm  çevre  kavramı ile birlikte klasik  kitle turizminden farklı 
bir ürün sunumunu amaçlamaktadır.  Alternatif turizm gelişen bir turizm hare-
ketliliğini, uygun değer karlılığının göz önünde bulundurulmasını, uzun vade-
li programlarla turizmde büyüme sağlanmasını, değişime karşı direnci, çevre 
değerlerine saygıyı ve çevreyle bütünleşmeyi ifade etmektedir.  Son yıllarda 
anlamlı ve eğitsel deneyimlerin yaşanabileceği geziler olan taleplerde artışlar 
yaşandığı için  tur operatörleri seyahat acentaları, turizm sektöründe yumuşak 
(soft) turizm, yeşil turizm, kırsal turizm, macera turizmi gibi turistik ürün çeşit-
lendirilmesine gidilmiştir.  Yükselen bir ivme arz talebin sebebi ise turizm hare-
ketlerine katılan turistlerin değişen eğilimleridir (Yıldız ve Kalağan, 2008: 42 ).   

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Sürdürülebilirlik, ilk olarak 1987 yılında resmi olarak adı ortaya atılmış bir 
kavramdır.  Sürdürülebilirlik  kelime anlamı olarak; üretkenlik ve çeşitliliğin 
devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini korumak olarak tanımla-
nır. Kamuoyu küresel anlamda sürdürülebilirlik kavramıyla, Birleşmiş Milletler 
bünyesinde çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılında 
yayımlamış olduğu “Ortak Geleceğimiz” adlı rapor ile tanışmıştır. Rapor sürdü-
rülebilirlik kavramını: “İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine 
cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kal-
kınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” şeklinde tanımlamıştır.8 

Bu kavram sadece tabi kaynaklar ve kırsal alanlar için değil pek çok farklı 
alanda da kullanılmaktadır. Türkiye’de bu kavrama borsa, iktisat ve imalat, üre-
time ait alanlar da rastlamaktayız. Bu alanlarda ki birçok şirket ve kuruluş sür-
dürülebilirlik endeksi oluşturarak,  sürdürülebilirlik olgusunu çokça kullanmak-
tadır. Sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir kalkınmada iş dünyası; iş dünyası 
ve sanayi, sürdürülebilir kalkınmada bilgi ve iletişim,  tabiattaki biyolojik türle-
rin muhafazası, devamlılığı ve sürdürülebilir kalkınma, dünyada ve Türkiye’de 

7  ttps://mtgoktepe.wordpress.com/2009/09/23/alternatif-turizm-kavra
8  http://ekolojist.net/tarih-boyu-surdurulebilirlik-kavrami-aciklamalari/
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iklim değişikliği ve iklim değişkenliği ile sürdürülebilir kalkınma, yönetişim ve 
sürdürülebilir kalkınma gibi değişik projeler ile bu kavram karşımıza çıkmakta-
dır.  Sürdürülebilirlik kavramının tarihçesi yakın zamana dayanmaktadır.  Kırk 
sene gibi yakın bir mazisi olan bu kavram günümüzde yoğun bir şekilde kulla-
nılmaktadır.

Bu kavramının sıklıkla kullanıldığı alanlar genellikle çevre ve ekolojidir. 
Bugün dünyada da çeşitli alanlarda bu kavrama rastlamaktayız. Sürdürülebilir-
lik kavramı çerçevesinde; çevre konusunun ele alınması ve çevre için gerçek-
leştirilmesi beklenen düzenlemeler, uluslararası alanda 1970’ler de gerçekleş-
miştir.  Çevreyi gelecek nesillere aktarabilmek, doğayı ve içerisindeki canlıları 
tehdit edecek tehditlerden uzak tutabilmek bu düzenlemelerin genel amacıdır. 

1972 yılında da sosyo-ekonomik olarak çevre alanında ilk küresel değerlen-
dirme olan Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı’nda kabul edilmiş ve 
imzalanmıştır. Çevre koruma üzerine yaptırımlar ilk defa bu bildirge imzalana-
rak uygulanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma olarak ortaya çıkan bu kavram da ilk 
defa 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan 
raporda geçmiştir. Bahsi geçen 1987 yılından itibaren de sürdürülebilirlik kav-
ramı çevre için kullanılışlı hale getirilmiş bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.9

Tabiatı korumak amacı ile ortaya çıkartılmış olan sürdürülebilirlik kavra-
mının başlıca teması, doğadaki yoksulluğu azaltmak ve doğal kaynaklardan ya-
rarlanırken dünyadaki eşitliği sağlayabilmek çevre dostu teknolojilerin ortaya 
çıkabilmesini sağlayabilmek,  nüfusun artışının kontörlünü gözetmektir. Çev-
resel sürdürülebilirliğin sağlanması gerek dünya gerek ülkeler adına oldukça 
önemlidir.  (Karakaş, A. , 2012: 5-18).

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Tüm dünya da “Bruntland Raporu”  olarak tanınan “Dünya Çevre ve Kal-
kınma Komisyonu Raporu”’nda (World Commission on Environment and 
Development-WCED), sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma üzerine 
“Bugünün ihtiyaçlarını gelecek kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılama ola-
nağından ödün vermeksizin karşılamaktır.” şeklinde ifadeye yer vermektedir 
(WCED, 1987: 43).  Rapor da sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde;  gelecek 

9  http://ekolojist.net/tarih-boyu-surdurulebilirlik-kavrami-aciklamalari/
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kuşaklardan, koruma, karşılama, muhafaza etme kavramları üzerinde durmak-
tadır.

Turizm endüstrisinde de sürdürülebilirlik kavramdan yola çıkarak birçok 
tanıma yer vermiştir. Dünya turizminin yapı taşlarından olan Dünya Turizm 
Örgütü sürdürülebilir turizm kavramını gelişimi ile bugünkü turistlerin ve ev 
sahibi bölgelerin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesiller içinde fırsatların ge-
liştirilmesi ve korunmasıdır şeklinde ifade etmektedir (WTO, 2008).

Sürdürülebilir turizm kavramı, kırsal, kültürel, biyolojik, çevreyle ilgili ve 
tüm yenilenebilen kaynaklara devamlılık sağlanacak, tüm turistik ürünlerin sürekli 
olarak arz ve talebine imkân yaratabilecek koşulları yaratacak,  özellikle temel de 
çevre olmak koşulu ile eldeki kaynakları geliştirerek, devamlılığını sağlayarak mu-
hafaza etmeyi gözeten en iyi şekilde kullanımını sağlayacak planlama anlayışıdır. 
Sürdürülebilir turizm çeşidi esasen bir turizm türü olmamakla birlikte bu endüst-
ri için kaçınılmaz bir gerçektir.  Turizmin endüstrisinin temel olgularındandır. 
Sürdürülebilir turizm bu bağlam içerisinde bakıldığında;  hemen hemen bütün 
turizm türlerine uygulanabilmektedir. Özellikle doğa ile birebir ilişki içinde bu-
lunan yayla turizmi, kırsal turizm, çiftlik turizmi, agro-turizm, yürüyüş, dağcı-
lık, doğa turizmi, doğal yaşam incelemesi, macera turizmi, rafting, kayak,  kano, 
kış sporları, biyo turizm,  düşük etkileri olan turizm, yumuşak turizm,  kırsal 
kasaba ve köy turizmi,  “alternatif turizm”  olarak isimlendirilen tüm çeşitler 
“sürdürülebilir turizm” kavramı çerçevesinde gerçekleştirilmek zorundadır.

ALTERNATİF TURİZMİN ORTAYA ÇIKIŞI 

Küresel ısınma, iklim değişikliklerine bağlı doğal afetler, flora-fauna tür 
kayıpları ve yaşanan enerji krizleri doğal kaynaklar konusundaki toplum bilin-
cini değiştirmiş, çevreye daha duyarlı ve saygılı yaşam tarzları benimsenmiştir. 
Turizm de bu yeni oluşum içinde yerini almış ve sektör için alternatif arayışla-
rına başlanılmıştır (Ovalı, 2007: 66). 

Dowling (1993)’e gör alternatif turizm; doğal kaynakları koruyarak kalite-
li bir çevre oluşturmayı ve yöre halkının turizm ile ilgili aktivitelerini kontrol 
ederek bu yönde ekonomik anlamda bir fayda almayı amaç edinmektedir. Bu 
nedenle sürdürülebilir gelişimi ve alternatif turizm kavramları arasında ilişki 
bulunmaktadır. Alternatif turizmde, doğa turizmi, çiftlik turizmi gibi seçenekler 
sürdürülebilir kalkınma adına önemli katkılar sağlamaktadır. Alternatif turizm 
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kavramına baktığımızda farklı çalışmalarda “yumuşak turizm”, “korumacı tu-
rizm”, “yeşil turizm”, doğaya yönelik turizm” ve eko turizm”, “uygun turizm”, 
sürdürülebilir turizm”, “ilerleyici turizm” gibi farklı çeşitler ile beraber kullanıl-
maktadır (Taş vd., 2016:353). Alternatif turizm kavramını ortaya çıkaran neden-
ler şu şekildedir: (Akoğlan ve Bahçe, 2009: 97-98)

* Kitle turizminin çevresel etkilerinin devamlı artması ve geri dönülmez 
çevresel ve sosyal sorunlar yaratması,

* Turistlerin tercihlerinde oluşan değişimler, değişen turizm trendleri so-
nucunda turistlerin alışılmışın dışında yeni turizm çeşitlerinin arayışına 
başlaması ve buna yönelik talebin artması,

* Turistlerin daha çok bireysel ama sosyalleşmeye olanak veren mal ve 
hizmetleri talep etmesi

* Kıyıdaki plansız yapılaşma sonucunda turistlerin o destinasyonları ter-
cih etmemeleri,

* Çevre bilincinin artması sonucunda çevreye olan duyarlılığın önem ka-
zanması, 

* Turizm talebinin artması ve kıyı- sahil şeridi haricindeki bölgelerin tu-
rizmi ekonomik gelişim aracı olarak görmeleri,

* Yerel yönetimlerin birçoğunun; turizm gelişimini kendi yerel bölgeleri-
nin fizibilite eksikliklerinin giderilmesi olarak görmeleri,

* Birleşmiş Milletler, Dünya Turizm Örgütü ve UNESCO gibi kuruluşla-
rın alternatif turizm türlerini teşvik etmesi  ve önem vermesi  (Akoğlan, 
K.M. ve Bahçe,a.g.e.)

*  Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi dünya ekonomisinin en mühim bir-
liklerince küçük girişimcilik politikalarının finansal ve ekonomik açılar-
dan desteklenmesi.

Alternatif turizmin ortaya çıkış sebepleri incelediğinde görülmektedir ki 
kitle turizminden farklı olarak alternatif turizme çevrecilik boyutu yüklenmiş, 
doğal ve kırsal alanların korunmasına yönelik bir anlayış gelişmiştir. Bu anlayı-
şa göre doğayı değiştirmeden, kaynakları tüketmeden ve bozmadan kullanmak 
esastır. Böylece sürdürülebilir bir turizm faaliyeti oluşmaktadır (Erdoğan ve Er-
doğan, 2005: 15).
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Alternatif turizm arayışlarının temelinde kitle turizmine karşı oluşan tepki-
ler ve çevreci sivil toplum örgütlerinin toplumları kaynakların yok olması konu-
sunda uyararak, bilinçlendirmesi yatmaktadır. Bu gerekçelerle oluşan ekolojik 
turizmin mevcut doğal kaynakları koruyarak ve yeni yaşam alanları geliştirerek 
tür kayıplarını engelleyeceği, katı-sıvı atıkları dönüştürerek, ayrıştırarak yeni-
den kullanacağı, su kaynaklarının kullanımını optimumda tutacağı, kıyı ve or-
manlık alanlarda sınırlı alanda sınırlı eylemler planlayacağı öngörülmektedir. 
Bu yüzden doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin yüksek maliyetler gerek-
tirmeksizin tolere edilebilir düzeylerde olacağı veya hiç olmayacağı söylenebi-
lir (Öztürk, 1998: 58)

ALTERNATİF TURİZM TÜRLERİ 

Kültürel ve tarihsel varyasyona karşı direnci, çevreye saygıyı; çevre ile bü-
tünleşmeyi ifade eden alternatif turizme aynı zamanda Yeşil Turizm, Soft Tu-
rizm, Eko Turizm de denilmektedir. Bu kavram, 1990’lı yıllarda kitle turizminin 
artan çevresel ve sosyokültürel etkilerinden dolayı yeni bir fikir olarak ortaya 
çıkmıştır. Kitle turizmi grup katılımı ile olması açısından ucuza mal edilirken, 
alternatif turizmde bireysel tüketim ön planda olduğu için katılımcılar daha faz-
la ödeme yapmayı göze alırlar.  10

Alternatif turizm çeşitleri, ülkelerin cazibe faktörlerine göre değişiklik gös-
terebilmektedir.  Bu sebeple ülkeler kendi özelliklerine göre değişiklik gösteren 
alternatif turizm türleri belirlemektedir.  Türkiye’de Kültür ve Turizm bakanlı-
ğının belirlemiş olduğu alternatif turizm türleri şu şekildedir:

**Kültür Turizmi

-Kültürel Miras Turizmi

-Dark Turizm (Hüzün Turizmi)

-Etnik Turizm

-Etkinlik Turizmi

-İpek Yolu Turizmi

**Kongre Turizmi

**Sağlık Turizmi

10  alternatif-turizm-ve-turleri-421h.htm
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-Medikal Turizm (Tıbbi Turizm)

-Termal Turizm (Kaplıca Turizmi)

**Kırsal Turizm 

-Botanik Turizm

-Yayla Turizmi

-Kamp ve Karavan Turizmi

-Kuş Gözlemciliği Turizmi

-Mağara Turizmi

**Rekreasyonel Turizm 

**Spor Turizmi ve Çeşitleri

-Hava Sporları Turizmi

-Kış Turizmi ve Dağcılık

-Akarsu Sporları Turizmi

-Deniz Turizmi

----Yat Turizmi

----Kruvaziyer Turizm

----Su Altı Dalış Turizmi

-Golf Turizmi

-Av Turizmi

-Futbol Turizmi

**İnanç Turizmi 

**Gastronomi Turizmi 

-Şarap Turizmi 

-Gençlik Turizmi

-Üçüncü Yaş Turizmi  (Albayrak,2013)

Yukarıda isimleri yer alan alternatif turizmi oluşturan turizm türlerinin 
isimlerinden de anlaşılacağı üzere bu turizm türlerinin tamamı doğal, coğra-
fi, tarihi ve kültürel değerler üzerine bina edilmiş turizm türleridir. Dolayısıyla 
doğayı etkilemek yerine doğa ile uyumlu olmayı hedef alan ve doğaya zarar 
vermeksizin ondan faydalanmayı sağlayan turizm aktiviteleridir. Bu ise turiz-
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min hammaddesinin korunması anlamına gelmektedir. Eğer turizmin ekonomik 
etkilerinden uzun süre yararlanılmak isteniyorsa, turizm aktiviteleri ile çevresel 
uyumun sağlanması kaçınılmazdır.11

KIRSAL TURİZM KAVRAMI 

Turizm sektöründe gelişen ve değişen şartlar sonucu dünya üzerindeki pa-
zar paylarında da değişimler yaşanmaktadır. İnsanların yoğun iş temposu, ya-
şadıkları stres, trafik, gürültü gibi nedenlerden dolayı tatillerini iyi korunmuş 
ve temiz bir çevreye doğru planlamaktalar. İnsanlar doğayı keşfetmeyi, yerel 
ve kültürel değerleri tanımayı ve kırsal kesimde yaşayan insanlarla bütünleş-
meyi turizm amaçları içerisinde düşünmektedir. Turizmin çeşitlendirilmesinde 
çok büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye, kırsal turizme hak ettiği önemi 
vererek yeni alternatif turizm türlerini iç ve dış talep doğrultusunda tüketime 
sunmaktadır (Toksarı ve Sayim, 2008; Mercan ve Pak, 2014:29).

Turizmin doğal ve sosyo-kültürel çevre üzerinde olumlu veya olumsuz et-
kilerde bulunduğu bir gerçektir. Turizm türleri arasında korumacılığa en fazla 
özen gösterenlerden biri olan kırsal turizm, tüm çevreyi otantik haliyle kullan-
mak zorundadır. O yüzden her türlü yapaylığın köylere sokulmaması gerekir. 
Diğer taraftan doğal akışı içinde kaybolacak, unutulacak değerlerin yaşatılma-
sında kırsal turizm önemli bir görev üstlenmiştir (Soykan, 2013:8).

Kırsal turizm; tarım ve tabiat ile bütünleşen ve diğer alternatif turizm tür-
leriyle kolay entegre olabilen turizm türüdür. Kırsal turizmin; çoğunlukla boş 
zaman geçirme, rekreasyon, doğal hayatı keşfetme ve bütünleşme neticesinde 
yeni iş alanları yaratan ve hizmet sektörünün geliştiren bir turizm türüdür.  (Çı-
kın, Çeken, ve Uçar., 2009: 66). Kırsal turizmin temel özellikleri şu şekilde 
sıralanabilir; 

	Tabiat temelline dayanması, 
	Yöreselliğin yüksek değerde olması,
	 Yerel halkla bütünleşerek sürdürülebilmesi ve geliştirile bilirliği,
	 Olumsuz çevresel ve kültürel etkilerin en aza indirilebilmesi için aktivi-

telerini bu çerçevede düzenlenmesi,
	 Yenilenemez kaynakların en uygun şekilde kullanımının gerektirmesi,

11  file:///C:/Users/erdal/Downloads/Alternatif_Turizm_Kavrami_ve_Cevresel_Et.pdf
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	 Ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel amaçlar gütmesi,

	 Yerel iyeliklerin  ve yerel topluma  yönelik iş  olanaklarını geliştirmeyi 
öngörmesi,

	 Yerel ve merkezi yönetimin eşgüdümlü olarak beraber hareket etmesini 
gerektirmesi,

	Tarımsal ürün çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunmasıdır. 

Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik bir planlama;   yalnız yerel öğelere 
yönelik turistik talep artması ile elde edilen ekonomik gelişme ile bağımlı olma-
yıp, kadın iş gücü ve girişimcilik oranlarını artışı, yerel halkta girişimcilik ka-
pasitesinin yükselmesi, yerel ekonomilere girdi sağlama ve dinamizm kazandır-
ma, ekonomik sektörleri harekete geçirme, bölge, yöre ve ülke düzeyinde kırsal 
kalkınmaya destek vermesi bakımından, önemli bir küvete sahiptir.   (Soykan,  
2004:11).  Bu turizmin büyümesi için kırsal alanlarda geleneksel değerlerin ko-
runması son derece önemlidir. Bu değerler yörelere özgü olup, turistik talep, 
cazibe yaratan faktörlerdir.

Türkiye’de turizm–çevre ilişkileri denildiği zaman akla ilk gelenler, de-
nizin kirlenmesi, kıyıların betonlaşması gibi doğal dengenin bozulmasına yol 
açan olumsuz etkilerdir. Deniz turizminin aldığı tepkiler, hep bu yüzdendir. Hâl-
buki kırsal turizmde, konaklama tesislerinin çoğu zaten kendiliğinden vardır 
(eskimiş evler aslına uygun restore edilirler ve yok olmalarının önüne geçilir), 
ailelere veya küçük gruplara hizmet verildiği için kirliliğe izin yoktur. Bu ne-
denle ülkemizde çevreye en uyumlu turizm türlerden biri de kırsal turizmdir 
(Soykan, 2013:8).

Çiftlikleri veya köyleri tatil amacıyla seçen turistlerin “doğalı tatmak” için 
burada oldukları düşünülürse, suların, ormanların, dağların kirlenmemesi, ta-
rım ve hayvancılığa bağlı geleneksel üretim biçimlerinin canlı kalması büyük 
önem taşır. Kısacası kırsal turizmin bir yerde sürekliliği için doğanın ve kültü-
rün korunması şarttır. Avrupa’da köylere kabul edilebilecek ziyaretçi sayısının 
belirlenmesi, konaklamanın rezervasyonlu yapılması, yığılmaların önüne geçil-
mesi amacıyla düşünülmüş en basit koruyucu önlemlerden birkaçıdır (Soykan, 
2000:1).

Kırsal Turizm kapsamında ele alınan ve doğa ile doğrudan ilişki içinde bu-
lunan kırsal turizm türleri aşağıdaki gibidir;
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-Botanik Turizm, (bitki gözlemciliği), batı dünyasında, doğaya zarar ver-
meyen en yaygın açık hava rekreasyon faaliyetlerinden biri haline gelmiştir. 
Özellikle son elli yılda bitki gözlemcilerinin sayısı oldukça hızlı artış göstermiş-
tir. Bitki gözlemcilerini bitki gözlemlemeye yönelten güdüler ve bu faaliyetten 
farklı beklentilerinin olması nedeniyle, bitki gözlemciliği, her bir bitki gözlem-
cisi tarafından farklı şekilde tanımlanabilmektedir. Bitki gözlemciliği “bitkilerin 
coğrafi yaşam alanlarında gözlemleme ve tanımlama faaliyeti” şeklinde tanım-
lanabilir.12 

-Yayla Turizmi, Tatillerini alışılmadık şekilde, temiz hava, bol oksijen, 
kaynak suyu içeren tabii ortamlarda geçirmek isteyenlerin yaylalara giderek 
yaptıkları gezileri ifade etmektedir.  Yaylalar; taptaze havası, tertemiz ve buz 
gibi soğuk suları, yazın en sıcak günlerinde bile ferahlık veren serinliği, büyü-
leyici güzellikteki manzaraları ile her geçen gün daha cazip yerlere durumuna 
gelmektedir.13 

-Kamp ve Karavan Turizmi, İnsanların ulaşım, konaklama, bir dereceye 
kadar da yeme-içme gereksinimlerini kendileri çözme, değişik ülkeler görüp 
tanımak ve çoğunlukla daha ucuz tatil yapmak amacıyla karavanları ve çadırları 
ile yaptıkları ziyaretler kamping ve karavan turizmini oluşturmaktadır.14 

-Kuş Gözlemciliği, doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir 
gözlem sporudur (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-10203/kus-gozlemciligi.
html). Doğal kaynakların korunmasını gözeten, daha çok doğa ve kültürün tanı-
tılmasına yönelik etkinlikler içeren, turiste misafir gözüyle bakan, küçük grup-
larca gerçekleştirildiğinden çevreyi daha az kirleten ve turistlerin yerel halkla 
daha çok kaynaşmasına neden olan turizm türü” olarak bilinen eko turizmin bir 
uzantısıdır ( Gülüm ve Torun, 2009: 112). 

-Mağara Turizmi, sağlık ve merak amacıyla mağaralara yapılan seyahat-
lerdir. Mağaraların turizmde yaygın olarak kullanımı, görsel mağaracılık şeklin-
dedir (Usta, 2008: 18). 

12  http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/semp5_46.pdf
13 http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/303/66%20%C3%96mer%20Faruk%20Tekin%20

ALTERNAT%C4%B0F%20B%C4%B0R%20TUR%C4%B0ZM%20T%C3%9CR%C3%9C%20
OLARAK%20YAYLA%20.pdf

14  https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kirklareli/turizmaktiviteleri/kamp-ve-karavan-turizmi159410
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KIRSAL TURİZMİN TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Çevre kavramı ile bütünleşen Kırsal turizmin Türkiye’ de sürdürülebilirli-
ği “SWOT Analizi “  çerçevesinde incelendiğinde aşağıda sözü edilen verilere 
sıklıkla rastlanmaktadır.

GÜÇLÜ YANLARI

*Türkiye’nin Coğrafi güzellikleri 
*Yüzyıllara dayanan zengin bir tarihi
*Biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin varlığı 
*Bazı bölgelerde el değmemiş doğal ortam
 *Organik tarımsal üretimin varlığı 
 *Alternatif turizmin halk tarafında bir kalkınma modeli olarak kabulü
 *Konvansiyonel turizm sektöründe çalışan genç nüfus
*Çevre Bilincinin yavaş yavaş kırsal halk tarafından benimsenmesi 
*Çevre  kavramı ile birlikte klasik  kitle turizminden farklı bir ürün sunumunu

ZAYIF YANLARI 

*Geniş ve çeşitlilik gösteren bir coğrafya 
*Bazı turizm bölgelerindeki yaşlı nüfus 
*Tarımsal üretimde düşük verimlilik 
*Zayıf altyapı 
*Zayıf tarih bilinci
*Zayıf Çevre Bilinci 
*Çevre  kavramı ile birlikte klasik  kitle turizminden farklı bir ürün sunumunu

FIRSATLAR 

*Halkın alternatif turizm hakkında yeni yeni fikir sahibi olması 
*Birçok farklı alanda turizm yatırımı imkânı
*Keşfedilmemiş doğal güzellikler 
*Araştırma yapılmamış doğal ortamlar 
*Çalışılmamış arkeolojik alanlar
*Çevre bilinci ile kırsal alanların sürdürülebilirliği 

TEHDİTLER 
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*Kırsal nüfusun tamamen yok olma tehlikesi 
*Doğal alanların hidroelektrik santral projeleri ya da yeni otoyollar açmak üzere 
yok edilmesi 
*Kırsal dokuyu tahrip eden kentsel büyüme 
*Orman arazilerinin yok olması 
*Vahşi yaşamın yok olması
 *Planlı bir turizm yatırımının olmaması
*Çevre kirliliği ve özellikle kırsal alanlara verilen zararlar 

SONUÇ 

- Alternatif turizm alanlarından kırsal turizme aday köylerin, kasabaların 
altyapı-üstyapı durumları gözetilerek bilhassa bu bölgelere ulaşım olanaklarının 
geliştirilmesi gerekmektedir.  

- Kırsal bölge halkı, Kırsal turizmin yapılacağı alanlarda; önceden yaygın 
olarak yapılan ancak şimdilerde kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarına (oyma-
cılık, halıcılık, bıçakçılık vs. )  gibi el işi ve zanaatın sürdürülmesine teşvik 
edilmelidir.

- Turizm potansiyeli yüksek olan köylerin ve kısal bölgelerin tanıtımına ih-
tiyaç duyulmaktadır. Tanıtım faaliyetlerine ve özellikle PR çalışmalarına önem 
verilmelidir.

- Eko turizm potansiyeli olan köylerin, kırsal bölgelerin, bilinirliğinin özel-
likle internet medyası ve konvansiyonel medya kanallarıyla sağlanması, Tür-
kiye’nin çeşitli bölgelerinde buna benzer bilinirlik çalışmalarının incelenmesi 
kırsal turizmin bilinirliği ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 

- Ürün çeşitliliğini ve verimliliğinin artıracak, kırsal bölge halkı ile payla-
şım halinde sürdürülebilecek araştırma geliştirme projelerinin  (AR-GE)  ya-
pılması Kırsal turizm bölgelerinin kalkınması için büyük önem arz etmektedir.

-  Özellikle Köylere ve kasabalara yapılacak turizm yatırımları sayesinde 
bu alanlarda istihdam yaratılarak hem kırsal bölge halkının köy ve kasabalarda 
kalması sağlanmalı;  hem de turistlerin köy şartlarında konaklayabileceği alan-
lar yaratılmalıdır. 

Çevre bilinci ile paralel olarak gelişen kırsal turizm, şehirde ya da onun 
etrafında oluşturulmuş konvansiyonel turizm bölgelerindekinin ötesinde, tarım 
odaklı bir üretimin sürdürüldüğü geleneksel yani kültürel anlamda kentlileşme-
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miş nüfusun yaşadığı köy ve kasabalar gibi küçük yerleşim alanlarında yapılan 
turistik faaliyetleri kapsamaktadır.   Turizm faaliyetlerinin temelinde şehir olgu-
su vardır. Bu olgunun problem yaratmaması, özetle  kırsal dokunun bozulma-
dan korunması, doğal ve tarihi mekânların plansız  turizm yatırımları ile  yok 
edilmemesi için özel bir çaba gösterilmelidir. Bu çaba, gösterildiği ölçüde kırsal 
turizm sürdürülebilir olacaktır.

Kırsal turizmin herhangi bir kalkınma hamlesi olmadığını da görmek ge-
reklidir. Nitekim iyi planlanmış ve sosyoekonomik bir politika olarak uygula-
nan kırsal turizm çalışmaları artık üretkenliğini tamamen kaybetmiş yaşlı nüfu-
su kentlere göç etmiş gençlerin memleketlerine geri dönmesiyle yenileyecek, 
yok olmaya yüz tutan köyleri ayakta tutacak, unutulmuş tarihi ve doğal mekân-
ların korunmasına imkân sağlayacaktır. Kırsal turizm hiç kuşkusuz Türkiye için 
büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.

Alternatif turizm çerçevesinde yer alan, çevre bilincinin en yoğun olarak 
kendini gösterdiği kırsal turizm,   sürdürülebilirlik olgusu ışığında incelendi-
ğinde, sürdürülebilirlik kavramı uluslar ve uluslararası platformda   ülkelerin 
dengeli ve düzenli  kalkınmasını hedefleyen   bir turizm kavramıdır.
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TÜRKİYE’NİN KIYI ALANLARINDA TURİZM 
KAYNAKLI ÇEVRE SORUNLARI

Cengiz KAHRAMAN

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İş-
letme Mühendisliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Kıyılar, sağladıkları yüksek ekonomik fayda nedeniyle geçmiş çağlar-
dan bu yana birçok beşeri ve ekonomik faaliyetin odak noktasını oluşturmuştur. 
Kıyı bölgelerinde turizminden tarıma, sanayi faaliyetlerinden ticarete kadar çok 
geniş bir yelpazede gerçekleşen ekonomik olaylar, bu bölgelerin zaman için-
de aşırı nüfuslanmasına sebebiyet vermiş ve demografik tabanlı birçok sorun 
ortaya çıkmıştır. Kıyı alanları bilindiği gibi ekonomik açıdan çoklu kullanıma 
olanak veren ancak, doğru planlanmadığında geri döndürülemez tahribatların 
oluştuğu hassas alanlardır. Günümüzde uygun iklim ve jeomorfolojik şartların 
bulunduğu kıyı bölgelerinde turizm primer sektör olma durumunu sürdürmek-
tedir. 8333 km’yi aşan kıyı uzunluğuna sahip Türkiye’de 1950’lerden itibaren 
başlayan şehirleşme hareketlerine paralel olarak turizm olaylarında da önem-
li gelişmeler kaydedilmiştir. Günümüzde Türkiye’nin özellikle batı ve güney 
kıyıları çok yoğun turizm hareketlerine ve faaliyetlerine sahne olmaktadır. Bu 
kıyılar, sahip olduğu deniz turizmi potansiyeli yanında çağlar boyu çeşitli me-
deniyetlere ev sahipliği yapmış olması nedeniyle çok büyük bir kültürel mirası 
da barındırmaktadır. Aynı zamanda, turizmin başlıca faaliyet alanı olan batı ve 
güney kıyılarımızda arazi kabiliyet sınıfına göre çok verimli tarım toprakları 
da bulunmaktadır. Geçmişte yüksek kalitede tarım ürünlerinin yetiştirildiği bu 
alanların büyük bir bölümü turizm ve demografik baskılar nedeniyle yerleşme 
alanları ile ikinci konutlara dönüştürülmüştür. Bu bölgelerde turizm yapılaşma-
sının kontrolsüz büyümesi, kıyı alanlarımızda plansız ve çarpık yapılaşma, kir-
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lilik, tarım alanlarının farklı amaçlarla kullanımı, kıyı tahribatı, hukuki ihlaller,  
yanlış arazi kullanımı vb. birçok çevresel sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu 
bölümde, Türkiye’nin kıyı alanlarında beşeri ve ekonomik coğrafya prensiple-
ri çerçevesinde başta turizm olmak üzere beşeri kullanımlardan kaynaklanan 
çevre sorunları nedenleri ile birlikte incelenmiş, turizm bölgelerindeki doğal 
ortamın korunması ve sürdürülebilirliğine ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

TOURISM BASED ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN  
TURKEY’S COASTAL AREAS

Abstract: The coasts have been the focal point of many human and econo-
mic activities since the past ages, due to the high economic benefits they provide. 
Economic phenomena in the coastal regions, from tourism to agriculture, from 
industrial activities to trade, have caused over-populations of these regions over 
time, and many demographic-based problems have emerged. The coastal areas 
are known as sensitive areas where economically multiple uses are possible but 
where irreversible damage occurs when not planned correctly. Nowadays, tou-
rism is the primary sector in the coastal regions where appropriate climate and 
geomorphological conditions exist. 8333 km of coast with a length exceeding 
urbanization began in Turkey since 1950 in parallel to the development of tou-
rism events were recorded. Especially in western and southern coast of Turkey 
is a very busy tourist scene of the movements and activities. These coasts have 
a great cultural heritage as well as the potential for maritime tourism and be-
cause it has hosted various civilizations throughout the ages. At the same time, 
the west and south coasts, which are the main fields of activity of tourism, also 
contain very fertile agricultural lands according to the land capability class. In 
the past, most of these areas where high quality agricultural products were cul-
tivated were converted into settlement houses and second homes due to tourism 
and demographic pressures. Uncontrolled growth of tourism in these regions, 
unplanned and distorted construction in our coastal areas, pollution, the use of 
agricultural land for different purposes, coastal damage, legal violations, wrong 
land use etc. many environmental problems. In this part of Turkey is examined 
coastal areas of human and economic geography principles particularly tourism 
in the context along with cause environmental problems caused by human use 
is given to proposals relating to the protection of the natural environment and 
sustainability in tourism regions.
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GİRİŞ

Kıyı bölgeleri, olumlu doğal şartların varlığı nedeniyle beşeri ve ekonomik 
hayatta çok yoğun kullanılan ve tercih edilen sahalardır. Ülke ekonomilerinde 
özel bir yeri bulunan kıyılardan hem karasal yönde hem de denizel ekosistem 
yönünde faydalanılmaktadır. Tarım, balıkçılık turizm, ulaşım, ticaret gibi ik-
tisadi faaliyetlerin kıyı bölgelerinde yoğunlaşması yerleşmenin de bu sahalar 
üzerinde sıklaşmasına neden olmuştur. Nitekim dünya nüfusunun yaklaşık 5/3’ü 
kıyılarda yaşamaktadır. Dünya nüfus artış hızının yüksekliği düşünüldüğünde 
kıyı alanlarının gelecekte günümüzdekinden daha fazla nüfuslanacağı ve bilim-
sel veri ve kriterlere göre önlem alınmadığı takdirde kıyı bölgelerinde doğal 
ortamın geri döndürülemez bir şekilde bozulacağı kuşkusuzdur. Aşağıdaki gra-
fikte 2050 yılı ve 2100 yıllarına ilişkin Dünya nüfus projeksiyonu gösterilmiştir. 
(Şekil.1)

(Özgür, E. M, 2017)

Şekil 1. Dünya Nüfus Projeksiyonu (2050 ve 2100 yılları)  

Şekil 1. incelendiğinde 1950’lere kadar doğal seyrinde olan nüfusun global 
ölçekte başlayan şehirleşme hareketleri ile ivme kazandığı, 1950’de 2.5 milyar 
olan nüfusun 2000 yılına gelindiğinde (50 yıllık periyotta) yaklaşık iki kat artış 
kaydederek 6.1 milyara ulaştığı anlaşılmaktadır. Gelecek projeksiyonunda ise 
sadece 80 yıl sonra dünya nüfusunda %100 oranında bir artış kaydedileceği, 
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2100 yılında 11.2 milyarlık bir nüfusun oluşacağı ön görülmektedir. Önümüzde-
ki kısa süreçte dünya nüfusunda meydana gelecek bu büyük artış, kıyı bölgele-
rinin sınırlı olan kullanımını demografik baskılarla daha da zorlayacaktır. Doğal 
ve beşeri etkenlere karşı son derece hassas olan kıyı alanlarından sürdürülebilir 
verimin elde edilebilmesi ve gelecek kuşaklara temiz bir çevrenin bırakılabil-
mesi, bu alanların bilimsel ilkeler çerçevesinde planlanmasına ve kullanımın bu 
yönde tesis edilmesine bağlıdır.

Ülkemizde görülen hızlı nüfus artışı ve bunun bir sonucu olarak ortaya 
çıkan hızlı ve plansız yerleşmeden kaynaklanan birçok sorun lokal kirliliğin 
hızla yayılmasına neden olmuştur (Garipağaoğlu, 2002). Dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de demografik artışlar daha çok kıyı bölgelerimiz üzerinde büyük 
bir yerleşme ve kullanma talebi yaratmaktadır. Turizm faaliyetleri ile birlikte 
beşeri ve ekonomik faaliyetlerin elverişliliği açısından çoklu özelliklere sahip 
kıyı alanlarımızda yanlış kullanımlardan kaynaklanan kirlilik, çarpık yapılaşma, 
kıyı kenar çizgisinin ihlal edilerek kıyının doğal yapısının bozulması, turizm 
kaynaklı atıkların yönetilememesi gibi birçok çevre sorunu oluşmaktadır.

KIYI ALANLARI ve TÜRKİYE KIYILARI

Kıyı, yaygın kanının aksine deniz ve karanın birleştiği tek bir hat veya çiz-
gi değildir. Kıyı en basit anlamıyla kara ve denizin buluştuğu bir bölgeyi ifa-
de eder. Birçok disiplin tarafından farklı şekillerde tanımlanan kıyı ve bölgesi, 
esasen hem fiziki şartlar hem de beşeri faaliyetler açısından kara-deniz etkile-
şiminin bulunduğu, geniş bir alanı kapsamaktadır Jeomorfolojik değerlendir-
meye göre kıyı, meteorolojik olaylar sonucunda değişkenlik gösteren, dinamik 
bir kıyı çizgisinin bulunduğu belirli genişliği bulunan jeomorfolojik bir ünitedir 
(Erinç, 2001). Genel coğrafya prensipleri açısından bakıldığında ise kıyı, suyun 
aşındırma-biriktirme, depolama faaliyetleri neticesinde oluşan yeryüzü şekille-
rindendir (Öngör,1980). 

Kıyı alanlarını ise yukarıda yaptığımız kıyı tanımlamalarından daha geniş 
ölçüde değerlendirerek, deniz etkisinin sokulabildiği, yükselti şartları açısın-
dan deniz seviyesine yakın,  sosyo-ekonomik açıdan kıyı ile yakın ilişki içinde 
bulunan kompleks bir bölge olarak tanımlamanın yerinde olacağını düşün-
mekteyiz.
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Şekil 2. Kıyı Çizgisi ve Kıyı Kenar Çizgisinin Doğal Konumu

Keza,  kıyı alanlarını sadece kıyı, sahil şeridi ve yakın çevresini kapsayan 
dar bir saha olarak tanımlamaktan ziyade, kıyı ile doğal şartların oluşturduğu 
bütünlük yanında ulaşım, ticaret ve idari şartlar açısından yoğun etkileşim için-
de bulunan bölgeler olarak görmenin daha doğru bir yaklaşım olduğu kuşkusuz-
dur. (Kahraman 2018:134) Kıyıların korunmasına ve kullanım amacına yönelik 
olarak yasal mevzuat irdelendiğinde, başta Anayasa ve Medeni Kanun olmak 
üzere çok sayıda kanun, yönetmelik, genelge v.b. bulunduğu ve bu bağlamda 
çeşitli kurumların sorumluluk sahibi olduğu görülmektedir.  (Akıncı,. Sesli, vd. 
2010) Kıyıların beşeri ve ekonomik faaliyetlere yoğun bir şekilde alan teşkil 
etmesi, bu alanlarda sık sık ihlallerin ve anlaşmazlıkların yaşanması nedeniy-
le, kıyılar hukuki metinlerde de sıkça tanımlanmıştır. Kıyılar en üst seviyede 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 43.maddesinde “Kıyılar, devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyıları-
nı çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu 
yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.” denilerek en üst 
seviyede koruma altına alınmış, kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararı 
aranmıştır. Kıyılarla ilgili diğer önemli bir Kanun 04.04.1990 tarih ve 3621 sa-
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yılı Kıyı Kanunudur.  Bu Kanunda, kıyı çizgisi, kıyı kenar çizgisi, kıyı, dar kıyı 
vb. hukuki alanda tanımlamalar yapılmış, kıyı kenar çizgisinden karaya doğru 
ilk 100 m. sahil şeridi olarak belirlenmiştir. Kıyı çizgisinden itibaren ilk 50 m. 
ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan 50 m’lik alan zorunlu kıyı yapıları dışındaki 
yapılar için sınırlandırılmış, sadece yaya yolu, gezinti, dinlenme, seyir ve rek-
reatif amaçla kullanılabileceği belirtilerek kamu kullanımı esası gözetilmiştir. 
Kanunda ikinci 50 metre ise yapıların kıyı çizgisine yaklaşma son sınırı olarak 
belirlenmiştir (Şekil 3.)

     Şekil 3. 3621 sayılı Kıyı Kanununa Göre Kıyı Bölgesi

Kıyılarla ilgili yasaların varlığına rağmen özellikle turizm bölgelerinde kıyı 
kenar çizgisi sık sık ihlal edilmekte, Anayasada belirtilen kamu yararı çoğu kez 
göz ardı edilmekte, kıyıya çok yakın teşekkül etmiş turizm tesislerince halkın 
plajlardan yararlanması ve kıyıya erişimi engellenmektedir. Turizm fonksiyonu 
son derece gelişmiş olan Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Antalya gibi 
önemli turizm merkezlerinde ikinci konutlar ve turizm tesisleri önemli kirletici 
kaynak olarak doğal tahribata yol açmaktadır.

Türkiye, kuzey, güney ve batı yönünden olmak üzere denizlerle çevrili 
olup, sahip olduğu kıyısal alanla bölgesindeki diğer ülkelere göre oldukça şans-
lıdır. Kıyıların beşeri faaliyetlere olanak sağlayan doğal şartlar nedeniyle kıyılar 
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yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda Türkiye kıyılarındaki ön-
celikli ekonomik faaliyetler gösterilmiştir. (Tablo 1.)  

Tablo 1. Türkiye Kıyılarındaki Öncelikli Ekonomik Faaliyetler

Kıyı Bölgesi Öncelikli Ekonomik Faaliyet

Karadeniz Tarım/Sanayi

Marmara Sanayi/Turizm

Ege Turizm/Sanayi

Akdeniz Turizm/Sanayi

Türkiye kıyıları III. Jeolojik dönemde oluşan Alp-Himalaya kıvrım sis-
teminden oldukça etkilenmiştir. Genel olarak dağların denize olan doğrultusu 
kıyıların özelliklerini de belirlemiştir. Kuzey Anadolu Dağları ve güneydeki 
Torosların denize paralel olan konumu bu bölgelerdeki kıyıların sade bir yapı 
göstermesini sağlamıştır. Dolayısıyla Karadeniz ve Akdeniz’de Ege kıyıların-
daki gibi sık körfez ve koylara rastlanmaz. Ege’de ise dağların denize dik doğ-
rultusu nedeniyle kıyılar son derece girintili çıkıntılı bir görünüme sahip olmuş, 
jeomorfolojik anlamda kıyılarda birçok körfez ve yarımada meydana gelmiştir. 
Bunun yanı sıra Ege ve Akdeniz kıyıları tarihte birçok uygarlığa ev sahipliği 
yapmıştır. Başta iklim şartları olmak üzere doğal şartların da uygunluğu bu alan-
larda çoklu bir turizm aktivitesinin oluşmasını sağlamıştır.

 Türkiye’nin coğrafi konumu, dolayısıyla orta kuşakta yer alması 4 mevsi-
min de belirgin olarak yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Diğer taraftan topogra-
fik özellikler nedeniyle  sıcaklık yağış ve nemlilik bakımından farklı karakterler 
gösteren iklim sahaları oluşmuştur. Kıyı alanlarına da yansıyan bu özellikler, 
genel olarak güney kesimdeki kıyısal alanlarda Akdeniz iklimini, kuzeyde ise 
Karadeniz kıyı kuşağı boyunca Karadeniz iklimini hakim kılmıştır. Bu durum 
kıyı bölgelerinde beşeri ve ekonomik faaliyetlerin oluşmasında belirleyici bir 
özelliktir. Ege ve Akdeniz’in kıyı bölgelerinde deniz turizminin gelişmiş olma-
sında sıcaklık ve yağış şartları, güneşlenme süresi, bulutluluk gibi ikilim para-
metrelerinin turizme elverişli olmasındaki rolü büyüktür. 

Ülkemiz kıyı alanlarında iklimin etkisi iç bölgelere nazaran daha ayrıştırıcı 
bir rol oynamaktadır. Bu durum, Karadeniz ile Ege / Akdeniz kıyı bölgelerinde-
ki birincil ekonomik faaliyetlerdeki farklılıktan anlaşılabilmektedir. Kıyı bölge-
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lerinde iklime paralel olarak ekonomik faaliyetlerin türü hemen değişmektedir 
(Kahraman, 2018). Nitekim Ege ve Akdeniz kıyı aksında primer ekonomik faa-
liyetin turizm olduğu görülmektedir.  Karadeniz’de ise gerek jeomorfolojik şart-
lar, gerekse iklimsel sınırlılıklar (yağışlı dönemin uzun olması ve deniz turizmi 
için kısa sıcaklık periyodu) nedeniyle turizm faaliyetleri pek gelişmemiştir. İk-
limin ve topografyanın etkisi Karadeniz kıyılarında birincil ekonomik faaliyetin 
tarım olmasını sağlamıştır. Marmara Denizi çevresine bakıldığında ise İstanbul 
metropolitan alanının bölgede yer alması, özellikle kuzey hatta ve İzmit Körfe-
zi çevresinde sanayi faaliyetlerini ön plana çıkarmıştır. Bununla birlikte, iklim 
şartlarının nispeten uygunluğu nedeniyle güney kesimde Armutlu Yarımadası 
kıyı hattı ve devamında Bandırma / Erdek hattında deniz turizminin gelişmiş 
olduğu görülmektedir.

Türkiye’nin kıyı bölgelerinde turizm yapılaşmasının ve ikinci konutların en 
yoğun görüldüğü bölgeler Ege ve Akdeniz kıyılarıdır. Ege’de Edremit, Dikili, 
Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük, Gökova ve Hisarönü körfezleri; Akdeniz’de 
ise Finike, Kaş, Kemer ve Alanya körfezleri çevresi deniz turizmi açısından 
çok önemli destinasyonları ve yerleşmeleri barındırmaktadır. Bu bölgelerde kıyı 
şeridi boyunca orta ve büyük ölçekli tatil köyleri, oteller, turizm merkezleri ve 
ikinci konutlar yer yer kıyı kenar çizgisi dâhilinde bir boşluk bırakmayacak şe-
kilde yer almaktadır. Kıyı bölgelerinde turizm faaliyetleri ve talebinin bu denli 
yoğun olması demografik baskılarla birlikte düşünüldüğünde birçok çevre soru-
nunun oluşmasının en önemli nedenini oluşturmaktadır.

BEŞERİ FAALİYETLER ve TURİZM KAYNAKLI ÇEVRESEL 
SORUNLAR

Türkiye kıyıları, yerleşme ve turizm başta olmak, ulaşım, tarım, sanayi ve 
ticaret gibi birçok beşeri ve ekonomik faaliyete sahne olmaktadır. Kıyı bölge-
lerinde ekonomik faaliyetlerin yoğunluğu, kıyılarda kirletici ya da bozucu kay-
nak durumundadır. Kıyı ekosistemine ve biyolojik çeşitliliğe geri döndürülemez 
zararlar veren uygulamalar neticesinde bu alanlarda zirai faaliyetleri de içeren 
kırsal özellikler gün geçtikçe azalmaktadır. Turizmin kontrolsüz büyümesi ne-
ticesinde verim sınıfları açısından I ve IV. sınıf arazi kabiliyetine sahip verimli 
tarım topraklarının bulunduğu sahalar daha karlı olduğu gerekçesiyle turizm 
tesislerine ve ikinci konutlara tahsis edilmektedir. Bu durum, ekonomik değeri 
yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesine engel olduğu gibi hem karasal hem de 
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denizel büyük bir çevre kirliliği yaratmaktadır. Beşeri faaliyetlerin kıyı alanları 
üzerindeki gelişimi aşağıdaki şekilde verilmiştir. Burada, antik dönemden baş-
layan bitki örtüsünün tahribi ve doğal çevrenin bozulması süreci, çeşitli yeraltı 
ve yerüstü uygulamalarıyla günümüzde uluslararası turizme konu olan büyük 
tesislerin yapımı ile devam etmektedir.

(Avcı, 2017) 

Şekil 4. Kıyı Bölgelerinde Beşeri Kullanımın Gelişimi

Kıyıların bulundukları habitatlar ile korunması sürdürülebilir turizm için 
son derece önem taşımaktadır (Özkan, 2017). Turizm tesislerinin kıyılarda ya-
rattığı en büyük sorun katı atıklar ve atık sulardır. Özellikle yaz döneminde tu-
rizm destinasyonlarında normal nüfusun 20 katına kadar çıkabilen nüfus karşı-
sında doğal kaynaklar ve beşeri hizmetler yetersiz kalmaktadır. Turizm faaliyet-
leri nedeniyle nüfusun bu denli artması kullanma suyuna ihtiyacı arttırmakta ve 
yetersiz kalan yüzey sularından sağlanan kaynaklar, açılan kuyular vasıtasıyla 
yeraltı sularından takviye edilmektedir. Bu durum, yeraltı su kalitesini bozduğu 
gibi (tuzlulaşma ve deniz suyu girişi nedeniyle) tarımda kullanılan suyundan da 
azalmasına yol açmaktadır. Turizm tesisleri kaynaklı atık suların şehir ya da böl-
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ge kanalizasyon şebekesine deşarjı da tesislerin çoğunun denize sıfır noktasında 
bulunması nedeniyle sorun olmaktadır. Atık suların deniz deşarjı kimi yerlerle 
yetersiz filtreleme ile sağlanmakta, derin ve uzak deşarj sağlanamadığından, 
deniz kirliliği kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum kıyı ekosistemi ve su canlıları 
üzerinde önemli bir tehdit yarattığı gibi sürdürülebilir turizm içinde olumsuz 
şartlar oluşturmaktadır.

Aşağıdaki haritada (Şekil 5.) Türkiye’ de illere göre 1. derecede öncelik arz 
eden çevresel sorunlar gösterilmiştir.

(Türkiye Çevre Sorunları, 2016)

Şekil 5. İllere Göre 1. Derecede Öncelikli Çevresel Sorunlar

Harita incelendiğinde, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerini barındıran 
illerde, Kuşadası, Marmaris Bodrum, Fethiye gibi merkezlerde su kirliliğinin 
en önemli çevresel sorunu olduğu görülmektedir. Yine, kuzey kesimde Ayvalık 
Körfezi çevresi ile Bandırma / Erdek kıyı hattında su kirliliğinin 1. öncelikli ol-
duğu anlaşılmaktadır. Marmara bölgesinde İstanbul-Tekirdağ kıyı aksında evsel 
atıklar ve sanayi tesisleri nedeniyle öncelikli sorun yine su kirliliğidir. Karade-
niz kıyı şeridinde ise Doğu Karadeniz kesimi ile orta bölümde Samsun ve Batı 
Karadeniz’de Bartın, kirliliğin bulunduğu diğer alanlardır.  Deniz suyu kirliliği 
sadece karasal kökenli kaynaklardan oluşmamaktadır. Gemilerden kaynakla-
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nan sızıntılar ve balast suyunun usulsüz bir şekilde boşaltımı da su döngüsünün 
kuvvetli olmadığı körfez kıyılarında belirgin bir kirlilik yaratmaktadır. Turizm 
bölgelerindeki yat yanaşma yerleri gemi söküm tesisleri ile marinalar da gerekli 
önlemler alınmadığı sürece kirletici kaynak olarak sınıflandırılabilirler. Bununla 
birlikte yine turizm alanlarında körfez bölgelerinde yapılan deniz balığı yetiş-
tiriciliğinde kullanılan yemler ve kimyasallar denizel kirliliğin diğer bir sebebi 
olarak gösterilebilir.  

 Turizm tesislerinin kıyılarda yarattığı en önemli tahribatlardan biri de plaj-
lar ve kumullar gibi jeomorfolojik oluşumların bozulmasıdır. Kıyıya çok yakın 
inşa edilen oteller kumullar üzerinde iskele güneşlenme alanları, restoran ve 
diğer turizm donatıları oluşturarak kumul ve plajlardaki doğal üretim sürecini 
kesintiye uğratmakdır. Dolayısıyla kıyı jeomorfolojisi bozulmaktadır. Turizm 
tesislerinin kıyı çizgisine çok yakın yerlerde inşa edilmesi kamunun kıyıya eri-
şimini engellemekle birlikte yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine neden ol-
maktadır. Bu bölgelerdeki ulaşım yapılarına bakıldığında ise özellikle kıyıya 
paralel gecen otoyollar kıyı ile ard bölgesi arasındaki bütüncül ekosistemi böl-
mekte, hava ve gürültü kirliliğine neden olmaktadır.

Kıyı bölgelerine yakın sahalarda yapılan tarım ise ilk bakışta kıyılar için 
olumlu olarak görülse de intansif tarım tekniklerinin aşırı kullanımı çevre kirli-
liği yaratmaktadır. İntansif yöntemde sıkça kullanılan zirai ilaç kalıntıları toprak 
kirlenmesine neden olmakla birlikte yüzey akışı ile kıyılara ulaşarak bitki örtü-
sü, ekolojik denge ve yaban hayatı üzerinde olumsuz bir rol oynamaktadır. Bu 
nedenle, özellikle turizm bölgelerinde intansif girdilerin minimumda tutulduğu, 
çevre ve turizm ile barışık organik tarımın yapılması tarımsal kaynaklı çevre 
kirliliğini en aza indirecek bir yöntem olarak görünmektedir.

Kıyıdan başka yere yapılamayan limanlar, yolcu terminalleri, marinalar, 
balıkçı barınakları gibi yapıların yer seçiminde yapılan hatalar ve bu tesislerin 
doğru şartlar altında işletilememesi ile kıyı bölgesinde yarattığı kirlilik, ötrofi-
kasyon sürecinin hızlanmasına yol açmaktadır. 

Konaklama ve turizm üniteleri ile turizm inşaatları sonucunda bitki örtüsü 
tahrip olmakta, erozyon etkisine açık hale gelmektedir. Bu durum kıyı alanla-
rında, yaban hayatının azalmasına, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının hidrolojik 
özelliklerinin değişimine ve yerel flora ve faunanın zamanla ortadan kalkmasına 
sebebiyet vermektedir..
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Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız turizm faaliyetleri nedeniyle oluşan 
çevre sorunları geniş ölçekte beşeri faaliyetler nedeniyle aslında tüm Türkiye’de 
farklı oranlarda görülen bir durumdur. Aşağıdaki tabloda Türkiye ölçeğinde 
1999-2016 yılları arasında 1. öncelik taşıyan çevre sorunları il bazında gösteril-
miştir Bu tabloda dikkat çeken husus su kirliliği, hava kirliliği ve atıklar açısın-
dan illerimizin yaklaşık 1/4’ünde bu sorunların en öncelikli sorun olduğudur. Bu 
sorunların bertaraf edilmesi öncelikle çevre sorunlarının görüldüğü sahaların 
bilimsel ilke ve değerlendirmelere göre planlanmasına bağlıdır.

Tablo 2. 1999-2016 Yılları Arasında 1. Öncelik Taşıyan Çevre  
Sorunlarının İller Bazında Dağılışı

  (Türkiye Çevre Sorunları, 2016)

Konuya Türkiye’nin kıyı bölgeleri (4 kıyı bölgesi)  ölçeğinde bakıldığın-
da ise evsel atık suların ilk sırada olduğu görülmektedir. (Şekil 6.) Bunu Ak-
deniz ve Marmara Bölgeleri için zirai atıklar ve gübre kullanımı, Marmara ve 
Ege Bölgeleri için ise deniz ve göl taşımacılığından kaynaklanan kirlilik takip 
etmektedir. Kıyı bölgelerinde evsel atık suların bu denli sorun olması atık su 
yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılamadığını göstermektedir.  Kıyı bölgele-
rinde aşırı bir kirlilik yaratan atık sular turizm ve tarımın ihtiyaç duyduğu temiz 
bir çevre şartını bozmaktadır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde çok önemli 
tarihi ve kültürel mirası da barındıran kıyı bölgelerimizde turizm geleceği de 
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tehlikeye atılacaktır. Bu nedenle, öncelikle kıyı bölgelerinde bir turizm yönetim 
planı oluşturulmalı, turizm tesislerine atık sular için arıtma sistemleri şartı geti-
rilmeli ve atık suların arıtılarak farklı amaçlarla kullanılması olanakları mutlaka 
araştırılmalıdır. 

Kıyı bölgelerinde doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi ve yeni yerleşim 
alanlarının açılması araziyi bir süre sonra erozyona açık hale getirmektedir. 
Özellikle Ege Bölgesi’nde kıyı gerisindeki alçak plato düzlüklerinde bu etkiyi 
görmek mümkündür. Tarla alanı ya da yeni yerleşim alanları açmak için maki 
/ psedömaki / garig vb. toprağı tutan ve koruyan bitki toplulukları tahrip edil-
mekte, her yıl milyonlarca metreküp verimli toprak, rüzgar ve yağış erozyonuy-
la barajlara, alçak kesimlere ya da denizlere süpürülmektedir. Doğal bir çevre 
sorunu olan erozyon, bitki örtüsünün muhafaza edilmesi, münavebeli tarım ve 
yeni orman alanlarının oluşturulmasıyla önlenebilir. 

(Türkiye Çevre Sorunları, 2016)

Şekil 6. Kıyı Bölgelerinde Öncelikli Çevre Sorunları

Kıyı bölgelerimizde beşeri ve doğal tahribatı engellemek, karasal, kıyısal 
ve denizel ekosistemin bir bütün içinde sürdürülebilir alanlar olmasını sağlamak 
amacıyla kıyılarımızda birçok deniz ve kıyı koruma alanı oluşturulmuştur. (Şekil 
7.) Kuşadası Körfezi’nin güney ucunu oluşturan Dilek Yarımadası’nın 1966 yı-
lında milli park ilan edilmesiyle başlayan bu süreç, günümüze kadar birçok kıyı 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

71

bölgesine yayılmıştır. Özel Çevre Koruma Bölgesi, Milli Park, Tabiat Koruma 
Alanları, Tabiat Parkı vb. birçok isimle koruma altına alınan alanlarda kirlenme 
nispeten azalmıştır. Ancak, buradaki en büyük eksiklik koruma alanı ilan edilen 
kesimin dışında kalan sahalarda gerekli çevresel önlemlerin alınmamasıdır. Ni-
tekim çevre bölgelerde beşeri ve ekonomik kaynaklardan oluşan kirlilik, doğal 
yollarla korunan bölgelere taşınmaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için 
koruma bölgesi dışında kalan yakın çevrede de yapılaşma, yerleşme dokusu, 
sanayi tesisleri vb. beşeri ve ekonomik faaliyetler açısından çeşitli kısıtlamalara 
gidilmesi ve denetimlerin de etkin bir şekilde yapılması gerektiği kanaatindeyiz.   

   
(Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları, 2016)

Şekil 7. Kıyı Bölgelerinde Koruma Alanları

Turizm fonksiyonu bulunan kıyı bölgelerinde, demografik kaynaklı çevre 
sorunlarının önüne geçilebilmesi, bu bölgelerde koruma-kullanma dengesinin 
sağlanması ve sürdürülebilir bir çevre yönetimi için kapasiteye göre belirlene-
cek bir turizm kotasının hayata geçirilmesi gerekli görünmektedir. Bu kotaya 
göre turizm destinasyonlarında doğal kapasiteyi zorlayacak yeni turizm tesisle-
rinin yapımına izin verilmemelidir. Büyük oranda deniz turizmi odaklı gerçek-
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leşen rekreasyon faaliyetleri demografik baskının azaltılması için çeşitlendiril-
meli, kıyı bölgelerimizdeki çoklu turizm potansiyeli değerlendirilerek alternatif 
turizm şekilleri de geliştirilmelidir. Diğer taraftan turizm bölgelerindeki verimli 
tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı önlenmeli, Devlet teşvikleriyle bu saha-
larda ziraat hayatı desteklenmelidir.

SONUÇ 

Kıyı alanları, başta turizm olmak üzere birçok beşeri faaliyetin odağında 
yer almaktadır. Dolayısıyla bu alanlarda aşırı nüfuslanmayla birlikte doğal kay-
naklardaki deformasyon çok fazla olmaktadır. Türkiye’nin özellikle turizm fa-
aliyetlerinin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz kıyılarında yanlış kullanımlardan 
kaynaklanan birçok sorun oluşmuştur. Türkiye genelinde 1950’lerden itibaren 
başlayan şehirleşme hareketleri, sanayi ve hizmetler sektörünün de gelişmesiyle 
kıyı bölgelerinde fonksiyonel değişimlerin olumsuz yönde gelişmesine sebebi-
yet vermiştir. Verimli tarım arazileri kıyı bölgelerinde yerlerini hızla turizm ve 
sanayi tesisleri ile ikinci konutlara bırakmış, çarpık yapılaşma, denizel ve kara-
sal kirlik bu bölgelerin sürdürülebilir ekonomik alanlar olmasını tehdit eder hale 
gelmiştir. Türkiye’nin kıyı alanları sahip olduğu doğal şartlar, kültürel miras ve 
tarımsal özellikleriyle dünyada ender bulunan alanlardır. Bu nedenle, kıyı alan-
larının çok geç kalınmadan planlanması, bütünleşik bir kıyı yönetim sisteminin 
tüm kıyılarımızda uygulanması, gelecek nesillere bu alanların kültürel ve doğal 
miras olarak bırakılmasını sağlayacaktır.

Kıyı Bölgelerimizin Korunmasına yönelik önerilerimiz aşağıda verilmiştir.
	Kıyı kenar çizgisi ihlalleri çok sıkı denetlenmeli, kıyı kenar çizgisi dâ-

hilinde kalan sahil bandında geçici de olsa hiçbir yapılaşmaya izin ve-
rilmemelidir.

	Turizm tesislerinin kıyının doğal yapısını bozucu ve kamunun kıyıya 
erişimini engelleyen uygulamaları engellenmelidir.

	Turizm fonksiyonunun ön planda olduğu kıyı alanları aynı zamanda 
verimli tarım topraklarına sahip bölgelerdir. Bu bölgelerde bütünleşik 
bir turizm-tarım planı yapılmalı, arazi kullanımında sürdürülebilir tarım 
mutlaka gözetilmelidir. 

	Turizm bölgelerinde organik tarım desteklenmeli, yüksek kalitede yetiş-
tirilen ürünler turizm pazarlamasında kullanılmalıdır.
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	Kıyıya yakın alanlarda bulunan turizm tesislerinin, sağlıklı bir temiz su 
ve atık yönetimi oluşturulmadan turizm faaliyetlerine izin verilmemelidir.

	Turizm bölgelerinde uygulanabilir “Kıyı Yönetim Planı” oluşturulmalı 
ve kıyı ile ilgili yasalardaki çelişkiler giderilerek amaç bütünlüğü sağ-
lanmalıdır.

	Turizm bölgeleri kıyılarında ikinci konutlar ve turizm tesislerinin yo-
ğunlaşması doğal çevrenin tahrip olmasına neden olmaktadır. Bu bölge-
lerde turizme konu olan doğal ve kültürel çekiciliklerin korunabilmesi 
için doğal peyzajı bozan çok katlı yapılaşmalara izin verilmemelidir.

	Kıyı Kanununda belirtilen ve kıyıdan başka yerde yapılması mümkün 
olmayan liman, marina, balıkçı barınağı gibi yapıların atık yönetimi sık 
sık denetlenmelidir. Ayrıca bu yapıların yer seçiminde kamu yararı gö-
zetilmeli, kamunun kıyıya erişimini engellemeyecek şekilde projelendi-
rilmelerine önem verilmelidir.

	Turizm tesislerinin atık sularına arıtma şartı getirilmeli, derin deşarj hat sis-
temlerinin turizme konu olan bölgelerde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

	 Kapasitesi yüksek turizm tesislerindeki havuzların doldurulması ve 
kullanma suyu temini için deniz suyunun arıtılarak değerlendirilmesi 
olanakları teşvik edilmeli, turizm tesislerinin artezyenler yoluyla yer 
altı suyunu kullanmalarına izin verilmemelidir. Ayrıca kıyı bölgelerinde 
bir su kaynakları yönetimi oluşturulmalı, mevcut kaynakların kullanımı 
planlanmalıdır.

	Kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren sanayi tesislerine arıtma sistemi kul-
lanma zorunluluğu getirilmeli ve bu tesisler denetim altına alınmalıdır. 

	Turizm bölgelerinde yerel halkın ve turistlerin kıyıların korunması ko-
nusunda bilinçlendirilmesi ve çevresel farkındalık yaratılması amacıyla 
seminerler düzenlenmesi, halkın kirlilik konusunda sürekli bilgilendiril-
mesi sağlanmalıdır.
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İstanbul / Türkiye
4Yeditepe Üniversitesi, Kimya Mühendisi, Tarih Bölümü Yüksek Lisans,  
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Öz: Günümüzde sanayileşme ve şehirleşme sonucunda hava kirliliği, nüfus 
yoğunluğu ve iklim değişikliği gibi olumsuz durumlar söz konusu olmaktadır. 
Özellikle rekreasyonel etkinliklere imkân sağlayan yeşil alanların azalması sonu-
cunda daha ciddi tehlikeler oluşmaktadır. Özellikle yapılaşma ve asfaltlaşan şehir 
alanlarında ısı yükselmeleri yönünde iklim değişikliği kaçınılmaz olmaktadır. Do-
ğanın dengesinin bozulmasına sebep olarak yağış miktarının azalması ve yağmur 
sularının toprağa ulaşmasının engellenmesi çok ciddi çevre sorunları yaratmakta-
dır. Bu olumsuz durumlardan kaçınmak için kentsel yeşil alanların geliştirilmesi 
son derece önemlidir. Bu kapsamda park ve bahçeler çevre kirliliğini önleyen, 
fiziksel çevreye ve bulunduğu şehir için ise değer katan özelliğe sahiptir. Sağlıklı 
ve yaşanabilir bir çevre için park ve bahçeler önemlidir. Tarihsel süreçte bahçeler 
önemli rekreasyon alanı olarak yer almıştır. Yeşil alan olan bahçeler dönemsel 
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olarak farklı eklentilerle rekreasyonel etkinliklere imkan sağlaması sebebiyle sü-
rekli yenilenerek sayısal ve niteliksel olarak gelişmiştir. Çevre korumaya önemli 
katkıları olan bu bahçelerin plansız gelişimi çevre üzerinde olumsuz etkilere de 
sebep olabilmektedir. Bu yeşil alanlar, insanın doğayla bütünleşmesini sağlamak, 
daha sağlıklı bir toplum yaratmak ve olumlu şehir imajını oluşturmak bakımından 
önemlidir. Aynı zamanda sürdürülebilir çevrenin sağlanması bakımından yeşil 
alanların ve rekreasyonel alanların önemi büyüktür.

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACTS OF RECREATION 
AREAS IN SUSTALNABLE ENVIRONMENT

Abstract: Nowadays, as a result of industrialization and urbanization, 
some unfavorable situations which are air pollution, population density and cli-
mate change are observed. In particular, the reduction of green areas that allow 
recreational activities leads to more serious hazards. In addition, construction 
and roads and squares which are made by using asphalt are the main causes of 
climate change towards the rise of heat in urban areas. Due to the deterioration 
of the balance of nature, the decrease in the amount of rainfall and the preventi-
on of rain water reaching to the soil create very serious environmental problems. 
The development and growing of urban green spaces is extremely important 
to avoid these unfavorable situations. In this context, parks and gardens have 
the feature of preventing environmental pollution, adding value to the physical 
environment and the city. Parks and gardens are also important for a healthy 
and habitable environment. In the historical process, gardens have taken place 
as an important recreation area. The gardens, which are green areas, have been 
renewed continuously and have been developed numerically and qualitatively 
by allowing them to have recreation activities periodically with different ad-
ditions on them. Unplanned growing of these gardens, which have important 
contributions to environmental protection, can also have deleterious effects on 
the environment. These green spaces are important in terms of ensuring human 
integration with nature, creating a healthier society and creating positive and 
habitable city image. At the same time, green areas and recreational areas have 
a great importance in terms of providing a sustainable environment.

GİRİŞ

Sosyal bir varlık olan insanın maddi ihtiyaçlarının karşılanması kadar psi-
kolojik ihtiyaçlarının karşılanması da önem arz etmektedir. İnsanın bedensel 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

77

sağlık gelişiminin sağlanması, ruh sağlığının kazanılması, sosyalleşmesi, bir 
dizi beceri ve yeteneğinin gelişmesi, iş ve toplum yaşamında verimli ve üret-
ken olabilmesi, dinlenme ve yenilenme amacı taşıyan etkinliklere katılımı ile 
orantılı olarak gerçekleşmektedir. Her statü ve gelir düzeyinde olan insanın ih-
tiyaçları sınırsızdır. İnsan yapısı gereği bu ihtiyaçlarını karşılayabilme yönünde 
davranış kalıpları geliştirmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesi ise hem kişisel 
haz ve fayda hem de toplumsal huzur ve üretkenliğin sağlanması açısından son 
derece önemlidir. 

Bireyin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçtiğini belirten Mas-
low, ihtiyaçları önem sırasına göre sınıflayarak bir ihtiyaçlar hiyerarşisi oluş-
turmuştur. Ona göre ihtiyaçlar temel ve üst düzey ihtiyaçlar olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır. Bireyler öncelikle ihtiyaçlar hiyerarşisinin alt sıralarındaki temel 
ihtiyaçları karşılamaya güdülenirler. Alt basamaktaki ihtiyaçlar belirli ölçüde 
karşılandıktan sonra, birey daha üst sıralarda bulunan ihtiyaçlarını karşılamak 
için güdülenirler(Küçükahmet v.d., 2001: 113; Aktaran, Erçoşkun ve Nalçacı, 
2005: 361). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 ana kategoriye ayrılmaktadır: 
15İhtiyaçlarının uygun bir şekilde karşılanması sonucu birey kendi benliğini 
değerli bir varlık olarak algılar. Çevresini de değer veren, güvenilir bir çevre 
olarak değerlendirir (Yavuzer, 2003, 117; Aktaran, Erçoşkun ve Nalçacı, 2005: 
365). İnsanın kişisel olarak bir sonraki ihtiyacı hissetmesi ancak bir önceki ih-
tiyacını gidermesi ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle temel yaşamsal ihtiyaçlarını 
gideren bireyin gelişim ve sosyalleşmek adına oluşan ihtiyacının giderilmesi 
için dinlendirici ve eğlendirici aktivitelerin önemi son derece önemlidir. 

1.Fizyolojik İhtiyaçlar: Açlık, susuzluk ve buna benzer temel yaşamsal ih-
tiyaçlar

2.Güvenlik İhtiyacı: Dış faktörlerden kaynaklı tehlikelerden korunma
3.Sosyal İhtiyaçlar: Aidiyet, sevgi, kabul görme, sosyal yaşam vb.
4.Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: Statü, başarı, itibar, tanınma
5.Kendini Gerçekleştirme: Gelişim, bir işi başarıyla tamamlama, yaratıcılık
İnsanın kişisel olarak bir sonraki ihtiyacı hissetmesi ancak bir önceki ihti-

yacını gidermesi ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle temel yaşamsal ihtiyaçlarını 
gideren bireyin gelişim ve sosyalleşmek adına oluşan ihtiyacının giderilmesi 

15  https://evrimagaci.org
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için dinlendirici ve eğlendirici aktivitelerin önemi son derce önemlidir. Kelime 
anlamı yenilenme ve canlanma olan Rekreasyon faaliyetleri ise, temel ihtiyaç-
ların sonrasında oluşan ikincil ihtiyaçların tatmininde önemli bir etkiye sahip-
tir. Özellikle insanın çalışma zamanı dışında kalan boş zamanının verimli ve 
dinlendirici aktivitelerle değerlendirilmesi kişisel gelişimi açısından önem arz 
etmektedir.

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Boş Zaman Kavramının Gelişimi ve Boş Zaman Etkinliklerinin 
Önemi

Boş zaman kavramının ilk ortaya çıkışı ile ilgili tarihsel süreç incelendiğin-
de eski uygarlıklara kadar dayanmaktadır. Temelde çalışma ve mevcudiyetini 
devam ettirme çabaları dışında kalan zamanının törenlere ve kutlamalara ayrıl-
ması boş zaman aktiviteleri arasında yer almıştır.  

Mısır, Asur ve Babil kültürleri birçok “boş zaman” aktivitesine sahiptir fa-
kat bu aktiviteler öncelikli olarak üst düzeye ait aktivitelerdir. Bu üst düzey 
ise soylular, askerler ve dini adamlarından oluşmaktadır. Antik Yunan medeni-
yetlerinde ise boş zaman düşüncesi daha da gelişmiştir. Bu öncelikle Plato ve 
Aristoteles’in yazılarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Yunan uygarlığında 
profesyonel spor, eğlence ve yarışmalar “boş zaman ahlakının” doğumuna ne-
den olmuştur. Fakat toplumun tamamının ideal boş zamana sahip olamayacağı 
belirtilerek ayrılıklar olduğu da sık sık dile getirilmiştir. Antik Yunan medeni-
yetlerinde boş zaman hayatın bir amacı ve toplumda bir araya getirici bir öğe 
olarak görülmüştür (Demirel, 2009: 11-12). Romalılarda boş zamanlarda spor 
müsabakaları fiziksel zindeliği elde etmek ve savaşlara hazırlık için yapılırdı. 
Şiddet gösterileri sonucu müsabakalar için inşa edilen Collesseum, Roma’daki 
rekreasyonel yaşamın merkezi olmuştur. Tarihçiler, imparatorluğun çöküşünün 
nedenlerinden biri olarak da boş zamanı kullanmayı becerememelerinden bah-
setmektedir (Torkildsen, 2005: 11, Aktaran, Demirel, 2009: 13). Orta çağ top-
lumlarında boş zamanın yalnızca soylular için var olduğu, halkın ise böyle bir 
hakka sahip olmadığı düşüncesi egemendi.16 

16  http://rekreasyon.org
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18. yüzyılda Sanayi Devrimiyle başlayan tarım toplumundan sanayi top-
lumuna doğru hızlı bir toplumsal gelişme yaşanmıştır. Sanayileşme hareketleri 
neticesinde üretim miktarındaki artış ve makineleşmeye bağlı olarak el işçiliği 
yerine seri üretime geçilmesi sonucu iş sürelerinin kısalması son derece önemli 
gelişmeler olmuştur. Bu sebeple çalışma sürelerinin kısalması ve arta kalan sü-
renin boş zaman olarak ortaya çıkması rekreasyonel ve boş zaman etkinlikleri-
nin oluşması açısından son derece önemli bir dönüşümdür. Özellikle ekonomik 
birimlerin belli bölgelerde yoğunlaşmasıyla kırsal kesimden şehirlere iş amaçlı 
gerçekleşen göç hareketleri kalabalık ve yoğun şehir yaşamının sorunlarının da 
hissedilmesine sebep olmuştur. Geliri artan ve yoğun çalışma koşulları içinde 
yaşamını sürdüren bireylerin ikincil ihtiyaçlarının şiddetinin ortaya çıkması so-
nucu rekreasyonel etkinlikler önem kazanmıştır.

Rekreasyon ve Rekreasyonel Etkinliklerin Önemi

Rekreasyonun farklı bilim adamları tarafından yapılmış farklı tanımları 
mevcuttur.  Rekreasyon; zamanın iyi bir şekilde planlanması sonucu ortaya çı-
kan, boş zaman içerisinde gerçekleştirilen, insanların fiziksel ve mental açıdan 
yenilenmesini  sağlayan, gönüllü olarak yapılan, mutluluk verici faaliyetlerdir. 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere rekreasyon boş zamanlarda ortaya çıkan bir ol-
gudur.17

Rekreasyon, genel olarak insanın yaşamını canlandırması ve yenileme-
si demektir. Rekreasyon, boş veya serbest zaman içerisinde insanların fiziksel 
ve mental açıdan yenilenmesini sağlayan mutluluk verici faaliyetlerdir(Eskier, 
2017: 1). Rekreasyon; yenilenme, yeniden yaratılma veya yapılanma anlamına 
gelen Latince “recreatio” kelimesinden gelmektedir. Türkçe karşılığı yaygın bir 
şekilde boş zamanları değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu ise, bireyle-
rin ya da toplumsal kümelerin boş zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları din-
lendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır (Karaküçük, 2005: 59, 
Aktaran; Demirel, 2009: 16). Rekreasyon etkinlikleri çok çeşitli olup aktif, pa-
sif, bireysel, grup halinde, açık alanda, kapalı alanda, genç ve yaşlı her grubun 
yapabileceği etkinliklerden oluşmaktadır (Ekici ve Yenel, 2002:124, Aktaran; 
Demirel, 2009: 17). Rekreasyonun temel özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralan-
maktadır; (http://thelifehabit.com)

17  http://rekreasyon.org
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•	 Rekreasyon, insanlar kadar farklıdır; son derece geniş ve çeşitli etkin-
likleri içerir.

•	 Rekreasyon boş zamanlarda gerçekleşir
•	 Rekreasyon faaliyettir; dinlenmeden ayrılan bir çeşit eylemdir
•	 Rekreasyon gönüllü olmalı; sipariş edilemez, empoze edilemez veya 

zorlanamaz
•	 Rekreasyonun tek bir formu yoktur; sonsuz olasılıklarla çeşitli seçenek-

ler sunar
•	 Rekreasyon esnek; organize veya örgütlenmemiş olabilir; Bir grupta ya 

da tek başına yapılabilir
•	 Bir bireye rekreasyon başka biri için işe yarayabilir
•	 Rekreasyon, bireyin tutumunu, motivasyonunu ve teşvikini içerir
•	 Rekreasyon her yaş grubu yapabilir
•	 Bireyin dengeli gelişimi için rekreasyon gereklidir
•	 Rekreasyon ve iş aynı şey değildir; Çalışan bir bireyin işinde çok mutlu 

olmasına rağmen, bu bireyin çalıştığı işi bir rekreasyon faaliyeti değil-
dir.

İnsanlar çok çeşitli sebeplerle rekreasyonel faaliyetlere katılma ihtiyacı 
hissederler. Bu faaliyetler yaş, zaman, gelir ve moda faktörünün etkisiyle çe-
şitlilik arz etmektedir. Bu bazen eğlence mekanlarına, parklara, doğaya, piknik 
alanlarına, spor salonlarına, AVM’lere, kaplıcalara, tiyatroya, sinemaya, dansa, 
operaya, konserlere gitmek ve oralarda bir takım etkinliklerde bulunmak şeklin-
de gerçekleşmektedir. Ancak bu etkinlikler faklı şekillerde de olsa yüzyıllardır 
devam etmesine rağmen gelişen süreç içinde farklılıklar arz etmektedir. 

Rekreasyonel Etkinliklerin Çeşitleri ve Rekreasyonel Etkinliklere 
Katılımın Önemi

Rekreasyon faaliyetleri iki şekilde yapılabilir. Bunlar, pasif ve aktif veya  
iç ve dış mekan rekreasyon olarak sınıflandırılabilir.  Pasif rekreasyon, sahilde 
gezinti yapmak veya nehir kıyısında yürüyüş yapmak veya herhangi bir spor 
veya sanatın izleyicisi olmak gibi aktivitelerden oluşur. Minimum tesislere ge-
reksinim duyulur ve çok fazla çaba göstermeden ve daha ziyade eğlenceye veya 
boş zamana odaklanarak yapılan rekreasyon türüdür. Aktif rekreasyon ise, eğ-
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lence, macera sporlarına veya açık hava oyunlarına katılmakla ilgilidir. Bu ak-
tiviteler kapsamlı tesisler gerektirebilir ve adından da anlaşılacağı gibi fiziksel 
veya zihinsel çaba gerektirirler.18 Bu rekreasyonel faaliyetler iç veya dış mekân 
ortamında yapıldığı zaman ise iç mekân ve dış mekân rekreasyonel faaliyetler 
olarak sınıflandırılabilir. Bu rekreasyonel faaliyete etken veya edilgen katılım 
yapıldığı mekan ile birebir ilişkili değildir. Aktif veya pasif rekreasyon faaliyet-
leri faaliyetin türüne göre iç veya dış mekanda gerçekleştirilebilir. Ancak mev-
sime, yaşa, cinsiyete, gelire, amaca, zamana, faaliyete katılanların sayısına göre, 
sosyo-kültürel düzeye ve moda faktörüne göre iç veya dış mekân rekreasyonu 
yapılabilmektedir. 

İç mekânda eğlence aktiviteleri tipik olarak, iç mekân oyunları ve eğlence 
için bir araya getirilen hobilerin ve aktivitelerin takibini içerir. Kulüpler ve eğ-
lence merkezleri, tüm yaş grupları ve yetenekleri olan insanlar için boş zaman 
aktiviteleri sunmaktadır. Bazıları bu gibi olanaklardan yararlanırken, bazıları 
kendi seçtikleri faaliyetlere evlerinin rahatlığında katılmayı tercih ederler. Açık 
hava etkinlikleri arasında spor, macera, seyahat ve eğlence amaçlı aktiviteler yer 
alır. Onlar binaların sınırları dışında yapılır, bu yüzden doğaya maruz kalmayı 
ve dışarıdakileri keşfetmeyi sağlarlar. Çoğunlukla, dış mekân aktiviteleri fizik-
sel olarak ödüllendirilir ve takım katılımı söz konusu olduğunda, aynı zamanda 
bir sosyal fayda sağlar.19 Özellikle çalışma yaşamı ve şehir monotonluğundan 
kurtulmak isteyen sınırlı zaman diliminden fayda sağlamak isteyen bireylerin 
dış mekan aktivitelerini tercih etmeleri sonucu şehir bölgesi içinde park ve bah-
çelere yönelik oluşan talep oldukça önemlidir. 

Rekreasyon ve Çevre

Rekreasyon ve çevre ilişkisi, insanların monotonluktan sıkıcı bir şehir ha-
yatından ve hareketsizlikten kaçış olarak, özellikle açık alanları rekreatif et-
kinliklerinde tercih etmeleri sonucu daha belirgin olarak ortaya çıkarmaktadır 
(Karaküçük, 2005: 222 Aktaran; Demirel, 2009: 2). Gelişen ekonomik yaşamın 
ve hızlı şehirleşmenin sonucunda çevreye olan ilgi şiddetlenmektedir. Doğal 
çevreye ulaşmadaki zorluklar yapay çevre ihtiyacını artırmaktadır. İnsan eliyle 
yapılan kentsel alanlardaki park ve bahçelerin bu konudaki önemi son derece 

18   https://plentifun.com
19  https://plentifun.com
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önemlidir. Dış mekan rekreasyon faaliyetlerine olan talebin artmasıyla birlikte 
doğal alanlara olan talep de artış göstermektedir. Ancak bu çevreye ve doğal 
alanlara yönelimin bu alanların geliştirilmesi yönünde olması fiziksel ve doğal 
çevre üzerinde olumlu yönde bir etkidir. Bu talebin çevreyi tahribine izin veril-
memelidir. Aşırı yoğunlaşma, plansız rekreasyonel oluşumlar ve çevre bilinci-
nin oluşmaması rekreasyon alanların çevre üzerinde olumsuz etkileri şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. 

Yeşil alanlar, çevreyi güzelleştirmekte, günlük hayatın stresini azaltmakta, 
bireylerin gelişimine katkı sağlamakta ve sosyalleşmeyi desteklemekle birlikte 
gelişen şehrin çoğu zararını engellemektedir. Hava kalitesini arttırmasının yan-
sıra gürültü perdeleme, yaban hayatını barındırma ve bireylere dinginlik sağla-
ma gibi farklı işlevlere de sahiptir (Keçeçioğlu, 2014: 27). Açık ve yeşil alanlar, 
bireyin sosyal fiziksel ve psikolojik durumunu olumlu yönde etkileyen kamusal 
alanlardır. Kentsel yaşam kalitesi, çevresel kaliteyi yükseltmeye yönelik, birey-
lerin yaşadığı çevreden hoşnutluğunu direkt olarak arttırmaktadır. Yaşam ka-
litesinin arttırılması noktasında kentsel yeşil alanların başarısının sağlanması 
için alansal büyüklük yeterli olmamaktadır. Oysaki günümüzde kent merkezin-
de açık-yeşil alanların yatay ve düşey yönde giderek azaldığı görülmektedir. 
Bu durum, insanları doğal ortamdan uzaklaştırmakta, fiziksel ve zihinsel açıdan 
olumsuz etkilemekte, kentsel alanları monotonlaştırmakta, yaşam kalitesini dü-
şürmektedir (Öztürk ve Özdemir, 2013: 110-115). 

Parklar, bahçeler, spor alanları, mesire yerleri, kent ormanları, korular, ço-
cuk bahçe ve parkları gibi ismindeki yeşile anlamını veren doğal bir bitki örtü-
sü içeren, insanların boş zamanlarını değerlendirmek için gerçekleştirecekleri 
kimi işlevlere olanak sağlayan ve yapılaşmadan büyük ölçüde arındırılmış açık 
alanlardır yeşil alanlar. Bir yandan kentlerin akciğerleri olarak işlev görürlerken 
diğer yandan da kentlilerin rekreasyon yapmalarına imkân verirler. Bu nedenle 
bazı yeşil alanları tanımlarken rekreasyon alanı terimi de kullanılır (Balaban, 
2006). Özellikle “Milli Park, dünyada koruma ve kullanma dengesi çerçevesin-
de koruma statülerinin en etkilisi ve yaygın şekli olup geleceğe bırakılabilecek 
en güzel varlıklardır”20İnsanlık tarihi kadar eski olan park ve planlı yeşil alanlar 
açık hava rekreasyonel etkinlikler için yüzyıllardır önemli olmuştur. Rekreas-

20  http://www.tukcev.org.tr/milli-parklar
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yon alanı olarak tercih edilen park ve bahçeler çeşitli etkinliklere hizmet etmek 
üzere farklı şekillerde gelişmiştir. 

Rekreasyon Alanların Gelişiminin Çevreye Olan Etkilerinin Tarihsel 
Süreçte İncelenmesi

 İlk parkları aristokratlar ve derebeyleri geyik avlamak için yaptırmış, çev-
relerine kalın ve yüksek duvarlar ördürmüş, derin hendekler kazdırmışlardır. 
17’inci yüzyıldan sonra bu parklar sadece avlanma mekânı olmaktan çıkmış, 
sahiplerinin zenginliğini ve toplumsal statüsünü ortaya koyan meyve ve çiçek 
bahçelerine dönüşmüşlerdir. Özellikle, Babil’in Asma Bahçeleri, Çinlilerin 
metaforlar ve simgelerle dolu gizemli bahçeleri, Japonların yalın, mütevazı ve 
“özgür ruhlu” bahçelerini sayabiliriz. Ayrıca Bizans, Moğol, İslam bahçeleri 
ve Avrupa’nın Manastır bahçeleri de önem arz etmektedir. Sanayi devrimiy-
le birlikte şehirler kalabalıklaştıkça, bu özel bahçelerin hepsi teker teker halka 
açılmıştır. İnsanlar bu mekânlarda buluşmak, konuşmak, yürüyüş yapmak, çe-
şitli spor etkinlikleri gerçekleştirmek, toplumsal olaylarda bir araya gelmek gibi 
etkinliklerde bulunmaktadırlar(Yılmaz, 2013: 1). Bu yeşil alanlar rekreasyonel 
etkinlikler sayesinde insanın fiziksel ve psikolojik olarak rahatlamasına olumlu 
katkı sağlamaktadırlar. 

Doğal peyzajın insan psikolojisi ve fizyolojisi üzerine etkilerini inceleyen 
araştırmalar ülkemizde yaygın olmamakla birlikte gelişmiş ülkeler için yeni de-
ğildir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki darüşşifaların şifa bahçeleri kapsa-
mında ele alınması, müziğin bir terapi yöntemi olarak kullanılması, bitkilerin te-
davi amaçla kullanılması, Türklerin kültürel tarihi açısından oldukça önemlidir 
(Erer ve Atıcı, 2010; Aktaran; Keçecioğlu, 2014: 28). İyileştirme bahçeleri veya 
şifa bahçeleri, insan merkezli yaklaşımla ele alınan, birey ve doğa arasındaki 
iletişimi ve bu iletişimle bireylerin iyi olma halini destekleyen, stresi azaltan, 
doğal elemanların hakim olduğu, sağlık kuruluşlarına yakın ya da bitişik olan, 
herkes için erişilebilir ve çoğu kullanıcıya hitap eden, bireylerin yaşam kalite-
sini yükselten bahçelerdir. İyileştirme bahçelerinin, ilk örnekleri olarak bilinen 
eski Türklerin darüşşifaları ve daha sonra Ortaçağ’daki manastır bahçelerinden 
başlayan tarihi, günümüzde son teknoloji ile yapılan hastanelere ulaşmaktadır 
(Keçecioğlu, 2014: 23). 
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Bu insan eliyle yapılan yapay rekreasyon alanların bahçeler, parklar, mesire 
ve piknik alanları olarak gelişimi tarihsel süreçte süregelmiştir. Bu bahçeler ve 
parklar hem fiziksel çevrenin güzelleşmesine hem de toplumun temel ihtiyacı 
olan dinlenme, eğlenme ve açık hava etkinliklerine katılmaları yönündeki ihti-
yaçların giderilmesine çok önemli katkı sağlamaktadırlar. Bu sebeple tarihsel 
süreçte gelişimlerini ele almak son derece önemlidir.

Bahçeler, Parklar ve Mesire Yerleri olarak Rekreasyon Alanların 
Gelişimi

Bahçeler, milletlerin tarihi ve kültürel birikimini en iyi yansıtan mekan-
lar olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Her ülkenin birbirinden farklı 
zihniyet yapısı ve değerlerini taşıyan bahçe tanzimi ve bu bahçelerin donatılma-
sında kullanılan farklı bitki türleri ve bunların şekillendiriliş biçimleri vardır. 
Şöyle de denilebilir ki bahçeler bir ülkenin geçmişinden geleceğe taşıdığı de-
ğerleri ve bilgi birikimiyle o ülkenin kültürel mirasının önemli bir kısmını teşkil 
etmektedir. Açık yeşil alanlar olarak bahçeler, dinlenme, temiz hava etkinlikleri, 
mesire yerleri, piknik yerleri ve parklar şeklinde gündelik yaşamımız ve hayat 
felsefemizde önemli yer tutar. Mesire yerleri ve piknik alanları olarak açık alan-
da gerçekleştirecekleri fiziksel aktivitelere imkân sağlarlar.

Orta Asya steplerinden Anadolu’ya gelip sürekli yurt edinen Türkler, İsla-
miyet’in kendilerine kazandırmış olduğu düşüncelerle bahçelere “cennet bahçe-
lerine” duydukları özlemle daha önceki dönemlerden daha fazla değer verdiler. 

Selçuklu saraylarından başlamak üzere şehirlerde suyun bol, hava ve ik-
limin en güzel olduğu mevkilerde bahçeler yapıldı. Bu bahçeler türlü türlü çi-
çekler, meyve ağaçları ve üzerinde suların her daim aktığı çeşmelerle donatıldı. 
Selçuklu sultanları yazlık ve kışlık saraylar yaptırmış olup, kış mevsimini Akde-
niz ılık ikliminde, yazları ise İç Anadolu’da geçiriyorlardı. İç Anadolu’daki belli 
başlı sarayları Kayseri ve Beyşehir Gölü kıyısında bulunuyordu. Kışlık saraylar 
ise Antalya ve Alanya’da idi. 

Selçuklu sarayları surlarla çevrili olmasına rağmen dışa kapalı yapılar de-
ğildi. Kışları Konya’dan hareket eden sultan ve maiyeti Beyşehir üzerinden 
Alanya’ya ulaşıyor ve buradaki sarayında ikamet ediyordu. Alanya ve çevre-
sinde Selçuklu sultanları için kasırlar yapılmış bahçeler tesis edilmişti (Tanyeli, 
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1996: 57). Bu bahçelerin sultanların açık hava etkinlikleri için önemli olduğu 
bilinmektedir.

İbn-i Bibi, Keykubâdiye Sarayı’nın bahçesi için şu bilgileri vermektedir: 
(Evyapan, 1972: 11). 

Bu yerde Allah cennetini aşikâr eylemiş diyeydim yalan olmazdı. Orada 
hava pek mutedildi… Ab-ı hayat menbaı içindeydi. Önünde bulutsuz bir gökyü-
zü gibi yeşil bir derya akıyordu… Ağaçlarına meyvalar kıyamet olmuştu. Ora-
nın güzel havasını Firdevs adındaki cennet kıskanırdı… Önünde gül suyu gibi 
bir çeşme akardı…

Bizans dönemi bahçeleri, sarayların büyük çoğunluğunun bulunduğu su-
riçinde ve kara surlarının önlerinde kurulmuştu. Bizans bahçeleri arasında en 
önemlilerinden biri imparator ve ailesinin yaz aylarını geçirdiği Fener Bahçesi 
idi. Bahçe içerisine saray, hamamlar ve kilise yaptırılmıştı. Osmanlı döneminde 
Eski Saray’ın inşa edildiği alan bir diğer önemli bahçe olup buranın yeşillik 
kısımlarında kuş ve tavşan avlanmakta idi. Sarayburnu’nda ise halka açık Me-
sokepion adıyla bir park bulunmaktadır (Aktaş, 2010: 10). Bu alanlar farklı rek-
reasyon etkinliklerinin gerçekleşmesine imkan vermesi bakımından önemlidir. 
Kültürel ve dini amaçlı etkinlikler açısından önemli olan bu alanların avlanma 
gibi açık hava etkinliklerine imkan vermesi oldukça geniş bir alana sahip ol-
duğunu göstermektedir. Aynı zamanda şehrin içinde doğal çevrenin korunaklı 
olarak bu bahçeler ile halkın kullanımına açık olması sosyolojik, psikolojik ve 
çevresel değerler açısından önemlidir. 

İstanbul’un fethinden sonra bahçeler suriçinden çıkarak Boğaz sırtlarına 
doğru yayılmıştır. Boğaz’da ilk bahçeyi İstanbul fatihi Sultan Mehmed Bey-
koz’da kurmuştur. Evliya Çelebi bahçenin kuruluşuyla ilgili şu bilgiyi vermek-
tedir(Gökyay, 1996, s. 198): 

Ebü’l-feth Muhammed Hân bu mahalde sayd u şikârda iken Makbûl Mah-
mûd Paşa Tokat Kal’asın feth itdüği haberi bu mahalda gelüp sürûrından “tiz 
şu mahalde bir hadîka binâ olunub ismine Tokad Bağçesi desinler ve sayd u 
şikâr olan vahşi hayvânları hıfz içün etraflarına bir Tokad çiti misâl çitler çe-
kilsin” diyü fermân idüp bir kasr-ı tahtânî ve bir havz-ı ‘azîm ve bir şazervân 
‘ibretnümâ inşâ itmişler kim hâlâ âdem gerdeni misâl hevâya pür-tâb idüp tâ 
kubbe-i ‘âlîdeki altun tasa urur bir kasr-ı ‘azîmdir. Bağçe üstâdı ve yüz ‘aded 
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bostâncı neferâtları vardır bir ormanistân içre bir kûhı vâdidir bir hammâmı ve 
müte’addid kâ’aları vardır 

Osmanlı bahçeleri, havuzların, gölge veren ağaçlarla meyve ağaçlarının, 
sarmaşıklı ve salkımlı bitkilerin süslediği çardakların, fıskiye ve selsebillerin, 
çeşme ve ağzından su akan aslan heykellerinin, gülistanların, lalezar ve çemen-
zarların bir plan dahilinde bulunduğu yerlerdir. Bu bahçeler geometrik ve zorla-
ma bir doğa taklidi eserler olmayıp daha çok faydaya ve insanlara manevi huzur 
vermeye yöneliktir. Ağaçlar ve çalılar doğalarına aykırı şekillerle budanmamış, 
çiçek tarhlarının yanı sıra meyve veren ağaçlar da bahçelerde yerini almıştır. 
(Erdoğan, 1958: 151) Bu yönleriyle Osmanlı bahçelerini Batı bahçelerinden 
ayıran en bariz özellik de fayda ve kullanışlılığa verilen önemdir.

Resim  1. Kitab-ı Bahriye’deki İstanbul Bahçelerinin ve Langa Bostanları (Atasoy, 2005: 118)

Osmanlı’da padişah ve ailesinin rekreasyon etkinlikleri için kurulan bahçe-
lere hasbahçe adı verilmektedir. Bursa, Edirne ve İstanbul’daki saraylarda ha-
nedan mensuplarının dinlenmeleri ve hoşça vakit geçirmeleri için hasbahçeler 
tesis edilmiştir (Atasoy, 2002: 27). Aynı zamanda hasbahçeler fiziksel çevrenin 
güzelleşmesini de sağlamaktadırlar.

Nurhan Atasoy, Osmanlı’daki has bahçelerin özelleri hakkında aşağıdaki 
bilgiyi vermektedir (Atasoy, 2002: 53). 
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“Yüksek, çit benzeri duvarlarla çevrili; duvar kenarlarına ağaçlar dikil-
miş; çok farklı ağaç türleri olmasına rağmen en azından birkaç selvi ağacı ve 
tercihen baharda çiçek açan ağaçlar; dikdörtgen şeklinde ve ağaç diplerine yer-
leştirilen çiçek tarhları; bir bahçe köşkü; bir kürsü ve sandalye veya önünde bir 
havuz ya da kaynak suyu varsa sultanın oturması için bir oturak; sultanın üç 
kıtaya hükmettiğinin sembolü olarak vahşi hayvanlar ve eğlence amaçlı binmek 
için yetiştirilen atların ahırları”. 

Bahçe alanının seçilmesinde doğal güzellik, havasının ve suyunun iyi ol-
ması belirleyici neden olmuştur. Bu özelliklere matuf yerlerde öncelikle bahçe 
tesis edilmiş daha sonra binalar inşa edilmiştir. Osmanlı saraylarının çoğu bah-
çe diye adlandırılmıştır. Mesela Tersane Bahçesi, Karaağaç Bahçesi denilirken 
içindeki saray ve köşklerden söz edilmemiştir. Hasbahçelerin devamı niteliğin-
de koruluklar da bulunmaktadır. Edirne ve İstanbul bahçelerinin uzantısı olan bu 
koruluklar avlanmaya müsait yerlerdir (Evyapan, 1972: 162). 

Osmanlı bahçelerini kendi içinde peyzaj uygulama ve teknikleri açısından 
Klasik Dönem ve Yenileşme Dönemi olarak iki dönem altında incelemek yerin-
de olacaktır.

Klasik Dönem Bahçeleri

Orhan Gazi, Bursa şehrinde bir saray yaptırmış bu sarayın havuzu ile çeşitli 
ağaçlarıyla yeşillikler içinde bulunan bir bahçesi mevcuttur. Edirne’nin fethedil-
mesinden sonra bu şehirde de saraylar inşa edilmiştir. Yıldırım Beyazıt burada 
bulunan sarayın bahçesini dinlenmek amacıyla kullanmıştır. Kanuni Sultan Sü-
leyman döneminde bu bahçeye yapılan odalar ve ek binalar nedeniyle ortadan 
kalkmıştır (Evyapan, 1972: 12). Yapılaşmaların yeşil alanları ortadan kaldırarak 
çevre açısından olumsuz etkileri her zaman söz konusu olmaktadır.

Şehzadeler kenti Manisa’da II. Murad döneminde bir saray yaptırılmış ve 
sarayın bahçesine köşkler inşa edilmiştir. Bahçe, havuzlar, çeşmeler, çiçek tarh-
ları ve ağaçlarıyla tipik Türk bahçesi karakteri arz etmektedir (Evyapan, 1972: 
15). Bu planlanarak tanzim edilen bahçeler fiziksel çevreyi güzelleştiren ve rek-
reasyonel etkinliklere imkan veren önemli alanlardır. 

İstanbul’un fethiyle beraber padişahların bu şehre saray inşaatları başlamış-
tır. Bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu alana ilk saray yapılmış, bu 
sarayı Topkapı Sarayı’nın yapımı izlemiştir. Yapılan ilk saraya Eski Saray ikinci 
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saraya ise Yeni Saray denilmiştir. Eski Saray’da harem dairesi, kasırlar, köşkler 
bulunmakta olup buradan Haliç’e doğru olan kısmında vahşi hayvanlarla dolu 
av sahası olduğu söylenmektedir (Aktaş, 2010: 36). Yeni Saray’ın kurulduğu 
yer Bizans döneminde ağaçlık ve zeytinliklerle doludur. Sarayın yapımından 
sonra denize kadar olan alana nadide ve kıymetli ağaçlar dikilmiş yalı, kasır ve 
köşkler eklenmiştir (Atasoy, 2005: 112). 

Osmanlı sultanları yazlık saray ve hasbahçelerini Boğaziçi’ne doğru kur-
maya başlamışlardır. Boğaz’da ilk kurulan bahçe Tokad Bahçesi olmuştur. Bu 
bahçeden sonra Boğaziçi’nde bahçeler kısa zamanda çoğalmaya başlamıştır. 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Boğaziçi adeta bahçeler ve mesirelerle do-
natılmıştır. Bu dönemde İstanbul’a gelen seyyahlar her yerin yeşilliklerle gölge-
lenmiş ağaçlarla, çiçeklerle bezenmiş olduğundan bahsederler (Evyapan, 1972: 
20). 

Klasik Dönemde kurulmuş İstanbul Bahçelerine dair birkaç örnek verme-
miz gerekirse, bunlardan ilki daha önce bahsetmiş olduğumuz Tokad Bahçe-
si’dir. Bu bahçeler fiziki çevrenin güzelleşmesi, çevrenin yeşil ağırlıklı planlan-
ması ve rekreasyonel etkinliklere imkan veren rekreasyon alanlar olarak önemli 
kabul edilmektedir. Bu bahçelerin bazılarını örneklememiz mümkündür. Buna 
göre diğer bahçeleri ise şöyle sıralayabiliriz. 

Davudpaşa Bahçesi: Çırpıcı ve Haznedar dereleri arasındaki tepenin doğu 
yamaçları üzerinde geniş bir arazi üzerinde II. Bayezid’in sadrazamı Davud 
Paşa tarafından kurulmuştur. Rumeli cihetine gitmek üzere yola çıkan orduyu 
padişahlar buradan uğurlamaktaydı. Av merakıyla bilenen IV. Mehmed Davud-
paşa bahçesini çok severdi. Bahçede zamanla saray külliyesi teşekkül eder. II. 
Mahmud’un yeniçeri ocağını kapatmasından sonra kurulan yeni ordunun kışlası 
olarak kullanılmaya başlanır(Aktaş, 2010, 38).

Tersane Bahçesi: Hasköy’de bulunuyordu. Fatih Sultan Mehmed’in Ter-
sane Kasrı’nı yaptırmasıyla kurulmuştur. Bahçede turfanda sebzeler, limon, tu-
runç, ağaçkavunu, nar, üzüm, şeftali ve kayısı gibi türlü meyveler yetiştiriliyor-
du. Rengarenk çiçeklerle tezyin edilmişti. Servi ağaçları burayı yeşil bir denize 
çevirmişti. Bahçenin bakımı ve bahçıvanlık hizmetlerinde üç yüz bostancı gö-
rev almıştır. Padişahlar bu bahçeye genellikle kayıkla gelir, oradan Okmeydanı 
Namazgâhı ile tekkesinin bulunduğu bahçenin arka tarafında cirit ve cevgan oy-
nanırdı. Burada hasbahçelerde olduğu gibi hasahır vardır (Erdoğan, 1958: 162). 
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Tersane Bahçesi Evliya Çelebi anlatımıyla şöyledir (Gökyay, 1996: 176):
… havz ve sazervânlar ile ma’mûr âbâdân idüp şandranc nakşı dikilmiş on 

iki bin serv-i dırahtı râyihasında âdemin dimâğı mu’attar olup nice bin eşcâr-ı 
gûnâ-gûn müsmirât ve gayrı çınar ve bîd-i ser-nigün ve çemşîr ve sanveber ile 
bu bu bağı müzeyyen idip gûyâ ravza-i Rıdvân olmış bir iremzâtdır. Hudâ’ya 
ma’lûm bu hıyâbânda servîler var kim evc-i âsmâna ser-çekmiş nice bin servdir 
âdem vâlih hayrân olur. Bu bağa asla güneş te’sîr itmez bir koyâh-ı ‘acemdir.

Resim  2. Aynalıkavak Kasrı. Servili bahçe. Gazneli Mahmud Mecmuası, İÜK T5461, 25b

Tersane Bahçesi’ndeki kasır yandığında IV. Mehmed tarafından onarılmış-
tır. Daha sonra bahçe Aynalıkavak Kasrı’nın bahçesine katılmıştır. 

Resim  3. Aynalıkavak Kasrı. Levni, Surname-i Vehbi (Atasoy, 2005: 127)
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Karaağaç Bahçesi: Haliç’de Kağıthane Deresi’nin ağzına yakın bir yere 
kurulmuştur. Önceleri Defterdarzade İbrahim Paşa’ya ait idi. Bahçenin yukarı-
sında tatlı su kaynakları olan, ağaçlarla dolu Kırkağaç Bahçesi vardı. Bahçenin 
bitişiğinde Ebussuud Efendi’nin çam ağaçları ve bülbüllerle dolu bahçesi, ya-
kınında Sokullu Mehmed Paşa’nın meyve ağaçları, çiçek tarhları ve saksılarla 
bezeli bahçesi bulunuyordu (Aktaş, 2010: 46). 

Muhlis, Karaağaç Bahçesi hakkında şu dizeleri kaleme almıştır:
Rûzgâr rûz u şeb durmaz eser
Zerre denli sînede komaz keder
Kûh-veş olsa gamını def’ eder
Bu nihâl-i dil-sitânın bâğçesi
Gam-güsârım Karaağaç bâğçesi

Resim  4. Karaağaç Bahçesi’nin Görünüşü (Atasoy, 2005: 126)

Karaağaç bahçesi asıl rağbet ve ilgiyi III. Ahmed döneminde çekmiştir. Bu 
dönemde burası sahilsarayı kimliğine harem dairesi, hünkâr divanhanesi, valide 
sultan odası, hamam, suyolları, kameriyeler, limonluk ve hasahır gibi yapılarla 
kavuşmuştur (Aktaş, 2010: 47). III. Selim’in Karaağaç Bahçesi’ne itibar etme-
mesi nedeniyle eski itibarını yitirmiş ve zamanla harap hale gelmiştir (Erdoğan, 
1958: 166). 

Emirgûne Bahçesi: Günümüzde İstanbul’un en önemli park alanlarından 
biri olan Emirgan Korusu’nun bulunduğu alanın eski adı Feridun Paşa Bahçe-
si’ydi. Bahçe Fatih Sultan Mehmed tarafından paşaya hediye edilmişti. Yazlık 
olarak kullanılan bahçeye bir köşk ve av kasrı yaptırmıştı. IV. Murad Revan 
Seferi’ne çıktığında Revan Kalesi’ni kendisine teslim eden Emirgûne oğlu Tah-
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masb Kulu Han’ı beraberinde İstanbul’a getirir. Feridun Paşa Bahçesi’ni Emir-
gûne hediye eder ve deniz kenarında bir saray yaptırır. Emirgûne bahçesi Mir-
gûn Bağçesi adıyla tanınır ve zamanla Emirgan’a tebdil olur (Aktaş, 2010: 84).

Yenileşme Dönemi Bahçeleri

III. Ahmed döneminde Avrupa’ya (Paris) ilk kez elçi gönderilmesi ve İstan-
bul’da yabancı sefaretlerin çoğalmasıyla Osmanlı Avrupa ile daha yakın temasa gir-
miştir. Lale Devri olarak adlandırılan dönemin yaşandığı bu dönemde ilk matbaa 
kurulmuştur. Halkın, sarayın ve devlet adamlarının geleneksel tüketim kalıplarında 
ve yaşantısında değişimler başlamıştır. Lale Devri aslında Osmanlı yenileşmesinin 
temellerinin atıldığı dönem olması bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Batıyla etkileşme kendini bahçelerin tasarım ve düzeninde yapılan değişik-
liklerle de göstermiştir. İstanbul bahçelerine bu etki, grotto, kaskat ve kıvrımlı 
derecikler ile köprücük öğeleri eklenmiştir.

Lale Devri’nin ilk önemli çevre düzenlemesi Kâğıthane Vadisi’nde Sada-
bad olarak bilinen yeni dinlenme ve eğlence mekânı oluşturulması olmuştur. 
Padişah kasrı ile diğer konutların bir arada bulunması, park içindeki derenin dü-
zenlenerek kanal haline getirilmesi, köşkler, pavyonlar ile kaskatların bu kanal 
etrafında bina edilmesi gibi yeni değişim ve düzenlemeler başlamıştır. Fransız 
saraylarında görülen planlama tatbik edilmiştir (Sürer, 2012, 16). Bundan böy-
le doğaya hükmedilip şekillendirme düşüncesine geçilmiş oldu. Klasik dönem 
doğaya müdahale etmeyen Osmanlı bahçelerinin yerini Avrupa etkisiyle düzen-
lenen bahçeler almıştır. Bu etkileşim tek taraflı olmamış Avrupa da Osmanlı 
bahçelerinden ilham almış özellikle lale Avrupalıların ilgisini çekmiştir.

İstanbul halkının eğlence ve dinlenme ihtiyacını karşılayan bir diğer yerler 
ise mesirelerdir. Lale Devri’nden sonra mesire alışkanlığı halk arasında yayıl-
mıştır. Bahar geldiğinde İstanbul halkı, “Seyr-i Bahar” için Kağıthane, Çırpıcı 
Çayırı, Göksu Mesiresi ve Baltalimanı Çayırı gibi pek çok mesire alanına gider-
di. Kimi mesireler havası, serinliği, bitki örtüsü, tatlı suları nedeniyle ün kazan-
mıştı. Bu alanların rekreasyon etkinlikleri için önemi büyük olmuştur.

Kağıthane Mesiresi: Avrupa bahçelerine benzeme faaliyeti Kağıthane’de 
uygulamaya sokulmuş, burada Sadabad Sarayı, köşkler, köprüler, lale tarhları, 
gül bahçeleri, çeşmeler, havuzlar, kameriyeler, kaskatlar ile kanal inşa edilmiştir 
(Evyapan, 1972: 50).



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

92

Resim  5. Sadabad Sarayı ve Kağıthane Mesiresi (Atasoy, 2005: 122)

İnciciyan Kağıthaneyi şöyle anlatmaktadır (Aktaran Atasoy, 2005: 121):
Kâğıthane Köyü’nün biraz aşağısından akan Kâğıthane Çayı, Sultan III. 

Ahmed’in meşhur sadrazamı İbrahim Paşa’nın 1721 senesinde yaptırdığı ve 
etrafı duvarla çevrili sarayla caminin yanındaki havuzun içinden geçer. İbrahim 
Paşa, çayın mecrasının bazı yerlerini tanzim ettirmiş, o günlerde yıkılan Kuleli 
Bahçesi’nin mermerleriyle kıyılarını döşetmiş, iki tarafı ağaçlarla süsletmiştir. 
Çay, delikli mermerlerden, bir havuzdan diğerine akmakta idi. Sadabat adı ve-
rilen bu yere, vaktiyle bir kâğıt imalathanesi bulunduğundan dolayı, Kâğıthane 
tesmiye edilmiştir.

Sadabad, halk tarafından da rağbet bulmuş, piknikler yapılan, kayıklarla 
dolaşılan, cirit oynanan bir mesire alanı olarak, eğlence ve şölen yeri haline dö-
nüşmüştür. Dönem, Patrona Halil İsyanı ile son bulmuş ve üç gün içinde isyan 
edenlerce yerle bir edilmiştir (Atasoy, 2005: 121).

Çırpıcı Çayırı: Günümüzde Veliefendi Hipodromu’nun kuzeyinde bulu-
nan alana verilen isimdir. İstanbulluların hıdrellezde rağbet ettikleri bu çayır 
önemli mesirelerden biridir. Bizans döneminde de burası mesire yeri olarak kul-
lanılmaktaydı. Bahar aylarında çayır adeta bir bayram ve panayır yerine dön-
mektedir. Çayırın içinde bir su kaynağı vardır. Bu nedenle buraya Ayazma da 
denilmektedir. Buraya çeşmeler ve köprüler yapılır. Yine çayır çevresine varlık-
lı kişilerce köşk ve evler yaptırılır (Aktaş, 2010: 161-162). 
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Resim  6. Kağıthane’de Kadınların Eğlencesi, İÜK T5502, 78A

Göksu ve Küçüksu Mesireleri: Batılı seyyahların “Asya’nın Tatlı Suları” 
dedikleri Göksu Mesiresi, Kağıthane Mesiresi’nden sonra İstanbul en gözde me-
siresiydi. Büyük ve Küçük Göksu derelerinin arasındaki vadi boyunca uzanan 
mesire alanı derenin kıyısındaki ulu çınarlar ve kızılağaçlarıyla ünlüydü(Aktaş, 
2010:168). Buradan Kandilli ’ye kadar uzanan servi ormanında dolayı “Gümüş 
Servi” adı da verilmiştir. Evliya Çelebi Göksu’yu şöyle anlatır (Aktaran Aktaş, 
2010: 168):

Hayat suyu bir nehirdir. Alamdağlarından beri akar. İki tarafı uzun ağaç-
larla süslenmiş bağlardır, Halıcızade bahçeleridir, un değirmenleridir. Bu ne-
hir üzerinde ağaç bir köprü var. Bütün âşıklar kayıklar ile bu nehirden gezinti 
köylerine ve yeşilliklere varıp hep güzel ağacın gölgesinde taraf taraf zevk ü 
safa ederler bir seyre değer Göksu’dur. Bu yerde bir çeşit kırmızı toprak olur. 
Bundan çömlek ustaları çeşit çeşit çanak çömlek ve testiler yaparlar.

Göksu deresinde “piyade” adı verilen kayıklarla dolaşılır, dere boyunda ya-
yalar, atlılar ve arabalar gezinirdi. 8 Eylül ayazma törenleri günlerce sürer bu 
durum Şirket-i Hayriye’nin ek sefer koymasına neden olurdu. Panayır yerine 
dönen mesire yerine padişah ve şehzadeler de zaman zaman gelir ve eğlencelere 
katılırdı (Aktaş, 2010: 169).

Küçüksu Çayırı’nda III. Selim annesi adına bir çeşme yaptırmış bu çeşme-
nin yakınında ise Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Küçüksu Kasrı bulu-
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nur. 1881-1907 yılları arasında İngiliz Elçiliği’nde yaşayın Doruna L. Neave, 
Göksu eğlenceleri hakkında şunları söylemektedir (Atasoy, 2005: 151):

Türk âdetlerince, harem kadınlarına uygun görülen pek az eğlence ara-
sındaki mistik yaz gezintilerinden biri, Cuma günleri Göksu’da yapılan kayık 
sefaları idi…

1836 yılında babasıyla birlikte İstanbul’a gelen İngiliz seyyah Miss Pordeo 
ise Göksu’yu şöyle anlatır (Atasoy, 2005: 152):

… Rumeli Hisarı’nın tam karşısında denize doğru uzanır. Göksu Deresi bu 
vadide olduğu için buraya onun adı verilmiştir. Ağaç dallarının gölgelediği bu 
ırmak, güneşin pırıl pırıl parladığı Boğaz sularına doğru ışıldayarak akar. Bu-
rada çok hoş değişik manzaralar görülür: Açık renk boyası içe ferahlık veren ve 
bahçesi çeşit çeşit yapraklarla dolu sarayın bulunduğu meyillice bir arazide do-
laştıktan sonra, derenin aktığı gölgelik yere inersiniz. Burada, dereyi çevreleyen 
ağaçlar, suyun üzerinde koyu bir akis bırakırlar ve sessizlik verirler… Burası 
geniş bir saha kaplayan çimenlik bir yerdir. Burada hanımlar seccadelerini ya-
yarlar, arabayla gezerler, uzun süren yaz gününü geçirirler. Bu çimenlikle Gök-
su Deresi arasındaki küçük sahayı kaplayan sık bir ağaçlık vardır. Bu ağaçlığın 
arka tarafı erkeklere ayrılmıştır…

Resim  7. Küçüksu Çeşmesi Önünde Mesire (Atasoy, 2005: 151)

Baltalimanı Çayırı: İçinden Baltalimanı Deresi’nin geçtiği İstanbulluların 
rağbet gösterdiği bir mesire yeriydi. Çınar ağaçlarıyla meşhur bir alandı. 19. 
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yüzyılda saray ve devlet erkânı buraya saray, yalı ve köşkler yaptırmaya başla-
mıştır (Atasoy, 2005: 138; Aktaş, 2010: 165). 

II. Abdülhamid’in hükümdarlığı sırasında Osmanlı coğrafyasındaki eyalet 
ve şehirlerde millet bahçelerinin yapılmaya başladığı görülmektedir. Bu bahçe-
lerin büyük bir kısmı Abdülhamid’in 25. saltanat yılına isabet etmiştir. 

Resim  8. II. Abdülhamid Döneminde Kurulan Dedeağaç Hükümet Konağı Önündeki Bahçe, 
İÜK. 90624/7

Tarihsel süreçte incelediğimiz bu park ve bahçelerin bir kısmı zamanla ye-
terince korunamamış bazıları tamamen bir bölümü ise kısmen yok olmuştur. 
Günümüze kadar ulaşan park ve bahçelerin çoğu ise zaman içinde olumsuz yön-
de bir değişim geçirmiştir.

Ancak bu konuda yerel yönetimler ve devlet politikası gereğince Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü olarak dünya standartlarında park, meydan ve yeşil alanlar 
oluşturma çabaları süreklilik arz etmektedir. Park ve bahçelerin geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesi adına plan ve projeler gerçekleştirilerek ve özellikle yerli ve 
yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde park ve meydan düzenlemeleriyle 
yeşil yaşam mekanları oluşturulmaktadır. Günümüze kadar süre gelen bu yön-
deki gelişmeler bu alanların sayısal ve niteliksel olarak gelişmesini sağlamıştır.

Yerel yönetimler tarafından İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış ve 
mülkiyet sorunu çözülmüş alanlar projelendirilerek park alanlarına dönüştürül-
mekte ve kentte m² bazında kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttırılmaktadır. 
Bu yöndeki gelişmelerde temel amaç her yaş grubundan insanın sağlıklı gelişi-
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mi için spor alanları, yürüyüş yolları, kültür-fizik alanları, çocuk oyun alanları, 
dinlenme noktaları ve mesire yerleri oluşturularak yeni yeşil alanlar ve tesisleri 
halkın kullanımına sunmaktır.

Resim  9. Dedeağaç Bahçesinin İçinden Bir Görünüş, İÜK. 90581/6

Özellikle değişen kentsel dokuya göre yeşil alanların yapısı da değişmekte-
dir. Özellikle değişen dokuya ve beklentilere bağlı olarak ortaya çıkan millet bah-
çeleri ülkemiz genelinde yayılarak ve hükümet politikaları içinde yer alan önemli 
rekreasyon alanlar olarak değerlendirilmektedir. Şehirlerin hızla betonlaştığı gü-
nümüzde şehrin doğaya kavuşması son derece önemlidir. Bu alanlar kaliteli açık 
hava hizmeti sunan ve rekreasyonel etkinliklere imkân veren bir yapı ile gelişmiş-
tir. Aynı zamanda bu millet bahçeleri sayısal olarak da artmaktadır. 

İnsanlar, çalışma koşullarının ağır şartlarda olması ve şehirleşme sonucu 
kalabalık ortamlarda yaşamalarını sürdümye bağlı olarak rekreasyonel etkinlik-
lere yönelmektedir. Rekreasyonel etkinlikler insanların kendilerini yenilemele-
rine imkân tanır ve çalışma hayatında bireylerin daha verimli olmalarını sağlar. 
Ancak rekreasyonel etkinliklerin gerçekleştirildiği ortamlarda oluşan kirlilik, 
doğal çevrenin olumsuz yönde etkilenmesi gibi sonuçlar da ortaya çıkartabilir. 
Bu tür zararların oluşmaması için öncelikle bilinçli tüketiciler ve çevre dostu 
uygulamalara zorunluluktur. 
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Resim  10. Dedeağaç Bahçesinin Umumi Planı, İÜK. 90581/8

Bu bağlamda bireylerin rekreasyonel etkinlikleri gerçekleştirirken çevresel 
sorunları da dikkate alarak davranması beklenmektedir. Bu çalışma ile birey-
lerin bu konudaki davranışlarını etkileyen bazı etmenlerin neler olduğu öğre-
nilebilir ve bu doğrultuda daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için gerekli 
çalışmalar gerçekleştirilebilir. Ayrıca Türkiye’de bu uygulama sahası ile ilgili 
çalışmaların yetersizliği de bu çalışmanın literatüre katkı sağlaması bakımından 
başka bir önemli noktası olarak görülebilir.

Rekreasyonel etkinliklerden özellikle açık hava rekreasyon faaliyetlerinde 
büyük önem arz eden çevrenin korunması, düzenlenmesi ve çeşitli tahribatlar-
dan korunması oldukça önemli bir husustur. Zira bu sayede kentler için daha 
fazla rekreasyonel etkinlik alanları sağlanabildiği gibi insanların sürdürülebilir 
bir çevrede sağlıklı yaşam sürmelerine imkân tanınabilir. 21

Sürdürülebilir Çevre ve Rekreasyon Alanların Önemi

Üretim ve tüketime bağlı büyüme anlayışının sonucu zaten sınırlı olan do-
ğal kaynakların tahribi ve yeşil ekonomi kavramının önem kazandığı bir anlayı-
şın gelişmesi çevresel değerleri önemli kılmıştır. Tükenen kaynakların yenilen-

21  https://rekreasyonliderleri.wordpress.com/2016/02/15/rekreasyon-ve-cevre
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me kapasitesinin çok zayıf olması gerçeği gelecek kuşaklar için büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda gelişen sürdürülebilir çevre kavramı ve anlayışı 
gelecek kuşakların adeta bir teminatı olmaktadır. Özellikle ülkelerin girişimleri 
ve uluslararası kuruluşların faaliyetleri ile gerçekleştirilen anlaşmalar ve proto-
koller son derece önemli ilerlemeler olarak yer almaktadır. 

Sürdürülebilir çevreyi ele alan en önemli çalışma 1972 yılında Roma Ku-
lübü tarafından yayınlanan “Büyümenin Sınırları” adlı çalışma ile başlamıştır. 
Buna göre doğal kaynaklar ile büyüme arasındaki ilişki sürdürülebilirlik kapsa-
mında değerlendirilmiştir. Daha sonra 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanan Brundland Raporunda, 
çevre ve sürdürülebilir kalkınma, kapsamlı olarak ele alınarak  sürdürülebilir 
kalkınma kavramı tanımlanmıştır. Günümüze kadar çevrenin önemini ve ko-
runmasını içeren ülkeler arası toplantılar süregelmektedir. Çevre politikaları 
konusundaki ilerlemelerin çok yeterli olduğunu söylemek mümkün olmamakla 
birlikte ülkelerin ve uluslararası kuruluşların her zaman gündeminde olmuştur. 
Bu kapsamda hükümetlerin ve yerel yönetimlerin çevre koruma ve çevresel de-
ğerleri koruma ve geliştirme amaçlı faaliyetler süreklilik arz etmektedir. Özel-
likle bu çabaların özünü oluşturan yeşil tasarımlar ve fiziksel çevrenin doğal 
kaynakları değerlendirmeye dayalı tanzimi son derece önemli gelişmelerdir.

Yeşil tasarım ve kaliteli çevre anlayışına sahip rekreasyon alanları, kirliliğe 
ve doğal kaynaklar üzerinde sürdürülemeyecek bir zorlamaya sebep olmadan 
çevrenin korunması ve güzelleştirilmesinde önemlidir. Bu yöndeki düzenleme-
ler kullanılabilir doğal kaynaklar üzerindeki basıncı azaltmalı ve park ve bahçe 
dizaynları yerel ve kültürel geleneklerle bütünleşmelidir. Tarih boyunca bahçe-
ler, parklar ve mesire yerleri hem önemli rekreasyon alanları hem de çevresel 
değerlerin korunmasında ve güzelleşmesinde önemli merkezler olmuştur. Bu 
rekreasyon alanları aynı zamanda şehrin imajı üzerinde de olumlu etki yarat-
maktadırlar. Şehir yoğunluğu içinde rekreasyonel etkinlik ihtiyacını gidererek 
bölgede yaşayan insanların ruhsal ve zihinsel gelişimin de katkı sağlamaktadır. 
Yeşil alanlar, hava kirliliğini ve gürültüyü azaltarak, iklim üzerinde olumlu etki 
yaratarak bulunduğu çevrenin kalitesini artırıcı ve insan sağlığını olumlu yönde 
etkiyici bir özelliğe sahiptir. Rekreasyon alanlarının tasarımında çevrenin, yerel 
halkla kaynaşmadığı bir sürdürülebilir gelişme yeterli olmamakta ve süreklilik 
arz etmemektedir. 
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Resim  11. Beyrut Hamidiye Bahçesi, İÜK. 779-44/99

Resim  12. Kahire Millet Bahçesindeki Hurma Ağaçları, İÜK. 90565/16
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Resim  13. Kahire Millet Bahçesi, İÜK. 90565/18

İstanbul’un Mesire yerlerini gösterir bir harita
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SONUÇ
Bu çalışmada sürdürülebilir çevre kapsamında rekreasyon alanların çev-

reye olan etkileri,  çevresel değerler ve rekreasyonel etkinliklerin katkıları açı-
sından değerlendirilmiştir.  Rekreasyonel alanlar olan tüm yeşil alanlar yani, 
parklar, bahçeler, mesire yerleri ve piknik alanları, spor, eğlence ve kültürel 
etkinlikler bakımından önemlidir. Bu alanlar insan ve toplum sağlığı üzerinde 
etkili olurken iş yaşamında bireyin verimli ve üretken olmasını sağlar. Tarih 
boyunca yeşil alanlar insanların rekreaktif etkinliklere katılımda önemli olduğu 
görülmektedir. Özellikle şehirlerin içinde önemli rahatlama alanları olan bah-
çeler belirli planlar dahilinde ve çok farklı etkinlik alanlarını da kapsayan bir 
yapıda gerçekleştirilmiştir. 

Yukarıda sırasıyla yer alan resimlerde görüldüğü gibi yeşil alanların açık 
hava etkinlikleri bakımından önemli mekânlar olduğu ve çevrenin yeşil ve do-
ğal dokusu bakımından önemli olduğu görülmektedir. Bu sebepler son günlerde 
hız kazanan millet bahçeleri ise şehrin yeşil alanlarının genişlemesine ve olumlu 
bir imaj yaratılmasına ve toplumun fiziksel ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı 
sağlayacak rekreasyon etkinliklerinin gerçekleştirilmesine son derece önemli 
katkı sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenen bu yeşil 
alanlar sürdürülebilir çevrenin sağlanması bakımından da önem arz etmektedir. 

Açılışı gerçekleştirilen Millet Bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan mik-
tarının büyük ölçüde arttırmaktadır. Sadece bu projeler sayesinde İstanbul’da 
kişi başına düşen yeşil alan oranını yüzde 10 artacaktır. 2211.7 milyon metrekare 
alan üzerine inşa edilecek Millet Bahçesi’ne 3 milyon ağaç dikilecek. Seyir ve 
gözlem kulesi, havacılık müzesi ve Yeşilköy Enerji Ormanı’na ev sahipliği ya-
pacak alanda; bisiklet ve yürüyüş yolları, gölet, botanik parkı, organik bostan 
ve meyve bahçeleri, üretim seraları, spor sahaları, macera parkları, çocuk oyunu 
alanları, kültür terasları ve mesire alanları oluşturulacak. 23Etniklik bakımından 
oldukça faaliyetlerin geniş alana yayılması bireylerin ve şehrin yararına olmak-
tadır.

Yukarıda sırasıyla yer alan resimlerde görüldüğü gibi yeşil alanların açık 
hava etkinlikleri bakımından önemli mekânlar olduğu ve çevrenin yeşil ve do-
ğal dokusu bakımından önemli olduğu görülmektedir. Bu sebepler son günlerde 

22  https://csb.gov.tr
23  https://www.ibb.istanbul
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hız kazanan millet bahçeleri ise şehrin yeşil alanlarının genişlemesine ve olumlu 
bir imaj yaratılmasına ve toplumun fiziksel ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı 
sağlayacak rekreasyon etkinliklerinin gerçekleştirilmesine son derece önemli 
katkı sağlayacaktır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenen bu yeşil 
alanlar sürdürülebilir çevrenin sağlanması bakımından da önem arz etmektedir.
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVRE 
YÖNETİM UYGULAMALARI

Sezgi GEDİK

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler MYO, Turizm ve Otel  
İşletmeciliği, İstanbul / Türkiye

Öz: Turizm doğrudan çevre ile ilişkisi bulunan sektörlerden biridir. Özel-
likle 1980’li yıllar itibari ile sürdürülebilir turizm, eko-turizm, yeşil turizm gibi 
kavramların konuşulmaya başlanması, kitle turizminin yaygınlaşması, turizm-
den kaynaklanan çevre sorunlarının gündeme gelmesi ile turizm ve çevre iliş-
kisinin önemi daha da ortaya çıkmış, bu hususta çalışmalar yapılmaya başlan-
mıştır. Turizm için doğal kaynakların sürdürülebilir olması hayati bir öneme 
sahiptir. Deniz-kum-güneş turizmi, deniz turizmi, spor turizmi, kış turizmi gibi 
çok sayıda turizm çeşidi temiz, sürdürülebilir bir doğaya ihtiyaç duyar. Bu se-
beple turizmin çevre üzerinde yarattığı baskının olumlu yönde geliştirilmesi ve 
olumsuzlukların en aza indirilmesi için uygun önlemlerin alınması gerekmek-
tedir.  Dünyada özellikle konaklama işletmelerine yönelik olarak başlatılan çok 
sayıda uluslararası çevre yönetim uygulamaları bulunmaktadır. Çevre bilincinin 
giderek artması ile çevreye duyarlı turist profilinin oluşması bu uygulamaların 
yapılmasını zorunlu bir hale getirmektedir. Enerji tasarrufu, su tasarrufu, katı 
atık yönetimi, dönüşüm gibi konular üzerine yoğunlaşan bu uygulamalar hem 
işletme için uzun dönemli tasarruf aracı olurken hem de misafirler açısından bir 
pazarlama politikası haline gelmiştir. Türkiye’de yer alan konaklama işletmeleri 
de bu uygulamalardan faydalanmakta ve belge alan işletme sayıları gün geçtik-
çe artmaktadır. Mavi Bayrak, Yeşil yıldız gibi belgelendirme sistemlerinin de 
uygulanmaya başlaması ile bu konudaki duyarlılık giderek artmaktadır.  Bu ça-
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lışmada turizm ve çevre ilişkisi üzerinde durularak, Dünya’da ve Türkiye’deki 
çevre yönetim uygulamaları ele alınmıştır. 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT APPLICATIONS IN 
ACCOMMODATION SECTOR

Abstract: Tourism is one of the sectors that are directly related to the envi-
ronment. The importance of the relationship between tourism and environment 
has started to be done especially in the 1980s as the concepts of sustainable 
tourism, eco-tourism, green tourism are started to be talked, mass tourism has 
become widespread, the environmental problems arising from tourism. Susta-
inable natural resources are vital for tourism. Sea-sand-solar tourism, sea tou-
rism, sports tourism, winter tourism, such as a variety of tourism needs a clean, 
sustainable nature. For this reason, it is necessary to take appropriate measures 
to improve the pressure posed by tourism on the environment and to minimize 
the negativity.  There are many international environmental management prac-
tices initiated especially in the world for accommodation companies. With the 
increasing environmental awareness, creating an environmentally sensitive tou-
rist profile makes these applications compulsory. These applications focusing 
on energy saving, water saving, solid waste management and transformation 
have become a long-term savings tool for the business as well as a marketing 
policy for the guests. In this study, with an emphasis on tourism and the envi-
ronment relationship is discussed environmental management practices in the 
world and Turkey.

GİRİŞ

Turistler genellikle doğal güzellikleri görmek, bu bölgede dinlenmek, eğ-
lenmek ve etkinliklere katılmak için seyahat ettiklerinden turizm sektörü de yo-
ğun olarak doğal çekiciliklerin bulunduğu destinasyonlarda gelişme göstermek-
tedir. Kitle turizminin yaşandığı deniz-kum-güneş turizminin alternatifi olarak 
gelişen, kırsal turizm, eko turizm, tarım turizmi gibi farklı turizm çeşitleri de 
doğa ile birebir ilişki içindedir. Dolayısıyla doğal çekiciliğin olmadığı bir bölge-
de turizmin gelişmesi beklenemez. Ayrıca turizmin gelişim gösterdiği bölgede 
çevreyi koruduğu, güzelleştirdiği, altyapı yatırımlarını sağladığı da bilinmek-
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tedir. Bu yönlü bir gelişim çevre üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Bu 
sebeplerle turizm işletmelerinin doğal çevre ile ilişkisi oldukça önemlidir.

Doğal çevreye yönelik uygulamalar 20 yılı aşkın süredir devam etmekte-
dir. Özellikle konaklama işletmeleri üzerine yoğunlaşan bu çalışmalar işletme-
ler açısından ciddi bir tasarruf aracı olurken, önemli bir pazarlama aracı olarak 
da kullanılmaktadır. Konaklama işletmelerinin kuruluş yer seçiminden, faaliyet 
sürecine ve devam eden yatırımlarında çevre en önemli unsurlar içinde yer al-
maktadır. Özellikle artık otel projeleri güneş enerjisi kullanımı, atık yönetimi ve 
geri dönüşüm gibi konuları da kapsamına almaktadır. 

Bu kapsamda geliştirilen çevre yönetim uygulamaları sayıları ve katılımcı-
ları da giderek artmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu süreçte çok sa-
yıda konaklama işletmesi artık çevreye duyarlı işletmeler kapsamında sergilen-
mektedir. Özellikle kıyı şeridinde bulunan Akdeniz ve Ege Otelleri bu konulara 
ciddi bir yatırım yapmaktadır. Bununla birlikte İstanbul gibi zincir otellerinde 
yer aldığı şehir otellerinde sayıları giderek artmaktadır

TURİZM ve ÇEVRE İLİŞKİSİ

Genel olarak turizm sektörü ile çevre ilişkisi aşağıdaki gibi sıralandırılabilir. 
Ancak çalışma konusu itibari ile turizm ve fiziksel çevre üzerinde durulacaktır. 

•	 Turizm ve sosyo-kültürel çevre ilişkisi
•	 Turizm ve ekonomik çevre ilişkisi
•	 Turizm ve teknolojik çevre
•	 Turizm ve politik çevre
•	 Turizm ve fiziksel çevre

Turizm özellikle 1980’li yıllar itibari ile sürdürülebilir turizm, yeşil turizm, 
ekolojik turizm gibi kavramları bünyesine katarak çevre ile olan ilişkisini daha 
olumlu bir boyuta taşımıştır. Sürdürülebilir turizm kapsamında ele alınan eko-
lojik politikalar hem ülke turizm politikalarını hem de turizm sektöründe yer 
alan işletmeleri önemli şekilde etkilemiştir. Ekolojik politika kavramı; hava, su, 
toprak kirlenmesi, erozyon ve biyolojik varlık kayıplarının, doğal estetik değer-
lerin niteliklerinin kaybının, küresel iklim değişikliklerinin önüne geçilebilmesi 
ile gerekli tedbir ve iyileştirmeler yapılabilmesini sağlayıcı hedefler içermekte-
dir. Ayrıca, ekolojik politikalar; ekosistemin taşıma kapasitesine karşı dikkatli, 
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doğal üretim çevrimi ile kaynak tüketim hacmi oranlarını dengeleyici, turistik 
ve kentsel yerleşmelerde iklimsel ve meteorolojik kriterleri dikkate alan yakla-
şımlar içermektedir (Gündüz, 2004;62). 

Bu gelişimler turizmin sadece bir seyahat, bir konaklama eylemi ya da 
ekonomik ve sosyal bir faaliyet değil aynı zamanda çevresel etkileşimi güçlü 
olan bir sektör olduğunu göstermiştir.  Turistlerin beklentileri ve davranışları 
da bu doğrultuda değişim göstermiş çevreye duyarlı, çevre dostu turist profili 
oluşmuştur. 2000’li yıllardan sonra giderek artan çevre dostu turist, beraberinde 
çevre dostu işletmelerinin de sayılarının artmasını sağlamıştır.  

Turizm ve çevre ortak bir ilişkiyi simgeleyen kavramlardır. Çevre, bir tu-
rizm kaynağı olma özelliğini taşırken, turizmin en önemli etkileri de çevreye 
olmaktadır. Bu ilişkilerin yaşamsal nitelikte olduğu, turizmin var olması için 
çevrenin yaşaması gerektiği ortadadır (Küçüktopuzlu, 1991). Turizm, bir yan-
dan doğal kaynakları yoğun bir biçimde kullanan, bir yandan da korumak zo-
runda olan bir sektördür. Turizm ile çevre arasında üç önemli öge bulunmaktadır 
(Demirtaş, 2011:330):

•	 Fiziksel çevrenin birçok ögesi turistler için çekim kaynağıdır. 

•	 Turizm tesisleri ve altyapısı, çevrenin bir yönünü oluşturur. 

•	 Turizmin gelişmesi ve bir alanın çevresel kullanımı çevresel etkiler ya-
ratır. 

Wall ve Mathieson (2006) aktarımına göre, aslında birbirine zıt olan bu 
olgular arasında 3 farklı ilişkinin varlığından bahsedilebilir (Öztürk, 2009:11);

1. Turizm ve çevre koruma, her iki olgunun da kendi perspektifini belirle-
mesi, izole olması ve birbirleri ile çok az kontak kurmaları ile mümkün olabilir. 
Çevrede meydana gelen önemli değişimlerin, kitle turizminin artışıyla oluşma 
eğilimi nedeni ile bu durumun uzun periyotlarda olması pek mümkün değildir. 
Bu durumda ilişki, ortak yaşamaya ya da çatışmaya kaymaktadır. 

2. Turizm ve çevre koruma, karşılıklı destek ya da ortak yaşama ilişkile-
riyle birbirlerinden yararlanabilirler. Çevre koruma açısından, çevresel koşullar, 
orijinal durumlarına en yakın halde bırakılmakta, aynı zamanda, onları görmek 
ve tecrübe etmek isteyen turistlere alanı cazip hale getirerek turizmi geliştir-
mektedir. Bu durumun sağlandığı çok az mekan bulunmaktadır. 
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3. Turizm ve çevre özellikle turizmin çevreye zarar vermesi ile çatışma 
halinde de olabilir. Çoğu turizm-çevre ilişkisi bu kategoride ele alınmaktadır. 
Bu durumun çözümü olarak yapılan iyileştirici eylemler ise, genellikle geri dö-
nülemez etkilere çoktan ulaşan zararlardan sonra oluşturulmaktadır.

Turizm ve çevre arasındaki ilişki yıllara göre Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 
incelendiğinde özellikle 1970’ler de turizm ve çevre arasındaki ilişkiye deği-
nildiği, 1990’lar da bu ilişkinin derinleştiği, 2000’li yıllar itibari ile de artık 
bir turizm ve çevre ilişkisine yönelik çalışmaların başladığı, bilincin oluştuğu 
görülmektedir. 

Tablo 1. Turizm ve Çevre Arasındaki İlişki

Evreler Çevre Tutumu Turizm Tutumu

1950’ler -Faydalan ve kullanma dönemi. 
2. Dünya Savaşı sonrasındaki 
koşulları iyileştirmek ve gönenç 
yaratmak amacıyla bir araç 
olarak kullanım.

- Keşfetme ve ilgi dönemi. 
-Uluslararası turizm kısıtlı ve sade-
ce elit kesin tarafından gerçekleşti-
rilmekte. 
-İç turizme katılım daha fazla

1960’lar  -Çevre bilincinin artışı, - Ame-
rika’da çevreye zarar veren ta-
rımsal üretimi aleyhine kitaplar 
yazılması,
-Çevrebilimin ve akademik 
disiplinin gelişmeye başlaması.

-Gelişme ve büyüme. Çevre unsur-
ları atraksiyon mahiyetinde. 
-Uluslararası turizme kitlesel katı-
lımın ve batı Akdeniz’de turizmin 
turizm gelişiminin başlaması, 
-Turizm gelişimi ile ilgili çevre 
duyarlılığı yok.

1970’ler -Kurumsallaşma. ABD’de Çevre 
Koruma Dairesi’nin kurulması.
 -Tarımsal gübre ve böcek ilaçla-
rına karşı bilincin artması; 
-Hava ve su kirliliği ile ilgili 
kaygılar.
 -Stockholm Çevre Konferansı, 
Roma Raporunun (Gelişmenin 
Limitleri, 1972) yayımlanması,
 -Bilimsel çevrelerde küresel 
kirlilik ve küresel ısınma konu-
larının ele alınması; 
-Greenpeace Örgütünün kurul-
ması. (1971)

-Büyüme ve başarı dönemi. 
-Bilimsel çevrelerde turizmin 
bacasız sanayi olmadığının farkına 
varılması; 
-Kitle turizminin doğu Akdeniz’e 
yayılması; 
-Pazarlama ve turizmin etkileri 
konusunda akademisyenlerin araş-
tırmaları. 
-OECD’nin bir komite oluşturarak 
turizm ve çevre konusunda çalış-
maya başlaması
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1980’ler -Çevredeki toksik maddelerle 
ilgili kaygılar. 
-Medyanın küresel ısınma, asit 
yağmurları ve ozon tabakasının 
delinmesi konuları üzerinde 
kamuoyu oluşturması; 
- Çernobil nükleer kazası; yağ-
mur ormanlarının yok olmasına 
karşı toplumsal tepki oluşması; 
- Yeşil tüketiciliğinin başlaması.

-Genişleyen dünya pazarları ve tek-
nolojik ilerlemeler. 
-Turizmin mekânsal büyümesinin 
devam ederek Güneybatı, Asya ve 
Pasifik’e ulaşması; 
-Karayip Adalarında kitlesel tu-
rizm; 1980’lerin sonunda gelenek-
sel turizm destinasyonlarında turist 
sayısının azalması; 
-Turizmin az gelişmiş ülkelerde bir 
kalkınma aracı olarak görülmesi; 
- Tourism Concern ve Ecotourism 
Society gibi baskı kuruluşlarının 
kurulması

1990’lar -Kalkınma, genetiği değiştiril-
miş organizmalar ve yağmur 
ormanlarındaki azalma konula-
rında protestolar;
-Dünya ticaretindeki eşitsizlik; 
-Çevre konusundaki küresel 
duyarlılığın devam etmesi;
 - Rio Konferansı, 
-Organik yiyeceğe olan ilginin 
artması. 

-Daha fazla turistin çevresel bilince 
sahip olmaya başlaması; 
-Turizm endüstrisinin de çevre 
konusunda bilincinin ve sorumlulu-
ğunun artması; 
-Sürdürülebilir turizm eko-turizm, 
yeşil turizm, kırsal turizm kavram-
larının popüler hale gelmesi.

2000’ler -İklim değişiklikleri 
-Ormanların yok olması 
-Çölleşme ve küresel etkiler 
-Dünya ülkelerinin Kyoto Proto-
kolü’nü kabullenmesi
-Sürdürülebilir Gelişme (Johan-
nesburg) Zirvesi
- Kazalar ve denizlerin kirlen-
mesi 

-Sürdürülebilir gelişme ve turizm 
bilincinin yerleşmesi. Sürdürü-
lebilir tarım ve kırsal gelişmenin 
desteklenmesi. 
-Bilinçli tüketim. Temiz yiyecekler, 
doğal tedavi yöntemleri.

Kaynak: Hudman E. Lloyd (1992); “Turizmin Rolü ve Çevre Sorunları ile Gelecekteki Olası 
Etkilerine Yaklaşım”, Turizmde Seçme Makaleler:16 – Özel S. Turizm ve Çevre, TUGEV Yayı-

nı, No:24, İstanbul, s. 26
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Turizmin Çevre Üzerinde Olumlu Etkileri

Turizm ve çevre arasındaki ilişkinin olumlu ve olumsuz sonuçları oluşabil-
mektedir.  Turizm temiz bir çevreyi teşvik eden önemli bir unsurdur. İnsanlar 
çevre kalitesinin yüksek olduğu destinasyonları tercih ederler. Bu sebeple hava, 
su, gürültü, çöp ve diğer çevre problemlerinin kontrol edilmesi, katı ve sıvı 
atık tesislerinin kurulması, çevre estetiğinin sağlanması, çevreye uygun mimari 
tasarım yapılması, gibi çabalarla temiz bir çevre yaratılması özendirilmekte-
dir. Turizmin çevre üzerindeki en olumlu etkileri aşağıdaki gibidir (Kuşluvan, 
1999:84; Avcıkurt, 2003:33).

•	 Önemli doğal alanların ve varlıkların korunması; Turizm etkinlikleri 
sayesinde deniz yaşamı, ulusal ve bölgesel parkların geliştirilmesi ve 
yaban hayatının korunması sağlanır. Turizm sayesinde arkeolojik ve ta-
rihi mekânlar korunur bu alanların tahrip edilmesinin önüne geçilir. Bu 
sayede ülkelerin kültürel mirasının yok olması engellenmiş olur.

•	 Arkeolojik, tarihsel ve mimari değeri olan insan yapımı eserlerin ko-
runması; Turistlerin hem doğal hem de yapay çevreye gösterdikleri ilgi 
sebebiyle çevresel alanlar yerel halk tarafından daha fazla korunur

•	 Altyapının iyileştirilmesi; Turizm icra edildiği bölgede alt yapının geliş-
mesi yönünde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Yollar, havaalanları, su 
temini, kanalizasyon ve iletişim imkânları turizm etkinlikleri sayesinde 
geliştirilir veya iyileştirilir. 

•	 Çevre bilincinin ve kalitesinin artması; kamu yönetimi ve turizm işlet-
melerinin çevre bilincinin gelişimine yönelik çalışmaları görünürlük 
kazanır

Turizmin Çevre Üzerinde Olumsuz Etkileri

Turizmin yoğunlaştığı, kitle turizminin görüldüğü bölgeler genellikle doğal 
çekicilikleri olan destinasyonlar. Bu yoğunluğun doğal alanların bozulması, kir-
lenmesi gibi ciddi çevresel sorunlara sebep olduğu görülmektedir.  Tablo 2’de 
turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkileri yer almaktadır. Tabloya göre ekolo-
jik dengenin bozulması,  yok edilmesi, aşırı yapılaşma gibi ciddi sorunlar bölge 
halkını aynı zamanda gelen turistleri de olumsuz etkilemektedir. 
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Tablo 2. Turizmin Doğal Çevre Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Etmenler Doğal Çevre Üzerine Etkisi Açıklama

Aşırı kalabalık Çevresel stres, 
Yaban hayatında görülen 
davranış değişiklikleri

Taşıma kapasitesi aşılma-
sı, stres, yer değiştirme

Aşırı yapılaşma Köy – kentlerin (varoşlar) 
ortaya çıkması, aşırı yapı-
laşma

Plansız kentleşmenin 
getirdiği sorunlar

Rekreasyon 
- Hız botları 
- Balıkçılık 
- Av safarileri

Yabani hayatın yok edilmesi 
Kaynakları tüketme

Ses kirlenmesi, aşırı kul-
lanma, yavrulama dönem-
lerinde daha korunmasız 
olma,

Kirlenme 
- Ses (Gürültü, radyo-
aktif kirlilik, radyolar, 
vb.) 
- Atık 
- Kötü kullanma

Doğal seslerin bozulması 
Doğal çevrenin yok edilmesi 
Yabani yaşam yerlerinin 
çöplüğe çevrilmesi

Yabani yaşam unsurlarını 
rahatsız etme 
Türleri tehlikeye atma 
Doğal özelliklerin yok 
edilmesi

Yaban hayvanlarının 
beslenmesi 

Davranış değişikliği, turist-
ler için tehlike arz etme

Orada yaşayan hayvanla-
rın bölgeden ayrılmaları

Motorlu Araçlar 
- Hızlı Kullanım 
- Oto yollar harici 
kullanım 

Doğal yaşamın yok olması 
Toprak ve bitki örtüsüne 
zarar

Ekolojik değişiklikler, toz 
Yabani yaşam üzerinde 
rahatsızlık.

Diğerleri 
-Hatıra toplama 
- Kamp ateşleri
-Yollar ve kazılar 
-Yapay su delikleri, tuz 
üretimi
-Egzotik bitkiler ve 
hayvan yetiştirme

Doğal çekiciliklerin yiti-
rilmesi Doğal süreçlerin 
kesintiye uğratılması, yaban 
hayatının çeşitliliğinde 
azalma, 
Hayvan çevresinin yıkımı 
ve kaybı
 Doğal olmayan bir yabani 
hayatın yaratılması 
Bitki örtüsüne zarar verme 
Vahşi hayvanlarla rekabet

Deniz kabukları, nadir 
bitki koleksiyonları 
Doğal enerji akımının 
kesintiye uğraması 
Gereksinim duyulan 
toprağın başka yere 
taşınması, 
Halkta kafa karışıklığı

Kaynak: Kahraman, N., Türkay, O., (2004). Turizm ve Çevre, Detay Yayını, Ankara, s. 46
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TURİZM ve ÇEVRE YÖNETİM UYGULAMALARI

Çevresel yönetim uygulamaları, işletmelerin doğal çevreye bakış açısı, ya-
sal zorunluluklar, müşteri beklentileri gibi birçok faktöre bağlı olarak şekillen-
mektedir. Her işletme belli bir oranda çevre yönetim faaliyeti uygulamakla bir-
likte bu uygulamaların içeriği, işletmenin gerçekten çevre odaklı mı (proaktif) 
yoksa sadece yasal zorunluluklar çerçevesinde mi (reaktif) çevreci olduklarının 
göstergesidir. Bununla birlikte hizmet sektörü için net bir çevre yönetim uygu-
laması/programı tespit etmek zordur. Çünkü bu sektörde çevresel mevzuat ve 
yönetmeliklere daha az önem verilmekte ve çevresel konular neredeyse göz ardı 
edilmektedir (Hutchinson, 1996, s.12).

Turizmde faaliyet gösteren işletmeleri genel olarak ulaşım işletmeleri, ko-
naklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, yeme-içme işletmeleri, eğlence/rekre-
asyon işletmeleri olarak beş başlık altında toplanmaktadır. Turizmin çevre ile 
olan ilişkisi tüm işletmeleri etkilemesine rağmen çevreye yönelik politikaların 
yoğun olarak uygulandığı işletmeler konaklama işletmeleridir. Konaklama iş-
letmelerinin bir bölgede inşa edilmesinden başlayan çevre politikaları, faaliyete 
açılması, kullandığı çevresel alan üzerinde oluşturduğu baskının her yıl denet-
lenmesi ile devam eder.  

Konaklama işletmelerinin çoğunluğunun, çevre korumaya yönelik enerji, 
su ve atık konularında çeşitli uygulamalar yaptıkları görülmektedir. Zincir ve 
bağımsız otel yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu da konaklama faaliyetleri-
nin doğal çevreye olan olumsuz etkisinin farkında olduğu saptanmıştır (Bohda-
nowicz, 2005:189).  Çevre yönetim sistemleri otuz yılı aşkın bir süredir turizm 
endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek turizm tedarikçilerine 
yardımcı olmaktadır (Mihalic, 2000; Sasidharan ve diğ., 2002). Turizmde çevre-
nin korunması, sürdürülebilir turizm kapsamında Türkiye’de turizm işletmeleri 
tarafından en çok kullanılan uluslararası çevre yönetim sistemi etiketleri aşağı-
daki gibidir.  

•	 LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design), USGBC 
(Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından oluşturulmuş yeşil bina sertifika-
sıdır. Green Business Certification Instute (GBCI) tarafından verilen LEED ser-
tifikası, yeni inşa edilen binalara ve mevcut binalara verilebilmektedir. LEED 
dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikasıdır. 
LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen Çevreye Duyarlı 
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Yapı Sertifikasıdır (www.leedsertifikasi.com).  Bina ve kent ölçeğinde sürdü-
rülebilir tasarım, inşaat ve işletme kriterlerini ortaya koyan LEED, çalışmalar 
sonucunda binaların ne kadar enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı oldu-
ğunu değerlendirip, LEED Certified, LEED Silver, LEED Gold ve LEED Platin 
olmak üzere 4 farklı seviyede sertifikalandırır. 2012 yılında inşa edilen Amplio 
Hilton Garden Inn Golden Horn, Amerika dışında LEED Gold sertifikasına sa-
hip ilk otel projesidir.  Projede, %40 su tasarrufu ile %23 enerji tasarrufu sağ-
lanmaktadır. Kullanılan malzemelerin %34’ü yerel malzemelerden seçilmiştir 
(https://yesilmalzemeler.com.tr/News/srdrlebilir---yesil-oteller-tasarim-dergisi.
html). 

•	 ISO 14000 ve ISO 14001, ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün 
haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında 
çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve ön-
lemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini 
sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organi-
zasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir. ISO 14000 bir ürün 
standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği 
ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeli-
ne dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafın-
dan tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar (http://www.standartkalite.com/
iso14001_nedir.htm).

Bu standart ailesi içerisinden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı-
na göre Çevre Yönetim Sistemi Kurulur ve ISO 14001 Standardına göre dene-
tim yapılır. Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili ISO 14000 Standart Ailesi aşağıdaki 
standartlardan oluşur (https://www.isokalitebelgesi.com/iso-14001-standartla-
ri-nelerdir-iso-14000-standart-ailesi-iso-14001-standardi-iso-14004-standar-
di-nedir) 

	TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Şartlar ve Kullanım Kıla-
vuzu

	TS ISO 14004 Çevre yönetim sistemleri - Prensipler, sistemler ve des-
tekleyici tekniklere dair genel kılavuz

	TS EN ISO 14006:2011 Çevre yönetim sistemleri-Ekotasarım ile ilgili 
kılavuz
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	TS EN ISO 14015 Çevre yönetimi - Kuruluşların ve yerleşim alanları-
nın çevre açısından değerlendirmesi

	TS EN ISO 14031 Çevre Yönetimi- Çevre Performans Değerlendiril-
mesi- Kılavuz

	TS EN ISO 14040 Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – İl-
keler ve çerçeve

	TS EN ISO 14044 Çevre yönetimi – Hayat boyu değerlendirme – Ge-
rekler ve kılavuz

	TS EN ISO 14045  Çevre yönetimi - Ürün eko-Verimlilik değerlendir-
mesi sistemleri - Prensipler, TS ISO 14050 Çevre Yönetimi - Terimler 
ve Tarifler

	TS EN ISO 14051 Çevre yönetimi-Malzeme akış harcama hesabı-Ge-
nel çerçeve

	TS EN ISO 14063 Çevre yönetimi - Çevresel iletişim - Kılavuzlar ve 
örnekler kurallar ve ilkeler gibi standartları vardır.

•	 GreenGlobe, dünyanın 40’tan fazla ülkesinde sürdürülebilir turizm 
konusunda sertifika ve danışmanlık hizmeti veren, uluslararası geçerliliği olan 
bağımsız denetleme kuruluşudur. Sürdürülebilir Turizm için Green Globe Ulus-
lararası Standardı tarafından 20 yıl önce seyahat ve turizm için geliştirilen ilk 
standart oldu. Bugün Green Globe Seyahat Sorumlumluları ve Eko Turizm Li-
derleri tarafından sürdürülebilirlik sertifikasyonu en üst düzey olarak kabul edil-
mektedir (http://www.turizmaktuel.com/haber/constance-hotels-e-green-glo-
be-sertifikasi).

Yirmi yıldan fazla süredir Green Globe, uluslararası seyahat ve turizm en-
düstrisini oluşturan çeşitli sektörler için sürdürülebilirlik sertifikası sağlamak-
tadır. Green Globe Sürdürülebilirlik Uluslararası Standardı, konaklama ve mi-
safirperverlikten ulaşım ve tur operatörlerine, konferans alanlarına ve toplantı 
planlayıcılarına, ayrıca yönetim ve halkla ilişkiler firmalarına kadar çok çeşitli 
işletme türlerine uygulanmıştır. İşletmeye sağladığı faydalar aşağıdaki gibidir 
(https://greenglobe.com/benefits/);

	Daha yüksek verimlilikten maliyet tasarrufu ve düşük kullanım ve kay-
nak kullanımı

	Artık doğrulanmış yeşil kimlik bilgileri bekleyen tüketicilerle bağlantı
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	Operasyon işlemlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi yoluyla 
daha iyi risk yönetimi

	Sektörlerinde liderlik grubuna katılmak

	İşletmelerin yeni yeşil boyutuna bağlı marka itibarını arttırmak

Türkiye’de Mövenpick Hotel İstanbul ve Mövenpick Hotel Izmir Grrenglo-
be  sertifikası alan otellerdendir. 

•	 GTBS (Green Tourism Business Scheme),  GTBS, 1997 yılında baş-
latılan ve özellikle İngiltere’de 2000’in üzerinde üyesi bulunan, sürdürülebilir 
turizm sertifikasyon programıdır (Jarvis vd., 2010, s. 86). İşletmelere aşağıdaki 
başlıklar kapsamında fayda sağlamaktadır (https://www.green-tourism.com/).

	Maliyet Tasarrufu, 

	Sorumlu İş

	Müşteri Deneyimi

	Rekabet Avantajı

	Değerlerini Paylaş 

•	 Travelife (Sustainability in Tourism), 2007 yılında kurulmuş olan 
Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi, seyahat ve turizm endüstrisinde sürdürüle-
bilir uygulamaları teşvik etmeye yönelik bir girişimdir. Travelife girişimi, tur 
operatörleri ve seyahat acentelerinin turizm tedarik zincirindeki merkezi rolüne 
dayanmaktadır. Tedarikçiler ve alıcılar arasındaki bu eşsiz konumları onlara tü-
ketici taleplerini, satın alma politikalarını ve destinasyonların gelişimini etki-
leme şansı vermektedir. Bu da, destinasyonların sürdürülebilir kalkınması ile 
çevresel ve kültürel anlamda korunmasına gözle görülür bir katkıda bulunma-
larını sağlamaktadır. Travelife şirketlere işletmelerinde ve tedarik zincirlerinde 
olumlu bir değişim yaratmaları için gereken bilgiyi, çözümleri ve araçları sun-
mayı hedeflemektedir. Travelife iki başlık altında etkinlik gösterir (http://www.
travelife.org/Hotels/landing_page.asp);

	Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri İşletmeleri, ECEAT-Projects 
tarafından yürütülen bu sistem, sürdürülebilirlik planlaması, yöneti-
mi ve raporlaması için çevrimiçi eğitim ve pratik araçlar sunmaktadır. 
Eğitim ve araçlar her büyüklükteki şirkete uygun olup ofis işleri, teda-
rik zinciri, destinasyonlar ve müşteriler de dahil olmak üzere seyahat 
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işletmelerinin tüm yönetim alanlarını kapsamaktadır. Seyahat şirketi, 
tur operatörleri ve seyahat acenteleri için Travelife standartlarına uy-
ması halinde “Travelife Ortağı” veya “Travelife Sertifikalı” statüsü 
kazanabilmektedir.

	Otelle ve Konaklama, İngiltere Seyahat Örgütü olan ABTA tarafından 
işletilen bu sistem, otel ve konaklama tesislerine sosyal ve çevresel et-
kilerini yönetme ve sürdürülebilirlik başarılarını müşterilerine anlatma 
konusunda yardımcı olmaktadır. Otel yöneticileri basit bir çevrimiçi 
kontrol listesi kullanarak sürdürülebilirlik performanslarını kontrol 
edebilmekte, bu konuda geri bildirim alabilmekte ve ilerlemelerini iz-
leyebilmektedir. Oteller, sürdürülebilirlik kriterlerine uymaları halinde 
Travelife Bronz, Gümüş veya Altın ödülünü alacak; bu ödülü web si-
teleri, kırtasiye malzemeleri ve kendi tesislerinde gururla sergileyebi-
leceklerdir.

Şu ana kadar dünyanın dört bir yanında yaklaşık 17.000 konaklama tesisi 
Travelife Sürdürülebilirlik Sistemi’ne kayıt olmuş, 1.500’ü bağımsız bir dene-
timden geçmiş, 500’den fazlası ise Travelife ödülü almıştır. Türkiye’de bulunan 
üyeleri aşağıdaki gibidir(https://www.travelife.info/index_new.php?menu=cer-
tifiedcompanies&lang=tr)

	Mithra Travel
	Amber Travel - Simena Turizm A.Ş.
	Do it ! Adventure Turkey
	GVN TRAVEL
	TİVRONA TOURS
	RACE RENT A CAR
	Artemys

•	 Green Key, Danimarka’da HORESTA (Danimarka’da otel, restoran 
ve turizm endüstrisi birliği), Danimarka Açık Hava Konseyi ve Danimarka Tu-
rizm Yöneticileri Birliği tarafından 1994’te başlatıldı. Günümüzde 54 ülkede 
2,500’den fazla Yeşil Anahtar işletmesi ödüllendirilmiştir (http://www.green-
key.global/). Uluslararası alanda çevreye duyarlı tesislere verilen ödüller arasın-
da en çok bilinen ve en fazla sayıda tesise verilmiş çevre ödülüdür. Türkiye’de 
konaklama tesislerine verilen Yeşil Anahtar Ödülü 2011 yılında Türkiye Çevre 
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Eğitim Vakfı tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye 54 ülke arasında 87 
Yeşil Anahtarlı Oteli ile 7. sırada yer almaktadır. Yeşil Anahtar Ödülü Kriterleri 
13 ana başlıktan oluşmaktadır (http://www.turcev.org.tr/V2/Default.aspx);

	Çevre Yönetimi 

	Atık Yönetimi 

	Enerji Tasarrufu  

	Su Tasarrufu 

	Yıkama ve Temizleme 

	Personel Eğitimi 

	Yiyecek ve İçecek 

	Misafirlerin Bilgilendirilmesi ve Bilinçlendirilmesi 

	İç Çevre 

	Park Alanları 

	Yeşil Aktiviteler

	İdare ve Yönetim 

	Kurumsal Sosyal Sorumluluk

•	 TUI Umwelt Champion&Eco Resort, 1996 yılından beri devam eden 
bir ödüllendirme sistemidir. Her yıl TUI Çevre Şampiyonu ile bağımsız üçüncü 
taraf sağlayıcılar tarafından yerinde onaylandıktan sonra otelin çevresel ve sos-
yal performansını yansıtan en sürdürülebilir oteller ödüllendirilir. BU değerlen-
dirme sürecinde misafirlerinde görüşleri alınır. TUI Çevre Şampiyonu, bölgesel, 
mevsimsel ve organik yiyeceklerin yanı sıra yerli bitkilere sahip bakımlı bahçe-
ler sunar ve bölgedeki hayırsever projeleri destekler. Yenilenebilir enerjilerin ve 
çevre dostu ürünlerin kullanımına ek olarak, ödüllü oteller, enerji tasarrufu ve su 
tasarrufu önlemlerinin kullanılması ile karakterize edilir. 2018 yılı ödüllerinde 
Türkiye’de Antalya’dan 21 otel, Dalaman’dan 5 otel ödüllendirilmiştir (https://
www.tui.com/umweltschutz-im-urlaub/). 

Dünyada yukarıda yer alan sertifika programlarının dışında Energy Star, 
Green Seal, Ecorooms&Eco Suits, The Blue Angel gibi sertifika programları da 
bulunmaktadır. 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

119

TÜRKİYE’DE ÇEVRE YÖNETİM UYGULAMALARI

Türkiye’de sürdürülebilir turizm kapsamında teşvik edici faaliyetlerin ilk 
olarak 1993 yılında başladığı görülmektedir. Turizm işletme belgesi olan ve ta-
lepte bulunan konaklama işletmelerine, çevre bilincini oluşturmak ve bu bilin-
cin artarak devam etmesini sağlamak amacıyla “Çevre Dostu Kuruluş Belgesi 
ve Plaketi” verilmeye başlanmıştır (Dinçer ve Gedik, 2010: 666). Türkiye’de 
yaygın olarak aşağıda yer alan çevre yönetim uygulamaları bulunmaktadır.

•	 Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yat-
lara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli 
ve dolayısıyla uygar bir çevrenin sembolüdür. Plajlar için özünde temiz deniz 
suyu sonrasında da çevre eğitimi ve bilgilendirmeye önem veren, gerekli dona-
nıma sahip iyi bir çevre yönetimini temsil etmektedir. Marinalar için deniz suyu 
analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler benzerlik göstermektedir. 2007 
yılından bu yana yatlar kategorisi açılmış ve başta çevre eğitimi ve çevre yöne-
timi olmak üzere sorumlu deniz seyri davranışının benimsetilmesi amaçlanmak-
tadır. Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa’da 1985 yılında, Avrupa 
Birliği’nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki 
ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün  30’u Avrupa’da ol-
mak üzere dünyada 49 ülkede uygulanmaktadır. 2018 yılı itibari ile Türkiye’de 
200’ü Antalya da olmak üzere 459 mavi bayraklı plaj, 22 mavi bayraklı marina 
ve 10 adet mavi bayraklı yat bulunmaktadır (http://www.mavibayrak.org.tr/tr/
Default.aspx).

•	 Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) Sertifikası, 2009 yılında 
TUROB tarafından hayata geçirilen ve TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebi-
lirlik Akademisi iş birliği ile devam eden Greening Hotels (Yeşillenen Oteller) 
Sertifikasyon Projesi; “Sürdürülebilir Turizm” için turizm tesislerini daha yeşil 
olmaya teşvik etmektedir. Proje, 2009 yılında Dünya Su Forumu katılımcılarına 
yönelik TUROB ve Bureau Veritas işbirliği ile başlamış ve sonrasında Sürdürü-
lebilirlik Akademisi iş birliği ile büyümeye devam eden Yeşillenen Oteller (Gre-
ening Hotels); TUROB, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Bureau Veritas ortak 
projesi olarak, yeşil konaklama tesislerinin sayısını artırmayı hedeflenmektedir. 
Proje ile çevreye duyarlı tüketici sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil olma-
ya teşvik etmektedir. 2018 itibari ile 63 otel bu sertifikaya sahiptir (https://www.
yesillenenoteller.com/sertifikasyon-projesi-nedir/).
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•	 Yeşil Yıldız ( Çevreye Duyarlılık Kampanyası ), sürdürülebilir turizm 
kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesisle-
rin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıy-
la, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama 
tesislerine, Bakanlık tarafından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) 
verilmiştir. Çevrenin korunmasına yönelik önlemler giderek daha fazla önem 
kazanmış ve çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan 
sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi 
Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Ve-
rilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2008/09/20080922-3.htm).

Yeşil yıldız belgesinin temel amacı, çevrenin korunması, çevre bilincinin 
geliştirilmesi ve turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşma-
nın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir. Belgenin kapsamı aşağıdaki 
gibidir (http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR-11596/cevreye-duyarlilik-kampan-
yasi-yesil-yildiz.html);

	Su tasarrufu

	Enerji verimliliğinin arttırılmasını, 

	Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılma-
sını,

	Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, 

	Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyar-
lı olarak planlanmalarını,

	Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve 
etkinlikleri, ekolojik mimariyi

	Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,

	Bakanlığımızın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgi-
li kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin 
(Eco-label) genelini içermektedir.
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2018 yılı itibari ile Antalya ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de top-
lam 404 adet konaklama işletmesi yeşil yıldız belgesine sahip olmuştur.24

SONUÇ

Günümüzde sürdürülebilir turizm kapsamında ele alınan turizm ve çev-
re ilişkisinde temel amaç doğal çevrede gelişen turizm faaliyetlerinin çevreyi 
olumlu yönde etkilemesi, doğal yapının bozulmadan aktarılabilmesi, kitle turiz-
mi ile daha yoğun şekilde kendini gösteren olumsuz çevresel etmenlerin önü-
ne geçilmesidir. Bu amaçla genellikle enerji ve su tasarrufu, yenilebilen enerji 
kullanımı, atık yönetimi, geri dönüşüm politikaları, çevre dostu doğal ürünlerin 
kullanımı, gürültü kirliliğinin önlenmesi, fiziksel yapının iyileştirilmesi gibi 
başlıklar altında toplanan uygulamalar gün geçtikçe artmaktadır. Turizmde ko-
naklama işletmeleri üzerinde yoğunlaşan çevre yönetim uygulamaları Türki-
ye’de de etkisini göstermektedir. Dünya’da LEED, Greenglop, Green Key gibi 
uygulamaları bünyesinde taşıyan ve sertifikalandırılan otel sayıları giderek art-
maktadır. Bununla birlikte Türkiye’de kamunun da dahil olduğu çevre bilincinin 
geliştirilmesine yönelik uygulamalar da hız kazanmıştır. Mavi bayrak, yeşil yıl-
dız gibi sertifikaların oteller tarafından sahip olunması bir prestij haline gelmiş-
tir. Kısa sürede ciddi bir maliyet gerektiren bu uygulamalar uzun dönemli hem 
tasarruf oluşturmakta hem de misafirler üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır. 
Çevre bilincine sahip turistlerin öncelikli tercihleri bu oteller olmaktadır. Bu 
durum da konaklama işletmeleri açısından ciddi bir pazarlama stratejisi olarak 
kullanılmaktadır. Çalışma verileri göstermektedir ki 1980’li yıllarda başlayan 
turizm ve çevre üzerine konuşmalar, uygulamalar günümüzde daha yoğun bir 
şekilde devam etmekte, Türkiye’de bu sürece uyum göstermekte, çevreye du-
yarlı işletme belgesi alan işletmelerin sayıları da artmaktadır. 
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TABİAT PARKLARINDA EKOTURİZM 
VE REKREASYON FAALİYETLERİNİN 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: SİNOP ÖRNEĞİ

Mehmet KESKİN1 Orhan AKOVA2 Suna MUĞAN ERTUĞRAL 3
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İstanbul / Türkiye

3 İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Ülkemizde özellikle sanayileşmenin olmadığı veya düşük düzeyde ger-
çekleştiği bölgelerin kalkınmasında turizm sektörü önemli bir gelişim aracı ha-
line gelmiştir. Bununla birlikte, turizmin planlı bir şekilde gelişim göstermediği 
destinasyonlarda, turizm faaliyetleri ve rekreasyonel aktiviteler, bölgenin sahip 
olduğu doğal ve kültürel değerler üzerinde yıkıcı etkiye neden olan olumsuz-
luklara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm anlayışının, bir 
bölgede turizmin gelişiminde ve çevrenin korunmasında önemli bir etkiye sahip 
olduğu öne sürülebilir. Bu çalışmada, Sinop’ta bulunan tabiat parklarında eko-
turizm ve rekreasyon aktivitelerinin sürdürülebilirliği araştırılmıştır. Araştırma 
verisi çalışma alanıyla ilgili kaynak taraması, önemli aktörlerle yapılan yarı ya-
pılandırılmış görüşme ve gözlem yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini 
Sinop’ta yer alan korunan alanlardan en fazla ziyaret edilen Hamsilos Tabiat 
Parkı ve Tatlıca Tabiat Parkı oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, Sinop’ta yer 
alan tabiat parklarının ekoturizm ve rekreasyonel aktiviteler için önemli doğal 
ve kültürel değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Korunan alanlarda, kaynakla-
rın verimli kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik, başta Doğa 
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Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü olmak üzere, paydaşlar tarafından 
çeşitli çalışmaların yürütüldüğü tespit edilmiştir. Bunun yanında, sürdürülebi-
lir turizmin temel ilkelerinden birisi olan yerel refahın artmasına yönelik daha 
fazla çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yerel istihdamı arttırma-
ya yönelik düzenlemelerle birlikte, özellikle yerel halkın ziyaretçilere yöresel 
ürünlerini satarak gelir elde etmeleri için uygun olanakların sağlanmasının ya-
rarlı olacağı söylenebilir.

SUSTAINABILITY OF ECOTOURISM AND RECREATION 
ACTIVITIES IN NATURE PARKS: CASE OF SİNOP

Abstract: The tourism sector has become an important development tool 
in the development of regions where there is no industrialization or low level. 
However, in tourism, where tourism does not develop in a planned manner, tou-
rism activities and recreational activities can cause negative effects on the natu-
ral and cultural values   of the region. Therefore, it can be argued that the concept 
of sustainable tourism has a significant impact on the development of tourism 
and the protection of the environment in a region. In this study, the sustainability 
of ecotourism and recreation activities in nature parks in Sinop was investigated. 
The data was collected through literature review, semi-structured interview with 
key stakeholders and observation. The sample of the study consists of Hamsilos 
Nature Park and Tatlıca Natural Park, which are the most visited in the protected 
areas in Sinop. As a result of the study, it was determined that nature parks in Si-
nop have important natural and cultural values   for ecotourism and recreational 
activities. It has been determined that various studies have been carried out by 
the stakeholders, especially the Regional Directorate for Nature Conservation 
and National Parks, in order to ensure the efficient use of resources and the con-
servation of biodiversity in protected areas. Moreover, further efforts are needed 
to increase the local welfare, which is one of the basic principles of sustainable 
tourism. In this context, it can be said that with the arrangements to increase 
local employment, it would be beneficial to provide suitable opportunities for 
local people to generate income by selling their local products.

GİRİŞ

Korunan alanlarda ekoturizm ve rekreasyonel aktivitelere yönelik ilgi ül-
kemizde giderek artmaktadır. Araştırmalar, turizm ve rekreasyonel faaliyetlerin 
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korunan alan üzerinde, dolaylı veya doğrudan etkisinin olduğunu ortaya koy-
maktadır (Cole, 2004). Bu nedenle turizm ve rekreasyon aktivitelerinin doğal 
ve kültürel değerlere zarar vermeden ve bu değerleri koruyucu bir anlayışla 
sürdürülmesi son derece önemlidir.  Sürdürülebilir gelişimde amaç kaynakların 
korunmasını sağlarken aynı zamanda bu değerlerden toplumsal refaha yönelik 
fayda elde etmektir. 

Ülkemizde korunan alan statüsünde yer alan milli parklar, tabiat parkları 
ve tabiatı koruma alanları havası, suyu, doğal kaynak değerleri, sakin ortamları, 
yaban hayvanları ve biyolojik çeşitliliği gibi özellikleri nedeniyle eğlenme, din-
lenme, huzur bulma, boş zamaları değerlendirme gibi aktiviteler için en önemli 
çekiciliklerdendir.

Ülkemizde özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan doğal çekicilik-
lere yönelik aşırı talep ve plansız gelişim bu değerler üzerinde olumsuz etkilere 
neden olduğu görülmektedir. Örneğin, Trabzon Uzungöl’e olan aşırı talep son-
rası doğal çekicilik etrafına yapılan otel, pansiyon, günübirlik tesis ve konutlar 
çarpık bir yapılaşmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çevresel değer üzerindeki 
bu gibi olumsuzlukların giderilmesi ciddi maliyet oluşturmaktadır. Bu neden-
le ekoturizm ve rekreatif etkinlikler açısından önemli çekicilik unsuru olan bu 
kaynakların planlı bir şekilde koruma ve kullanma dengesi gözetilerek gelişti-
rilmesi son derece önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, ülkemizin önemli doğal güzelliklerinin ve biyolojik çeşitli-
liğinin bulunduğu Sinop’ta yer alan tabiat parklarının mevcut durumunu değer-
lendirme ve sürdürülebilir ekoturizm ve rekreasyonel aktiviteler için önerilerde 
bulunma amaçlanmıştır.

KURAMSAL ÇEVRÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Sürdürülebilirlik Kavramı

Özellikle ikinci dünya savaşı sonrası daha da hızlanan sanayileşme ve kal-
kınma hamleleri sonrasında kaynakların bilinçsizce ve kontrolsüz bir şekilde 
kullanılması çevresel anlamda bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kalkınma hamleleri sonrası ortaya 
çıkan olumsuzlukların önlenmesi için çevre kirliliğinin önlenmesi ve kaynakla-
rın verimli kullanmaları gerektiği düşüncesiyle çeşitli çabalar göstermeye baş-
lamışlardır. Sürdürülebilirlik kavramı ve bu kavramla ilgili yaklaşımların temeli 
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1970’li yıllara dayanmaktadır. 5 Haziran 1972’de Stockholm’de yapılan konfe-
ransta sürdürülebilirlik ve ilgili kavramların altı çizilmiştir. Bu konferansta, 5 
Haziran’ın “Dünya Çevre Günü” ilan edilmesine de karar verilmiştir (Çavuş ve 
Tanrısevdi, 2000: 151). 1980 yılında, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nce 
(IUCN) kalkınmayla çevrenin sürdürülebilir boyutta bütünleşmesi gerektiğini 
savunulmuş ve bu bağlamda bir doğayı koruma stratejisi hazırlanmıştır.

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 1987’de yayımlanan Brundtland Rapo-
ru’nda “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden ödün 
vermeden mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılaması” ifadesi sürdürülebilirlik 
kavramının en temel tanımlarından birisi olmuştur. 1992’daki Rio Konferan-
sı, sürdürülebilirliğin öneminin belirtildiği ve konuyla ilgili kararların alındığı 
diğer önemli toplantılardan birisidir. 2002 yılında Johannesburg’ta düzenlenen 
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde, doğal kaynakların korunması, in-
sanların yaşam standartlarının geliştirilmesi ve daha iyi hayat şartlarına kavuş-
ması için gerekli uygulamaların hayata geçirilmesi üzerinde durulmuştur. 

Sürdürülebilirlik kavramı, her alanda yoğun rekabetin yaşandığı günü-
müzde, ülkesel ve bölgesel kalkınma çabalarında çevre üzerinde oluşabilecek 
olumsuzlukların engellenmesi, doğal ve sosyo-kültürel kaynakların korunması 
yoluyla halkın yaşam standardının yükseltilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Sürdürülebilir turizm gelişim kuralları ve yönetim uygulamaları tüm turis-
tik destinasyonlarda kitle turizmi de dahil olmak üzere tüm turizm çeşitlerine 
uygulanabilir. Sürdürülebilirlik ilkeleri, turizm gelişiminin çevresel, ekonomik 
ve sosyo-kültürel yönlerine atıfta bulunur ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağ-
lamak için bu üç boyut arasında uygun bir denge kurulmalıdır Birleşmiş Millet-
ler Çevre Programı (UNEP, 2005:11) sürdürülebilir turizmin ilkelerini aşağıdaki 
şekilde özetlemiştir: 

1. Turizm gelişiminde kilit bir unsur olan çevresel kaynakları en uygun 
şekilde kullanmalı, gerekli ekolojik süreçleri sürdürmeli ve doğal kaynakları ile 
biyoçeşitliliği korumaya yardımcı olmalıdır.

2. Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel değerlerine saygı göstermeli, ya-
şam alanlarını, yaşayan kültürel miraslarını, geleneksel değerlerini koruyarak 
kültürlerarası anlayış ve hoşgörüye katkıda bulunmalıdır.

3. Tüm paydaşlara adil dağılımlı sosyo-ekonomik yarar sağlayarak uzun 
vadeli ekonomik fayda sağlamalı ve yerel halka istihdam, gelir elde etme ve 
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sosyal olanakların iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması dahil olmak üzere 
çeşitli konularda katkı sağlamalıdır.

Günümüzde turizm faaliyetlerini oluşturan doğal ve kültürel değerlere yö-
nelik artan ilgiyle birlikte var olan değerler üzerinde oluşan tahribat ve bozulma, 
turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir bir anlayışla planlı ve kontrollü bir şekilde 
yürütülmesini gerektirmektedir. Sürdürülebilir turizm gelişimi, maliyetlerin en 
aza indirilmesi ve ekonomik, sosyal ve çevresel faydaların üst düzeye çıkarıl-
ması ve yerel toplumun katılımı ve turist deneyimini en üst düzeye çıkarmayı 
içerir (Cottrell, vd., 2013:42).  Yerel topluluklara fayda sağlayama, yerel eko-
nomiyi güçlendirme, yerel işgücünü, yerel kültürü, yerel tarım ürünleri ve el 
sanatlarını kullanma gibi özellikleriyle sürdürülebilirlik, turizm faaliyetleri için 
önemli bir kavram haline gelmiştir. 

Ekoturizm Kavramı

Ekoturizm kavramı, doğal çevreye ilginin artması ve doğal çevre kalite-
sinin korunmasının öneminin anlaşılması sonucu yaygınlaşan bir kavramdır. 
Kavramın ortaya çıkışı; doğal alanları ziyaret etme ve bu alanları zararlı etki-
lerden korumak fikrinin günümüzde kabul edilebilir ve pazarlanabilir bir nitelik 
kazanmasına neden olmuştur. Ekoloji, ekosistem, ekosfer ve eko-duyarlılık gibi 
terimlerde olduğu gibi olumlu bir imajı çağrıştıran “eko” terimi, turizm kavra-
mıyla birleşerek yeni bir terim olan “ekoturizm”i ortaya çıkarmıştır (Demir ve 
Çevirgen, 2006: 50; Tetik, 2012: 62). Ayrıca “eko” ön eki ekonomik kalkınmayı 
da içeren bir kavramdır (Erdoğan ve Erdoğan, 2005: 70). Ekoturizm, doğal, tari-
hi ve kültürel çekiciliğe sahip değerlere sahip bölgelerin, turizm faaliyetlerinden 
ekonomik fayda elde etmenin yanında sahip olunan kaynakların bozulmasını ve 
tahribatını önleyeme dayalı bir anlayışı içermektedir.

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (TIES), tarafından yapılan tanıma göre 
ekoturizm, çevrenin korunması ve yerel halkın refahını arttırmaya yönelik ola-
rak doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı seyahatlerdir. Tanımda sorumlu seya-
hat, doğal alanlar, koruma ve yerel halkın refahı dikkat çeken temel noktalardır. 
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ekoturizmi, eğlenmeyi, doğayı ve 
kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan 
ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, doğal alanlara karşı çevresel 
açıdan sorumluluk taşıyan seyahat ve ziyarettir şeklinde tanımlanmıştır (Kay-
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pak, 2010, 93). Tanımlardan da anlaşıldığı gibi ekoturizm yerel halkın sosyo-e-
konomik katkı sağlamakla birlikte doğal ve kültürel değerlerin korunmasını 
amaçlayan bir turizm türüdür.

Dünya Turizm Örgütüne (UNWTO) göre ekoturizmin bileşenleri, biyolojik 
çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması, yerel halkın refahının gözetilmesi, 
turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve turizm hakkında sorumlu hareket 
etmesinin sağlanması, küçük ölçekli işletmeler tarafından küçük turist grupları-
na hizmet verilmesi, turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın önemsenmesi, 
iş fırsatlarının yerel halk lehinde gelişmesinin gözetilmesi olarak tanımlanmak-
tadır. Ekoturizm faaliyetleri, yörenin doğal, sosyal ve çevresel kapasitesini art-
tıracak ve yerel halkın geçimine katkı yapacak şekilde gelişimini sağlayacak, 
turizme katılanların yaşantısını doğrudan etkileme yeteneğine sahip eylemlerdir 
(UNWTO, 2009).

Turizm faaliyetlerinin özellikle doğal çevre üzerinde oluşturduğu bazı 
olumsuz etkiler ekoturizm türlerine olan ilginin daha da artmasına neden olmuş-
tur. Toplumun çevre duyarlılığındaki artış ve çevre bilincinin gelişmesi turizm 
ve çevre ilişkisinin de önemini artırmıştır. Bununla birlikte Ekoturizm doğase-
verler ve çevre duyarlılığı olan turistlerin hareketlerinden daha geniş kapsamlı 
bir konudur. Bu nedenle odak noktası doğal çevre olan doğa temelli turizmden 
daha ayrıntılı bir turizm çeşididir. Yoksulluğu azaltmak, yerel toplumun turizme 
katılımını sağlamak, geleneksel kültürü korumak gibi sosyal amaçlar da ekotu-
rizm içerisinde değerlendirilmektedir. Gerçekte bu olgu çevresel, ekonomik ve 
sosyal ilişkiler bütünüdür (Tetik, 2012: 52). Ekoturizm faaliyetleri, turistik çeki-
ciliklere yönelik aşırı talebin ve yoğun kullanımın oluşturduğu çevresel etkinin 
en aza indirilmesi gibi çabaların yanında, yöre kültürünün korunması, kültürel 
değerlerin tanıtımının yapılması, kültürel etkileşimin olması gibi sosyo-kültürel 
fayda sağlamaktadır.  Ayrıca yöre halkı ekoturizm faaliyetlerinin gelişmesi ile 
birlikte, yeni iş olanaklarına sahip olma ve yöresel ürünlerin ziyaretçilere satışı-
nı yaparak kazan elde etme gibi çeşitli faydalar elde etmektedir. 

Rekreasyon Kavramı

Rekreasyon, boş zamana sahip olan insanların, bu boş zamanlarında ger-
çekleştirecekleri etkinliklerle ilgili bir kavramdır. Boş zaman, bireyin kendi adı-
na özgürce kullanma hakkına sahip olduğu, iş ve yaşamla ilgili zorunlu sorum-
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luluk ve görevler yerine getirildikten sonra geriye kalan zaman olarak tanım-
lanmaktadır (Şahbaz ve Altınay, 2015). Rekreasyon kelimesi Latince “yeniden 
yaratma, tazelenme” anlamındaki “recreate” kelimesinden türetilmiştir. Rekre-
asyon bir yenilenme deneyimi, günlük rutinden kaçış, canlanma ve değişimi 
ifade etmektedir(Jensen ve Naylor, 1999). Bir başka tanıma göre, rekreasyon, 
insanın, yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden 
tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde et-
mek, korumak veya devam ettirmek, aynı zamanda zevk ve haz almak amacıy-
la, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu gereksinimler için 
ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız boş zaman içinde, isteğe 
bağlı ve gönüllü olarak ferdi veya grup içinde seçerek yaptığı etkinlikleri ifade 
etmektedir (Karaküçük, 2005). 

Rekreasyon hem kişisel gelişim, hem de kültürel ve sosyal anlamda deği-
şimler geçiren toplumla bütünleşme anlamında gençlere katkı sağlamaktadır. 
Aksi takdirde toplumla bütünleşemeyen, büyüklerin dünyasında kendine yer 
edinemeyen ve kendine uygun olan toplumsal rolü yerine getiremeyen gençler 
yasadışı, istenmeyen gruplara üye olabilmekte ve genel kabul görmeyen davra-
nışlar sergileyebilmektedir(İskender, vd., 2015). Rekreasyon etkinlikleri, bire-
yin yaşamındaki birçok sıkıntıdan kurtulmasını ve bireyin kendisini geliştirme-
sini sağlayarak bireylerin kendilerini, ilişkilerini ve sosyo‐kültürel uyumlarını 
olumlu yönde etkilemektedir (Tütüncü vd., 2011: 71). 

Rekreasyon aktiviteleri etkinliğin yeri, mekanı ve zamanı gibi farklı şekil-
lerde sınıflandırmaktadır. Kentsel Rekreasyon; kent sınırları içerisinde özellik-
le merkezde, açık veya kapalı alanlarda yapılan aktivitelerdir. Sinema, tiyatro, 
eğlence yerleri, hayvanat bahçesi, müze, şehir parklarında yapılan aktiviteler 
kentsel alanda yapılan rekreasyonel faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir. 

Kırsal Rekreasyon; şehir merkezinin dışında çoğunlukla işlevsel, man-
zarası güzel, rekreatif aktiviteleri yapmaya uygun orman, su kenarı ve dağlık 
bölgelerde yapılan aktivitelerdir. Doğa yürüyüşleri, su sporları olta balıkçılığı, 
dağcılık, motor sporları, bisiklet binme, doğa incelemeleri, arkeoloji, mağaracı-
lık, deniz altı faaliyetleri, piknik yapma gibi etkinlikler örnek olarak verilebilir 
(Sevil, 2012). Günümüzde hızla artan şehirleşmenin etkisiyle kırsal rekreasyon 
etkinliklerine yönelik bir artıştan söz edilebilir.
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Rekreasyon mekânsal açıdan kapalı alan ve açık alan rekreasyonu şeklinde 
sınıflandırılmaktadır.  Açık Alan Rekreasyonu; açık havada yapılan, arazi kul-
lanımı olan ve doğa ile iç içe yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Açık alanlarda-
ki hareket özgürlüğü bireyin ya da grubun doğal kaynakları en verimli şekilde 
kullanması ile dinamik durum içerisinde bire bir yer almasını sağlamaktadır. 
Katılımcılar bu aktivitelerde gruba ait olma, sinerji yaratma, beraber iş yapabil-
me yeteneği, ortak paylaşım, risk alma, özgüven, liderlik, çözüm odaklı strateji 
geliştirme vb. bireysel ya da gruba özgü oluşabilecek temel kişilik yapılanması-
na özgü davranışlarının canlanması ya da daha da aktif hale gelmesini amaçla-
maktadır (Sevil, 2012). 

Yeşil alanlarda veya ormanda gerçekleştirilen yürüyüş, bisiklet sürme ve 
kayak yapma gibi faaliyetler; bireyin fiziksel aktivitesini artırdığından, temiz 
havada yapıldığından ve sosyalleşme sağladığından, insan sağlığı üzerinde 
olumlu etkiye sahiptir. Burada yeşil alan kelimesi “doğa” olarak ele alınabilir. 
Diğer bir ifade ile denizde, gölde ve nehirde gerçekleştirilen bir yüzme veya 
balık tutma faaliyeti de bu kapsamda ele alınabilir. Bunun yanında açık alan-
da yapılan bu faaliyetlerde bireyler, takım olarak hareket etmeyi, sorumluluk 
almayı, risk almayı, kendi kabiliyetlerini keşfetmeyi de öğrenirler ve bireysel 
olarak tatmin sağlarlar. Bu da açık havada gerçekleştirilen faaliyetlerin sosyal 
faydasıyla ilişkilendirilebilir (Tütüncü ve Aydın, 2014).

Korunan Alan Kavramı

Doğa koruma, doğal çevredeki bitki ve hayvan türlerini, bu türlerin yaşam-
larını sürdürdükleri ortamın korunmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 
Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN, 2008) tarafından yapılan tanıma göre ko-
runan alanlar, “ekosistem ve içerisindeki kültürel değerlerle ilişkili olarak doğa-
nın uzun dönemde korunması için yasal ve diğer etkili yöntemlerle belirlenen ve 
yönetilen açıkça tanımlanmış coğrafi alandır”. Milli parklar, vahşi doğa alanları, 
tabiat parkları gibi koruma altındaki alanlar biyoçeşitliliğin korunmasının temel 
dayanağı olmakla birlikte, özellikle yerel halka ekonomik katkı sağlamaktadır.  
Ayrıca doğa koruma alanları insanlığa, yiyecek, temiz su, ilaç ve doğal afet-
lerden korunma gibi katkılar sunmaktadır Bir başka tanıma göre korunan alan, 
biyolojik çeşitliliğin, doğal ve kültürel kaynakların korunması için doğallığı 
bozulmamış ya da bozulma tehlikesinde olan, nesli tehlike altındaki ve/veya 
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endemik türleri barındıran nadir ekosistemleri içeren, azlık çokluk, bütünlük 
gibi kriterleri taşıyan öncelikli korunması gerekli olan alanlardır (Yücel, 2005).

Dünya  Doğa Koruma Birliği  tarafından hazırlanan raporda doğa koruma 
alanları; mutlak doğa rezervleri, milli parklar, tabiat anıtları, tabiat koruma alan-
ları, peyzaj koruma alanları, kaynak rezervleri, doğal biyotik anıtlar, çok amaçlı 
kullanım alanları, biyosfer rezervleri ve dünya miras alanları olmak üzere on 
kategoriye ayrılmıştır (IUCN,1999; Özbay, 2008). Genel olarak, korunan alan-
lar kavramı, biyolojik çeşitlilik için yaygın yaşam alanlarının kaybedilmesinin 
önlenmesi düzenlemeler yapılan alanları ifade etmektedir.

Türkiye’de Korunan Alanların Sınıflandırılması

Türkiye’de türlerin kendi doğal yaşamı içerinde korunmasına yönelik çalış-
malar 1950’li yıllardan sonra başlamıştır. 1956 yılında yürürlüğe giren 6831 sa-
yılı Orman Kanunu’nun 25. Maddesinde “Orman Genel Müdürlüğü; mevkii ve 
özelliği dolayısıyla lüzum göreceği ormanları ve orman rejimine giren sahaları; 
bilim ve fennin istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun gü-
zelliğini sağlamak, toplumun çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, 
turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla, milli parklar, tabiat parkları, ta-
biat anıtları, tabiatı koruma sahaları ve orman mesire yerleri olarak ayırır, dü-
zenler, yönetir ve gerektiğinde işletir veya işlettirir” hükmü yer almaktadır. Bu 
çerçevede 1958 yılında başta Yozgat Çamlığı Milli Parkı olmak üzere 17 alan 
bu yasa ile milli park ilan edilmiştir ve daha sonra 1983 yılında 2873 sayılı Milli 
Parklar Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu kanun çerçevesin Milli Parklar, Tabiatı 
Koruma Alanları, Tabiat Parkları ve Tabiat Anıtları statülerinde koruma alanları 
ilan edilmektedir. Kanunun 2. Maddesi korunan alanların sınıflandırılması ve 
bunlara ilişkin tanımlara yer verilmektedir (Resmi Gazete, 1983). Buna göre; 

a. Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender 
bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alan-
larına sahip tabiat parçaların,

b.  Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara 
bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını, 

c. Tabiat anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve 
bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını, 
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d.  Tabiatı koruma alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, 
tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olay-
ların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması ge-
rekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat 
parçalarını, ifade eder.

Ekoturizm ve Rekreasyon ile Korunan Alanlar Arasındaki İlişki

Doğa koruma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlar sahip oldukları biyo-
lojik çeşitlik ve kültürel değerlerle ekoturizm gibi sürdürülebilir turizm uygula-
maları açısından önemli kaynak değerlere sahip yerlerdir. Bu alanların çekicilik 
özelliğine zarar vermeden koruma ve kullanma dengesi gözetilerek turizm ve 
rekreasyonel faaliyetler gerçekleştirilmelidir. 2018 yılı itibariyle ülkemizde 42 
adet milli park ve 229 adet tabiat parkı bulunmaktadır. 

Tabiat parklarındaki başlıca ekoturizm ve rekreasyon aktiviteleri; doğa yü-
rüyüşü (trekking), piknik, fotoğrafçılık, kuş gözlemciliği, yaban hayatı gözlemi, 
bisiklet sporu, dağ bisikleti, atlı yürüyüş, kaya tırmanışı, dağcılık, çadırlı kam-
pçılık, harita ile yön bulma (oryantiring), karavanlı kampçılık, olta balıkçılığı, 
kanyon yürüyüşü (canyoning), yüzme, kano, rafting, mağara araştırma, botanik 
gezisi, gastronomi, yayla turizmi, kültür turizmi, deniz turizmi ve doğa turizmi 
gibi çok çeşitli faaliyetleri içermektedir. Ülkemizin koruma alanlarının sahip 
olduğu özelliklere göre yapılan bu aktivitelerin sayısında değişiklik görülmek-
tedir.

Milli parklar ve diğer korunan alanlarda turizm ve rekreasyonel aktivite-
lerle biyolojik çeşitliliğin korunması arasındaki ilişki araştırmacılar tarafından 
üzerinde durulan önemli konulardan birisi olmuştur. Duim ve Caalders (2002) 
biyolojik çeşitlilik ve turizm ilişkisine yönelik çalışma yapmıştır. Çalışmada bi-
yolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik tedbirler sadece turizmin biyolojik çe-
şitlilik üzerindeki ölçülebilir etkisine yönelik olmaması gerektiği belirtilmiştir. 
Alınması gereken uygun tedbirlerle ilgili fizibilite çalışması yapılması gerektiği 
belirtilmiştir.  Pickering ve Hill (2007) Avustralya’daki korunan alanlarda tu-
rizm ve rekreasyonel aktivitelerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisine yöne-
lik çalışma yapmıştır. Çalışmada, turizm ve Rekreasyonel aktivitelerin, üst yapı 
için bitkilerin temizlenmesi veya dağ bisikleti, at binme, off road araçları gibi 
çeşitli aktiviteler sonucu bitkilerin çiğnenmesi gibi etkilere neden olduğu belir-



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

134

tilmiştir. Çalışmada ayrıca ekolojik rekreasyon aktivilerine yönelik daha fazla 
araştırma yapılmasına ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Nyaupane ve Poudel (2011) 
biyolojik çeşitlilik, ekonomik kazanç ve turizm ilişkisine yönelik Nepal deki 
Chitwan Milli Parkı’nda çalışma yapmıştır. Çalışma sonucu turizmin yerel hal-
kın biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik tutumlarının değişmesine katkı 
sağladığı ve yerel halkın kazan elde etmek için doğal kaynaklara olan bağlılığını 
azalttığı ortaya konmuştur. Turizmin özellikle küçük ölçekli ve yerel halk tara-
fından işletilen ekoturizme yönelik işletmelerin korunan alanlar çevresindeki 
yerel halkın gelir elde etmesine katkı sağladığı ifade edilmiştir.

Türkiye’de de Milli Parklar ve Tabiat Parkları ile ilgili çeşitli araştırmalar 
yapılmıştır. Öztürk (2005), Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü içe-
risinde bulunan Küre Dağları üzerinde yer alan Kastamonu-Bartın Küre Dağları 
Milli Parkı’nın rekreasyonel kaynak değerlerinin belirlenmesine yönelik çalış-
ma yapılmıştır. Çalışmada, doğa yürüyüşleri, yaban hayatı izleme, manzara sey-
retme, fotoğraf çekme, rafting, kanyoning gibi pek çok aktiviteleri irdelenerek 
bu aktivitelerin doğal kaynak değerlerine olan etkilerinin tespitine çalışılmış ve 
bunlara yönelik öneriler getirilmiştir. Akın (2006) tarafından, Doğu Karadeniz 
Bölgesinde yer alan Kaçkar Dağları Milli Parkındaki ekoturizm potansiyelini 
araştırmak ve mevcut turizm talebinin alana ve yakın çevresine olan sosyal, 
kültürel ve ekonomik etkileri ortaya koymak amacıyla çalışma yapılmıştır. Ça-
lışmada alanın planlanmasına yönelik her türlü kaynak ve tehdit unsurlarını be-
lirleyerek, tüm doğal, kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya 
yönelik önerilerde bulunulmuştur. Dönmez (2008), Akdağ Tabiat Parkının eko-
turizm potansiyeli incelenmiştir. Altunöz ve arkadaşları (2014) tarafından Sinop 
ilinde yer alan Hamsilos Tabiat Parkı’nın rekreasyon potansiyelinin belirlen-
mesine yönelik yapılan çalışmada, orman içi rekreasyon potansiyeli değerlen-
dirme yöntemi kullanılmış ve tabiat parkının endemik bazı unsurları içerisinde 
barındıran zengin bitki örtüsü, yaban hayatının gözlemlenebileceği bir ekolojik 
alan, sahip olduğu temiz havası ve çevresiyle psikolojik ve fizyolojik sağlığa 
olumlu katkılar sağlayacak kapasitesi, özgün ve çeşitli bir panoramik görsellik 
sunması gibi özellikleriyle çok ciddi bir rekreasyon potansiyelini bünyesinde 
barındırdığı belirtilmiştir. 

Ekoturizm ve açık hava rekreasyon faaliyetlerine olan ilginin artmasıyla 
birlikte bu faaliyetler için uygun doğal ve kültürel kaynaklara sahip olan koru-
nan alanlara yapılan ziyaretlerde de giderek artan bir eğilim görülmektedir. Bu 
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çalışmada; ülkemizde bilinirliği her geçen gün artan ve her geçen yıl daha çok 
ziyaretçi ağırlayan Sinop ilindeki tabiat parklarının ekoturizm ve rekreasyonel 
faaliyetler sürdürülebilirlik açısından ele alınmıştır. 

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma tekniklerinden gözlem ve gö-
rüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma evrenini Sinop ilinde bulunan tabiat 
parkları oluşturmaktadır. Sinop’ta doğal koruma alanı olarak belirlenen beş tane 
tabiat parkı vardır. Bunlar, Topalçam Tabiat Parkı, Tatlıca Tabiat Parkı, Hamsi-
los Tabiat Parkı ve Çatak Kanyonu Tabiat Parkı’dır. Bu doğa koruma alanların-
dan Topalçam Tabiat Parkı’nın sadece günübirlik piknik ve mesire alanı olarak 
kullanılmakta olması, Çatak Kanyonu Tabiat Parkı’nın 2017 yılında ve Akgöl 
Tabiat Parkı’nın 2018 yılında tabiat parkı ilan edilmesi ve henüz herhangi bir 
rekreasyonel alt yapı ve düzenlemenin bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırma-
da örneklem olarak Tatlıca ve Hamsilos Tabiat Parkları ele alınmıştır.

Çalışma kapsamında Sinop’un tabiat parklarının ekoturizm ve rekreasyo-
nel kullanımı ile ilgili veriler paydaşlarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşme 
formu yardımı ile toplanmıştır. Görüşme yapılan paydaşlara ilişkin bilgiler aşa-
ğıdaki tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Görüşme Yapılan Paydaş Listesi

Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum

Alpay TIRIL Öğretim Üyesi
Sinop Üniversitesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelci-
lik Yüksekokulu

Elif KALAYCI Doğa Koruma ve Sulak 
Alanlar Şube Müdürü

Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Bölge Müdürlüğü

Hasan BAŞYİĞİT Bölge Müdürü Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Bölge Müdürlüğü

İrfan GÖZ İl Müdürü İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Muzaffer ŞİMŞEK Belediye Başkanı Erfelek Belediyesi

Selim YALÇINKAYA Bölge Müdürü Yar-
dımcısı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Bölge Müdürlüğü

Hikmet ÖZCAN Köy Muhtarı Tatlıca Köyü
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Çalışma kapsamında katılımcılara yöneltilen temel sorular şu şekildedir:
•	 Sinop’un sahip olduğu doğal alanların güçlü yönleri nelerdir?
•	 Sinop’un sahip olduğu doğal alanlarda zayıf yönler nelerdir?
•	 Tabiat parklarının ekoturizm ve rekreasyon açısından mevcut durumunu 

değerlendiriniz?
•	 Tabiat parklarının sürdürülebilir gelişimine yönelik çalışmalarınız ne-

lerdir?
•	 Tabiat parklarının sürdürülebilir gelişimine hangi çalışmalara öncelik 

verilmelidir?

BULGULAR

Sinop İli Doğa Koruma Alanları

Sinop, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde bulunan, yak-
laşık 5800 km2 yüzölçümü ve Karadeniz’e 175 km kıyısı olan ilimizdir. Kuze-
yi Karadeniz ile çevrili olan ilimizin batısında Kastamonu, güneyinde Çorum, 
doğu ve güneydoğusunda Samsun illeri bulunmaktadır. Merkez ilçe ile birlikte 
toplam dokuz ilçesi vardır. Bunlar; Merkez ilçe, Ayancık, Boyabat, Dikmen, 
Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü ve Türkeli’dir. Engebeli bir topografyaya 
sahip ildeki dağlar denize paralel olarak uzanır. İlin kuzeybatısında yükselen 
dağlar, merkez ilçe sahillerine yaklaşık 10 km kala alçalarak sahil ovaları mey-
dana getirir. İldeki en önemli akarsu, Boyabat ovasını suladıktan sonra Kızılır-
mak’a akan Gökırmak’tır. Hamamlı, Ayancık, Karasu, Kanlıçay ve Kabalı çay-
ları ildeki diğer önemli akarsulardır (İpar ve Tırıl, 2014).

Sinop; Aladdin Camii, Pervane Medresesi, Sinop Kalesi, Sinop Arkeoloji 
ve Etnografya Müzesi, Sinop Tarihi Cezaevi gibi çok sayıda tarihi ve kültürel 
çekicilik yanında Akgöl, Çangal Ormanları, Çatak Kanyonu, Sorgun Şelaleri, 
Akliman ve Hamsilos Koyları, Erfelek Şelaleleri ve Sarıkum Tabiatı Koruma 
Alanı gibi çok sayıda doğal çekiciliğe sahiptir.  Çalışma kapsamında korunan 
alanlardan Hamsilos Tabiat Parkı ve Erfelek Tatlıca Şelaleri Tabiat Parkı’na iliş-
kin değerlendirmede bulunulacaktır. 

Hamsilos Tabiat Parkı

Batı Karadeniz Bölümünde yer alan Sinop ili, aynı zamanda Türkiye’nin 
en kuzey noktasını oluşturan, İnceburun Yarımadası ve il merkezinin yer aldığı 
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Boztepe Yarımadasından oluşan iki önemli yarımada bulunmaktadır. Sinop’un 
ve Türkiye’nin en eşsiz doğal güzelliklerinden birisi olan Hamsilos Koyu ve 
adını bu önemli koydan alan Hamsilos Tabiat Parkı, Sinop İl Merkezinin kuzey-
batısında ve İnceburun Yarımadası uzantısında yer almaktadır.

Hamsilos Tabiat Parkı 2007 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiş ve Tabiat Parkı 
sınırları içerisinde yer alan ve 1987 yılında mesire yeri olarak tescillenen Ak-
liman Mesire Yeri, tabiat parkı ilanından sonra Akliman Günübirlik Kullanım 
Alanı olarak düzenlenmiştir (bolge10.ormansu.gov.tr).

Hamsilos Tabiat Parkı; parka adını veren denizin bir nehir gibi kara içine 
girdiği Karadeniz’deki ria tipi kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden biri olan 
Hamsilos Koyu (Hamsaroz) ile Akliman Koyu gibi iki eşsiz güzellikteki doğal 
limanı, bataklık,kumul,deniz ve ormanlık alanları ile zengin biyoçeşitliliği bir 
arada barındıran doğa harikası bir alan olup İl Merkezine 14 Km. uzaklıktadır.  
Aynı zamanda 1.Derece Doğal Sit Alanı da olan Hamsilos Tabiat Parkı,Türki-
ye’nin 22. Tabiat Parkı olup, Sinop’un da en özel alanlarından biridir. Sinop’un 
diğer cazibe merkezlerinden olan İnceburun ve Sarıkum Gölü dışında şehre ge-
len ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun tarafından ziyaret edilmektedir. (Yeni, 
vd., 2013). 

Tabiat parkının biyolojik çeşitliliği:  Birçok faktörün etkisi altında çeşitle-
nen Tabiat Parkı’nın bitki örtüsü de zengin bir biyoçeşitliliğe ev sahipliği yap-
maktadır. Alanda, yabani karanfil(Dianthus carmelitarum), kastamonu soğanı 
(Alliumkastambulense), deve dikeni (Cirsiumpseudopersonatasp. pseudoper-
sonata), teke sakalı (Tragopogonaureus), sütleğen( Euphorbiacardiophylla), 
sinop çiğdemi(Crocusspeciosusssp.xantholaimos) gibi 6 endemik ve bir çok 
tehlike kategorisi sınıfı içerisinde değerlendirilen korunmaya değer bitki türü 
bulunmaktadır. Gür bir orman örtüsüyle çevrili olan Hamsilos Tabiatı Koruma 
Alanı; kayın (Fagus spp), meşe (Quercus spp), dişbudak (Fraxinus spp), gürgen 
(Carpinus spp), defne (Laurus nobilis) gibi birçok doğal odunsu türün bulundu-
ğu orman vejetasyonu yanında, sahil çamı (Pinus pinaster) ile ağaçlandırılmış 
bölümleri de barındırmaktadır. Odunsu türler yanında, aralarında endemik ve 
koruma kategorilerine alınmış otsu türlerin de bulunduğu alan, kuş varlığınca 
da zengindir (Yeni vd., 2013).

Tabiat Parkının Faunası; karaca, domuz, yılkı atı, kurt, çakal, tilki, va-
şak, sansar, gelincik, tavşan, sincap, porsuk, kirpi, yaban kedisi gibi memeliler; 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

138

Sülün, çulluk, bıldırcın, kestane kargası, martı, sakarmeke, karabatak, balıkçıl, 
doğan, baykuş, karga, tahtalı güvercin, ağaçkakan gibi 150 kadar kuş türü bu-
lunmaktadır (bolge10.ormansu.gov.tr)  

Tabiat parkı alanına ilişkin yapılan gözlem sonucunda alanın özellikle yaz 
aylarında seyahat acentaları tarafından düzenlenen turlar ve münferit olarak ge-
len ziyaretçiler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Tabiat 
parkı içerisinde günübirlik kullanım ve piknik için Akliman mesire alanı aynı 
şekilde yoğun olarak kullanılan alanlardandır. Tabiat parkı içerisinde Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından haritalar ve bilgilendirme tabela-
ları yer almaktadır. Ayrıca 2018 yılı itibari ile otopark alanı, tuvaletler, yürüyüş 
parkurları, doğal yapıyla uyumlu oturma alanları gibi çevre düzenlemesi yapıl-
mıştır. 

Tabiat parkının ekoturizm ve rekreasyonel kullanımına bakıldığında, Ham-
silos Koyu doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, bisiklet turları, kuş gözlemciliği, 
olta balıkçılığı gibi çeşitli aktiviteler için cazip bir alandır. Tabiat parkının giriş 
kısmında yer alan Akliman Günübirlik Kullanım Alanı başta piknik olmak üze-
re, deniz aktiviteleri, eğlenme, dinlenme gibi rekreasyonel aktiviteler için kul-
lanılmaktadır. Bu alanda, piknik üniteleri, büfe, kır kahvesi, tuvalet gibi yapılar 
mevcuttur.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı

Sinop ili Erfelek İlçesi Tatlıca Köyü sınırları içinde yer alan Erfelek Tatlı-
ca Şelaleri 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Alanın ana kaynak değeri 
28 adet peş peşe irili ufaklı takım şelaleleridir (bolge10.ormansu.gov.tr).  Tabiat 
Parkı, Gürleyik deresinin şelaleler şeklinde döküldüğü alan üzerinde 4 hektar 
bir alana sahip bir parktır. İl merkezine 42 km ve Erfelek Şelalerine 17 km uzak-
lıkta yer alan tabiat parkına dolmuş ve özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir 
(Yeni, vd.,2013). 

Tabiat Parkının Biyolojik Çeşitliliği;  Şelalelerin yer aldığı vadi ve yakın 
çevresindeki geniş bir alan oldukça zengin bir bitki örtüsüne sahip ormanlık 
alandır.  Gülleyük deresi ve havzası, bütünüyle doğal orman sahası içersinde 
yer alır. Akarsu havzasındaki ormanın hakim elemanlarını geniş yapraklı ağaç-
lar oluşturur. Bunlar arasında, kayın (Fagus orientalis), gürgen (Carpinus be-
tulus), kestane (Castanea sativa) ve meşe türleri (Quercus sp) ile ibrelilerden 
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köknarlar (Abies nordmanniana subsp. bornmülleriana) öncelikle sayılabilir. 
Vadi boyunca yapılacak bir yürüyüş sırasında ayrıca, akarsuya yakın kesim-
lerde kızılağaç (Alnus glutinosa), çınar (Platanus orientalis) ve söğüt (Salix sp) 
gibi su isteği yüksek ağaçlara, karayemiş (Prunus sp), kızılcık (Cornus mas), adi 
fındık (Corylus avellana), muşmula (Mespilus germanica) ve böğürtlen (Rubus 
sp) gibi ağaççık ve çalılara; çeşitli sarmaşık türlerine (Hedera helix, Clematis 
sp...) ve çok sayıda otsu tür ile kaya yüzeylerini kaplayan liken ve yosunlara da 
rastlanır. Bu özellikleriyle Gülleyük deresi vadisi adeta bir botanik parkını an-
dırmakta ve doğal bitki örtüsü çağlayanlara ayrı bir güzellik katmaktadır(Uzun, 
vd., 2005). 

Tabiat Parkının Faunası; karaca, domuz, kurt, çakal, tilki, vaşak, sansar, 
gelincik, tavşan, sincap. çulluk, bıldırcın, kestane kargası, sakarmeke, doğan, 
baykuş, karga, tahtalı güvercin, ağaçkakan, ördek türleri ve alabalık şeklinde 
sıralanabilir (bolge10.ormansu.gov.tr)

Tabiat parkı alanında yapılan başlıca aktiviteler, doğa yürüyüşleri, şelale 
tırmanışı, fotoğraf çekimi, böcek ve hayvanları inceleme, kuş gözlemciliği, pik-
nik şeklinde sıralanmaktadır. Tabiat parkında giriş kontrol ünitesi, büfe, hediye-
lik eşya satış yeri, kır kahvesi, piknik üniteleri ve yöre halkı tarafından gözleme 
ayran gibi yöresel yiyeceklerin sunulduğu iki adet küçük işletme bulunmaktadır. 
Ayrıca tabiat parkında kültürel değer olarak iki adet restore edilmiş su değirme-
ni bulunmaktadır.  Tabiat parkı alanında ziyaretçilere yönelik bilgilendirme ve 
uyarı tabelaları yer almaktadır. Her mevsim ayrı bir doğal güzelliğe sahip olan 
tabiat parkı özellikle yaz aylarında yoğun olarak ziyaret edilmektedir.

Paydaşlar İle Yapılan Görüşme Sonucu Elde Edilen Bulgular

Araştırma örneklemini oluşturan Hamsilos Tabiat Parkı ve Erfelek Tatlıca 
Şelaleleri Tabiat Parkı’nın sürdürülebilir gelişimine yönelik mevcut durumu ve 
yapılan çalışmaları belirlemek için alan üzerinde çalışmaları ve bilgisi olduğu 
düşünülen paydaşlarla yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla mülakat-
lar yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonrası elde edilen bilgiler içerik analizi ile 
değerlendirilmiştir.
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Tablo 2. Sinop’un Doğa Temelli Turizm Açısından Güçlü Yönleri

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

Doğal çekiciliklere sahip olması X X X X X X X

Doğal varlıkların bozulmamış olması X X X X X

Yerel kültürün korunmuş olması X X X X X 

Farklı kültürlerin huzur içinde yaşaması X X X 

X:Katılımcılar tarafından tekrarlanma sayısı
Sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar destinasyonun çekim gücünü art-

tırmaktadır. Sinop Tatlıca Şelalesi Tabiat Parkı ve Hamsilos Tabiat Parkı sürdü-
rülebilir turizm açısından büyük önemli doğal çekiciliklere sahiptir. Katılımcıla-
rın tamamına yakını, tabiat parklarının sahip olduğu bozulmamış doğası, tabiat 
güzelliklerini Sinop’un ve yörenin en önemli çekiciliği olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca Sinop’un sahip olduğu coğrafi konumunda etkisiyle yerel kültürün özel-
likle kırsal yörelerde bozmamış olması ekoturizm açısından önemli yönlerden 
birisi olarak belirtilmiştir.

Tablo 3. Sinop’un Doğa Temelli Turizm Açısından Zayıf Yönleri

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

Ulaşım altyapısının yetersiz olması X X X X X

Tabiat parklarında altyapı ve çevre 
düzenlemesinin yetersizliği

X X X 

Yerel halkta turizm bilincinin 
gelişmemiş olması

X X 

Turizm işletmelerinde kalifiye eleman 
eksikliği

X  

X:Katılımcılar tarafından tekrarlanma sayısı
Tablo 3’te yer alan bilgiler doğrultusunda Turistik bir ürünün sahip olduğu 

özelliklerin yanında ulaşılabilir olması da talep için önemli bir konudur. Katı-
lımcılar, Sinop’ta ulaşım alt yapısı Sinop ve diğer iller arasında bağlantıda sı-
kıntı olmamasına rağmen şehir içinde ve doğal alanlara ulaşımda iyileştirmeler 
yapılması gerektiğini belirtmiştir. 
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Tablo 4. Korunan Alanlarda Ekoturizmin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

Doğa Turizm Master Planın Hazırlan-
ması

X X X

Çevre Düzenlemesi Yapılması X X X   

Tanıtım Faaliyeti X X X X X

Yerel Halkın Gelir Elde Etmesine Yöne-
lik Çalışmalar

X X X X

Yerel Halkın Turizm Bilinci Kazanması-
na Yönelik Çalışmalar

X X 

X:Katılımcılar tarafından tekrarlanma sayısı

Katılımcılar, tabiat parklarında ekoturizm ve rekreasyon aktivitelerinin ge-
lişimine yönelik tanıtım faaliyetine önem verdiklerini belirtmişlerdir. Erfelek 
Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel medya aracılığı ile Tatlıca 
Tabiat Parkının tanımına yönelik çaba harcadığı belirtilmiştir. Ayrıca belediye 
olarak yöre halkının doğal ürünlerini gelen ziyaretçilere satarak gelir elde etme-
lerine yönelik pazaryerinin yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü katılımcıları kurumları 
tarafından Doğa Turizmi Master Planı çalışmasının tamamlandığını, korunan 
alanlarda fiziki planlama çalışmaları yapıldığı ve buna bağlı olarak çevre düzen-
leme projelerinin bazılarının tamamlandığını bazı projelerin ise devam ettiğini 
belirtmişlerdir. Erfelek Şelalelerinde ahşap parkur, ahşap köprü ve yöresel ürün 
satış üniteleri gibi çeşitli çalışmaların yapıldığını, 200 binin üzerindeki yıllık 
ziyaretçi sayısının yapılan düzenlemelerle birlikte daha da artış göstereceği be-
lirtmiştir. Ayrıca 450 dekar olan tabiat parkı alanının bakanlık tarafından 750 
dekara çıkartıldığını ve alanın genişlemesiyle birlikte yeni bir gelişim planı üze-
rinde çalışma yapıldığı belirtilmiştir.

Yerel halkın ekoturizm ve rekreasyon faaliyetlerinden gelir elde etmesi sür-
dürülebilirlik açısından önemli göstergeler arasında yer almaktadır. Yöre hal-
kını temsilen Tatlıca Köyü Muhtarı ile yapılan görüşmede, yöre halkının ziya-
retçilerden yeterince kazanç elde edemediği, şelalede bulunan işletmenin yöre 
halkına değil dışarıdan birileri tarafından işletildiği, yöre halkı için 8 tane satış 
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ünitesinin yapıldığı ancak bu ünitelerin yöre halkının beklentisini karşılamadığı 
belirtilmiştir.

Tablo 5. Sinop’ta Ekoturizmin Sürdürülebilirliğini Sağlamak İçin  
Yapılması Gerekenler

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7

Altyapısı iyileştirilmesi X X X

Tabiat parklarında etkili bir alan yöneti-
mi uygulanması

X X X X   

Tabiat Parkı’nda yeni peyzaj çalışması 
ve düzenlemelerin yapılması

X X X 

Ziyaretçilere çevre koruma konusunda 
daha fazla bilgilendirmenin yapılması

X X X

Yöre halkının kazanç elde etmesinin 
sağlanması

X X X 

Hizmet kalitesinin arttırılması X X 

X:Katılımcılar tarafından tekrarlanma sayısı

Katılımcılar özellikle yaz aylarında hem Sinop şehir merkezinde hem de 
korunan alanlarda büyük ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirtmişler ve bu yo-
ğunluğa yönelik Sinop şehir içi ve tabiat parklarına ulaşım altyapısının iyileşti-
rilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca Sinop’ta ve doğal çevrede konaklama 
alt yapısının iyileştirilmesi yönünde çalışmaların yapılması gerektiği belirtil-
miştir.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü katılımcıları Tatlıca ve 
Hamsilos Tabiat Parklarının müdürlükleri bünyesinde bulunan beş il içerisinde 
en çok ziyaretçi ağırlayan tabiat parkları olduğunu ve ziyaretçi sayısının gide-
rek artmakta olduğunu belirtmişlerdir. Yaşanan bu yoğun talebin ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik çeşitli projelerin yürütüldüğünü, sürdürebilirlik anlayışı 
çerçevesinde yöre halkının gelen ziyaretçilere ürünlerini satarak kazanç elde et-
melerini sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların yeni pro-
jelerle daha da geliştirileceği belirtilmiştir. Tabiat parklarının şuan için taşıma 
kapasitesinin aşılmadığını gerek görülmesi halinde ziyaretçi sayısında sınırlan-
dırma yapılabileceğini ancak böyle bir duruma gerek olmadığını belirtmişlerdir. 
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Ayrıca müdürlükleri tarafından zaman zaman çeşitli eğitim kurumlarında doğa 
korumaya yönelik seminerler, yerel halkın bilgilendirilmesi yönünde toplantılar 
yapıldığı belirtilmiştir.

Yöre halkının turizm konusunda bilgilendirilmesi, ziyaretçilere ürünlerini 
satarak kazanç elde edebilecekleri alanların arttırılması ve bu alanlardan kira 
alınmaması yerel halk adına görüşülen katılımcının belirttiği bir diğer husustur. 

SONUÇ 

Ekoturizm ve rekreasyonel etkinliklere olan talep hem dünyada hem Türki-
ye’de giderek artmaktadır. Bu etkinlikler özellikle doğal çekiciliğe sahip alan-
larda gerçekleştirilmektedir. Biyoçeşitliliği korumaya ve sürdürülebilirliğini 
sağlamaya yönelik milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, doğa koruma alanı vb. 
alanlarda koruma ve kullanma dengesi gözetilerek planlar yapılmalıdır. Alanın 
plansız ve aşırı kullanımı biyoçeşitliliğin azalmasına ve alanın çekiciliğinin 
kaybolmasına neden olabilir.

Bu çalışmada, Sinop ilindeki bulunan tabiat parklarında ekoturizm ve rek-
reasyonel aktivitelerin sürdürülebilirliği incelenmiştir. Sinop ilindeki korunan 
alanlar eşsiz doğal güzelliğe ve çekiciliğe sahiptir. Bu alanlar doğanın keyfine 
varma, doğayla başbaşa kalma,  fotosafari, doğayı gözlemleme, piknik, dinlen-
me ve eğlenme, bisiklet biniciliği, kuş gözlemciliği gibi turizm ve rekreasyonel 
aktiviteler için yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bölgedeki biyoçeşitlilik 
yerel halk için önemli gelir kaynağı olmaktadır, kestane, kestane balı, marmelat 
(kuşburnu vb.), mantarlar, ıhlamur gibi çeşitli değerler yöre halkına önemli kat-
kı sağladığı belirlenmiştir.

Korunan alanlarda gelen ziyaretçilerin yeme içme ve barınma gibi ihtiyaç-
larını karşılamaya yönelik üst yapı olanakları sağlanmalıdır. Doğa temelli tu-
rizm faaliyetlerine katılan kişilerin kamp alanı vb. ihtiyaçları karşılanmalıdır. 
Üst yapıya yönelik projelerin devam ettiği korunan alanlarda yerel halkın gelir 
elde etmesine imkan verecek hediyelik eşya, yiyecek-içecek vb. küçük ölçekli 
işletmelere de yer verilmelidir.

Yapılan gözlem ve görüşme sonucunda, tabiat parklarında yapılan ekotu-
rizm ve rekreasyonel etkinliklerin doğal değerler üzerinde önemli bir olumsuz 
etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ancak ziyaretçiler doğadan bitkileri toplama-
maları gerektiği ve özellikle çevreye çöplerini atmamaları konusunda uyarılma-
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sı ve bilinçlendirilmelidir. Bu çerçevede ziyaretçi yönetim merkezleri kurulması 
faydalı olacaktır. Ayrıca yöre halkının, üniversite ve diğer paydaşların işbirliğiy-
le, ekoturizm konusunda eğitimler verilmelidir.

Tabiat parkları ile ilgili yapılacak sonraki çalışmalarda ziyaretçi memnuni-
yeti belirlenerek elde edilen veriler çerçevesinde alanın sürdürülebilir gelişime 
yönelik tedbirler alınabilir.
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Öz: İnşaat sektörü, en çok hammadde kullanılan sektörlerden birisi olması 
sebebiyle ülke ekonomisi ve istihdam açısından önemli bir yere sahiptir. Bu 
sebeple geri kazanılmış atıkların inşaat sektöründe hammadde olarak değerlen-
dirilmesi ekonomik açıdan oldukça büyük önem arz etmektedir. Bunun yanın-
da atık yönetiminde de inşaat atıklarının payı büyüktür. İnşaat/yıkıntı atıkları 
kentsel katı atıkların %13-30’ unu oluşturmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm 
uygulamalarının arttığı ülkemizde atık yönetim stratejilerinde inşaat atıklarının 
yeri önemlidir. Bu çalışmada inşaat sektöründe atıkların geri kazanımı ve ye-
niden kullanımı konusu araştırılmış, geri kazanımın sürdürülebilirliğe katkısı 
ortaya konmaya çalışılmıştır. İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanılarak değer-
lendirilmesinin yanında, uçucu kül, tekstil atıkları, kırmızı çamur v.b. gibi çe-
şitli atıkların inşaat sektöründe değerlendirildiği çok sayıda çalışma mevcuttur. 
Atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanılması kapsamında, inşaat sektöründe 
değerlendirilebilecek tüm atıklar ele alınmıştır. Bu kapsama hem inşaat sek-
töründen, hafriyat ve yıkıntı atıklarından meydana gelen atıklar, hem de diğer 
bazı atıkların inşaat sektöründe değerlendirilme uygulamaları dahil edilmiştir. 
Bu bağlamda bahsedilen atıkların özellikleri, inşaat sektöründe yeniden değer-
lendirilme potansiyelleri, çevreye ve ekonomiye etkileri ortaya konmuş ve bu 
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konuda dünyada ve ülkemizde yapılmış çalışmalar derlenmiştir. Atıkların inşaat 
sektöründe yeniden kullanımının yaygınlaştırılması, hammadde olarak kullanı-
lacak kaynakların korunmasına katkıda bulunacağı gibi, atıkların oluşturduğu 
çevresel yükü ortadan kaldırarak, ekonomik bir değer yaratarak sürdürülebilir-
lik açısından olumlu katkılar sağlayabilmesi açısından önemlidir. 

THE USAGE OF WASTES IN CONSTRUCTION SECTOR AND 
IMPORTANCE IN TERMS OF SUSTAINABILITY

Abstract: The construction sector has an important role in terms of nati-
onal economy and employment based on the use of huge amount of raw mate-
rials. Therefore, the utilization of recovered wastes as raw materials is of great 
importance in terms of economics. In addition, the proportion of construction 
waste in waste management is also large. Construction/demolition wastes cons-
titute 13-30% of municipal solid wastes. Especially, construction wastes have a 
special place in waste management strategies due to urban transformation pra-
ctices become widespread in our country. In this study, the recycling and reuse 
of waste in the construction sector has been investigated and the contribution of 
recycling to sustainability has been tried to be demonstrated. In addition to re-
cycling and recovery of construction/demolition wastes, there are many studies 
in the literature which utilize various waste types such as fly ash, textile wastes, 
red mud etc. in construction sector. Within the scope of recycling and reuse of 
waste, all wastes that can be utilized in the construction sector have been inc-
luded. This includes both the construction sector wastes from excavation and 
demolition wastes, as well as other waste disposal practices in the construction 
sector. In this context, the characteristics of the these wastes, the reuse potenti-
als in the construction sector, their effects on the environment and the economy 
were presented, and the works done in the world and in our country were revie-
ved and compiled. Extending the reuse of wastes in the construction sector will 
contribute to the protection of the natural resources. It is also important in terms 
of achieving positive contributions to sustainability by creating an economic 
value with eliminating environmental burden created by wastes.

GİRİŞ

Günümüzde gittikçe artan çevre sorunlarının azaltılmasına yönelik, sürdü-
rülebilir kalkınmanın da temelini oluşturan, enerji ve doğal kaynakların korun-
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ması, atıkların kaynağında ayrılması, azaltılması, uygun şekilde bertaraf edil-
mesi büyük önem arz etmektedir. Yeni yapı alanları ve inşaatların sayısı gün 
geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte özellikle Türkiye’de birçok ilde yaşanan 
depremler, İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşümün geniş alanlara yayıl-
ması sonucunu doğurmuştur. Bu uygulamalarla birlikte ciddi miktarlarda atıklar 
ortaya çıkmaktadır. Yapı malzemesi üretimi, yapıların yapım, yenileme, ona-
rım, bakım ve yıkım uygulamaları sonucunda ortaya çıkan beton, metal, ahşap, 
seramik, plastik, cam gibi yapı malzemeleri/bileşenleri atık olarak nitelendiril-
mektedir. Günümüzün önemli çevre sorunlarından biri olan atık yönetiminde 
inşaat sektöründe oluşan atıklar önemli bir yer tutmaktadır. İnşaat uygulamaları 
sonucunda geri kazanılan ve tekrar kullanılabilecek yapı malzemeleri/bileşenle-
ri elden geçirilip yeniden kullanılabildiği gibi yeniden kullanım için uygun de-
ğilse, geri dönüşüm yöntemleriyle diğer ürünlerin üretiminde hammadde olarak 
da kullanılabilmektedir. Geri kazanılmış bu yapı malzeme/bileşenleri kullanıl-
dıkları yapıya ekolojik değer katmanın yanında ekonomik yarar da sağlayarak 
çevresel ve yapısal sürdürülebilirliği etkilemektedir (İpekçi vd, 2017).

İnşaat ve yıkıntı atıkları bina, yol, köprü yapımı, tadilatı ve yıkım işlemi 
sonucu oluşmakta ve asfalt, beton, alçı, tuğla, çatı atıkları, ahşap, cam, metal 
(çelik, alüminyum, demir), kartonpiyer, plastik malzemeleri içermektedir. Bu-
nun yanında deprem, sel gibi doğal afetler sonucu da inşaat yıkıntı atıkları olu-
şur. İnşaat ve yıkıntı atıkları diğer atıklara göre hacimsel olarak daha büyük 
yer işgal etmekte ve bertarafla ilgili sorunlara yol açmaktadır. Ülkemizde inşaat 
yıkıntı atıklarından geri dönüşüm genellikle demir, çelik, alüminyum geri ka-
zanımı şeklinde yapılmakta olup, oldukça az miktardadır. Ülkemizde yaşanan 
depremlerden sonra, yapıların dayanımının yeterli olmadığı acı bir şekilde anla-
şılmış ve bununla ilgili yeni düzenlemeler yapılarak, yönetmelikler çıkarılmıştır 
Kentsel dönüşüm sürecinde 6.5 milyon konutun yıkılarak yeniden yapılacağı 
ön görülmektedir. Buna göre kentsel dönüşüm sürecinde ciddi miktarda inşaat 
atığı oluşması beklenmektedir (Acar, 2013). Yakın zamana kadar inşaat ve yı-
kıntı atıkları ile ilgili bir düzenleme bulunmadığından, inşaat atıkları gelişigüzel 
dökülmekte ve çevresel ve estetik sorunlara yol açmaktaydı. İnşaat ve yıkıntı 
atıklarının gelişi güzel dökülmesi bu alanlarda daha sonra yeşillendirme yapı-
lamamasına, toprak özelliklerinin bozulmasına, çevrenin kirlenmesine neden 
olmaktadır. Dere yataklarına gelişigüzel döküm yapıldığında ise yatakta daral-
maya, tıkanmaya neden olmakta, su akış rejimini değiştirmektedir.
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İnşaat atıklarının çevreye zarar verecek şekilde depolanması, gelişigüzel 
atılmasını engellemek ve geri dönüşüm sağlanması amacıyla, 18 Mart 2004 ta-
rih ve 406 Sayılı Resmi Gazetede “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları-
nın Kontrolü Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Yönetmeliğe göre bu atıkların top-
lanması ve bertarafından belediyeler sorumludur. Ayrıca yakın zamanda kentsel 
dönüşüm işlemlerinin artışı sebebiyle binalarda bulunabilecek asbesti dikkate 
alan “Yıkım İşlemleri ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontro-
lü Yönetmeliği” taslağı görüşe açılmıştır. Bu yönetmelik taslağı, geri dönüşüm, 
tehlikeli atıkların ayrılması ve kontrollü yıkım esasına dayanmaktadır.

Geri dönüşüm ile geri kazanılan inşaat ve yıkıntı atıklarında metaller (alü-
minyum, demir), ahşap malzemeler, beton, asfalt ilk sıralarda yer almaktadır. 
Avrupa’da geri dönüşümle ilgili olarak çeşitli yaptırımlar uygulanmakta olup, 
Hollanda ve Almanya başta olmak üzere AB üye ülkeler bu düzenlemelere uy-
gun şekilde faaliyetlerini arttırmaktadır. Avrupa ülkelerinde yıllık 175-370 mil-
yon ton veya 0.5-1 ton/kişi/yıl inşaat/yıkıntı atığı oluştuğu tahmin edilmektedir. 
AB üye ülkelerde oluşan inşaat ve yıkıntı atığı kişi başına yıllık 28 kilogramdır 
(Ölmez ve Yıldız, 2008). 

Ülkemizde oluşan inşaat ve yıkıntı atıkları ile ilgili bir istatistik çalışması 
bulunmamaktadır. Fakat kentsel katı atığın yaklaşık %25’inin inşaat ve yıkıntı 
atıklarından oluştuğu varsayımı ile 2016 yılı için oluşan kentsel katı atığın (31 
583 553 ton), yaklaşık 8 milyon tonu inşaat ve yıkıntı atığı olmaktadır. Bu denli 
yüksek miktarda atığa geri dönüşüm uygulanması esastır. 

Bunun dışında uçucu kül, mermer atıkları, kırmızı çamur, metal atıkları 
v.b. gibi çeşitli atıkların inşaat sektöründe beton üretimi, yol dolgu malzemesi, 
katkı malzemesi, bağlayıcı malzeme olarak değerlendirildiği çok sayıda çalışma 
söz konusudur. Bu çalışmalarda atık, inşaat sektörü hammaddelerinin belirli bir 
yüzdesi yerine ikame edilmiştir. Söz konusu çalışmalarda atığın inşaat bileşe-
ninde dayanım açısından meydana getirebileceği değişim önemli olduğu gibi, 
atığın inşaat sektöründe değerlendirilmesi ile oluşabilecek çevresel etkilerin de 
dikkate alınması esastır. Bu çalışma kapsamında hem inşaat yıkıntı atıklarının 
geri kazanımı ve hem de çeşitli atıkların inşaat sektöründe değerlendirilmesinin 
çevresel etkileri ve sürdürülebilirlik açısından katkısı araştırılmıştır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Yapı sektöründe kullanılan atık malzemeler elde edildikleri kaynaklara 
göre, kentsel, endüstriyel ve tarımsal atıklar olmak üzere gruplara ayrılabilir 
(Tablo 1). Atıkların içeriği ve kaynağı, geri dönüşüm teknolojisi dikkate alına-
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rak yapı malzemesi olarak ikincil bir endüstride kullanım potansiyeli oldukça 
yüksektir. Tablo 1’de bu atık grupları ve uygulanan geri kazanım teknolojisi ile 
inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Tablodan da görüle-
bileceği gibi atıklar genellikle kırma, parçalama, küçültme işlemlerinden sonra 
çeşitli inşaat bileşenlerinde değerlendirilebilmektedir.

Tablo 1. Atık Malzeme Türlerinin İnşaat Sektöründe Kullanımı

Atık Madde 
Grubu

Atık İçeriği ve Kaynağı Geri Dönüşüm Tekno-
lojisi

İnşaat Sektöründe Kul-
lanımı

Kentsel 
Atıklar

İnşaat ve yıkıntı atıkları, 
hafriyat atıkları
beton atıkları

Agrega haline getirmek 
için kırma

İnce-kaba agrega,
bloklar, tuğlalar, çi-
mento klinkeri, hidrolik 
bağlayıcı, lif ürünleri, 
dolgu malzemesi, altyapı 
inşaatlarında destek 
malzemesi

Cam ve seramik atıklar, Doğrudan yeniden kul-
lanma
Öğüterek toz halinde 
kullanma
Kırıp agregaya katma
Yakıp kül halinde kul-
lanma

Evsel katı atıklar, lastik, 
plastik ve kağıt atıkları

Agrega haline getirmek 
için kırma
Yakıp kül halinde kul-
lanma

Endüstriyel 
Atıklar

Yüksek fırın cürufu, 
uçucu kül, 
silis dumanı, 
tuğla, kiremit atıkları
lastik atıkları
mermer atıkları
Asfalt atıkları
Metal atıkları

Doğrudan yeniden kul-
lanma
Agrega haline getirmek 
için kırma
Öğüterek toz halinde 
kullanma
Lif halinde kullanma

Tuğla, bloklar, fayanslar, 
çimento, boya, ince ve 
kaba agregalar, beton, 
ahşap değiştirme ürün-
leri, seramik ürünler, lif 
ürünleri

Tarımsal 
Atıklar

Hasat atıkları,
 ağaç ve kereste atıkları

Öğüterek toz halinde 
kullanma
Yakıp kül halinde kul-
lanma
Lif halinde kullanma

Yalıtım malzemesi, 
duvar panelleri, çatı 
levhaları, bağlayıcılar, 
lifli yapı panoları, tuğla, 
aside dayanıklı çimento, 
takviyeli kompozitler, 
polimer kompozitler
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KENTSEL ATIKLAR 

Katı atıklar, genel olarak insan aktiviteleri sonucu oluşan, üretici tarafın-
dan atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması ba-
kımından düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken her türlü katı maddeler-
dir. Kentsel yaşamda çok çeşitli faaliyetler sonucunda katı atıklar oluşmaktadır. 
Kentsel kaynaklı atıklardan inşaat sektöründe değerlendirilebilir atıklar, inşaat 
ve yıkıntı atıkları, hafriyat atıkları, beton atıkları, cam ve seramik atıklar, evsel 
katı atıklar, lastik, plastik ve kağıt atıklarıdır. Bunlardan sıklıkla inşaat sektörün-
de değerlendirilen atıklar aşağıda açıklanmıştır. 

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Değerlendirilmesi

İnşaat ve yıkıntı atıkları bileşenleri inşaat yapımında kullanılan tekniğe ve 
kullanılan malzemelere göre değişmekle birlikte başlıca hafriyat atıkları, yol 
yıkıntı atıkları, yıkıntı atıklarından oluşur. Bu atıkların içinde yüzde olarak en 
büyük paya beton atıkları sahiptir. İnşaat ve yıkıntı atıklarının değerlendirilme-
sinde standart atık yönetim stratejisi uygulanabilir. Buna göre, yeniden kullanı-
labilir malzemelerin ayrılarak geri dönüştürülmesi ve geri kazanılarak yeniden 
kullanılması, geri kazanılamayan kısmın ise depolanması yapılabilir. Ayrıca 
mermer, ahşap, tuğla, metal, asfalt atıkları da inşaat sektöründe değerlendirile-
bilen atıklardır. İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri dönüşümü ile doğal kaynakla-
rın kullanımı, enerji ihtiyacı ve düzenli depolamaya gönderilecek inşaat yıkıntı 
atığı miktarı azalır, çevreye daha az zarar verilmiş olur ve görüntü kirliliği mi-
nimize edilir. Coelho ve Brito (2013), inşaat ve yıkıntı atıklarının geri dönüşüm 
tesisi yapılmasının CO2 emisyonunda yaklaşık %90 azalma, enerji ihtiyacında 
ise %85 azalma meydana getireceğini göstermiştir (Coelho ve Brito, 2013 a,b).  

Hafriyat Atıklarının Değerlendirilmesi

Hafriyat atıkları, bina, yol, köprü yapımı sırasında toprağın kazılması ile 
ortaya çıkan atıklar olarak tarif edilebilir. Hafriyat toprağı dolgu, rekreasyon ve 
katı atık depolama alanında günlük örtü şeklinde kullanılarak geri kazanılabil-
mektedir. Ülkemizde yılda 125 milyon ton hafriyat toprağı geri kazanımla de-
ğerlendirilmektedir (İZTO, 2012). Hafriyat atığı içerisindeki siyah toprak bah-
çe toprağı niteliğinde olup peyzaj işlerinde değerlendirilebilir. Hafriyat atıkları 
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içerisindeki sarı kum ise ayrıştırılarak su hattı, doğal gaz, hatları gibi altyapı 
inşaatlarında destek malzemesi olarak kullanılabilmektedir.

Beton Atıklarının Değerlendirilmesi

Türkiye Hazır Beton Birliği verilerine göre, hazır beton üretiminde dünya-
da önemli bir yere sahip olup, 2017 yılı itibariyle yılda 109 milyon metreküp 
hazır beton üretilmektedir. Bu oranda beton üretimi için önemli bir enerji ihti-
yacı söz konusudur. Beton, kaba ve ince agrega, bağlayıcılar, kum, çimento ve 
su içeren bir bileşendir. Beton atıklarının ekonomik bir kaynak olarak tekrar 
beton üretimine uygulandığı çok sayıda çalışma söz konusudur. İnşaat ve yıkıntı 
atıkları içerisindeki beton atıkları, kırılarak parçalanmakta ve agrega yerine kul-
lanılabilmektedir (Rakshvir ve Barai, 2006.; Topçu ve Sarıdemir, 2008). Beton 
atıkları, beton ve asfalt karışımlarda agrega, yol zemini, kaldırım, park, baraj 
inşaatları gibi çeşitli alanlarda dolgu malzemesi yapımında kullanılmaktadır. 

RILEM (Reunion Internationale Des Laboratoires D’essais Et De Recher-
ches Sur Les Materiaux Et Les Constructions) geri kazanılmış agregaları üç 
sınıfa ayırmaktadır. Buna göre geri kazanılmış agregalar:

Tip 1: Duvar molozlarından elde edilen geri kazanılmış agrega
Tip 2: Beton molozlarından elde edilen geri kazanılmış agrega
Tip 3: %80 doğal agrega ile %20 geri kazanılmış agreganın karışımı ile elde 

edilen agrega şeklinde sınıflandırılmıştır (Oikonomou, 2005).
Geri kazanılmış agregaların su emme değerleri, doğal agregaya göre yük-

sektir. Bazı araştırmacılara göre, %50’ den daha fazla geri kazanılmış agrega 
kullanılması, basınç dayanımında azalmaya sebep olabilmektedir (Leigh ve 
Patterson, 2005.). Bazı araştırmacılar ise çalışmalarında yüksek oranda geri 
kazanılmış agrega kullanarak normal beton değerinde basınç dayanımları elde 
edebilmişlerdir (Sohoni ve Sahu, 2015.; Rao, 2005.; Demirel ve Şimşek, 2014; 
Katz , 2003). Puneeth vd. (2018), yaptıkları çalışmada betonda kaba agrega ye-
rine % 20, %40, %60, % 80 ve %100 oranında inşaat ve yıkıntı atığı kullanmış-
lardır. Su tutma özelliğini düşürmek için asitle muamele uygulanmış ve su tutma 
özelliği %28.78’e düşürülmüştür. Zenginleştirme sonrası, geri dönüştürülmüş 
agreganın kaba agrega yerine ikame edilmesinin mekanik özelliklerde meydana 
getirdiği değişimin önemsiz derecede olduğu belirlenmiştir. Tabsh ve Abdalfa-
tah ise çalışmalarında, doğal agrega yerine geri dönüştürülmüş betondan elde 
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edilen agrega kullanılması durumunda basınç dayanımının %10-25 azaldığını 
belirlemişlerdir (Tabsh ve Abdalfatah, 2009). 

Ülkemizde, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönet-
meliği’ne göre geri kazanılmış ürünler, ilgili standartları sağlamak şartı ile oriji-
nal malzemeler ile birlikte veya ayrı olarak, yeni beton üretiminde, yol, otopark, 
kaldırım, yürüyüş yolları, drenaj çalışmaları, kanalizasyon borusu ve kablo dö-
şemelerinde dolgu malzemesi olmak üzere, alt ve üst yapı inşaatlarında, spor ve 
oyun tesisleri inşaatları ile diğer dolgu ve rekreasyon çalışmalarında öncelikli 
olarak kullanılabilir (HTYAKY, 2004).

Cam ve Seramik Atıklarının Değerlendirilmesi

Atıklardan geri kazanılan cam seramikler, yeniden cam seramik üretimi, 
yer kaplaması, donatı lifi, cam seramik kompozit üretiminde kullanılabilmek-
tedir. Cam seramik geri dönüşümle en çok geri kazanılan materyaller içerisinde 
yer almaktadır. Atık cam, pişirilmiş kil briket yapımında denenmiştir (Raimon-
do vd. 2007; Demir, 2009)..Bir çalışmada brikette atık camın çeşitli yüzdelerde 
eklenmesinin basınç dayanımı, su emme, porozite, yoğunluğa etkileri araştırıl-
mıştır. Maksimum 29.35 MPa basınç dayanımı elde edilmiş ve basınç dayanı-
mının eklenen cam miktarına olduğu kadar, pişirme sıcaklığına da bağlı olduğu 
belirlenmiştir (Demir, 2009). Bunun dışında bazı araştırmacılar atık camı beton 
üretiminde değerlendirmişlerdir (Jin vd., 2000; Meyer vd., 2001).

ENDÜSTRİYEL ATIKLAR

Endüstiyel atık malzemesi durumunda olan silis dumanı, yüksek fırın cüru-
fu, uçucu kül vb. gibi malzemelerin yapı malzemelerinin özelliklerinde iyileş-
tirme gösterdiğinin belirlenmesi, bu alana olan ilginin artmasına neden olmuş-
tur. Bu gelişmeler ile yapı malzemesinin özelliklerinde iyileşme sağlandığı gibi 
atıkların geri kazanılması ve bunlara bağlı sanayi kolları oluşturması açısından 
da önemlidir. Endüstriyel atıklar inşaat sektöründe tuğla, bloklar, fayanslar, çi-
mento, boya, ince ve kaba agregalar, beton, ahşap değiştirme ürünleri, seramik 
ürünler, lif ürünleri üretiminde kullanılmaktadır.

Beton yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesidir (Prabhu vd., 2014). 
Temel olarak beton; çimento, su, ince ve kaba agrega karışımından oluşmak-
tadır. Küresel ölçekte, beton üretiminde ana bileşen olarak, yılda 8-12 milyon 
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ton doğal agrega tüketilmektedir ve beton hacminin % 70’ini agrega oluştur-
maktadır (Devi ve Gnanavel, 2014). Kullanılan agrega kaba (4.75 mm veya 
daha fazla parçacık boyutu) ve ince agrega (4.75 mm’den daha az olan parçacık 
boyutu) olarak sınıflandırılmaktadır (Dash vd, 2016). Atık malzemelerin ince ve 
kaba agrega yerine kullanıldığı çalışmalar mevcuttur. Betonda bağlayıcı malze-
me olarak kullanılan çimento üretim esnasında sera gazı ortaya çıkarmaktadır. 
Dünya genelinde toplam CO2 emisyonunun yaklaşık olarak %5-7’si çimento 
üretiminden kaynaklanmaktadır (Turner ve Collins, 2013). Çimento üretimi es-
nasında tesisten kaynaklanan emisyonlar; CO2, NOx, SO2 ve toksik maddeler-
dir. Özellikle çimento fırın bacalarından gelen toz emisyonları önemli çevresel 
sorunlardandır. Bu nedenle, çimentoya alternatif olabilecek ya da belli oran-
larda çimento yerine kullanılabilecek malzemelerin araştırılması, bu sektörden 
kaynaklanan çevresel problemleri ve enerji ihtiyacını azaltacağından önemlidir 
(Demirel vd., 2017).

Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanılmasını etkileyen en önemli 
çevresel faktör, atığın bu bileşenden sızarak çevreye ulaşma ihtimalidir. Bu atık-
ların inşaatta değerlendirildiği çalışmalarda ürünün sızma özellikleri de çeşitli 
standart sızma testleri ile değerlendirilmektedir. Birçok tehlikeli ve tehlikesiz 
atığın “stabilizasyon/solidifikasyon” teknolojisi ile inşaat malzemelerinde kul-
lanımı araştırılmıştır (Yildiz vd., 2015; .Akyildiz vd., 2017; Yildiz vd., 2013; 
Tinmaz Kose vd., 2013; Tinmaz Kose vd., 2017; Tinmaz Kose ve Akyildiz, 
2017; Akyildiz ve Tinmaz Kose, 2017; Tinmaz Kose ve Akyildiz, 2018). 

Yüksek Fırın Cürufunun Değerlendirilmesi

Yüksek Fırın Cürufunun bağlayıcılık özeliği 1774 yılından beri bilinmekte-
dir. Paris metrosu inşaatı sırasında, 1889 yılında, Yüksek Fırın Cürufu kullanıl-
mıştır. Yüksek Fırın Cürufunun çimento üretiminde katkı maddesi olarak kulla-
nılması ilk kez 1892’de Almanya’da, 1896 yılında ABD’de başlamıştır. Betona 
katkı maddesi olarak katılması ise 1950’li yıllardan sonra olmuştur (Canbaz, 
2007). 

Yapısında CaO, SiO2 ve Al2O3 oranları oldukça yüksektir. Çimento inceli-
ğinde öğütüldüğü takdirde bağlayıcı özelik kazanmaktadır. Çimentonun su ile 
reaksiyonu sonucunda kalsiyum silika hidrat jelleri (CSH) ile kalsiyum hidrok-
sit (CH) oluşmaktadır. CSH oldukça kuvvetli bağlayıcılık özelliğine sahipken 
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CH zayıf yapıda olup suda çözünebilmektedir. YFC, çimento içindeki alkali-
lerin oluşturduğu alkali hidroksitlerle, CH ile ve yapısındaki CaO ile reaksiyo-
na girerek sağlam yapıları oluşturmaktadır. YFC’nin kimyasal yapısı, inceliği, 
amorf olan miktarı, ortamdaki alkali oranı bağlayıcılığını etkileyen en önemli 
faktörlerdir. YFC ne kadar ince öğütülürse o kadar yüksek yüzey alanına sahip 
olacağından daha kolay reaksiyona girerek bağlayıcılığını arttırmaktadır. YFC 
üretimi sırasında hızlı soğutulması gerekir. Hızlı soğutulmadığı durumda kris-
tal yapı oluşmakta ve bağlayıcılık özeliği kaybolmaktadır. YFC’nin % 90-95’i 
CaO, SiO2, Fe2O3 ve Al2O3 bileşiklerinden oluşmaktadır. YFC, yüksek CaO içe-
riği nedeni ile kendi başına da bir miktar bağlayıcılık özeliği göstermektedir 
(Boğa, 2010).

Uçucu Külün Değerlendirilmesi

Uçucu kül, linyit ve taş kömürü gibi fosil yakıtlardan elektrik enerjisi üre-
ten termik santrallerden atık malzeme olarak açığa çıkmaktadır. Uçucu külün 
çevreyi olumsuz etkilememesi için termik santrallerde mekanik ve elektrostatik 
yöntemle toplanarak havaya karışmaları önlenmektedir. Dünya genelinde, ter-
mik santrallerden çıkan uçucu kül miktarı yıllık yaklaşık 600 milyon ton civa-
rındadır. Dolayısıyla bu atık ürün değerlendirilmez ise, doğada geniş alanları 
kaplamaya başlayacak ve çevre için ciddi bir problem olarak ortaya çıkacaktır 
(Beyhan, 2016).

Uçucu külün puzolanik özelliğe sahip olmasından dolayı inşaat sektöründe 
kullanılabileceği belirlenmiştir. Hollanda diğer atıkların geri kazanımı ve ye-
niden değerlendirilmesi konularında olduğu gibi, uçucu külün yeniden kulla-
nılmasında da dünyadaki ülkeler arasında birinci sırada yer almaktadır. Uçucu 
küllerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri, bunların inşaat sektöründe 
rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir. Uçucu kül taneleri genellikle kü-
resel yapısı nedeni ile betonun işlenebilme özelliğini iyileştirmesi, taze betonda 
terlemeyi azaltması, betonun hidratasyon ısısını azaltması gibi birçok olumlu 
özelliğini geliştirmektedir (Binici vd., 2013). Uçucu külller, F tipi ve C tipi ola-
rak sınıflandırılabilir. Türkiye’de aktif olarak çalışan 12 adet termik santral var-
dır. Ancak, bunlardan sadece Çatalağzı Termik Santrali’nden F tipi uçucu kül 
elde edilmektedir, diğer tüm santrallere ait küller ise C tipidir. Ülkemizde yılda 
yaklaşık 16 milyon ton uçucu kül oluşmaktadır (Şengül, vd., 2007). Türkiye’de 
2020 yılında yıllık 50 milyon ton uçucu kül oluşacağı ön görülmektedir (Tütün-
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lü ve Atalay, 2001). Dolayısıyla uçucu külün inşaat sektöründe değerlendirilme-
si ile hem malzeme ve enerji korunumu sağlanırken, hem de çevre kirliliğinin 
önlenmesi ile ekolojik dengenin korunması da mümkün olmaktadır (Aruntaş, 
2006). Uçucu kül çimentoda; hammadde, katkı maddesi, ikame malzemesi ola-
rak kullanılmaktadır.

Ginés vd. (2009), çalışmalarında uçucu külü betonda agrega yerine kul-
lanmıştır. Sızma ve basınç dayanımı test sonuçlarına göre, en uygun oran %10 
uçucu kül olarak belirlenmiştir. Sızma özelliğini olduğu gibi basınç dayanımını 
da etkileyen en önemli faktör, atıktaki kirletici içeriğidir. Örneğin, ağırlıkça %1 
Zn, Pb, Cd içeren atığın etkisi önemsiz olurken, %3 Zn içeren atığın eklenmesi 
28 günlük dayanımda %99 azalmaya sebep olabilir (Hills ve Polard, 1997).

Silis Dumanının Değerlendirilmesi

Silis dumanının değerlendirilmesi konusundaki ilk çalışmalar çevre koru-
ması amacı ile 1950’li yıllarda Norveç’te başlamıştır. Puzolanik değeri yüksek 
olan bu maddenin çimento katkısı olarak ilk kullanımı 1969 yılında denenmiş-
tir. Silis dumanı başta Norveç olmak üzere Avrupa ve ABD’de yaygın biçimde 
kullanılmakta olup, betondaki boşlukları doldurma ve puzolanik etki gibi iki 
işleve sahiptir. Ancak silis dumanının puzolanik etkisinin betonda en zayıf halka 
olarak bilinen agrega-çimento hamuru temas yüzeyini güçlendirmede önemli 
olduğu, mikroyapısal ve mekanik incelemelerle kanıtlanmıştır. Silis dumanı ta-
necikleri kalsiyum hidroksitle reaksiyona girerek çimento hamuru ile agrega 
taneleri arasındaki aderansı, dolayısıyla betonun dayanımını ve durabilitesini 
artırmaktadır (Akçaözoğlu, 2007).

Silis dumanı tane boyutları portland çimentosu tanelerine göre yaklaşık 100 
kat daha küçüktür ve ortalama tane çapları 0,1 – 0,2 μm civarındadır. Çok yük-
sek inceliği ve yüksek puzolanik reaktivitesi nedeniyle silis dumanının betonun 
iç yapısına önemli etkileri vardır. Silis dumanı kullanımıyla birlikte betonun 
boşluk yapısında iyileşme sağlanabilir ve betonda en zayıf halka olan agrega – 
çimento hamuru güçlendirilebilir. Mineral malzemelerin arayüzey özeliklerini 
iyileştirmede iki temel etken vardır; puzolanik etki ve boşlukları dolduma etkisi. 
Farklı tane boyutlarında malzemelerin seçilmesiyle daha sıkı bir tane dizilişi 
elde edilerek boşluk oranı azaltılabilir ve bunun sonucu mekanik özelikler iyi-
leştirilebilir (Şengül, vd., 2007). 
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Tuğla, Kiremit ve Seramik Atıklarının Değerlendirilmesi

Günümüzde inşaat sektörünün hızla gelişmesi, bu sektörün önemli girdile-
rinden olan tuğla talebini artırmakla birlikte hammadde ihtiyacını doğurmakta-
dır. Tuğla fabrika atıklarının fabrika dışına taşınması hem çevre hem de ekono-
mik anlamda düşündürücüdür. Yapılan inceleme ve araştırmalar atık miktarının 
toplam üretimin %10’u dolaylarında olduğunu göstermektedir (Ölmez ve Yıl-
dız, 2008). 

Tuğla, briket gibi atık malzemeler kırılarak dolgu malzemesi, ya da çimen-
to katkı malzemesi olarak değerlendirilmektedir. 

Lastik Atıklarının Değerlendirilmesi

Lastik atıkları hem kentsel, hem de endüstriyel kaynaklardan oluşabilmek-
tedir. Lastiklerin kompleks yapısı, geri kazanımını zorlaştırmaktadır. Lastiklerin 
ana yapısı olan kauçuk kimyasal olarak çapraz bağlı bir polimerdir, bu nedenle 
eriyebilir ve çözülebilir olmadığından başka şekillere sokulması oldukça zordur. 
Depolama sahasında bulunan kullanılmış lastikler, çeşitli çevresel ve toplum 
sağlığı ile ilgili problemler oluştururlar (Beycioğlu vd., 2008, Koçak ve Alpas-
lan, 2011).

Atık lastikler düşük birim ağırlıkları, iyi ısı yalıtımı, iyi drenaj kabiliyeti 
ve sıkıştırılabilirlik gibi özelliklerinden dolayı mühendislik uygulamalarında 
yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Atık lastikler düşük birim ağırlıkları sebebiy-
le mühendislik uygulamalarında hafif agrega gibi değerlendirilmekte ve dolgu 
malzemesi olarak toprak setlerde, istinat duvarlarında ve zemin dolgularında 
kullanılmaktadırlar (Beycioğlu vd., 2008).

Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi

Mermer atıkları yol kaplamlarında agrega olarak ikame edilebilmekte, 
çimento katkı maddesi ve asfalt dolgu malzemesi olarak değerlendirilmekte, 
bozuk zeminlerin özelliklerinin iyileştirilmesinde katkı maddesi olarak kullanı-
labilmektedir. Asfalta katılan mermer tozu asfaltın yaşlanmasını önemli oranda 
geciktirdiği belirlenmiştir. Mermer tozu asfaltın viskozitesini arttırarak, teker izi 
deformasyonlarının azalmasını sağlamaktadır (Little ve Epps, 2001). Özellikle 
mermer agrega kaynağı olarak ağır trafiğe maruz olmayan yolların temel, alt 
temel ve bağlayıcı tabakalarında kullanılabilmektedir (Akbulut ve Gürer, 2006). 
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Akbulut ve Gürer (2006) yaptıkları çalışmada mermer atıklarını agrega ola-
rak değerlendirmişlerdir. Çalışmada yapılan deneyler sonucunda, mermerden 
üretilen agregaların şartname değerlerini sağladığı, düşük ve orta trafik hacimli 
asfalt kaplamaların bağlayıcı tabakalarında agrega olarak kullanılmasının uy-
gun olduğu belirlenmiştir (Akbulut ve Gürer, 2006). Aruntaş vd. (2007), atık 
mermer tozunun kendiliğinden yerleşen beton özelliklerine etkisini incelemiş-
tir. Hiperakışkanlaştırıcı katkı beton karışımına çimento miktarının ağırlıkça % 
1.5’u oranında, atık mermer tozu ise. çimento miktarının ağırlıkça % 5, 10, 15, 
20 ve 25 oranında ikame edilerek kendiliğinden yerleşen beton üretmişlerdir. 
3, 7 ve 28 günlük numunelerde basınç dayanımı deneyi yapılarak, fiziksel ve 
mekanik özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Çalışmada en yüksek basınç 
dayanımı % 20 mermer tozu katkılı betonda elde edilmiştir. Deney sonuçlarına 
göre mermer tozunun bu tür betonda kullanılabileceği belirlenmiştir. Yıldız vd. 
(2011), cam lif katkılı betonda dolgu malzemesi olarak atık mermer tozunun 
mekanik ve fiziksel özelliklere etkisini değerlendirmişlerdir. Çalışmada beton 
numunelere 5, 10, 15 ve 20 kg/m3 oranında kırpılmış cam lif ve hacimce %25, 
50, 75 ve 100 oranlarında atık mermer tozu ilave edilmiştir. Elde edilen sonuç-
lara göre, cam lif katkılı betonlara atık mermer tozu ilavesiyle elde edilen ba-
sınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı ve ultrases geçiş hızı artmış, porozite 
ve sorptivite değerlerinde ise azalma meydana gelmiştir. Filiz vd. (2010), atık 
mermer tozunun parke taşı yapımında kullanımını araştırdıkları çalışmalarında 
iki farklı çimento tipi (CEM 32.5 ve CEM 42.5) ve iki farklı su/çimento ora-
nında (0.50 ve 0.55) hazırlanan karışımlara mermer tozunun hacimce agrega-
nın %0-40 arası oranlarda ikame edilmesinin mekanik ve fiziksel özelliklere 
etkisini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre mermer tozu kullanımı ile 
betonların mekanik ve fiziksel özelliklerinin şahit betona göre daha iyi olduğu 
belirlenmiştir. Basınç dayanımını %32.3, yarmada çekme dayanımı %13.5 ve 
elastisite modülü %15.2 artmış, su emme %25.8, aşınma kaybı %8.4 ve donma 
çözülme sonrası mukavemet kaybı %87.7 azalmıştır. Çalışmada üretilen numu-
nelerin standartlara uyduğu ve mermer tozunun parke üretiminde kullanılabile-
ceği sonucuna varılmıştır.

Asfalt Atıklarının Değerlendirilmesi

İnşaat sektöründe geri dönüşüm uygulamalarından birisi de asfalt geri dö-
nüşümüdür. Asfalt malzemesi ısıtılarak işlenebilir hale getirilebildiğinden, kal-
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dırılması istenen yerden ısıtılarak sıyrılır ve daha sonra agrega ile karıştırılarak 
yeniden kullanılır hale getirilebilir. Asfalt geri dönüşüm santrallerinde %70 ora-
nında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılır (İpekçi vd., 2017).

Ventura v.d. (2008), çeşitli oranlarda geri dönüştürülmüş asfalt kullanılma-
sı ile asfalt yapımının çevrsel etkilerini değerlendirmek ve çevresel veri elde 
ermek için deneysel bir program ile araştırmıştır. Toksisite ve ekotoksisite in-
dikatörleri dışında tüm indikatörlerin potansiyel çevresel etkilerin azaltıldığını 
gösterdiği görülmüştür. Sonuçların önemli oranda taşıma prosesine bağlı oldu-
ğu belirlenmiştir. Valdes vd.(2011), yüksek oranda geri dönüştürülmüş asfalt 
kaplama kullanılmasının asfalt karışımının mekanik özelliklerine etkisini araş-
tırmışlardır. Geri dönüştürülmüş asfalt kaplama %40 ve 60 oranlarında otoyol 
rehabilitasyonunda uygulanmıştır.

Metal Atıkların Değerlendirilmesi

İnşaat sektöründe metal atıklar, yıkım işlemlerinde ortaya çıkan çelik pro-
filler, çelik yapı malzemeleri, alüminyum doğrama paneller, merdiven, balkon 
korkulukları, ısıtma/soğutma sistemlerinden kaynaklanan hurda demir, çelik 
ürünleri, beton içerisindeki demir olarak sayılabilir. Ükemizde yıkım sonrası 
değerlendirilen atıkların başında metal atıkları gelmektedir. Fakat bu değerlen-
dirme profesyonel şekilde olmamaktadır. Türkiye Demir Çelik Üreticileri Der-
neği verilerine göre Türkiye yıllık 12.8 milyon ton ve 11.2 milyar dolar değe-
rinde çelik ithal etmekte olup, bunun 9 milyar doları çelik hurdası şeklindedir. 
Kullanılan demir cevherinin %60’ı ithal, %40ı yerlidir (TÇÜD, 2018). Sayılan 
sebeplerden dolayı metal atıkların geri kazanılarak yeniden kullanılması esastır. 
Hurda metalin geri kazanılması, yeterli doğal cevhere sahip olmayan ülkeleri 
dünya demir çelik sektöründe söz sahibi hale getirmiştir. 

TARIMSAL ATIKLAR

Tarımsal atıkların inşaat sektöründe kullanılması ile hem malzeme maliyeti 
azaltılmakta hem de düşük yoğunluklu malzemeler elde edilmektedir (Abdul 
Khalil vd., 2013). Mısır püskülü, buğday unu, çay atıkları, ceviz kabuğu, sebze 
atıkları, arpa, pirinç atıkları ve odun talaşı kompozit malzemelerde kullanılan 
tarımsal atıklardandır (Raju vd., 2012).
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Bitkiler büyürken bünyelerine kökleri ile topraktan çeşitli mineraller ve si-
likatlar alırlar. Anorganik maddelerin, özellikle silikatların yıllık bitkilerde ağaç 
türlerindekinden daha yüksek oranda bulunduğu bilinmektedir. Yıllık bitkiler-
den pirinç, buğday, ayçiçeği, tütün ve benzeri tarım ürünlerinin sap ve yaprak-
ların özellikle katikula tabakası nedeniyle silis ve silikat yönünden zengindir. 
Anorganik bileşenler bitki bünyesinde serbest tuz veya partiküller halinde veya 
kısmen liflerin anyonik gruplara bağlı katyonlar halinde bulunmaktadır (Kıvrak 
ve Başyiğit, 2012).

Ülkemizde önemli miktarda ayçiçeği üretimi gerçekleştirilmektedir. Üreti-
min ardından ortaya çıkan ayçiçeği sapı çiftçimiz için de ciddi sorun olmaktadır. 
Yılda 2500.000 ton ayçiçeği sapı atık olarak bulunmaktadır. Tamamen depolan-
ma sorunu oluşturan atıklar aynı zamanda çok büyük çevre sorunu oluşturmak-
tadır (Binici, 2012).

Tarımsal atıklardan olan, çeltik sapı tarlada biçildiği haliyle bırakılmakta, 
besleyici özelliği olmadığından dolayı yem olarak kullanılamamakta, tarladan 
bertaraf etmek için yakılmaktadır. Kontrolsüz bir şekilde yapılan bu yakma so-
nucunda, toprağın yapısı bozulmakta, toprakta yaşayan canlılar olumsuz etki-
lenmekte ve ciddi çevre sorunları ortaya çıkmaktadır (Kıvrak ve Başyiğit, 2012). 

Buğday saplarının ekonomik değeri olmaması nedeni ile çiftçilerin çoğu, 
sapları hasat sonrası yakmaktadırlar. Anızların bu şekilde yakılması milli servet 
kaybı ve toprak mikroflorasını yok etmesi yanında, atmosferi de kirleten önemli 
bir etkendir. Ülkemizde hububat alanlarının her yıl yaklaşık % 40’ı anız yangın-
larına maruz kalmaktadır. Yangına bağlı olarak 10 milyon ton sap ve saman yok 
olmakta; açığa çıkan dumanın ve karbon dioksitin ise atmosfere salınarak küre-
sel ısınmaya sebep olduğu belirtmiştir (Temiz ve Olgar, 2017). Hasat atıklarının 
puzolonik malzeme olarak kullanılması ile milli ekonomiye katkı sağlanacaktır.

SONUÇ

Son yıllarda, ülkemizde inşaat sektöründeki gelişmeler ve kentsel dönü-
şüm uygulamaları inşaat atıklarının çoğalmasına neden olmaktadır. Atıkların 
yeniden kullanımı, geri dönüşümü, yeniden üretim ve enerji korunumu gibi de-
ğerlendirme biçimleri tercih edilmelidir. Geri kazanım yöntemlerinden çevresel 
ve ekonomik açıdan en yararlı olanı, malzemelerin işlem görmeden veya az 
bir işlemden sonra yeniden kullanılmasıdır. Türkiye’de hem yapı maliyeti hem 
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de tüm sanayiler içinde yapı malzemeleri önemli bir yer tutmaktadır. Atıkların 
kullanımı ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması doğal kaynak-
larımızın ve enerji korunumu açısından, ekonomik yükün hafifletilmesi ve sür-
dürülebilirlik açısından ve çevre sağlığını etkilemeyecek şekilde yok edilmesi 
açısından da çok önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye’de yapı malzemelerinin 
geri kazanım uygulamalarının desteklenmesi, bu tür malzemelerin uygun fiyat-
larla piyasaya sunulması, teknik ve dayanıklılık konularındaki talepleri yerine 
getirebilme, halkın bilinçlendirilmesi konuları ile sağlanabilecektir. Tablo 2 ve 
3’de atıkların inşaat sektöründe değerlendirilmesi ile ilgili yapılmış çalışmalar 
derlenmiştir. 

Tablo 2. İnşaat Sektöründe Kentsel Atıkların Değerlendirilmesi ile İlgili 
Çalışmalar

Atık türü Hazırlanan 
karışım

% karışımdaki  
atık miktarı

28 günlük 
dayanımdaki 
değişim (%)

Kaynak

Geri kazanılmış ince 
agrega

Harç 30 -3 Katz ve Kulis-
ch, 2017

Geri kazanılmış ince 
agrega

Harç 36 -17.5 Ganiron, 2015

Geri kazanılmış seramik 
agrega

Harç 20 +1.6 Cabrera-Covar-
rubias, 2015

Geri kazanılmış cam Kil briket 10 +44 Demir, 2009

30 MP betondan geri 
kazanılmış agrega
50 MP betondan kazanıl-
mış agrega

Beton

Beton

10

10

-10

-

Tabsh ve Ab-
delfatah, 2009
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Tablo 3. İnşaat Sektöründe Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi ile 
İlgili Çalışmalar

Atık türü Hazırlanan 
karışım

% karışımda-
ki atık miktarı

28 günlük 
basınç daya-
nım,  MPa

Sızıntı 
suyundaki 
bileşen

Kaynak

Uçucu kül beton 10 22 Zn Liu v.d., 
2008

Uçucu kül  harç 20–40 42.5-33.5 
MPa

Ba, Cr, Mo 
ve  V

Tosti v.d., 
2018

Uçucu kül beton cimento/uçucu 
kül oranı:
4 : 6 - 8 : 2

Basınç 
dayanımı 
artışı 42.24-
80.36%

- Tang v.d., 
2016

Uçucu kül harç su/çimento=0.62
0%, 10% ve 
50%

36  MPa Cr, Cu, Pb 
ve Zn

Cinquepal-
mi MA v.d., 
2007

Silis dumanı harç su/çimento=0.45
0, 5, 10, ve 20%

25% Cr Asavapisi, 
vd. 2001

Yüksek fırın 
curufu

harç su/çimento=0.4
0, 10, 20, 30, 40, 
50, 60%

48 MPa 
(%0) - 56 
MPa (%40)

Pb, Cd Tripathi et 
al. (2013)

Ferrokrom 
cürufu

harç su/çimento=0.5
0, 20, 40, 60, 80, 
100%

30.5 (%0) 
- 30.1 MPa 
(%80)

Cr Panda et al. 
(2013)

Tablolar incelendiğinde kentsel, tarımsal ve endüstriyel atıkların harç, 
beton, briket gibi çeşitli formlarda inşaat sektöründe değerlendirildiği ve bu 
atıkların bazılarının dayanımda artış, bazılarının ise azalmaya sebep olduğu gö-
rülmektedir. Basınç artışındaki dayanımın yanı sıra atık malzeme içeren yapı 
ürününden çevreye olabilecek sızıntı da kullanımda dikkate alınması gereken 
bir unsurdur. Ayrıca, atık malzeme içeren yapı ürününün kullanım ömrünü ta-
mamlaması sonrası da farklı bertaraf yöntemleri uygulaması gerektireceği açık-
tır. Dolayısıyla, atığın yapı ürününde değerlendirilmesinden sonraki süreçte de 
çevresel açıdan izlenmeye devam edilmesi gerekliliği söz konusudur.
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KÜRESEL PLASTİK KİRLİLİĞİ, NANO-
MİKROPLASTİK TEHLİKESİ VE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Meral YURTSEVER
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,  

Sakarya / Türkiye

Öz: Sağladığı birçok avantaj sayesinde dünyada çok fazla üretilen plastik po-
limerler, her alanda yaygın olarak kullanılan ürünlerde bulunmaktadır. Özellikle 
son 7 yıldır üretimle orantılı olarak plastik ürünlerin kullanımının da aşırı olarak 
arttığı bilinmektedir. Plastiklerin günlük hayatta getirdiği rahatlık, insanoğlunu 
iyice plastik bağımlısı haline dönüştürmüştür ve insanoğlu plastiklerin kullanı-
mından sonra atıkların toplanması ve doğru bir şekilde yönetimi sağlansa çevrede 
belki de çok fazla problem oluşturmayacak olan plastik atıkları ne yazık ki günü-
müze kadar aşırı miktarlarda oluşturup dikkatsizce çevreye dağıtmış bulunmak-
tadır. Buzullar içerisinde plastik parçacıklara rastlanması, hatta dünyanın bilinen 
en derin noktası olan Mariana çukurundaki (-10.994 metre) dip hadal sedimentle-
rinde bile mikroplastiklerin bulunması bu kirliliğin çevreye yıllardır kontrolsüzce 
dağıldığının ispatıdır. Mikroplastikler (<5mm) çevrede çeşitli boyutta ve şekilde 
(parçacık, film ve lif) bulunabilmektedir. Gözle görünmeyen, dayanıklı olan en 
kötüsü her an her yerde bulunan mikroplastikler günümüzde adeta kalıcı bir kir-
letici gibi çevre ve biota için ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Mikroplas-
tik kirliliği tamamıyla antropojeniktir. Plastik atıklar doğada yalnızca estetik bir 
kirlilik oluşturmakla kalmayıp daha küçük parçacıklara ayrılarak uzun yıllar bo-
yunca çevreye ve canlılara daha zararlı hale dönüşmektedir. Parçalanarak mikron 
boyutuna gelmiş bir plastik, çevresel ve antropojenik şartlarla kolayca her yere 
dağılabilir, su kaynaklarına karışabilir, sudaki canlılar tarafından yutulabilir veya 
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sulardaki zararlı organik maddeleri adsorplayarak besin zincirine taşınmasında bir 
araç olarak rol oynayabilir. Bu sebeplerden dolayı plastik atıkların önlenmesinde 
mümkün mertebede sıfır atık oluşumunu benimseyen bütüncül ve sürdürülebilir 
yaklaşımlarla toplumsal bilinci de uyarabilen etkin ve çevreci bir atık yönetiminin 
tüm paydaşlarla birlikte sağlanması esastır.

GLOBAL PLASTIC POLLUTION, NANO-MICROPLASTIC 
THREAT AND SUSTAINABILITY

Abstract: Thanks to many advantages they offer, plastic polymers are pro-
duced in vast quantities, and find their way into products used in every domain 
of life. There is no question about the substantial increase in the use of plastic 
products in the past 7 years in particular, in parallel to production trends. The 
fact that plastics introduce many comforts in our daily lives only reinforced the 
process by which the mankind became virtually addicted to plastics. And in this 
context, plastic waste, which would have been a manageable issue in terms of 
the impact on the environment, had it been disposed, collected, and managed 
correctly after use, has, unfortunately, been produced and released carelessly 
into the environment, in huge volumes to boot. The observation of plastic par-
ticles even in glaciers, not to mention microplastics in hadal sediments from 
Mariana trench, the deepest known point on the crust of earth (-10,994 meters), 
is only proof of the scale of uncontrolled pollution we have been exposing the 
environment to for years now. In the environment, microplastics (<5mm) are 
observed in various shapes (fragment, fiber and film) and sizes. Given their in-
visible, durable, and last but certainly not least, ubiquitous characteristics, small 
microplastics nowadays came to pose a substantial threat for the environment 
and the biota, as a persistent pollutant. Microplastic pollution is a completely 
anthropogenic one. In the nature, plastic waste causes not only aesthetic pol-
lution, but also gets decomposed into smaller particles which would be even 
more hazardous for the environment and the organisms for the years to come. 
A micron-size plastic can easily find its way into any environment thanks to 
anthropogenic as well as environmental factors, contaminate water sources, get 
swallowed by aquatic life, or adsorb hazardous organic substances in water and 
therefore providing a means for their introduction to the food chain. Therefore, 
for the purposes of preventing plastic waste, one should try and build up, in co-
operation with all stakeholders involved, an effective and environment-friend-
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ly waste management framework that is also capable of stimulating the social 
awareness through holistic and sustainable approaches embracing the goal of 
zero-waste to the extent possible.

GİRİŞ

Çevreye düşünmeden bırakılan veya dökülen plastik çöplerin, doğadaki 
yağışlar ve akışlar sayesinde derin okyanus yüzeylerine ve hatta diplerine ka-
dar taşınabildiği (Peng vd., 2018), okyanuslardaki girdap akımlarının ortasında 
dev plastik çöplüğü oluşturduğu bilinmektedir (Eriksen vd., 2014; Jambeck vd., 
2015). Bilim adamları, kullanılmış plastiklerin çok azının geri dönüştürüldü-
ğüne, dünyanın hızla plastik bir gezegene doğru dönüştüğüne ve özellikle tek 
kullanımlık ürünlerin kullanımı konusunda tedbirler alınmazsa, uzun vadede 
dünyadaki jeolojik kayaçların bile plastiglomerate denilen plastik katmanlardan 
oluşacağına dikkat çekmektedir (Zalasiewicz vd., 2016; Corcoran vd., 2014). 
Çevrede ve sularda plastik kirliliğinin boyutları arttıkça, tabiat restoratif (ona-
rım) kapasitesini kaybetmeye ve özellikle sular, içinde yaşayan canlılarla bir-
likte tehlike alarmı vermeye başlamıştır. Böylece, bütün bu atıkların sorumlusu 
olan insanoğlu mecburen önleyici tedbirler alınması gerektiğinin bilincine var-
maya başlamıştır. Çünkü çevreyi kirletenler plastikler değil, insanlardır. Daha 
doğrusu insanların sonuçlarını bilmeden, düşünmeden, önemsemeden yani kas-
ten veya kazara yapmış oldukları davranışlarıdır. 

Plastiklerin genel özellikleri şöyledir;
1. Hafiftir, suda yüzerler.
2. Çeşitli türlerdeki polimerlerdir.
3. Lipofiliktir, (yağı sever).
4. İşlenmeleri ve şekillendirilmeleri kolaydır.
5. Elektrik akımına, sıcağa ve soğuğa karşı yalıtkan davranırlar.
6. Birçok kimyasala karşı dayanıklıdır.
7. Genellikle tekrar kullanılabilirler ve rejenere edilebilirler.
8. Plastiklerin özellikleri ilave katkı maddeleri (örn: Bisfenol A, ftalatlar, 

Pb Cd metalleri, fungisitler) ile geliştirilebilir ve oldukça dayanıklı plastikler 
üretilebilir.

9. Toksik kimyasalları üzerinde adsorplayarak taşıyabilirler.
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Yukarıda bahsedilen özelliklere bakıldığında (Koelmans vd., 2016) bile çev-
reye her an dağılan plastik parçalarının nasıl bir tehdit oluşturacağı kolayca anla-
şılabilir. Havada, suda, toprakta (Dris vd., 2016; Kaya vd., 2018; Weithmann vd., 
2018; Nizzetto vd., 2016), midye, balık, karides, yengeç, tuz, bal, bira, musluk 
suyu, şişelenmiş sular vb. (Lusher vd., 2017; Yang vd., 2015; Karami vd., 2017; 
Yurtsever, 2018; Mason vd., 2018; Kosuth vd., 2018) gibi gıdalarda, içeceklerde 
bol miktarda bulunduğu tespit edilen mikroplastik kirliliğine maruziyetin insan 
sağlığına olumsuz etkileri konusunda henüz önemli bir kanıt bulunmamaktadır. 
Yine de bu konunun öncelikli olarak ele alınması gereken, riskler teşkil eden 
önemli bir global problem olduğu bellidir (Anbumani ve Kakkar, 2018).

Risk algısının, toplumun belirli bir riske nasıl tepki verdiği konusunda 
önemli bir etkisi vardır. Gerçek riskler ile algı arasındaki uyumsuzluğun ya-
şanması, toplumsal girişimlere dair uygun olmayan düzenleyici önlemlerin 
alınması gibi kötü kararların alınabilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, risk 
algısının kaçınılmaz olarak risk algısı ile giden önyargıları ve sürücüleri kabul 
eden bilinçli bir temele dayandırılması önemlidir. Örneğin günümüzdeki plas-
tik kirliliği, kimyasalların veya genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO’lar) 
neden olduğu diğer klasik riskler açısından farklılık gösterir, çünkü kirlilik daha 
görünürdür ve zaten önemli bir hacme ve miktara sahiptir. Aynı zamanda dün-
yada tüm insanlar plastik malzemeleri kullanmaya alışkındır ve günlük hayatta 
plastik kullanımına büyük ölçüde bağımlı hale gelmiştir. Bu, toplumsal risk al-
gısını güçlendirmek için bazı potansiyeller sunar ve daha sonra kirliliğe yönelik 
etkili önlemleri sağlayabilir. Plastik kirliliğinin süreçlerini tartışırken sekiz risk 
algısı sürücüsü; gönüllülük, kontrol, bilgi, zamanlama, önem, fayda, yenilik ve 
somutluk tanımlanabilir ve bu sürücüler plastik kirliliğiyle ilişkilendirilebilir. 
Plastik kirliliğinin, bilim adamları, kamuoyu ve politika belirleyiciler tarafın-
dan önemli bir çevresel sorun olarak kabul edilmesi ve bahsedilen sekiz risk 
faktörünün bunu nasıl etkilediğine dair süreçlerin anlaşılması önemlidir. Plas-
tik kirliliği konusunun, insanların risk algısını ciddi bir şekilde arttırabilme ve 
problemle ilgili büyük bir farkındalık yaratabilme gibi bazı önemli özellikleri 
vardır (Wagner ve Lambert, 2017)

Tek kullanımlık kültürün özeti olan plastikler, hem ekotoksikolojik hem de 
ruhsal bir problem oluşturmaktadır (Adkins, 2017). Gerçekten de plastik içeren 
ürünlere bile bile maruz kalma düşüncesi ve çevredeki gıdalardaki mikroplastik 
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kirliliği artık, bu konuda bilinçli insanları etkileyen ciddi bir problem haline 
dönüşmüştür.

KÜRESEL PLASTİK KİRLİLİĞİ

1907 yılında Leo Hendrik Baekeland tarafından ilk sentetik plastiğin (ba-
kalit) elde edilmesiyle beraber (Crespy vd., 2008), sonraki 50 yılda piyasaya 
çıkacak diğer sentetik plastik çeşitlerinin de yolu açılmıştır. İlk sentetik plastik 
çeşitlerinin 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmasına rağmen, İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra askeri işlerde kullanımların artması dışında plastik malzemele-
rin yaygınlaşması gerçekleşmemiştir. Bugün için sentetik organik polimerleri 
içermeyen “plastiksiz bir dünya” hayal edilemez gibi gözükse de, dünyada bü-
yük ölçekli plastik üretim ve kullanımı başlangıcının yalnızca 1950’ lere dayan-
dığı ve insanların dünyanın varoluşundan o tarihlere kadar, asırlardır plastiksiz 
hayatlar sürdürdüğü aşikârdır. Günümüzde, plastik üretimindeki hızlı büyüme-
nin; inşaat sektöründeki çelik ve çimento gibi yaygın olarak kullanılan malze-
meler ayrı tutulursa, diğer insan yapımı malzemelerin çoğunu geride bırakarak 
olağanüstü bir boyuta ulaştığı görülmektedir (Geyer vd., 2017).

Günümüzde plastiğin girmediği ürün neredeyse yoktur. Özel olarak gelişti-
rilen dayanıklı plastiklerin çevresel faktörlere ve UV ışınlarına karşı son derece 
dirençli olanları bulunmaktadır. Tüm dünyada kullanılan ve ve 1-7 arası rakam-
larla reçine tanımlama-geri dönüşüm kodları olan bazı plastik tiplerinin adları 
ve kullanım alanları Tablo 1’ de verilmiştir. Bunun yanı sıra Polyester (PES), 
ABS (Akrilonitril bütadien stiren), PMMA (Polimetil metakrilat, Akrilik, plek-
siglas), ASA (Akrilonitril-stiren-akrilat), PC (Polikarbonat),  PUR (Poliüretan), 
POM (Polioksimetilen, Asetal), SAN (Stiren-akrilonitril) vb. gibi çok farklı tip-
te ve özellikteki plastik polimerler de her alanda kullanılmaktadır. Hatta yeni 
nesil kompozit ambalaj  malzemelerinin içeriğinde de plastiklerin bulunduğu 
görülmektedir. Plastiklerin kâğıt, karton gibi malzemelerin yanı sıra; alumin-
yum, kalay gibi metallerle birlikte kompozit malzeme üretiminde kullanılması, 
bu malzemelerin dayanıklılığını artırsa da, atık haline geldiğinde ayrılmasını, 
geri dönüşümünü veya bertarafını zorlaştırabilmektedir. Örneğin yeni nesil am-
balajlarda rastlanan “C/” tanımlama kodu, ambalajın kompozit malzemelerden 
oluştuğunu gösterir ve bu nedenle bu kodu taşıyan atık, karışık atık kutusuna 
atılmalıdır. C/LDPE (90) ve C/PAP (84) gibi kompozit malzemeler yeme-içme 
ve gıda malzemelerini ambalajlamada sıklıkla kullanılmaya başlamıştır.
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Tablo 1. Plastik Adları, Reçine Tanımlama-Geri Dönüşüm Kodları ve  
Kullanım Alanı

Plastik Kodu, Adı Kullanımı

PET, PETE (Polietilen tereftalat) 
1.37-1.45 g.cm-3

Yaygın kullanım. Su şişeleri, meşrubat 
şişeleri

PE-HD, HDPE (Polietilen-yük-
sek yoğunluklu)
0.94 – 0.96 g.cm-3

Yaygın kullanım. 
Temizlik maddeleri, çamaşır deterjanı 
ve şampuan şişeleri ve süt şişeleri

PVC (Polivinil klorür)
1.16-1.58 g.cm-3

Boru, profil vb. imalatı, plastik film, 
şişeler, bardaklar

PE-LD, LDPE (Polietilen-düşük 
yoğunluklu)
0.91 – 0.93 g.cm-3

Yaygın kullanım. 
Poşetler, şişeler

PP (Polipropilen) 
0.83-0.90 g.cm-3

Yaygın kullanım. 
Otomobil yan sanayinde, bahçe mobil-
yalarında

PS (Polistiren)
0.96–1.05 g.cm-3

Paketleme, elektronik ve beyaz eşya, 
izolasyon

Diğer 
Çeşitli plastikler veya karışım-
ları
(Polikarbonat, Akrilik, vb.)  

Bu ürünler BPA içerebilir.
Kapaklar, tıbbi saklama kapları, su dama-
canaları, bardak, çatal, mutfak gereçleri, 
otomotiv vs.

Kompozit (Kağıt ve karton+ 
plastik)

Ambalajlar

Kompozit (Kağıt ve elyaf 
levha+Plastik+Aluminyum)

Ambalajlar

Kompozit (Kağıt ve karton+Plastik) Ambalajlar

Kompozit (Kağıt ve elyaf 
levha+Plastik+Aluminyum+ Kalay)

Ambalajlar

Kompozit (LDPE plastik+ Alu-
minyum)

Ambalajlar
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Geçtiğimiz yüzyıl içerinde dünyadaki toplam plastik üretimine bakıldı-
ğında özellikle son 7 yıldır en fazla plastik üretiminin (ourworldindata.org) ve 
dolayısıyla da tüketiminin gerçekleştiği görülmektedir. Bu da son yıllarda ülke-
mizde dahil olmak üzere tüm dünyada daha fazla plastik ve nano-mikroplastik 
(MP) kirliliğinin çevreye yayıldığının kanıtıdır. Günümüzde mikroplastik kirli-
liğinin en belirgin tehditi özellikle denizel yaban hayatı ekosistemi üzerindedir. 
Yıllardır okyanuslarda dolaşan plastik çöpler ve mikroplastikler zamanla okya-
nusların restoratif (onarıcı) kapasitesini azaltmıştır. Kirliliğin etkileri yalnızca 
bununla da kalmayıp insanları da etkilemeye başlamıştır; Örneğin deniz turizmi 
ve balıkçılık açısından sosyoekonomik etkilerinin yanı sıra, su ürünleri yiyen, 
yediği her ambalajlı gıdayla veya kullandığı tek kullanımlık ürünlerle çeşitli 
tipteki plastikleri de yutabilen ve sürekli sentetik plastik malzemelerin kulla-
nıldığı ortamları (sentetik kıyafetler ve ev tekstili ürünleri, araç lastiği dökün-
tüleri) soluyan insanlara da henüz tam anlaşılmasa da sağlık açısından olumsuz 
etkileri olacaktır. Öyleyse sürdürebilirlik açısından plastikleri önlemede çok 
ciddi adımların atılması ve acilen yasal düzenleme ve yaptırımların uygulama-
ya geçirilmesi gerekmektedir. Dünyada çevredeki plastik kirliliğini önlemek ve 
gelecek için tedbirler alabilmek amamcıyla adımlar atılmaya başlanmıştır. Buna 
örnek olacak bazı konulardan aşağıda bahsedilmiştir.

Kişisel bakım ürünlerindeki mikroboncukların çevrede mikroplastik kirlili-
ğine yolaçtığının anlaşıldığı (Eriksen et al., 2013) günden bu yana birçok bilim-
sel araştırma grubu tarafından bu endüstriyel malzemenin çevreye verdiği za-
rarlar masaya yatırılmış ve mikroboncukların kullanımına devam edilirse çevre 
ve biyota için bir felaket olacağı bildirilmiştir (Rochman et al., 2015). Çünkü 
kanalizasyon vasıtasıyla arıtma tesislerine gelen mikroplastiklerin %99’ unun 
tesiste giderildiği düşünülse bile (Murphy et al., 2016), bu giderim atıksudaki 
mikroboncukların çamur içinde tutulması anlamına gelecektir. Arıtma çamur-
larının bertarafında kullanılan düzenli depolama, araziye serme, zirai kullanım 
gibi uygulamalar sonucunda mikroboncukların çamurdan çevreye dağılması ve 
yayılması söz konusu olacaktır. Bu sebeple mikroboncuk kirliliğini kaynağında 
önlemek yani mikroboncukların kozmetiklerde ve diğer endüstriyel ürünlerde 
kullanımını yasaklamak en doğru karar olmuştur (Anderson et al., 2016). Mik-
roboncuklar’ın kullanıldığı kozmetikler; yüz temizleme jelleri, peeling jelleri, 
duş jelleri, şampuanlar, sabunlar, diş macunları, eyeliner, rimel, dudak parla-
tıcısı, deodorant ve güneş kremleri) gibi aşırı tüketimi olan maddelerdir. 2017 
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yılında Amerika Birleşik Devletlerinde plastik mikroboncukların (microbeads) 
üretiminin  yasaklanmasıyla , İngiltere, Kanada, Avustralya ve diğer ülkeler de 
harekete geçmiş ve 2018 yılı itibariyle neredeyse tüm ülkelerde kozmetiklere 
eklenen mikroboncuklar yasaklanmıştır (theguardian.com, Wu vd., 2017).

Schneiderman ve arkadaşları (NewYork’ da) microbeadslerin (MB) atıksu 
arıtma tesisi çıkışındaki durumunu anlamak amacıyla 34 arıtma tesisini inceledik-
leri bir çalışmada 25 tesisin çıkış suyunda mikroboncukların bulunduğunu yani bu 
tesislerin mikroboncukları tutamayıp su kaynaklarına geçişine aracı olduklarını 
tespit etmiştir. Kalan 9 tesiste ise, membran mikrofiltrasyon, sürekli ters yıkama 
akışlı çift kumlu  mikrofiltrasyon (CBUDS) ve hızlı kum filtreleri gibi bazı üçün-
cül arıtma ünitelerinin bulunduğu belirtilmiştir (Schneiderman, 2015). 

19 Aralık 2018 tarihi itibariyle alınan bir kararla Avrupa Birliği’ nde (AB) 
tek kullanımlık plastiklerin (kulak temizleme çubuğu, pipet, çatal bıçak, tabak, 
bardak, içecek karıştırıcı, balon çubukları, oxo-degrade olabilen plastikler, ve 
sıklıkla kullanılan polistiren kaplar, tabaklar ve bardaklar) yasaklandığı bildiril-
miştir. Tüm üye devletlerin bunu ulusal yasalara dönüştürmek için iki yıl süresi 
vardır ve bu yasaklama en geç 2021 yılının başında yürürlüğe girecektir (green-
peace.org). Bu yeni AB kuralları, nehirleri ve okyanusları boğan plastik kirliliği 
ile mücadele etmek için büyük bir ilk adımdır ve dünyamız bu tek kullanımlık 
plastik kültürden ancak bu tip ciddi önlem ve kararlarla kurtulabilecektir. Alınan 
bu karar muhtemelen yavaş yavaş uygulamaya geçebilecek ve belki de bazı ül-
kelerde istenen başarı sağlanamayacak olsa da  bu tip kararlar Çevre politikaları 
açısından oldukça olumlu gelişmelerdir.

Tek kullanımlık plastik ürünlerle ilgili de bazı kısıtlama veya yasaklamalar 
veya atığı azaltmaya teşvik edici uygulamalar yapılmaya başlansa da hala çevre-
deki plastiklerin önemli bir miktarını oluşturan ve geri dönüştürülemeyen ambalaj 
atıklarıyla ilgili adım atılmış değildir. Sürdürülebilirlik açısından bu atıkların olu-
şumundan bertarafına kadar etkili olan üretim, tüketim davranışları ve kurumsal 
davranışlar üzerindeki kurumsal normlar gözden geçirilerek tüm paydaşların or-
tak sorumluluk alarak çözüm üretmesi gerekir (Watson vd., 2010).

TEK KULLANIMLIK (KULLAN-AT) PLASTİK ÜRÜNLERİN 
YASAKLANMASI İÇİN 10 SEBEP

1. Tek kullanımlık plastikler, ucuzluğu ve pratikliği sebebiyle çok aşırı 
tüketilen malzemelerdir. 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

179

2. Her amaca hizmet edebilecek tip ve çeşitte üretilen bu ürünlerin her 
yerde satışı yapılmaktadır.

3. Kullanıldıktan hemen sonra saniyesinde veya birkaç dakikada atığa dö-
nüşen plastikler özellikle atık yönetimi kötü olan ve bilinçsizliğin hakim olduğu 
bölgelerde kolayca çevreye dağılmaktadır.

4. Çevreye dağılmış tek kullanımlık ürünler çeşitli etkilerle parçalanarak 
nano-ve mikroplastiklere dönüşebilmektedir. 

5. Tek kullanımlık ürünler günümüzde yediden yetmişe “tek kullanımlık 
bir kültürünün iyice gelişmesine” yol açmıştır (Adkins, 2017).

6. Tek kullanımlık plastikler sahillerde, denizlerde, okyanuslarda ve dip 
sedimentlerde rastlanan nano- ve mikroplastiklerin temel kaynağıdır. 

7. Sucul ekosistem nano- ve mikroplastiklerden ciddi zararlar gördüğü 
gibi bu plastikler denize girdiğinde sudaki balina, balık, deniz aslanı, kaplum-
bağa ve daha bir çok canlı tarafından yutularak veya canlılar bu plastiklere takı-
larak zarar görebilmekte, hatta ölebilmektedir. Örneğin: Su kaplumbağalarının 
besin olarak yedikleri deniz analarına benzediği için sudaki plastik poşetleri 
yemesi veya balıkların, rengini ve tipini zooplanktona benzeterek plastik parça-
larını (beyaz, krem, sarı)  yutması (Wright et al., 2013),

8. Çöp deponi alanlarında depolanan ürünlerin çoğunu tek kullanımlık 
ürünler oluşturmaktadır.

9. Tek kullanımlık plastik tüketimi günümüzde neredeyse plastik çılgın-
lığı boyutuna ulaşmıştır. Öyle ki doğal olarak korumalı gibi olan muz, avaka-
do gibi gıdalar bile soyulup polietilen, polistiren (expanded polystyrene food 
containers) gibi plastiklerle ambalajlanarak satılmaktadır. Bu tuhaf durum bile 
tüketimdeki ve hatta pazarlamadaki çılgınlığı gözler önüne sermektedir.

10. Kullanılan tek kullanımlık plastikler, küresel iklim değişikliğine katkı-
da bulunabilmektedir. 

MİKROPLASTİKLER’ İN ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE 
DAĞILIMI

Genel olarak 5 milimetreden küçük plastik parçaları “mikroplastik (MP)” 
olarak tanımlanır. Çevredeki plastik parçaları boyutlarına göre genellikle beş 
farklı kategoride değerlendirilmektedir. Plastiklerin boyutlarına göre 1nm-1mm 
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arası olanları nanoplastik (Hartmann vd., 2015; da Costa vd., 2016), 1mm-5 mm 
arası mikroplastik, 5–20 mm arası mezoplastik, 20 mm-100 mm arası makrop-
lastik ve 100 mm’ den büyük olanları ise megaplastik olarak adlandırılmaktadır 
(Barnes vd., 2009; de Lucia vd., 2014; Bråte vd., 2016). Mikroplastikler ise 
büyüklüklerine göre; küçük mikroplastikler (<1 mm) ve büyük mikroplastikler 
(2–5 mm) olmak üzere iki sınıfa ayrılarak incelenmektedir.

Mikroplastiklerin ilk tanımlanmasından bu yana, sadece boyutun değil, su 
veya kimyasal bileşimde çözünürlük gibi fizikokimyasal özelliklerin de dikkate 
alındığı her şey dahil bir tanımın oluşturulması konusunda bazı başarısız giri-
şimler olmuştur. Verschoor (2015), spesifik mikroplastik özelliklerini dikkate 
alarak kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Konuyla ilgili çok sayıda bilimsel yayın 
ve raporlar nedeniyle, bu rapor çoğunlukla uluslararası düzeyde fark edilmeden 
gitmiştir. Bu nedenle, Verschoor’un dikkat çektiği noktalar da dikkate alınarak 
mikroplastikler için Frias ve Nash (2019) tarafından aşağıdaki tanım önerilmiş-
tir: “Mikroplastikler, suda çözünmeyen, birincil veya ikincil üretim kaynaklı, 
1 um-5 mm arasında değişen, düzenli veya düzensiz şekilli olan herhangi bir 
sentetik katı parçacık veya polimerik matrikslerdir. ” (Frias ve Nash, 2019). 
Gerçekten de bu yeni tanımın, herşey bakımından açıklayıcı olduğu ve dünya 
çapında yapılan tüm mikroplastik izleme  ve karşılaştırma çalışmaları için ya-
rarlı olacağı düşünülmektedir.

Oluştukları kaynaklar göz önüne alındığında mikroplastikler, birincil (pri-
mer) ve ikincil (sekonder) mikroplastikler şeklinde iki grupta sınıflandırılır. Özel 
olarak 5mm’ den küçük boyutta üretilen plastik parçacıklarına Birincil mikrop-
lastikler denir. Örneğin, 2017 yılına kadar kozmetiklere eklenen fakat günümüz-
de hemen hemen tüm dünyada yasaklı olan mikroboncuklar (microbeads) (Yurt-
sever ve Yurtsever, 2019), günümüzde makyaj, el işi ve tekstil malzemelerinde 
aşırı miktarda kullanılan simler (glitters), endüstriyel üretim peletleri ve geri 
dönüştürülmüş plastik peletler gibi doğrudan oluşan mikroplastiklere Birincil 
mikroplastikler denir. Büyük plastiklerin zamanla ve çeşitli etkilerle aşınarak 
parçalanması neticesinde oluşan mikroplastikler ise İkincil mikroplastiklerdir. 
İkincil mikroplastiklere örnek olarak; plastik eşyaların dökülmüş parçaları, sen-
tetik tekstil ürünlerinden kopan mikrolifler, ulaşımdan kaynaklanan araç lastiği 
döküntüleri, hava tozlarındaki sentetik partiküller vb. sayılabilir.  

Birincil ve ikincil mikroplastiklere ait bazı görüntüler sırasıyla Şekil 1 ve 2’ 
de örnek olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Birincil (Primer) Mikroplastikler (M. Yurtsever, 2017)
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Şekil 2. İkincil (Sekonder) Mikroplastik Kaynakları (M. Yurtsever, 2017)

Yaygın olarak kullanılan ambalaj malzemelerinden ve tek kullanımlık plas-
tik  ürünlerden oluşan plastik çöplerin, çevredeki mikroplastiklerin en önemli 
kaynağı olduğu bilinmektedir (Verschoor vd., 2014). Yuvarlak, küresel, oval, 
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dikdörtgen, silindirik, disk, amorf vb. gibi çeşitli geometrik şekillerde buluna-
bilen mikroplastikler, granül, pelet, parçacık, iplik-lif, film, uzun, kısa, yassı, 
kabuksu-flake, kırıklı, strafor-köpük (styrofoam) tiplerde bulunabilmektedir. 
Tabi bu şekil farklılıkları, mikroplastiği oluşturan esas plastik kaynağının tipine 
ve özelliklerine göre değişecektir. Bir mikroplastiğin renginin solgunluğu- can-
lılığı veya yüzeyinin pürüzlülüğü-parlaklığı yani aşınma durumu onun su orta-
mına veya çevreye henüz yeni mi yoksa eskiden mi girdiğini gösterebileceği 
gibi degredasyona uğrayıp uğramadığı hakkında da bilgi verebilmektedir. Renk 
konusuna değinilecek olursa, çevrede kullanılan plastiklerle orantılı olarak dö-
külen mikroplastikler de rengarenk olmaktadır. Mikroplastiklerin hidrofobiklik, 
yüzücülük, kirleticileri taşıma potansiyeli, kalıcı organik kirleticileri (KOKlar) 
absorplama, UV foto-oksidatif bozulma, Termo oksidatiflik, bio ve/veya termal 
parçalanma vb. gibi özellikleri bulunmaktadır. (Hidalgo-Ruz vd.,. 2012, Wright 
vd., 2013).

Plastiklerin parçalanarak küçük parçacıklara dönüşmeleri onların biyo-
parçalanmaya uğradıkları manasına gelmemektedir. Çeşitli şekilde parçalanan 
plastiklerin yalnızca boyutları küçülür ve plastik, mikro boyuta gelse bile ti-
pik özelliğini (yüzücülük, hafiflik, hidrofobiklik, kirletici taşıma potansiyeli, 
mikroorganizmalar için biyofilm oluşturma yüzeyi) yitirmemektedir (Mato vd., 
2001). Mikroplastikler sudan daha hafif olduğundan su yüzeyinde yüzerek uzun 
mesafeler kat edebilmektedir. Plastik kirliliği deniz ortamına nehirler, plajlar, 
denizcilik faaliyetleri ve yasadışı deşarjlar aracılığıyla girer. Güneşin UV ışın-
larının etkisiyle bozulması ve hidrolizi ile plastikler elastikiyetini kaybederek 
rüzgar ve dalgalar tarafından taşınırlar, yavaş yavaş daha küçük parçalara ayrı-
lırlar (Eriksen vd., 2013).

Collignon vd. (2014) Calvi Koyu’nda (Korsika) mikro ve mesoplastik (5 
– 200 mm) atıklarla ilgili olarak yaptıkları bir araştırmada yüzey sularında bulu-
nan plastiklerin %54’ünün büyük ölçekli mikroplastikler olduğunu belirlemiş-
lerdir. Hatta bir çok çalışmada çevrede yalnızca mikroplastiklerin değil, nanop-
lastiklerinde çok fazla bulunabildiği üzerinde durulmaktadır. Mikroplastiklerin 
boyutları ne kadar küçülürse, besin zinciri boyunca risk oluşturacağı canlı yel-
pazesi o ölçüde genişlemektedir. Farklı ortamlarda rastlanan mikroplastiklerin 
“film, parçacık, veya lif” formunda bulunma durumu da onların rüzgar, dalga, 
veya canlı hareketiyle taşınımını büyük ölçüde etkileyecektir.  Kooi ve arkadaş-
larının 2017’de yaptığı çalışmada görüldüğü gibi, bir mikroplastiğin suda bek-
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leme ömrü ve bir biyofilmle kaplanması bile o mikroplastiğin su kolonu boyun-
ca taşınım özelliklerini etkileyebilmektedir. Bilim adamları çevrede oluşan ve 
uzun ömürlü olan mikroplastiklerin belli süre havaya suya karışarak o ortamları 
kirlettiğini ifade etmekle beraber bu  parçacıkların daha sonra hakim rüzgarlar, 
hava akımları, su yolları, nehir sistemleri, kıyı akımları gibi doğal yollarla ve 
çeşitli antropojenik aktiviteler aracılığıyla taşınarak sedimentlere kadar gittiğini 
ve dip deniz sedimetlerinde biriktiğini ifade etmektedir. Denizlere taşınamayan 
kısım ise topraklara girerek toprakta birikmeye devam edecektir.

MİKROPLASTİKLERİN CANLILARA ETKİLERİ

Gerek mukavemeti artırmak, gerekse farklı ve istenilen özellikte ürün üret-
mek amacıyla plastiklerde bisfenol A (BPA), ağır metaller (kurşun, bakır, kad-
miyum vb. gibi), ftalatlar vb. gibi canlılara zararlı olabilecek katkı maddelerinin 
kullanıldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra plastikler lipofilik özelliktedir ve 
PBDE, DDT, PAH, PCB gibi çeşitli pestisit ve kalıcı organik kirleticileri (KOK) 
adsorplayarak yüzeyinde taşıyabilmektedir. Çeşitli canlılar plastik parçalarını 
bünyelerine aldıktan sonra sindirim, boşaltım, üreme ve büyüme sistemlerinde 
ciddi problemler yaşamaktadır. Bunun yanısıra mikron boyutundaki plastikler; 
organik kirleticileri çok iyi adsorplayabilmekte ve bu kirleticilerin besin zinciri 
yoluyla bir üstte bulunan canlılara aktarılmasına bir vasıta olabilmektedir (Bakir 
vd., 2014)

Mikroplastiklerin katkı malzemesi içermeleri (Bakir vd., 2014), toksik 
kirleticileri adsorplayabilmeleri (Koelmans vd., 2016; Teuten vd., 2007), can-
lılar tarafından besin zannedilerek yutulabilmeleri (Wright vd., 2013; Cole vd., 
2013), atıksu arıtma tesislerinde tamamıyle giderilememeleri (Carr vd., 2016), 
atmosferde (Dris et al. 2017) ve su kaynaklarında kolayca taşınmaları (Desfor-
ges vd., 2014) ve doğada zor yok olmaları (Lusher vd., 2014) gibi özelliklerin-
den dolayı çevre ve sağlık açısından büyük tehlike arz etmektedir.

Son zamanlarda deniz ve okyanuslar kapsamında yapılan araştırmalar mik-
roplastiklerin ciddi bir problem haline geldiğini göstermektedir (Wright vd., 
2013; Collignon vd., 2014; Hidalgo-Ruz vd.,2012). Tatlı su kaynaklarından göl, 
akarsu gibi yüzeysel sularda da büyük miktarda rastlanmış olan mikroplastikle-
rin besin zincirindeki planktondan hayvanlara hatta insanlara kadar olumsuz et-
kilerinin varlığı incelenmeye başlanmıştır (Eriksen vd., 2013). Yapılan çalışma-
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larda; omurgasızlar, zooplanktonlar, midyeler (Van Cauwenberghe vd., 2015), 
solucanlar (Wright vd., 2013), balıklar (Khan vd., 2015) incelenmiş ve bu can-
lılara çeşitli yutturma deneyleri yaptırılarak, sindirim ve dışkılama, büyüme, 
çoğalma durumları takip edilmiştir. Mikroplastiklerin alg, su piresi (Besseling 
vd., 2014), copepod (Cole vd., 2015) gibi canlılara olan olumsuz etkileri de 
mercek altına alınmıştır ve son zamanlarda bilim adamları bu konulara odak-
lanmıştır. Midye, denizanası vb. gibi içinde yaşadığı suyu süzerek beslenen (fil-
ter feeding) balinalardan olan dişsiz balinalar (Balaenoptera physalus) ile ilgili 
olarak yapılan çalışmalarda, bu canlıların suyu süzerek beslenmesinden dolayı 
aşırı miktarda mikroçöpe dolayısıyla mikroplastiğe maruz kaldığı belirtilmiştir 
(Fossi vd., 2014).

Nano- ve mikroplastikler insan besin zincirine özellikle su ürünleri ile bes-
lenme yoluyla ve/veya inhalasyon yoluyla girebilir. Bununla ilgili olarak, the 
Guardian gazetesindeki habere göre (15 Aralık 2018) İngiltere’de atık gıdalar-
dan elde edilen yemlerdeki küçük plastik ambalaj döküntüleri, geri dönüşüm sü-
recinin yasal bir parçası olarak büyükbaş hayvanların yemlerine girebilmekte-
dir. Hayvan yemindeki yasal plastik içeriği (Food Standards Agency tarafından 
verilen limit 0.15%) besi hayvanının dolayısıyla da insanların sağlığına zarar 
verebilir, bu sebeple yalnızca büyükbaş hayvan yemlerinde değil hiçbir hayva-
nın ve de insanın gıdasında nano-ve mikroplastik döküntüsü bulunmamalıdır.

İnsanlarda özellikle mikroplastikler için gastrointestinal sistem boyun-
ca absorpsiyon nispeten düşüktür ve az toksisiteye sahip gibi görünmektedir.  
Bununla birlikte, nanoplastikler daha kolay emilir ve suda yaşayan türlerde ve 
diğer hayvanlarda beyin, karaciğer ve diğer dokularda birikebilir. Diğer malze-
melerin nanopartiküllerini kullanarak yapılan çalışmalar, toksisitenin potansiyel 
olarak merkezi sinir sistemini ve üreme sistemini etkileyebileceğini düşündür-
mektedir, ancak maruziyet düzeyleri çok yüksek olmadığı ve absorpsiyonun 
fizyolojik faktörler ile arttırılmadığı sürece bu mümkün değildir. Yani kısacası, 
plastik parçacıkların emilimi yüksek ve sürekli olmadıkça toksisite olasılığı dü-
şüktür. Besin zincirinin plastik kontaminasyonunun, insan dokularında yüksek 
seviyelerde kirlenme düzeylerine kadar (ancak sızan bir bağırsak, geçirgen bir 
kan-beyin bariyeri ve kirlenmiş gıda maddelerinin uzun süreli yutulması gibi 
özel  şartlar altında) ciddi toksisiteye neden olması muhtemel değildir, fakat bu 
tamamen imkansız değildir (Waring vd., 2018).
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Nano- ve mikroplastiklerin insan sağlığına etkilerinin anlaşılmasıyla ilgili 
olarak yapılmış olan sınırlı araştırmalar ve gözlemsel kanıtlar, sentetik tekstil-
lerden mikrofiberlere maruz kalmanın mevcut düzeylerinin ciddi toksisiteye 
neden olma olasılığının düşük olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, uzun 
süreli kronik yutma ve nanofibererin inhalasyonunun potansiyel etkileri henüz 
bilinmemektedir. Bu konudaki eksik bilgi ve kamuoyunun yoğun ilgisi, bu ko-
nunun yüksek öncelikli araştırma sorunu olması gerektiğini ortaya çıkarmakta 
ve özellikle savunmasız gruplar için, kalıcı plastik mikro fiberlere ve nano elyaf-
lara maruz kalmayı sınırlamanın gerektiğini göstermektedir. Güvenilir ve tutarlı 
analitik standartlar, maruziyeti izlemek için bir öncelik olarak ele alınmalıdır.

ÇEVRE TESİSLERİ, İŞLEMLERİ ve MİKROPLASTİKLER

Tatlı ve tuzlu tüm su kaynaklarında, İçilen şişe ve çeşme sularında, solunan 
havada, yenilen tüm su ürünlerinde, verimli-verimsiz topraklarda, güney ve ku-
zey kutup bölgelerinde, buzulların içinde, ıssız dağ göllerinde, hatta okyanusun 
kilometrelerce altındaki dip sedimentlerde küçük plastik parçalarına yani mik-
roplastiklere rastlanmış olması, insan eliyle oluşturulan bu kirliliğinin doğal sü-
reçlerle de çok uzak ve hiç beklenmeyen yerlere taşınabildiğinin ispatı olmuştur.

Kirliliğin boyutunun anlaşılmasıyla bazı ülkeler belli tedbirler alıp, yeni ya-
sal düzenlemelerle plastik tüketimini sınırlandırmaya çalışsa da, plastikler adeta 
her yerden fışkırmaktadır. Hatta öyle ki işletilen çevre tesislerinden veya çevre 
kapsamında işlemlerden su kaynaklarına, havaya ve topraklara mikroplastikle-
rin taşınması ve dağıtılması söz konusu olabilmektedir. Plastik kirliliğinin geri 
dönüşümle başa çıkılamayacak olduğunu istatistiksel rakamlar da göstermek-
tedir. Bu sebeple bu kirlilikten kurtulmada özellikle tek kullanımlık ürünlerin 
kullanımının bırakılması isabetli bir karar olacaktır.

Bugüne kadar dünyada ham plastik olarak 8300 milyon ton (Mt) üretildiği 
tahmin edilmektedir. 2015 yılı itibariyle yaklaşık olarak 6300 milyon ton plastik 
atık üretilmiş, bunun % 9’ u geri dönüştürülmüş, % 12’si yakılmış ve% 79’u çöp 
sahalarında veya doğal çevrede birikmiştir. Mevcut üretim ve atık yönetimi eği-
limleri bu şekilde devam ederse, 2050 yılı itibariyle yaklaşık 12.000 Mt plastik 
atık, düzenli depolama sahalarında veya  doğal ortamlarda birikmiş olacaktır 
(Geyer vd., 2017). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2016 yı-
lında (tuik.gov.tr) belediyelerde toplanan 31,6 milyon ton atığın, %61,2’si dü-
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zenli depolama tesislerine, %28,8’i belediye çöplüklerine ve %9,8’i geri kaza-
nım tesislerine gönderilirken, %0,2’si açıkta yakılarak, gömülerek ve dereye/
araziye dökerek bertaraf edilmiştir. Katı atıkların büyük bir kısmını oluşturan 
plastik atıklar özellikleri nedeniyle genel olarak geri dönüştürülebilir ve tehli-
kesiz atıklar gibi düşünülse de, mikroplastikler için öncelikli ve ekotoksikolojik 
mikrokirletici terimlerini kullanmak hiç de yanlış olmayacaktır. Çünkü mikrop-
lastikler (MP) 5 mm’ den küçük parçacıklardır ve bu parçacıklar besin zincirine 
girerek biyota açısından potansiyel risk oluşturabilmektedir (Andrady, 2011). 
Çevredeki mikroplastikler, kullanılan plastik ürünlerden, üretim süreçlerinden 
veya akarsular vasıtasıyla denizlere taşındıkları su yolları ile havadan kaynakla-
nabilir. Mikroplastiklerin en önemli kaynakları olarak, ambalaj malzemeleri ile 
yaygın kullanılan tek kullanımlık ürünlerden oluşan plastik çöpler söylenebilir. 
Üretim peletleri ve kozmetiklerdeki mikroboncuklar gibi birincil mikroplas-
tiklerin aksine, büyük plastik parçaların çeşitli etkilerle parçalanması sonucu 
ortaya çıkan ikincil mikroplastiklerin varlığını ve çevredeki dolaşımını ortaya 
koymak biraz dolaylı ve zor olabilmektedir. Örneğin çevre mühendisliği alan-
larında, atıksularda, arıtma çamurlarında ve kompostlarda yüksek miktarlarda 
ikincil mikroplastik bulunabilmekte ve bu mikroplastiklerin kaynaklandığı yer-
ler, boyutları, yapıları ve türleri çok farklı olabilmektedir. Esas olarak çevredeki 
bir kirliliği önleyebilmek için o kirliliğin kaynaklarını, miktarını, geçiş yollarını 
ve etkilerini bütüncül olarak ele alabilmek, kısacası yaşam döngüsünü açık bir 
şekilde ortaya koyabilmek önemlidir. 

Karasal emisyonlar, Atıksu Arıtma Tesisleri çıkışları ile sulara aktarılanlar 
da dahil olmak üzere başlıca mikroplastik kaynaklarıdır. Ürün yaşam döngü-
sü verilerine dayanan son raporlar (Magnusson vd., 2016; Lassen vd., 2015), 
bazı ülkeler için ulusal mikroplastik emisyon envanterlerine ilk nicel anlayışları 
sunmaktadır. Önceki çalışmalarda tarım topraklarının kirlenme ölçeğini değer-
lendirmede hiç bir şekilde mikroplastikten bahsedilmese de artık toprakların da 
sentetik plastik parçacıkları ile yani mikroplastiklerle ciddi şekilde kirletilmiş 
olduğu açıktır (Nizzetto vd., 2016). Kentsel ve endüstriyel atıksuları taşıyan 
kanalizasyon sistemleri, her şehirde en az bir tane  olan atıksu arıtma tesisleri, 
katı atık düzenli depolama tesisleri ile grisuların, arıtma çamurlarının ve kom-
postların tarımsal arazilere uygulamaları (Horton vd., 2017; Li vd., 2018; Tagg 
ve Labrenz, 2018; Weithmann vd., 2018) sonucunda aşırı miktardaki nano-ve 
mikroplastiğin çevreye dağıtılmasına aracı olunabilmektedir.
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Günümüzde çeşitli maksatlarla kullanılan ürünlerden kaynaklanan katı 
atıkların devasa boyutlara ulaşması konusu, yalnızca çevre kirliğini artıran de-
ğil, bu atıkların bertarafı konusunda kesin ve sürdürülebilir çözümler getirmeyi 
de zorunlu kılan önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Öyle ki çevrede 
oluşan çöpler için önleyici ve sürdürülebilir tedbirler alınmazsa dünya uzun va-
dede yaşanamaz bir hale dönüşecektir. Bunun yanı sıra yalnızca atıkların kom-
postlanarak tarım arazilerinde kullanımı değil, yüksek miktarlarda mikro-na-
noplastik içeren arıtma çamurlarının da tarım uygulamalarında kullanımı yay-
gındır. Mikroplastik kirliliği dikkate alındığında bu tarz arazi uygulamalarının 
çevreye mikroplastik yayan ciddi kaynaklar olacağı görülmektedir. Bu nedenle 
kompostlardaki ve arıtma çamurlarındaki mikroplastik içeriklerinin incelen-
mesi, belirlenmesi ve bu konularda yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir. 
Bu düzenlemeler yapılırken mikroplastiklerin agroekosistemdeki maksimum 
miktarlarının belirlenmesi çok iyi olacaktır. Endüstiyel ölçekte hayvan gübrele-
rinden üretilen ve tarım arazilerinde yaygın olarak kullanılabilen kompostların 
tane çapı 5 mm boyutundan küçük olanları da kapsadığından dolayı, olgun kom-
post içerisinde mikro- ve nanoplastikler kalabilmektedir (Awasthi vd., 2016). 
İyi tarım uygulaması amacıyla yapılan kompost ve arıtma çamurları, çevreye 
mikroplastiklerin dağılmasında dikkate değer payı olan bir mikroplastik kayna-
ğı gibidir (Verschoor vd., 2014).

Küresel olarak her yıl 0.8 ila 2.5 milyon ton mikroplastiğin okyanuslara 
gittiği ve bunun en az 2/3’ ünün çamaşır yıkama sırasında ortaya çıkan sentetik 
liflerden ve araç lastiklerinin yıpranıp, aşınması sırasında ortaya çıkan lastik 
parçacıklarından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Atık su arıtma tesislerine 
gelen, mikroplastiklerin % 95’inin biyoçamurlarda tutulduğu tahmin edilmek-
tedir (Ziajahromi vd., 2016). Tutulamayan belli miktardaki mikroplastikler ise 
arıtılmış sulara geçmektedir. Arıtılmış atıksuyun ve biyoçamurların tarımsal su-
lama için ve gübre olarak kullanılması yaygın bir durum (Nizzetto vd., 2016), 
olduğundan tarım arazilerinde mikroplastik yükünün yüksek olması muhte-
meldir. Avrupa’da, Nizzetto ve arkadaşları (2016), yılda 63.000 ila 430.000 ton 
mikroplastiğin biyoçamurlara girdiği tahmininde bulunurken, Kuzey Amerika 
için tahminler yılda 44.000 ila 300.000 ton mikroplastik arasında değişmekte-
dir. Avustralya’ da ise biyoçamur kullanımına ilişkin yönetmelikleri dahilinde 
her yıl Avustralya tarım sistemlerine 2800 ila 19.000 ton arasında mikroplastik 
girdiği tahmin edilmektedir  (Ng vd., 2018).
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Bu kapsamda yapılacak atık yönetimi çalışmalarında, kompostlaştırma, 
arıtma çamuru uygulama ve düzenli depolama aşamalarının topraklara dola-
yısıyla da hava ve suya mikroplastik dağılımında önemli bir kaynak olduğu 
dikkate alınarak, öncelikle tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanarak, plastik 
çöpler henüz mikroplastik haline dönüşmeden toplanıp mümkün olduğu ölçüde 
geri dönüşümünün sağlanması veya diğer bertaraf tekniklerinden yakma iyi yol 
olacaktır.

SONUÇ 

Avrupa Parlamentosu’nda yeni alınan bir kararla, tüm AB üyesi ülkellerde 
2021 yılına kadar, plastik tabak, bardak, çatal, kaşık, pipet ve benzeri tek kul-
lanımlık ürünlerin kullanımının tamamen yasaklanacağı bildirilmiştir. Türkiye’ 
de ise bu konuda henüz bir gelişme görülmemekle beraber en azından tek kulla-
nımlık plastik poşetlere getirilen cüzi bir ücretlendirme politikası ile bu konuda 
bir bilincin oluşması sağlanarak uzun vadede çevre ve sürdürülebilirlik açısın-
dan büyük tehdit oluşturduğu bilinen plastik ürünlerin kullanımının sınırlandı-
rılması ve özellikle tek kullanımlık plastik tüketim çılgınlığından vazgeçilmesi 
adına sıkı tedbirlerin alınması gerekir.

Çevreye dağılan bir mikroplastik zamanla havada veya sularda dolaşsa da, 
doğadaki çeşitli fizikokimyasal ve biyolojik etkileşimler sonrasında çökelerek 
kendisini en son toprakta veya suların dip sedimentlerinde bulacaktır. Plastik-
lerin parçalanmasının yüzyıllar sürebildiği göz önüne alındığında, sedimentte 
veya toprakta çökelmiş olan plastik parçacıkların da yüzyıllar boyu orada kala-
cağı anlaşılacaktır. Bu durumda mikroplastiklerin “kalıcı kirleticiler” kapsamın-
da dikkate alınması ve çevredeki birincil ve ikincil kaynaklarının önüne geçme-
ye çalışılması gerekmektedir. Çevresel kirleticileri henüz kaynağında önlemek; 
oluşmuş bir kirliliği gidermeye çalışmaktan daha kolay, ekonomik ve ekolojik 
bir davranıştır. Tabi ki bunun için gerekli bilinç ve dikkatin bulunması esastır. 
Tüketicilerin, her gün kullandığı malzemelerle ilgili bilinçli tercihler yapmasıy-
la ve tek kullanımlık kültürü terketmesiyle, çevresel açıdan topluca büyük bir 
fark yaratılabilir. Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen karbon ayak izi mesele-
sini de çözmek konusunda ciddi bir adım atmaya öncelikle “plastik ayak izi” 
azaltılarak başlanabilir.
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Mikroplastik atıkların ekosistemde birikmiş olması bile başlıca büyük bir 
problemdir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için öncelikle atık oluşturmayı 
azaltıp, yeni atıkların oluşmaması açısından da ciddi tedbirlerin alınması ge-
rekmektedir. Özellikle tek kullanımlık ürünlerin kullanılmasının bırakılmasının 
yanı sıra her gün tonlarca üretilen sentetik tekstil malzemelerin, kıyafetlerin ve 
ev tekstil ürünlerinin sürdürülebilirlik değerlendirmesinde dikkate alınarak bu 
malzemelerin en azından daha az sentetik lif döküntüsü oluşturması yönünde 
çalışmaların yürütülmesi ve bu işten kazanç sağlayanların da biraz zarar etmeyi 
göze alması, bu konuda da gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekecektir.

Bu kapsamda yapılacak atık yönetimi çalışmalarında, kompostların, arıtma 
çamurlarının, arıtılmış suların tarım arazilerine uygulanması ve düzenli depola-
ma çalışmalarının, topraklara dolayısıyla da hava ve suya mikroplastik dağılı-
mında önemli bir kaynak olduğu dikkate alınarak, bu gibi çevreyi korumak ve 
sürdürülebilirliği devam ettirebilmek amacıyla yapılan çevresel çalışmaların ar-
tık, atıklardaki mikroplastik parametresini de dikkate alacak hassasiyetle yapıl-
ması gerekmektedir. Böylece sürdürülebilir çevre konusuna cevap verebilecek 
çalışmaların yapılması ve bunların yasal düzenlemeler ve standartlar boyutunda 
tekrar gözden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bir taraftan her şeyin çok hızlı yaşandığı plastiklerin günlük hayatta kulla-
nımında sağladığı sayısız avantaj, diğer taraftan da çevrenin, su kaynaklarının 
ve bir çok canlının maruz kaldığı kirlilik insanlarda sevgi ile nefret ilişkisi ge-
liştirmektedir. Fakat özellikle son zamanlarda insanların yediği yiyeceklere ve 
soluduğu havaya kadar her yerde rastlandığının kanıtlanmış olması endişe ya-
ratıcı bir hal almıştır. Plastiklerin yarattığı kirlilikle mücadele stratejileri olarak; 
tekrar kullanım, ileri dönüştürme, yeşil kimya, ekolojik ürün, geri dönüşüm ta-
sarımları, iyileştirilmiş atık yönetimi, standart etiketleme, eğitim, temizlik prog-
ramları ve sürdürülebilir tüketimden bahsedilebilir. Plastikleri, sürdürülebilir 
malzemeler yapabilmek için ise tüm en başta üretici, kanun koyucu ve tüketici 
üçgeninde tüm sorumlulukların paylaşılması ve paydaşların bu konuda titizlikle 
hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü bir malzemenin tasarımından, üretimine, 
pazarlanmasına, tüketicinin seçimine ve tüketim alışkanlıklarına, eğer üretilen 
malzeme çevresel bir tehdit oluşturuyorsa ve çevrede kontrolsüzce dolaşıyorsa 
bu konudaki kanun koyucuların yürütme ve denetlemesine, bu konuların hukuki 
ve yasal boyutlarına kadar tüm paydaşlar ortak sorumluluk taşımaktadır.
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EKONOMİK GELİŞME VE ÇEVRESEL 
KİRLENME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Murat KORKMAZ
Güven Plus Grup Danışmanlık A.Ş. İstanbul / Türkiye

Öz: Birçok çalışma ekonomik gelişme ile çevre arasında ilişki olduğunu 
öne sürmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı ekonomik gelişmenin çevresel kalite 
üzerinde negatif etki yaptığını ifade ederken, karşıt görüşler, ekonomik gelişme-
nin kısa vadede ilk önce çevre üzerinde negatif etki yapacağını ardından uzun 
vadede bu etkinin zayıflayıp daha temiz bir çevre için pozitif bir etki yapacağını 
öne sürerler. Ayrıca, ekonomik gelişmenin çevre üzerindeki etkilerini belirle-
mek için birçok farklı teknik ve analiz uygulanmaktadır. Bunlardan en yaygını 
ekonometrik analizlerdir. Bu çalışma, bu alanda yapılmış farklı ekonometrik 
analizleri inceleyerek karşılaştıracak ve Kuznets’in öne sürdüğü hipotezin çev-
reye uyarlanıp uyarlanamayacağını belirleyecektir. Çalışma sonunda, çevreye 
uyarlanmış Kuznets eğrisinin artı ve eksi yönleri ile çevresel etkinin ekonomik 
gelişme ile arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü tartışılarak, makro politika-
lara ilişkin görüş ve öneriler sunulacaktır. 

THE RELATION BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENTAL POLLUTION

Abstract: Many studies suggest the existence of a relationship between 
economic development and environment. While some of these studies express 
that economic development makes a negative effect on environmental quality, 
the opposite views assert that economic development will first make a negative 
effect on environment in the short term and then this effect will diminish and 
turn into a positive effect for a cleaner environment in the long run. Also, many 
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different techniques and analyses are applied in order to determine the effects 
of economic development on environment. The most common one of these is 
econometric analyses. This study will analyze and compare different economet-
ric analyses in this field and determine whether the hypothesis suggested by 
Kuznets will be able to be adopted for the environment. At the end of the study, 
pros and cons of environmentally adapted Kuznets curve and the direction and 
magnitude of the relationship between the environmental effect and economic 
development will be discussed and opinions and suggestions regarding macro 
policies will be presented.

ÇEVREYE UYARLANMIŞ KUZNETS EĞRİSİ İLE İLGİLİ 
YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ve TARTIŞMALAR

Bu çalışmanın büyük bir bölümü literatür araştırması yoluyla, ulusal gelir 
seviyesi ile çevre kalitesine talebi açığa çıkarmak için uğraşmaktadır. Bu ilişki 
çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi olarak adlandırılır. Gelir eşitsizliği ilk olarak 
ekonomik gelişme ile ortaya çıkmakta, ardından ekonomi ileri safhalara yüksel-
dikçe düşmektedir. Çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi hipotezi de, ekonomik 
gelişmedeki yoğunlaşmanın, çevre üzerinde birincil baskı unsuru olacağını işa-
ret etmektedir. Ancak, belirli bir gelişmeden sonra ekonomik yükselme çevre 
üzerinde daha az baskıya neden olacaktır. 

Çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi hipotezi, çevresel bozulma ile ekono-
mik gelişim arasında tersine U şeklinde bir ilişkinin olduğunu varsayar. Baş-
langıçta, ekonomik gelişme nedeniyle Karbondioksit emisyonu yükselecek 
ardından belirli bir doygunluk seviyesine gelindiğinde, ilişki tam tersi şekilde 
olacaktır. Böylece, belirli bir doygunluk döneminden sonra, ekonomik gelişimin 
artması, karbondioksit emisyonlarını azaltacak, ekonomik yükselmenin kendisi 
temiz bir çevre için çıkış yolu olacaktır. 

Çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisinin başlangıç noktası, gelir seviyesi ile 
gelirin çevre üzerindeki baskısı arasındaki ilişkinin ters U şeklinde olacağını 
göstermektedir. Yine de, Kuznets Eğrisinin ampirik kanıtları hâlâ sorgulanmak-
tadır. Çevresel bozulmanın, hangi gelir seviyesinde ve nerede başlayacağı ile 
ilgili bir fikir birliği yoktur. Çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi, ampirik bir 
faktördür ama Kuznets Eğrisi çalışmalarının çoğu ekonometrik analiz olarak 
zayıftır, bu sebeple sorgulanmaktadır.  
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Ekonometrik olarak, açıklayıcı değişkenlerin eksik olması, unutulması 
veya göz ardı edilmesi ekonometrik analizin zayıflamasına neden olmakta ve 
Çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi ile ilgili, doğru değişkenlerin modelde yer 
almadığı ile ilgili tartışmalar da devam etmektedir. Aynı şekilde diğer ekono-
metrik analizlerde çevresel kalite indikatörlerinin bu tarz çalışmalarda kullanıl-
dığı, ancak tahmin yöntemlerinin, ekonomik özelliklerin ve dönemlerin tutarlı 
olmadığı görülmektedir.

Kirleticilerin çevre üzerindeki etkisinin belirlenmesi için üç farklı yaklaşım 
gözlemlenmiştir: Ölçek etkisi; ekonomik aktivitenin büyüklüğü ve çeşitliliği 
arttıkça emisyonların da yükseleceğini öne sürmektedir. Bileşen etkisi, kirletici 
emisyonlarının ekonomilerde üretilen mallar daha temiz olduğu sürece emis-
yonların daha az olacağını belirtmektedir. Teknik etkisi ise, emisyonların üretim 
yöntemleri ile ilgili bilgi birikimi arttıkça azalacağını ve daha az kirlenmeye 
neden olacağını ifade etmektedir. 

Çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi ile ilgili merkezi varsayımda, küresel 
gelirin normal dağıldığı ve tüm ulusların ortak bir gelişim örgüsünü takip ettiği 
ifade edilmektedir. Ancak bu varsayım şüphelidir; çünkü çevreye uyarlanmış 
Kuznets Eğrisine yönelik tutarsız çıkarımlar farklı ülkelerin verileri ile yapılmış 
analizlerden kaynaklanmaktadır. 

Bu analizlerden birinde, OECD ve non-OECD devletlerinin oluşturduğu iki 
farklı veri seti, çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi yoluyla, farklı değişkenleri 
içeren doğrusal ve logaritmik regresyon denklemlerini kullanarak yapılan ana-
lizlerdir. Ancak, gerek kullanılan 1998-2013 periyodunun kısıtlı olması, gerekse 
eksik değişken içermesi nedeniyle, elde edilen sonuçlar kısıtlı bir çıkarıma ne-
den olacaktır. 

1975-2014 yılları arasında Düşük ve Orta-Düşük gelire sahip ülkeler için 
Johansen eş bütünleşim testi ile Kuznets Eğrisi’nin uyumlu olduğu ile ilgili ka-
nıtlar bulunmuştur.  Ancak, orta üst seviye veya yüksek seviye gelire sahip ülke-
lerin verileri kullanıldığında çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi ile uyuma dair 
kanıtlar bulunamamıştır. 

Tam modifiye edilmiş sıradan en küçük kareler ve dinamik sıradan en kü-
çük kareler yöntemiyle çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisine uyumun varlığı, 
25 OECD ülkesinin 1960-1998 yılları arasındaki verileri kullanılarak kanıtlan-
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mıştır. Ayrıca, Kuznets Eğrisi ile enerji kaynak tüketimini modelleyen, dokuz 
gelişmiş ülke verilerinden oluşan bir panel veri analizi de kanıtlar sağlamaktadır. 

Diğer bir çalışmada, panel birim kök analizi ve eş bütünleşme teknikleri 
kullanılmış ve çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisinin varlığı on iki Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkesinden oluşan 1981-2005 yılları arasındaki veri seti için teyit 
edilememiştir. 

Eş bütünleşme ve Granger nedensellik yöntemlerinin uygulandığı başka bir 
çalışmada, çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisi ASEAN-5 ekonomileri için (özel-
likle, Endonezya, Malezya ve Tayland) geçerli olmadığı belirlenmiştir. 

Tam modifiye edilmiş sıradan en küçük kareler yöntemi ile yapılan çalış-
maların sonuçları 12 Orta doğu ülkesi için 1990-2008 yılları için verilmiş ve 
çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisine uyumsuz olduğu gösterilmiştir. 

Sabit etkili, Rastlantısal etkili ve Genelleştirilmiş en küçük kareler regres-
yonları tahmin edilmiş ama çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisinin 152 ülkenin 
altı yıllık verisi kullanılarak kanıtlanamayacağı belirlenmiştir. 

Dahası, tek ülke verileri kullanılarak yapılan analizlerde çevreye uyarlan-
mış Kuznets eğrisi hipotezi kanıtlanmıştır. Kore’de 1971-2007 arası dönem için 
yapılan çalışma Nükleer enerjinin çevre kalitesi üzerinde pozitif etkiye sahip 
olduğunu göstermiştir. 

Tablo 1. Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi ile ilgili Ekonometrik  
Çalışmalar Taraması

Kirletici türü Veri Seti Periyot Ekonometrik 
teknik

Kırılma noktası

Sera gazları 
emisyonları

108 ülke 1951– 1986 Sabit etkili 
Regresyon 

35,428 (1986 
U.S. $) 

Sera gazları emis-
yonları

OECD ve 
non-OECD 
ülkeleri

1960– 1998 Weibull Dağı-
lımı Yöntemi

15,599.90–
21,185.83 
(1990 U.S. $)

Sera gazları emis-
yonları

Kore 16 metro-
politan bölge

1990– 2005 Sabit etkili ve 
Rastlantısal 
Etkili Regres-
yon 

26,400–
30,000 (2000 
U.S. $) 
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Sera gazları emis-
yonları

12 Orta Doğu 
ve Kuzey 
Afrika ülkesi 
(MENA)

1981– 2005 Panel Ha-
ta-Düzeltme

37,263 (2005 
uluslararası 
$) 

Sera gazları emis-
yonları

İspanya 1874– 2011 Otoregresif 
Dağıtılmış 
Gecikme 
Modelleri 

8,103 (1990 
U.S. $) 

Sera gazları emis-
yonları

136 ülke 1971– 2010 Sıradan En 
Küçük Kare-
ler- Sabit Var-
yanslı Hata 
Düzeltme 

Örneklemin 
Dışında, 
İstatistiksel 
olarak anlam-
sız 

Sera gazları emis-
yonları

Çin 1970– 2015 Otoregresif 
Dağıtılmış 
Gecikme 
Modelleri, 
Tam Modifiye 
Edilmiş Sıra-
dan En Küçük 
Kareler, Dina-
mik Sıradan 
En Küçük 
Kareler ve 
Etki ve var-
yans bileşen 
modelleri

744,665 
(2010 U.S. $) 

Sera gazları emis-
yonları

Fas 1966– 2014 Rastlantısal 
Sıradan En 
Küçük Ka-
reler 

7,800 (2010 
U.S. $) 

Sülfür Oksit Emis-
yonları

42 Ülke – Şe-
hir Verileri

1977; 
1982;1988

Rastlantısal 
Etki Regres-
yonu 

4,000–5,000 
(1985 U.S. $) 

Sülfür Oksit Emis-
yonları

149 Ülke 1960– 1990 Sıradan En 
Küçük Ka-
reler 

3,670 (1985 
U.S. $) 
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Sülfür Oksit Emis-
yonları

55 Ülke 1987– 1988 Sıradan En 
Küçük Ka-
reler

2,900–3,800 
(1985 U.S. $) 

Sülfür Oksit Emis-
yonları

30 Ülke 1979– 1987 Sabit Etkili 
Regresyon 

8,700–10,700 
(1990 U.S. $) 

Sülfür Oksit Emis-
yonları

58 Türk böl-
geler

1992– 2001 Toplanmış 
EGLS (Çap-
raz ağırlıklı) 

1,934 ve 
5,817 (2000 
U.S. $) 

Sülfür Oksit Emis-
yonları

Tunus 1961– 2004 Johansen 
Eş-Bütünleş-
me

1,200 (2000 
U.S. $) 

Sülfür Oksit Emis-
yonları

Kore 16 metro-
politan bölge

1990– 2005 Sabit Etkili ve 
Rastlantısal 
Etkili Regres-
yon 

5,700 ve 
28,000 (2000 
U.S. $) 

Sülfür Oksit Emis-
yonları

136 Ülke 1971– 2010 Sıradan En 
Küçük Ka-
reler

112,000 
(2005 PPP 
düzeltilmiş 
U.S. $)

Nitrojen Oksit 
Emisyonları

55 ülke 1987– 1988 Sıradan En 
Küçük Ka-
reler

5,500 (1985 
U.S. $) 

Nitrojen Oksit 
Emisyonları

Kore 16 metro-
politan Bölge

1990– 2005 Sabit Etkili ve 
Rastlantısal 
Etkili Regres-
yon

27,600 (2000 
U.S. $) 

Harbaugh, Levinson, and Wilson (2002) tarafından ekonomik gelişim ve 
çevre kirliliği arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmak için yapılan çalışma, çevreye 
uyarlanmış Kuznets Eğrisinin çevresel bozulmayı açıklamaya  uygun olmadığı-
nı göstermektedir. 

Daly (1977) yükselen gelirlere rağmen, çevre kirliliğine neden olan mad-
delerin konsantrasyonlarının, doğal kaynakların israfı ve çöp artıklarının biriki-
minin, insani refahın azalmasına ve çevresel bozulmanın artmasına neden ola-
cağını ileri sürmektedir. 
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Olusegun (2009) tarafından 1970-2005 yılları arasındaki kişi başı yıllık 
karbondioksit miktarı ve kişi başı gayrı safi milli hâsıla verileri kullanılarak 
yapılan bir eş-bütünleşim analizinde, karbondioksit miktarı ile gayrı safi milli 
hasılanın bir nedeni olmadığı ve çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi ile açıkla-
nabilecek bir ilişkinin bulunmadığı belirlenmiştir. 

Buna karşılık, Dijkgraaf and Vollebergh (1998) OECD ülkelerine ait panel 
veri seti ile ve her ülkeye ait zaman serilerini kullanarak, her bir OECD ülkesine 
ait karbon emisyonlarının çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisine uygunluğunu 
tespit etmiştir. 

Jalil ve Mahmud (2009) çalışmalarında Otoregresif gecikme yöntemini 
kullanarak, Karbon dioksit emisyonu ile kişi başı gelir arasında ters U şeklinde 
bir ilişki bulmuşlardır. 

Lean ve Smyth (2010) tarafından kullanılan bir Vektör Hata Düzeltme mo-
delinde sonuçlar, Karbon dioksit emisyonları ile ekonomik gelişme arasında 
doğrusal olmayan bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır.

Kaika ve Zervas (2011) ile Sanglimsuwan (2011) çalışmalarında, Karbon 
dioksit emisyonları ile ülkeler arası ekonomik gelişme arasında ters U şeklinde 
bir ilişki bulmuşlardır. 

Narayan ve Narayan (2010) çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisini analiz 
ettikleri çalışmalarında 43 gelişen ülkenin verilerini kullanarak bir panel veri 
analizi yapmışlardır. Çalışmanın sonuçları uzun dönemde, gelir arttıkça, kar-
bondioksit emisyonunun düştüğünü göstermektedir.  Konu ile ilgili çalışmalar-
da önceki çalışmaların kısıtlamalarını yeni teknikler, yeni veriler ve yeni fonk-
siyonel şekiller kullanarak ve daha uygun ekonometrik teknikler uygulayarak 
üstesinden gelmeye çalışmışlardır. 

Bazı araştırmacılar (Kaufmann, Davidsdottir, Garnham, & Pauly, 1998; 
Moomaw & Unruh, 1998; Suri & Chapman, 1998) ekonomik gelişim ile çevre-
sel kirlenmenin arasındaki ters U şeklindeki ilişkinin (Kuznets Eğrisi) bazı diğer 
dışsal değişkenlerin modelde kullanılmasına bağlı olduğunu göstermişlerdir. 

Ancak, Lopez ve Mitra (2000) modele yolsuzluk değişkenini de dâhil ede-
rek değiştirmiş ve çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisinin varlığını tespit edeme-
mişlerdir. Kanun yapıcılar için çevre güvenliği ile ekonomik büyüme arasındaki 
dengeyi bulmak her zaman bir ikileme neden olmuştur. 
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Çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisi teorisi, endüstrileşmenin erken evre-
lerinde, ekonomik gelişimin genellikle çevresel bozulmayla beraber geldiğini, 
ama en sonunda çevresel iyileşmenin temiz ekonominin bir parçası olduğunu 
iddia etmektedir. Şimdi birçok gelişmiş ülke temiz ekonomi aşamasına girmiş-
ken (Grossman & Krueger, 1993) hala birçok gelişmekte olan ülke gelir ve kir-
liliğin aynı anda yükselmesinin oluşturduğu sorunları yaşamaktadırlar.

Çin, dünyanın en geniş gelişmiş ekonomisidir ve 21. Yüzyıldan beri eko-
nomisi sürekli olarak yükselmektedir. Çin’in Toplam Gayrı Safi Milli Hasılası 
2010 yılında ikinci sırada yer almış ve ayrıca 2014 yılında birinci sıraya ulaş-
mıştır (Dünya Bankası verileri 2014). Ancak, çevresel kirlenme Çin’in de en bü-
yük sorunlarının başında gelmektedir. Örneğin, çevresel hava kalitesi Çin’deki 
şehirlerin %17’sinde ulusal standartların altında iken (Kan et al., 2012) nüfusun 
%75’i şehirlerde yaşamaktadır (Shao et al., 2006). 

Peki Çin’deki bu durum, gelir ve emisyon arasındaki ilişkiyi açıklamaya 
yeter mi? Birçok araştırmacı bu sorunun cevabını araştırmıştır (Diao X.D. et al., 
(2009), Gao et al. (2012) ve Mao et al., (2013))

Shen (2006) ve Bao et al. (2006) çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisinin, 
kirlenme indeksi ve modellerin uygun bir birleşimi ile türetilebileceğini söyle-
mişlerdir. Bu çalışmalar (Du et al. (2010), Zhou (2011) ve Wang et al. (2010) 
tarafından da doğrulanmıştır. 

Ancak, önceki ekonometrik analizlerde iki temel sorun bulunmaktadır. 
Bunlar, çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisinin aşırı vurgulanması (Stern, 2004) 
ve şehir seviyesindeki ihmaller (Diao X.D. et al.,2009; Mao et al., 2013) olarak 
ifade edilmektedir. Bu çekinceler, farklı gelişen şehirlerin örgülerini kanıtlayan 
ve özel gelir-emisyon ilişkilerini keşfeden kümeleme analizleri ile rastlantısal 
etki modelleri ile belirlenmiştir. 

Gelir-Emisyon ilişkisi hem akademik camianın hem de kanun yapıcıların 
en çok ilgilendikleri konuların başında gelmektedir. Çevreye uyarlanmış Kuz-
nets Eğrisinin gelir-emisyon ilişkisine uyarlanması için sayısız yöntem öneril-
miştir. Bunlardan biri de Grossman ve Krueger (1991) çalışmasıdır. Bu çalışma-
da, Kuzey Amerika Serbest Ticari Anlaşmasının (NAFTA) potansiyel çevresel 
faydaları analiz edilmiştir.

Bu çalışmaya (Grossman ve Krueger (1991) göre ekonomik gelişme, teh-
ditten ziyade, çevresel gelişmeye neden olacaktır. Çalışmada dönüm noktası 
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5000-8000 USD gelir seviyesi olarak belirtilmiştir. Bu çalışmada ifade edilen bu 
şekildeki bir doğrusal olmayan ilişki, eksik noktalarına rağmen geniş bir ekono-
mi çevresi tarafından kabul edilmiştir (Meadows et al., 1972; Panayotou, 1993). 

Bir diğer panel veri analizinde ise, uzun dönemde, kişi başı gelir ile hava 
kirleticilerinin arasında bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada benzer so-
nuçlar ifade edilmiş ancak daha temkinli olarak, emisyonlarda neden olacağı 
öngörülmüştür (Selden & Song 1994)

Temel olarak, birkaç faktör çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisinin şekillen-
mesine neden olmaktadır: 

1. Daha iyi çevresel kalite ve çevresel talebin gelir elastikiyetinin değiş-
mesi ile talebin yükselmesi (Beckerman,1992; Selden & Song, 1994; Carson et 
al., 1997).

2. Ölçek etkisi, bileşen etkisi ve teknolojik etki ve bunların çevresel kalite 
üzerindeki etkisi (Grossman ve Kruegar, 1991; Stern, 2004).

3. Uluslararası ticaretin çevresel kalite üzerindeki etkisi (Dinda 2004).

4. Çevresel kirlenmenin negatif dışsallıklarının, serbest pazar koşullarında 
içselleştirilebilir (Zhong et. al., 2010) ve ekonomik gelişmeler ile daha iyi hale 
getirilebilir olması (Kadekodi & Agarwal, 1999).

5. Hükümetlerin çıkardığı regülasyonlar veya oluşturdukları politikalar 
bazı ekonomistler tarafından çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisinin aşağı doğru 
olan yönü için baskın bir gerekçe olduğu ifade edilmektedir (Deacon, 1994; 
Dasgupta et al., 2002).

Diğer çevre ekonomistleri ise, çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisinin türe-
tildiği ampirik tekniklere daha şüpheli yaklaşmaktadırlar (Dasgupta et al., 2002; 
Stern, 2004). Örneğin, küreselleşmenin, çevresel kirlenmenin düşüşünü önle-
yebileceği ve böylece Kuznets eğrisini aşağıya doğru döndürebileceği belirtil-
miştir. Yine de, bunların hiçbirisi kanıtlarla desteklenememektedir (Egli 2004) 
ve Kuznets Eğrisinin varlığı ciddi olarak sorgulanmaktadır. Çevreye uyarlanmış 
Kuznets eğrisinin konu edildiği yakın zamanlı çalışmalarda, düşük kişi başı ge-
lir seviyelerinde bile kirlenmenin düşeceği öngörülmektedir. Ayrıca, ekonomik 
etkinlik ile çevresel kirlenmenin arasındaki ilişkiyi açıklamak için iki popüler 
yöntem bulunmaktadır: Ekonometrik yöntemler ve dağılma modelleri; bunlara 
ilişkin özet aşağıda açıklanmıştır. 
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Grossman et al., (1994) tarafından emisyon yoğunluğuna ilişkin dağılma 
modelleri ile gayrı safi milli hasıla arasındaki ilişkiyi açıklamak üzere oluştu-
rulan model, Hamilton & Turton (2002) tarafından benzin ve enerji tüketimi 
arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere tekrar düzenlenmiştir. 

Bu modeller, bileşen ve ölçek etkisi modelleri ile ilgili araştırmalara direkt 
olarak uygulanabilir. Yapısal modeller, kirlilik sistemi ile ilgili daha bütünsel bir 
resim sağlayabilir (Nordhaus 2010) ancak daha düşük güven ve veri seti soruna 
neden olmaktadır (Liao & Cao 2013). 

Diğer taraftan çevreye uyarlanmış Kuznets eğrisi ekonometrik çerçevede 
açıklanabilir (Stokey 1998, Dinda 2004). Genellikle, doğrusal, quadratik ve kü-
bik polinomial formlara sahip olan fonksiyon, yakın zamanlarda yapılan çalış-
malarla doğrusal eğri modelleri ile daha esnek bir yapıya kavuşmuştur (Liao et 
al., 2013).

Quadratik modeller, genellikle gelir seviyesinin kırılma noktasını emisyon 
konsantrasyonlarının pik yaptığı noktada göstermektedirler. Bu tür modelleri te-
mel alan, çok ülkeli çalışmalar ve çoklu kirleticilerin kullanıldığı çalışmalar ge-
nellikle farklı sonuçlar vermektedirler. Partikül maddeler ve SO2 ve CO emis-
yonları, gelir ile tersine U şeklinde, CO2 emisyonları ile monotonikal değişim 
ya da N şeklinde bir örüntü göstermektedirler. 

ÇEVRESEL KİRLENMENİN EKONOMİK AKTİVİTE 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çevre kirliliği ile ilgili problemler, son yıllarda önemli bir konu haline gel-
miştir. 2017 yılının başlarında, Çin’deki 30’un üzerinde şehir kırmızı alarm’a 
geçmiş, birçok okul ve fabrika kapanmış ve araç kullanımında kısıtlamalara gi-
dilmiştir (Nielson & Ho 2017). Kuzey şehirlerden birinde seviyeler Dünya Sağ-
lık Organizasyonunun kabul ettiği standart seviyelerin 100 kat üzerine çıkmıştır. 
(Qiu and Woo 2016). Bu seviyeler yalnızca Çin ile sınırlı kalmamıştır: Kasım 
2016’da bu sefer Delhi en kirli şehir olmuştur; hava kirliliği ölçümleri standart 
ölçümlerin çok üzerine çıkmıştır (Griffiths 2016). 2016’nın sonlarında Dünya 
Sağlık Örgütü dünyadaki şehirsel bölgelerin %80’inin hava kalitesi problemiyle 
yüz yüze olduğunu ve minimum eşik seviyesinin çok üzerinde kirlilik seviyesi-
ne sahip olduklarını belirlemiştir (WHO 2016). Bu rakamlar, çoğunlukla geliş-
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mekte olan ülkeler tarafından yükseltilmektedir, hava kalitesi Kuzey Amerika 
ve Avrupa’da ya sabit ya da daha iyi durumdadır. 

Bu sayılar gelişen dünyada çevre krizinin gelmek üzere olduğunu işaret et-
mektedir. Yüksek seviyede hava kirliliğine maruz kalan yoğun insan toplulukla-
rının sağlığı ciddi tehdit altındadır (Cohen et al., 2017) ve milyonlarca çocuğun 
kötü havaya maruz kalması, insan kapitalini de sınırlandırabilir. 

Amerika Birleşik devletlerinde, hava kirliliği göreceli olarak düşüktür. 
Hava kirliliğinin düşük olmasının, insan kapitali üzerindeki etkisi göreceli ola-
rak pozitiftir. Doğum Öncesi ve Yeni doğan çocukların kirliliğe maruz kalması 
ile daha kötü okullaşma ve iş pazarının zayıflaması arasında ilişki bulunmuştur 
(Isen et al. forthcoming; Currie and Neidell 2005). 

Sağlık üzerindeki etki okulların kapanması, onun da öğrenme veya sınav 
sonuçlarının daha kötü olması üzerinde etkisi bulunmaktadır. Tüm bunlar iş pa-
zarında fırsatların düşmesine neden olmaktadır (Ebenstein et al., 2016).

Çevre kirliliğinin üretkenlik üzerinde de etkisi vardır: yakın zamanlarda 
yapılan iki çalışma, iş arzı (Hanna ve Oliva 2015) ve üretkenliğin (Graf Zivin 
ve Neidell 2012) etkilenebileceğini göstermiştir. 

Durumun daha iyiye gitmeyeceği kesindir. Bu alandaki çalışmaların çoğu, 
gelişen dünyada hava kirliliği ile üretim ve ekonomik aktiviteyi ele almaktadır. 
Ayrıca, en hızlı büyüyen ülkelerin en yüksek hava kirliliğine sahip ülkeler ol-
ması da tesadüf değildir. 

Çin’de istihdam seviyesi ile çevresel kirlenme arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bir bütün olarak, tersine U şeklinde bir ilişkinin 
var olduğu düşünülebilir. Çin’de çevre kirleticilerinin miktarı arttıkça, istihdam 
seviyesi ilk olarak düşer ve ardından yeniden artar. Çevresel kirlenme farklı böl-
geler ve sektörlerde farklı ölçeklerde etkiye sahiptir. Çevresel kirlenme istihdam 
yapısı üzerinde de büyük etkiye sahiptir. Günümüzde, Çin’deki çevresel kirlen-
menin artması ile hizmet sektöründe çalışan kişi sayısı büyük oranda düşmüş 
ve çevreyi etkileyen ikincil sektörlerdeki istihdam sayısı giderek yükselmiştir. 

İkinci olarak, ekonomik gelişim ile istihdam ölçeği arasında pozitif ilişki 
bulunmaktadır. Özellikle toplumların gelişmesi ile hizmet sektörü giderek kaygı 
verici seviyeye gelmekte ve ekonomik gelişim belirli bir seviyede hizmet sektö-
rü üzerinde belirgin bir etki yapmaktadır.
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Panayioutou 1993 yılında çevresel kirlenme ile çalışanların kişi başı gelir-
leri arasında tersine U şeklinde bir ilişki olduğunu öne sürmüştür. Çinli akade-
misyenler, bu hipotezi test etmiş ve tersine U şeklindeki ilişkinin Çin için geçer-
li olup olmadığını araştırmışlardır. Huang Guagiang ve diğer akademisyenler, 
farklı bakış açıları ve verileri kullanarak, çevresel kirlenme ile kişi başı gelirin 
arasındaki ilişkiyi farklı dönemler için test etmişlerdir. Sonuç olarak, Çin’de 
tersine U şeklindeki ilişkinin varlığı (çevreye uyarlanmış Kuznets Eğrisi) ka-
nıtlanmıştır. 

Yine de hava kirliliği ile sağlık ve üretkenlik arasındaki ilişki tam olarak 
anlaşılamamaktadır.  Gelişen dünya şehirlerinde hava kirliliği kısmen daha yük-
sek kaydedilmiştir. Hava kirliliği yalnızca bir çevre problemi değil, ekonomik 
gelişme ile çevresel kalite arasında bir seçim yapılmasını gerektiren bir durum-
dur. Örneğin, iklim değişikliği birçok ilişkili sorunlara neden olmaktadır: dün-
yanın bir bölümü gezegenin ısınması nedeniyle sorunlar yaşamaktadır ve bunlar 
adaptasyonu en zor ülkelerdir. Bu ülkeler için, ekonomik gelişim sadece yüksek 
seviyede tüketim nedeniyle refah anlamına gelmemekte, aynı zamanda adaptas-
yon teknolojilerine daha çok yatırım imkânı da vermektedir. Bu ülkeler en hızlı 
büyüyen ülkelerken, eğer emisyonlar ekonomik gelişime bağlıysa, çözüm iklim 
değişikliğinden kaynaklı daha büyük yerel hasarlara neden olabilmektedir. 

Ekonomik gelişim ve çevresel kalite arasındaki ilişkiyi ve büyüklüğünü an-
lamak, gelişen dünyanın en büyük problemidir. Gelişmekte olan ülkelerin, çevre 
uzmanları ve ekonomistleri bu durumu daha önceleri görmezden gelirken, artık 
daha çok iş birliği yapmakta ve bu alanda ve bölümler arası çalışmalar üretmek-
tedirler. 

Gelişen ekonomilerin çevre ekonomistleri, çevre problemlerini daha çok 
ilk sırada değerlendirirken Avrupa ve Amerika’daki çevre ekonomistleri aynı 
şekilde değerlendirmemektedirler. Gelişen ülkelerin çevre ekonomistleri, çev-
resel kalitenin ekonomik gelişimin önemli bir girdisi ve göz ardı edilemez bir 
parçası olarak almaktadır. Birçok diğer çalışma da çevre ve ekonomik gelişimin 
arasındaki ilişkinin önemini öne çıkarmaktadır (Greenstone and Jack 2015).

Çevre ile ilgili regülasyonlar 1970’den beri gelişmiş ülkelerde uygulan-
maktadır. Bu zamandan beri regülasyonların doğası değişse de niteliği büyük 
oranda aynı kalmışlardır. Zorlayıcı tedbirler genellikle ekonomi üzerinde ekstra 
maliyet ile sağlık üzerindeki faydalar, biyolojik çeşitlilik, su kalitesi ve diğer 
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doğa ile ilgili durumlar arasında bir mübadeleye neden olmaktadır. İş ile çevre 
dünyasını karşı karşıya getiren bu çerçeve (Morgenstern, Pizer, and Shih 2002) 
çevresel regülasyonlara ilişkin tartışmalara neden olmuştur. Birçok değerlendir-
mede, kirliliği kontrol politikalarının faydaları, örneğin biyolojik çeşitliliklerin 
kaybı gibi parasal olmayan durumlar, pazar dışı etkiler tarafından domine edil-
mektedir. Aksine, pazar faydaları, örneğin işe devamsızlık bu tür değerlendir-
melerde ikincil öneme sahiptir. 

Ancak, giderek daha çok çalışmadan elde edilen kanıtlar, kötü hava kali-
tesinin ekonomik aktivitede direkt azalmaya neden olduğunu öne sürmektedir 
(Zivin and Neidell (2018). 

Örneğin, Graff Zivin ve Neidell (2012), Kaliforniya’daki büyük çiftlikler-
den elde ettikleri çalışma verileri ile günlük hava kirliliği ile günlük çalışma sü-
resi ve niteliği arasındaki ilişkiyi tahmin etmişlerdir. Ozon konsantrasyonundaki 
10 partikül/milyar artış çalışanların üretkenliğini %5.5 oranında düşürmektedir.

 Bireysel seviyede verileri kullanan ve benzer kirlilik seviyelerini konu alan 
birçok çalışma yine benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Kapalı mekânda armut pa-
ketleme ile ilgili olan diğer bir çalışma (Chang et. al 2016), giysi fabrikasındaki 
çalışanları konu eden çalışma (Adhvaryu et al., 2014; He et al., 2016) veya 
call-center çalışanlarını konu eden çalışma (Chang et al 2016) yine benzer so-
nuçların varlığını göstermektedirler. 

Yüksek yetenek gerektiren işlerin gerçekleştirilmesinde kirliliğin üretken-
liği etkilediğine ilişkin de kanıtlar bulunmaktadır (Ebenstein et. al 2016), Beyz-
bol hakemleri (Archsmit et al., 2016) veya NYSE yatırımcıları (Heyes et al., 
2016) bunlardan bazılarıdır. 

Hava kirliliği hem düşük yetenek gerektiren hem de yüksek yetenek gerek-
tiren işlerde çalışan çalışanların üretkenliği üzerinde negatif etki yaparken, kötü 
hava kalitesinin daha geniş ekonomi üzerindeki etkisi ile ilgili sonuçlar çıkar-
mak zordur. Diğer bir problem ise, önceki çalışmalar, kirlilik seviyesinin gün-
lük ekonomik performans üzerindeki etkisi ile ilgili çıkarımlar yaparken, uzun 
dönemli kirliliğe maruz kalmanın etkileri üzerinde çok az şey söylemektedir. 

1966 yılında, İngiliz ekonomist Kenneth E. Boulding’in başlattığı bir ça-
lışmada, çevresel kirlenmenin ekonomik gelişim üzerindeki etkisi araştırılmış-
tır. Sonrasında, ünlü araştırmacı Mishan, 1976 yılında eğer çevresel problemler 
azalırsa ekonomik gelişimin tehlikeye gireceğini öne sürmüştür. Kaçınılmaz 
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olarak, bu çalışmalar arasında bağlantıların ve zıtlıkların olduğu bilinmekte-
dir. Georgescu Roegen 1971 yılında ekonomik gelişim ve çevrenin tamamen 
zıt durumlar olduğunu öne sürmüştür. Akademisyen Meadows ise 1971 yılında 
ekonomik gelişimin kaçınılmaz olarak çevresel zarara neden olacağını öne sür-
müştür. Kısacası, ekonomik gelişim ile çevresel birikim arasında kısıtlayıcı bir 
ilişki vardır.  

Grafik 1. Ekonomik Gelişme – Çevresel Kaynakların Kullanımı

ÇEVRE İLE İLGİLİ MAKRO POLİTİKA ÖNERİLERİ 

İlk olarak teknolojik ve teorik inovasyonları desteklemek ve minimum 
çevre yıkımı ile ekonomik gelişim sağlamamız gerekmektedir. İkinci olarak, 
çevresel regülasyonlar istihdam ile bütünleşiktir.  Çevresel regülasyonların uy-
gulanmasından sonra birçok girişimde, ilişkili sistemlerde ve girişimci motivas-
yonda heves kaybından endişe etmektedirler. Buna ilaveten, istihdam seviyesi 
yıllar geçtikçe azalmaktadır. Bu sebeple, yalnızca regülasyonların sıkı sıkıya 
uygulanması yetmeyecek, girişimlere yönelik teknolojik inovasyonların artma-
sı, çevresel uyumluluğun gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. Üçüncü olarak, 
sadece hükümetlere bağlı olmak doğru değildir. Finansal mekanizmaların des-
teği ile girişimlerin teknolojik inovasyonlarınnın ve istihdam fırsatlarının des-



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

212

teklenmesi gerekmektedir. Dördüncü olarak, finansal sistemlerin yeniden şe-
killendirilmesi en tavsiye edilen yöntemdir. Özel girişimlere yönelik koşulların 
da düzenli olarak değiştirilmesi ve baskı ve finansal maliyetinin düşürülmesi 
önemli görevlerdir. 

Doğaya ilişkin tüm elementler, insanlar için de geçerlidir. İnsanların ha-
yatta kalması ve gelişmeleri için temel koşullar üç anlama gelmektedir. İlki, 
temel çevre koşulları tüm canlılar için gereklidir. İkincisi, biyolojik çevre kendi 
kendine şekil almaktadır. Üçüncü koşul ise, insanlar, sosyal ve ekolojik çevre 
ile ilgilidir.  

Çevrenin ise üç özelliği vardır.  İlki, çevre bütüncüldür. Farklı zaman ve 
mekân, su, atmosfer, biyoloji vs. hepsinde kesin bir düzen ve ilişki bulunmak-
tadır. Her bir element, özel maddeler, enerji, bilgi akışı, bağımsız ve ortak etki 
ile birbirine bağlıdır. İkincisi, çevre bölgeseldir. Çevresel faktörler, farklı bölge-
ler ve zaman ve mekânlarda farklılıklar gösterir. Üçüncüsü, çevre değişkenlik 
gösterir. Doğal olayların ve insanoğluna ilişkin özel davranışların etkisi altında, 
içsel bileşimler ve dışsal bileşenler, farklı olayların sonuçlarına ve boyutlarına 
göre değişecektir. Aynı zamanda, çevresel kirlenmenin boyutuna bağlıdır. Pekin 
Şehir Bilimleri ve Teknoloji Komisyonu’nun çevresel kirlenmeye ilişkin tanı-
mına göre, çevresel bileşimler ve çevrenin durumu insan faktörüne göre değiş-
mektedir. Zararlı maddelerin (gaz, sıvı, katı vs.) insanların etkisiyle üretilmesi, 
su, toprak ve hayvanların zarar görmesine neden olacaktır.  Genel olarak, çevre-
sel kirlenmenin ölçülmesi, arıtılmış su, toprak ve gazın miktarıyla ölçülecektir. 

Mevcut  teoriler, ekonominin gelişimini  iki faktöre ayırmaktadır. İlki, üret-
kenlik faktörlerindeki artış, örneğin işçi kapitali ve teknolojik inovasyonların 
gerçekleşmesi gibi, ekonomide ani yükselişe neden olacaktır. Bu artış GDP ar-
tışıdır ve üretim verileri ile geniş çaplı ekonomik gelişim verilerini ölçmekte-
dir. İkincisi, eğer ekonomik gelişim tamamen üretim faktörlerinin yükselmesine 
bağlı ise, üretim seviyesinde veya yeteneklerin uygulanmasında herhangi bir 
gelişme olmaksızın, örneğin basit işlenebilir toprak alanının veya diğer üretim 
faktörlerinin uygulanmasının artışı gibi, tüketimde artışa neden olacaktır. Bu tür 
bir ekonomik gelişim tüm akademisyenleri karşı karşıya getiren yaygın gelişim 
türüdür. Yüksek seviyede enerji tüketimi ve çevreye zarar verme pahasına, bu 
tür bir gelişim sorumsuz ve uygunsuz bir gelişim türüdür. Bu türden bir gelişim 
stratejisi sürdürülebilir değildir ve devletler tarafından savunulamaz. Bunun ye-
rine, çevresel regülasyonları kuvvetlendirmek ve hatta benzer durumların ger-
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çekleşme olasılığını azaltmamız gerekmektedir. Çevresel zararın indirgenmesi 
için farklı bir yöntem bulmalı ve bunun da ekonomik gelişim üzerinde düşürücü 
etki yapmamasına dikkat etmeliyiz. 
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TÜRKİYE DE KULLANILAN AĞAÇ 
DİREKLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

Elçin İNCEOĞLU1, Mustafa YAĞIMLI2 
1 Marmara Üniversitesi, İSG Bölümü Doktora Öğrencisi, İstanbul / Türkiye

2 İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı,  
İstanbul / Türkiye

Öz:  Ağaç direklerin kalitesi, çeşitli çatlak, kusur, rutubet miktarı ve öz-
gül ağırlık gibi özelliklerden etkilenmektedir. Ayrıca, Ağaç malzemenin, özel-
liklerini geliştirmek ve yeni özellikler kazandırmak için kimyasal maddelerin 
ahşaba uygulanmasına gerekmektedir. Emprenye işlemi, boyutları stabilize et-
mekte, mukavemeti artırmakta, suya, neme ve kimyasallara direnci arttırmakta 
ve çatlamayı azaltmaktadır. Emprenye yöntemleri, tahta çürümesine ve diğer 
biyolojik bozulmalara karşı koruma sağlayan antiseptikler ve yangın geciktirici 
olduğu bilindiği için tercih edilmektedir. Oksit esaslı CCA emprenye maddesi-
nin bileşimi, ABD Odun Korumacılar Birliği (AWPA: American Wood Preser-
vers’ Association) tarafından belirlenmiş ve içerisindeki bakır, krom ve arsenik 
miktarının değişik oranları nedeniyle A, B ve C olmak üzere 3 tipe ayrılmıştır. 
Metal tuz esaslı CCA emprenye maddelerinin ise iki tipi bulunmaktadır. Ağaç 
direklerin hazırlanması ve emprenye maddeleriyle emprenye edilmesinin ana 
amacı mantar ve böceklerin direklerde bulunan çatlaklardan iç kısımlara geçe-
rek emprenye maddesinin nüfus etmemiş kısımlarına ulaşmasını önlemek ve bu 
sayede ağaç direklerin sahadaki kullanım sürelerini artırmaktır. Ağaç direklerin 
kullanım sürelerinin beklenenden çok kısa olması, gerek hammadde kaybı, ge-
rek maliyetin artırması, gerekse atıl halde getirilen emprenyelı ağaç direklerin 
bertaraf edilmeyi veya geri dönüşüm problemleri nedeniyle büyük önem arz et-
mektedir. Yapılan bilimsel çalışmalarda CCA ile emprenye edilmiş ağaç malze-
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melerin yakılmasından sonra açığa çıkan 1 gr külün 150 insanı öldürecek kadar 
zehirliliğe sahip olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, “Türkiyede Kullanılan Ağaç 
Direklerin Çevresel Etkileri” konulu çalışmada emprenye maddelerin çevreye, 
canlılar üzerindeki olumsuz etkileri ve emprenye işlemek için kullanılan yön-
temler üzerinde durulmuştur.

ENVIROMENTAL IMPACTS OF USED WOOD POLE IN TURKEY

Abstract:  The quality of wood is influenced by various cracks, defe-
cts, moisture content and specific gravity. Furthermore, in order to impro-
ve the properties of wood material and to give new properties, chemical ma-
terials must be applied to wood. The impregnation process stabilizes the di-
mensions, increases the strength, increases resistance to water, moisture and 
chemicals and reduces cracking. The most common impregnation metho-
ds are preferred because they are known to be antiseptics and fire retardants 
that provide protection against wood decay and other biological degradation. 
The composition of the oxide-based CCA impregnation agent was determined 
by the American Wood Preservers Association (AWPA) and divided into three 
types, A, B and C due to the different ratios of copper, chromium and arsenic. 
There are two types of metal salt based CCA impregnation agents. The main 
purpose of the wood poles to be prepared and impregnated with impregnation 
substances is to prevent the mushrooms and insects from reaching the unexca-
vated parts of the impregnated material through the cracks in the poles and to 
increase the usage times of the tree poles in the  field. The fact that the usage 
time of the tree poles is shorter than expected is of great importance because 
of the loss of raw material, the increase of the cost and the disposal of impreg-
nated wooden poles brought  to the idle state or the problems of recycling.  In 
the scientific studies, it was stated that 1 g of ash released after the incineration 
of CCA-impregnated wood materials had enough toxicity to kill 150 people. 
Therefore, “Environmental Effects of Wood Poles used in Turkey” on the envi-
ronment of impregnating agents in the study, adverse effects on living things and 
focuses on the methods used to emprenyeişl.

GİRİŞ 

 Kullanım süresi dolan diğer bir ifadeyle atıl duruma gelen ağaç direklerinin 
çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır.  Çünkü son yıllarda ağaç malzemeye 
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olan talebin artması, buna karşın ormanların hızlıca yok edilmesi ağaç malze-
menin emprenye edilerek kullanım süresinin artırılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Geleneksel olarak atıl haldeki emprenyeli ağaç malzemeler için uygulanan en 
yaygın yöntemler; boş alanlarda toplama, toprağa gömme veya basınç altında 
yüksek sıcaklıkta kapalı ortamda yakma seçenekleri çevreye negatif etkilerin-
den dolayı artık kullanılmamaktadır.

 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 hayvan-
lara karşı ciddi tehlike arz etmektedir. (Gezer 2009).

AĞAÇ DİREKLER

Ormanların kontrollü bir şekilde ıslahı ve ferahlandırma işlemlerinin so-
nucunda bir takım orman ürünleri ortaya çıkmaktadır. Bu orman ürünlerinin 
bir kısmı ağaç direkleri olarak kullanılmaktadır. Ağaç malzemelerin en büyük 
avantajı maliyetlerinin düşük olması, kolay işlenebilir olmaları ve yüksek diren-
ce sahip olmalarıdır (Hingston, 2001). Fakat ağaçların organik temelli maddeler 
olması nedeni ile çevre şartlarına çok dayanıklı değillerdir. Ağaçların dayanıklı-
lığını etkileyen faktörler arasında;

	Sıcaklık

	Nem

	UV ışınları

	Mantarlar, böcekler

Bulunmaktadır. Bu faktörler ağaçtan yapılmış malzemenin kullanım süresi-
ni düşürmektedir. Bu sebeple, maliyetinin düşük olması avantajı, önemini kay-
betmektedir. Odun malzemelerin çevresel faktörlere karşı dirençlerini arttırmak 
için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Emprenye maddeleriyle muamele etme bu 
yöntemlerin en başında gelmektedir. Bu işlemin yanı sıra, dolu hücre yöntemi, 
boş hücre yöntemi ve besi suyu çıkarma gibi yöntemler de mevcuttur.

Ağaç Direklerin Hazırlanması

Direklerin hazırlanması bir çok proses içermektedir. Ağaçlar, soyma ve ku-
rutma işlemlerinden sonra emprenye işlemine tabi tutulmaktadırlar. Ardından da 
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oyma ve boyutlandırma işlemleri uygulanmaktadır. Ağaç direklerin özellikleri-
ne aşağıda yer verilmektedir.

Bunlar;
	Direkler tabi haliyle konik olması gerekmekte,
	Direkler düz olmalı
	Direkler sağlam olmalı, çürüme ve böcek zararı bulunmamalı
	Direğin 100 mm’lik herhangi bir bölümünde düzgünce dağılmış, çap-

ları 1,5 mm‘yi aşmamak ve sayıları beştenten fazla olmamak veya 1 mm’yi aş-
mamak ve sayıları 20’den fazla olmamak şartıyla böcek zararı kabul edilebilir.

Soyma 

Soyma işlemi koruyucu maddenin ağaç gövdesi içine nüfuz etmesini kolay-
laştırmak için kullanılmaktadır (Yıldız, 2005) ve kabuk ve kambiyum tabakala-
rının soyulması sağlanmaktadır. Soyma işlemi ile çatlama ve daralmanın önüne 
geçilmektedir.

Kurutma

Ağaçlar önemli miktarda su içermektedir. Bir ağacın tüketici ürünlerine dö-
nüştürülmeden önce bu suyun büyük kısmı uzaklaştırılmalıdır. Ahşap ürünlerin 
çoğundan imal edilen kereste kurutulması gerekmektedir.

Ağaçtan büyük miktarda suyun çıkarılmasına yönelik tüm yöntemlerin ara-
sında, özellikle kurutma işleminin ilk evrelerinde hava kuruması en düşük mali-
yete sahiptir. Bununla birlikte, havada kurutma, kurutma işlemini kontrol etme 
hususunda yeterli olmayabilmektedir.

a. Buharda Kurutma

Buharlama yolu ile kurutma, ağaç malzemenin enine kesit büyüklüğüne 
bağlı olarak değişmekte ve 1-20 saat süreyle 105-118 °C sıcaklıktaki buhar kul-
lanılmaktadır. Buharlamadan sonra 1-3 saat arasında 550 mm vakum süresince l 
m3 ağaç malzemeden 64-80 kg su çıkartabilmekledir. Buharlama ile kurutma en 
çok çamda ve Avrupa’da da ladinde uygulanmaktadır (Gezer 2009).

Vakum kurutmada, ahşap atmosfer basıncının çok altındaki basınçlarda, su-
yun daha düşük bir sıcaklıkta kaynadığı koşullarda kurmaktadır. Daha hızlı ku-
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ruma, zaman ve hacim esnekliğinin (diğer bir deyişle küçük partiler ve çok kısa 
süreler) önemli rekabet avantajları haline geldiği bir üretim ortamında özellikle 
geçerlidir (Brenes-Angulo, 2015). 

Vakum kurutma, konvansiyonel kurutmadan önemli ölçüde farklı bir yön-
temdir. Geleneksel kereste kurutmada, ısı ve nem transferi çoğunlukla çapraz 
kesit sıcaklık ve nem gradyanlarının gelişmesine neden olan çapraz yönde 
meydana gelmektedir. Ahşabın yüzeyi ile merkezi arasındaki nem gradyanları 
konvansiyonel kurutmada itici güçtür (Langrish, 2006). Optimal kurutma, neme 
eğilimleri çok yüksek olmayacak şekilde ayarlanacak koşulları gerektirmekte, 
çünkü kutu sertleştirme veya kontrol olabilir ya da çok küçük, ekonomik olma-
yan kuruma sürelerine neden olmaktadır. 

b. Açık Havada Kurutma

Kerestenin kuruması, yapışmış kereste yığınlarının dış havaya maruz bıra-
kılmasını içermektedir. Sıcaklık, nem oranı ve havanın dolaşım oranı, başarılı 
hava kurumasında önemli faktörlerdir. Havadaki kerestenin en hızlı kuruma ola-
yı, sıcaklık yüksekken gerçekleşmektedir. Kuruma hızı ve her yerde ulaşılabilen 
minimum nem içeriği neredeyse tamamen havaya bağlı olmaktadır. Havanın ke-
reste yığınının içinde hareket etmesi, kazık yapımına, avlu içindeki konumuna 
ve avluya ilişkin düzen ve düzenlemeye bağlı olduğu belirtilmektedir.

Yumuşak ağaçlar ve bazı hafif ağaçlar, elverişli hava kuruma koşullarında 
hızla kurumaktadırlar. Ağır sert ağaçlar istenilen ortalama nem içeriğine ulaş-
mak için daha uzun kuruma süreleri gerektirmektedir. Özgül ağırlık, ahşabın 
kuruma oranları veya genel kuruma süresine ilişkin tahminleri yönlendiren fi-
ziksel bir özelliğidir. 

Havada kurutmak için kereste, katmanlar halinde düzenlenmekte ve atmos-
ferik havanın kazıklar boyunca dolaşıp nemi uzaklaştırması için birim ambalaj-
lara ve kazıklara yerleştirilmektedir. Kurutulacak olan kereste açık tarafları olan 
bir yere yerleştirilmektedir. Çatılı yapı, keresteyi yağmurdan ve doğrudan güneş 
ışığından korumaktadır.

Havada kurutmayı hızlandırmak için yapışkanlı kereste paketleri, bir tara-
fında fanlar ve diğer tarafında açık olan bir ısıtılmamış kulübe veya bina içine 
yerleştirilmektedir. Fanlar ahşap parkurları arasındaki boşluklardan hava hare-
keti oluşturmaktadır.
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Daha karmaşık kurutma işlemlerinde, yapışkan kereste paketleri, ısıtılmış 
havayı kereste kazıkları içinden sirküle etmek için fanlar olan kapalı binalara 
yerleştirilmektedir. 

c. Fırında Kurutma

Fırında kurutma için kereste, ahşap önceden belirlenmiş bir nem içeriğine 
ulaşılana kadar sıcaklığı, bağıl nemi ve hava dolaşımını kontrol ederek kapalı 
bir odada kurutulmaktadır. Fırında kurutma yöntemi, ahşabın nem içeriğini be-
lirlemenin standart yoludur. Kesit bir tahtadan kesilmekte, daha sonra ısıtılmış 
bir fırında tamamen kurutulmaktadır. 

Ağaç Direğe Son Şeklini Verme-Boyutlandırma

Kurutma işleminin ardından, ağaç malzeme amaca göre boyutlandırılmakta 
ve son şekli verilmektedir. Kesme, delme ve yuva açma gibi işlemler bu süreçte 
gerçekleştirilmektedir. Direklerin kullanım ömrünü uzatmak için bu işlemlerin 
emprenye işleminden önce yapılması gerekmektedir. 

Emprenye İşlemine Tabi Tutma

Ağaç malzeme, hafif, esnek ve çok dayanıklı olan mükemmel bir yapı mal-
zemesidir. Ahşap yenilenebilir olan tek yapı malzemesidir. Ahşap kaynaklarının 
korunması için, onu doğru bir şekilde korunması gerekmektedir.

Ağaç malzemenin, özelliklerini geliştirmek ve yeni özellikler kazandırmak 
için kimyasal maddelerin ahşaba uygulanmasına emprenye işlemi denilmekte-
dir. Emprenye işlemi, boyutları stabilize etmekte, mukavemeti artırmakta, suya, 
neme ve kimyasallara direnci arttırmakta ve çatlamayı azaltadır. En yaygın em-
prenye yöntemleri, tahta çürümesine ve diğer biyolojik bozulmalara karşı koru-
ma sağlayan antiseptikler ve yangın geciktiricilerdir. Böylelikle, ahşabın yan-
ması önlenmektedir. Ayrıca, emprenye demiryolu endüstrisinde, enerji mühen-
disliği, demiryolu araçlarının imalatı, gemi inşası ve inşaatta kullanılmaktadır.

Dış mekân ahşabı, küf, mantar, böcek gibi bir takım zararlılarla tehdit altın-
dadır. Basınca dayanıklı ahşap tehditlerden korunmaktadır. Basınçlı emprenye 
işlemi sırasında koruyucu kimyasal madde, ahşap yapıya derinlemesine alın-
maktadır. Emprenye işlemi, kimyasalların vakum ve basınç kullanılarak gerçek-
leştirilmektedir.
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Çam ahşabı emprenye etme için çok uygundur, çünkü çam hücre duvarla-
rı emprenye kimyasallarının derinlere nüfuz edebilecek şekildedir. Emprenyeli 
kereste nemi % 28’den daha az olması gerekmekte, aksi takdirde su odunun 
içine kimyasal emilimini engelleyecektir.

Emprenye teknolojisi ahşabın emprenye edilmeden önce işlenmesini ge-
rektirmekte; işleme yöntemleri, kabuklanma, mekanik çalışma, kurutma ve kes-
me-emdirmeyi tetikleyen yarı biçimli deliklerin oluşturulmasını içermektedir.

Teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğunda tehlikeli kimyasalların 
daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi, ahşap emprenye etme endüstrisinde 
ana hedeftir. Geçmişte, kromat bakır arsenat (CCA), pentaklorofenol ve bakır 
naftenat gibi birçok başka emprenye kimyasalları da kullanılmaktaydı, ancak 
bunların tanımlanan çevresel ve/veya sağlık riskleri nedeniyle daha az zararlı 
ürün olduğu için kullanımları sona ermiştir. Bununla beraber, CCA hala elektrik 
direklerinde ve diğer uygulamalarda bulunabilmektedir.

Ahşap koruma kimyasalları, su bazlı ve organik solvent bazlı koruyucu-
lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Son on yılda, su bazlı koruyucular daha 
yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bugün en çok kullanılan koruyucular 
bakır bileşikleridir (tipik olarak amonyaklı bakır kuaterner bileşikleri veya bakır 
azol, bazen de diğer bakır bileşikleri içermektedir). Koruyucuların bazıları ay-
rıca azoller veya kuaterner amonyum bileşikleri gibi krom, borik asit ve / veya 
su bazlı mikro emülsiyonlar içermektedir. Su bazlı koruyucuların avantajları, 
arıtılmış ahşabın kuru ve boyanabilir yüzeyi ve kokusu içermemesidir.

CCA

CCA, bozunma mantarları, ahşap sıkıcı böcekler, termitler ve deniz delici-
ler gibi tüm önemli biyodeteriojenlerden ahşapları korumak için kullanılan, iyi 
bilinen bir su bazlı koruyucudur. CCA konsepti, 1933 yılında Hintli bir mühen-
dis tarafından keşfedilmiştir ve dünyanın her yerinde ahşap korumanın bina ve 
altyapıda önemli bir rol oynadığı tüm ülkelerde kullanılmaktadır.

Ahşap, su ile kombinasyon halinde elementel bakır (Cu), krom (Cr) ve ar-
senik (As) eklendiğinde, reaksiyona girerek çözünmeyen bileşikler olarak sabit-
lenecek şekilde tasarlanmaktadır. Sabitleme mekanizması, sıcaklık, bağıl nem, 
zaman, pH ve kullanılan CCA’nın gerçek formülasyonu gibi faktörlere bağlı 
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olmaktadır. Bu faktörler dikkate alınıncaya ve kimyasallar tamamen reaksiyona 
girene kadar hiç ahşap işleme tesisinden ayrılmaması gerekmektedir.

CCA emprenye maddesinin ağaç yüzeyine tutunma mekanizması, belirli bir 
kısmının, kararlı (stabil) kompleksler/esterler oluşturmak için odundaki lignin 
ile reaksiyona girdikleri şeklinde açıklanmaktadır. CCA emprenye maddesinin 
geri kalan kısmı ise, odun karbonhidratları ve özellikle selüloz üzerine çökel-
mek ya da zayıfça bağlanmak suretiyle kendini göstermektedir (Pizzi, 1983 ).

Suda çözünen krom esaslı emprenye maddelerinin odundaki reaksiyonları-
nı etkileyen faktörler, standart kimyasal reaksiyonları etkileyen faktörlerle ben-
zerlik göstermektedir. 

Arıtma tesislerinde Avustralya Standartlarına ve Avustralya ve Yeni Zelan-
da Çevre ve Koruma Konseyi kurallarına uygun olarak CCA kullanılmaktadır. 
Buna ek olarak, WorkSafe Avustralya belgelerinde iyi uygulamalar belirlen-
miştir. CCA formülasyonlarının kendileri ve ilgili sağlık ve güvenlik verileri 
üreticilerin verdiği Materyal Güvenlik Veri Sayfalarında açıklanmaktadır. CCA 
kullanımıyla ilgili sağlık ve güvenlikle ilgili endişelerin çoğu, arsenik ve daha 
az ölçüde krom üzerine yoğunlaşmaktadır. Her iki element de, kendi başına, 
insan sağlığına zararlı, zehirli veya kanserojen kimyasal maddeler olarak gö-
rülmektedir. Bununla birlikte, CCA ile işlenmiş kerestenin sağlığa zararı düşük 
olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, hem hayvanların hem de insanların yemden 
sonra arsenik detoksifiye edebileceği gösterilmiştir. Nispeten büyük dozlarda 
koyunlara, domuzlara, sığırlara ve köpeklere beslenen CCA ile muamele edil-
miş odunun toksik olduğu kanıtlanmamıştır.

Belirli koşullar altında çeşitli CCA ile işlem gören kereste ürünlerinin bazı 
sızıntılar meydana gelmesine rağmen, sızıntı miktarları sağlık sorunları açısın-
dan ve tipik arka plan seviyeleri bakımından önem teşkil etmemektedir.

ABD’deki araştırmalar, güverte veya oyun alanlarında CCA ile işlenmiş 
kereste yüzeylerine doğrudan maruz kalmanın sağlık etkilerinin düşük olduğu-
nu belirtmiştir. Oyun ekipmanları üreticilerinin odun örnekleri sökülebilir arse-
nik için test edildiğinde, numunelerin çoğunda tespit limitinin altında kalmıştır. 
Eski oyun alanlarından, belediye oyun alanı yüzeylerinden ve destek direklerin-
den çıkarılan arsenik ile ilgili diğer silme çalışmaları bu gözlemi doğrulamıştır.

Tıbbi uzmanlar mevcut verilerin CCA ile işlenmiş kereste arsenik maruzi-
yeti ile bağlantılı herhangi bir klinik hastalık göstermediğine karar vermişlerdir. 
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CCA ile muamele edilmiş kereste ve çevresindeki arsenik düzeylerinin çocuk-
ların veya yetişkinlerin sağlığını olumsuz yönde etkilemek için yetersiz olduğu 
sonucuna varılmıştır.

İşlenmiş talaş veya tahta parçalanmalarının vücuda girmesi ve yerel hüc-
resel ortamın sabit kimyasalları serbest bırakması durumunda CCA ile işlem 
gören kereste ile çalışan kişilere potansiyel bir tehlike olabilmektedir. Bunu 
önlemek için toz maskeleri, eldivenler ve göz koruması gibi basit önlemlerin 
alınması önerilmektedir. (Ahşabın işlenmemiş olmasına rağmen, talaş veya 
herhangi bir iş tarafından üretilen odun parçacıklarının solunumunu önlemek 
mantıklı olacaktır). CCA ile işleme tabi tutulmuş kereste atıkları açık ateşlerde 
veya barbeküler için yakıt olarak kullanılmamalıdır; onaylı depolama sahaların-
da veya kontrollü yakma ile imha edilmesi gerekmektedir.

CCA ile muamele edilen kereste ile ilgili en büyük sorun, içerisine yutula-
bilen veya solunan (CCA ile işlenmiş kereste yakıldığında) arsenik içermesidir. 
Yapılan çalışmalarda CCA ile emprenye edilmiş ağaç malzemelerin yakılma-
sından sonra açığa çıkan 1 gr külün 150 insanı öldürecek kadar zehirliliğe sahip 
olduğu bildirilmiştir (Hay, 2000). 

ABD ve Kanada ortaklaşa Ocak 2004’ten sonra endüstriyel olmayan CCA 
kullanımlı kereste kullanımını kısıtlamaya karar vermiştir. Bu ağaç malzeme-
lerin üzerine CCA ile emprenye edilmiştir etiketi konulması tavsiye edilmiştir. 
Mart 2005’te Avustralya Pestisitler ve Veteriner İlaç Kurumu (APVMA) Avust-
ralya’da CCA ile tedavi edilen kereste kullanımının güvenliğini gözden geçir-
mişlerdir.

CCA’nın zararlı etkilerini en aza indirmek için aşağıda bazı tavsiyeler yer 
almaktadır:

•	 CCA ile işlem gören kereste, çocuk oyun ekipmanları, avlular, ev eşya-
ları, korkuluklar, yeni bahçe mobilyaları, dış oturma veya piknik masa-
ları oluşturmak için kullanılmamalıdır.

•	 CCA ile işlem görmüş ahşap kutuplar, çitler, peyzaj ağaçları, kazık ve 
diğer yapı temelleri, konut inşaatı, endüstriyel ve ticari inşaat, kırsal ve 
çiftlik kullanımı, taze ve tuzlu su yapıları, tabela ve tekne yapımı için 
kullanılabilir.

•	 CCA ile işlem gören ahşaplardan yapılan mevcut yapıların, işlevsel öm-
rünün sonuna gelene kadar çıkarılması ve değiştirilmesi gerekmez.
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Bu tavsiyeler, CCA ile işlemden geçirilmiş kereste ele alınırken veya düz-
gün bir şekilde kullanıldığında zararlı olduğunu öngören herhangi bir kanıt ol-
madığından, bir önlem olarak belirtilmiştir.

CCA’nın Üretilmesi

1933 yılında formüle edilen ve patenti alınan CCA emprenye maddesinin 
oksit ve metal tuz esaslı olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Oksit esaslı CCA 
emprenye maddesinin bileşimi, ABD Odun Korumacılar Birliği (AWPA: Ame-
rican Wood Preservers’ Association) tarafından belirlenmiş ve içerisindeki ba-
kır, krom ve arsenik miktarının değişik oranları nedeniyle A, B ve C olmak 
üzere 3 tipe ayrılmıştır. Metal tuz esaslı CCA emprenye maddelerinin ise iki tipi 
bulunmaktadır.

Emprenye maddesinin hazırlanma yöntemi ve içeriği ağaç üzerinde mey-
dana gelen fiksasyon tepkimelerini etkilemektedir. Özellikle Cu, Cr ve Ar mik-
tarlarının değişimi bu reaksiyon üzerinde önemli etkiye sahiptir. Karışım içinde 
Arsenik oranı arttıkça, daha fazla krom arsenatlar oluşmakta ve daha az 6+ de-
ğerlikli krom meydana gelmektedir. Bununla birlikte iyon değişim reaksiyonları 
arttığı için, bakırın oduna fikse olmasını engelleyebilmektedir. Bakır fiksasyon 
üzerine krom miktarının etkisi ise daha az belirgindir (Bull, 2001). Karışım için-
de bakır miktarı arttığında, CuCrO4 olarak daha fazla 6+ değerlikli krom bulun-
maktadır. Bakır oranı azaldığında, fiksasyon oranının arttığı gözlemlenmiştir. 
Böylece daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.  Bazı durumlarda arseniğin yüksek 
konsantrasyonları, bakırda olduğu gibi iyi sonuçlar vermektedir (Jorge, 1999). 

CCA maddesinin üretiminde, başlangıçta CCA çözeltisi genellikle konsant-
redir ve daha sonra emprenye tesislerinde istenilen düşük konsantrasyonlara 
seyreltilmektedir. Temel çevresel endişeler genellikle bu konsantre çözeltinin 
seyreltilmesi sırasında suya ve/veya toprağa karışmasıdır (Cooper, 1994).

Ağaç Direklerinde CCA’nın Fiksasyonu

CCA’nın oduna tutunabilme özelliği onu emprenye işlemi için önemli bir 
malzeme haline getirmektedir. CCA’nın bu özelliği onu en çok kullanılan ko-
ruyucu maddelerden biri yapmaktadır. Bakır, Krom ve Arsenik elementleri ile 
ağaç içinde bulunan lignin ve bazı karbonhidrat türleri arasında bazı etkileşim-
ler meydana gelmektedir. Yapılan çalışmalar, CCA’nın fiksasyonunu, liginin ile 
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oluşturduğu kararlı esterler ile açıklamaktadır. Ligninin yanı sıra ağaç üzerin-
de bulunan odun karbonhidratları ile de bu etkileşim gerçekleşmektedir (Pizzi, 
1990).

CCA’nın Yıkanması

CCA nın ağaçlardan uzaklaştırılması ve çevreye zarar verilmeden tekrar 
kullanılmaları için yıkama işlemi oldukça önem teşkil etmektedir.

CCA’ nin yıkanmasına neden olan faktörleri aşağıda belirtilmiştir;

	Emprenyenin ve fiksasyonun etkisi,

	Ortam koşullarının etkisi

	Odun örneği veya ağaç malzemenin boyutları,

	Odun türü,

	Ağaç malzemenin hizmette bulunma süresi,

	pH, tuzluluk derecesi, sıcaklık.

Emprenye işlemindeki basınç periyodunun süresinin yıkanan CCA miktarı 
üzerinde etkisi bulunmaktadır (Cockroft, 1978). 

CCA Emprenye Maddesinin Çevre ve İnsanlar Üzerindeki Zararlı 
Etkileri

Emprenye işleminin verimliliğinin artması için, tornalama ve boyutlandır-
ma gibi işlemler emprenye işleminden önce gerçekleştirilmelidir. Kreozot, Wol-
manit CB ve Tanalith C gibi kimyasallar emprenye işlemi için en çok kullanılan 
maddelerdir. Bu kimyasal malzemelerin kullanılmasıyla direklerin dayanıklılık 
süresi 20-40 yıl arasına kadar çıkabilmektedir  (Bozkurt ve Göker, 1986).

Emprenye maddelerinin yıkanması çevreye karşı bazı zararlı etkiler göste-
rebilmektedir (Hingston vd., 2001). Bitkiler üzerinde yapılan çalışmada, CCA 
elementlerinin toksisitesi toprağın türüne, toprak ile elementler arasında gerçek-
leşen tepkimenin uzunluğuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Cr (VI) 
ile yapılan çalışmada, çözelti kültürlerinde veya kumda 1 ppm ila 5 ppm arası 
seviyelerde bulunması bitkiler için zehirli olduğu anlamını taşımaktadır. Grant 
ve Dobbs (1977).
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Arsenik de su ve toprak kontaminasyonuna katkı sağlamaktadır. Bu sebeple 
arsenik üzerine yapılan çalşmalar önem kazanmaktadır. Kirlenmemiş yüzey ve 
yeraltı sularında As konsantrasyonu 0.001-0.005 mg/L aralığındadır. Arseniğin 
CCA emprenyelenmiş odundan yıkanması, toprakta bulunan Arsenik seviyesini 
arttırmaktadır.  

Arsenik CCA içerisindeki kimyasalların en ünlüsüdür. Efsanevi bir zehir 
olarak binlerce yıl öncesine dayanan kullanımı mevcuttur. Metaloid bir ele-
menttir, ancak rafine edildiğinde, arsenik tatsız, kokusuz ve renksizdir.

Bir çeşit organik arsenik olan arsenobetain, bazen “balık arsenik” olarak 
adlandırılan ve “pratik olarak toksik olmayan” olarak kabul edilen deniz orga-
nizmalarında doğal olarak bulunmaktadır. Bu noktada, iyi eğitim almış toksi-
kologların bile, erozyona uğramış balık arsenikleri, deniz ürünü tüketiminden 
kaynaklanan uzun süreli kötü etkilere ilişkin herhangi bir rapor bulunmadığın-
dan ertelenmektedir. Bununla birlikte, CCA’da bulunan arsenik gibi kimyasal 
maddeler, inorganik arsenikler, herkes için büyük endişe kaynağıdır.

Arsenik insanlar için kanserojen ve aşırı toksik özellik taşımaktadır (Arisi, 
2006). Orman topraklarındaki organik As türleri yapraklardan süzülüp düşen 
yağmur suyundan ve toprak yüzeyine bitkilerden dökülen yaprak, ince dal vb. 
maddelerden meydana gelir ve orman zemininde fazlaca tutulmaktadır (Huang 
ve Matzner, 2007). 

Dünya üzerindeki çeşitli nüfus gruplarının su kaynaklarında arsenik talihsiz 
bir şekilde maruz kalması nedeniyle, uzun vadeli arsenik maruziyetinin olum-
suz sağlık etkileri iyi bilinmektedir ve iyi belgelenmiştir. 

Bunlar aşağıdaki sistemik etkileri içerir;

	Toksikolojik
	Dermatolojik
	Kardiyovasküler, Hepatik ve Hematolojik
	Solunum
	Gastrointestinal ve Renal
	Nörolojik
	Kanserojen
	Gelişim / Üreme
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	Mutajenik
Krom ise, maruziyetinin 1930’ların başından beri akciğer kanserine neden 

olduğu bilinmektedir. O günden bugüne birçok epidemiyolojik çalışma bu ger-
çeği doğrulamıştır. Krom kaplama, tabaklama ve kaynak endüstrilerinde çalı-
şan gruplar üzerinde kapsamlı araştırmalara dayanarak, işyerinde hekzavalent 
kroma maruz kalınmasının maruz kalmış kişilerde akciğer kanseri riskini 1500 
kadar arttırdığı bilinmektedir. Bahsedildiği gibi Daha önce, EPA, altı değerli 
kromu A Grubu kanserojen olarak sınıflandırıldığı belirtilmektedir.

CCA’ya Maruz Kalma Sorunları 

CCA veya Kromlanmış Bakır Arsenat, Çevre Koruma Kurumu (EPA) tara-
fından FIFRA kapsamında düzenlenen kimyasal bir ahşap koruyucu ve böcek 
öldürücü formülasyondur. Adından da anlaşılacağı üzere, CCA, arsenik pentok-
sit, krom, hem hekzavalent krom, hem de trivalent krom formundaki arsenik ve 
bakır oksit biçimindeki bakırdan oluşan üç ana bileşenden oluşmaktadır.

Basınçlı ahşap ürünlerdeki CCA üzerindeki endişeler, odunla çalışan fırın-
lardan çıkan külün yüksek oranlarda arsenik ve krom içermesiyle başlamıştır. 
Her iki madde de toksik ve kanserojen maddeler olarak bilinmektedir. Daha 
fazla araştırma, CCA ile muamele edilmiş odun hurdasının bu külte arsenik ve 
kromun geride bırakılarak yakıldığını ortaya koyduğu ifade edilmektedir. CCA 
odun hurdasındaki arsenik seviyesi, bir çorba kaşığı arsenikli CCA odun külü-
nün insanlar için öldürücü olduğu düşünülürse yeterince yüksektir.

CCA ile muamele edilen ahşabın ve CCA kimyasal bileşiğinin kendisinin 
tehlikelerini doğru bir şekilde tartışmak için, arsenik ve altı değerli kromun tok-
sik, kanserojen ve teratojen olduğu düşünülürse, CCA’nın bileşen kimyasalları-
nı ayrıntılı olarak tartışmak gerekmektedir 

CCA ile muamele edilmiş ahşap kullanılarak yapılan oyun parkı teçhizatı, 
güverte ve piknik masaları gibi CCA ahşap yüzeyleriyle fiziksel temastan kay-
naklanan arsenik maruziyetinin derecesine ilişkin bir tartışmaya rastlanmaktadır. 
Çalışmalar, ciltte neredeyse hiç inorganik arsenik emilmediğini, ancak kolayca 
yutulmasıyla alındığını göstermiştir. Potansiyel maruz kalma, eller ve ağzıdır. 
Bu nedenle çocuklar bu olası risk için en savunmasız olarak kabul edilmektedir. 

Mevcut kullanımda en yaygın kullanılan ahşap koruyucu, fungisid ve bö-
cek öldürücü özelliklerinden dolayı krom kaplı bakır arsenattır (CCA). Bununla 
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birlikte, her yıl satılan masif miktarda CCA muamele edilmiş ahşaba bağlı ola-
rak, bu katkıların odundan dağılması ortamı etkileyebilmektedir. 

CCA’ya Maruz Kalınan Ortamlar 

Zehirli bir kimyasalın tehlikesini belirlemedeki en önemli faktörlerden biri, 
kimyasala gerçek maruz kalmanın bir değerlendirmesidir. Kimyasalların bir ah-
şap koruyucu olarak kullanımı çok yaygın olduğundan, CCA durumunda maruz 
kalma olasılığı artmaktadır. Yutma ve teneffüs yoluyla maruz kalma ve daha az 
miktarda deri emme, hem insan sağlığı hem de çevre için risk oluşturmaktadır 
(ATSDR, 1989).

Kuzey Amerika ve Avrupa’daki şehirler arsenik maruziyeti ile ilgili artan 
bilimsel kaygılarla birlikte, parklar, okullar, çocuk bakım merkezleri ve yerle-
şim yerlerinde yeni oyun yapıları inşa etmek için arsenik içeren odun kullanı-
mından kaçınmaktadır. Çocuk sağlığı için acil bir risk mevcut olmasa da şu anki 
endişe şu anda CCA ile tedavi edilen tahtadan yapılan mevcut oyun yapıları 
tarafından oluşturulan uzun vadeli sağlık riskinin derecesine ve belediyelerin bu 
riski azaltmak için ne gibi hafifletici önlemler alabileceğine odaklanmaktadır.

CCB Emprenyeli Elektrik Direklerinden Yıkanan Cu, Cr ve B 
Elementlerinin Kullanımı ve Topraktaki Hareketleri 

Bakır Krom Boru CCA ahşap koruyucu için en iyi alternatiflerden biri 
olduğu belirtilmektedir. Çeşitli ahşap zararlı böceklere ve etkenlere karşı çok 
iyi koruma sağlayan, suya dayanıklı ahşap koruyucudur. En iyi sonuçlar için 
vakum basıncı yönteminde kullanılmaktadır. Bakır Krom Bor, ahşap deliciler, 
mantarlar, çürüme, deniz organizmaları ve termitlere karşı çok etkili olmakta ve 
ahşabı uzun süre korumaktadır. Borik Asit uygulaması ise sadece iç mekan için 
uygun olduğu tespit edilmiştir. 

CCB (Krom-Bakır-Bor) Hakkında Bilgi

Ahşap çürümesi ve termit hasarını en aza indirmek için çeşitli ağaç koruyu-
cuları geçmişte kullanılmıştır. İnsan sağlığına yönelik risklerin ve çevreye olası 
hasarın tanınması, son yıllarda ticari olarak kullanılan koruyucuların tiplerinde 
değişikliğe neden olmuştur. Arsenik, krom ve diğer ağır metalleri içeren koru-
yucuların kullanımı, çoğu Avrupa ülkesinde ve Kuzey Amerika’da azalmıştır. 
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Bakır, iyi bir biyosit etkisi sergilediğinden, alternatif kimyasal koruyucular ola-
rak bakır bileşiklerine dayanan arsenik ve krom içermeyen ikame ediciler kısa 
süre önce tanıtılmıştır.

Öte yandan, bu koruyucu malzemeler, muamele edilmiş ahşaba temas eden 
metalik malzemeler için aşındırıcı bir ortam oluşturabilmektedir. Kromatlanmış 
bakır arsenatla (CCA) muamele edilen ahşabın aşındırıcı özelliği bulunmaktadır. 

Bakır krom borun (CCB) odun koruyucusu olarak CCA’ya en yakın seçe-
neklerden biri olduğu literatürde açıkça görülmektedir. Ahşap ve odun esaslı 
bileşik koruma için çevresel olarak güvenli ve arseniksiz kimyasalların kulla-
nılmasını zorunlu kılınmıştır. Bunun temel nedeni, arsenik içeren koruyuculara 
alternatifler gerekmesidir. CCB’nin toksisitesi, CCA ile kıyaslandığında daha 
düşüktür. Bununla birlikte, herhangi bir metal veya alaşım için bir korozyon 
inhibitörü olarak CCB hakkında yayınlanmış bilgi bulunmamaktadır.

Bakır krom bor (CCB), iyi bilinen bir yeni nesil odun koruyucusudur. Ay-
rıca, araştırılan sistem üzerindeki korozyon testi sonuçları CCB’nin etkili bir 
inhibitör olduğunu ortaya koymuştur.

CCB Emprenyeli Elektrik direklerinden Yıkanan Cu, Cr ve B’un 
Çevresel Etkileri ve CCB’nin CCA ile karşılaştırılması

Literatür taramasına bakıldığında, CCB’nin kahverengi çürük mantarlara 
karşı etkinliği arttığında, CCB’nin bir alternatif olarak kullanılabileceği açıktır. 
İklim koşulları CCB’nin performansı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İlave-
ten, toprak tipi ve iklim gibi diğer fiziksel faktörlerin, zemin temasında koru-
yucu işlenmiş ahşabın çürüme riskini etkilediği genel olarak kabul edilmektedir 
(Wakeling, 1991). 

CCB, krom/bor içeren koruyucu olarak ön işleme tabi tutulmaktadır. Arse-
nik içeren formülasyonlar yerine CCB içeren borun biyoaktif ve nispeten yük-
sek çevre güvenliği ile de dikkat çekmektedir. Su dökülen kaplamalarda bor-
lanmış ahşabın dış etkenlere karşı dayanabileceği düşünülse de, farklı kaplama 
sistemlerinin koruyucu etkisinin kapsamı farklı olabilir. Boratla muamele edil-
miş odun üzerine suya dayanıklı kaplamalarının odunun ömrünü arttırdığını ile-
ri sürülmüştür. Bu nedenle, CCB’deki kromun, bakır ve bor, ahşabın biyolojik 
direncini tesadüfen arttırması nedeniyle, UV ışığının bozulmasına karşı ahşap 
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yüzeyi koruması beklenmektedir. Yüzey kaplamanın CCB emdirilmiş ahşabın 
ömrünü uzattığı düşünülmektedir.

SONUÇ 

Ağaç malzemenin kullanım yerinde dış etkilerden korunmasının zorunlu 
olduğunun asırlar öncesinden kabul edildiği, bu amaçla da çeşitli önlemlerin 
alınarak uygulandığı arkeolojik kazılardan ve batık gemilerde yapılan incele-
meler sonucu ortaya çıkmıştır. Uygarlık ilerledikçe ağaç malzemenin korunması 
konusunda da gelişmelerin olduğu saptandığı ifade edilmektedir. Örnek verile-
cek olursa, Yunanlıların binalarda kullandıkları ağaç malzemeye delikler açarak 
içine önce yağ akıttıkları sonrasında ise ağaç malzemenin taş materyal üzerine 
yerleştirilip kuru olarak korunmasını sağladıkları, Romalıların ağaç malzeme-
den yapılmış kulelerin yanmaya karşı korunmasında alüminyum levhalar kul-
landıkları anlaşılmıştır (Atar ve Bakır 2010).

 Çok eski zamandan beri ve halen kullanılmakta olan bir diğer işlem empre-
ne işlemidir. Ağaç direkleri korumak amacıyla yapılan bu işlemden dolayı ağaç 
direkler atıl duruma geldiklerinde büyük bir problem haline gelmektedir. Çünkü 
kullanılan malzemeler hem doğaya zarar vermekte hem de insan sağlığını teh-
likeye atmaktadır. 

İklim özellikleri ve dış ortam koşullarının tel direklerde görülen hasarlar 
üzerinde oldukça önemli derecede etkisi bulunmaktadır. Bu etkileri en aza indir-
mek için elektrik direklere koruma işlemleri uygulanmaktadır. Elektrik direkle-
rinin yapımında kullanılan ağaç malzemeler çeşitli odun zararlılarının etkilerin-
den korunmak için CCA gibi koruyucu kimyasallarla muamele edilmektedir. Bu 
maddelerin kanserojen etkileri araştırıldığında kullanımları ile ilgili bir takım 
düzenlemelerin gerekliliği tartışma konusu olmuştur. Böylelikle daha az zararlı 
emprenye malzemelerine başvurulmuştur.

Kullanılan CCA emprenye malzemesi ağır metal içeriğinden dolayı çevre-
ye ve insan sağlığına olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bu etkiler, ağaç direkler 
toprağa temas ettiğinde, ağaç direklerin yenilenmesinde veya atık haline geti-
rilmesi sırasında ortaya çıkmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede, özellikle atık mal-
zemelerin kesilmesi sırasında kullanılacak yöntemler yasalar ile belirlenmiştir. 
Ayrıca atık maddelerin yakılması da üzerinde durulması gereken bir diğer konu-
dur. Çünkü koruyucu maddelerin yakılması esnasında gaz formunda çıkabilecek 
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bazı kimyasal maddeler ve daha sonra da kül içerisinde kalan kimyasallardan 
dolayı sağlık ve çevre için ciddi riskler söz konusudur.
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ÇEVRESEL DEMOKRASİ: 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN KATILIMCI 

VE KAPSAYICI BİR MODEL

Gökhan AK
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bili-

mi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Çevre, sağlıklı yaşam ve refah, tüm canlılar için günümüz ileri tekno-
loji çağında birbiriyle daha da bağlantılı bir hal almış kavramlardır. Merkezi ve 
yerel yöneticiler başta olmak üzere, tüm karar vericilerin doğal varlıklara ilişkin 
aldıkları kamusal kararlar, kaçınılmaz olarak insanların sağlıklarını, yaşam ka-
litelerini ve geçim kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla “çevresel 
demokrasi” olgusu, yurttaşların talep ve çıkarlarına adil şekilde cevap verebi-
lecek, tüm doğal varlıkları ilgilendiren kararları anlamlı bir kamusal katılımla 
mümkün kılabilecek ve böylece özünde çevre ve demokrasi ilişkisini pekiştire-
cek bir sosyo-politik uygulama olarak üç temel hakkı dikte etmektedir. Bunların 
ilki, çevre standartları ve sorunları ile ilgili bilgilere özgürce erişim hakkı; ikin-
cisi, karar alma mekanizmalarına etkin katılım hakkı; üçüncüsü ise, çevresel hu-
kuk ile çevreye verilen zararın karşılanması taleplerinin uygulanması hakkıdır. 
Bunlar arasında, yurttaşların çevresel değişiklik ve etkiler yaratacak karar alma 
süreçlerine doğrudan katılımı özellikle önem arz etmektedir. Kendilerini ilgi-
lendiren çevresel konuların karar alma süreçlerine katılımlarının dikte ettiği bu 
önem ve haklar manzumesi yanında, sürdürülebilir çevre siyasaları bakımından 
üç husus daha kritik önemdedir.  Bunlar; yurttaşların nelerin tehlikede olduğunu 
ve ekosisteme ne tür zararlar verileceğini bilmeleri, insan hakları ihlali olup 
olmadığını görebilmeleri ve gerektiğinde bu süreçlere itiraz edebilmeleridir. 
Çevresel demokrasinin sağlıklı sürdürülebilirliği anlamına gelen bu hususlar, 
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demokratik devletlerin yurttaşlarına sağlamakla yükümlü oldukları -vazgeçile-
mez- ilkelerdir. Dolayısıyla anılan sosyo-politik yükümlülükler, temel insan ve 
yurttaşlık haklarının korunması ve çevresel demokrasi gereklerinin sağlanması 
yanında, sürdürülebilir sağlıklı bir çevre ve kalkınma için de elzemdir. Bu çalış-
manın ana amacı, etkin yurttaş katılımı ile kapsayıcılığı yoluyla sürdürülebilir 
sağlıklı çevre ve kalkınma siyasaları için gerekli yolu açan çevresel demokrasi-
nin kuramsal ve kavramsal çerçevedeki ilişki, etkileşim, karşılıklı-çalışabilirlik 
ve yararlarını uluslararası perspektiften irdelemektir.

ENVIRONMENTAL DEMOCRACY: A PARTICIPATORY AND 
INCLUSIVE MODEL FOR SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Abstract: Environment, healthy life and welfare became more connected 
for all living things in current high-technology era. Mainly central and local ad-
ministrations, public decisions regarding natural assets made by all decision ma-
kers affect people’s healths, life qualities and livelihoods directly and inevitably.  
In this vein, “environmental democracy” dictates three fundamental rights by 
responding fairly to citizens’ requests and interests, enabling decisions related 
with all natural assets via significant public participation, and thus, being a so-
cio-political implementation that consolidate the relationship between environ-
ment and democracy substantially. First of these is free access to information on 
environmental standards and issues; secondly, effective participation in decision 
making mechanisms, and thirdly, the right to implement environmental law and 
claims about compensation of harms and damage to the environment. Among 
those, direct citizen participation to decision-making processes that will cause 
environmental changes and impacts is particularly crucial. In addition to that 
realm of matter and rights that dictate participation to decision-making proces-
ses of those environmental issues concerning citizens themselves, three points 
are also crucial regarding sustainable environment politics; firstly, awareness 
by citizens about which assets are in danger and what kind of damages may be 
done to eco-system; secondly, to consider whether those attempts are violation 
of human rights; and thirdly, opposing to those processes, if required. These 
points, which mean healthy sustainability of the environmental democracy, are 
indispensable principles to be provided by the democratic states to their citizens. 
Thus, these socio-political obligations set forth necessity for a sustainable healt-
hy environment and development while protecting the fundamental human and 
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citizenship rights and meeting the environmental democracy requirements. The 
main aim of this study is to explore the relations, interactions, inter-operability 
and benefits of the environmental democracy on theoretical and conceptual ba-
sis, which paves the way to sustainable healthy environment and development 
politics via effective citizen participation and inclusiveness.

“Tabiat aşkı, insanın ümitlerini boşa çıkarmayan yegane aşktır.”
Honore de Balzac

GİRİŞ 

Yaygın olarak kullanıldığı biçimi ile doğa, bizim dışımızdaki maddi dün-
yanın kendisine karşılık gelir. Sürekli bir devingenlik ve değişim içinde olan 
bu maddi dünya bilinçten bağımsızdır ve onun dışında var olur (Ulaş 2002: 
404). Bu bağlamda, “doğa”yı, insan eliyle değişikliğe uğramamış, doğal yapısı-
nı koruyan çevre, tabiat olarak tanımlamak mümkündür (Akalın vd, 2005: 547). 
Dolayısıyla, aslında kendiliğinden varolan şeylerin bütünü olan doğanın bir 
parçası olarak insan da, tarihsel gelişim süreci içerisinde kendi aklının kültür, 
nüfus artışı, kentleşme, sanayi, teknoloji gibi etkilerle ortaya çıkardığı “yapay” 
ürünler nedeniyle doğa-karşıtı bir sürece sürüklenmiştir. Böylece insan, kendi 
ürettikleri marifetiyle doğallığını ve bu şekilde doğa ile olan içselliğini yitirerek, 
zamanla onunla dışsal bir ilişki içerisine girmiştir (Oğuz 2015: 50). 

Bu dışsal ve yabancılaşmış ilişkide insanlık kadar (Tanilli 2001), insanlığın 
gelmiş geçmiş bütün yükünü taşıyan, milyonlarca yıldır içinde canlı yaşamın 
olduğu doğayı barındıran ve halihazırda tek yaşam çevresi durumundaki geze-
genimiz “Dünya Gemisi” de en büyük zararı görmektedir (Barlas 2017).  Ancak 
günümüzde bu gemi, doğal yaşamını şimdiye değin hiç görmediği kadar tehdit 
eden yoğun ve güçlü çevre sorunları ile yüzyüzedir. Bu nedenle, son on yılda 
şahit oldukları şiddetli doğa olayları yüzünden bazı küresel riskleri yaşayarak 
farkına varan günümüz nesilleri, artık alarm veren çevre ve doğanın sesini duy-
mak zorunda kalmışlardır (Ponting 2012: 6-9). Zira insanların, özellikle son yüz 
yılda çevreye ve doğaya verdikleri zararlar, yarattıkları yıpratıcı etkiler ve mey-
dana getirdikleri kirlilik, tarihin hiçbir döneminde günümüzdeki kadar telaş ve 
endişe doğuracak olumsuzluklar içermemiştir. Nitekim 19. yüzyıldan itibaren 
hızla artan yaygın fosil yakıt kullanımı, kapitalistleşme, kentleşme, sanayileşme 
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ve teknolojik gelişmeler yanında, üretim ve tüketim miktarlarındaki hızlı artış 
ile üretme ve tüketme biçimlerindeki değişim, günümüzde alarm verici boyutla-
ra ulaşmıştır (Tekeli 2013: 5).

Zamanında ünlü filozof Friedrich Nietzsche, doğa ile olan ilişkisini ken-
dine özgü biçimde; “Doğayla baş başayken kendimizi öylesine rahat ve keyifli 
duymamızın nedeni, doğanın bizim hakkımızda bir görüşü olmayışıdır.” şeklin-
de betimlemişti (akt. Oğuz 2015: 48). Günümüzde bu söylemi adeta gerçekler 
şekilde, şimdiye dek çevre ve doğaya verdikleri zararlar yüzünden, bugünün 
modern toplumlarının; küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, fosil yakıt-
lar, yenilenebilir enerji, genetiği değiştirilmiş organizmalar, doğal afetler, ekolo-
jik ekonomi, sürdürülebilir çevre, çevresel demokrasi gibi konular üzerine artık 
daha acil ve ciddi biçimde kafa yordukları, görüş ürettikleri ve etkili çözüm yol-
ları aradıkları görülmektedir. Bu da, gelişmiş ve ilerlemiş insan toplumları için, 
milenyum yüzyılında akılalmaz süratte devam eden süper-modernleşme ve kü-
reselleşme girişimlerinde öngörülmedik ve kaygı uyandırıcı olmanın yanında, 
-ironik şekilde- yavaşlatıcı ve engelleyici olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla 
bu durum, doğanın algılanması ve anlamlandırılması bağlamında (Kovel 2004: 
99-100), ortaya sosyal, siyasal, iktisadi ve kültürel açılardan büyük çelişkiler ve 
çatışan unsurlar çıkarmaktadır.  

Çevre ve doğa ile böylesi olumsuz bir ilişki ve çelişkiler manzumesi doğu-
ran bu nevi çıkarcı anlamlandırma ve algılar, toplumları sürdürülebilir ilerleme 
ve kalkınma için elzem olan -yine- sürdürülebilir çevre ve doğayı koruma siya-
saları benimsemeye zorlamıştır. Zira süreklilik içinde toplumsal değişim ve dö-
nüşümü sağlamak amacıyla, sosyo- ekonomik çıkarların çevre, yaşam ve enerji 
ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği demokratik bir sosyo-politik anlayışın 
gerekliliği son on yılda iyice ortaya çıkmıştır (Altuntaş 2012: 139, Van Geenhu-
isan ve Nijkamp 1994: 131). Günümüzde gelişmiş Batı ülkelerinden başlayarak, 
en yoksul ve gelişmemiş ülkelere değin incelendiğinde parlamenter-anayasal 
demokratik siyasal sistemlerin çoğu ülkede etkin olduğu görülmektedir (Çam 
1995, Erdoğan 1999, Göze 2000, Yayla 2014, Sayarı ve Bilgin 2014). Nitekim 
yaşanabilir ve sağlıklı bir “çevre” ile “refah”, günümüzde gezegenimizdeki tüm 
canlı varlıklar için karşılıklı bağımlılık ve birlikte-çalışabilirlik üreten iki gün-
cel kavram haline gelmiştir. Zira modern yaşamın küresel bağlamda dikte ettiği 
daha fazla kaynak ve enerji ihtiyacı çerçevesinde yaşanan hızlı ulaşım, ekono-
mik ve teknolojik gelişmenin yanında getirdiği yoğun kentleşme ve nüfus artışı 
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(Illich 2004: 71-73), merkezi ve yerel idarelerin çevre ve doğaya daha az duyarlı 
olmalarına yol açmıştır. Bu da, yönetici ve sivil egemen sınıflar başta, tüm ka-
rar vericilerin doğal varlıklara ilişkin aldıkları kararların, kamunun sağlığını, 
yaşam kalitesini ve geçim olanaklarını doğrudan etkilemesine neden olmuştur.

Bu kapsamda, yurttaşların daha temiz, sessiz, ekolojik ve yaşanabilir bir 
çevrede yaşamlarını sağlıklı ve kaliteli olarak sürdürebilmelerini temin için, 
çevrelerindeki tüm doğal varlıklarla ilgili alınacak kararlara adil ve etkin bi-
çimde kamusal katılımlarının sağlanması hayati önem arz etmeye başlamıştır. 
Keza bu şekilde, insanlığın gelişiminde büyük pay sahibi son yüzyılda hızla 
kaybedilmiş olan çevre-demokrasi ilişkisinin tekrar pekiştirilebileceği, etkinleş-
tirilebileceği ve karşılıklı akılcı çalışabilirliğini sağlayıcı yeni bir sosyo-politik 
mekanizmanın işlerliği mümkün kılınabilecektir. Böylece, doğanın ve çevre-
nin yeniden kazanılabilmesine olanak tanıyacak bilimsel ve teknolojik proje-
lerin yanında, yine yurttaşı, yurttaş farkındalığını, etkisini ve bilincini bunların 
merkezine oturtabilen sosyo-demokratik bir ortam hayata geçirilmiş olacaktır. 
Çevre standartları ile sorunlarına ilişkin bilgilere özgürce erişim, karar alma me-
kanizmalarına etkin katılım ve çevreye verilen zararların çevre hukuku yoluyla 
tazmini taleplerinin karşılanması gibi sosyal hakları sağlayacak ve böylece doğa 
ile çevrenin kurtarılmasını temin için benimsenebilecek en uygun demokratik 
uygulama aracı olarak “çevresel demokrasi” görülmektedir.

Maruz nedenlerle, bu çalışmanın amacı, etkin yurttaş katılımı ve kapsayıcı-
lığı yoluyla sürdürülebilir sağlıklı çevre ve kalkınma siyasaları için gerekli yolu 
açabilecek çevresel demokrasi olgusunun kuramsal ve kavramsal çerçevedeki 
ilişki, etkileşim, karşılıklı-çalışabilirlik ve yararlarını uluslararası perspektiften 
irdelemektir.

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Mavi gezegenimiz “Dünya Gemisi”, emsalsiz çevre güzellikleri ve doğal 
yaşam alanları ile biriciktir; ancak, kaçınılmaz bir gerçek mevcuttur ki, o da 
gezegenimizin tehlikede olduğudur. Çağlar boyunca doğal felaketler ve yenilen-
melerden sağ çıkmasına rağmen, gezegenimizin yüzyüze olduğu mevcut tehli-
keler -ilk defa olarak- doğal bir devrimden değil, gezegenimizi limitlerine ka-
dar zorlayan birçok farklı insan aktivitesinden kaynaklanmaktadır (Speth 2008: 
3-4). Dahası çağımız, küresel bir ekolojik kriz çağı olarak karakterize edilmek-
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tedir. En kriz alanı da çevre ile ilgili olduğundan, diğer birçok farklı problem şu 
ya da bu şekilde bu krizele ilişkilendirilmektedir. Örneğin, savaş ve çatışmalar, 
yavaş ama kesin bir şekilde yiyecek ve suyun kontrolü yanı sıra artan yoksullu-
ğun bir nedenini oluşturma açılarından da çevreye ilişkin uyuşmazlıkların baş 
aktörü konumuna yükselmektedirler. Yine bir başka husus da, örneğin çevresel 
mültecilerin maruz kaldığı şekilde, temel insan haklarının eskiye nazaran daha 
sık bir şekilde olumsuzlanmasının çevre ile ilgili konulardan kaynaklandığı gö-
rülmektedir (Parola 2013: 11). Nihayetinde bunlara, örneğin petrol gibi doğal 
kaynakların sorumsuzca idaresinin ekonomik krizlerin tetiklenmesine yol açtığı 
da eklenebilir (Commoner 1992: 15).             

Tarih öncesi çağlardan beri insanlar, doğaya bağımlı olmuşlar ve gerekti-
ğinde ona karşı mücadele vermişlerdir; diğer deyişle onlar, çevresel bozulmanın 
hem nedeni hem de kurbanı olmuşlardır (Bjerler 2009: 4). Hatta doğadaki hiçbir 
canlı, insan kadar doğaya bağımlı olmadığından, meydana gelen herhangi bir 
çevresel değişime de o denli savunmasız değildir. Bununla birlikte, başka hiçbir 
canlı türü de çevreyi kirletme ve tahrip etme konusunda insan kadar kapsamlı 
bir yeteneğe sahip değildir (Parola 2013: 12). Zira başlangıçta dünya, “doğal” 
doğasıyla insanın da organik bir parçası olduğu biyolojik ve biyo-kimyasal den-
geliliğin bir bütünü idi. Ancak, zamanla insanoğlu bilim ve teknolojiyi geliştire-
rek çevresi ile doğada çok şeyi değiştirmiş ve yaratılan bu yeni alternatif dünya-
ya “tekno-dünya” adı verilmiştir. Böylece, çağlar boyunca değiştirdiği üretim ve 
kaynak kullanım anlayışı ve yöntemleri ve bunların paralelinde gelişen tüketim 
kalıpları ile insanın doğa üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, günümüzde alarm 
verici bir hale gelmiş bulunmaktadır (Tekeli 2013: 5, Commoner 1992: 3).

Çevre ile ilgili kuramsal çalışmalar, genelde interdisipliner bir özellik taşı-
makta ve sosyolojiden siyaset bilimine, uluslararası ilişkilerden çevre mühen-
disliğine değin bir çok farklı disipilni ve ortak çalışma ve araştırma alanlarını 
kapsamaktadır. Bu çerçevede, çevre sorunlarının toplumlar üzerinde yarattığı 
en önemli faktör, ekonomik olmaktan daha da önemlisi sosyolojik kapsamda-
kilerdir. Bu nedenle, 1970’lerde çevre sorunlarının gündeme gelmesi nedeniyle 
çevre-toplum etkileşimini inceleyen ayrı bir alan olarak ortaya çıkan çevre sos-
yolojisi vve bundan temelli kuramlar çok çeşitlidir. Örneğin, toplumsal düzeni 
koruyarak çevre sorunlarını çözme amacındaki Sosyo-ekonomik Metabolizma, 
İnsan Ekolojisi, ÇÖNT Modeli, Çevrenin Rekabet Eden İşlevleri, Ekolojik Mo-
dernleşme ve Dünya Devleti Yaklaşımları Pozitif Sosyal Bilim Paradigmasına 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

244

girmekteyken; bireyin ve toplumun çevre algısını öne çıkaran Aktör-İlişkiler 
Ağı Kuramı ve Yeniden İnşacılık yaklaşımı Yorumlayıcı Sosyal Bilim paradig-
masına yakın durmaktadır. Çevre sorunlarına toplumsal eşitsizlik perspektifin-
den yaklaşan Kapitalizmin İkinci Çelişkisi, Dünya Sistemi, Çevresel Adalet, 
Toplumsal Ekoloji, Ekofeminizm, Derin Ekoloji, Koşu Bandı Üretimi ve Risk 
Toplumu kuramları ise Eleştirel Sosyal Bilim paradigmasına girmektedirler (Er-
yılmaz 2017: 159). II. Dünya Savaşı ertesinde ABD ve İngiltere eksenli ortaya 
konan ekonomik düzende ve 1980 sonrasının neo-liberal ekonomik düzeninde 
ekonomik kalkınma ve refah hep en öncelikli olmuştur. Ancak, hızlı sanayileş-
me, teknolojikleşme ve kentleşme sebepleriyle ortaya çıkan çevresel sorunlar, 
doğal olarak toplumbilim ve sosyolojinin ilgisini çekmiş; bu durum, insan akti-
viteleri-çevre başta olmak üzere, toplum-sağlıklı çevre, sağlıklı toplum-sürdü-
rülebilir kalkınma, demokrasi-sosyal refah, çevre sorunları-katılımcı yurttaşlık 
gibi dikotomilerin de üzerinde daha derinlemesine düşünülmesini gerektirerek, 
sosyolojinin ilgisini “toplum-çevre-kalkınma” ile demokrasi etkileşimine çek-
miştir (Elliott 2006, Pearce ve Atkinson 1998).

Ancak, 40 yıldır dünyada sosyoloji disiplini içinde kendini kabul ettirmeye 
çalışan Çevre Sosyolojisindeki gelişmeleri geriden takip eden Türkiye’de çevre 
kuramlarına dair az sayıdaki değerli çalışmanın önde gelenleri Kayır (2005), 
Konak (2008, 2010), Adak (2010), Tuna vd. (2012) ve Çımrın (2014) tarafından 
yapılmıştır. Türkiye’de sosyolojinin çevre konusuna daha çok ilgi göstermesi, 
toplumsal olguları incelerken kültür, ekonomi, toplumsal cinsiyet gibi kategori-
lerin yanında çevrenin de dikkate alınması açılarından önemli ve gereklidir (Er-
yılmaz 2017: 160). Bu bağlamda, çevre-toplum ilişkisini düzenlemeyi ve çevre 
sorunlarını çözmeyi hedefleyen kuram ve kavramların, Pozitif Sosyal Bilim pa-
radigması kapsamındayken, toplumun çevre algısına odaklanan yaklaşımların 
Yorumlayıcı Sosyal Bilim geleneği içinde olduğu ve çevre sorunlarını toplum-
sal eşitsizlik ve adalet çerçevesinde değerlendiren zengin kuramsal geleneğin 
ise Eleştirel Sosyal Bilim paradigması içinde değerlendirilebileceğini söylemek 
mümkündür.

Bu çalışma, niteliksel (kalitatif) içerikli bir çalışmadır. Esas olarak ikinci 
veri kaynaklarından yararlanılan bu araştırmada, bilimsel nitelikte kitap, maka-
le, tez ve raporlar incelenmiş ve irdelenmiştir. Çalışmada öncelikle olarak belge, 
içerik, söylem analizleri temel bilimsel araştırma yöntemleri ile düzalizm ve 
yorumsamacılık gibi sosyal bilimlerde ileri araştırma yöntemleri kulalnılmıştır. 
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Bu anlamda, kullanılan düalizm metodu üzerine bir açıklama yapmak gerekirse; 
bilindiği üzere düalizm, özellikle iki farklı ancak birbirini besleyen kavram ara-
sındaki etkileşim, çelişki ve çatışmaları incelediğinden, bu çalışma bağlamında 
çevre ve gelişme arasındaki ilişkiyi bu bağlamda irdelemek ve kabullenmek 
mümkün görünmektedir. Zira çevre ile gelişme olguları, hem birbirini besleyen 
hem de birbiriyle çatışan iki temel kavram olarak önümüzde durmaktadır.

Çalışmayla ilgili literatür taraması maksadıyla, esas olarak kütüphanelerde 
ve internet üzerinden araştırmalar yapılmış ve ilgili literatür dikkatlice taran-
mıştır. Literatür çalışması için; (1) kütüphaneler yoluyla oldukça fazla bilimsel 
kitap, araştırma, makale; (2) internet yoluyla ise, yabancı kaynaklar ile ulusla-
rarası kurum/kuruluş ajanda, rapor, sözleşme ve toplantı sonuç raporu ve tezler 
bağlamında faydalanılmış olup, bunlar araştırmanın kaynakça kısmında detay-
larıyla belirtilmiştir. Çalışmadaki yer kısıtlaması nedeniyle, bu kısımda detayıy-
la bahsedilemeyen literatür taraması; özellikle demokrasi, çevresel demokrasi, 
çevrenin korunması, çevre sosyolojisi, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kal-
kınma ve karar alma süreçlerine siyasal/yurttaş katılımı gibi konular üzerine 
yoğunlaşmış; okuma, analiz ve bulgular, araştırma tekamül edecek şekilde sür-
dürülmüş ve geliştirilmiştir.

ÇEVRESEL DEMOKRASİ: YERELDEN KÜRESELE SAĞLIKLI 
ÇEVRE İÇİN KAPSAYICI BİR MODEL

İnsanlığın varoluşundan günümüze, özellikle teknoloji ve endüstrileşme-
nin arttığı son iki yüzyıllık zaman diliminde dünyada tabii çevrenin hızla yo-
ğun biçimde kirlenmesi bağlamında, artık sürdürülebilir bir çevre anlayışı, ge-
rek devletler, gerekse uluslararası örgütler çerçevesinde tüm sosyal ve siyasal 
sistemlere hakim olmaya başlamıştır. Zira, temiz ve sağlıklı doğa ve çevrenin 
sürdürülememesi halinde, toplumların son iki yüzyılda kazandığı tüm suni zen-
ginlikler heba olup gidecektir; çünkü yaşanabilir çevre anlamında dünya yok 
olacaktır. Nitekim her geçen gün değişerek artan üretme, tüketme ve yerleş-
me alışkanlıklarımız ile yöntemlerimiz bağlamında ortaya çıkan sorunlar, tüm 
insanlığın ortak problemi haline gelmiştir. Küresel ısınma, çevre kirliliği, yok 
olan yaşam alanları ve türler, kimliksizleşerek çevrelerine yabancılaşan yerle-
şimler ve lokasyonlar, ve bu yüzden de gittikçe sağlıksızlaşan çevre ve top-
lumlar günümüzdeki sorunların başlıcalarını oluşturmaktadır. Ancak bunlar, 
ancak insanoğlu zararlarını yakından gördüğünde görünür ve müşahade edilir; 
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mücadele edilmesi  gereken bir farkındalık yaratır olunca kaydadeğer özellik 
kazanmaktadır. Genelde günümüzün uluslararası siyaset ve ilişkiler temelli gü-
venlik mülahazaları uluslararası toplum için daha fazla tehdit ve risk üreten bir 
olgu olarak kabul edilmektedir. Ancak, insanoğlu yaşadığı artan ve nedensiz, za-
mansız doğal felaketler aracılığıyla esas tehditin doğaya karşı hoyrat, duyarsız 
ve yokedici olmaktan kaynaklandığını göremeyeek denli körleşmiştir. İnsanlık, 
güvenliği için, aslında en akılcı ve kalıcı çözümün durdurulamayan doğa-dışı 
davranışların doğaya uyumlu hale getirilmesini sağlamaktan geçtiğini görebile-
ceği bir teorik mantığı acilen kazanmalıdır.  

Dolayısıyla, doğanın korunmasına yönelik alarm çanlarını titreten kavram-
sal gerçeklikler, öncesinde kuramsal anlayış ve farkındalık tarzları yaratmak 
durumunda kalmıştır. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik kavramı, BM bünyesinde 
çalışan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından üretilen ve 1987’de 
imzalanan “Ortak Geleceğimiz (Our Common Future)” başlıklı Brundtland Ra-
poru (Encyclopedia Britannica 1987) ile birlikte -teorik olarak- önem kazan-
maya başlamıştır. Altuntaş’a (2012: 136) göre, söz konusu raporda sürdürüle-
bilirlik; “bugünün ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaçları da göz önüne 
alınarak sağlıklı ve dengeli bir şekilde karşılanabilmesi” anlamına gelmekte 
ve esasen kalkınma hedeflerine yönelerek ekolojik açıdan çelişkili ve muğlak 
bir anlam kazanmaktadır. Tabiatıyla, artık milenyum çağında sağlıklı kalkınma, 
çevre, doğal yaşam, doğal zenginlikler, temiz enerji, kentsel yerleşim, iklim, ka-
liteli eğitim, tarım, kaynak bölüşümü gibi alanlarda sürdürülebilir olabilmenin 
-aslında çoğu zaman birbiriyle çelişik- ekonomik, sosyal, siyasal ve çevresel 
boyutlarının mevcudiyeti bilinmektedir. Dolayısıyla, bu uzun soluklu kavramın 
sosyal eşitlik, ekonomik gelişme ve çevresel sorunlar ile doğrudan ilgisi oldu-
ğundan, ondan doğan kuramsal ve kavramsal tartışmaların boyutlarını da karşı-
lıklı etkileşimleri üzerine kurmak gerekir.

Halbuki Kayır’a (2007: 561-562) göre; “Rio (1992)’dan Johannesburg 
(2002)’a Çevre Zirvesi’ne kadar uluslararası düzeyde netliğe kavuşturulama-
mış olan sürdürülebilirlik kavramı, kalkınma çerçevesinde ele alınarak ideolo-
jik tartışmalara neden olmuştur. Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik açılardan 
toplumların bugün sahip oldukları varlıklar üzerinde gelecek nesillerin hakkı-
nın da olduğunu düşünerek kullanma anlamını taşımaktadır. Sürdürülebilirlik 
kelime anlamı ile sürekliliğin ve kesintisizliğin olması durumunu ifade etmek-
tedir. Ekosistemlerde, yönetimde, hizmetlerde, enerjide ya da alan geçişliliğin-
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de, duygularda, ekonomik gelirde, yani yaşamın tümünde sağlanabilecek bir 
niteliktir.” Görüldüğü üzere sürdürülebilirlik, verimliliğin optimal koşullarda 
uzun yıllar boyunca devamlılığının sağlanması olarak tanımlanmaktadır (Atıl 
vd, 2005: 216). Bununla birlikte, bu tanım içerisinde yer alan verimlilik ve op-
timal kullanım kavramları, ‘ekolojik’ değil, bilakis ‘ekonomik’ kavramlardır ve 
büyük çelişkiler yaratmaktadır. Altuntaş’ın (2012: 137) da dikkat çektiği gibi, 
bu açıdan bakıldığında sürdürülebilirliğin kaynak ve sermaye devamlılığı ile 
artırımı anlamında kullanıldığı; ancak sergilediği kapitalist-fırsatçı yapı ve an-
layışıyla ekolojik açıdan kaydadeğer riskler taşıdığı unutulmamalıdır.

Bu bağlamda, 1987 tarihli Brundtland Raporu’nun sürdürülebilir kalkın-
maya -ne olursa olsun tarzında- verdiği önemin, son dönemde yaşanan iklim 
değişikliklerinden küresel ısınmaya, büyük sellerden canlı yaşamın daha hızlı 
yok olmasına kadar çok çeşitli çevresel olumsuzlukları akla getirmesi önemli-
dir. Hatta bu raporun, 2000’lerde dünya çapında yaşanan çevresel kirlenme ve 
felaketler üzerinde eleştirel çalışılmasını dikte etmesi ve önemli farkındalıkler 
yaratması bağlamlarında -çelişkisel biçimde- faydalı olduğunu söylemek bile 
mümkündür. Bu manada 1987 tarihli Brundtland Raporu anahtar rol üstlenmiş-
tir. Zira sürdürebilir kalkınma, anılan raporda; “Gelecek kuşakların kendi ge-
reksinmelerinin karşılanmasına bir sınır getirmeden, günümüzün insanlarının 
gereksinmelerini karşılayacak biçimde doğal kaynakların kullanılmasını” ola-
rak tanımlamış olup, 1987 yılından itibaren çevre stratejilerinin merkezinde yer 
alan bu kavram, kalkınmadan vazgeçmeden doğal çevreyi tahrip etmemek kay-
gısına yanıt aramaktadır. Bu çözüm, nesillerarası adalet ilkesinden yola çıkarak, 
kalkınmanın biçimine dayanarak bir koşul geliştirmektedir. Çok karmaşık olan 
bir sosyo-ekonomik sistem ile çevresinde sürdürülebilirlik koşulunu gerçekleş-
tirebilmenin tek yolu yoktur. Bu koşul, çok değişik kabullerden yola çıkarak 
toplumun değişik öğelerine yapılabilecek müdahalelerle gerçekleştirilebilir. Ni-
tekim günümüzde de yaşanan budur.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN YURTTAŞ KATILIMI: BİR 
HAYAL KIRILIĞI VEYA BAŞARI HİKAYESİ?

Özellikle 1990’lar ile birlikte, farklı ülkelerde değişik aktörlerin, değişik 
ölçeklerdeki birimlere, değişik türde müdahalelerle, sürdürülebilirlik koşulunu 
gerçekleştirmeye çalıştığı görülmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik olgusu 
da, değişik stratejileri içine alabilecek bir tür şemsiye koşul olarak anlamlan-
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dırılmaktadır (Tekeli 2013: 6). Ancak, sözü edilen hükümetler, parlamentolar, 
kongreler, uluslararası kurum ve kuruluşlar, çok uluslu şirketler gibi karar verici 
aktörlerin arasında, temsili demokrasinin olumsuz yönleri bakımından genel-
de dikkate alınmayan, ancak aslında en  önemli nitelikteki bir tanesi vardır ki, 
bu aktör “yurttaşlar”dır. Keza günümüzde yurttaş hakları bağlamında en fazla 
olumlanabilecek siyasal sistem olan parlamenter-liberal rejimlerin temsili de-
mokrasi özelliklerinin, yurttaşların gerek yerelde, gerekse merkezde kendisini 
doğrudan ilgilendiren konulardaki karar verme süreçlerine doğrudan katılımına 
olanak verecek yerel yönetim veya sivil toplum mekanizmalarının oluşmasını 
ve yurttaşların menfaatlerinin korunmaına yeterli katkıyı sağlayabilecek sağ-
lıklı bir yapıda işlemediği söylenebilir. Zira, temsili demokratik sistemde yurt-
taşların siyasal alan olan meclislerdeki karar verme süreçlerine katılımı ancak 
sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri aracılığı ile olabilmektedir. 
Yereldeki karar verme süreçlerine yurttaş katılımı olasılığı daha yüksek bir du-
rumdur. Buna demokrasilerde kavramsal olarak “yurttaş katılımı” denmektedir 
(Akarçay 2018: 44-49). 

Ancak, demokrasi olgusunun kavramsal muğlaklıktan öte, daha öncesinde 
kuramsal çerçevede dahi çeşitli belirsizlikler taşıdığını vurgulamak önemlidir. 
Keza demokrasi olgusu, siyaset teorisinin soyutluk ve görecelilik içeren bir kav-
ramıdır. Bunun doğruluğunu, tarihte Adolf Hitler gibi, hem halklarının başına 
yönetici olarak demokratik mekanizmalarla atanıp hem de demokrasiye inandı-
ğını yazdığı kitaplarda belirten, ancak, tarihin gördüğü en büyük soykırımların 
mimarı diktatörlerin mevcudiyeti göstermektedir (Arendt 1973). Bu nedenle, 
ilk olarak şunu vurgulamak mümkündür; demokrasi’nin ne olduğu kuramsal 
olarak sorgulandığında, tek değil, bilakis birden çok demokrasi kuramı bulun-
maktadır (Dahl 1956: 1). Bu nedenle, öncelikle demokrasi kavramını tanımlaya-
cak olursak, önemli demokrasi kuramcılarının başında gelen Robert A. Dahl’a 
(1991: 6) göre demokrasi, genel manada, kararlara katılım olanağının yetişkin 
tüm yurttaşlar arasında geniş bir yelpazade paylaşılabildiği siyasal sistemdir. 
Günümüzde ise bu kavram, daha çok eşitlik ve özgürlük çerçevesi içerisinde 
demos, yani halkın genel siyasi kararlar alabilme gücünü betimlemektedir (Arb-
laster 1994: 8). Bobbio (1984: 5-6) ise, demokrasiyi, bir oyunun kurallarının 
bütünü şeklinde adlandırılabilecek prosedürel demokrasi olarak tanımlar ve bu 
tür demokrasinin bize (1) karar almada kimin otorite olduğu (iktidar) ve (2) 
karar alma mekanizmalarının yöntemleri (süreçler), gibi iki temel husus hak-
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kında bilgi sağladığını belirtir. Bu nedenle, gerek demokrasi ilkelerinin, gerekse 
sürdürülebilir bir kalkınmanın çevresel faktörler doğrudan dikkate alınarak sağ-
lıklı devamının sağlanabilmesi, bunlardan en çok etkilenecek olan yurttaşların 
çevrelerini ve doğal yaşam alanlarını doğrudan ilgilendiren her türlü konuda ka-
rar alma mekanizmalarına katılımı hayati önemdedir. Aksi halde, sürdürülebilir 
çevre ve kalkınma siyasalarının sağlıklı uygulanması ve devamlılığı mümkün 
olamayacaktır.

Dolayısıyla, demokrasinin sağlıklı işlerliği için yurttaş katılımı genel bir 
kanı olarak hayati önemde görülse de, bazıları için temel nokta demokrasinin 
temsili demokrasi ile anlam olarak eşitlendiği şeklindedir. Bu yüzden de, yurttaş 
katılımı temsili demokrasinin mevcut çalışmasını destekleyen ve kuvvetlendi-
ren bir enstrümandır. Ancak, yurttaş katılımının yalnızca seçimlerde oy vermek-
ten daha özellikler barındırdığı düşünülse de, katılım demokrasinin vazgeçilmez 
bir gerekliliği olarak görülmez; bunun yerine temsili demokrasinin mevcut iş-
lerliğini geliştirmeye yarayan bir enstrüman olarak kabul edilir (Michels 2006: 
323). Halbuki iyi bir demokrasi, yurttaşlarının siyasi hak ve çıkarlarını optimi-
ze etmelerine imkan vermelidir. İdeal olarak, kendi hak ve çıkarları için ilgili 
siyasal alanlarda mücadele edip savaşacak temsilcilerini seçmekten ve kendi 
çıkarlarını dile getirip savunabilecekleri sivil toplum kuruluşlarına katılmaktan 
öte, esas olarak yurttaşlar kendi çıkarlarının seçtikleri temsilcilerin çıkarları ile 
uyumlu olup olmadığı konusuna dikkat etmelidirler (Warren 2000, 2002). Bu 
husus, yurttaş katılımının temel nosyonunu oluşturmaktadır.

Toplumların; sağlıklı yaşamak, yiyecek, geçim ve doğal kaynak sıkıntısı 
içine düşmemek ve insani yaşam kalitelerinden ödün vermemek adına, sürdü-
rülebilir bir çevreyi arzulamaları, onların sürdürülebilir kalkınma, ekonomik 
gelişim, maksimum refah ve ultra-modern yaşam siyasaları ile doğrudan ilişki 
içerisinde olan küresel bir fenomendir. Fenomendir; keza insanlar bir yandan 
plastik, petro-kimya türevleri, sera gazları vb. kendi keşifleri olan doğal-olma-
yan üretimlerle daha rahat, varlıklı ve refah içinde yaşamak isterken, öte yan-
dan çevre ve doğadan bu varlık ve refahı çalmakta, onları istismar etmekte ve 
sömürmektedir. Yaman bir çelişkiyi betimler şekilde, bu aşırı varlık ve refah 
içerisinde yaşarken çevrelerindeki doğal kaynaklar yok olurken  ya da doğal 
yaşam alanları azalırken de binlerce şikayet etmektedirler. Belki de dünyanın 
var olmasından bu yana yaşanan en ilginç çelişkilerden birisi de budur.
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Nitekim 1980’lerden bu yana son 30-40 yılda, hızlı ulusal ekonomik geliş-
me ile çevrenin korunması arasındaki karşılıklı dinamik etkileşimi dengelemek, 
hem hükümetler hem de hükümet-dışı organizasyonlar için önemli ve artan bir 
endişe kaynağı olagelmiştir. Bu yasal karar vericilerin ana amaçları, sürdürü-
lebilir bir kalkınmayı, çevreye zarar veren sanayileşme ve ekonomik gelişme 
çelişkisini optimum gözeterek korumak olmuştur. Bu durum, gelişmekte olan 
ülkelerin yoksulluklarını azaltma siyasaları içinde en kapsamlı devlet planlama-
sı olmuştur (Kemp vd, 2005, Kates vd, 2005). Ancak, hükümetler bunu yapar-
ken de, çevrenin korunması ve doğal kaynakların akılcı yönetimi gibi konuların 
geliştirilmesi süreçlerine toplumun angajmanını olabildiğine desteklemişlerdir 
(Carlsson ve Berkes 2005, Oakley 1995).

Çevre ve koruması sürecini, sosyal gelişme prensipleri çerçevesinde sür-
dürülebilir yapabilmek için, kamusal katılım vazgeçilmez bir gerekliliktir. 
Çevrenin ve doğal yaşam alanlarının korunabilmesi yolunda halk-temelli bir 
gelişik-sosyal yapının kurulabilmesi, toplumlar için birincil seçim niteliği taşı-
maktadır (Kates vd, 2005, Leeuwis 2000). Bununla birlikte, toplumsal gelişim 
projelerinde halk-temelli organizasyonların kamusal katılım süreçlerinden dış-
landığı birçok örnek mevcuttur. İnsanların, doğal ve sürdürülebilir bir çevre-
sel haklarından kaynaklı sağlıklı yaşam olanaklarına, özgün yaşam tarzlarına, 
ekonomik durumlarına ve geçim/iş ihtiyaçlarına yönelik bireysel ve kamusal 
çıkarlarının gözardı edilmesi, çoğu kamu katılımı araştırmacısı tarafından üze-
rinde azami önemle durulması gerekli bir nokta olarak vurgulanmaktadır (Jaisue 
2014, Shigetomi 2006, Akarçay ve Ak 2017).

Ancak, çoğu kamu katılımı araştırmacısı çevresel problemleri doğuran ana 
faktörleri sürdürülebilir kalkınma lehinde doğrudan dile getirmese de, uluslara-
rası toplum bu konularda boş durmamakta; esasen tüm canlıların lehine olacak 
şekilde çevreden ve doğal yaşam alanlarının korunmasından kaynaklı kamusal 
yurttaş haklarını küresel bağlamda ele almakta ve alarm veren kötü gidişata 
acil çözümler aramaktadır. Söz konusu çevre hakları ve çevreye ilişkin karar-
lara tam yurttaş katılımı, ilk kez 1992’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 
düzenlenen Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen Birleşmiş Millet-
ler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinin bir parçası 
olarak tanımlanmış ve kabul edilmiştir. 27 temel ilkeden oluşan ve Rio Dekla-
rasyonu olarak da anılan sözleşmedeki 10’uncu madde çevre hakkının en kap-
samlı tanımını yaparken, aynı zamanda ulusal düzeyde birey-devlet ilişkisine de 
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önemli bir atıf da bulunur (Clemencon 2012, Leggett ve Carter 2012, UNCED 
1992); “Çevre konuları tüm ilgili vatandaşların uygun seviyede katılımıyla ele 
alınabilir. Ulusal seviyede, her birey çevreye dair umumi makamlarca tutulan 
bilgilere, zararlı maddelere dair bilgileri ve kendi topluluklarındaki faaliyetleri 
içerecek şekilde erişim hakkına ve karar verme süreçlerine katılım fırsatına sa-
hip olmalıdır. Devletler bilgiyi geniş bir şekilde elde edilebilir yaparak ulusal 
bilinç ve katılımı kolaylaştırmak ve teşvik etmelidirler. Islah ve çareyi de içeren 
adli ve idari raporlara etkili erişim sağlanmalıdır.”

Bu maddenin, çevre hakkına en kapsamlı tanımı getiren ve 1998’de ka-
bul edilen Aarhus Sözleşmesi’nin (UNECE 2014) ilham kaynağı olduğunu 
söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Zira Aarhus Sözleşmesi, özünde çevre 
ve demokrasiyi pekiştiren üç temel hakkı gündeme getirmektedir: (1) Çevre 
standartları ve sorunları ile ilgili bilgilere özgürce erişim hakkı; (2) Karar alma 
mekanizmalarına katılım hakkı; (3) Çevresel hukuk ile çevreye verilen zararın 
karşılanması talebinin uygulanması hakkı (Cengiz 2015). Nitekim Aarhus Söz-
leşmesi ile birlikte, çevresel demokrasi bir adım daha ileri götürülerek çevre 
ile ilgili bilgiye erişim hakkı genişletilmiş; bilginin verilemeyeceği durumlar 
oldukça sınırlandırılmış; yurttaşların kamunun karar alma süreçlerine katılımı 
kabul edilmiştir. Bunların yanı sıra, AB ülkeleri sivil toplum kuruluşlarına çev-
reyle ilgili konularda yargıya erişim imkanı sağlanabilmesi maksadıyla Avrupa 
Adalet Divanı’na doğrudan başvuru olanağı da tanınmıştır. Asgari standartları 
tanımlayan Aarhus Sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan ülkelerin bu hakları uy-
gulamasını mecbur kılmakta; ayrıca, sözleşmeye taraf olan ülkelerin vatandaş-
larına açık olan bir uygunluk mekanizması da sağlamaktadır. Bu haklar, adil ve 
etkin bir çevresel yönetişim için temel olarak kabul edilmiş olsalar da, ülkelerin 
kendi yasa ve yönetmelikleriyle bu hakları nasıl hayata geçirdikleri sistemli bir 
şekilde ölçülmelidir. Eğer çevresel demokrasi, sürdürülebilir kalkınmaya destek 
olacaksa, bilgiye erişim, katılım ve çevresel konularda adalet, her ülkenin yasa-
ları tarafından kabul edilmiş ve kurumsallaştırılmış olmalıdır. Bu hakların ger-
çekten bir gücü olduğunu anlayabilmek için ülkelerin yasalarının etkinliklerini 
ölçebilmek ayrı bir çalışma ve araştırma konusudur.

SONUÇ 

İçinde milyonlarca yıldır yaşadığımız dünya, aslında sadece insanlık için 
değil, tüm canlılar için ortak bir yaşam alanıdır. Burada önemli terim “ortak”, 
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“ortaklık” tabiridir. Zira ortak olarak paylaşılan bir dünya, sonuçta tüm canlılar 
için ortak olarak korunmalıdır ve bu, evrensel bir sorumluluktur. Dolayısıyla, 
ortak sorumlulukların ortak haklardan doğduğu kabulünden hareketle, nasıl or-
tak sorumluluklar varsa, onları besleyen de ortak haklar ve çıkarların bulundu-
ğunu söylemek mümkündür. Bu yüzden, dünyayı, çevreyi, doğayı, doğal yaşam 
alanlarını korumak ortak bir sorumluluk olduğu kadar ortak hakkımızdır. Ortak 
sorumluluklar ve ortak haklar, birlikte yaşarken -ortaklığın gereği olarak- pay-
laşımı da gerektirir. Bu anlamda, hakların paylaşılması olgusu akla gelmektedir. 
Dünyayı paylaşıyorsak, ve ona karşı sorumlulukları da paylaşıyorsak, bunda 
hepimizin yegen yegen hakkı olduğu içindir. Dolayısıyla, çevre ve doğayı koru-
mak, hakların paylaşılması temelinde hayati önemlidir. Hakların paylaşımı da, 
ancak onlar üzerinde söz sahibi olmakla mümkündür. Bu da, hakların adaletli ve 
dürüstçe paylaşılması, yurttaşların çıkarlarına tamamıyla ve adil şekilde cevap 
verebilecek, tüm doğal varlıkları ilgilendiren kararların anlamlı bir kamusal ka-
tılımı ile mümkün görünmektedir.

Son sözde vurgulanabilecek olan önemli ve hatta artık kaçınılmaz olan 
husus, çevresiz demokrasinin olamayacağı gibi, demokrasisiz çevrenin de pek 
mümkün görünmediği yönündedir. Zira çevresel demokrasinin, sürdürülebilir 
çevre ve kalkınmaya destek olabilmesi için, bilgiye erişim, katılım ve çevresel 
konularda adalet, her ülkenin yasaları tarafından kabul edilmiş ve kurumsallaş-
tırılmış olmalıdır. Bu nedenle, çevre ve doğaya karşı olan ödev, görev ve sorum-
luluklarımız bağlamında, ciddi bir çevresel farkındalık ve korumayı katılımcı, 
müzakereci ve kapsayıcı sosyal demokrasi ilkeleri çerçevesinde başlatmak el-
zem görünmektedir. Aksi halde, doğaya aykırı davranılmış olacağı aşikardır ve 
dünyanın okyanusları, denizleri, karaları, atmosferi dahil tüm doğal yaşam alan-
larında çalan alarm zilleri nedeniyle, insanlığın doğa-karşıtı bu durumu daha 
fazla sürdürebilecek şansı -doğal olarak- kalmamış görünmektedir.  
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YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ÜZERİNDEKİ 

ROLÜ

Sevgi GÜNEŞ DURAK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çev-

re Mühendisliği, Nevşehir / Türkiye

Öz: Sürdürülebilir kalkınmanın temelini çevresel sürdürülebilirlik, sosyal 
sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik oluşturmaktadır. Çevresel sür-
dürülebilirlik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için önemli ve 
olmazsa olmaz bir konumdadır. Çevresel sürdürülebilirlik için sonsuz kaynak-
lardan faydalanarak çevreye olumsuz etki eden faktörlerin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Sürdürülebilirliğin, enerji sistemleri veya yenilenebilir kaynak-
lar ile ilgili değerlendirmesi, politik karar verme süreçlerinde uygulanmıştır. 
Ancak, karar verme ve planlama sürecinde daha sürdürülebilir bir enerji siste-
mine doğru, verimliliğin, karbon ayak izinin ve yenilenebilir kaynakların çevre-
sel etkilerinin anlaşılması gerekmektedir. Bunu başarmak için sürdürülebilirlik 
doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olmalıdır. Nüfus 
arttıkça insanların talepleri de artmakta ve bu taleplerin karşılanması üretimi 
zorunlu hale getirmektedir. Gıda, giyim, endüstri vb. taleplerin karşılanması için 
de enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Üretimde kullanılacak enerjinin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde edilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin devamı için bir 
avantaj oluşturmaktadır. Çevresel sürdürülebilirliğin devamı, beraberinde eko-
nomik ve sosyal sürdürülebilirliği getirecektir. Yapılan bu çalışmada, sürdürü-
lebilir kalkınma, sosyal sürdürülebilirlik, ekonomik sürdürülebilirlik, çevresel 
sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgiler verilerek 
aralarındaki ilişkiler ve birbirlerini destekleyen yönleri açıklanmaya çalışılmış, 
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çevresel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla bireysel önlemlerden başlaya-
rak küresel boyutta yapılması gerekenler irdelenmiştir. Sonuç olarak öncelikle 
enerji tüketiminin azaltılması ve ihtiyaç duyulması halinde ise enerji üretiminde 
yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması ayrıca yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ulaşım, bina gibi yaşamın tüm evrelerinde kullanılabilirliğinin 
arttırılması gerektiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte hükümetlerin yatırım-
cılara ekonomik olarak vereceği taahhütlerle yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanım oranlarının arttırılması gerekmektedir.

THE ROLE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES ON 
SUSTAINABLE ENVIRONMENT

Abstract: Sustainable development, environmental sustainability, social 
sustainability and economic sustainability constitute the basis of sustainable de-
velopment. Environmental sustainability is an important and essential position 
for ensuring economic and social sustainability. Environmental sustainability 
can be achieved by eliminating the factors that affect the environment by taking 
advantage of infinite resources. Sustainability’s assessment of energy systems 
or renewable resources has been implemented in political decision-making pro-
cesses. However, it is necessary to understand the environmental impact of ef-
ficiency, carbon footprint and renewable resources towards a more sustainable 
energy system in the decision-making and planning process. To achieve this, 
sustainability should be accurately and reliably measured and comparable. As 
the population increases, the demands of people increase and the fulfillment of 
these demands makes production compulsory. Food, clothing, industry etc. ener-
gy is needed to meet the demands. Obtaining the energy to be used in production 
from renewable energy sources is an advantage for the continuation of environ-
mental sustainability. The continuity of environmental sustainability will bring 
economic and social sustainability. In this study, information about sustainable 
development, social sustainability, economic sustainability, environmental sus-
tainability and renewable energy sources were given and the relations between 
each other were tried to be explained. As a result, it has been determined that 
energy consumption should be reduced and if necessary, renewable energy re-
sources should be utilized in energy produce and the availability of renewable 
energy resources should be increased in all stages of life such as transportation 
and building. In addition, it is necessary to increase the use of renewable energy 
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resources with the commitments of the governments to be given to the investors 
economically.

GİRİŞ 

Teknolojik ilerleme, dünyayı çeşitli şekillerde değiştirmiştir. Bununla bir-
likte, insan ve doğayı tehdit eden çevresel sorunların gelişmesine de yol açmıştır. 
Son otuz yılda çevresel bozulmanın oluşturduğu risk ve gerçeklik daha belirgin 
hale gelmiştir. Çevresel sorunlara yönelik artan problemler, 1970’lerde dünya 
nüfusunun, tüketimin, endüstriyel faaliyetlerin vb. artması nedeniyle insan faa-
liyetlerinin çevresel etkisinin de artmasından bu yana pek çok faktörün bir araya 
gelmesinden kaynaklanmaktadır. Çevresel analiz ve yasal kontrol araçlarının da 
artmasıyla çevre kirliliğinin tespiti somut bir biçimde gerçekleştirilmeye baş-
lanmıştır (Omer, 2008). 

Fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan emisyonlar sebebiyle atmosferde-
ki sera gazı miktarı artış göstermiş, buna bağlı olarak da sera gazlarının 1990’lı 
yıllardan sonra iklim değişikliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Fosil yakıtların ik-
lim değişikliğine yol açması sebebiyle ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmek istemektedir. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunda 
ve işletiminde genel olarak gelişmiş teknolojilere ihtiyaç duyulması, ilk yatırım 
maliyetlerini arttırdığından dolayı fosil yakıtlara olan talep, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına olan talepten daha fazla olmaktadır (Karakaya ve Sofuoğlu, 2015).

Nüfus artışıyla birlikte, sürdürülebilir çevre kavramı önemli bir hale gel-
miştir. Bu sebeple gıda, su, üretim gibi talepler de artmıştır. Bu taleplerin karşı-
lanması için de enerjiye gereksinim duyulmaktadır (Gök ve Yiğit, 2017). Çev-
resel sorunların esas konuları: büyük çevresel kazalar, su kirliliği, deniz kirliliği, 
arazi kullanımı, radyasyon ve radyoaktivite, katı atık bertarafı, tehlikeli hava 
kirleticileri, ortam hava kalitesi, asit yağmurları, stratosferik ozon tabakası ve 
küresel ısınmadır (sera etkisi, küresel iklim değişikliği) (Tablo 1) (Omer, 2008).

1972 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı, 1988 yılında 
uluslararası mekanizmanın kurulmasına öncülük etmiştir ve bu mekanizma 
IPCC (Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli) adıyla faaliyet göstermek-
tedir. 

1987 yılında Brundtland Raporu yayınlanmış ve “sürdürülebilirlik” kavra-
mından ilk olarak burada bahsedilmiştir. Bu rapora göre sürdürülebilirlik, ge-
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lecek nesillerin faydalanabileceği kaynakları zarar vermeden kullanmak olarak 
tanımlanmıştır. Brundtland Raporu ile hem iklim değişikliği ile mücadele etmek 
hem de sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası bo-
yutta çözüm arayışlarına gidilmiştir. UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözleşmesi ile 1990 yılından itibaren iklim değişikliği kontrolü 
sağlanmakta ve hükümetlere rehberlik edilmektedir (Karakaya ve Sofuoğlu, 
2015). İklim değişikliği, 1992 yılı Rio Konferansı’nda da dile getirilmiştir. Bu 
konferansta, iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, hava, su, deniz kirli-
liği gibi sorunların tüm ülkelerin katılımı ve uygulayacağı ortak eylem planları 
ile çözülebileceği üzerinde durulmuştur.

Ardından 1997 yılında Kyoto Protokolü’nde sera gazı emisyonunun azal-
tılmasına yönelik 2008-2012 yılları arasında tedbirler alınması uygun görül-
müştür. IPCC’nin dördüncü raporuna göre belirlenen sınır değerlere uyulması 
ülkelere mali yük getireceğinden dolayı anlaşma sağlanamamış ve 2009 yılında 
Kopenhag’ta yapılan anlaşma başarısız olmuştur.

2014 yılında yayınlanan Dünya Enerji Görünümü Raporu’na göre 2100 yılı 
için öngörülen karbondioksit kotasının 2014 yılında %50’sinin tamamlandığı 
tespit edilmiştir. 2100 yılına kadar ulaşılması öngörülen 2300 Gt CO2 emisyo-
nuna 2040 yılında ulaşılacağı düşünülmektedir 

Tablo 1. Hava, Toprak ve Su İçin Belirlenmiş Çevresel AB Direktifleri

Ortam Direktif Adı

Su

Yüzeysel sular

Yüzeysel örneklem suyu

İçme suyu kalitesi

Balıkçılık yapılan sular

Kabuklu hayvan deniz suyu

Banyo suları

Sudaki tehlikeli maddeler

Yeraltı suyu

Evsel atık sular

Tarımsal kaynaklı nitrat



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

261

Hava

Duman

Kükürt dioksit

Kurşun

Büyük yakma tesisleri

Mevcut evsel yakma tesisleri

Yeni evsel yakma tesisleri

Asbest

Kükürt içerikli gaz yağı

Petroldeki kurşun

Petrol kaynaklı emisyonlar

NO2 için hava kalitesi standartları

Dizel kaynaklı emisyonlar

Toprak Çamur uygulandığında toprağın korunması

2015 yılında Paris İklim Zirvesi’nde 193 üyeli Birleşmiş Milletler 2030 
için sürdürülebilir kalkınma planı hazırlamışlardır. Sürdürülebilir kalkınma he-
deflerinde enerji sistemleri genel olarak enerji üretimi, dönüşümü, dağıtımı ve 
kullanımı ile ilgili tüm insan kaynaklı ve çevresel sistem bileşenlerini içerecek 
şekilde tanımlanmıştır. Paris İklim Zirvesi ile birlikte gıda sistemlerine, tıbbi 
tesislere, su arıtma ve dağıtım sistemlerine güç sağlamak için enerji erişimi ile 
pek çok hedef desteklenmektedir (Nerini ve diğ., 2018). Ancak iklim değişikli-
ğinde büyük payı olan Amerika ve Çin gibi devletlerden net bir taahhüt almak 
mümkün olmamıştır (Karakaya ve Sofuoğlu, 2015).

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme ye-
teneğinden taviz vermeden mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu 
olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirliği sağlamak için ekoloji, ekonomi ve 
eşitliğin üç unsuru dikkate alınmalıdır (Rahman ve diğ., 2017). Ayrıca sürdürü-
lebilirlik, çevresel ve sosyal koşulların insan güvenliğini, esenliğini ve sağlığını 
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süresiz olarak destekleyeceği şansını en üst düzeye çıkarmak için yaşam bi-
çimlerimizi dönüştürmek anlamına gelir  (White, 2013), şeklinde de ifade edil-
mektedir. Şekil 1’ de sürdürülebilirlik kavramını ifade eden kelimelerin sayısal 
ağırlıkları verilmiştir.

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde çevrenin olduğu ilk kez 1982 yılın-
da Birleşmiş Milletler tarafından doğal kaynakların korunumuna yönelik olarak 
World Charter of Nature’da belirlenen kurallarla fark edilmiştir. Sürdürülebilir 
yönetim, doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakta enerji sistem-
lerinin doğal kaynaklara olumsuz etkisini azaltmak için değişiklikler gerektir-
mektedir (Nerini ve diğ., 2018). Sürdürülebilirlik, doğru sonuçlara ulaşmak için 
titizlikle ölçülmesi gereken birçok özelliği içeren bir kavramdır (Pierie ve diğ., 
2016).

Göreli sürdürülebilirlik, iki veya daha fazla nesil teknolojinin sürdürülebi-
lirliğini karşılaştırmada yararlı bir kavramdır. Bu nedenle, sadece yenilenebilir 
enerji kaynakları nükleer yakıtlar ve fosil yakıtlardan daha sürdürülebilirdir. Ye-
nilenebilir enerji kaynakları genellikle hava durumuna bağlı olup, muhtemel çı-
kışları öngörülebilir ancak kontrol edilemez. Mümkün olan tek kontrol, herhan-
gi bir zamanda kaynağından elde edilebilecek çıktıyı azaltmaktır. Bu nedenle, 
sistem istikrarını ve güvenliğini korumak için yenilenebilir malzemeler diğer, 
kontrol edilebilir, üretimle ve büyük ölçekli enerji depolama ile birlikte kulla-
nılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve sürdürülebilir 
olması için aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir (Omer, 2008).

•	 Enerji kaynağının veya yakıtın uzun süreli mevcudiyeti.
•	 Enerji kaynağının veya yakıtın fiyat istikrarı.
•	 Üretim sürecinin yan ürünleri ya da kabul edilebilirliği.
•	 Gerçek ve reaktif güç çıkışının kontrol edilebilirliği.
•	 Teknolojik kararlılık.
•	 Teknolojiyi uygulama bilgi tabanı.
•	 Kurulum ömrü 
•	 Tesisin bakım gereksinimi. (Omer, 2008)

Enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki bağlantıya odaklanmak 
için araştırmacıları yönlendiren bir başka sebep ise sürdürülebilir kalkınma viz-
yonudur. Ülkelerin enerji tasarrufu ve CO2 emisyonlarını azaltma konusunda 
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uzlaşmaları, enerji tüketimi ile ilgili çalışmaların çekiciliğini artırmıştır. Bunun-
la birlikte, bu çalışmalarda anahtar dinamik yenilenebilir enerji kaynaklarının 
tüketimidir. Sürdürülebilir kalkınmanın artan önemi ile birlikte, araştırmacılar 
yenilenebilir enerji tüketiminin ekonomik büyümeye olan etkisine daha fazla 
ilgi duymuş ve yenilenebilir enerji kaynakları dünyanın toplam enerji tüketi-
minde en önemli bileşenlerden biri olarak görülmeye başlamıştır (Tuğcu ve diğ., 
2012).

Fosil yakıtlar gibi enerji kaynakları sonlu ve sürdürülebilirlikten yoksun, 
yenilenebilir enerji kaynakları ise nispeten uzun vadede sürdürülebilir. Çevreyi 
endişelendiren faaliyetler sürdürülebilir olmadığı için çevresel kaygılar da sür-
dürülebilir kalkınmanın temel faktörüdür. Bu nedenle, çevresel etki enerjiyle 
ilişkili olduğu sürece, sürdürülebilir kalkınma, mümkün olduğunca az çevresel 
etki yaratan enerji kaynaklarının kullanılmasını gerektirmektedir. Bir toplumda 
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kamu bilinci, bilgi, çevre eğitimi, 
yenilikçi enerji stratejileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve daha temiz tek-
nolojiler, finansman, izleme ve değerlendirme araçları gibi çeşitli parametreler 
gereklidir (Omer, 2008). Ayrıca yenilenebilir kaynaklarda yenilenme oranı dik-
kate alınarak petrol, kömür gibi yenilenemez kaynakların korunması ve zorun-
lu hallerde tasarruflu kullanılması sağlanmalıdır. Enerji üretiminde yenilebilir 
enerji kaynaklarına öncelik verilerek kaynakların daha az tüketimi için teknolo-
jik olanaklardan faydalanılmalıdır. Dolayısıyla ekonomi ve çevre sürdürülebilir 
kalkınmanın için denge oluşturmalıdır (Karataş ve Kılıç, 2017). 

Sürdürülebilirlikte yenilenebilir kaynak girdileri, bunları oluşturan doğal 
sistemin yenilenme kapasiteleri içinde tutulmalıdır. Ayrıca yenilenemeyen kay-
nakların çıkarılması en aza indirilmeli ve asgari stratejik seviyeleri aşmamalıdır 
(Rahman ve diğ., 2017).

Sürdürülebilir kalkınma, çeşitli ürünlerde insan faaliyetlerinin çevresel et-
kilerini ölçmek ve karşılaştırmak için yöntemler ve araçlar gerektirir (Panwar 
ve diğ., 2011). Ayrıca, Norveçli filozof Arne Næss tarafından “Kalkınma, eğer 
ekolojik açıdan sürdürülebilir değilse, sürdürülebilir değildir.” şeklinde ifade 
edilmiştir. Dünya Koruma Stratejisi’nde baskın olan bu yaklaşım, uzun vadeli 
ekolojik sürdürülebilirliğe büyük önem vermekte ve çoğu zaman “dar sürdürü-
lebilirlik” olarak adlandırılmaktadır. Ekolojik ayak izini uzun vadeli ekolojik 
sürdürülebilirliği korumak için bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Ekolojik 
ayak izi, insanlığın tüketimini dünyanın rejeneratif kapasitesine veya biyolojik 
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kapasiteye göre karşılaştırarak insanlığın biyosfer üzerindeki taleplerini izle-
mektedir. Bu karşılaştırma, insanlar tarafından tüketilen kaynakların üretilme-
si için gerekli olan küresel hektarlarda ölçülen alanın, altyapı tarafından işgal 
edilen alanın ve okyanus tarafından absorbe edilmeyen CO2’nin ayrıştırılması 
için gerekli olan orman alanının hesaplanması yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
Ekolojik ayak izi, güçlü sürdürülebilirlik kavramıyla iyi uyum sağlamaktadır. 
Ekolojik ayak izinin uzun vadeli ekolojik sürdürülebilirlik için bir gösterge 
olarak kullanılması ve nesiller arası eşitliğin bir göstergesi olarak yenilenebilir 
enerjinin oranı bir miktar kaygı yaratmaktadır. Ekolojik ayak izi, sadece bazı 
şekillerde arazi alanlarını gerektiren tüketim ve emisyonları içerir. Bu nedenle, 
ağır metaller, kalıcı organik ve organik olmayan materyaller, radyoaktif mad-
deler vb. emisyonlara ilişkin önemli çevresel konular bu nedenle dahil edile-
memektedir. Bununla birlikte, ekolojik ayak izi, sera gazı emisyonları ve enerji 
kullanımı gibi diğer önlemlerden daha fazla çevresel sorun ortaya çıkarmaktadır 
(Holden ve diğ., 2014) (Tablo 2).

Enerji, sürekli olarak artan enerji kullanımı kadar çevreyi az sayıda etkin-
lik etkilediği için sürdürülebilir kalkınma paradigmasının merkezinde yer al-
maktadır. Kullanılan enerjinin çoğu, kömür, petrol, gaz ve uranyum gibi sınırlı 
kaynaklara bağlıdır. Sürdürülebilirlik, hem kentsel hem de kırsal kalkınma için 
önemli bir konu olarak görülmektedir. İnsanlar hem doğal kaynakları hem de 
kısa vadeli ve uzun vadeli kaynakları hızla tüketmektedirler. Ayrıca, enerji kay-
naklarının kullanılmasında bilgi ve teknolojinin etkin kullanılmadığı düşünül-
mektedir. Enerji kaynaklarını yönetmek için iki seçenek vardır: (1) yardımcı 
programlara odaklanan son kullanım eşleştirme/talep tarafı yönetimi. Bunu elde 
etme şekli ekonomik şartlara göre belirlenir. Bu nedenle, nicel bir yaklaşımdır. 
(2) Yenilenebilir enerji kaynağına ve onu kullanma yöntemlerine odaklanan arz 
yönetimi. Bu, kaynak-kullanıcı sıcaklığına veya nesnel kriterler olarak termo-
dinamik düşünmeye dayanarak kararlaştırılır. Bu nedenle, nitel bir yaklaşımdır 
(Omer, 2008).

İklim değişikliği, yenilenebilir enerji, gıda, sağlık ve su tedariki ele alın-
dığında, sosyal, ekonomik ve çevresel birçok faktörün koordineli bir şekilde 
izlenmesi ve modellenmesi gerekmektedir (Lu ve diğ., 2016). Bruntdland Ra-
poru’nda sürdürülebilirlik, sosyal, ekonomik ve çevresel eksende ele alınmıştır 
(Gök ve Yiğit, 2017). 
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Tablo 2. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Birincil Boyutlar, Göstergeler ve 
Önerilen 2030 Eşik Değerleri 

Boyut Gösterge 2030 Eşik değerleri

Ekolojik sürdürülebilirliğin 
uzun dönemli korunması

Kişi başına yıllık ekolo-
jik ayak izi

Kişi başı maksimum 
2,3 Gha

Temel insan ihtiyaçlarını 
karşılamak 

İnsan gelişim indeksi Minimum 0,630

Nesiller içi eşitliği teşvik 
etmek

Gini katsayısı Maksimum 40 

Nesiller arası eşitliği teşvik 
etmek

Birincil enerji üretimin-
de yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payı

Minimum %27

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekonomik sürdürülebilirlik, üretkenliği sürdürme ve gelir sağlama yete-
neği olarak tanımlanmaktadır (Grilli ve diğ., 2016). Sürdürülebilir ekonomiyi 
sağlamak çevresel tahribatın önlenmesi ile mümkündür. Ekonomilerin yerel-
leşmesi demek, karbon emisyonunun azalması ve kaynakların çevresel açıdan 
daha verimli kullanılması demektedir (Yalçın 2016). Yenilenebilir ekonomiler 
için yenilenebilir enerji tüketimi ile ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir 
nedensellik kurulmuştur. Sadorsky, uzun vadede, kişi başına düşen reel gelirde 
% 1’lik bir artışın, bu ekonomiler için kişi başına yenilenebilir enerji tüketimini 
yaklaşık % 3,5 oranında artırdığını bildirmiştir (Bhattacharya ve diğ., 2016).

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme bağlantısı, enerji ekonomisi litera-
türünde en popüler konulardan biridir. Bu konuya odaklanmanın arkasındaki 
nedenlerden biri, enerji tüketiminin ekonomik büyümedeki rolüne dair kayda 
değer bir vaat vermesidir. İlk bakışta, enerji tüketimi ve ekonomik büyüme 
arasındaki bağlantı açıktır. Ancak, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıran 
çalışmaların ampirik sonuçları bazen birbiriyle tutarsızdır. 1984-2007 dönemi 
için yapılan başka bir çalışmada 19 adet gelişmiş ve gelişmekte olan bir grup 
için bir panel hatası düzeltme modeli çerçevesi kullanılarak CO2 emisyonları, 
nükleer enerji tüketimi, yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ara-
sındaki nedensel ilişkiyi incelemiş ve yenilenebilir enerji tüketiminin ekonomik 
büyüme üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak önemli bir etkiye sahip olduğunu, 
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nükleer enerji tüketiminin ise olumsuz olduğunu ortaya koymuştur (Tuğcu ve 
diğ., 2012).

Yapılan çalışmalardan birinde yenilenebilir enerjileri teşvik etme seçene-
ğinin sadece enerji sektörünün daha fazla modernize edilmesine değil, aynı 
zamanda çeşitli ülkelerin ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik hedeflerine 
destek vereceğine de dikkat çekilmektedir. Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir 
kalkınmanın birçok yönü ile sinerji içinde olduğu düşünülmektedir. Yenilene-
bilir enerjiler aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmanın tüm dünyada politikaların 
merkezinde olmasının nedeni budur. Yenilenebilir enerji piyasaları, yenilenebi-
lir enerji portföyü standartlarını sadece çevre koşullarını iyileştirmek için değil 
aynı zamanda makroekonomik açıdan da yenilenebilir enerji portföyü standart-
larını kullanarak yenilenebilir enerji kullanımını destekleyen hükümet politika-
larının avantajlarını desteklemektedir. Daha yüksek ekonomik büyüme ışığının 
yenilenebilir enerji arzı ve tüketimi seviyesinde de bir etken olduğu gerçeğini 
takdir etmek gerekmektedir (Inglesi-Lotz, 2016). 

Ekonomik büyümeyi sağlamaya çalışmak çevre kirliliğine neden olmaz. 
Bunun için kaynak verimliliğinin artırılması, bir ürünün tüm kullanım ömrünün 
incelenmesi, tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi almalarını 
sağlama, vergilerin, gönüllü anlaşmaların, sübvansiyonların, düzenleme ve bil-
gilendirme kampanyalarının, daha iyi bir teknoloji sağlamak için inovasyonu ve 
yatırımları nasıl en iyi şekilde teşvik edeceğini incelemek gerekmektedir (Omer, 
2008).

Sosyal Sürdürülebilirlik

Sosyal sürdürülebilirlik, yerel topluluklar içindeki cankurtaran koşulu ve 
toplulukların bu koşulu yerine getirmesine izin veren süreçle ilgilidir. Karar ver-
me süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım, sosyal sürdürülebilirliğin uygulanması 
için çok önemlidir (Grilli ve diğ., 2016).

Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili artan endişeler, büyük kaynak 
gereksinimleri ve emisyon üretimi nedeniyle enerji sektörü sektörüne yönelik 
planlamaya ilginin artmasına neden olmuştur. Sürdürülebilirliğe doğru ilerle-
menin nasıl ölçüleceğine dair net bir tanım bulunmamakla birlikte, enerji sektö-
rünü önemli bir endişe haline getirmek için bir takım çelişen eğilimler bir araya 
gelmektedir. Bu eğilimler arasında elektrik endüstrisinde yakın rekabet, küresel 
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iklim değişikliği, nüfusun beklenen uzun vadeli büyümesi ve yaşam standartla-
rını dengelemek için (sermaye başına enerji tüketimi dahil olmak üzere) baskı-
lar yer almaktadır. Sürdürülebilir bir enerji sektörünün tasarlanması ve uygulan-
ması, sürdürülebilir bir toplumu tanımlamanın ve oluşturmanın kilit unsurların-
dan biri olacaktır. Güvenilir ve verimli enerji hizmetlerinin artırılabilirliği, yeni 
geliştirme alternatiflerini harekete geçirir. Yenilenebilir çevre dostu enerjinin, 
özellikle uzak kırsal alanlarda kullanılmak üzere tam ölçekli tesis tarafından 
teşvik edilmesi, tanıtılması, uygulanması ve gösterilmesi gerektiği sonucuna 
varılmıştır (Omer, 2008).

Çevresel Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kavramı, kötü kaynak yönetiminden kaynaklanan çevresel 
bozulmaya ilişkin yanıt olarak 1960’larda ortaya çıkmıştır. Çevresel sürdürüle-
bilirlik ise, insan topluluklarının ihtiyaçlarının ekosistemin bu hizmetleri yeni-
den üretme kapasitesini aşmadan ve biyolojik çeşitliliğe zarar vermeden imkan 
tanıyan bir denge, direniş ve karşılıklı bağlılık durumudur. Ekonomik ve sosyal 
sürdürülebilirliği desteklemek için çevresel hizmet kapasitesinin korunması ge-
rekmektedir. Dolayısıyla geri dönüşümü söz konusu olmayan kaynakların tü-
ketimi ve bunlara zarar verilmesi çevresel sürdürülebilirliği yansıtmamaktadır 
(Gök ve Yiğit, 2017). 2009 Avrupa Yeşil Kent İndeksi’nde sürdürülebilir çev-
reye etki eden faktörler olarak CO2 salınımı, yapılaşma, ulaşım, atık yönetimi, 
su kalitesi, enerji, tarımsal alan kullanımı ve çevresel yönetim ele alınmış ve 
değerlendirmeler bu faktörlere göre yapılmıştır.

Çevresel sürdürülebilirlik, insanların doğal kaynakları tüketme gereksinim-
lerini karşılarken, ekosistemlerin işlevlerini yerine getirme kapasitesine sahip 
olmalarını sağlarken, toplumların denge ve esneklik koşullarına işaret eder. 
Çevresel sürdürülebilirliğin bu tanımı, ekosistem hizmetleri kavramına sıkı sı-
kıya bağlıdır (Grilli ve diğ., 2016).

Çevresel sürdürülebilirliği en fazla etkileyen kirleticiler, fosil yakıtların 
kullanılmasıyla açığa çıkmaktadır. Dolayısıyla hava kirliliği ile nüfus artışı ara-
sında oldukça önemli bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin, dünya nüfusu 1890-
1990 tarihleri arasında nüfus 3,5 kat artmasına rağmen karbondioksit miktarı 
17 kat artmıştır. Kentsel nüfus artışının bir diğer sonuçları arasında başta su ve 
enerji olmak üzere her tür kaynağın kentlere taşınması, işlenmesi, kullanılması 
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ve çöplerin uzaklaştırılması gibi sorunlar artmıştır. Kentsel alanda sürdürülebi-
lirlik, kendi kendine yeterli bir nüfus yapısı, ekolojik, ekonomik ve teknolojik 
uyumu zorunlu kılmıştır. Bu yüzden sürdürülebilir çevre denildiğinde kentle-
re büyük görevler düşmektedir. Kentler görevlerini yerine getirdiklerinde çe-
kirdekten küresel boyuta doğru kesin ve uygulanabilir bir ilerleme ile çevresel 
sürdürülebilirlik sağlanmış olacaktır (Karataş ve Kılıç, 2017). Fosil olmayan 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yerel olarak gerçekleştirilebildiğin-
de çevresel sürdürülebilirlik ihtiyaçları karşılanabilir. Böylelikle bölgesel ola-
rak enerji bağımsızlığı artar ve kaynak arayışında esneklik artar. Sürdürülebilir 
çevreyi esas alan enerji sistemlerinin dört karakteristik avantajı söz konusudur. 
1) düşük yada sıfır karbon emisyonu 2) ağı genişletmek için yoğun sermaye ya-
tırımlarını dengeleme 3) yerel enerji bağımsızlığı ve ağ güvenliğini sağlama 4) 
sosyal sermaye ile motivasyon ve uyum (Kammen ve Sunter, 2016).

Sürdürülebilirliğin çevresel yorumu, kapsamlı, çok ölçekli, dinamik, hiye-
rarşik bir esneklik, canlılık ve organizasyon ölçüsü olarak tanımlanan ekolojik 
sistemlerin genel geçerliliği ve sağlığına odaklanmaktadır. Doğal kaynakların 
bozulması, kirlilik ve biyoçeşitliliğin kaybı zararlıdır, çünkü bunlar savunma-
sızlığı arttırır, sistem sağlığını zayıflatır ve esnekliği azaltır. Çevresel sürdürüle-
bilirliğin alanları şunlardır (Omer, 2008):

• Küresel ve uluslararası (iklim değişikliği, ozon tabakası tükenmesi).
• Doğal yaşam alanları (ormanlar ve diğer ekosistemler).
• Arazi (tarımsal bölgeler).
• Su kaynakları (nehir havzası, akifer vb.).
• Kentsel sanayi (metropol alanı vb.).
Enerji ve sürdürülebilir çevreye ilişkin kriterler Tablo 3’te verilmiştir 

(Omer, 2008).
Çevresel sürdürülebilirliğin temel ilkeleri: (i) yenilenebilir kaynak kulla-

nım oranları rejenerasyon oranını geçmez; (ii) yenilenemeyen kaynakların kul-
lanım oranları yenilenebilir ikamelerin gelişim oranlarını aşmaktadır; (iii) kir-
lilik emisyonları oranlarının ortamın asimilatif kapasitelerini aşmamaktadır ve 
(iv) kritik sermayenin stoğu artmaktadır şeklinde ifade edilebilmektedir (Hák 
ve diğ., 2016).
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Tablo 3. Enerji ve Sürdürülebilir Çevre

Teknolojik kriterler Enerji ve çevresel kriterler Sosyal ve ekonomik 
kriterler

Bölgesel ölçekte birincil 
enerji tasarrufu

Sera gazı kirletici emisyonla-
rına göre sürdürülebilirlik

İş gücü etkisi

Teknik olgunluk ve güve-
nilirlik

Diğer kirletici emisyonlarına 
göre sürdürülebilirlik

Pazar araştırması

Kurulum ve bakım gereksi-
nimlerinin yerel teknik ile 
tutarlılığı

Arazi gereksinimi Politik, yasal ve 
idari durum ile 
uyumluluk

Performans sürekliliği ve 
öngörüsü

Diğer çevresel etkilere göre 
sürdürülebilirlik

Birincil enerji tasar-
rufu maliyeti

Enerji, gıda sistemlerinde sürdürülebilir su yönetimi, su verimliliğinin arttı-
rılması, yoksulluğu sona erdirebilmek için doğal kaynaklara erişim ve harekete 
geçilmesi, gıda üretiminin arttırılması gibi su ile ilişkili ekosistemlerin restore 
edilmesinde geçerlidir. Enerji sistemleri, lokal kirlilik veya enerji altyapısı için 
alan gereksinimi gibi doğrudan çevreye etki edebileceği gibi deniz, orman eko-
sistemi veya diğer doğal kaynaklara okyanus asidifikasyonu veya iklim değişik-
liği gibi dolaylı yollardan da etki edebilmektedir (Nerini ve diğ., 2018).

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Dünyadaki en büyük zorluklardan biri, artan enerji taleplerini, özellikle 
hızla yükselen ülkelerde yükselen nüfusları ve yaşam standartları ile çevresel 
olarak iyi huylu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaktır. Bu konuda anahtar 
ön koşul, temiz enerji çözümleri sağlamaktır. Temiz enerji sistemleri aşağıdaki-
lere sahiptir: (i) daha temiz kaynaklar; (ii) daha düşük enerji girdisi gereksinim-
leri; (iii) faydalı çıktıları (yani, çoklu üretim) genişleterek sistem verimliliğini 
arttırmak; ve (iv) enerji geri kazanarak emisyonları ve atıkları azaltmak (Dinçer 
ve Acar, 2015).

Temiz enerji çözümleri, daha iyi sürdürülebilirlik için daha iyi verimlilik, 
daha iyi kaynak kullanımı, daha iyi maliyet etkinliği, daha iyi çevre, daha iyi 
enerji güvenliği ve daha iyi tasarım ve analiz gibi hedeflere ulaşmayı amaçla-
maktadır. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kal-
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kınmaya yardımcı olacak ve enerji ile ilgili çeşitli çevresel sorunlara çözüm ge-
tirecektir. Bu anlamda, optimizasyon algoritmaları yenilenebilir enerji sistemle-
ri alanındaki karmaşık problemleri çözmek için uygun bir araç oluşturmaktadır 
(Bános ve diğ., 2011). Başlıca yenilenebilir enerji türleri güneş, rüzgar, jeoter-
mal, hidroelektrik, biyo-enerji ve okyanus gücüdür. Elektrik, ısıtma, soğutma 
ve ulaştırma sektörlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı önemli ölçüde 
artmıştır (Bhattacharya ve diğ., 2016). Yenilenebilir enerji kaynakları Şekil 2’de 
verilmiştir 

Şekil 2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş Enerjisi: Güneş tüm enerjilerin kaynağıdır. Güneş enerjisinin birin-
cil formları ısı ve ışıktır. Güneş ışığı ve ısı çok çeşitli şekillerde çevreye dö-
nüşür ve emilir. Bu dönüşümlerden bazıları biyokütle ve rüzgar enerjisi gibi 
yenilenebilir enerji akışlarıyla sonuçlanır. Yenilenebilir enerji teknolojileri, sera 
gazı salınımının azaltılması ve geleneksel enerji kaynaklarının kullanılmasıyla 
küresel ısınmanın azaltılması için mükemmel bir fırsat sunmaktadır (Panwar ve 
diğ., 2011). 

Güneş enerjisi 1970’lerden itibaren hız kazanarak su ısıtmadan kamp fe-
nerlerine kadar birçok alanda kullanılmaktaydı. Çevreye hiçbir zararı olmayan 
güneş enerjisi öncelerde yüksek maliyeti dolayısıyla çok tercih edilmiyordu 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

271

[URL 1]. Ancak, son yıllarda bu enerji tipinin üretimi için kullanılan araç ve 
gereçlerin teknolojinin ilerlemesiyle maliyetlerinin azalması, dünyanın güneş 
enerjisi kullanımı her geçen gün artmaktadır. Güneş enerjisiyle, enerji dış alım 
artış hızı frenlenebilir ve fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliği engelle-
nebilir. Çünkü güneş enerjisi elde etmek amacıyla kurulan sistemler, yanmadan 
dolayı açığa çıkan gazlar olmaksızın enerjiyi güneşten, direk olarak almaktadır. 
Güneş enerjisi gelecek karbon emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir bir 
enerji geleceğinin sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. Isıtma, soğutma, ay-
dınlatma, elektrik gücü, nakliye ve çevre temizliği için kullanılabilir. 1 m2 ve 1 
yılda küresel ortalama güneş radyasyonu, 1 varil petrol, 200 kg kömür veya 140 
m3 doğalgazla aynı miktarda enerji üretebilir.

2010 yılından beri güneş enerjisi kullanımı %50 oranında artmıştır. Ye-
nilenebilir enerji kaynaklarının düşük güç yoğunluğuna sahip olması onları 
dezavantajlı bir konumda bırakmaktadır. Güneş kaynağının verimi, bölgesel 
olarak değişmektedir ve bazı bölgelerde 300 W/m2’yi geçmektedir. Güneşlen-
menin fazla olduğu bölgelerde şehirleşmede de artış olmaktadır. Güneş enerji-
sinde kullanılan fotovoltaiklerin verimliliğinin arttırılması, güneş enerjisi için 
bu dezavantajı azaltmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda şehir içi fotovoltaiklerin 
örneğin Oerias, Portekiz’in toplam enerji ihtiyacının %62’sini ve Bardejov, Slo-
vakya’nın enerji ihtiyacının %66’sını karşılama potansiyelinde olduğunu bildir-
miştir. Uygun koşullar sağlandığında konut ve işyeri çatılarında güneş enerjisi 
sisteminin kurulması ile Hindistan Mumbai’de sabah saatlerinde pik talebin 
%47,7 ile %31,1’inin karşılandığı tespit edilmiştir. Güneş enerjili sıcak su sis-
temleri, 240 W’a kadar ısı güç yoğunluğu sağlarken güneş ısısı toplayıcıları 67 
Wt/m2’lik güç toplamaktadır. Evsel güneş enerjisi sistemleri, düşük maliyetli 
ve kompakt olduğundan, bir çalışma Çin’de kentsel hanelerin %84’ünün siste-
mi çatılara kurmasını sağladığını göstermiştir. İklimsel olarak termal depolama 
yapıldığında soğuk havalarda da bu ısı kullanılabilmektedir. Bu şekilde Rich-
mond, VA’daki büyük bir konut binasının toplam enerji ihtiyacının %91’inin 
karşılandığı tespit edilmiştir (Kammen ve Sunter, 2016).

Jeotermal enerji: Jeotermal, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş 
ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal 
enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğru-
dan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır [URL 2]. Jeotermal bir 
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santralden 28,3 W/m2’lik elektrik gücü elde edilebilir fakat bazı ünitelerde top-
lam güç 800 W/m2’ye ulaşabilmektedir (Kammen ve Sunter, 2016).

Doğal enerji kaynakları içerisinde bulunan jeotermal enerji, ticari anlamda 
ilk olarak 1900’lü yıllarda İtalya’da geliştirilmiştir. 1900 ve 1985 yılları arasın-
da jeotermal enerjinin elektrik kapasitesi 4500 MW iken, termal kapasitesi 7500 
MW idi. 

Jeotermal tesisler, çiftçilik ve kayak gibi faaliyetlerde kullanılan arazilere 
yerleştirilmektedir. Ancak, erozyon, çökme, toprak kaymalarından etkilenebi-
lir. Jeotermal enerjiden ısı olarak daha verimli faydalanabilinmektedir. İzlan-
da’da Hellisheidi kombine ıs ve elektrik santralinden 25000 W sıcak su elde 
edilmektedir. 60 ilkede evsel, ticari ve endüstriyel ısınmada jeotermal enerjiden 
faydalanılmaktadır. Termal güç yoğunlukları birçok alanda yükselirken, bazı-
larında ortalama değerdedir. Amerika’da ısı pompaları vasıtasıyla 1-2 m derin-
likten ortalama 40 Wt/m2 ve 150 m derinlikten ortalama 100 Wt/m2’lik termal 
güç elde edilmiştir. Çin’de yeraltındaki ısıtma ve soğutma pompalarından evsel 
yapılarda %10-15, halka açık yapılarda %25-30 enerji tasarrufu sağlamışlardır. 
Westminster-Londra’da ısınma ihtiyacının %58-70’i ısı pompaları vasıtasıyla 
elde edilmektedir (Kammen ve Sunter, 2016). 

Çeşitli araştırmalar, jeotermal kaynakların elektrik potansiyelinin mevcut 
durumun 10 ile 100 kat daha fazla olduğunu göstermektedir.  Doğrudan kul-
lanım potansiyeli, mevcut kullanımla aynı oranlara sahiptir. Jeotermal enerji 
potansiyelinin tahmin edilmesi zor olsa da, sektörün görüş birliği, gelecek yarı 
yüzyıl boyunca büyümenin sürdürülebilir olmasıdır. 2015 yılı sonunda küresel 
olarak kurulu jeotermal enerji kapasitesi 13,2 GW’a ulaşmıştır. En çok kapasi-
teye sahip ülkeler ABD, Filipinler, Endonezya, Meksika ve Yeni Zelanda’dır.

Rüzgar Enerjisi: İnsanoğlunun yararlandığı ilk enerji kaynağı, rüzgardır. 
Tarihin en eski dönemlerinden itibaren itici güç olarak kullanılan rüzgar enerji-
sini, ilk olarak Mısırlılar ve Çinliler kullanmışlardır. Özellikle deniz taşımacılı-
ğında rüzgar temel enerji kaynağı olmuştur [URL 3]. Temiz ve yenilenebilen bir 
enerji kaynağı olan rüzgârdan eskiden yel değirmenleri sayesinde günümüzde 
ise modern türbinler yardımıyla elektrik elde edilmektedir. Yel değirmenleriyle 
elektrik elde etme ilk olarak 1890 yılında Danimarkalılar tarafından gerçekleşti-
rilmiştir. Kullanımının bu kadar eski olmasına rağmen, fosil yakıt kullanımının 
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artması ve hızlı bir şekilde yaygınlaşması, rüzgar enerjisi araştırmalarını durma 
noktasına getirmiştir. 

Rüzgar sadece yenilenebilir elektrik üretiminde değil, havalandırma, kirlilik 
dağılımı ve kentsel ısı adası etkisinin dağıtımında da kullanılmaktadır. Kentsel 
olarak rüzgar enerjisi kullanımı, fazla yer gereksinimi, alçak ve türbülanslı kent-
sel rüzgar-hız karakteristiği, titreşim, gürültü, güvenlik ve estetik gibi sebeplerle 
pek mümkün değildir. Yatay eksenli güneş türbinleri 2-3 W/m2 enerji sağlarken, 
düşey eksende 30 W/m2 ye kadar ulaşabilir. Rüzgar enerjisinde jeneratör ve diş-
li kutusunun zemin seviyesinde monte edilmesi, binalara montesinin de kolay 
olmasını sağlamaktadır. Yeni Zelanda’nın kentsel alanlarında tüketilen enerji-
nin %33’ü, yatay rüzgar panellerinden elde edilmektedir. Sicilya’da iki dikey 
rüzgar enerjisi panelinden ihtiyaç duyulan enerjinin %40’ı sağlanabilmektedir. 
Bahreyn Dünya Ticaret merkezi, ikiz kulelerinin elektrik enerjisi ihtiyacının 
%11-15’i üç adet yatay rüzgar santrali ile sağlanmaktadır. Çin’in Guangzhan 
kentinde iki adet dikey rüzgar santralinden %5’lik enerji elde edilmektedir. An-
cak binanın kıvrımlı yan cephesi sayesinde hava akım hızı rüzgar türbinlerine 
1,5-2,5 kat olarak verilmektedir, böylece türbinler normal rüzgar türbinlerinden 
15 kat fazla enerji üretmektedir (Kammen ve Sunter, 2016). 

Biyokütle Enerjisi: Biyokütle, bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen ya-
kıtlardır. Dünyada biyokütle enerjisi, ısınma, yakıt üretme ve elektrik üretmek 
amacıyla kullanılmaktadır. Biyokütlenin içinde, fosil yakıtlarda bulunan kan-
sorejen madde ve kükürt bulunmamaktadır. Bu sebeple çevreye verebileceği 
zarar son derece az olmaktadır [URL 3]. Bu da sürdürülebilir bir çevre açısından 
önemlidir. Biyokütle enerjisinin güç yoğunluğu, rejimsel iklime bağlıdır. Kon-
vensiyonel ürünlerden 0,05-1,7 W/m2’lik bir enerji elde edilmektedir. Tropikal 
iklimlerde genetik modifikasyon, gübreleme ve sulamaya bağlı olarak daha faz-
la ürün elde edilebilmektedir. Ancak biyokütleden elde edilen enerjinin payı-
nın oldukça düşük olması bir deazavantaj oluşturmaktadır (Kammen ve Sunter, 
2016). 

Başlıca biyokütle kaynakları odun (çeşitli ağaçlar), bazı yağlı tohumlu bit-
kiler (ayçiçeği, kolza, soya fasulyesi), elyaf bitkileri (keten, kenevir, sorgum 
v.b), karbonhidratlı bitkiler (patates, buğday, mısır, pancar v.b), bitkisel artıklar 
(dal, sap, saman, kök, kabuk v.b), sanayi atıkları ve hayvansal atıklardır.
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Kentsel Atıklardan Enerji Eldesi: Sürdürülebilir enerjide atıklardan ener-
ji elde edilmesi bir anahtar rol oynamaktadır. Kentlerde oturan insanlar, kır-
sal alanlarda yaşayanlardan iki kat daha fazla atık üretirler. Küresel kentleşme 
arttıkça evsel katı atıklarda da artış görülmesi beklenmektedir. Tipik yönetim 
stratejileri geri dönüşüm, yakma ve düzenli depolamadır. Geri dönüşüm yaşam 
döngüsü enerjisini azaltsa da bazı atıklar için reel enerji ve ekonomiklik sağla-
yamayabilir. Atıktan enerji, düzenli depolama alanındaki gazın enerjiye dönü-
şümü ya da atıktan enerji santrallerine dayanmaktadır. Düzenli depolama gazı, 
evsel katı atık içindeki organik maddelerin biyolojik degredasyonuna bağlıdır. 
Açığa çıkan gaz %50-60 oranında metan, %40-50 oranında CO2 içermekte bu 
gazlar toplanmakta ve yakılarak enerjiye dönüştürülmektedir. Ortalama olarak 
düzenli depolama tesisinden elde edilebilen güç 4,1 W/m2’dir fakat optimize 
edildiğinde 10 W/m2 bir yoğunluğa ulaşabilmektedir. Atıktan enerji elde etme 
tesisinde ise evsel katı atık yakılması ile 0,6 MWh/ton-1,8 MWh/ton luk enerji 
elde edilmektedir. Ek olarak birçok atıktan enerji elde etme tesisi kojeneras-
yon kullanarak ısı sağlamaktadır. 2011’de ABD’de tüm evsel katı atıklardan 
enerji üretim tesislerine gönderilerek faydalanıldığı varsayıldığında elde edilen 
enerjiden halkın /8-12sinin faydalanabileceği öngörülmüştür. Ayrıca karbon ya-
kalama sistemlerinin atıktan enerji üretimi tesislerine entegre edilmesiyle kar-
bondioksit emisyonunun %90 oranında azaltılabileceği belirtilmiştir (Kammen 
ve Sunter, 2016). 

Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtın yanmasıyla, ilgili sera gazı 
emisyonlarını azaltabilir ve ortadan kaldırabilir. Bu nedenle, iklim değişikliğini 
hafifletmek için kilit role sahip oldukları düşünülmektedir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının uygun ve verimli kullanımı, enerji sektörünün çevreye olumsuz 
etkilerinin azaltılması ile güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesi 
ve azaltılması, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yol açabilir (Dinçer ve Acar, 
2015).

Son yıllarda, daha az emisyon, daha az kirlilik, temiz ve daha az fosil ya-
kıt kaynağı kullanımı avantajları nedeniyle, jeotermal, güneş, rüzgar, yanıcı ye-
nilenebilir enerji ve atık gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sayısı giderek 
artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bir sistemin gelecekteki 
yatırımlarına rehberlik etmek için, sistemin sürdürülebilirliği karar vermede de-
ğerlendirilmelidir. Ancak, sürdürülebilirliğin tüm yönlerini değerlendirmek için 
ortak bir araç mevcut değildir. Örneğin, maliyet sadece ekonomik sürdürüle-
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bilirliğin boyutunu yansıtmak için kullanılır, ancak çevresel ve sosyal konular 
gibi diğer sürdürülebilirlik kriterlerinin sistem kalitesini değerlendirebilir (Liu, 
2014). Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım şekilleri, avantajları ve deza-
vantajlarının özeti Tablo 4’te verilmiştir (Banos ve diğ., 2011; Panwar ve diğ., 
2011).

1992’den beri yenilenebilir enerji, küresel düzeyde iklim değişikliğine ve 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki fosil yakıtların azlığına karşı koymak için AB 
enerji politikasının bir önceliği haline gelmiştir. Sonuç olarak, AB politika gün-
demi enerji verimliliğini arttırmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve fosil 
yakıtlara bağımlılığı azaltmak için daha yoğun bir kalkınma öngörmektedir. 
Son yıllarda, yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak için AB tarafından bir dizi 
politika belgesi ve yönergesi geliştirilmiştir. 1996 yılında, Avrupa Komisyonu, 
birincil enerji tedarikindeki kaynaklarının payını 2010’da % 6’dan % 12’ye çı-
karmak amacıyla Yeşil Bildiri’yi (1996) kabul etmiştir. Son zamanlarda, Avru-
pa Komisyonu’nun 2020 sayılı Enerji Stratejisi, 2020 yılına kadar yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payının (% 30) artırılması ve sera gazı emisyonlarının 2050 
yılına kadar azaltılması gerektiğidir. AB enerji politikasının gelecekteki potansi-
yel faydaları, yenilenebilir enerji piyasasının çeşitlendirilmesi ile hem enerji gü-
venliğinin sağlanması hem de işyerlerinde bir iyileşme gerçekleşmesidir (Grilli 
ve diğ., 2016). 

21. Yüzyılın Yenilenebilir Enerji Politikası Ağı’ndan (REN21) alınan rapo-
run ardından, Çin, Amerika, Japonya, İngiltere ve Almanya’nın izlediği yenile-
nebilir enerji ve yakıt yatırımlarına öncülük ettiği tespit edilmiştir. Çin, hidroe-
lektrik, güneş PV, rüzgar ve güneş enerjili su ısıtmasında ön sırada yer almıştır. 
Kişi başına düşen yenilenebilir enerji kapasitesi bakımından en büyük beş ülke 
Danimarka, Almanya, İsveç, İspanya ve Portekiz’dir. Kişi başına düşen kapasi-
teye göre farklı kaynaklar için sıralamalar şöyledir (Bhattacharya ve diğ., 2016):

•	 Hidroelektrik: Çin, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Rusya.

•	 Güneş enerjisi PV: Almanya, İtalya, Belçika, Yunanistan ve Çek Cum-
huriyeti.

•	 Rüzgar enerjisi:  Danimarka, İsveç, Almanya, İspanya ve İrlanda.
•	 Jeotermal enerji: İzlanda, Yeni Zelanda, Macaristan, Türkiye ve Japon-

ya. (Bhattacharya ve diğ., 2016).
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Tablo 4. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanım Şekilleri, Avantajla-
rı ve Dezavantajlarının Özeti

Enerji 
Kaynağı

Enerji Dönüşümü 
ve Kullanım Seçe-
nekleri

Avantajları Dezavantajları

Biyokütle Isı ve enerji üretimi, 

Piroliz, 

Gazifikasyon, 

Bozunum.

Oldukça bol 
besleme stoğu 
ve dönüşüm 
teknolojilerine 
sahiptir.
Yerli yakıt üre-
timi ve gelişmiş 
ülkelerde dönüş-
türme teknoloji-
leri sağlanabilir.

CO2 doğal olmayabilir.
Biyoyakıt üretiminde me-
tan gibi sera gazları açığa 
çıkabilir.
Peyzaj değişimi ve toprak 
verimliliğinin bozulması 
meydana gelebilir.
Yüksek gübre ve su ge-
reksimi olabilir.
Kaynak tedarikinin 
sürekliliği sağlamak zor 
olabilir.
Yerel iklimsel ve hava 
etkenlerine karşı yüksek 
hassasiyet gösterebilir.

Jeotermal Kentsel ısıtma, 
Enerji üretimi,
Hidrotermal, 
Sıcak kuru taş

Bol ve temiz 
enerji sağlar.

İlk yatırım ve işletme ma-
liyeti korozyon oluşumu 
sebebiyle pahalıdır.
Hidrojen sülfür emisyonu 
risk oluşturabilir.
Çökme, peyzaj değişimi 
ve suyollarının kirlenmesi 
riski vardır.
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Hidroe-
nerji

Enerji üretimi Bol, temiz ve 
güvenlidir.
Sağlam teknolo-
jiye sahiptir.
Rezervuarlarda 
kolay depolana-
bilir.
Pahalı değildir.
Gelişmiş ülkeler-
de kullanılabilir.
Adil sabit bir 
üretim oranı ile 
üretilmektedir.
Daha düşük 
genel maliyet ve 
bakım maliyeti 
gerektirmektedir.

Sel veya peyzaj sorunları 
ortaya çıkabilir.
Kuraklık, yerel su ve 
toprak yapısında değişim 
olabilir.
Kurulduğu alana özgü 
inşa edilir.
Yüksek sermaye ve araş-
tırma maliyeti gerektire-
bilir.

Okyanus Uzak adalar için 
idealdir.

İnşaat maliyetleri yük-
sektir.
Okyanus yaban hayatı 
üzerinde potansiyel bir 
olumsuz etki oluşturabilir.
Mesafe ve ulaşım sorunu 
yaşanabilir.
Su hareketinde veya dola-
şımında azalma meydana 
gelebilir.

Güneş Solar ev sistemi
Solar kurutucular
Solar pişiriciler
Fotovoltaik
Termal enerji 
üretimi
Su ısıtma

Bol miktarda arz 
edilmektedir.
Diğer yenilenebi-
lir enerji kaynak-
ları ile kıyaslan-
dığında çevreye 
daha az zarar 
vermektedir.

Maliyet etkinliği gerek-
tirir.
Depolama ve yedekleme 
sorunları oluşturabilir.
Sabit bir tedarik kaynağı 
değildir.
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Rüzgar Enerji üretimi,
Rüzgar üretimi,
Yel değirmenleri
Su pompaları

Nispeten basit ve 
sağlam teknoloji-
ye sahiptir.
Bakım için düşük 
maliyet gerektir-
mektedir.

Spesifik bir alanda ger-
çekleştirilir.
İlk yatırım maliyeti yük-
sektir.
Uzak bölgelere erişim 
problemi yaşanabilir.
Gürültü kirliliğine sebep 
olur.
Ekosistemde negatif bir 
etki oluşturur.

Birleşmiş Milletler, 2014-2020 yıllarını Herkes için sürdürülebilir Enerji-
nin On Yılı olarak belirlemiştir. Enerji kullanımında sürdürülebilirliğin sağlan-
ması, daha temiz bir çevre, daha geniş bir elektriksel erişim, düşük karbonlu 
yenilenebilir enerji ile daha yüksek enerji verimliliği yaratma ve daha temiz 
teknolojiye daha fazla yatırım yapılması ile sonuçlanabilir. Küresel bağlamda, 
iklim değişikliğini ele almada ve hala yoksulluk tuzağında bulunan milyarlarca 
insana daha geniş bir enerji erişimi sağlamaya yardımcı olan yenilenebilir ener-
jinin giderek yaygınlaşması söz konusudur (Bhattacharya ve diğ., 2016). 

Kentsel alanlardaki yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimi belirli zorluk-
lar doğurmaktadır. Ancak yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra su, hava ve diğer kaynakların tüketimi 
azaltılabilir (Kammen ve Sunter, 2016). Yenilenebilir teknolojiler temiz enerji 
kaynakları olarak düşünülmekte ve bu kaynakların optimal kullanımı çevresel 
etkileri en aza indirmekte, minimum ikincil atıkları üretmekte ve mevcut ve ge-
lecekteki ekonomik ve sosyal toplumsal ihtiyaçlara göre sürdürülebilir olmak-
tadır (Panwar, 2011).

Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), yenilenebilir kaynaklar aracılığıyla enerji üre-
timinin son zamanlarda en hızlı büyüyen kaynak olduğunu bildirmektedir. Ge-
lişmiş ekonomiler, arzın enerji güvenliğini güçlendirmek ve sera gazı emisyon-
larını kontrol etmek için yenilenebilir kaynakları teşvik etmektedir. Örneğin, 
Avrupa Komisyonu yenilenebilir kaynakların payını 2020 yılına kadar toplamın 
% 20’sine çıkarmayı hedeflemektedir. Öte yandan, gelişmekte olan ekonomiler 
yenilenebilir enerjilerin kullanımında, kırsal alandaki elektrifikasyonun zorluk-
larına çözüm bulma ve elektriğe erişim eksikliğini görmektedir. Örneğin, kıta-
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nın güneş, termal, fotovoltaik, odun, biyokütle, rüzgar gibi alternatif ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarının büyük bir bolluğuna sahip olmasına rağmen, Afrika 
nüfusunun büyük bir kısmının elektriğe erişimi yoktur (Inglesi-Lotz, 2016).

Tablo 5. 2040 Yılı İçin Küresel Yenilenebilir Enerji Senaryosu

2001 2010 2020 2030 2040

Toplam tüketim (milyon ton 
petrol eşdeğeri)

10038 10549 11425 12352 13310

Biyokütle 1080 1313 1791 2483 3271

Büyük Hidro 22,7 266 309 341 358

Jeotermal 43,2 86 186 333 493

Küçük Hidro 9,5 19 49 106 189

Rüzgar 4,7 44 266 542 688

Solar ısıtma 4,1 15 66 244 480

Fotovoltaik 0,1 2 24 221 784

Solar ısıtma elektrik 0,1 0,4 3 16 68

Deniz (Gelgit/dalga/okyanus) 0,005 0,1 0,4 3 20

Toplam yenilenebilir enerji 
kaynağı

1365,5 1745,5 2964,4 4289 6351

Yenilenebilir enerji kaynağı 
dağılımları (%)

13,6 16,6 23,6 34,7 47,7

Enerji kaynakları üç kategoriye ayrılmıştır: fosil yakıtlar, yenilenebilir kay-
naklar ve nükleer kaynaklar. Yenilenebilir enerji kaynakları, tekrar ve tekrar enerji 
üretmek için kullanılabilen kaynaklardır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle 
enerjisi, jeotermal enerji vb. ve genellikle alternatif enerji kaynakları olarak ad-
landırılırlar. İç enerji gereksinimlerini karşılayan yenilenebilir enerji kaynakları, 
hem hava kirleticileri hem de sera gazı emisyonlarının sıfır veya neredeyse sıfır 
emisyonu ile enerji hizmetleri sağlama potansiyeline sahiptir. Yenilenebilir enerji 
sistemi gelişimi, enerji arz güvenilirliğini ve organik yakıt ekonomisini iyileştir-
mek gibi şu anda en önemli görevleri çözmeyi mümkün kılacak, yerel enerji ve su 
kaynaklarının sorunlarının çözümü ise yerel nüfusun yaşam standardını ve istih-
dam düzeyini arttırmak; çöl ve dağ bölgelerindeki uzak bölgelerin sürdürülebilir 
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kalkınmasını sağlamak; ülkelerin çevre korumaya ilişkin uluslararası anlaşmala-
rın yerine getirilmesi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak-
tır. Kırsal alanlarda yenilenebilir enerji projesinin geliştirilmesi ve uygulanması, iş 
olanakları yaratabilmekte ve böylece kentsel alanlara göçü en aza indirmektedir. 
Toplum, daha sürdürülebilir üretim yöntemleri, atık minimizasyonu, araçlardan 
gelen hava kirliliğinin azaltılması, dağıtılmış enerji üretimi, yerli ormanların ko-
runması ve sera gazı emisyonlarının azaltılması yönünde yavaşça ilerlemektedir 
(Tablo 5) (Panwar ve diğ., 2011).

SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınmanın temelini ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sür-
dürülebilirlik ve çevresel sürdürülebilirlik oluşturmaktadır. Bu üç esasın ortak 
paydası ise çevredir. Çevresel sürdürülebilirlik sağlandığında hem mikro bo-
yutta hem de makro boyutta ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik de sağlanmış 
olacaktır. Bunun için bireysel olarak çekirdekten başlayarak küresel boyuta va-
racak bir biçimde çevre kirliliğini kaynağında önleyecek yada en aza indirecek 
bir yaşam tarzını benimsememiz gerekmektedir. Çevresel sürdürülebilirliğin te-
melini ise enerji üretimi esnasında çevreye zarar vermeyecek kaynakların yani 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması oluşturmaktadır. Yenilenebilir 
enerji kaynakları hem çevreye zarar vermemeli hem de ekonomik büyümeye 
katkı sağlamalıdır. Bu şekilde sürdürülebilirlik sağlanabilmektedir. Bu konuda 
hem birey olarak bizlere hem de devlet yöneticilerine bazı görevler düşmekte-
dir. Öngörülen ve yapılması gerekenler yapıldıktan sonra hem çevresel, hem 
sosyal hem de ekonomik refah içinde bir yaşam sağlamak mümkündür. 

Öncelikle yenilenebilir enerjinin önündeki yerel engellerin kaldırılması 
gerekmektedir. Örneğin alım garantili fiyattan şebekeye elektrik satılmasının 
önündeki engellerin kaldırılması gibi. Ayrıca gittikçe artan çevresel ve sosyal 
maliyetleri kontrol altına alabilmek için ve küresel ısınma tehlikesini sınırla-
yabilmek için fosil yakıtların rasyonel olarak vergilendirilmesi oldukça acil bir 
zorunluluktur. Birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde fosil yakıtların 
kullanımı vergilendirilmemektedir (Yalçın 2016).

Ayrıca insanların uygun bir biçimde motive edilmesi, yenilenebilir tekno-
lojiye yönelik teknik ürünlerin uzun ömürlü, güvenilir, yaşam alanlarına entegre 
ve düşük maliyetle üretilmesi gerekmektedir. 
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Binalar, dünya enerji tüketiminin %40’ına ve sera gazı emisyonunun 
%30’una sebep olmaktadır. Kentsel nüfusun artmasıyla yeni yapılara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Yeni yapıların enerji verimliliği ve iklim yalıtımlı olmasına özen 
gösterilmelidir. Yeni yapıların, izole cam, modern gaz ve yağ fırını ile klimalar 
açısından %70 enerji tasarrufu sağlayacak biçimde inşa edilmesi gerekmektedir. 
Sıfır enerji yapı stratejisi yapıların, ısınma ve soğuma gibi enerji kullanımını 
azaltmakta ayrıca yenilenebilir enerji teknolojileri ile minimal boyutta enerji 
gereksinimi sağlamalıdır (Kammen ve Sunter, 2016). 

Dolayısıyla bundan sonraki süreçte çevreci binalar inşa edilmelidir ve bi-
naların inşası esnasında malzemelerin uygun ve ekolojik seçilmesi, gri suların 
uygun şekilde değerlendirilebildiği bir sistem oluşturulması, yağmur sularının 
uygun şekilde toplanarak depolanması ve kullanımı, binaların çatılarına entegre 
güneş panellerinin kurulması, camların günlük aydınlatmaya uygun ve ısı yalı-
tımlı olması, doğal/hibrit havalandırma sisteminin kurulması, sıcak suyun güneş 
enerjisi ile ısıtılması, sifon suyu için yağmur suyunun kullanılması gibi konulara 
dikkat edilmelidir.

Binalar yıkılmak yerine güçlendirilirse atık üretimi engellenmiş olacaktır. 
Örneğin ABD’de ticari binaların %22sinin yıkım yerine güçlendirilmesiyle bina 
başına %11 enerji tasarrufu sağlanmış olduğu tespit edilmiştir. Mantolama, me-
kanik sistemler, aydınlatma, elektrik sistemleri ve tüm sistemlerin kontrolü ile 
%50’ye varan enerji verimliliği sağlanmaktadır.

Ulaşımda da karbon emisyonunu azaltmak için yakıt/karbon yoğunluğu, 
enerji yoğunluğu, araç doluluk oranı, seyahat mesafesi ve motorlu taşıt sayısı 
gibi faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin petrol esaslı yakıt yerine 
elektrikli araçların veya biyogaz yada hidrojenle ile çalışan araçların kullanımı 
karbondioksit salınımında azalma sağlayabilecektir. Bunun için de uygun ve 
düşük maliyetli teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji 
kaynakları, ulaşım için kullanılarak sürdürülebilir çevre için bir avantaj sağ-
laması beklenmektedir. Enerji yoğunluğu, araçların üretimi aşamasında yakıt 
tasarruflu ve daha hafif malzeme ile üretilmesine bağlı olarak değişmektedir. 
Örneğin araçtaki %10 ağırlık azalımı, %6-8 oranında yakıttan tasarruf sağla-
maktadır. İnsanların özel araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarına yönel-
mesi de sürdürülebilir çevre açısından önem taşımaktadır. Çünkü enerji ve yakıt 
tüketimi açısından optimum kullanılabilirliğin 5000 kişi/km2 olduğu tahmin 
edilmektedir. Fakat toplu taşıma araçlarının da özel araç konforunda olması ge-
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rekmekte, aşırı doluluk oranı ile insanları psikolojik olarak etkileyecek nitelikte 
olmamalıdır. Aksi halde insanlar özel araçlarını tercih edeceklerdir

Seyahat mesafesi ve motorlu taşıt sayısı belediyelerin çalışma potansiyel-
lerine göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin uygun bir peyzaj düzenlemesi 
ile kısa mesafeler yürüyüş veya bisikletle alınabilir. Bunun için de yürüyüş ve 
bisiklet yollarının kullanımının güvenli olması gerekmektedir. 

ABD’de yapılan bir çalışmada çevre düzenlemesi ile bir yıldaki bisiklet 
kullanıcısı sayısı %21’den %171’e varan bir artış göstermiştir. Yürüyüş ve bi-
siklet kullanımı alışkanlığı dünyada yaygın olmakla birlikte küresel olarak seya-
hatlerde motorsuz araç kullanımı %37’dir ve en fazla motorsuz taşıt kullanımı 
%50 oranı ile Asya-Pasifik ve Afrika bölgesindedir. En az ise %8 ile Kuzey 
Amerika’dadır (Kammen ve Sunter, 2016).

Enerji tüketimini azaltmak ve enerji gereksinimi duyduğumuzda yenilene-
bilir enerji kaynaklarına yönelmemiz bireysel olarak sağlayabileceğimiz davra-
nışlardır. Burada minimal bir etki oluşmuş olsa da toplumsal boyuta ulaştığında 
etkisi oldukça artacaktır. Dolayısıyla seçimlerimiz, enerji tüketimini şekillen-
dirmektedir. Bir binanın doluluk oranı arttıkça enerji tüketimi de artacaktır veya 
sürücünün aracı sürüş tarzı yakıt tüketimini %20’ye kadar değiştirebilmektedir. 
Bu durumda bireysel bilinçlendirme yapılmalı ve yenilenebilir enerji kaynakla-
rına yönelim için yapılan yatırımların arttırılarak desteklenmesi gerekmektedir.

Hükümetlerin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici 
ekonomik, kurumsal ve düzenleyici çerçeveler sağlanarak teşvik edici olması ge-
rekmektedir.  Enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynaklara yönelik, enerji piya-
sası liberalizasyonu için çevresel ve sosyal amaçların netleştirilerek yatırımcıların 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi ekonomik önlemlerle sağlanmalıdır.
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YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ

Beyhan KOCADAĞİSTAN

Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
Erzurum / Türkiye

Öz: Tüm dünyada artan çevre sorunları yaşam kalitesini olumsuz etki-
lemektedir. Bu sorunlar hızlı nüfus artışı, artan şehirleşme, çevre kirliliği ve 
etkileri sonucu oluşmaktadır. Özellikle kalabalık yerleşim yerlerinde hızlı be-
tonlaşma ve sanayileşme ile çevresel kirlilik problemleri artarken yeşil alanlar 
azalmaktadır. Büyük şehirlerde ihtiyaçlara çözüm olarak yeşil çatı sistemleri 
yapılmaktadır. Yeşil çatı sistemleri binaların özellikle yan cepheleri ve çatı sis-
temlerine uygulanan bitki örtüsü ile kaplama işlemidir. Bu çatı sistemleri görsel 
olarak hem insan sağlığına olumlu etkileri hem de çevre sorunlarının bir kıs-
mına çözüm oluşturmaları nedeniyle önemlidir. Özellikle bu çatı sistemlerinin 
yağmur suyu kullanımı ile şebeke suyu yükü kontrolü, hava kirliliği kontrolü, 
ses ve ısı yalıtımı, bitki ve hayvan yaşam alanı oluşturması, eğlence ve dinlenme 
alanı oluşturması, enerji kontrolü ve bina bakım giderlerinin azaltılması gibi 
yararları bulunmaktadır. Yeşil çatı sistemleri uygulamalarında fizibilite çalış-
maları yapılarak ihtiyaca yönelik ve bina yapısına uygun malzeme ile tasarım 
yapılmalıdır. Yeşil çatı sistemlerinde çatı üstüne modüler olarak yapılan taba-
kalı sistemler hafif, ekonomik ve sağlam olmalıdır.  Sistemde disiplinler arası 
çalışma yapılması gerekli olup, yapım aşamasında drenaj, zemin çalışmaları, 
yalıtım, mimari ve peyzaj açısından planlamalar, seçilen bitki örtüsünün oluş-
turulması ve bakım çalışmaları ayrı ayrı yürütülür. Çağdaş bir yaşamın gereği 
olarak insan ve doğal yaşam için yararlı olan yeşil çatı sistemleri yapımı sürekli 
geliştirilmektedir.
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GREEN ROOF SYSTEMS

Abstract: Increasing environmental problems all over the world adversely 
affect quality of life. These problems are caused by rapid population growth, 
increased urbanization, environmental pollution and impacts. Green areas are 
decreasing especially in crowded settlements with rapid concrete and industri-
alization and environmental pollution problems. Green roof systems are being 
used as solutions to the needs in big cities. Green roof systems are the process 
of plating with vegetation especially applied to the facades and roof systems of 
buildings. These roof systems are important because they both positively affect 
human health and form a solution to some of the environmental problems. In 
particular, these roof systems have benefits such as the use of storm water, the 
control of water load, air pollution control, sound and heat insulation, plant and 
animal habitat formation, recreation and recreation area, energy control and bu-
ilding maintenance expenses. In green roof systems, feasibility studies should 
be done and the design should be made according to the needs of the building. 
In green roof systems, layered systems on the roof should be light, economical 
and robust. Interdisciplinary studies are required in the system, drainage, soil 
works, insulation, architectural and landscape planning, selection of selected 
vegetation and maintenance works are carried out separately. As a necessity of a 
contemporary life, the construction of green roof systems, which are useful for 
human and natural life, are constantly being developed. 

GİRİŞ

Tüm dünyada nüfus artışı ile birlikte iş bulma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar 
doğrultusunda büyük kentlere göç sonucu kalabalık sıkışık yüksek binalardan 
oluşan yerleşim merkezleri oluşmaktadır. Metropollerde bulunan yüksek binalar 
gerekli hava ve ısı dolaşımını engelleyerek ısı adaları oluşmasına ve hava kirli-
liğinin yoğunlaşarak artmasına neden olur. Kentleşme sonucunda hava kirliliği 
artarken bunun yanında yeşil alanlar da azalmaktadır. Binaların hava koşulla-
rından özellikle aşırı sıcaklık, soğuk hava, kar, yağmur, rüzgâr, nem, kirlilik ve 
gürültüden etkilenmemesi için ısı, ses yalıtımı, kaplama gibi yapılarla önlem 
alınabilir. Son yıllarda kentleşmede yeşil alan azlığı sorununa bir çözüm olarak 
düşünülen ve uygulanan yeşil çatıların kullanımı aslında ilkçağlara kadar uzan-
maktadır. Fakat günümüzde kullanım alanlarının sınırlı olması ve uygulanması 
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ile ilgili teknik bilgilerin ülkemizde tam anlamıyla irdelenmemiş olması nede-
niyle araştırılması ve incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Dünyadaki mevcut bazı büyük binaların iyileştirilmesinde kullanılan proje-
ler değerlendirilerek ve fizibilite çalışmaları yapılarak giderek daha popüler ol-
maya başlayan kazanan yeşil çatı sistemlerinin kullanımı yaygınlaşacaktır. Yeşil 
çatıların yapımında insan sağlığına, çevreye ve binaya olan yararları dikkate 
alınarak teknik şartlar ve standartlara uyulması, sızdırmazlık, koruma ve daya-
nıklılık konularına dikkat edilerek mevcut örnekler ışığında hareket edilmesi 
faydalı olacaktır. Yeşil çatı sistemlerinde; drenaj, sulama ve membran sistemleri 
kullanılacak binanın yapısına göre döşenmeli ve bitki örtüsü bölgenin iklim ko-
şullarına uyacak şekilde seçilmelidir.

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ

Yeşil çatı, sürdürülebilir bir çevrenin gereği olarak tasarlanan kısmen veya 
tamamen bitki örtüsü ile kaplanmış, enerji ve kaynak korumaya yardımcı olan 
yaşayan çatı sistemleri olarak tanımlanabilir. Bir başka tanım olarak kısmen ya 
da tamamen toprak tabakası ile kaplı bitki ve habitat için yaşam ortamı sağla-
yan ekolojik çatılar olarak da ifade edilmiştir (Waldbaum, 2008). Sürdürülebilir 
yeşil çatılı binalar çevreye duyarlı olup, enerjiyi, su ve diğer doğal kaynakları 
etkin ve tasarruflu kullanıp güvenli ve verimli bir mekân temin ederler. Bu yapı-
larda çatı üstüne su geçirmez tabaka, kök tutucu sistem,  su drenaj sistemi, filtre 
tabakaları, yalıtım sistemi, çit sistemi ve bunların üst kısmına hafif bir bitki 
yetiştirme ortamı ve bitkileri içeren bir katman yerleştirilir (Rodriquez, 2011). 
Yeşil çatı sistemleri ayrıca insanlarca inşa edilen yapıların üstünde yeşil alan 
oluşturulan sistemlerdir. Bu yeşil alan, yerleşim yerinde binanın üst kısmında 
ve cephesinde her durumda zeminden ayrı olarak var olmakta ve geniş bir yel-
pazede kamusal ve özel faydalar sağlayarak birçok ülkede başarıyla uygula-
nabilmektedir. Yeşil çatı sistemleri, modüler olarak her bir bileşeni ayrı olarak 
monte edilebilir, değiştirilebilir restore edilebilir. Bakımları periyodik ve kolay 
olmalıdır.

Yeşil Çatı Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi

Çatıları yeşillendirme ve yeşil kaplama fikri tarihsel olarak milattan ön-
cesine dayanmaktadır. İlk yıllarda Mezopotamya’daki birçok medeniyet, çatı 
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bahçelerinin çeşitli tiplerini, bulundukları kurak bölgeyi yeşillendirerek gü-
zelleştirmek ve iklimini nemlendirmek için kullanmışlardır (Snodgrass and 
Snodgrass, 2006). Uruk kralı tarafından tapınak amaçlı taştan yapılan büyük 
basamaklı piramit şeklinde kuleler şeklinde olan Zigguratlar tarihteki ilk yeşil 
çatılar arasındadır (Şekil 1). Bu yapılar basamaklar halinde inşa edilmiş ve çatı-
larında yeşillendirme yapılmış yapılardır (Erkul, 2012). Tarihsel süreç boyunca 
nüfus, yerleşim yeri, yapılaşma, iklim, gelişmeler, yerleşim yerinin coğrafyası 
ve kültür mimaride önemli bir rol oynamıştır. Milattan önce beş yüzlü yıllara 
dayanan yeşil çatı benzeri yapılar hükümdarların sevdiklerine hediye amaçlı 
olarak yaptırdıkları yapılardır. Bunlardan biri de dünyanın yedi harikasından 
biri olarak kabul edilen Babil’in Asma Bahçeleri olup, örnek resimleri Şekil 2 
ve Şekil 3’de verilmiştir (Cartwrigt, 2018). Babil’in Asma Bahçeleri hüküm-
dar Nebukadnezzar II (M.Ö 605-562) tarafından inşa edilen Nebukadnezar’ın 
başkentinde bulunan ve Helenistik dönemlerde olduğu kabul edilen ilk bahçeli 
çatı sistemlerine örnek yapılardır. Bahçelerin egzotik yapısı, büyüklüğü o devir 
için büyüleyici kabul edilmektedir. Ayrıca bu tür yeşil çatı ve bahçeler arasında 
Helenistik dönemde Akdeniz de zenginlerin kendi evlerine yaptırdığı yapılar 
bulunmaktadır. Sonradan bu yapılara eklenen yeşillendirme bahçeleri yanında 
heykel ve resimler ile açık hava alanları oluşturulduğuna dair belgeler ve resim-
ler bulunmaktadır (Cartwrigt, 2018).

Şekil 1. Ziguratlar 
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Şekil 2. Babil’in Asma Bahçeleri

Şekil 3. Babil’in Asma Bahçelerinden Bir Başka Görünüm

Sonraki dönemlerde Vikingler iç mekânlarının ısı yalıtımını yapmak ve ça-
tılarını güçlendirmek için çatılarının üstüne çim, ot ve diğer bazı bitki ekimi 
yapmışlardır. Ayrıca bazı kanıtlara göre birçok eski yerleşimde yeşil çatılara 
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benzer yapılar olduğu görülmüştür. Örneğin, Newfoundland’ da bin yıl kadar 
öncesine ait tipik İskandinav evlerinin yapısında bu çatılara benzer motifler göz-
lenmektedir. Araştırmalar sonucunda on üçüncü yüzyıl ait Fransa Benedictine 
Manastırı‘nın tepesine dikilmiş bitkiler ve ağaçlardan oluşan bahçeler olduğuna 
ait kanıtlar bulunmuştur. Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri, aşırı soğuk 
havaya karşı korunmak için sığınak evlerinde yeşil çatılara benzer çatı yapıları 
kullanılmıştır. Kuzey Amerika’da 18 ve 19. yüzyıllarda, bazı evlerde benzer ya-
pılar bulunmuştur. 1900’lerin başlarında, Almanya hükümeti kentsel alanlarda 
düz yeşil çatılar inşa ettirmiş ve yüzyıl boyunca bunu yapmaya devam ederek 
1970’lerde oluşan petrol krizi esnasında enerji tasarrufu için yeşil çatıların kul-
lanımını yaygınlaştırmıştır. Amerika New York’taki ilk yeşil çatı uygulaması 
1930’ların ortalarında Rockefellar Merkezi’nde yapılmıştır. Bu yapılar ilk ön-
celeri estetik amaçlı olup, daha sonra çevresel yararları dikkate alınarak geliş-
tirilmiştir.

Günümüzde tasarımda teknoloji ile birlikte binalarda yapısal özellikler 
gelişirken, ısınma, dış cephe yalıtımı ve bakım masrafları da artmaktadır. Ka-
labalık yerleşim yerlerinde konut ve sanayideki ısınma ve yakıt kullanımı ile 
kaynakların azalmakta ve çevre kirliliği artmaktadır. Çevre için doğada biyo 
çeşitlilik ve canlı yaşamının korunması için yenilenebilir enerji seçeneklerin 
araştırılması ve kaynakların tasarruflu kullanılması önem kazanmıştır. Alterna-
tif çözümler aranırken yerleşimlerde ve çevre üzerinde olumlu etkiler yaratan 
yeşil çatılar kullanılmaya başlamıştır. Binaların ısı yalıtımını da sağlayan bu ya-
pılar şehirleşmede olumsuz olan hava kalitesini ve kent ekolojisini iyileştirir ve 
yağmur suyunun yarattığı problemlere yenilikçi çözümler üretir. Örneğin; yeşil 
çatı sistemlerinde kullanılan güneş panelleri enerji üreterek bina içinde ek ener-
jiye katkıda bulunur. Yeşil çatılar, bu özellikleri ile sürdürülebilir binalarda yer 
alan önemli sistemlerdir (Karaosman, 2014). Yeşil çatılar, yapılan araştırmalara 
göre önce görsel daha sonra işlevsel yararlarından dolayı Almanya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Kore’de giderek daha da popüler olmuş ve kullanımı yay-
gınlaşmıştır (Koonce and Anater,2010). Ayrıca, Amerika ve Avrupa da estetik 
amaçlarla, insan sağlığına olumlu etkileri  ve çevreye olan yararlarından dolayı 
da tercih edilmektedir (Li et al.,2010). Alman Profesyonel Yeşil Çatı Derneği 
(FBB) tarafından yapılan bir çalışmada Almanya’da her yıl yaklaşık 8 milyon 
m² yeni yeşil çatının kurulduğu, bunların içerisinde  % 88’inin ekstensif yeşil 
çatılar, % 12’sinin intensif yeşil çatılar olduğu ve bu çatıların özellikle otopark-
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larda kullanıldığına dikkat çekilmiştir.   Almanya’ da yapılmış bir örnek binaya 
ait resim Şekil 4’de verilmiştir. ABD’de bu yapıların kullanımı çok yaygın olup, 
yapısal yükler, geçirgenlik (drenaj ve yeşil çatı yetişme ortamı), bitki seçimi ve 
bakımı gibi gereksinimler ve tasarım özelliklerini tanımlayan yapı standartları 
yayınlanmıştır (Erkul, 2012). Şekil 5’de fotoğrafı verilen St. Elizabeth Kampü-
sünde 2013 yılında yapılan ve 400.000 metrekarelik toplam alana sahip Ameri-
ka Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Merkezi sadece estetik açıdan değil, aynı 
zamanda atık suyla birleştirilerek yağmur suyunun yükününde korunmasını 
amaçlayan önemli bir proje olmuştur.

Şekil 4. Yeşil Çatı Sistemlerine Almanya’dan Bir Örnek

Şekil 5. Yeşil Çatı Sistemlerine ABD’den Bir Örnek



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

292

Yeşil Çatı Sistemleri Yapısı ve Planlanması

Yeşil çatı sistemlerini basit sistemlerden ayıran en önemli özellik bitkilerin 
bir kap, saksı, konteyner içine dikilmeyip, mühendislik hesaplamalarıyla kat-
manlı bir şekilde tasarlanarak oluşturulmuş bitki yetişme ortamına ekilmesidir. 
Yeşil çatı sistemlerinde yapılan temel katmanlar Şekil 6’da verilmiştir. Yeşil ça-
tıların planlanmasında çatı özellikleri önemlidir. Binalarda sistem planlanma-
sında sırasıyla;

•	 Binanın yapı özelliklerine göre taşıma kapasitesi ve eğimi hesaplanma-
lıdır.

•	 Bahçe ve çatı bakımı, güvenlik, depolama gibi ihtiyaçlar için araştırma 
yapılmalıdır.

•	 Çalışma güvenliği, bakım, kontrol çalışmalarının sağlanması için ön-
lemler alınmalıdır.

•	 Trafiğe açık alanlarda yeşil çatı sistemleri ile bu alanlar birlikte proje-
lendirilmelidir.

•	 Terasın kullanım amacı belirlenerek, rekreasyon, sağlık amaçlı kulla-
nım, güneş panelleri uygulaması gibi farklı işletmeler için önlemler alın-
malıdır.

•	 Yeşillendirilen yüzeylerde bitki, çakıl, toprak, dolgu, seramik yüksekli-
ği, yalıtım ürünlerinin bağlantısı için planlama yapılmalıdır.

 
Şekil 6. Yeşil Çatı Sistemleri Kesiti
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 Yeşil çatı sistemlerinde olması gereken bileşenler:

•	 Belirli yapıda uygun küçük ya da büyük yapıda seçilmiş bitki örtüsü 
(yapılacak yeşil çatı yapısına göre),

•	 Toprak ekim ve yetiştirme ortamı (özel yapıda seçilmiş toprak, kil,kum 
vb.),

•	 Suya nüfuz etmesi için kökleri ve yetiştirme ortamını içeren bir filtre 
bezi,

•	 Bir drenaj tabakası (suyun sistem içinde kalmasına olanak veren yalıtıl-
mış yapı),

•	 Su yalıtımı ve membran sistemi

•	 Çatı yapısıdır (Labuschagne,2016). 

Sistemde yeşil çatı tabakaları yapım aşamalarına göre planlanarak yapıl-
maktadır ve bu tabakalar Şekil 7’de şematik olarak gösterilmiştir.

Şekil 7. Yeşil Çatı Sistemi Bileşenleri

Projelendirilme aşamasında ilk olarak binanın bu yükü taşıma kapasitesi 
hesaplanmalıdır. Bina çatısında 1 – 5° eğim tavsiye edilmektedir. Yeşil çatı çe-
şidine göre intensif yeşil çatı sistemlerinde eğimsiz çatılarda sorun olmazken, 
ekstensif yeşil çatı planlanırken, 5° ve üzeri eğimlerde özel olarak geliştirilmiş 
ürünler kullanılmalıdır.
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Bitki örtüsü

Oluşturulacak bitki örtüsü ekim yapılacak bina cephe ya da çatı özellikle-
rine, büyüklüğüne, yerleşim yerinin rakımına, iklim koşullarına, gece gündüz 
sıcaklık farkına, hâkim rüzgâra, yağış ve buharlaşma miktarına, güneş alma du-
rumuna, sıcaklık ortalamalarına ve bölgeye özgü elverişli bitki çeşitliliğine göre 
değişmektedir. Seçilecek ideal bitkiler ve bitki örtüsü;

• Kuraklığa, zemine, bina yüksekliğinde yetişme olanaklarına uygun ol-
malı, 

• Gece-gündüz ve yaz-kış mevsimsel ısı farklarına bağlı ısı toleransına 
sahip, şok ısı derecelerine dirençli,

• Çatıya uygulanacak ilave yüke karşı düşük hızla büyüyen, ilave fazla 
ağırlık oluşturmayan,

• Kendi kendine tohumlama özelliğine sahip, fazla bakım vb. istemeyen,

• Rüzgâra dayanıklı ve ani ve aşırı büyüme koşullarında hayatta kalma 
konusunda dayanıklı olmalıdır (Skinner, 2014). 

Ekim Ortamı (Toprak)

Ekim ortamı yapısal olarak toprak, sentetik olarak üretilen malzemeler, kil 
ve minerallerden oluşan bir karışımdır. Bitkilerin tutunmasını sağlamak için 
zeminin emicilik özelliği dikkate alınarak hafif malzemeler kullanılmaktadır 
(Skinner, 2014). Yeşil çatı sistemlerinde oluşturulacak ekim ortamı aşağıdaki 
özelliklere sahip olmalıdır;

•	 Bitkilerin kök sistemlerinin tutulumunu sağlayan kararlı sağlam bir or-
tam sağlanmalı,

•	 Aşırı yüklenmeyi önlemek için zemin mümkün olduğunca hafif olmalı,

•	 Su geçirgenliğine uygun malzeme seçilmeli,

•	 Bitki köklerinin suyu tutması sağlanmalı,

•	 İlave gübre mineral ve besin sağlanmalı, fazla bakım gerektirmeyen 
malzemeler seçilmeli,

•	 Çürümeye karşı ve nem dengesinin korunmasını sağlamak için göze-
nekli ızgaralı sistem kurulmalı,
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•	 Bitkilerin ve ortamın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerine sahip 
bitki örtüsünü çatı sistemine döşemek için çalışmalar yapılmalıdır.

Koruyucu ve Nem Tutucu

Sistemde çatı kaplaması PVC ya da farklı bir malzeme kullanılarak koruyu-
cu bir tabaka oluşturulmalı ve fazla suyun düzenek içinde tutulmasının sağlan-
ması için yağış, buharlaşma, zemin özellikleri, sıcaklık ortalamaları ile alınan 
veriler ışığında hesaplamalar yapılmalıdır (Labuschagne, 2016).

Drenaj Tabakası

Tasarımda suyun homojen dağılması, bitki köklerinin çürümesinin engel-
lenmesi, yeterli su akışı için ve yağmur suyunun akışının dengeli olması için 
tasarım yapılmalıdır.

Koruyucu Tabaka

Köklerin korunması ve çatının yalıtımı için koruyucu tabaka gereklidir. 
Çatı membranı, hasarlara karşı korumaya ihtiyaç duyar, bunun için koruyucu 
tabaka olarak sert bir yalıtım malzemesi oluşturmak üzere hafif beton levha, 
bakır folyo, kalın plastik levha, vb. malzeme ile koruyucu tabaka oluşturulur.

İzolasyon

İzolasyon, binanın sıcaklığını düzenlemeye yardımcı olur, bunun için eko-
nomik hafif ve dayanıklı farklı malzemeler kullanılır. 

Su Yalıtımı

Duvarlarda zemin ve tavanda nemi yakalamak ve çatıların ömrünü uzatmak 
için dayanıklı hafif bir malzeme ile yalıtım yapılmalıdır.

Sulama yapısı

Sulama, yağmur suyunun drenaj tabakasında depolandığı bölümdür. Ça-
tılarda kullanılabilecek farklı sulama yapıları vardır. Zemin üzerine genellikle 
polipropilen fiber mat sistem tabanına doğrudan yerleştirilebilen bir tür su depo-
lama düzeneği yapılır. Yapıyı sağlamlaştırmak için kil ile drenaj yapısı ekimin 
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kısmına kadar doldurulur. Çatı üzerinde yağmur suyu bitki ortamı tarafından 
emilir, çürüme oluşmaması için kalan fazla su akar ve sulamanın verimli olması 
sağlanır (Labuschagne, 2016). 

YEŞİL ÇATI ÇEŞİTLERİ

Yeşil çatılar yapım aşamalarına göre ekstensif (seyrek), intensif  (yoğun) ve 
yarı intensif yeşil çatılar olarak 3 grupta incelenebilirler. Bitki yetişme ortamı-
nın yapısı, derinliği, bitki sıklığı bitki türleri, ekili yüzey alanı yapısı ve uygu-
lanan dikey yükler ile yapım aşamalarında kullanılan materyaller ve binaların 
kullanma amacı bu sınıflandırmada rol oynar (Lanham, 2007). Yeşil çatılar hem 
estetik, eğlence ve sosyal faydaları, hem de biyo çeşitlilik ve habitat için yaşam 
ortamı oluşturur. Bu yapılar şehirlerde bina cephe ve çatılarında doğal yaşam 
için alternatif sunmaktadırlar  (Lanham, 2007).

Ekstensif (Seyrek) Yeşil Çatılar 

Genellikle toprak taban kalınlığı az ve ek sulama gerektirmeyen drenaj 
özelliklerine sahip yapılardır. Sonradan çatı sistemlerine ek olarak yapıldığın-
dan güneş radyasyonu ve hava koşullarına karşı koruma sağlayarak çatının 
ömrünü uzatırlar. Ekstensif  (seyrek) yeşil çatıdaki bitkiler genellikle hafif, az 
köklü küçük bitkiler olup çim, ot, yosun, sedum ve sulu meyveler bunlara örnek 
sayılabilir. Ekstensif (seyrek) yeşil çatı yapı katmanları Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8. Ekstensif Çatı Yapı Katmanları
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Ekstensif yeşil çatıların sağlamış olduğu belli başlı avantajlar aşağıda ve-
rilmiştir;

• Çatıya binen yük hafif olduğundan çatının fazladan herhangi bir güçlen-
dirmeye ihtiyacı yoktur. 

• Genellikle büyük yüzölçüme sahip alanlara uygulanır. 
• 0 ila 30o arasında eğime sahip çatılar için tercih edilirler. 
• İntensif (yoğun) çatılara göre ek ünite gerektirmediğinden ekonomik 

olarak uygundurlar.
• Sulamaya gerek duymazlar. 
• İntensif (yoğun) yeşil çatılara göre az tabakalı olup, daha düşük derece-

de teknik uzmanlık gerektiren sistemlerdir. 
• Bitki örtüsü özelliğinden fazla bakım gerektirmezler. 
• Planlaması daha kolay olup, basit sistemlerdir (Erkul, 2012) Bu düzen-

lemelere göre yapılmış Şekil 9’da ekstensif çatı uygulamasına bir örnek 
verilmiştir.

Şekil 9. Bronx County Adliye Binası Yeşil Çatı Sistemi
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Yarı İntensif Yeşil Çatılar

Yarı intensif yeşil çatı sistemleri küçük otsu bitkiler, çimler ve küçük çalı-
lardan oluşan bitki örtüsüne sahip yapılardır. Yarı intensif yeşil çatı bitki yetiş-
tirme ortamı tabakası derinliği 15-30 cm olmaktadır. Bu sistem,  ekstensif yeşil 
çatı sistemlerinden daha fazla yağmur suyunu tutabilmekte ve daha zengin bir 
biyo çeşitlilik ve habitat potansiyeli sunmaktadır. Orta düzeyde bir bakım gerek-
tirme olup, kaliteli bir bahçe yapısındadır. Gerekli toprak neminin sağlanması 
için periyodik bakım ve ara sıra sulama gerekir. Bu yapılara örnek bir uygulama 
Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10. Philadelphia Halk Kütüphanesi Yeşil Çatı Sistemi

İntensif Yeşil Çatılar

İntensif yeşil çatı sistemleri ekstensif yeşil çatı sistemlerinden daha fazla 
derinliğe sahip bitki yetiştirme ortamına ihtiyaç duyarlar. Bu ortamda büyük ve 
çok yıllık bitkileri, çim, çalılıklar ve ağaçları, sebze meyve bitki grupları yeti-
şebilir. Haşere, hayvan ve yabani otlar yer seviyelerindeki klasik bahçelerden 
daha azdır. Sistemdeki yetişen bitkiler yoğun sulamaya, budamaya ve gübrele-
me gibi bakımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle sulama ve drenaj sistemle-
rinin çatı yapısında yapabileceği aşırı yüklenme olasılığını azaltmak için tedbir-
ler alınmalıdır. Ayrıca bu sistemler teknik servise ihtiyaç duymaktadır. İntensif 
çatılarda tabaka kalınlığı ve kullanılan malzemeler çeşitlilik göstermekte olup, 
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örnek yapı kesiti Şekil 11’de verilmiştir. Bu çatı çeşidine örnek olarak uygulama 
yapılan bir bina Şekil 12’de verilmiştir (greenroofplan,2018).

Şekil 11. İntensif Çatı Yapı Katmanları 

Şekil 12. İntensif Çatı Uygulaması

Yeşil çatı çeşitlerinde yapısal özellikler bina yapısı ve kullanım amacına 
göre değişiklik göstermektedir ve Tablo 1’de sınıflandırma verilmiştir (www.
green-urbanscape.com.tr).
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Tablo 1.Yeşil Çatı Sistemlerinin Yapısal Özellikleri

Yapısal Özellik Ekstensif Yeşil Çatı İntensif Yeşil Çatı

Bitkilendirme Sedum, çim, ot, küçük 
bitkiler

Çim, süs çalıları, ağaçlar

Yükseklik <15cm 25-100cm

Sulama Yağış yeterli olmakta Her zaman gerekli

Ağırlık 50-150 kg/m² 250-1000 kg/m²

Yürüme olanağı Yok/Sınırlı Bazı yapılarda araç trafiğine de 
açık

Su tamponu 4-12mm 18-39mm

Çatı yük kapasitesi Mevcut çatı sistemleri 
yeterli

Ekstra güçlü çatı yapısı gerektirir

Bakım Çok az Gübreleme, temizleme, bakım 
gerekli

Çatı eğimi 45 dereceye kadar 
olabilir.

Düz veya teraslar şeklinde 
yapılır.

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

Yeşil çatı sistemlerinin genel olarak estetik, görsel, çevre koruma ve ekono-
mik amaçlı birçok yararı bulunmaktadır. Ayrıca kişisel ya da toplum sağlığı için 
faydalı bir zemin oluşturmaktadır.

Estetik Amaçlı Avantajları

Aşırı nüfus artışı ve kentleşmenin sonucu olarak oluşan yüksek binaların 
olduğu büyük kentlerde azalan yeşil alanlar için çözüm sağlamaktadır.  Burada 
yaşayan insanlar için estetik bir yapı ve ortam, ayrıca olumlu psikolojik faydalar 
sağlar (Oberndorfer et al. 2007). Yeşil çatılar tedavi merkezi olarak kullanılarak, 
stresin azaltılması, kan basıncının düşmesi, kas gerginliğinin giderilmesi ve po-
zitifliğin artması, sakinleştirme etkisi ve spor ve sosyalleşme ortamı oluşturma 
gibi sağlık üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır (Amerikan Bahçe Bitkileri Te-
rapisi Derneği, 2014). Bu ortamlarda hobi amaçlı bitki yetiştirme imkânı da sağ-
lanmaktadır. Böylece binaların görselliğine katkıda bulunarak değerini arttırır.
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Ekonomik Avantajlar

•	 Çatı Bakımı: Çatıdaki yeşil çatı sistemi ile güneş radyasyonu ultraviyole 
ışınlarının etkisi ve zararlı etkilerinin azaltılması mümkündür. Yalıtım 
etkisi ile çatı ömrü uzatılmış olur.

•	 Enerji tasarrufu: Bu yapılarla ısı yalıtımı yapılarak iç mekânlar da ısıtma 
soğutma giderlerinde iyileşme olmaktadır. Fazla kurak yerlerde ılıman-
laştırma, soğuk kuru iklimlerde ısıtmaya yardımcı olur.

•	 Yeşillendirme ile zeminden buharlaşma olarak fazla ısının azaltılmasına 
yardımcı olur.

•	 Yapım aşamasında kaybedilen doğal toprağın içeriğine katılan özel ka-
rışımlar ile bitki toprağı olarak geri kazandırır.

•	 İş imkânı: Bu yapılarda inşaat, tasarım mimari, peyzaj bahçe bakımı 
konularında personele ihtiyaç duyulduğundan iş imkânı sağlar (Juric, 
2016).

Çevreye Olan Avantajları

•	 Yağmur suyunu, sulamada kullanarak atıksu yükünü azaltır. Bitki orta-
mı toprak kalınlığı ile orantılı olarak yaklaşık %10,15 oranında yağmur 
suyunu tutmaktadır. Yağmur suyunun büyük bir kısmı bu yapılarda bit-
kiler tarafından alınmakta bitki  toprağı sürekli nemlendirilerek, fazla-
dan sulamaya gerek duyulmadan bitkiler beslenmektedir. Fazla gelen 
yağmur suyu ise depolanmayarak yavaş ve kontrollü bir şekilde tahliye 
edilmektedir. Bu yağmursuyu depolanarak sulama amaçlı ya da bina içi 
sifonlarda da kullanılabilir.

•	 Bitki fotosentezi ile oksijen sağlar ve hava kirliliğini engelleyerek rüz-
gâra bağlı olarak tozu tutar. Bitkiler için oluşturulan zemin sayesinde 
buhar geçirim özelliğiyle yapının nefes alması ve fazla nemin atılması 
sağlanırken dolaylı olarak bina içi hava kalitesi mikro düzeyde artmış 
olur ve karbon salınımı yeşil bitkiler sayesinde azalır.

•	 İzolasyon ile çatı yüzeyinin ısısını düşürerek, serin ortam, soğuk hava-
larda ılıman bir hava yaratarak da ısı yalıtımına yardımcı olarak enerji 
giderlerinde tasarruf sağlar. 

•	 Yeşil çatılar, sesi emerek gürültüyü azaltır ve ses yalıtımı sağlar.
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•	 Yeşil çatılar mimaride kalitenin artmasını sağlar. 

•	  Hava kirliliğine çözüm olarak kirliliğe neden olan gazları, toz ve par-
tikülleri ve eser miktarda ağır metalleri toprakta absorblayarak, dolaylı 
olarak sera gazlarını azaltır. 

•	 Yeşil çatıların yapımında geri dönüşümlü malzemeler kullanılabilir. 

•	 Yeşil çatılar, kaybedilen yaşamsal toprağın geri kazanılmasını sağlar, 
çatı ve yapının ömrünü uzatır ve binanın yenileme bakım giderlerini 
düşürür.

•	 Yeşil çatılar ısı ve alev geçirmediğinden yangına karşı güvenlidir. 

•	 Atıl alanları işlevsel duruma getirir, tarıma teşvik eder. (www.istanbul-
teknik.com)

•	  Çatıyı ve taşıyıcı yapıyı mekanik hasarlardan korur, fazladan yük oluş-
turmaz. 

•	  Yapının yangın korunumunu yeşil alanlar ile en üst düzeyde sağlar..

Yeşil Çatı Sistemlerinin Dezavantajları

Yeşil çatı sistemlerinin avantajları yanında dezavantajları da bulunmaktadır.

•	 Geleneksel çatılardan daha fazla ilk yatırım ve bakım maliyeti gerekir.

•	 Çatıdaki yük miktarında artış meydana gelebilir, metrekareye ortalama 
50-200 kilogram fazladan yük binmekte ve bakım masrafları artabil-
mektedir.

•	 Ekstra bakım gerektirdiğinden bitki budama, ayıklama gübreleme vb. iş 
gücü gerekir.

Dezavantajlarına rağmen avantajları değerlendirildiğinde sürdürülebilir 
çevre koşullarının bir gereği olarak yeşil çatı sistemleri yaygınlaştırılmalıdır. 
Çağın gereği olarak bu tür yapıların çevre bina korunması altında değerlendiril-
mesi yapılarak yönetmelik ve standartlarla desteklenmektedir. 

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 
MADDELERİ

Yeşil çatı sistemleri dünyada yaygınlaşmakta Türkiye’de ise yeni yeni uy-
gulanmaya başlanmıştır. Bu sistemler avantajları dolayısıyla kullanımının yay-
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gınlaştırılması için yönetmeliklerde bazı maddelerin içinde değinilmiş ve ihti-
yaca göre zamanla genişletilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 27.09.2017 Tarih ve 30223 sayılı Su Yalıtımı 
Yönetmeliğinde Resmi Binalarda bu yapılara ilişkin yönetmelik maddeleri aşa-
ğıda verilmiştir:

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalarda yapı elemanlarının 
muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, da-
yanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle sürdürülebilirlik, sağlık ve kulla-
nım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alı-
nacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yeni yapılacak binaların toprakla temas 
eden temel, döşeme ve bodrum duvarlarında, çatılarında, balkon ve ıslak hacim-
lerinde yapılacak su yalıtımının esaslarını kapsar.

(2) Mevcut binalarda su yalıtımı gerektiren tadilat yapılması veya su etki-
sine karşı yalıtım ve/veya drenaj önlemi alınması hâlinde bu Yönetmelikteki 
esaslara uyulur.

MADDE 14 – (1) Balkon ve çatılarda uygulanacak yalıtım detayları; yü-
zeyin eğimi, alanı, kullanım amacı, çatının türü, bitkilendirme yapılıp yapıl-
mayacağı, maruz kalacağı en düşük ve en yüksek sıcaklıklar, rüzgâr yükleri, 
yağış miktarı, güneşin zararlı ışınları gibi iklim koşullarına bağlı etkiler dikkate 
alınarak belirlenir.

(2) Toprak veya dış hava ile temas eden eğimli çatılar, teras çatılar (gezilen 
veya gezilmeyen) ile balkon ve benzeri alanlardaki su yalıtım tedbirleri, basınç-
sız su etkisi dikkate alınarak tasarlanır.

(3) Çatı ve balkon yüzeylerinde suyun birikmemesi ve yapıdan uzaklaştırıl-
ması amacıyla döşenen tahliye sistemi, çatının kullanım amacı ve boyutları, ya-
ğış miktarı gibi özellikler dikkate alınarak tasarlanır. Çatılarda yağmur suyunun 
yapı içine alınmadan en kısa mesafeden bina dış cephesinden uzaklaştırılması 
esastır.(4) Binaya bitişik olarak, çevresinde uygulanacak zemin kaplamaları, 
yağmur sularının uzaklaştırılması ve filtrasyonuna imkân sağlayacak şekilde 
uygulanır. 

MADDE 15- (1) Balkon ve çatılarda alınacak yalıtım önlemleri, maruz ka-
lınan yağış sularının yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik drenaj/tahliye sistemle-
ri dikkate alınarak oluşturulur.
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(2) Yaşam alanları ile dış ortam arasındaki bina zarfının bir bölümünü oluş-
turan teras veya eğimli çatılarda; ısı yalıtımı ve su yalıtımı detayları birbirleri 
ile uyumlu olacak şekilde bir bütün olarak ele alınır ve birlikte tasarlanarak 
uygulanır.

(3) Teras çatılarda olduğu gibi düşük eğime sahip yüzeylerde ısı yalıtım 
malzemesinin su yalıtım katmanının altında kullanılması durumunda; detayda 
kullanılacak ısı yalıtım malzemesi oluşan yükün etkisiyle deformasyona uğra-
yıp hasar görmeyecek şekilde yeterli dayanıma sahip olur.

(4) Çatı detaylarında kullanılacak olan su yalıtım malzemesinin su buharı 
geçirgenlik özellikleri dikkate alınarak, gerekmesi durumunda, sıcak tarafta bu-
har kesici katman kullanımı ve/veya kesintisiz olarak devam eden havalandırma 
boşluğunun oluşturulması gibi ilâve tedbirler alınır.

Bu maddeler kapsamında düzenlemeler yapılarak gerek bina gerek imar 
konusunda gelişmeler izlenmektedir. Örneğin İstanbul ve Bursa gibi şehirleri-
mizde Büyükşehir İmar Yönetmeliği düzenlenirken yeşil çatı ve çatı sistemleri 
hakkında maddeler ilave edilmiştir.

SONUÇ

Yeşil çatı sistemleri sürdürülebilir bir çevre için yaşam kalitesinin arttırıl-
ması açısından kaçınılmaz fırsatlar sunmaktadır. Bu sistemler özellikle görsel ve 
fiziksel olarak insan ile doğa bütünlüğünü sağlayarak kaliteli bir yaşam sağlar. 
Yüksek binaların verdiği konforu yeşillendirme ile desteklemektedirler. Hava 
kalitesini iyileştirme, bitki ve habitat ortamı sağlama, çatı ve cephelerin ömrünü 
uzatma, şebeke sularındaki yükü azaltma, insanlar için alternatif hobi, tarım ve 
sağlık ortamı oluşturma gibi yararları ile yeşil çatı sistemlerinin yapımı çağdaş 
yaşamda ihtiyaç haline gelmektedir.  
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MİKROKİRLETİCİLER’ İN İZLEME–ANALİZ 
VE ARITIM YÖNTEMLERİ
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1-2Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
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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) özelliklere sahip, fiziko-
kimyasal 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 yönleriyle 
ortaya konamamış (zenobiyotik), litrede ya da metreküpte pg/ng/µg/mg merte-
belerinde varlık gösteren ve de henüz yasal statüsü olmayan yeni kimyasallardır 
(Emmanuel ve ark., 2004, Verlicchi ve ark., 2010, Deblonde ve ark.,2011,Yaşar 
ve ark., 2013, Nas ve ark.,2017) . Farmasotikler, kişisel bakım ürünleri (PPCP), 
veteriner ilaçları pestisit türevleri, EDC ler ve bunların metabolitleri ile sol-
ventler, yüzeyaktif maddeler (Katyonik, anyonik, non iyonik) radyonükleidler,  
ağır metal türevleri, uyuşturucu maddeler gibi mk sınıfından olan pek çok grup 
bileşik ile bunların metabolitleri üretim ve tüketimleri sonrasında çevreye salın-
makta ve alıcı ortamı tehdit etmektedir. Geniş bir yelpazede ekosisteme sürekli 
olarak salınan mk ‘lerin ülkemizde ve dünyada kontrol altına alınabilmesi ön-
celikli problemler arasındadır. Bu probleme çözüm bulabilme adına, mk’lerin; 
doğru bir şekilde izlenmeleri (akibet) ve tespit edilebilmeleri (analiz yöntemle-
ri) ,akabinde de etkin arıtım yöntemlerinin hayata geçirilmesi önemlidir. Arıtım 
yöntemleri olarak; günümüzde tek başına bir yöntemin kullanılmasının yerine 
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hibrit yöntemlerin sürekli geliştirilerek kullanılması daha fazla tercih edilmek-
tedir. Bu yöntemler arasında; adsorbsiyon ve iyon değiştirme, MBR prosesler, 
ileri oksidasyon (kombinozonyöntemleri / iyonlaştırıcıradyasyon / ıslakhava / 
sonokimyasaloksidasyon / fotokimyasal oks. / fenton ve versiyonları) ile bunla-
rın ortak kombinasyonları sayılabilir.

SURVEILLANCE-ANALYSIS AND TREATMENT METHODS OF 
MICROPOLLUTANTS

Abstract: As a result of both anthropogenic and industrial activities, che-
micals with toxic, ecotoxic (acute/chronic) and endocrine-disrupting (EDC) 
features that cause problems in terms of treatment due to very different physi-
cochemical properties are called micropollutants (MP), in spite of mixing with 
water, waste water and treatment sludges at very low concentrations. MP and or-
ganic-origin micropollutants (OMP) are new chemicals with presence accepted 
by the EPA, which threaten human and environmental health in serious dimen-
sions, with all aspects of their effects not fully known (xenobiotic). They occur 
in the order of pg/ng/ µg/mg per liter or meter cube and have no legal status 
yet (Emmanuel et al., 2004, Verlicchi et al., 2010, Deblonde et al., 2011, Yaşar 
et al., 2013, Nas et al., 2017). Many group compounds in the MP class such 
as pharmaceuticals, personal care products (PPCP), veterinary drugs, pestici-
de derivatives, EDC and their metabolites, along with solvents, surface active 
materials, (cationic, anionic, non-ionic) radionuclides, heavy metal derivatives 
and drug materials and their metabolites are released into the environment after 
production and consumption and threaten the receiving environment. Continu-
ously released into the ecosystem with a broad spectrum, MPs are among the 
priority problems that need to be taken under control in Turkey and in the wor-
ld. In the name of solving this problem, it is important to accurately monitor 
(aftermath) and identify (analysis methods) MPs followed by development of 
effective treatment methods. For treatment methods, today rather than using one 
method alone, continuous development and use of hybrid methods are chosen 
more often. Among these methods are adsorption and ion exchange, MBR pro-
cesses, advanced oxidation (combined ozone methods/ionizing radiation/wet 
air/sonochemical oxidation/photochemical oxidation/Fenton and versions) and 
their combinations may be listed.
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GİRİŞ 

Son yıllarda Dünya’daki nüfus artışı, kentleşme, iklim değişimi ve çevre 
kirliliği gibi sorunlardan dolayı meydana gelen su kıtlığı, toplumun sürdürüle-
bilir kalkınması için sorun teşkil etmektedir (Luo ve ark., 2017). Pek çok ülke 
mevcut su kaynaklarının sınırlarına yaklaştığından, kentsel atık suyun yeniden 
kullanımı, mevcut su kaynaklarının korunması sürdürülebilir su yönetimi için 
çekici bir seçenek haline gelmiştir (Bunani ve ark., 2015). 

Ancak konvansiyonel sistemlerle arıtılmış kentsel atık suların içeriğindeki 
bozunmaya karşı dirençli mikrokirleticilerin ve mikrobiyal kirleticilerin varlı-
ğı atıksuyun arıtıldıktan sonra yeniden kullanımında ana engeldir. Bu nedenle 
kentsel atıksuların yeniden kullanımı adına geri kazanımı için yüksek verimle-
re ulaşabilen arıtım teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır (Yaşar, 2016; Luo ve 
ark., 2017;  Zhang ve ark., 2017). 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Günümüzde atıksuların uygun şekilde arıtılarak farklı amaçlarla (tarımsal, 
kentsel vb.) yeniden kullanılmasına yönelik çalışmalar hızla artmaktadır. Bu da, 
içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinde yasal olarak düzenlenmiş konvansiyo-
nel kirleticilerin yanısıra henüz yasal olarak düzenlenmemiş, ancak çevre ve 
insan sağlığı üzerinde etkileri olan mikrokirleticiler ve mikrobiyal kirlilik üze-
rinde araştırmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle USEPA tarafından 
“yeni kimyasallar” olarak nitelendirilen mikrokirleticiler grubunda yer alan ve 
halk sağlığı riskleri taşıyan , PPCP olarak gruplandırılan kişisel bakım ürünleri 
ve farmasotikler , EDC (Endocrine Distruptive Compounds) olarak anılan en-
dokrin bozucu bileşikler ( Deblonde ve ark., 2011) ile pestisitler ve endüstriyel 
kimyasallarla ilgili çalışmalar öne çıkmaktadır. Gerek kentsel atıksuların miktar 
olarak endüstriyel atıksulardan çok daha fazla olması ve yeniden kullanım için 
daha büyük bir potansiyel sunması, gerekse bu tür kirleticilerin etkileri hakkın-
da daha az bilgi birikimi olması, mikrokirleticilerin teknik ve ekonomik açıdan 
uygun ileri arıtım yöntemleriyle giderimi hakkındaki çalışmaların önemini git-
gide artırmaktadır. Atıksularda bulunan ilaç atıkları, hastane atıkları, veteriner-
lik ilaçları (özellikle steroidler ve antibiyotikler), yasadışı ilaç ve uyuşturucular 
ve tarım endüstrisi atıkları ve PPCP lerin vb varlığı atık suların yeniden kulla-
nımı için daha ileri arıtımları mecbur hale getirmiştir. Farmasötikler genelde 
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antibiyotikler, analjezikler (aspirin ve ibuprofen gibi ağrı kesiciler), asetamino-
fen, lipid düzenleyiciler, antidepresanlar, anti-epileptikler ve başka pek çok ilaç 
etken maddesini kapsamaktadır. PPCP ise kozmetik, parfümeri ürünleri, sivilce 
ilaçları, sinek/böcek öldürücüler, losyonlar, deterjanlar ve buna benzer ürünleri 
içermektedir. Endokrin bozucu bileşikler (EDC) ise vücut endokrin (ya da hor-
mon) sistemini bozan ve insanlarda ve hayvanların üreme, gelişim, sinirsel ve 
bağışıklık sistemlerinde olumsuz etkilere yol açan kimyasallardır. Doğal ya da 
yapay çok sayıda kimyasalın uyarma (stimulation) veya baskılama (repression) 
yoluyla, ya da doğal bir hormonu taklit ederek (mimic) endokrin sisteminde 
bozukluklara yol açtığı bilinmektedir. Bu kimyasallar arasında çeşitli farma-
sötikler, dioksin ve dioksin-benzeri bileşikler (PCDD/F), poliklorlu pestisitler 
(PCB), DDT ve diğer pestisitler, polibromlu difenil eterler (PBDE), bisfenol 
A (BPA) ve çeşitli fitalatlar sayılabilir. EDC’ler günlük kullanımdaki pek çok 
maddede (plastik şişeler, metal gıda kutuları, deterjanlar, alev geciktiriciler, gı-
dalar, oyuncaklar, kozmetik ürünler, pestisitler vb.) bulunabilmektedirler. Bazı 
çalışmalar EDC’lerin, özellikle organların ve sinir sisteminin gelişme evresinde 
olduğu doğum öncesi ya da doğum sonrası ilk gelişme dönemlerinde daha bü-
yük bir risk oluşturduğunu göstermiştir ki bu etki teratojen etki olarak bilinir.

Mikrokirletici olarak bunların haricinde mikroplastikler de artık günümüz-
de fazlasıyla dikkat çeken ve üzerinde sayısız araştırma yapılan bir konu haline 
gelmiştir.Bilindiği gibi  plastikler genel olarak, hidrofobik yüzeye sahip olup, 
yüzücülük, kirleticileri taşıma potansiyelleri, PCB ve DDT gibi kalıcı organik 
kirleticileri (KOK’lar) absorplayabilmeleri, UV foto-oksidatif bozulma  gibi 
özellikleri bulunan organik polimerik ürünlerdir (Hidalgo-Ruz ve diğ., 2012, 
Wright ve diğ., 2013). Tek bir plastik malzeme parçalanarak milyonlarca mik-
ro-nanoplastik parçacıklarına dönüşebilmektedir. Bu parçacıkların çoğu su yü-
zeyinde yüzebilirken bir kısmı da çeşitli yollarla sedimentlere kadar inebilir. Bu 
parçacıklar büyüklüklerine göre nanoplastikler (NP) (<1μm), mikroplastikler 
(MP) (<5mm) ve mezoplastikler (>5mm) olmak üzere üç ana grupta kategorize 
edilmektedir (Yurtsever, 2017). Yapılan araştırmalarda herhangi bir alıcı ortama 
atıksu arıtma tesislerinden 50.000 ila 15 milyon parçacık arasında mikroplastik 
deşarjı olabileceği gösterilmiştir (Gasperi ve diğ., 2018).

Gerek doğal gerekse antropojenik kaynaklı olabilen mikrokirleticiler, su 
ve atıksularda çok düşük konsantrasyonlarda bulunmalarına rağmen (miktarları 
küçük etkileri büyük) kronik toksik, (mutajenik, teratojenik, karsinojenik) ve/
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veya endokrin bozucu(EDCs) etkiler gösterebilen, fizikokimyasal özellikler açı-
sından da birbirinden oldukça farklı olan, arıtılabilirlik bakımından da “sorunlu” 
kimyasallardır. Kantitatif miktarları düşük olmasına rağmen; suda ve toprakta 
parçalanabilirlikleri zor (refraktör) , kalıcılıkları uzun süreli (persistent / perma-
nent ) ve de büyük bir kısmı organik menşeli olan bu mikrokirleticiler atıksulara 
karışarak arıtma tesislerine,toprağa,yeraltısularına ,çamur ve sedimentlere ve 
hatta içme sularımıza kadar sızıp, karışabilmektedirler. 

Biyolojik ve kimyasal parçalabilirlikleri çok zor olan mikrokirleticilerin 
suya veya atıksuya karışmasıyla ekosistem büyük zarar görür. Canlıların bünye-
lerinde de biyoakümülasyona neden olabilen mikrokirleticilerin çoğu toksik ve 
kanserojendir. Bu mk’lerin büyük bir bölümünü oluşturan farmasotik ve kişisel 
bakım ürünlerinin yaklaşık %70’e yakını evsel atık sulardan atılıyorken,%20 
civarı tarım ve hayvancılık ve de geri kalan kısmı da hastane ve sağlık kuruluş-
larından ileri gelmektedir.

Mikrokirleticiler; organik ve inorganik olmak üzere iki başlık altında ince-
lenirler. Organik mk’ler sınıfına; Pestisitler, poliaromatikhidrokarbonlar (PAH), 
Kalıcı Organikler (KOK) Hormonlar (Doğal veya sentetik) İlaçlar ve kişisel ba-
kım ürünleri (Antidepresanlar, antibiyotikler, kemoterapi ilaçları, şampuanlar, 
kremler) ,uyuşturucu ve narkotikler, mikroplastik gibi pek çok ürün girerken 
, inorganik mk’ler sınıfına ise; metaller-yarı metaller ve radyoaktif elementler 
(Kurşun, Kadmiyum, Cıva, Arsenik, Antimon, Radon, Uranyum, Radyonükle-
otidler) girmektedir.

Birçok omk aynı zamanda  EDC (Endokrin bozucu) etkiler göstermektedir. 
Bu gruba girenler arasında pestisit ( tiazinler, malatiyon, dieldrin, metoksiklor, 
DDT ve metabolitleri ) ve PCB’ ler de dahil olmak üzere organoklorin bileşikler, 
fenolik bileşikler, yüzeyaktif maddeler, ftalatlar, PAH( Poliaromatik hidrokar-
bonlar)’lar, sentetik steroidler, , dioksin ve türevleri (TCDD), pentaklorofenol, 
bisfenol A, nonifenol, butil, benzilftalat ve atrazin vb gibi organik kimyasallar 
sayılabilir. 

Ayrıca  boyutları 1-100 nm arasında olan nanopartiküllerin  son yıllarda 
tekstil, kozmetik, ilaç ve endüstriyel atık suların arıtımı gibi pek çok endüstride 
kullanıldığı bilinmektedir. Nanopartiküllerin ( NP) yaygın bir şekilde kullanıl-
ması ve  üretilmesi, doğada hızla birikmesine ve  ekosistemde toksik etki gös-
termesine neden olmaktadır. NP lerin toksistelerine ait bilgiler de kısıtlıdır. NP 
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lerin boyutları küçüldükçe yüzey alanları büyür. Özgül yüzey alanı, yüzey alanı 
, stabilizasyonu,NP lerin topoloji (pürüzsüz yapı) si ,destek malzemeyle ara yü-
zey oluşturulabilmesi ,katalitik reaktivite ve sensör teknolojisindeki kullanılış-
lıklarından dolayı kullanım yelpazeleri gün geçtikçe artmaktadır.Son yıllarda 
nano malzemelere radyoaktif ilaçlar yüklenerek vücud içerisindeki takipleri de 
yapılabilmektedir.

Dolayısıyla hem üretim hemde arıtım da çok tercih edilen ve ekotoksik 
oldukları bilinen NP ler artık MK’in önemli bir sınıfını hızla oluşturmaya baş-
lamıştır.

Mikrokirleticilerle ilgili olarak genel bir sınıflandırma Şekil-1 de gösteril-
miştir.

Şekil 1. Mikrokirleticilerin Genel Sınıflandırılması   
(Emmanuel ve ark.,2004, Yaşar ve ark., 2013)

Mikrokirleticilerin İzlenmesi

Omk ve imk’ların ekosisteme girdikten sonraki akibeti incelenirken; hava–
su-toprak ve sedimentteki birbirlerini etkileyen taşınım yolları ve her bir kom-
partmandaki alternatif dönüşüm yollarını çok iyi belirlemek gerekir. Aşağıdaki 
ard arda verilen şekil-2 ve 3 de özetlendiği üzere, havadan suya sudan havaya 
–toprak ve sedimente taşınım ve dönüşüm süreçleri mikrokirleticilerin  fi-
zikokimyasal özellikleri (Moleküler yapı ve kütlesi, erime-kaynama noktası, 
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buhar basıncı, uçuculuk, sudaki çözünürlük/hidrofilite, yağdaki çözünürlük/ 
lipofilite, su/sediment/-su/toprak-su/doğal yağlar arasındaki kısmi dağılım kat-
sayıları, logKow,KH,Koc,KD  değerleri )’ ne bağlı olarak flora ve faunada izle-
nebilmektedir.

Şekil 2 . Çevresel Ekosistemler ve Süreçler  ( Mill,T.,1980 )

Şekil 3. Mk’lerin Çevresel Ortamdaki Siklüsleri  (Okay, 2017)

Mikrokirleticilerin şekil 4 te de gösterildiği üzere ekosistemde kompart-
manlar arasındaki taşınım süreçleri/geçişlerin ya da döngülerin en önemli sebe-
bi yine fizikokimyasal özellikleridir.
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Şekil 4. Mk’lerin Ekosistemdeki Taşınımları (Okay, 2017)

Mikrokirleticilerin biyobirikime uğraması ya da uzun mesafelere taşınma-
sına etki eden faktörlerden birisi de lipofilite/hidrofilite oranından hareketle or-
taya çıkan katsayıların (logKow, BCF, BAF gibi) değerleridir ki şekil 5 te de gö-
rüldüğü gibi bu katsayıların değerleri arttıkça ekosistemdeki kalıcılık ve daya-
nıklılık (persistent/permanent) ve canlılardaki biyobirikim oranı da artmaktadır.

Şekil 5. Mk’ lerin Dayanıklılık ve Uzun Mesafelere Taşınımlarına Etki Eden Faktörler  
(Okay,2017)

Mikrokirleticilerin Analizi

Bilindiği üzere belirli konsantrasyon seviyelerine sahip olan makrokirleti-
cilerin analiz edilmesi için kullanılan BOI5, KOI,N,P,AKM vb. gibi standardize 
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edilmiş konvansiyonel temel kirlilik parametreleriyle mk’ların analizi mümkün 
değildir. Zira mikrokirleticiler çok küçük konsantrasyonlarda bulunduklarından 
dolayı (mikro/piko/nano) belirli konsantrasyon aralıklarına hitap eden makro-
kirleticiler için oluşturulmuş bu kirlilik parametreleriyle tespit edilemezler.

Farklı fizikokimyasal özellik gösteren yüzlerce mk, çok küçük konsantras-
yonlarda bulundukları için çoğu durumda analitik ölçümler ve cihazlar yetersiz 
kalabilmektedir.

Ayrıca her bir tür mk için gerek toksikolojik gerekse ekotoksikolojik (omur-
galı ve omurgasızlar üzerinde çalışılmış) veriler (LC50-LD50,BCF,BAF,logKow 
değerleri vs) le beraber alıcı ortama transfer, taşınım ve birikim mekanizmaları 
hakkında da halihazırda ortaya konmuş olan veriler yetersiz olup bu konular 
hızla çalışılmaya devam edilmektedir..

Omk’ ların analizi için  EPA-1694 metodu geçerlidir.

EPA 1694 Metodu, Aralık 2007’de mk’ların analizi için bir tarama yönte-
mi olarak yayınlanmış ve sulu katı ve biyokatı matrisleriyle kullanılmak üzere 
de geliştirilmiştir. Bu metoda göre omk’lar su-toprak-çökelti-sediment ve biyo-
katılarda GC/HPLC/MS/MS yöntemi ile  analiz yapılmaktadır. Özellikle mg-pg  
aralığına hitap edebilen teknolojik cihaz ve analiz yöntemleri kullanılmaktadır.1

Literatürlerde bu analiz yönteminin kullanıldığı pek çok çalışma mevcuttur. 
Bu yöntemin uygulandığı çalışmalardan birisinde, CW (sulak alan) mikrokoz-
mos sistemi kullanılarak, giriş ve çıkış örneklerinde ve akua kültür tesisinin tatlı 
su örneklerinde izlenen mk’lerin konsantrasyonları, SPE-HPLC-MS yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. (Barbosa ve ark., 2016b).

 Mikrokirleticilerin Arıtımı

İçmesuları, yüzeysel/yeraltısuları ve toprak/sediment de varlıkları tespit 
edilen bu mikrokirleticilerin konvansiyonel arıtma tesislerinin çıkış sularında da 
mevcut oluşlarıyla beraber; konvansiyonel arıtımlarla bunların arıtılamayacağı 
anlaşılmıştır.Zira dünyadaki mevcut bir çok kentsel atıksu arıtma tesisi (AAT) 
özellikle mikrokirleticileri gidermek için tasarlanmamıştır. Mikrokirleticilerin 
düşük konsantrasyonlarda bulunmaları ve kimyasal yapı olarak birbirlerinden 
çok farklı olmaları, biyolojik olarak parçalanmaya karşı dirençli olmaları (non-

1  https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/method_1694_2007.pdf
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biyodegratable/rekalsitrant) arıtma prosesleri boyunca belirleme ve analiz pro-
sedürlerini zorlaştırmaktadır. Adsorbsiyon, biyolojik oksidasyon, çöktürme ve 
filtrasyon vb konvansiyonel arıtma sistemleri gibi klor ve UV dezenfeksiyon 
işlemleri de mikrokirleticileri tamamen arıtamamaktadır. Mikrokirleticilerin gi-
deriminde klasik yöntemlerin yetersiz olduğu gözönünde bulundurulursa daha 
iyi giderim verimleri için ileri arıtım yöntemleri arasında koagülasyon-flo-
külasyon/flotasyon, aktifkarbon (GAC/PAC) ya da nano teknolojik ürünlerin 
kullanıldığı adsorbsiyon prosesleri /iyon değiştirme , fitoremidasyon, membran 
prosesler (MF, UF, NF ve TO ),MBR gibi tekniklerin yanı sıra özellikle de ileri 
oksidasyon yöntemlerinin (İOP) kullanılması kaçınılmazdır. Ayrıca tek başına 
membran filtrasyon ve İOP’ leri ile mikrokirleticilerin tamamen giderilememe-
si, toksik yan ürünlerin oluşumu (metabolitler), ticari ölçekte büyük maliyet 
(enerji vs ) ve ilave arıtım gerektirmesi sebebiyle  bu proseslerin teknik açıdan 
uygun olmamasından dolayı bu proseslerin iki ya da daha çok kombinleri tercih 
edilmektedir (Ganiyu ve ark., 2015). 

Bu arıtım yöntemlerine kısaca değinecek olursak;

•	 Fizikokimyasal arıtma

- Koagülasyon-flokülasyon ve flotasyon  (ön arıtım) 

- Adsorpsiyon

- İyon değişimi 

•	 Fitoremidasyon

•	 Biyolojik arıtma  ( ekilmiş sulak alanlar ile doğal arıtım) 

•	 Membran prosesleri (MF,UF,NF,RO) 

•	 İleri oksidasyon prosesleri ve Hibrit Prosesler  

Fizikokimyasal Arıtma

a- Koagülasyon- Flokülasyon ve Flotasyon

Kendi ağırlıkları ile çökelemediği için suda asılı olarak kalan katı parça-
cıklara kolloid adı verilmektedir. Koagülantlar suya ilave edildiğinde kolloi-
dal taneciklerin stabilitelerini değişik şekillerde bozarlar ve bir araya gelerek 
büyümelerini kolaylaştırırlar. Bu şekilde bir araya gelen taneciklerin boyutları 
büyür ve daha kolay çökelebilir bir yapı kazanır. Suya koagülant madde ilavesi 
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işlemine ise koagülasyon adı verilmektir. Bu işlem tek başına mk arıtımı için 
pekte uygun değildir.

b- Adsorpsiyon ve İyon Değişimi

Adsorpsiyon işlemi sudaki sudaki çeşitli organik maddelerin, zehirli kim-
yasalların, kalıcı organik maddelerin sudan uzaklaştırılmasında çokça kullanılan 
bir uygulamadır. Adsorpsiyonda doğal adsorbanlar, biyosorbanlar, GAC(granül 
aktif karbon), reçineler, nanopartiküller kullanılmaktadır. Genellikle en yaygın 
olan ve en iyi verim sağlayan adsorbent GAC’dır. GAC’ın geniş yüzey alanı ve 
yüksek adsorpsiyon kapasitesi ve düşük enerji tüketimi, yan ürün oluşumunun 
yokluğu ile birlikte, GAC arıtma sistemlerini çok çeşitli omk’ lerin arıtılması 
için etkili hale getirmektedir (Rivera-Utrilla ve ark., 2013).  

Mikrokirletici adsorbsiyon işemine tabi tutulacaksa, adsorban kimyası ve 
yüzey kimyası ile mikrokirletici kimyasının uyumluluğu göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Ayrıca por çapı,   büyüklük dağılımları, mikrokirletici molekül ağır-
lıkları uyumu da önemli bir kriterdir. Mk’ler için bu işlemler tek başına çokta 
etkili değildir.

Fitoremidasyon

Çevresel kirliliğin ortadan kaldırılmasında canlı organizmaların (bitki, bak-
teri, alg v.b.) kullanılması biyoremidasyon olarak adlandırılmakta ve bu tek-
nolojilerde temel olarak kirliliğin in situ temizlenmesi hedeflenmektedir. Bir 
biyoremidasyon türü olan fitoremidasyon, bitkilerin kullanılmasıyla kirletilmiş 
toprak, su ve havanın temizlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Gelişmekte olan 
bir teknoloji olarak fitoremediasyon, bitkiler ve onlarla ilişkili rizosferik mik-
roorganizmalar kullanarak toprak, sediment, yeraltı suları, yüzey suları ve hatta 
atmosferde bulunan mikro kirleticilerin, ortadan kaldırılması, parçalanması ya 
da biriktirilmesi sürecidir. Fitoremediasyonla kirleticiler büyük ölçüde ortam-
dan uzaklaştırılmasına rağmen, çoğu zaman bu işlemin altında yatan biyolojik 
mekanizma tamamen bilinmemektedir. Fitoremediasyon teknolojilerinin verim-
liliğini artırabilmek için biyolojik süreçler hakkında daha fazla bilgi edinme-
miz gerekmektedir. Biyolojik süreçler; bitki-mikroorganizma etkileşimleri ve 
rizosferik süreçleri, bitkiye alınma, taşınma ve tolerans mekanizmalarını, iletim 
ve depolamadaki bitki şelatörlerini içermektedir. Özellikle de mikrokirleticile-
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ri (ağır metaller dahil) biyo akümüle edebilen akümülatör özellikli bitkiler en 
çok da yabani bitkiler bu amaçla kullanılmaktadır. Günümüzde fitoremedias-
yon teknolojisinin elementel ve organik kirleticilerin arıtımında kullanımı gi-
derek yaygınlaşmaktadır. Elementel kirleticiler grubu toksik ağır metalleri ve 
radionükleoidleri içerirken organik kirleticiler grubunda ise dioksin ,poliklorlu 
bifeniller (PCB), benzopiren gibi poliaromatik hidrokarbonlar (PAH), trinitroto-
luen (TNT) gibi nitroaromatikler,Kloro aromatikler  ve trikloroetilen (TCE) gibi 
linear halojenli hidrokarbonlar ve solvent türü toksik organikler bulunmaktadır 
(Bollog, J.M. ve ark.,1994).  

Biyolojik Arıtım

Biyolojik arıtım sırasında atıksuyun içinde bulunan askıdaki kolloidal veya 
çözünmüş organik maddeler bakterilerce parçalanmakta ve çökebilen biyolojik 
floklar ile sıvının içinde kalan, veya gaz olarak atmosfere kaçan sabit inorganik 
bileşenlere dönüşmektedir.  Biyolojik arıtım verimi mikrokirleticiye göre de-
ğişmekte olup gerektiği durumlarda mk türüne göre spesifik mikroorganizma 
aşılaması yapılabilir. Organik mikrokirleticilerde genelde tam mineralizasyon 
yerine kısmi degredasyon gözlenmektedir. Yan ürün oluşma durumu söz konu-
sudur ve bu durumda yan ürünlerin tespiti ölçümü  oldukça zordur. Bir diğer 
handikap ise arıtma çamurunun bertarafıdır. Sudaki toksisite artıkça biyolojik 
arıtım uygulanması zorlaşır. 

Şekil 6. VSSF-CW Sistemi (Gorito et al, 2018)
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Omk ‘lerin farklı fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak farklı alternatif 
arıtma metodları geliştirilmiştir. Yapılan bir çalışma da; omk ların atık sulardan 
uzaklaştırılması için ekilmiş sulak alan mikrokozmosları kullanarak (fitoremi-
dasyon), 36 farklı mk  %87 lik bir verimle arıtılmıştır. Şekil-6’da gösterildiği 
üzere bu araştırma da, kısaca VSSF-CW diye adlandırılan bir sistem kullanıl-
mıştır (Gorito ve ark., 2018).

Membran Prosesler

Milimetrenin on milyonda biri küçüklüğünde gözeneklere sahip olan 
membran,  yarı geçirgen bir zar filtredir. Suyu mikro düzeyde filtreleme yo-
luyla arıtır. Membran gözeneklerinin tıkanmaması için öncesinde iyi bir ön 
arıtım gereklidir. Özellikle sıkça kullanılan membran biyoreaktörler (MBR), 
klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir.  Biyolojik reaktörler ile 
membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çök-
türme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membran-
ları kullanılarak, ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Mikrokirletici moleküler 
büyüklüğü ve kimyasal yapısına bağlı olarak NF ve RO (Ters ozmos) etkili 
olabilir. Atıksu arıtımında genellikle MF, UF, NF ve TO gibi basınç sürücülü 
membran prosesler kullanılmaktadır. MF ve UF prosesleri yüksek por boyutla-
rından dolayı çoğunlukla mikrokirletici arıtma teknolojilerini desteklemek için 
kullanılmaktadır.  MBR ler NF ve RO mk lerin gideriminde öne çıkarken MF ve 
UF teknikleri ön arıtım amaçlı uygulanmaktadır. Membranfiltrasyon sistemin 
diğerleriyle kombin hali de sıklıkla kullanılmaktadır.( MBR+NF, MBR+RO, 
UF+RO, vs. ) MBR teknolojisi hidrofobik ve/veya kolay ayrışabilen mikrokir-
leticilerin arıtımı için etkili bir teknolojidir. Her ne kadar çok miktarda su akışı 
sağlayabilir olsa da MBR’lar ile mikrokirletici giderimi riskli ve maliyetli bir 
alternatif olarak bilinmektedir. MBR’da arıtım verimi düştüğünde,dirençli ya-
pıdaki tüm mikrokirleticilerin yüksek verimlerde arıtımı için MBR teknolojisi 
ve ileri arıtım teknolojilerinin (Membran prosesler, Aktif karbon adsorpsiyonu, 
UV oksidasyon gibi) entegre edildiği çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Wijekoon 
ve diğ., 2014b). MBR teknolojilerinin alternatifi olarak ortaya çıkan  Memb-
ran distilasyon  yöntemi ise ; farklı yapılarda ve sıcaklıklardaki sıvı çözeltilerin 
mikro gözenekli, hidrofobik membranlar ile ayrıldığı termal bazlı bir prosestir 
(Tomaszewska, 2000, Kullab ve ark., 2011).
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İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP) ve Hibrit Prosesler

Şekil 7. İleri Oksidasyon Proseslerinin Sınıflandırılması  ( Poyatos,J.M. ve ark., 2010)

Tüm bu yöntemlerin ötesinde, atık su arıtımına yönelik olarak yaygın şe-
kilde kullanılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerin yetersiz kaldığı ko-
şullar için son yıllarda hibritleştirilerek kullanılan ileri oksidasyon prosesleri 
geliştirilmiştir. Atıksulardan farmasötik gibi mk’lerin gideriminde kullanılan 
kombin İOP’leri %90’ın üzerinde giderim verimi sağlamaktadır. Kombinleş-
tirilmiş ozon prosesleri (O3/H2O2,  O3/UV,  O3/H2O2/UV/Homojen ya da hete-
rojen katalizör vb), fenton ve fenton benzeri (fotofenton/elektrofenton/fenton 
kombinleri) prosesleri sonucu etkin olarak OH* radikalleri (2.8 volt)  ile HO2* 
radikalleri (1.9 volt)  oluşturulduğu için bir hayli tercih edilmektedir  (Verlicchi 
ve ark., 2010 , Gomes ve ark., 2017 ). Son yıllarda OH* radikallerine alternatif 
olarak redoks potansiyeli 2.43-2.6 volt arasında yüksek oksitleyici potansiyeli-
ne sahip, yarı ömrü OH* radikallerine göre daha uzun olan SO4

-* (sülfat radikal 
anyonları) radikalleri de organik ve inorganik mk gideriminde  kombin proses-
lerde kullanılmaya başlanmıştır. Yine etkin ileri oksidasyon proseslerinden olan 
sono kimyasal (ultrases) teknik ile ayrıca yüksek basınç ve sıcaklık gerektiren 
Islak Hava Oksidasyonu da (Wet-Air Ox. / Subkritik Su Oksidasyonu ) kombin 
alternatiflerin arasında kullanılmaktadır.
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Mikrokirleticilerin gerek kimyasal özelliklerinin farklılık göstermesi, ge-
rekse kimyasal ve biyolojik parçalanabilirliklerinin zor olması nedeniyle bir ya 
da daha çok kombin arıtım proseslerine tabi tutulması en etkin yoldur. Son dö-
nemde yapılan çalışmalarda mk’ lar için hibrit arıtım prosesleri geliştirilmiş ve 
yüksek verimler elde edilmiştir. Fotokatalitik ya da katalitik nanopartikülleri 
içeren membran üniteleri de bu sistemlere örnektir. Bunların haricinde; radyas-
yon teknolojisi de ileri oksidasyon teknolojileri arasında hem indirgeyici hem 
yükseltgeyici özelliğe sahip olan çok değerli bir teknolojidir. 

Özellikle iyonlaştırıcı radyasyon ( UV – Kozmik ışın arası) kullanılarak kir-
leticilerin biyolojik parçalanabilirliğini artırabilmesi bu teknolojiyi de omk’le-
rin hibrit ileri arıtım teknolojileri arasına sokmuştur. Tüm heterojen ve homojen 
prosesler kendi içlerinde değişik kombinler oluşturarak omk’lerin arıtımı için 
kullanılabilirler. Bu konuyla alakalı olarak YoungbeomYu ve arkadaşları tara-
fından yapılan bir çalışmada; tek aşamalı arıtma sistemlerinin omk leri arıtma 
konusunda yetersiz kaldığını tespit edilerek, sahada çalışılan ilk ardışık mobil 
su arıtma sistemlerini (MWTS) tasarlamışlardır. MWT sistemi, bir kamyon ta-
rafından çekilebilen, maksimum hareketlilik sağlayan ve sistemin farklı alan 
konumlarına taşınmasına izin veren endüstriyel bir mobil konteynır içinde inşa 
edilmiştir. Bu çalışmada MWT Sistemi, koagülasyon, flokülasyon, MF, NF ve 
GAC prosesi gibi hem geleneksel hem de ileri arıtma proseslerinin birleştiril-
mesi suretiyle oluşturulmuştur.(YoungbeomYu ve ark. , 2018)  Kohler ve ark. 
tarafından yapılan başka bir çalışmada da hastane atıksularında 14 farklı mk’yı 
inceleyerek arıtımı için öncelikle MBR yöntemi kullanmışlar ve düşük bir ve-
rim elde ettikleri için bir hibrit AOP yöntemi olan UV+H2O2 ile daha yüksek bir 
verim elde etmişlerdir(Kohler ve ark., 2012). Bu konuyla alakalı başka bir çalış-
mada ,antibiyotik (SMX, trimethoprimsiprofloksasin, deksametazon ve feban-
tel) kalıntılarının gideriminde RO (Ters osmoz) ve NF (nanofiltrasyon) arıtım 
üniteleri kombin olarak kullanılıp  %95 civarı bir verim elde edilmiştir.(Dolar 
ve ark., 2012)  Farklı bir çalışmada da yine ; atıksuda rekalsitrant bir madde 
olan benzodiazepin ve türevlerinin arıtım çalışmalarında biyolojik ve fotokim-
yasal arıtımın ardından aktif karbon ile adsorpsiyon işlemi gerçekleştirilmiş ve 
% 99.9 civarı bir verim elde edilmiştir. (Kosjek ve ark., 2012)

Mk lerin giderimi üzerine yapılan çalışmalardan sunulabilecek örnekler sa-
yısız artırılabilir. Burada dikkatlere sunulması gereken en önemli husus şudur 
ki; günümüzde giderim ya da arıtım da çoğunlukla hibrit ileri arıtım prosesle-
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rinin tercih edilmesinin yanısıra üretilen alternatif kombin proseslerin başarısı 
gün geçtikçe farklı versiyonların ortaya konması sonucunu da doğurmaktadır.

Bunların yanı sıra gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus da; bu 
proseslerden hangisinin daha uygun olarak seçilebileceğinin mk’lerle ilgili bazı 
önemli kriterlere bağlı olduğu gerçeğidir.  Bu kriterler arasında;

•	 Atıksuda bulunan mikrokirletici tür ve konsantrasyonlarının bilinmesi
•	 Atıksu bileşiminin karakterize edilmesi. 
	Hedeflenen deşarj kriterlerinin sağlanması
	Mikrokirletici kimyasına hakim olunması ve de 
	Hidrofilite ve lipofilite değerleri, kimyasal yapı ve MA, LogKow (hid-

rofobisite), LogOA, BCF,BAF,KH,uçuculuk, VOC, pKa, iyonlaşma sabit-
leri  vb gibi verilerin çok iyi bilinmesi yada hesaplanmasıdır.

SONUÇ

Arıtılmış atık suların tarımsal amaçlı sulamada ya da yeniden kullanımı, 
en büyük su tüketim alanlarından birinin su kaynakları üzerinde yarattığı stresi 
önemli ölçüde azaltabilecek bir fırsat olmakla birlikte, bitki, insan ve çevre sağ-
lığı üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek potansiyeli de ne yazık ki üzerinde ta-
şımaktadır. Yüzey sularındaki yaygın mikrokirletici varlığı çoğunlukla arıtılmış 
kentsel atıksu kaynaklıdır (Bendz ve ark., 2005; Hedgespeth ve ve ark.,2012; 
Heeb ve ark.,2012) Sulama suları vasıtasıyla toprak sistemine giren mikrokir-
leticiler bitkilerde kirlilik  oluşturmanın yanında bitki büyümesine de olumsuz 
etki yapabilmektedir (Fatta-Kassinos ve ark., 2011).

 Son yıllarda belirleyici AB düzenlemelerinden dolayı kentsel atıksu arıtma 
tesislerinin çıkış sularının kalitesinin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Çün-
kü kentsel atıksu arıtma tesislerinin ikincil arıtım  çıkış sularında 200’den fazla 
farklı kimyasal bileşik belirlenmiştir. Bu çıkış sularının kalitesini geliştirmek 
ve halk sağlığı üzerine olan negatif etkileri minimize etmek için üçüncül (ileri) 
arıtma gerektiği gün gibi ortadadır (Acero ve ark., 2010).

Atık suların arıtılıp yeniden kullanılması ve kullanım alanlarına yönelik 
çalışmalarda, Avrupa Birliği Direktifleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve 
Çevre Koruma Ajansları tarafından yayınlanan, atık suların yeniden kullanımı, 
arıtımı, kullanım alanları, potansiyelleri, riskleri ve önlemleri gibi konularını 
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kapsayan kılavuzlar yol göstermektedir (Demir ve ark., 2017).  Bu alanda ya-
yınlanan pek çok makalenin yanında Amerikan Çevre Koruma Ajansı USE-
PA’nın PPCP2 ve EDC3 araştırma ve izleme programları bu çalışmalara örnek 
olarak verilebilir. 

 Son yirmi yılda ortaya çıkan doğal ve antropojenik kaynaklı mk lerin gi-
derim verimine yönelik stratejilerin belirlenmesi adına sudaki ekosistemler için 
yüksek riskli olan öncelikli maddelerin belirlenmesi amacıyla 2000/60/EC sa-
yılı direktif ile strateji belirlenmiştir (EU2000).

Bunu takiben 2008 tarihinde AB tarafından 2008/105/EC sayılı direktifi ile 
33 adet öncelikli madde listesi oluşturulmuştur. Bu 33 öncelikli madde ve diğer 
8 kirletici için yıllık ortalama değer ve/veya izin verilen maksimum konsantras-
yon olarak ifade edilen Çevresel Kalite Standartları (ÇKS) ortaya konmuştur 
(EU2008).

Avrupa parlementosu ve konseyi 2000/60/EC ve 2008/105/EC sayılı di-
rektifleri 12 Ağustos 2013 tarihli 2013/39/EC sayılı direktifi ile birleştirerek Su 
Çerçeve Politikasını güncellemiştir (EU2013).

2013/39/EC sayılı direktife göre pek çok mk için deşarj limiti bulunmama-
sına rağmen izleme programlarından çoğu zaman dikkate alınmayan toksikolo-
jik ve ekotoksikolojik etkileri olabilecek yeni kirleticilerin izlenmesinin önemli 
olduğu vurgulanmaktadır.

Sonuç olarak; mikrokirleticilerin giderimi, hem çevresel ekosistemlerin 
hem de canlı ve de insan sağlığının korunması için büyük bir önem taşımaktadır. 
Mikrokirleticilerin gideriminde klasik yöntemlerin yetersiz olduğu gözönünde 
bulundurulursa daha iyi giderim verimleri için bir ya da birden çok ileri arı-
tım yöntemlerinin kombin olarak kullanılması kaçınılmazdır. Atıksu arıtımın-
da uygulanan yeşil teknolojiler arasında önemli bir yer tutan ileri oksidasyon 
prosesleri sonucu yüksek konsantrasyonlarda oluşan hidroksil radikalleri (.OH) 
ile sülfat radikalleri (SO4

-.) seçici olmaksızın geniş bir yelpazedeki organik kir-
leticileri H2O, CO2 ve diğer inorganik iyonlara parçalamaktadır. Bu sebeple bi-
yolojik parçalanmaya karşı dirençli olan bu mikrokirleticiler için önerilebilecek 
ileri arıtım yöntemleri içerisinde yer alan ileri oksidasyon yöntemlerinin ( ozon 
ve kombin ozon, homojen/heterojen fotokatalitik ozon, fenton ve versiyonları 

2  http://www.epa.gov/ppcp/work.html
3  http://www.epa.gov/endo/
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,sonokimyasal,ıslakhavaoksidasyon,persülfat+UVprosesleri gibi) farklı kom-
binleri yüksek redoks potansiyelleri  ile  uygulanabilirliği açısından gelecek va-
adeden yöntemler arasında sayılabilir.

Arıtımı bir hayli zor olan mk’ların gideriminden önce; endüstride temiz 
üretim teknolojilerinin (yeşilkimya) kullanımının teşviki /kontrollü farmasotik 
/veteriner/pestisit (alternative biyolojik mücadele yöntemleri)  kullanımı /atık 
ilaçların toplanıp imha edilmesiyle ilgili sürdürülebilir çalışma ve önlemler /
kişisel bakım ürünlerinde aşırı tüketimin özendirilmemesi gibi pek çok statejik 
önlemlerin önceden alınması suretiyle kirliliğinin kaynağında kontrol edilmesi 
daha akılcı bir yaklaşımdır.

Su kaynaklarında sıklıkla rastlanan mikrokirleticilerin, alıcı ortamdaki çev-
re ve sağlık üzerine olan olumsuz etkilerinin yanısıra mevcut arıtma sistemleri 
ile etkin giderilememeleri sebebiyle, yakın bir gelecekte yasal sınırlamalara ta-
bii olması da kaçınılmazdır.

Kentsel atıksu arıtım tesislerinin çıkış suyu deşarj standartlarına mk lar açı-
sından da kriterlerin getirilerek ,bu durumun yerel yönetimler boyutunda kirlilik 
yönetiminde hayata geçirilmesi kısa vadede gelinecek nokta olacağını da vur-
gulamak gerekir.

KAYNAKÇA

Dolar, D., Kosuctic, K., Perisa, M., Babic, S., (2013). Photolysis of enrof-
loxacin and removal of its photodegradation products from water by reverse 
osmosis and nanofiltration membranes, Separation and Purification Techno-
logy,115 :1–8.

Perko, S., Zupanc,M., ZanoskiHren, M., Landeka, T., Dangicevic, D., Zi-
gon, (2012). Environmental occurrence, fate and transformation of benzodiaze-
pines in water treatment,Water research,46 :355 -368.

Tousova, Z., Vrana, B.,  Smutna, M.,  Novak, J., Klucarova, V.,Grabic, 
R., Slobodnik, J.,  Giesy, J.P., Hilscherova, K., (2019). Analyticaland bioanaly-
tical assessments of organic micropollutants in the Bosna Riverusing a combi-
nation of passivesampling, bioassaysandmulti-residueanalysis ,Science of The 
Total Environment, 650: 1599-1612.

Gorito, A.M., Ribeiro, A.R., Gomes, C.R., Almeida, C.M.R., Silva, A.M.T., 
(2018),Constructed wetland microcosms for the removal of organic micropollu-



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

326

tants from freshwater aquaculture effluents , Science of  The Total Environment, 
644: 1171-1180.

Okay, O., (2017). Mikrokirleticilerin Su Kaynaklarındaki Akıbeti ,Su kali-
tesi daire başkanlığı 

2017 yılı hizmetiçi eğitim programı, Su Kalitesi Daire Başkanlığı.

Kitiş, M., (2014) , Sularda Tehlikeli ve Öncelikli Maddeler- Arıtma Proses-
leri OSİB, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,Personel Eğitimi.

Yetiş, Ü., (2017) ,Öncelikli ve Tehlikeli Maddeler ve Kontrolü , ODTÜ 
Çevre Müh. Böl.,Ders Notları .

Padhye, L., Tezel, U., (2013), Fate of Environmental Pollutants in Water 
,Environment  Research, (52): 1734-1785.

Verlicchi, P., Galletti, A., Petrovic, M., Barcelo, D., (2010). Hospital eff-
luents as a source of emerging pollutants: An overview of micropollutants and 
sustainable treatment options, Journal of Hydrology , 389 : 416–428.

Emmauel, E., Keck, G., Blanchard,  J.,Vermande, P., Perrodin,Y., (2004). 
Toxicological effects of disinfections using sodiumhypochlorite on aquaticorga-
nisms and its contribution to AOX formation in hospital wastewater, Environ-
ment International, 30(7): 891-900.

Yaşar, A., Can, A., Doğan, E., Arslan, A., (2013), Hastane Atıksularında 
Makro ve Mikro Kirleticiler ve Arıtma Seçenekleri, Erciyes Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(2): 144-158. 

Nas, B., Dolu, T., Ateş, H., Argun, E., Yel, E. ,(2017). Treatment alterna-
tives for  micropolutant  removal in wastewater, Selcuk University Journal of 
Engineering, Science & Technology , 5(2) , 133-143.

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-10/documents/met-
hod_1694_2007.pdf (E.T 11.12.2018) .

Rivera-Utrilla, J., Polo, M., García, M., Gonzalo, M., Prados, J., Raúl., M., 
Ocampo, P., (2013). Pharmaceuticals as emerging contaminants and their remo-
val from water,A review.Chemosphere, 93:1268–1287.

Bollog, J.M., Mertz, T., Otjen, L., (1994). “Role of microorganisms in soil 
remediation”, Bioremediation Through Rhizosphere Technology Book , Am. 
Chem. Soc., Maple Press,, 2-10.



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

327

Barbosa, M., Moreira, N., Ribeiro, A., Pereira, M.,Silva, A., (2016), Occur-
rence and removal of organic micropollutants: An overview of the watch list of 
EU Decisio, Water Research 94: 257-279.

Deblondea, T., Leguille, C., Hartemann, P., (2011), Emerging pollutants 
in wastewater: A review of the literatüre , International Journal of Hygiene and 
Environmental Health, 214: 442–448.

Zupanc, M., Kosjek, T., Petkovsek, M., Dular, M., Kompare, B.,Sirok, B., 
Blazaka, Z., Heath, E., (2013).  Removal of pharmaceuticals from wastewater 
by biological processes, hydrodynamic cavitation and UV treatment , Ultrasoni-
cs Sonochemistry, 20: 1104–1112.

Yu,Y., Choi,Y.H., Choi, J., Choi, S., Maeng, S.K., (2018 ),Multi-barrier ap-
proach for removing organic micropollutant using mobile water treatment sys-
tems, Science of Total Environmental, 639, 331-338.

Köhler, C., Venditti, S.,Igos, E., Klepiszewski, K., Benetto, E., Cornelissen, 
A., (2012), Elimination of pharmaceutical  residues in biyologically pretreated 
hospital  wastewater using advanced UV irradiation technology: A comparative 
assessment ,Journal of  hazardous materials,(V: 239-240) ss.70-77.

Tomaszewska, M., (2000). Membrane Distillation - Examples of Applica-
tions in Technology and Environmental Protection , Polish Journal of Environ-
mental Studies , 9: 27-36.

Kullab, A., Martin, A., (2011).  Membrane distillation and  applications  for  
water  purification  in  thermal cogeneration  plants , Separation and Purification 
Technology 76:231-237.

JoãoGomes, J., Costa, R., Quinta-Ferreira, R., Martins (2017). Application 
of ozonation for pharmaceuticals and personal care products removal from wa-
ter , Science of The Total Environment ,  586: 265-283.

Bendz, D., Paxeus, A., Ginn, T., Loge, F., (2005).  Occurrence and fate of 
pharmaceutically active compounds in the environment, a case study: Höje Ri-
ver in Sweden ,Journal of Hazardous Materials  , 122(3): 195-204 .

Hedgespeth, M., Sapazhnikova, Y., Pennington, P., Clum, A., Fairey, A., 
Wirth, E., (2012) Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in trea-
ted wastewater discharges into Charleston Harbor, South Carolina , Science of 
The Total Environment , 437: 1-9 .



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

328

Heeb, F., Singer, H., Coudrier, B., Weixiao, Qi, W., Liu, H.,  Longrée,P., Mül-
ler, B.,Berg, M., (2012). Organic Micropollutants in Rivers Downstream of the 
Megacity Beijing: Sources and Mass Fluxes in a Large-Scale Wastewater Irri-
gation System , Environ. Sci Technol., 46 (16): 8680–8688.

Kassinos, D., Meriç, S., Nikolau, A., (2011).  Pharmaceutical residues in 
environmental waters and wastewater: current state of knowledge and future 
research   , Analytical and Bioanalytical Chemistry ,  399, (1): 251–275.

Acero, J., Benitez, J., Real, F., Roldan, G., (2010). Kinetics of aqueous 
chlorination of some pharmaceuticals and their elimination from water matrices 
,Water Research , 44: 4158-4170.

Zhang, W., Zhang, S., Wang, J., Wang, J., Mu, J., Wang., Y., Lin, W., Ma, 
D., (2017).  Microplastic pollution in the surface waters of the Bohai Sea, China 
, Environmental Pollution, 231 (1): 541-548.

Hidalgo-Ruz, V., Gutow, L., Thompson, R.C., Thiel, M., (2012). Microplas-
tics in the Marine Environment: A Review of the Methods Used for Identificati-
on and Quantification , Environmental Science Technology , 46 (6): 3060–3075.

Wright, S.L., Thompson, R.C., Galloway, T.S., (2013). The physical impa-
cts of microplastics on marine organisms: A review , Environmental Pollution 
,178: 483-492.

Yurtsever, M., Çelik, İ., (2017). Precipitation/Flotation Effect of Coagulant 
to Microplastics in Water. Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosys-
tems, MICRO 2016: Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: 
From the Coastline to the Open Sea, Elsevier, 163-164.

 Luo, Y., Lu, S., Liu, M., Song, Y., Lei, L., (2018). Microplastics in soils: 
Analytical methods, pollution characteristics and ecological risks , TrAC Trends 
in Analytical Chemistry, 109: 163-172.

Bunani, S.,Yörükoğlu, E.,Yüksel, Ü.,Kabay, N.,Yüksel, M.,Sert, G.,(2015). 
Application of reverse osmosis for reuse of secondary treated urban wastewater 
in agricultural irrigation , Desalination , 364(1): 68-74.

Gasperi, J., Collard, F., Mandin, C., (2018). Microplastics in air: Are we 
breathing it in? , Current Opinion in Environmental Science & Health, 1: 1-5.



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

329

Poyatos, J.M., Munio, M.M., Almeciza, M.C., Torres, J.C., Hontoria, E., 
Osorio, F., (2010). Advanced  Oxidation Processes for Wastewater Treatment: 
State of the Art , Water Air Soil Pollution , 205:187-204. 

İNTERNET KAYNAKLARI 
http://www.epa.gov/ppcp/work.html
http://www.epa.gov/endo/



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

330

MİKROALGLERİN ÇEVRE 
TEKNOLOJİLERİNDEKİ YERİ

Kadriye OKTOR

Kocaeli Üniversitesi, Müh. Fak., Çevre Mühendisliği Bölümü,  
Kocaeli / Türkiye

Öz: İleri teknolojiler kullanılarak üretilen ürünün kullanıldıktan sonra atık 
formunda (katı, sıvı, gaz) atılmasıyla çevre kirliliği oluşur. Oluşan kirliliğin çev-
resel etkilerini en aza indirmek, çevre kirliliği yaratmayacak şekle dönüştürme 
işlemleri için uygulanan materyal ve yöntemler Çevre Teknolojileridir. Bu tek-
nolojilerin de tekrar kirlilik yaratmaması çok önemlidir. Mikroalglerin çevre 
teknolojilerinde kullanımı yenilikçi bir yaklaşım olup sürdürülebilir temiz bir 
teknolojidir. Mikroalgler basit hücresel yapıya sahip fotosentez yapabilen en 
küçük mikroorganizmalardır. Mikroalgler son 75 yıldır çeşitli kullanım amaç-
larına göre araştırılmaktadırlar. Atık sulardan kirletci maddeleri uzaklaştırma, 
karbondioksit azaltma kapasitesi, oluşan biyokütleden biyoyakıt, biyo-jet yakıt, 
biyogübre, hayvan yemi eldesi gibi çevre biyoteknoloji uygulamalarının yanı 
sıra tıp, gıda, eczacılık, tekstil ve kozmetik teknolojilerinde de kullanım ala-
nı bulmaktadır. Beslenmelerinin atık sularla yapılması geleneksel arıtma yön-
temlerine eşdeğer veya daha etkin bir arıtmayı da beraberinde getirerek eko-
nomiklik sağlamaktadır. Aynı zamanda mikroalg kültürleri de yapılarak gelir 
elde edilebilen algal atıksu arıtma sistemleri önemli bir seçenek haline gelmiştir. 
Gelecekte evsel atık suların mikroalglerle arıtılarak tekrar kullanım suyu olarak 
ve mikroalglerden elde edilen enerjinin aydınlatmada ve ısıtmada kullanılacağı 
yeşil binalar inşa edilecektir. Çevre dengesini koruyarak kirliliği önlemek ve 
sürdürülebilirliği sağlamak için her alanda geleneksel teknolojilerin dışına çıkı-
lıp temiz yeşil teknolojilere geçilmesi gerekmektedir. 
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THE ROLE OF MICROALGAE IN ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES

Abstract: Environmental pollution occurs as a result of the disposal of ad-
vance manufactured goods in waste forms (solid, liquid, gas). Environmental 
technologies are the methods and materials used to minimize the environmental 
impacts of the pollution and converting them to non-pollutants. It is essential 
that these technologies should not cause another contamination. It is a susta-
inable and clean technology, and an innovative approach to use microalgae in 
environmental technologies. Microalgae are the tiniest photosynthetic micro-
organisms having simple sell structure and their intended purposes have been 
being researched for the last 75 years. Alongside of the environmental biote-
chnology applications such as bioremediation of wastewaters, carbon dioxide 
capture, conversion of the algal biomass into biofuel, bio-jet fuel, biofertilizer, 
animal feed production; microalgal biomass has fields of use in medicine, food, 
pharmaceuticals, textile and cosmetics industries. Feeding them with wastewa-
ters provides economical treatment bringing equal or better treating than the 
conventional treatment methods. The algal wastewater treatment ponds, which 
can genarate economical benefits by producing microalgae cultures concurrent-
ly, have become a substantial option. The green buildings reusing wastewaters 
treated with microalgae and illuminated or heated with the microalgal energy 
will be built in the future. To prevent pollution and maintain the sustainability 
while preserving the balance of the environment, it is a necessity to go beyond 
the ordinary technologies in every field and transform to green technologies.

GİRİŞ

Günümüz dünyasının en önemli sorunları olarak artan nüfus artışı ve buna 
paralel doğal kaynakların korunamaması, enerji krizi ve bunun ekonomiye ge-
tirdiği yükler, küresel ısınma ve sonuçlarını sayabiliriz. Bu sorunların sonucu 
olarak gelecek 30-50 yıl içinde korkunç senaryolar ortaya çıkmaktadır. Nüfus 
artışı doğal kaynakların tükenmesine neden olmaktadır. Atmosfere salınan CO2‘ 
in her geçen yıl artması küresel ısınmanın etkilerini daha da artırmaktadır. Bu 
etkilerin en önemlilerinden biri olan temiz su kaynaklarının azalması su kıtlı-
ğını doğurmaktadır. Günümüzde temiz su kaynaklarına olan talebin artmasıyla 
insanoğlu yenilikçi arıtım teknolojilerini geliştirmeye yönelmiştir. Su stresi al-
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tında olan ülkeler su kaynaklarını bilinçli kullanma ve atık sularını arıtarak geri 
kazanma çalışmalarına başlamışlardır. Yeşil teknolojiden yararlanarak su konu-
sunda yenilikçi bir yaklaşımla sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlamaktadır-
lar. Bu nedenle yeni doğal metodlar, yeşil teknolojiler atıksu arıtımında dikkat 
çekmeye başlamıştır. 

Fosil yakıtların tükenmek üzere olması ve çevreye zararlı emisyon vermesi 
gibi nedenler yenilenebilir enerji kaynaklarına eğilimi arttırmıştır. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarından biri olan biyokütleden bitkisel yağ, biyodizel, biyoetanol, 
biyogaz, biyohidrojen gibi birçok biyoyakıt üretilebilmektedir. Biyokütlenin 
üretimi, hasatlanması, hücrelerden lipitin ekstraksiyonu ve lipitin biyodizele 
dönüşümü sıralı bir süreçtir. Geleneksel enerji kaynaklarına göre çevre dostu 
olan biyoyakıtların karasal bitkiler ve mikrolalglerden eldesi ilgi odağı olmuş-
tur. Özellikle mikroalglerin bir çok avantajları vardır. Karasal bitkiler gibi özel 
alanlara ihtiyaç duymadan küçük alanlarda yetişebilmeleri, baca gazlarından 
karbondioksiti absorblayabilme yetenekleri, atık sularda büyüyebilme özellik-
leri, çok çabuk büyüyebilmeleri, hızla yeniden üretilebilmeleri, yağ içeriklerinin 
yüksek olmaları sebebiyle şu an dünyada mikroalgler ümit vaat etmektedirler 
(Abdelaziz et al 2014, Klinthong et al 2015, Tan et al., 2018). 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Mikroalg Tanımı ve Önemi

Algler, fotosentetik yapıya sahip, dünya üzerindeki en eski mikroorganiz-
malardır. Hücre boyutlarına göre Mikroalg ve Makroalg olmak üzere temel ola-
rak iki gruba ayrılır. Geleneksel olarak renklerine göre sınıflandırılırlar (Şekil 
1.):

•	 Cholophyceae (yesil renkli algler),

•	 Rhodophyceae (kırmızı renkli algler),

•	 Cyanophyceae (mavi yesil algler),

•	 Pheophyceae (kahverengi algler) 

En bilinenlerinden olan yeşil algler 8000 farklı türü ile alglerin en büyük 
gruplarındandır. Tek hücreli ve ticari olarak kullanımı yaygın olan Chlorella bu 
gruptandır. Koloni oluşturarak yaşarlar. Boyutları 3-10 μ’dan 70cm uzunluğa 
kadar çıkabilir. 
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Şekil 1. Yeşil, Kırmızı, Mavi-Yeşil, Kahverengi Algler

Mikroalgler, tek hücreli (prokaryot) türlerden çok hücreli (ökaryot) form-
lara kadar uzanan çok çeşitli ve çok sayıda olan mikroskobik organizmalardır. 
Mikroalgler klorofil içeren basit yapılı canlılardır. Deniz ve taze su kaynakları 
gibi birçok çevre ortamından izole edilen ve inorganik karbonu enerjiye çevi-
ren birincil üreticilerdir. Yüksek büyüme hızlarına (ikiye katlanma süresi=24 
saat) ve yüksek yağ içeriğine sahip olarak yaklaşık 40000 türü belirlenebil-
miştir. 

Mikroalg’in en yaygın stokiyometrik formülü C106H181O45N16P ‘dır ve op-
timal bir büyüme için bu elementler belirtilen oranlarda ortamda bulunmalıdır. 
Mikroalg yetiştirilmesinde karbon kaynağı (karbondioksit ve bikarbonat gibi), 
azot kaynağı (üre, nitrit, azot gazı gibi), sülfür kaynağı (sülfat gibi), fosfor kay-
nağı (hidrofosfat, fosfat gibi), inorganik tuz (K, Ca, Mg gibi), eser elementler 
(Fe, Zn, Mn, Pb gibi) ve vitamin (B, C, E gibi) ihtiyacı vardır. Mikroalglerin ya-
pısında başlıca lipitler (% 4-55), karbonhidratlar (% 6-57), proteinler (% 10-63) 
olmak üzere birçok bileşen yer almaktadır. Fotosentez yaparak karbondioksit, 
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su ve güneş ışığını biyokütleye dönüştürürler. Ürettikleri önemli pigmentler; 
Klorofil a ve b, Karoten, Astaksantin, Fitosiyanin, Ksanthofil, Fitoeritrosin’dir. 
Bu pigmentler gıdalarda, eczacılıkta, tekstilde ve kozmetik sanayinde sıklıkla 
kullanılmaktadırlar (Brennan et al 2010, Christenson et al 2011, Elcik ark 2017, 
Gökpınar ark 2013, Kiepper 2013, Richmond 2004, Li et al 2011).

Mikroalg Üretim Sistemleri

Mikroalg Üretiminde Etkili Olan Faktörler
Mikroalgler yaşadıkları çevre ile sıkı bir etkileşim halindedir. Işık, sıcak-

lık, besinler ve pH, mikroalgleri etkileyen en önemli parametreler arasında 
sıralanabilir. En uygun üretim için bu parametrelerin optimum seviyelerde ol-
ması gerekmektedir. Bu parametreler sadece fotosentezi ve verimliliği etkile-
mezler, aynı zamanda hücresel aktiviteyi dolayısıyla hücresel kompozisyonu 
da etkilerler.

Işık

Işık, fotosentez sürecinde mikroalg gelişimindeki en önemli unsurdur. Ge-
nellikle, 400-700 nm dalga boyundaki ışığı kullanırlar. Absorbe edilen dalga 
boyu mikroalg türüne bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin, yeşil mikroalg-
ler fotosentez sırasında klorofil (yeşil) pigmentleri ile en iyi 450-475 nm ve 
630-675 nm aralığındaki ışık enerjisini absorbe etmektedir. Işık, mikroalglerin 
yaşamı için sınırlayıcı bir çevre koşuludur. Aşırı ışık şiddeti hücrelere zarar ve-
rerek mikroalg gelişimine, düşük ışık seviyeleri de büyümeye etki etmektedir. 
Büyüme hızı ve lipit üretimleri aydınlatma düzeyine göre değişebilmektedir. 
Işık şiddeti ve ışığın mikroalglere verimli ulaşması önemli faktörlerdir.

Sıcaklık

Sıcaklık, her canlı gibi mikroalgler için de önemli bir parametredir. Özel-
likle hücre morfolojisi ve fizyolojisini etkileyen yüksek sıcaklıklar metaboliz-
ma hızını artırırken düşük sıcaklıklar büyümeyi kısıtlamaktadır. Her mikroalg 
türü için optimum sıcaklık değişmekle beraber genel olarak endüstriyel açıdan 
dikkat çeken çoğu mikroalg türü için 20-30 oC’ aralığındadır. Mikroalgler için 
sıcaklık; hücrenin lipit kompozisyonunu, besin maddesi-karbon alımını ve bü-
yüme hızını etkileyen stres faktörüdür. 
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Besin Maddesi

Mikroalgler ~% 50 karbon,% 10 azot ve % 2 fosfordan oluştuklarından 
dolayı büyümeleri için en temel besinler karbon, azot ve fosfordur. Ayrıca po-
tasyum, magnezyum, demir, çinko, kalsiyum, molibden, kobalt, selenyum ve ni-
kel gibi mineraller eser miktarda gereken besinlerdendir. CO2/O2 dönüştürücüsü 
olan fotosentetik canlılar olduklarından karbondioksiti atmosferden veya sanayi 
tesislerinden alabilirler. Bacadan karbondioksitin azaltılması için mikroalglerin 
kullanımı araştırılmakta olup hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de biyodizel 
üretimi açısından yararlı olacaktır. 

Azot tüm canlılarda olduğu gibi mikroalgin büyümesinde de en kritik be-
sindir. Büyüme, çoğalma ve diğer fizyolojik aktiviteler için gereklidir. Mikroalg 
türleri, farklı azot kaynaklarını kullanmakla beraber azotu en çok nitrat, nitrit, 
amonyum ve üre formunda kullanmaktadırlar. Genellikle öncelik sırasına göre 
amonyum, üre, nitrat ve nitriti kullanırlar.

Fosfor, hücre gelişimi ve mikroalg metabolizması için gerekli bir besin 
olup enerji transferi, hücresel sinyal iletimi, fotosentez ve solunum gibi süreç-
lerde önemli rol oynamaktadır. Fosforun lipit üretimi üzerinde de etkili olup 
düşük fosfor konsantrasyonlarında mikroalglerin lipit içeriklerinin ve lipit üre-
timlerinin arttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

pH

Mikroalglerin besin alımı ve metabolik aktiviteleri için pH değeri önemli-
dir. Karbondioksit ve nitrat alımında pH yükselirken, amonyak alımında düş-
mektedir. Genel olarak bir çok mikroalg türü gelişimi için uygun pH değerleri 
7-9 aralığındadır. Aşırı pH değerlerinde, hücresel işlemlerin bozulması sebebiy-
le, kültürün tümden çökme tehlikesinden ötürü kültür pH değerinin en uygun 
aralıkta tutulması büyük önem taşımaktadır.

Karıştırma

Karıştırma, mikroalg gelişiminde önemli rol oynar. Yüksek yoğunluklu 
mikroalg yetiştirilmesinde ışık iletimi azalır, çözünmüş karbondioksit tüketi-
mi, çözünmüş oksijen birikimi ve kültür sıcaklığı artar. Karıştırma işlemi ile; 
mikroalg hücrelerinin çökmesi engellenir, ortamdaki her hücrenin ışık ve besin 
öğeleri ile buluşması sağlanır, ısı transferine olanak sağlayıp tabakalaşma engel-
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lenir, kültür ile hava arasındaki gaz değişimi geliştirilir. Bu nedenle karıştırma, 
mikroalg yetiştirme sistemlerindeki üretkenlik üzerinde kilit bir değişkendir. 

Mikroalg Üretim Sistemleri

Mikroalgler çeşitli amaçlar için yetiştirilmektedirler. Büyük ölçekli ticari 
sistemlerde az maliyetle yüksek verim elde edilmek istenmektedir. Işığın etkin 
kullanımı, sıcaklık, alg kültüründe hidrodinamik dengeyi sağlama, kültürün de-
vamlılığı gibi etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir

Mikroalg yetiştirilmesi genel olarak açık sistemler ve kapalı sistemler ola-
rak yapılmaktadır. Açık sistemler, açık havuzlar olarak, kapalı sistemler ise fo-
tobiyoreaktörler olarak isimlendirilebilmektedir. 

•	 Açık Sistemler (Açık Havuzlar)

Açık havuzlar, en yaygın, en eski, en basit üretim yöntemidir ve büyük 
ölçekli biyokütle üretimi için en ucuz yöntemdir. Dairesel (circular), karıştır-
masız (unmixed) ve yarış pisti (raceway) gibi çeşitli havuzlarda gerçekleştirilir. 
Düşük maliyetlidir fakat iklim koşulları açık havuz üzerinde önemli rol oynar. 
Ticari mikroalg biyokütlesinin % 98 ‘inden fazlasının üretimi açık havuzlarda 
gerçekleşmektedir. Açık sistemlerde, mikroalglerin doğal yaşamlarına benzer 
bir süreç söz konusudur. Chlorella sp., Spiriluna platensis, Hematococcus sp. 
ve D. salina yarış pisti tipi havuzlarda ticari olarak üretilen en yaygın türlerdir 
(Şekil 2.) (Amotz 2009).

Şekil  2. Japonya Dairesel Karıştırmalı Havuz ve Yarış Pisti Tipi Havuz Örnekleri

Açık sistemlerin çeşitli avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Yatırım ve 
işletme maliyetlerinin düşük olması, atıksuların besin kaynağı olarak kullanıl-
ması ile üretim maliyetinin azaltılması, soğutma ihtiyacının olmaması, tarıma 
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uygun olmayan alanlar kullanılabilmesi en önemli avantajlarıdır. Açık havuz 
yetiştiriciliğinde sistem kontrolü zayıftır. İstenilen sonuçlara ulaşmak da bu se-
bepten zor olmaktadır. Sisteme olan hakimiyetin yetersizliği, istenilen miktarda 
mikroalgin üretilememesi ve istenmeyen türlerin çoğalması gibi sonuçlar do-
ğurabilmektedir. Sıcaklık ve güneş ışığının günlük ve sezonsal değişimleri de 
mikroalg üretimini etkilemektedir. Işığın sınırlayıcı etkisinden dolayı derinlik 
20-30 cm arasında olmalıdır.

•	 Kapalı Sistemler (Fotobiyoreaktörler)

Bu teknoloji temel olarak açık havuz sistemlerinin bazı dezavantajlarını 
gidermek için uygulanmıştır. Kapalı sistemlerde mikroalg yetiştirilmesinde 
kullanılan reaktörler geometrilerine göre; yatay tübüler, düz plaka, sarmal tü-
büler fotobiyoreaktörlerde gerçekleşir (Şekil 3.). Fotobiyoreaktörler mikroalg 
kültürleri için korumalı bir ortam sunmaktadır. Açık havuzlara göre daha iyi pH 
ve sıcaklık kontrolü, daha iyi karıştırma, daha az buharlaşma kayıpları, yüksek 
biyokütle üretimi, yüksek yüzey hacim oranı gibi avantajlara sahiptir. Bunların 
yanında aşırı çözünmüş oksijen seviyesinin fotosentezi engellemesi, aşırı ısın-
ma, hücre hasarı, ışıklandırma için kullanılan malzemelerin bozunumu gibi bazı 
dezavantajları da bulunmaktadır

 
Şekil 3. Yatay Tübüler, Sarmal Tübüler, Düz-Plaka Fotobiyoreaktörler

Tübüler Fotobiyoreaktörler; kontaminasyonu minimize etmesi, sürekli kül-
türe uygun olması, açık sistemlere göre daha küçük alana ihtiyaç duyulması, 
parametrelerin kontrolünün, sterilizasyonunun kolay olması, sonuçta yüksek 
hücre yoğunluklarına ve yüksek verimliliğe ulaşılması ile ticari ölçekli mikroalg 
üretimi için üretim çiftlikleri tarafından tercih edilmektedir. 
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Düz-Plaka Fotobiyoreaktörleri, kapalı sistemlerin en eskisi olup maliyeti 
ucuz, yapımı ve temini kolaydır. Işık kaynağının reaktöre temasını arttırmak 
için şeffaf malzemeden üretilir. Kısa ışık yolu olan ve aydınlatılan yüzey ile 
hacim oranının yüksek olduğu fotobiyoreaktörlerdir. Ancak yüzey alanlarının 
büyük olması sıcaklık ve CO2 dağılım hızı kontrolünü zorlaştırarak mikroalg-
lerin yüzeye yapışma eğilimini doğurur (Cai et al 2013, Christenson et al 2011, 
Elcik ark 2017, Gezici ark 2012, Richmond 2004).

Hasat

Hasat, yetiştirilen mikroalgal biyokütlenin sonraki kurutma, yağ ekstrak-
siyonu vb. işlemler için hazırlanmasıdır. İstenilen mikroalg konsantrasyonuna 
ulaşmak için bir veya iki hasat uygulaması gerçekleştirilebilir. 

Hasat işleminin de bazı zorlukları vardır. Kültür ortamının yoğunluğunun 
düşük olması, mikroalglerin boyutunun küçük olması, büyük hacimli sulara uy-
gulama gibi zorluklar üretim maliyetini arttırmaktadır.

Uygulanan hasat yöntemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

•	 Kimyasal bazlı – Flokulasyon
•	 Elektrik bazlı – Elektroforez
•	 Biyolojik bazlı – Doğal Flokulasyon
•	 Mekanik bazlı – Santrifüj, Filtrasyon, Ağırlıkla Çökelme, DAF (Çözün-

müş Hava Yüzdürme)
•	 Membran Filtrasyonu
Mikroalg hasadı fiziksel, kimyasal, biyolojik yöntemler ile yapılmaktadır. 

Santrifüj, flokülasyon, yer çekimi ile çöktürme, hava flotasyonu ve elektroforez 
gibi katı-sıvı ayırımında kullanılan mevcut teknolojiler, düşük hücre yoğunluklu 
mikroalgal kültürün hasadı için hem maliyetli olmakta hem de enerji sarfiyatı 
fazla olmaktadır  Düşük maliyetle yüksek ayırma oranları elde etmek için bu 
yöntemlerin iki ya da daha fazlasının bir arada kullanımı yaygındır. Doğru hasat 
yönteminin seçimi elde edilecek ürün özelliğine bağlıdır. Mikroalgal hasat pro-
sesi, hasattan sonraki işlemler için zararlı olmamalı ve kontaminasyona sebep 
olmamalıdır.

Listelenen yöntemler arasında membran filtrasyonu, son yıllarda mikroalg-
lerin hasat işleminde maliyet ve enerji sarfiyatını azaltabilme avantajlarından 
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dolayı umut verici görülmektedir (Chisti 2007, Elcik 2017, Faried et al 2017, 
Oswald 1988, Richmond 2004, Sen ark 2013). 

Mikroalglerin Atıksu Arıtımında Kullanımı

Mikroalgler, insan ve hayvan beslenmesi, kozmetik, ilaç, CO2 tutma, biyo-
enerji üretimi, atık sudan besin eldesi gibi çeşitli uygulamalar için yaygın olarak 
kullanılmaktadırlar (Şekil 4).

Şekil 4. Mikroalgal Biyokütle Dönüşüm Sistemi (Atıksu Arıtımı, CO2 Azaltımı ve Değerli 
Ürünler Eldesi)

Arıtma teknolojileri evsel ve endüstriyel atık sulardaki kirleticilerin fizik-
sel, kimyasal ve biyolojik yöntemler ya da ileri arıtma teknolojileri kullanılarak, 
genellikle kirleticilerin bulundukları ortamdan ayrılması ve çevreye daha az 
zararlı olacakları formlarda başka ortamlara aktarılmaları amacıyla uygulanan 
teknolojilerdir.
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Organik maddece zengin atık sularda mikroalgler ile bakteriler arasında 
ortak bir ilişki vardır. Mikroalgler fotosentez yaparak oksijen ürettiklerinde ae-
robik bakterilerin oksidasyonunu desteklemiş olurlar. Böylece oksidasyon so-
nucu açığa çıkan karbondioksit ve nütrientler, mikroalgler tarafından büyüme 
ve biyokütle üretimi için kullanılırken aynı zamanda ilave bir atıksu arıtımı da 
sağlanmış olur. Buna ek olarak mikroalglerin Ni, Cu, Co, Zn, Cd vs. gibi ağır 
metalleri biyosorpsiyon işlemi ile hücre yüzeylerinde adsorbe etme kapasiteleri 
de vardır. Bu sayede mikroalgler atık su arıtımına ve metal giderimine önemli 
ölçüde katkıda bulunurlar.

Mikroalg hücrelerinin, inorganik maddeleri kullanarak yaşamlarını sürdür-
mesi esası ile atıksu arıtımında kullanılabilmeleri, ilk kullanım alanlarından bi-
ridir. 

•	 Karmaşık ve pahalı kimyasal sistemlerin kullanıldığı geleneksel atık-
su arıtma sistemlerine eşdeğer veya daha fazla arıtma etkinliğinin elde 
edilmesi,

•	 Daha az sermaye ve bakım masrafı gerektirmesi,

•	 Oluşan mikroalgal kütleden enerji ve değerli ürün kazanımı,

•	 Arıtılmış suyun sulama suyu olarak kullanılabilmesi

Mikroalgal atık su arıtma sistemlerini kentsel ve endüstriyel atıksu arıtımı 
için önemli bir alternatif haline getirmektedir (Abdel-Raouf et al 2012, Cai et al 
2013, Kiepper 2013, Richmond 2004).

SONUÇ

Mikroalgler; atık su arıtımında; koliform inhibisyonu, KOİ (kimyasal ok-
sijen ihtiyacı) ve BOİ (biyolojik oksijenin ihtiyacı) giderimi, N ve / veya P gi-
derimi ve ayrıca ağır metaller uzaklaştırılması gibi amaçlar için kullanılabilir-
ler. Bununla birlikte mikroalgler atık suları arıtırken aynı zamanda bünyesinde 
önemli pigmentler üretirler bunlardan başlıcaları Klorofil a, b ve c, β-Karoten, 
Astaksantin, Fikosiyanın, Ksantofil, Fikoeritrosin’dir. Bu pigmentler gıdalarda, 
eczacılıkta, tekstilde ve kozmetik sanayinde sıklıkla kullanılmaktadır. Biyoya-
kıt, biyogübre ve hayvan yemi olarak geri kazanılabilmektedir. CO2 tutarak “sı-
fır karbon” a büyük katkısı vardır. Biyodizel üretimi için hammadde kaynağı 
olarak mikroalglerden yararlanma konusunda çalışmalar özellikle Avrupa ülke-
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lerinde artmaktadır. Yağ içeriği ve büyüme hızı yüksek mikroalg türlerinin belir-
lenerek arıtmada kullanılması tamamen yenilikçi bir çevre teknolojisi olacaktır.

Günümüzde mikroalglerle kentsel ve endüstriyel atıksu arıtımı için önemli 
çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle ekmek mayası (Oktor 2018), gri su (Wuro-
chekke et al 2016), deri (Fontura et al 2017), peynir (Girard et al 2014), domuz 
atıkları (Zhu et al 2013) atıksularında farklı mikroalglerle yapılan bir çok çalış-
mada KOI, BOI, TN, TP ve spesifik kirleticilerin (Zhou et al 2014) giderimin-
de yüksek verimler elde edilmiştir. Sıcak çöl iklim kuşağında bulunan Uzak 
doğu ülkelerinde, kimi mikroalg türleri ile tuzlu veya acı su gibi zirai bitkilerin 
yetişmesine uygun olmayan kaynaklar kullanılarak ticari mikroalgal biyokütle 
çalışmaları yapılmaktır (Amotz 2009). 

Biyodizel üretimi için mikroalg kütle yetiştiriciliği, gelecekte pazarlanabi-
lir biyoyakıt olabilir. Bununla birlikte, aşılması gereken en büyük zorluk, düşük 
maliyetlerde yağlı mikroalglerin büyük ölçekli üretimi için yüksek verimlilik 
stratejilerinin geliştirilmesidir. Yakın gelecekte teknolojinin bu hızla devam et-
mesiyle mikroalg teknolojisi ürünleri evlerimizde olacaktır.
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İÇME SULARINDAN Fe(II) ve Mn(II) 
GİDERİMİNE DOĞAL ORGANİK 
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University of Twente, The Netherlands 

Öz: Yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarımızda  Fe(II),  
Mn(II) ve doğal organik maddeler yüksek oranlarda bulunmaktadır.  Bu kir-
leticiler içme suyu arıtma tesislerinde ve endüstriyel amaçlı su kullanımında 
ciddi problemlere yol açtığından dolayı su kaynaklarımızda istenmemektedirler.  
Fe(II) ve Mn(II)’nin içme sularından yüksek verimle giderilmesi, özellikle top-
lum sağlığı açısından çok önemlidir. En yaygın olarak kullanılan konvansiyonel 
yöntemlerden biri olan havalandırma ile Fe(II) giderim verimi, Mn(II)’nin gi-
derim verimine oranla nispeten yüksektir. Çünkü Fe(II) nötral pH’larda okside 
olabiliyorken, Mn(II) pH 9 ve üzerinde okside olabilmektedir. Mn(II) giderim 
verimi oldukça düşük olduğundan genellikle kuvvetli oksidanlar kullanılmakta-
dır. Bu oksidanlar kullançldçgçnda ise ortamda bulunan doğal organik maddeler 
ile etkileşime geçerek kanserojenik trihalometan (THM) ve dezenfeksiyon yan 
ürünleri oluşturduğu bilinmektedir. Bu sebeplerden dolayı içme suyu arıtımında 
kullanılan, mevcut teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. İleri arıtım yön-
temlerinden biri olan membran prosesler oldukça ümit vadetmektedir. Özellikle 
son yıllarda, su ve atık su arıtımında batık membran sistemlerinin geliştirilme-
siyle, su arıtımında önemli aşamalar kaydedilmeye başlanmıştır. Batık membran 
sistemlerinin en önemli özelliği, mevcut konvansiyonel sistemlere entegre edi-
lebilir olmalarıdır. Böylece çok daha yüksek verimli ve kolay entegre edilebilir 
yeni  hibrit sistemler oluşmaktadır.  Bu başlık altında, literatürde yer alan Fe(II), 
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Mn(II) ve doğal organik maddelerin arıtımı için en çok tercih edilen yöntemler 
özetlenmiştir. Ayrıca bu kirleticilerin doğada bulunuşları, kimyaları hakkında 
genel bilgiler de sunulmuştur. 

THE EFFECTS OF NATURAL ORGANIC MATTERS  
ON FE(II) AN Mn(II) REMOVAL

Abstract: In all natural waters on the earth, high Fe(II) and Mn(II) concent-
rations are found together with natural organic matters. They are undesirable 
pollutants that cause serious problems in drinking water treatment plants and 
industrial water uses. High efficiency removal of Fe(II) and Mn(II) from drin-
king water is the most important issue for the public health.  Removal efficiency 
of Fe(II) is comparatively higher than removal efficiency of Mn(II) by using, 
one of the conventional methods, aeration. Beceuse of the removal efficiency 
of Mn(II) is extremely low under the pH 9, generally oxidation with strong 
oxidants is applied for the removal of Mn(II). But, it is a well-known fact that 
many of these oxidants form carcinogen substances such as trihalomethanes 
(THM) and desenfection by-products (DBP) in the presence of natural organic 
compounds in the water. Because of the facts that mentioned above, the methods 
used currently in treatment of drinking water must be enhanced. In this context, 
membrane processes become prominent as promising treatment technologies. 
Especially in the recent years, significant advancements were achieved by de-
velopment of submerged membrane systems for treatment of water and was-
tewater. The most important feature of the submerged membrane systems is 
integration with the conventional systems. This feature allows the development 
of new systems working with higher efficiency.  In this chapter, it is summerized 
that the most used treatment technique on removing Fe(II), Mn(II) and natural 
organic matters from drinking water. Also, the absence of these pollutans in the 
nature and their chemical behaviors are presented. 

GİRİŞ 

Yeraltı sularında ve yüzeysel sularda yüksek konsantrasyonlarda demir, 
mangan ve doğal organik maddelerin birlikte bulunması ve bunun içme, kulla-
nım ve endüstriyel açıdan önem taşıması, demir ve mangan giderim yöntemle-
rinin daha verimli duruma gelmesini gerektirmektedir.
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Fe(II) ve Mn(II)’nin oksijenle oksidasyonu ve ardından çöktürülmesi çok 
uzun yıllardan beri uygulanmakta olmasına rağmen, organik maddelerin varlı-
ğında Fe(II) ve Mn(II)’nin havalandırma ile oksidasyonu ile ilgili çalışmalara li-
teratürde rastlanmamıştır. Bilindiği gibi Fe(II) ve Mn(II) farklı pH değerlerinde 
okside olabilmektedir. Demir için uygun pH aralığı 6-7 iken, mangan için bu de-
ğer 9-9.5’tur. Bu nedenle, Fe(II) atmosferik oksijenle havalandırma havuzunda 
yüksek verimle okside olurken, mangan giderim verimi çok düşük olmaktadır. 
Giderilemeyen mangan arıtma tesisinin daha sonraki kademelerinde, özellik-
le kum filtrelerinde problemlere sebep olmaktadır. Konvansiyonel yöntemlerle 
giderilemeyen mangan içme suyunda standartların üzerinde kalabilmektedir. 
Mangan giderimi için klorür ve bromür türevleri oksidanların uygulanması du-
rumunda ise, THM adı verilen kanserojen bileşenlerin ortaya çıkması kaçınıl-
mazdır. 

Doğal organik maddeler (DOM) ise yüzeysel ve yeraltı suyu kaynaklarında 
yaygın olarak bulunan maddelerdir. İçme suyu kaynaklarında en çok bulunan 
türü ise fulvik asittir. Çünkü fulvik asit, tüm pH aralıklarında yüksek çözünürlü-
ğe ve stabiliteye sahiptir. (Reckhow, Singer, & Malcolm, 1990; Tang, He, Zhao, 
Liang, & Li, 2014). DOM’ların, içme suyu arıtımındaki birçok kimyasal ve bi-
yolojik prosesleri etkiledikleri bilinmektedir. Özellikle de metaller ile komp-
leks oluşturma eğilimleri (Li et al., 2012) ve barındırdıkları karboksil, fenol, 
hidroksil ve amin fonksiyonel grupları ile organik maddelerin adsorbe olmasını 
sağlarlar. Demir-DOM ve mangan-DOM komplekslerinin oluşumunun Fe(II) 
ve Mn(II) oksidasyonunu önleyeceği öngörülmektedir. Bu kompleskleşmelerin 
olması durumunda ise, Fe(II) ve Mn(II)’nin oksidasyonu önlendiğinden dolayı, 
geleneksel yöntemler ile giderimleri daha zor hale gelmektedir (W.-W. Tang et 
al., 2014).  DOM’ların, Fe(II) ve Mn(II)’nin giderimine olan etkileri haricinde, 
içme sularında dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşmasında da önemli bir rol 
oynarlar. Bir diğer doğal organik maddde türü olan hümik maddeler, içme suyu 
saflaştırılmasında kullanılan  oksidan ve dezenfektanlara karşı oldukça reaktif-
lerdir.  En yaygın olarak kullanılan klor ile dezenfeksiyon yönteminde, içme 
suyunda bulunması halinde  kanserojenik trihalometanların (THM), haloasetik 
asitin (HAA) ve diğer halojenik dezenfeksiyon yan ürünlerinin oluşmasına se-
bebiyet verirler (Bellar, Lichtenberg, & Kroner, 1974; Oxenford & Amy, 1996; 
Reckhow et al., 1990).
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İçme sularında bu gibi potansiyel kirleticilerin bulunması halk sağlığının 
korunması ve sularımızın sürdürülebilir yönetimi açısından büyük bir önem teş-
kil etmektedir. Bu yüzden içme sularından Fe(II), Mn(II) metallerinin arıtımı 
ve yine içme sularında bulunan doğal organik maddeler ile etkileşimleri ve bu 
maddeler varlığındaki arıtım performansları bu başlık altında incelenmiştir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Demir ve Mangan’ın Doğada Bulunuşu  
Yerkabuğunda en çok bulunan geçiş metalleri arasında demir birinci man-

gan ise dördüncü sırada yer almaktadır (sırasıyla, 5.6×104 ppm and 9.5×102 
ppm) (Cox, 1995). Demir ve mangan (manganez) suda çözünmeyen (Fe+3 ve 
Mn+4) ile çözünen (Fe+2 ve Mn+2) hallerinin her iki şeklinde de bulunmaktadır. 
İki değerlikli demir ve mangan, genellikle yeraltı sularında bulunur. 

Demir cevheri, yeryüzünde hematit(Fe3O4), magnetit(Fe2O3), limonit(Fe-

2O3.3H2O), siderite(FeCO3), ve pirit(FeS2) bulunmaktadır. Fe(III) mineralleri 
suda hemen hemen hiç çözünmezler, toprakta katı halde bulunurlar[3]. Fakat 
demir bulunduran bu topraklar, göl oluşturan sular altında kaldıkları zaman, ta-
bandaki bitkilerin çürümesiyle sudaki çözünmüş oksijeni kullanırlar. Böylece 
tabandaki sular tamamen oksijensiz kalarak, temas halinde bulundukları top-
raktaki demir hidroksitlerden oksijen alarak onları çözünebilen Fe(II) formuna 
dönüştürür ve demirin suya karışmasına neden olurlar. Aynı olay kışın göllerin 
üzeri buz tabakası ile kaplandığında da meydana gelir. Böylece havalanmadan 
kalan bu gibi göl ve göletlerden sağlanacak sular da demir içerebilirler. Yağmur 
suları topraktaki çürüyen bitkilerle karşılaştıkları zaman, yağmur suyundaki çö-
zünmüş oksijen, bitkiler tarafından tüketilerek su oksijensiz bırakılmış olur. Bu 
haliyle temas ettiği demir hidroksitleri indirgeyerek, suda çözünür iki değerlikli 
bileşikler haline getirir ve çözerek içine alır. Bu sularla beslenen akiferlerden 
sağlanan yeraltı suları (YAS) demir içermiş olur. İçerisinde çözünmüş oksijen 
bulunmayan buna karşılık karbondioksit (CO2) bulunan sularla temas eden de-
mirin çözelti haline geçişi aşağıdaki formüllerle ifade edilmiştir. Bu reaksiyon-
da demir(III) oksidin, reaksiyon sonucunda demir(II) oksit haline geçtiği, bunun 
da CO2 ile birleşerek FeH2(CO2) halinde dönüştüğü görülmektedir. 

Göl ve barajlarda olduğu gibi kalın bir su kütlesi altında kalan bitkiler, çü-
rümeleri sırasında, ihtiyaçları olan oksijeni, suda çözünmüş oksijen bulunma-
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ması halinde, sudan temin edemeyip tabandaki demir(III) oksit yataklarından 
sağlanmaktadırlar.

2Fe2O3 4FeO + O2                                                           (1) 

Bu oksijen bitkilerdeki karbon ile birleşerek CO2’yi oluşturur.

C + O2 CO2                                                 (2)      

CO2 ise su ile birleşerek karbonik asidi meydana getirmektedir.

CO2 + H2O  H2CO3                                                                                                                               (3)   

FeO + 2H2CO3  FeH2(CO3)2 + H2O                                                                           (4) 

FeH2(CO3)2 suda kolayca çözündüğünden su demir içerir hale gelmektedir. 

Mangan cevheri ise, yeryüzünde pirolusit (MnO2), psilomelan (MnO2), po-
lianit (MnO2), hausmanit (Mn3O4), manganit (MnOOH), dialogit (MnCO3) ve 
rodonit (MnSiO3) formları halinde bulunur. Mangan dogal sularda çözünmüş, 
kolloidal ve katı bilesikleri halinde bulunmaktadır. Bu durum büyük ölçüde or-
tamın pH’sına ve çözünmüs oksijen miktarına baglı olarak degisiklik göster-
mektedir. Mangan dogal sularda;

•	 Asidik olmayan temiz ve berrak yer altı sularında mangan bikarbonat 
halinde,

•	 Asitli yüzeysel sularda mangan sülfat halinde,

•	 Fazlasıyla renkli sularda ise organik (kolloid) mangan bilesikleri halin-
de olarak bulunurlar[5].

Mangan sularda bulunan birçok zararlı maddelerden biridir. Toprakta çö-
zünmeyen mangan oksit bileşikleri halinde bulunmaktadır. Ancak, bu gibi top-
raklar, göl oluşturan sular altında kaldıkları zaman, tabandaki bitkiler çürümeye 
başlayarak sudaki çözünmüş oksijeni kullanırlar. Böylece tabandaki sular ta-
mamen oksijensiz kalarak, temas halinde bulundukları topraktaki mangan ok-
sitlerden oksijen alarak onları çözünebilen ve mangan formlarına dönüştürürler 
ve böylece mangan çözünebilir bileşikleri halinde suya karışmış olur. Örnegin, 
oksijenin bulunmadıgı ortamda H2S ile MnO2 oluşturacağı reaksiyonun eşitligi 
denklem 5’te verilmiştir. Mangan içeren bu sular, yoğunluk, sıcaklık ve rüz-
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gar akıntıları gibi etkiler nedeniyle suyun üst kısmına çıkarlar ve yüzeyde bol 
oksijen bulunduğundan tekrar dört değerlikli çözünmeyen mangan bileşikleri 
halinde gölün dibine çökerler.

4MnO2(k) + H2S + 6H     4Mn+2 + SO4 + 4H2O                                                                                               (5)

Aynı olay kışın göllerin üzeri buz tabakasıyla kaplandığı zamanda meydana 
gelir. Havalanma olanağından yoksun kalan bu gibi göl ve göletlerden sağlana-
cak sularda mangan içerebilir. Göl ve barajlarda oldugu gibi kalın bir su kütlesi 
altında kalan bitkiler, çürümeleri sırasında, ihtiyaçları olan oksijeni, suda çö-
zünmüs oksijen bulunmaması halinde, sudan temin edemeyip tabandaki Mn(IV) 
oksit yataklarından sağlamaktadırlar.

2Mn3O4             4MnO + O2                                                                                                                                   (6)

Bu oksijen bitkilerin karbonu ile birleserek CO2’yi olusturur.

C + O2     CO2                                                                                                                                                            (7)

CO2’de su ile birleserek karbonik asidi meydana getirmektedir.

CO2  + H2O           H2CO3                                                                                                                              (8)

MnO + H2CO3              Mn(HCO3)2 + H2O                                                                                                                                             (9)

Mangan bikarbonat suda kolayca çözündüğünden su manganlı hale gel-
mektedir (Sommerfeld, 1999). Bu şekilde su kütlesinin alt kısmında olusan, 
suda çözünebilen Mn(HCO3)2 yoğunluk ve rüzgar akıntılarının etkisi ile suyun 
üst kısmına çıkarlar. Yüzeydeki O2 ile birleşerek tekrar mangan(IV) oksit ola-
rak, çözünemediklerinden gölün dibine çökerler. Bu sebeple göl ve barajlarda, 
yüzeydeki sular az miktarda mangan içerirler. Göllerdeki mangan çevrimi ok-
sidasyon (yükseltgenme) ve redüksiyon (indirgenme) proseslerinin önemli bir 
göstergesidir.

Yüksek mangan konsantrasyonları, mangan oksitleyen bakterilerin aktivi-
tesine ve askıdaki taneciklerin üzerindeki adsorbsiyon hızına bağlı olarak de-
ğişmektedir. Dogal sularda pH>7 değerlerinde Mn+2’nin askıda katı maddeler 
üzerindeki adsorbsiyon hızının Mn+2’nin oksidasyon hızından daha büyük oldu-
gu belirlenmiştir. Askıda katı maddeler çoğunlukla kil, sulu metal oksitler gibi 
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inorganik kolloidler, organik kolloidal maddeler ve canlı mikroorganizmalar 
içerirler (Association & Association, 1989).

Mangan içeren mineraller demir içeren minerallere göre daha nadir görülür. 
Yeraltı sularında da demir mangana göre daha bol bulunur. Mn(II)’nin hidrok-
sit ve karbonat formları Fe(II)’ye nazaran oldukça çözünür olmasına ragmen; 
yeraltı sularında demir konsantrasyonu 10 mg/l’yi mangan konsantrasyonu 2 
mg/l’yi aşmamaktadır  (Sommerfeld, 1999)

Sucul ortamlarda Fe(II) ve Mn(II) ceşitli formlarda bulunabilirler. Asidik 
anaerobik şartlar daha çözünür ve daha mobil formları (Fe(II) ve Mn(II)) mey-
dana getirir. Alkali aerobik şartlar ise düşük çözünürlüklü ve düşük mobiliteli 
okside formların oluşumunu sağlar. İnorganik laboratuar sistemlerinde Fe(II) ve 
Mn(II)’nin oksidasyon kinetiği pH’a önemli ölçüde bağlıdır ve Fe(II) ve Mn(II) 
için sırasıyla pH:6.5 ve pH:9.5’un üzerinde dakikalar mertebesindedir. Geçiş 
elementlerinin kimyası çeşitli Lewis bazları ile stabil kompleksler oluşturan 
Lewis asidi gibi davranabilmeleri ile öne çıkmaktadır (Sung, 1980).

Demir ve manganın suda üç ana formda bulunabilir (Clearinghouse, 1988);

•	 Çözünmüş halde: ferrous (Fe2+) ve manganous (Mn2+)

•	 Partiküler halde: ferric (Fe3+) ve manganic (Mn4+)

•	 Kolloidal halde: tayin edilmeyecek ve filtrelenmeyecek kadar küçük 
partiküller

İçme sularında istenmeyen Fe(II) ve Mn(II)’nin ulusal ve uluslar arası stan-
dartlarca belirlenen ve içme suyunda bulunabileceği aralıklar Tablo 1 ile veril-
miştir. 

Tablo 1. İçme Sularında Demir ve Managan Standartları, mg/l.

İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hak-
kında Yönetmelik

W.H.O. E.P.A. Avrupa Ekono-
mik Topluluğu

Kanada Stan-
dardı C.A.

 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2*

Fe 0.2 1.0 0.1 1.0 0.3 - 0.05 0.2 0.3 -

Mn 0.05 0.5 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1

1* Müsaade edilen değer 2* Maksimum değer
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Doğal Organik Maddeler

Doğal organik maddeler (DOM), doğal sularda 5000-50000 Dalton arası 
moleküler büyüklüğe sahip polifenolik moleküllerdir. DOM, özellikle hidrofo-
bik (hümik bileşenler), hidrofilik ve transfilik fraksiyon şeklinde 3 kısma ayrıla-
bilir. Hidrofobik fraksiyon, büyük moleküler ağırlıklı ÇOK (çözünmüş organik 
karbon)’un %50’sini oluşturur. Hidrofilik fraksiyon, polisakkaritler, aminoasit-
ler, proteinler v.b. gibi düşük moleküler ağırlıklı ÇOK’un %25-40’ını oluşturur 
ve hümik olmayan fraksiyon olarak belirlenir. Transfilik fraksiyon, ÇOK’un 
%25’ini oluşturur, fakat moleküler ağırlığı, hidrofobik ve hidrofilik fraksiyon 
arasıdır. DOM’un hümik bileşenlerden oluşan büyük bir kısmı toprakta TOK 
(toplam organik karbon)’un %60-70’ini ve suda ÇOK’un %60-90’ını oluşturur 
(Zularisam, Ismail, & Salim, 2006).

Hümik bileşenlerle ilgili tablo, bu terim oldukça heterojen yapılı organik 
makromolekülleri ifade ettiği için belirsizliklerle doludur. Hümik bileşenler 
300-30000 Da. arası yüksek moleküler ağırlıklı, polar, amorf, kahverengi veya 
siyah, hidrofilik, asidik, makromoleküler kümelerdir. Parçalayıcı prosesler ol-
madan yapıları sınıflandırılamaz, bu sebeple fiziksel ve kimyasal karakteristik-
lerinin tam olarak belirlenmesi zordur. Hümik bileşenler, karboksilik ve fenolik 
gruplarının bolluğundan dolayı negatif yüklüdür. Yüklü grupların hidrasyonuna 
ve çözünmeyen hümik bileşenlerin yükleri arasındaki elektrostatik itmeye bağlı 
olarak, kendilerini elektrostatik itmenin azalması veya artması ve daha sıkı veya 
zayıf halka konfigürasyonu ile sonuçlanan çevresel şartlara göre ayarladıkları 
söylenebilir. Hümik ve fülvik maddelerin yapısal özellikleri birbirine benzer 
olmakla birlikte aralarında moleküler ağırlık ve fonksiyonel gruplar açısından 
iki önemli fark vardır. Hümik bileşenler, çözünürlük ve moleküler ağırlıklarına 
göre sınıflandırılabilirler:

•	 Hümik asitler: Büyük hümik asitler, lineer yerine küresel oldukların-
dan ve küresel şekillerinden dolayı fonksiyonel grupların serbest olamama-
sından ve onları metallere bağlamaya yetmeyeceğinden dolayı bağlama etke-
ni olarak verimsizdir. Ortalama molekül ağırlığı 2000–5000 Da’dır. Kimyasal 
yapılarında fenol grupları ve uzun karboksilik yağ asitleri v.b. baskındır. Bu 
makromoleküller, fulvik asitlerle karşılaştırıldığında daha hidrofobiktir. Hümik 
asitler bazik ortamda çözünür, asidik ortamda ise çöker.
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•	 Fulvik asitler: Fulvik asitler, hümik asitlere göre daha küçük boyutlu, 
daha büyük yüklü ve daha polardırlar. Daha yakın düzenlenmiş negatif yükler 
arasındaki itme, makromoleküllerin, hümik asitlerdeki küresel şekilden farklı 
olarak lineer şekillenmesine neden olur. Fulvik asitin, hümik asit ve hümine 
göre moleküler ağırlığı düşüktür, fakat daha fazla hidrofilik gruplar içerir. Orta-
lama moleküler ağırlık <2000 Da, makromoleküllerin ortalama uzunluğu 60 nm, 
ortalama çap 2 nm’dir. Bu bileşenler genellikle suda çözünebilirdir. Düşük pH’ 
da fülvik asit çözünmüş olarak kalır. Fulvik asit, karboksilik fonksiyonel grup-
larının yüksek konsantrasyonu dolayısıyla hümik asitten daha asidiktir. Fülvik 
asidin oksijen muhtevası yüksektir ve birim ağırlık başına daha fazla fonksiyo-
nel grup içerir (COOH, OH, C-O). Karboksilik gruplarla birlikte fenolik-OH 
grupları, organik maddenin katyon değiştirme kapasitesinin yanı sıra metallerle 
kompleksiyonuna da katkıda bulunur. Karboksilik gruplar, fenolik-OH grupla-
rından daha reaktiftir, çünkü karboksilik gruplar daha kolay disosiye olur.

•	 Hümikler (Hümin): Bazlarda ve asitlerde çözünmeyen hümik bile-
şenler fraksiyonunu oluştururlar. Metil-izobutil-ketonla fraksiyonlarına ayrılır. 
Humikler, yağ asitleri ve hümik asitlerle birleşik bitümden oluşurlar. Hümin 
fraksiyonu alkalin veya asit şartlarında çözünmezdir (Domany, Galambos, Va-
tai, & Bekassy-Molnar, 2002).

DOM’ların Fe(II) ve Mn(II)’nin Oksidasyon Kinetiğine Olan Etkileri

Doğal sularda yüksek demir ve mangan genellikle doğal organik madde-
lerle birlikte bulunmaktadır. Doğal bitkisel çürümenin ürünü olan hümik mad-
delerin Fe(II) ve Mn(II)’nin oksidasyonunu ve giderilmesini güçleştirdikleri 
bilinmektedir. Hümik bileşenler, metallerin doğal çevrede davranışı ve gelecek-
lerini belirlemede önemli bir rol oynayarak toprakta ve doğal sularda metal iyon 
konsantrasyonlarını ve mobilitelerini kontrol edebilirler.

Hümik bileşenler, farklı moleküler ağırlıklı bileşenlerin bir karışımıdır. 
Barındırdığı  karboksil ve fenolik gruplar sayesinde şelatlaşma, metal komp-
leksleşmesi oluştururlar. Hümik bileşenler arasında, hümik asit ve fulvik asitler 
iyonların bağlanabileceği çeşitli tiplerde fonksiyonel gruplara sahip doğal or-
ganik polielektrolitlerin polidispers karışımıdır. Karboksilik gruplar ve fenolik 
gruplar özellikle önemlidir. Amino, sülfihidril ve kinin grupları da barındıra-
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bilirler ve bu sayede metal iyonları ile güçlü etkileşimler yapabilirler. Fakat, 
sayıları çok daha az olduğu için, iyon bağlanmasına etkileri genellikle azdır.

Doğal sistemlerde, metal iyon bağlanması çeşitli proseslerden ve hümik 
asit özelliklerinden etkilenir. Fonksiyonel gruplarına bağlı olarak, hümik asitler 
heterojen ligandlar gibi davranırlar ve bu kimyasal heterojenlik onların iyon 
bağlanma özelliklerini yansıtır. Hümik asitlerin polielektrolitik davranışları da 
elektrostatik etkileşimlere bağlı olarak iyon bağlanmasını etkiler. Doğal sular, 
mevcut bağlanma bölgeleri oldukça geniş veya daha az olan çeşitli iyonları içe-
rirler. Akuatik sistemlerde protonlar her zaman mevcuttur, ve hümik asitlere 
bağlanma açısından metal iyonları ile rekabet ederler. Hümik asitlerin yüküne 
ek olarak proton konsantrasyonu fonksiyonel grupların bağlanmasını belirler. 

Fulvik ve hümik asitlerin bağlanma karakteristikleri Fe3+ >Al3+ >Fe2+ >Ni2+ 

>Pb2+ >Cu2+ >Zn2+ >Mg2+ >Ca2+ >Na2+ >K+ şeklindedir.
Hümik ve fulvik asitlerin kompleksleşme özellikleri genellikle bilinen kon-

santrasyonda hümik bileşenlerin uygun koşullarda (sabit veya değişken pH, 
sabit iyonik güç, Ca2+ ve Mg2+ gibi majör katyonların aşırılığında v.b.) metal 
iyonlarla titrasyonu ile serbest metal ve kompleks bağlı metal konsantrasyonun 
belirlenmesi ile belirlenir. 

Demir çevrede bolca mevcut olan bir elementtir. DOM içeren yüzeysel su-
larda, fotokimyasal reaksiyon, Fe(III)-organo komplekslerinin ligand metal yük 
transfer reaksiyonları ile hızla Fe(II) oluşumu ile sonuçlanır. Fe(II)’nin tek kay-
nağı fotokimyasal reaksiyon değildir. Eğer oksitleyici madde varlığı söz konusu 
ise (H2O2 gibi) Fe(II) okside olacaktır. Hümik bileşenlerin güneş ışığı yokluğun-
da Fe(III)’ü Fe(II)’ye indirgediği görülmüştür.

Stumm ve Lee tarafından, hümik madde yapısında olan birçok model orga-
nik bileşiklerin, homojen bikarbonat ortamlardaki Fe(II)’nin oksidasyon hızını 
önemli ölçüde etkilediği gösterilmiştir [4]. Tannik asit, gallik asit, pyrogallol ve 
sudaki canlıların (bitkilerin) çürümesinden kaynaklanan diğer ürünler, oksije-
nin kısmi basıncının 0.21 atmosferin altında olduğu durumda dahi, Fe(II)’nin 
oksidasyonunu bütünüyle geciktirebilmektedir. Ancak, genellikle hümik mad-
de olarak adlandırılan belirli doğal organik bileşikler sulu sistemdeki demir ve 
mangan üstünde stabilize olma etkisi gösterirler. Doğal organiklerce zengin sulu 
ortamlarda yüksek konsantrasyonda demir ve mangan bulunması bu durumla 
ilişkilendirilmektedir.  
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Demir - organik madde ilişkileri ile sulardan demir giderilmesi, limnoloji 
zemin bilimi alanlarında yapılan birçok araştırmanın konusu olmuştur. Özelik-
le, sulardan demir giderme tesislerinde verim, Fe(II)’nin oksidasyonu ile bunu 
takip eden Fe(OH)3’ün çökeltilmesi ve filtrasyonundaki verimlere çok bağlıdır. 
Yeraltı sularındaki hümik maddelerin Fe(II)’nin oksidasyonunu ve giderilmesi-
ni güçleştirdikleri bilinmektedir. Demir giderilmesi açısından, organik madde-
lerin, havalandırma sonucu oluşan yumakların çökelme özelliklerine etkisi de, 
oksidasyon kinetiğine olan etki kadar önemlidir.

Doğal organiklerle demirin birlikte bulunma durumunu açıklayan kesin bir 
mekanizma mevcut değildir. Literatürdeki görüşleri dört grupta toplamak müm-
kündür (SARIKAYA, 1978):

•	 Organik maddenin Fe(II) ile kompleks oluşturması,

•	 Organik maddenin Fe(III) ile kompleks oluşturması ve Fe(OH)3’nin ko-
loidal stabilitesini arttırması,

•	  Fe(III)’ün organik madde ile indirgenmesi, 

•	 Fe(II)’nin organik maddelerle oksidasyonu.

Fakat konu ile ilgili literatür çalışmaları incelendiğinde pH ve oksidasyon 
ya da havalandırma durumuna göre doğal sularda yukarıda verilen durumlardan 
her birine rastlamanın mümkün olduğu görülmektedir (SARIKAYA, 1978; Sin-
gh, 2006). Organik maddelerin Fe(II) ile oluşturduğu kompleksler özellikle ok-
sidasyon hızının yavaş olduğu düşük pH’larda önemli hale gelmektedir. Yüksek 
pH’larda ise kompleksleşme ya da oksidasyon durumlarından hangisinin baskın 
olduğu oksidasyon hızına bağlı olmaktadır. Eğer oksidasyon yavaş ise, ortamda 
Fe(II) ve Fe(III) kompleksleri baskın iken, oksidasyon hızlı ise, Fe(II)-organik 
madde kompleksleri okside olacağından Fe(II) kompleksleri miktarı oldukça 
azalır.

Organik maddelerin Fe(III) ile daha kuvvetli kompleksler teşkil ettiği bilin-
mektedir. Fakat Fe(III)’ün, hidroksit iyonuna olan kuvvetli bağlılığı sebebiyle 
organik madde ve hidroksit iyonu Fe(III) ile kompleks teşkil etme açısından 
rekabet halindedir. Ayrıca, organik maddenin Fe(OH)3 kolloidlerinin stabilite-
sine olan tesirleri, organik madde-Fe(III) ilişkilerini oldukça karmaşık duruma 
sokmaktadır. 
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Fe(III) ve organik maddenin reaktöre ilave ediliş sıraları değiştirildiği za-
man, yani önce Fe(III) ortama ilave edilip, pH ayarlandıktan sonra, organik 
madde ilave edildiğinde, indirgenmenin önceki kadar süratli ve önemli miktarda 
olmadığı belirlenmiştir. Yüksek pH değerlerinde meydana gelen Fe(III) komp-
leksleri indirgenmeye karşı daha dirençlidirler (SARIKAYA, 1978).

Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, polielektrolitik özelliği olan fulvik 
asidin Fe(II)’nin havalandırma ile giderimini artırdığı yönünde sonuçlar ver-
miştir (Best, Mourato, Singh, & Olson, 2001; Singh, 2006). Buna göre, fulvik 
asit mevcudiyetinde Fe(II) giderimi artmaktadır. Pham, çalışmalarında doğal 
göl sularında tipik olan mikromolar seviyelerinde Fe(II)’nin çeşitli pH’larda 
SRFA mevcudiyetinde oksijenle oksidasyon kinetiğini incelemişlerdir (Singh, 
2006). Fe(II)’nin giderim kinetiği, pH’ın değişmesi ile oksidasyon ve komp-
leksleşme hız sabitlerinin değişimini değerlendirmek üzere modellenmiştir. 
Kinetik çalışmasının yapıldığı süre boyunca ferrous ve ferrik kompleksler be-
lirlenmiştir [48]. SRFA mevcudiyetinde, Fe(II) oksidasyon hızının önemli oran-
da arttığı gözlenmiştir. pH:6’da Fe(II)’nin oksidasyonu saatler bazında iken, 
10 mg/l SRFA eklenmesinin çözeltide Fe(II)’nin yarılanma süresini dakikalar 
mertebesine indirdiği belirlenmiştir. pH:7’de de benzer etkiler gözlenmiştir, fa-
kat pH:8’de organiklerin etkisinin nispeten daha az olduğu görülmüştür. Artan 
SRFA konsantrasyonunun giderim verimini artırdığı belirlenmiştir. 

Rose ve Waite,  doğal organik maddeyi temsilen Uluslararası Hümik Bi-
leşenler Topluluğu (IHSS) Suwanee Nehri fulvik asit (SRFA) standardını kul-
lanarak, fulvik asit mevcudiyetinde ve yokluğunda Fe(II)’nin oksidasyonu için 
Haber-Weiss modelini genişleterek detaylı bir kinetik model tanımlamışlardır 
(Xia, Nan, Liu, & Li, 2004). Çalışmada deniz suları için tipik olan nanomolar 
seviyesindeki Fe(II) konsantrasyonlarında, kritik reaksiyonun Fe(II)’nin oksi-
dasyonu ve oksijenle kompleksleri ve Fe(II)’nin organik maddeyle kompleks-
leşmesi olduğu sonucuna varmışlardır. 

DOM, Fe(II) ve Mn(II) Oksitleri Arasındaki İlişki

Demir oksitlerin yüzeyine DOM (doğal organik madde) adsorpsiyonu çok 
sayıda araştırmacı tarafından incelenmiştir (Choo, Lee, & Choi, 2005a; Fan, 
Harris, Roddick, & Booker, 2001; Orecki, Tomaszewska, Karakulski, & Mo-
rawski, 2004; Xia et al., 2004). Genel olarak demir oksitler üzerinde DOM ad-
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sorpsiyonu azalan pH ve artan iyonik şiddet ile artar. Demir oksitler üzerinde 
DOM adsorpsiyonuna katkıda bulunan prosesler:

•	 Ligand değişimi,
•	 Elektrostatik etkileşimler (anyon değişimi),
•	 Hidrofobik etkiler,
•	 Van der Waals etkileşimi,
•	 Hidrojen bağları,
•	 Entropik etkiler ve
•	 Katyon köprülenmesidir.

DOM’un heterojen yapısından dolayı, çeşitli adsorpsiyon mekanizmaları-
nın kombinasyonu söz konusudur. DOM’un asidik hidroksil (karboksilik ve fe-
nolik) grupları ve demir oksitteki yüzey koordine OH ve H2O grupları arasındaki 
ligand değişiminin demir oksit yüzeyinde DOM adsorpsiyonunda baskın meka-
nizma olduğu düşünülmektedir (Choo et al., 2005a). Chi ve Amy’nin çalışma-
ları ligand değişiminin ardından hidrofobik etkilerin demir oksit yüzeylerinde 
DOM tutulmasından sorumlu olduğu tezini desteklemektedir [54]. Elektrostatik 
itme point of zero charge (PZC)’ın üzerindeki pH’larda olmasına rağmen, de-
mir oksit yüzeyinin pozitif yüklü DOM moleküllerinin ise negatif yüklü olduğu 
point of zero charge (PZC)’ın altındaki pH’larda elektrostatik etkileşimler ola-
bilmektedir. Fakat, artan elektrolit konsantrasyonunun elektrostatik etkileşimi 
azaltacağı gerçeğine rağmen, demir oksitte DOM adsorpsiyonunun artan iyonik 
şiddetle arttığı belirlendiği için elektrostatik etkileşimler daha az önemli hale 
gelecektir (Choo et al., 2005a). Hidrofobik etkiler faz paylaşımı ve hidrofobik 
adsorpsion gibi başlıca iki mekanizmayı içerir (Dong, Chen, Gao, & Fan, 2006). 
Faz paylaşımı, çözünen maddenin sulu fazdan, solventle çözünmüş gibi üç bo-
yutta çözünen maddenin etrafını çeviren organik faza geçtiğinde gerçekleşir. 
Hidrofobik adsorpsiyon düşük hidrasyon enerjisi sergileyen yüzeydeki su ile 
rekabet halindeki spesifik yüzey reaksiyonudur. Organik maddenin non-polar 
fonksiyonel grupları çözelti fazından çıkarak yüzeye verilen su ile istenmeyen 
şekilde etkileşir. 

Çözelti koşulları ve kompozisyonu da DOM için demir oksit adsorpsiyonu-
nu etkileyebilir. Örneğin demir oksitte DOM adsorpsiyonu kuvvetli bir şekilde 
pH’a bağlıdır ve azalan pH’ın DOM adsorpsiyonunu önemli şekilde arttırdığı 
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belirlenmiştir (Orecki et al., 2004; Susanto & Ulbricht, 2008). Demir oksitte 
DOM adsorpsiyonu, demir oksitin yüzeyinin pozitif olduğu pH’ta maksimuma 
ulaşır ve bu durumun elektrostatik etkileşim mekanizması ile uyumlu olduğu 
görülür.

SRFA fulvik asidinin goetit yüzeyinde tutulma eğilimi Wang v.d. tarafından 
araştırılmıştır (Farahbakhsh & Smith, 2002). Çalışmada tutulamayan fulvik asit 
(FA) fraksiyonunun artan pKa’sı goetitte kuvvetli asidik fraksiyonların öncelik-
li adsorbsiyonunu göstermiştir. Chrover ve Amistadi, goetitin karbonhidrat ve 
alifatik fraksiyonlardan çok karboksilik fonksiyonel gruplara eğilimi olduğuna 
dikkat çekmiştir (Guo, Li, Hu, Gao, & Liu, 2009). Kaiser ve Gugenberger de 
çözünmüş organik maddenin asidik organik ligandlarla metal oksitler arasında 
oluşan kuvvetli komplekslerle aluminyum ve demir hidroksitlere tutunduğunu 
göstermiştir (Hao, Moriya, Maruyama, Ohmukai, & Matsuyama, 2011). 

Kaplan, çalışmalarında yüzeyleri demir oksitlerle kaplı çeşitli doğal pomza 
partiküllerini kullanarak, adsorpsiyonla yüksek spesifik UV absorbans (SUVA) 
değerlerine sahip sulardan doğal organik madde (DOM) giderimi ve dezenfeksi-
yon yan ürünü (DYÜ) kontrolünü araştırmıştır. Demir hidroksit kaplama sonucu 
yüzey alanları artırılarak, DOM adsorpsiyonu önemli oranda artırılmıştır. Demir 
kaplı yüzeylerin, yüksek miktarlarda UV254 nm ışını absorplayan DOM bile-
şenlerini diğer DOM bileşenlerine göre tercihen daha çok adsorpladığı bulun-
muştur. Adsorpsiyon sonucu yüksek SUVA değerlerine sahip sularda %96’lara 
varan UV absorbansı ve %77’lere varan çözünmüş organik karbon giderimi 
sağlanmıştır. Yüksek SUVA değerlerine sahip Myrtle Beach (A.B.D.) suyun-
da adsorpsiyon sonucu trihalometanların (THM) oluşum miktarında %94’lere 
varan azalma elde edilmiştir. Nötral pH değerlerinde bile yüksek DOM adsorp-
siyon kapasitelerine sahip olması, yüksek miktarlarda UV absorplayan DOM 
fraksiyonlarını tercihen gidermesi ve klorlama sonucu THM oluşumunu önemli 
miktarlarda azaltması, demir hidroksitle kaplı pomzanın sulardan DOM gideri-
minde ve DYÜ kontrolünde umut verici yeni bir adsorban olabileceğini göster-
miştir (Harrington, 1997).

Weng, çalışmalarında pH 3-11 aralığında HA ve FA’in goetitte adsorpsi-
yonunu karşılaştırmışlardır. FA’e göre HA adsorpsiyonunun daha kuvvetli ve 
iyonik şiddete bağlılığının daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. HA ve FA 
adsorpsiyonunun artan pH’la azaldığını ve HA’in düşük pH’lardaki adsorpsi-
yonla karşılaştırıldığında yüksek pH’ta adsorpsiyonunun daha fazla azaldığını 
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belirlemişlerdir. Model hesaplamaları, adsorbe edilen FA’in Stern tabakasında 
yeralmasına karşılık, adsorbe edilen HA’in Stern tabakasının ötesine nüfuz etti-
ğini belirlemişlerdir. Adsorbe edilen FA’in yüzeye yakın yer almasının FA parti-
külleri ve yüzey arasında daha fazla etkileşime sebep olduğunu ve bu durumun 
düşük pH’ta daha fazla proton salınımına ve yüksek pH’ta daha fazla adsorbe 
olmaya sebep olduğunu belirtmişlerdir (W.-W. Tang et al., 2014). 

DOM, Fe(II) ve Mn(II) Giderimi  ve Birbirleri ile Etkileşimleri 
Üzerine Yapılan Çalışmalar  

İçme ve kullanma sularındaki demir ve manganın giderilmesi, temel olarak 
çozünmüş olarak bulunan formlarının, oksitlendirilerek çözünemeyen formları-
na dönüştürülmesi ve çöktürülerek uzaklaştırılmasıdır. Oksidasyon hızı pH, al-
kalinite, organik madde muhtevası ve ortamda okside edici kimyevi madde olup 
olmamasına bağlıdır. Ancak ortamda doğal organik maddeler bulunduğunda bu 
oksidasyon engellenmektedir. 

Demirin oksidasyon hızı, Mangan’a göre daha hızlıdır. Natürel pH’larda 
Mn(II)’nin oksidasyon hızıoldukça yavaştır. Ozon, klor dioksit, potasyum per-
manganat gibi bir çok kimyasal Mn(II) gideriminde kullanılmaktadır. Ancak, 
DOM varlığında bu kimyasallar kullanıldığında kanserojenik trihalometanlar ve 
diger dezenfeksiyon yan ürünleri oluşmaktadır (Bellar et al., 1974; Oxenford & 
Amy, 1996; Reckhow et al., 1990). 

İçme  suyu kaynakalrında doğal olarak bulunan demir hidroksitlerin 
Mn(II)’in kinetiğine olan etkisi çok önemlidir.  Demir oksitlerin Fe(II) ve 
Mn(II)’nin oksidasyonunu katalizlediği bilinmektedir. Bir çok araştırmacı de-
mir oksitleri DOM giderimi için kullanmıştır. Kitis ve Kaplan (2007), hidrojen 
peroksit ve demir-kaplanmış ponza taşı kullanarak adsoprsiyon ve ileri oksidas-
yon yöntemleri ile DOM giderimi üzerine bir makale yayınlamişlardır.  Çalış-
malarında, %73 hümik asit ve %35 doğal su giderimi elde etmişlerdir. Demir 
oksit kaplanmış ponza taşının DOM giderimi üzerinde önemli bir etkisi oldu-
ğunu ve giderim verimini etkili bir şekilde arttırdığını raporlamışlardır (Kitis & 
Kaplan, 2007). 

Rose ve Waite (2003),  çözülmüş  doğal organik madde varlığında demir 
kompleksleşmesinin   kinetiğini incelemişlerdir. Fe(II)’nin Fe(III)’e göre komp-
leskerinin daha yavaş oluştuğunu ve termodinamik olarak daha az kararlı oldu-
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ğunu bulmuşlardır. Ayrıca benzer koşullar altında Fe(II) kompleksleşmesinin 
Fe(II) oksidasyonu ile aynı sürede gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir (Rose & 
Waite, 2003). Pham ve arkadaşları tarafından da IHSS Suwannee Nehri Fulvik 
Asit varlığında Fe(II) giderim kinetiği incelenmiştir. Düşük pH’larda Fe(II)’nin 
oksidasyonu gözardı edilebilir seviyede olduğunu, ancak organik maddelerin 
eklenmesinin oksidasyonu önemli bir ölçüde arttırdıgını söylemişlerdir. Ayrıca 
artan fulvik asit konsantrasyonu ile birlikte Fe(II) giderimi de önemli ölçüde 
artmıştır (Pham, Rose, Feitz, & Waite, 2004). 

Doğal organik maddelerin varlığında özellikle Mn(II)’nin oksidasyon yani 
havalandırma ile giderilmesi çok zor olduğu için membran prosesler gibi ileri 
arıtım yöntemleri bir çok  araştırmacı tarafından araştırılmıştır. Côté ve arka-
daşları, iki farklı kentsel atıksu üzerinde hollow fiber (boşluklu elyaf) mikrofilt-
rasyon (MF) membranları kullanarak batık membran düzeneğinde arıtım çalış-
maları yapmışlardır. İki kademeli arıtım uygulayarak, ilk önce permanganatla 
oksidasyon ve ardından batık membran filtrasyonu kullanarak Fe(II) ve Mn(II) 
giderimi üzerinde çalışmışlardır. Tesiste karmaşık proses kontrolü olmaksızın, 
1.5 mg/l’ye varan oldukça değişken besleme çözeltisi değerleri ile Mn(II) kon-
santrasyonunu 0.02 mg/l’ye kadar düşürmüşlerdir (Côté, Mourato, Güngerich, 
Russell, & Houghton, 1998).

Choo ve arkadaşlarının çalışmalarında göl sularından Fe ve Mn giderimini, 
ön klorlamalı UF sistemleri kullanarak incelemiştir. Özellikle okside edilmiş 
demir ve mangan partiküllerinin neden olduğu membran kirlenmeleri, memb-
ran derinliklerinin görüntülenmesi ile değerlendirilmiştir. 1.0 mg/l Fe(II) ve/
veya 0.5 mg/l Mn(II) içeren besleme suyu için, çözünmüş oksijen ile Fe(II)’nin 
Fe(III)’e oksidasyonuna bağlı olarak klor eklemesi olmaksızın demir giderimi 
ve daha az çözülebilir demir hidroksit partikülleri oluşumu sağlanmıştır. Klor 
olmadan sadece ihmal edilebilir miktarda mangan giderimi olmuştur, fakat klor 
dozlarıyla mangan giderim verimliliği önemli ölçüde artmıştır ve 3 mg/l Cl2 do-
zunda %89’nin üzerine çıkılmıştır (0.1 mg/l Mn’dan az). Daha yüksek klor doz-
larında (örn: 5 mg/l Cl2), metal iyonlarının gideriminde önemli artış olmamıştır, 
fakat daha yüksek miktarda membran kirlenmeleri gözlenmiştir. Ayrıca, okside 
edilmiş mangan, klorlamanın uygulandığı UF boyunca membran kirlenmelerin-
den önemli oranda sorumlu bulunmuştur. Bu durum, mangan oksidasyonunun 
kinetiği ile yakından alakalıdır ve bu oksitlenmiş partiküllerin geri yıkama bo-
yunca porlarda birikiminden çok, membranın üst tabakasının üzerinde biriki-
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miyle alakalıdır.  Göl sularından ön klorlamalı UF sistemi ile demir ve mangan 
giderimi çeşitli dozlarda, demir, mangan ve klor seviyelerinde değerlendirilmiş-
tir. Gerçek arıtma tesisi suyu ile yapılan uzun dönem UF denemeleri boyunca, 
bulanıklık ve NOM giderim verimleri membran geçirgenliği değişimleri izlene-
rek değerlendirme yapılmıştır. Membran kirlenme mekanizmasını aydınlatmak 
için, SEM kullanılarak okside edilmiş partiküllerin karakteristikleri ve dinamik-
leri sistematik olarak keşfedilmiştir (Choo, Lee, & Choi, 2005b). 

Manganı oksidasyon sonrası UF ile gidermek için nispeten yüksek dozda 
klor (yaklaşık 3 mg/l as Cl2) gerekirken, demir giderimi klor eklemesi olmaksı-
zın da başarılabilmektedir. Klorlama ile oluşan çökelmiş materyalin oluşumu, 
muhtemelen okside edilmiş partiküllerin adsorpsiyonu dolayısıyla bulanıklık ve 
DOM giderimine katkıda bulunabilir. Demir oksit partiküllerinin aksine, okside 
edilmiş mangan partikülleri çapraz akışlı ve ölu uçlu ultrafiltrasyon (UF) memb-
ranlarinda önemli kirlenmelere neden olmuştur. Ayrıca, besleme suyundaki bu-
lanıklık seviyeleri 0.2 - 90 NTU arasındayken, DOM’da kirlenmelere küçük 
bir katkıda bulunmuştur. İçme suyu arıtımında demir ve mangan giderimi için, 
ön klorlamalı ölü uçlu UF’nin çapraz akışlı UF’den daha uygulanabilir olduğu 
görülmüştür (Dong et al., 2006; Fan et al., 2001; Susanto & Ulbricht, 2008).

Farakbash ve Smith, düşük bulanıklılık ve renk içeren suların arıtılması için  
3 farklı düşük basınçlı membran pilot sistemi ile çalışmıştır. Bu pilot tesislerde 
üç farklı membran kullanmıştır; hidrofilik batık UF membranı (membran A), 
MF (membran B) ve UF (membran C) membranlarıdır. Membran ünitelerinin 
tümü 0.01 -0.2 μm nominal boşluk büyüklüğüne sahip boşluklu elyaf, hidrofilik 
membranlardır. Üç membranın performanslarını karşılaştırmak için çıkış suyu 
kalitesine ek olarak, her membranın spesifik akısı da değerlendirilmiştir. Ön 
arıtmanın membran performansına ve DYÜ giderimine etkisini değerlendirmek 
için kimyasal koagülasyon ve toz aktif karbon uygulanmıştır. Kimyasal koagü-
lasyon DBP prekürsörlerinin giderilmesinde ve membran kirlenmelerinın önlen-
mesinde olumlu bir etki göstermiştir. Toz aktif karbon eklenmesi, orta verimde 
DYÜ giderimi sağlamış, fakat membran kirlenmelerini arttırmıştır. Alüm ve toz 
aktif karbon ile koagülasyon iyi bir DBP giderimi sağlamış ve geri dönüştürü-
lebilir membran kirlenmelerini azaltmıştır. Koagülasyon, geri yıkama verimini 
artırarak tıkanmayı azaltmıştır. Çıkış suyu kalitesi UV254 ölçümü ile ve süzün-
tüde partikül sayımı ile belirlenmiştir. Membran sistemleri arasında anlamlı bir 
karşılaştırma yapabilmek için TMP (trans membran basıncı) yerine spesifik akı 
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kullanılmıştır. Her membran gerekli çıkış suyu kalitesini sağlamıştır. Membran 
A ve B, UV 254 absorbansına katkıda bulunan DOM (UV254)’ların sadece küçük 
bir kısmını tutabilmiştir. Bu sonuçlar, çıkış suyu kalitesinin, membran perfor-
manslarının karşılaştırılmasında yeterli olmadığını göstermektedir (Farahbakh-
sh & Smith, 2002).

Hao ve arkadaşları, membran yüzeyinde kirlenmeye sebebiyet veren orga-
nik maddelerin metal iyonları ile olan etkileşimini incelemişlerdir. Polietersül-
fan (PES) Boşluklu Elyaf (Hollow fibre) membran modüllerinin kullanıldığı pi-
lot ölçekli bir sistemde membran yüzeyindeki hümik asit birikimi gözlenmiştir. 
Metal iyonlarının varlığında, özellikle yüksek Ca2+ ya da Fe3+ konsantrasyonla-
rında birikimin oldukça şiddetli olduğu görülmüştür. Ca2+ iyonlarının varlığında 
oluşan hümik asit agregaları sonucunda hızlanan birikimin, hümik asit molekül-
leri arasında oluşan çapraz bağlardan ileri geldiği düşünülmektedir.  Metal iyon-
larının varlığında hümik asit birikimi gerçekleşen sisteme EDTA eklendiğinde, 
metal iyonlarının EDTA ile kompleks oluşturduğu ve hümik asit üzerindeki et-
kilerinin azaldığı görülmüştür. SEM görüntüleri filtrasyondan sonra membran 
üzerinde biriken hümik asit çöküntülerini açık bir şekilde göstermektedir, aynı 
zamanda metal iyonlarının varlığında hümik asit çöküntülerinin hızlı bir kirlen-
meye sebep olduğu da görülmüştür (Hao et al., 2011).

Acar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, pH 8,5’te ve doğal organik mad-
delerden fulvik asit ile sadece havalandırma ve havalandırma/ batık membran 
(UF seviyesinde) deney düzeneklerinde Fe(II) ve Mn(II) giderimi araştırılmıştır. 
Bu pH’ta Mn(II) giderim verimi oldukça düşük olduğundan giderime demir hid-
roksitlerin (Fe(OH)3 ) etkisi de araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Fe(O-
H)3’lerin havalandırma ile Mn(II) giderimini katalizlediği gibi adsorbsiyonla 
da giderim verimini artırdığı belirlenmiştir. Ham suda Mn(II) konsantrasyonu, 
Fe(OH)3’lerin olmadığı duruma göre yarı yarıya düşük bulunmuştur. Bu du-
rumun ilk etapta oluşan adsorbsiyondan kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Ham 
suyun bir gün boyunca havalandırılması sonucu reaktör içinde ilk gün belirle-
nen Mn(II) konsantrasyonlarına bakıldığında da demir hidroksitlerin oksidas-
yonu katalizleyici etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Fe(II):5mg/l, Mn(II):1m-
g/l, Fulvik Asit:7mg/l koşullarında ham suda Mn(II):0,914mg/l, reaktör içinde 
Mn(II):0,843 mg/l belirlenmişken, Fe(OH)3 katkısının olduğu durumda, Mn(II) 
ham suda 0,586mg/l ve bir günlük havalandırma sonunda 1. gün reaktör içinde 
0,104 mg/l olarak tespit edilmiştir. Aynı çalışmada,  TOK ve UV254 parametre-
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leri de takip edilerek, fulvik asit giderim performansları da araştırılmıştır. UV254 
giderim veriminin TOK giderim veriminden yüksek olduğu, demir hidroksit 
mevcudiyetinde UV254 ve TOK giderim verimleri arasındaki farkın daha da art-
tığı  görülmüştür. Çalışmalarda kullanılan sentetik çözeltilerin hazırlanmasında 
IHSS fulvik asit standardı kullanılmıştır. Literatürde doğal sularda yürütülen ça-
lışmalarda sentetik çözeltilerle yapılan çalışmalar kadar yüksek TOK ve UV254 
giderim verimleri elde edilememiştir [46]. Bunun sebebi olarak doğal sulardaki 
organik madde tür ve karakterizasyonun çok çeşitli olması ve sentetik doğal 
organik maddeyi temsil eden standartların aromatiklik karakterinin, doğal su-
daki organik maddeden farklı olması gösterilmiştir. SEM görüntüleri (şekil 1) 
incelendiğinde ise, başlangıçta Fe(II) içeren ve Fe(OH)3 bulunan kombinasyon-
larla yürütülen membran deneylerinde membranın üzerinde oluşan kek tabakası 
göze çarpmaktadır. Oluşan bu kek tabakasının ikinci bir membran görevi yapa-
rak, kirleticilerin membran porlarına ulaşmasına engel olduğu, bu şekilde ba-
sınç artışında azalma sağladığı tahmin edilmektedir. Fe(OH)3 katkısının olduğu 
kombinasyonlarda elde edilen ham su ve reaktör içi giderim verimleri dikkate 
alındığında, giderimin önemli bir kısmının adsorbsiyon/yüzeyde oksidasyondan 
kaynaklandığı görülmektedir. Fe(OH)3 mevcudiyetinde diğer kirleticilerle olu-
şan yumaklaşmanın, membrandan geçişe engel olduğu düşünülmektedir (Acar, 
Durak, & Tüfekci, 2017). 

  
Şekil 1. İkinci Bir Filtrasyon Tabakası Görevi Gören Demir Hidroksit Kompleslerinin Memb-

ran Üzerindeki Görüntüsü (Acar et al., 2017)

Ormancı-Acar ve arkadaşlarının elde ettiği sonuçlara göre, demir hidrok-
sitler hem memranda kirlenmenin göstergesi olan basınç artışında azalmaya 
neden olduğu, hem de giderim verimlerini arttırdığı tespit edilmiştir. Buradan 
yola çıkarak demir oksitlerin, çalışmanın yapıldığı pH şartları ve konsantras-
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yon aralığı için membranın faydalı kullanım ömrünü artırdığı ve aynı zamanda 
önemli demir, mangan ve TOK giderim verimleri sağladığı söylenebilmektedir. 
Ayrıca Fe(OH)3’lerin adsorbsiyon/yüzeyde oksidasyon yoluyla Fe(II) ve Mn(II) 
giderim verimlerini artırdığı, ayrıca meydana getirdiği flokların membrandan 
geçemeyecek kadar büyüyerek, membran çıkış verimlerinde de artışa sebep ol-
duğu belirlenmiştir. Fe(II), Mn(II) ve fulvik asidin birlikte bulunduğu bir su 
kaynağında arıtma uygulanması durumunda demir oksitlerin verimi arttıracağı, 
membran uygulaması ile oldukça yüksek demir, mangan ve TOK giderme ve-
rimleri elde edilebileceği kanıtlanmıştır (Acar et al., 2017). 

SONUÇ 

Bu bölüm başlığı  altında yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarımızda 
sıklıkla rastlanan Fe(II) ve Mn(II) metallerinin kimyası, sucul ortamdaki davra-
nışları hakkında bilgiler sunulmuştur. Ayrıca, yine içme ve kullanma suyu kay-
naklarımızda sıklıkla rastlanan doğal organik maddelerin varlığında Fe(II) ve 
Mn(II)’nin davranışları ve su kaynaklarımızda istenmeyen bu metallerin gideri-
mine olan etkileri literatür bilgileri ile tartışılmıştır. 

Fe(II) ve Mn(II)’nin en yaygın olarak kullanılan uzaklaştırma yöntemi ok-
sijen ile olan oksidasyonu ve ardından çöktürme ile ortamdan uzaklaştırılması-
dır. Ancak bu yöntem ortamda doğal organik maddeler bulunduğunda, yeterli 
ölçüde giderim sağlamadığı yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır. Bu yüzden 
daha ileri arıtım teknolojileri ön plana çıkmıştır. Bunlardan en yaygın olarak 
tercih edileni ise membran filtrasyon yöntemidir. Genel olarak mikfofiltrasyon 
ve ultrafiltrasyon seviyesinde membranlar etkili bir biçimde Fe(II), Mn(II) ve 
DOM giderimine katkı sağladığı araştırmacılar tarafından bulunmuştur. Özel-
likle, havalandırma havuzlarına batırılan ultrafiltrasyon membranlarının, hem 
mevcut tesislere kolay adapte edilmesi ve oldukça yüksek giderim verimleri 
performansı elde edilebilmesi nedeniyle oldukça efektif bulunmuştur. Havalan-
dırma sırasında demir hidroksitlerin de oluşması giderim performansını yük-
selttiği, hatta oluşan demir-DOM kompleskleri sayesinde, büyük partiküllere 
dönüşerek membran gözeneklerinin tıkanmasına engel olduğu ve membran yü-
zeyinde ikinci bir filtrasyon tabakası gibi davranarak, özellikle Mn(II) giderimi-
ni oldukça arttırdığı sonuçlarına varılmıştır. 
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Yeraltı sularında ve yüzeysel sularda yüksek konsantrasyonlarda demir, 
mangan ve doğal organik maddelerin birlikte bulunması ve bunun içme, kul-
lanım ve endüstriyel açıdan önem taşıması, demir ve mangan giderim yöntem-
lerinin daha verimli duruma gelmesini gerektiğinden, bu konuda yapılan çalış-
maların genişletilmesi, daha verimli ve düşük maliyetli proseslerin keşfedilmesi 
gerekmektedir. 
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Öz: Bu çalışmada içme suyunun membran sistemiyle arıtımında elde edilen 
verilere SVR modeli uygulanmıştır. Bu uygulamada, bahsedilen çalışmada elde 
edilmiş sonuçlar üzerinde, önce Python programlama diliyle, en küçük kareler 
metodu kullanılarak curve fitting ile eğrileri oluşturulmuştur. Seçilen modelin 
iyi ya da kötü olduğuna karar verebilmek için RMSE değerlerine bakılmıştır. 
Ardından bu verilere, Support Vector Regression uygulanarak, grid search ya-
pılmış, yaklaşık 800 sonuç üzerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına ula-
şılmıştır. Grid search uygulanırken; C Cost, Gama, Epsilon Degree ve Kernel 
tiplerine göre ayarlamalar yapılarak en uygun sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Bizim sistemimiz için Epsilon SVR kullanılarak, K-fold Cross Validation uy-
gulatılarak grafikler oluşturulmuş ve elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Elde 
edilen bu verilerden RMSE değeri bulunmuş ve en küçük kareler metodu ile 
elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak, model uygulaması tamamlanmıştır.  Ça-
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lışma sonucunda, SVR tarafından elde edilen sonuçlar, yöntemin uygulanabilir 
olduğunu göstermektedir.

MODELING OF MEMBRANE PROCESSES WITH SUPPORT 
VECTOR MACHINES

Abstract: In this study, the SVR model was applied to the data obtained 
from the membrane system treatment of drinking water.In this application, the 
results obtained in the mentioned study were firstly applying to the curve fit-
ting by using least squares methods in the Python programming language. The 
RMSE values were checked to determine for selected the best model in that 
program. Afterwards, according to the Support Vector Regression, grid search 
was carried out and the results of the review and evaluation reached about 800 
results.  C Cost, Gama, Epsilon Degree and Karnel type systems are used when 
the grid search is applied. According to our system, we applied Epsilon SVR, 
K-fold Cross-Validation. After applying we supplied to the graphics and exami-
ned to the all results. The obtained data is compared between with the results 
and RMSE values, and the model application is completed. The results obtained 
by SVR models show that the methods are feasible.

GİRİŞ

Günümüzde içme ve endüstriyel amaçla kullanılan suların yüksek limitler-
de demir, mangan içermesi ve bunların doğal organik maddeler ile beraber bu-
lunması giderim yöntemlerinin daha verimli hale getirilmesi açısından gittikçe 
önem kazanmaktadır.

Fe+2 ve Mn+2 farklı pH değerlerinde okside olduklarından arıtımları da tek 
seferde gerçekleşememektedir. Demirin arıtımı için pH aralığı 6-7 iken, mangan 
için bu değer 9-9.5 aralığındadır. Bu nedenle Fe+2 atmosferik oksijenle hava-
landırma havuzunda okside olup yüksek verimde giderim sağlanırken, mangan 
için bu değer çok düşük olmaktadır. Bu safhada limit değerlerinin üstünde kalan 
mangan arıtma tesisinin daha sonraki kademelerinde de problemlere sebebiyet 
vermektedir. Giderilemeyen manganın özellikle içme suyunda standartların 
üzerinde kalmasıyla, giderimi için klorür ve bromür türevleri oksidanların uy-
gulanması da kanserojen bileşenlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Tü-
fekci., 1996). 
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Demir ve manganın içme suyundan giderilmesi için, geleneksel filtreleme 
teknolojilerine bir alternatif olarak, düşük basınçlı delikli fiber membranlar yay-
gın bir şekilde kullanılmaktadır (Pham vd. 2004). 

Doğal sulardaki humik maddelerin, özelikle klor olmak üzere, içme suyu 
arıtılmasında kullanılan çeşitli oksidanlar ve dezenfektanlarla reaksiyona girdi-
ği gözlemlenmiştir (Bellar vd., 1974).

Düşük basınçlı delikli fiber membranlarla içme suyu üretimi, geleneksel 
ayrıştırma teknolojisine alternatif olarak, yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 
(Cote vd., 1998). Literatürde, giderme verimini arttırmak üzere, membran ile 
havalandırma, koagülasyon, adsorpsiyon gibi diğer geleneksel süreçleri bir ara-
ya getiren, hibrit membran sistemler hakkında çok çeşitli araştırmalar bulun-
maktadır (Reckhow vd., 1990; Gray vd., 2008; Kimura vd., 2008; Choi vd., 
2008; Khandewal vd., 2005). Abdur-Rahman vd., (2000), havalandırma, pH ar-
tışı ve UV ışınlamalı H2O2 süreçlerinin, basınçlı mikro filtre membranla mangan 
giderilme etkisi üzerinde etkilerini araştırmışlardır. Ellis vd., (2000), potasyum 
permanganat ile oksidasyon sürecini takiben laboratuvar ölçeğinde basınçlı 
mikro filtreleme süreciyle demir ve manganın giderilmesi üzerinde sentetik ve 
doğal yeraltı suyuyla çalışmışlar, benzer sonuçlar elde etmişlerdir

Çoklu Doğrusal Regresyon (MLR) ve Yapay Sinir Ağları (ANN) gibi çok 
sayıda istatistiksel öğrenme yöntemleri, çevre mühendisliğinin çeşitli alanla-
rıyla ilgili farklı çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır (Hanbay vd., 
2008; Cortes vd., 1995). İstatiksel öğrenme yöntemlerinde son zamanlarda ger-
çekleştirilen gelişmelerle, sınıflandırma ve regresyon görevleri için doğrusal ol-
mayan bir çözüm olarak, 1990’lı yılların başlarında, Destek Vektör Makineleri 
adında yeni bir teori bulunmuştur (Burges vd., 1998; Gao vd., 2007). Söz ko-
nusu Destek Vektör Makinesi (SVM) yöntemi, şu ana kadar görülmemiş girdi 
değerleri için çok iyi çalışan çıktı değerlerine yönelik bir tahmin yönteminin 
bulunmasında, istatiksel öğrenme teorisine dayanmaktadır. Yapay Sinir Ağları 
(ANN) ve Destek Vektör Makinesi (SVM) aynı görev için kullanılabilmektedir, 
ancak Yapay Sinir Ağları (ANN) kullanıldığında çoklu yerel koşullarda sorunlar 
meydana gelirken, Destek Vektör Makinesine (SVM) yönelik çözüm küresel ve 
eşsiz bir niteliğe sahip olduğundan, Destek Vektör Makinelerinin (SVM) önemli 
bir avantajı olarak görülmektedir. Destek Vektör Makineleri, (SVM), basit bir 
geometrik yorumlamaya sahip olduklarından ve karmaşık olmayan çözümler 
ürettiğinden ötürü, başka avantajları da bulunmaktadır. Yapay Sinir Ağlarının 
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(ANN) tersine, Destek Vektör Makinesinin (SVM) hesaplama karmaşıklığı, 
girdi alanının boyutluluğuna bağlı değildir. Optimizasyon süreçleri de bu yön-
temler arasında farklılık göstermektedir: Yapay Sinir Ağları (ANN) deneysel 
olarak risk minimizasyonunu baz kullanırken, Destek Vektör Makineleri (SVM) 
yapısal risk minimizasyonu kullanmaktadır. 

Gao vd (2007) membran kirlenmesi soruşturması için, bir Destek Vektör 
Makinesi (SVM) yapısı kurmuşlardır. Sonuçlar, yapay sinir ağı yöntemi sonuç-
larıyla karşılaştırılmıştır. Destek Vektör Makinesi (SVM) regresyon modelleri-
nin, daha iyi genelleştirme becerilerinden ve membran biyoreaktörü kullanılan 
kanalizasyon arıtmasına yönelik sınıflandırma doğruluğundan dolayı, gelenek-
sel Yapay Sinir Ağları (ANN) modellerinden üstün olduğu sonucuna varılmış-
tır. Bouamar ve Ladjal (2007) su kalitesi sınıflandırmasının tespit edilmesi için 
Destek Vektör Makinesi (SVM) kullanılan bir yöntem sunmuşlardır. Teklif edi-
len yöntem, su arıtımının ve dağıtımının gerçekleştirildiği fabrikalardaki risk 
kontrolleri süreçlerine uygulanmıştır.

Aryafar ve ark., (2012) destek vektör makinesi yöntemi kullanarak, asit 
maden drenajında (AMD) bulunan ağır metalleri tahmin etmişlerdir. Modelin 
doğruluğunun değerlendirilmesi amacıyla, Destek Vektör Makinesi (SVM) so-
nuçları, genel regresyon sinir ağı (GRNN) sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Des-
tek Vektör Makinesinin (SVM) çalışma süresini, daha yüksek doğruluk seviye-
siyle birlikte, önemli oranda hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Destek Vektör Makineleri, optimal parametre değerlerinin araştırılmasın-
da küresel bir çözüm sunmaktadır ve doğrudan Yapısal Risk Minimizasyonu 
prensibi yoluyla elde edilen kesin makine mimarisinin tespit edilmesi için de-
neme yanılma prosedürlerine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu yöntem, aşırı uyum 
fenomeninin çözüme kavuşturmakta ve iyi bir genelleştirme becerisi ile daha 
iyi doğruluk seviyesini garanti etmektedir. Bu çalışmada, muhtelif Fe+2, Mn+2, 
hümik madde ve demir hidroksit konsantrasyonları için membran üzerindeki 
Fe+2, Mn+2, hümik madde ve demir hidroksit kirlenme etkilerinin matematiksel 
modellemesi için Destek Vektör Makinesi regresyon yöntemi (SVR) önerilmek-
tedir. SVR için parametre seçimi, yanlış olması durumunda düşük uygunluk/ 
aşırı uygunluk fenomenine yol açabileceğinden dolayı, uygun ve yüksek per-
formanslı veri güdümlü modelin seçilmesinde çok önemli bir faktördür. Model 
parametrelerinin optimum değerlerinin tespit edilmesinde, kernel fonksiyonları, 
maliyet parametresi, ε değeri olmak üzere, çapraz doğrulama yöntemi kullanıl-
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maktadır. Burada yapılandırılan bütün SVM regresyon modelleri, temin edilen 
veriler açısından iyi performans göstermiştir.  

Bu çalışmada, içme suyundan membran sistemi ile Fe+2 ve Mn+2’nin gi-
derilmesi konulu bir çalışmadan elde edilen deneysel veriler üzerinde, önce 
Python programlama diliyle, en küçük kareler metodu kullanılarak curve fit-
ting ile eğriler oluşturulmuştur. Seçilen modelin iyi ya da kötü olduğuna karar 
verebilmek için RMSE değerlerine bakılmıştır. Ardından bu verilere, Destek 
Vektör Regresyon (SVR) uygulanarak, grid search yapılmış, yaklaşık 800 sonuç 
üzerinde inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Grid search uygulanırken; C 
Cost, Gama, Epsilon Degree ve Kernel tiplerine göre ayarlamalar yapılarak en 
uygun sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bizim sistemimiz için Epsilon SVR 
kullanılarak, K-fold Cross Validation uygulatılarak grafikler oluşturulmuş ve 
elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Elde edilen bu verilerden RMSE değeri bu-
lunmuş ve en küçük kareler metodu ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak, 
model uygulaması tamamlanmıştır.

GENEL KISIMLAR

DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

Makine Öğrenmesi ve Veri Madenciliği

Sınıflandırma probleminin çözümüyle alakalı çalışmalar, veri madenciliği 
ve makine öğrenimi konularıyla, bilgisayar algoritması olarak modellenmesine 
dayanmaktadır. Konuyla alakalı oldukça fazla çalışmalar yapıldığından birçok 
önerilmiş algoritmalar ve yaklaşımlar da mevcuttur. Bu önerilen yaklaşımlardan 
bir bölümü tahmin (Prediction) yapabilmeyi sağlar iken, bir bölümü de kestirim 
(estimation) yapabilmektedir. Dolayısıyla da her problemde farklı öneri ve ba-
şarılara ulaşılabilmektedir. 

Sınıflandırma yapılırkenki ana şey çalışılan probleme ait tüm uzayın belirli 
sayıda sınıfa bölünmesiyle oluşturulmasıdır. Aşağıdaki resimde her bir renk ayrı 
bir sınıfı temsil etmektedir ve sınıflandırmayla birlikte herhangi bir veri örneği-
nin olmadığı bölgeler dahi renklendirilebilmektedir. Şekil 2.1’de sınıflandırma 
ile alakalı renklendirilen bölgeler gösterilmiştir.
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Şekil 1. SVR’de Sınıflandırma

Makine Öğrenmesi yöntemleri veri yapısına göre, danışmanlı (Supervised) 
ve danışmansız (Unsupervised) öğrenme olarak ikiye ayrılmaktadır. Danışmanlı 
öğrenmenin verileri, etki-tepki kuralıyla çalışmakta olan sistemlerden alınmakta 
olup, bir giriş-çıkış düzeninde oluşturulmaktadır. Danışmansız öğrenmedeyse, 
sınıf bilgisi için herhangi bir değerin olmadığı ya da verilmediği durumlardaki 
grupları bulmaktadır. Makine öğreniminde yapılan sınıflandırma ve tahmin yön-
temleri danışmanlı öğrenme yöntemlerindendir. Kümeleme (Clustering) danış-
mansız öğrenme yöntemine örnek verilebilir. Kümeleme yapılırken ki ana amaç 
elimizde bulunan veri kümesi içerisindeki veri örneklerini sadece özelliklerine 
göre gruplandırmaktır. Sınıflandırma yapılmada önce verinin kümelenmesi, sı-
nıflandırma başarısını oldukça arttırıcı bir etmendir. 

Çalışmalarda genel olarak; İstenen sınıflar için D, Tahmin çıkışları için Y, 
Giriş verisi için X, Girişin her bir özelliği için Xi, Veri içerisindeki her bir örnek 
için xi, Giriş veri kümesinin tamamı için X belirlemeleri kullanılmaktadır.

Sınıflandırma yapılırken problem uzayını temsil edebilen bir veri kümesi-
nin hazırlanması gerekmektedir. Çözüme ulaşmak için hazırlanmış olan veriler, 
sadece eğitim için değil, aynı zamanda başarı ölçümünde de kullanıldığından 
dolayı sınıflandırmayı ikiye ayırmaktadır. Bunu gerçekleştirebilmek için çapraz 
geçerlik (Cross Validation) yöntemi kullanılmaktadır. Çapraz geçerlik prensibi-
ne dayanılarak önerilmiş olan bazı geçerlik yöntemleri bulunmaktadır. Bunların 
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hepsinde de ana mantık aynıdır. Sistemde başarısının ölçülebilmesi için mev-
cut veri kümesi ikiye bölünmektedir. Birisi eğitim için (Train Set), diğer küme 
ise sistemin hiç görmediği olası değerleri (Test Set) temsil etmede kullanılır. 
Sistemde seçilmiş olan eğitim algoritmasıyla eğitim kümesini öğrenilmiş olur. 
Eğitilen bu sistemin başarısı ise test kümesi üzerinde hesaplanmaktadır. Çapraz 
Geçerlik üç ana şekilde önerilmekledir. Bunlar:

•	  Rasgele Örnekleme

•	  K Parçalı Geçerlik

•	  Birini Hariç Tut Yöntemi

Bunlardan ilki ve en çok kullanılan örneklemelerden olan rasgele örnekle-
mede kümeler adından anlaşılacağı üzere rasgele seçilmektedir. Optimum ba-
şarıyı sağlamak adına birkaç kez tekrarlanmaktadır. Çapraz geçerlik adına çok 
başarı sağlanan yöntemdir. K parçalı geçerlikte se veri K adet kümeye ayrılmak-
tadır. Bunların biri test kümesi için seçilmekte olup,  diğerleri K-1 kadar küme 
birleştirilip eğitim kümesi için kullanılmaktadır. Ve bu işlem K kez kümelerin 
değiştirilmesiyle tekrarlanmaktadır. Genel başarıya ulaşmak içinse elde edilen 
K adet başarı değerlerinin ortalaması alınmaktadır. Son yöntem olan birini ha-
riç tut yöntemi ise K parçalı geçerlik yöntemiyle fazlasıyla benzeşmektedir. Bu 
yöntem, K parçalı çapraz geçerlik için N adet örnek içeren veri kümesi için K=N 
şeklinde uygulanarak gerçekleştirilmektedir.

Aşırı Eğitim (Overfitting) veriyle birlikte tekrarlanan eğitim yapan algorit-
ma ve modellerin tümüne zamanı geldiğinde öğrenme sürecinin durdurulması 
gerekmektedir. Bu durdurulma kullanılan algoritmaya bağlı olarak değişir. Dur-
durulmadığı durumlarda eğitim ile öğrenilmesi gereken veri içerisindeki tüm 
örnekler sistem tarafından ezberlenir. Bunun sonucu olarak da bilinmeyen ör-
nekler adına yürütülen tahmin yeteneği azalmış olur.

Birçok uygulama alanında sınıflandırma problemleriyle oldukça fazla kar-
şılaşılmaktadır. Bu yüzden de son yıllardaki atılan sınıflandırma problemlerinin 
çözümüne yönelik her adım, makine öğrenimin hakkında yapılan çalışmalarda 
önemli bir yer tutmaktadır. Sınıflandırma problemlerinin çözümünde oluşturu-
lan algoritmalar üzerindeki en belirleyici konu genelleme performansıdır. Bu 
performansın seçimi, Eğitim Verileri, Parametre Seçimleri, Model Seçimleri, 
Bağımsız Niteliklerin Yapısı, Bağımsız Niteliklerin Sayısı gibi birçok faktöre 
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bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yani en doğru enformasyon ve sonuçlara 
ulaşma, algoritmanın genelleme başarısıyla doğru orantılı olarak değişmektedir.

Destek Vektör Makineleri ve Uygulama Alanları

Sınıflandırma problemlerinin çözümüne istinaden son yılların en gelişti-
rilmiş makine öğrenimi algoritmalarından biri de Destek Vektör Makineleridir. 
Aynı zamanda farklı sınıflandırma problemlerine ait çözümlerde başarıyla uy-
gulanan ve genelleme performansı yüksek olan etkin olan bir algoritma olarak 
da literatürdeki yerini almıştır. Bu algoritmalardaki başarı, problemlere kareli 
optimizasyon kullanılarak ulaşılmasıdır. Bunun sayesinde problem çözümüne 
dair oluşturulan öğrenme aşamasında işlem sayısı azaltılıp, daha hızlı olarak so-
nuca ulaşılmasıdır (Ellis vd., 2000). İşlem sayısının azaltılması özellikle hacmi 
büyük olan veriler setlerinde fazlasıyla avantaj sağlamaktadır. Bunun yanında 
özellikle optimizasyona dayalı bir sınıflandırma performansı olmasından dola-
yı, verilerin fazla olduğu durumlarda oluşabilecek karışıklığı önlediği ve kulla-
nılabilirlik bakımında da başarılı olan bir teknik olduğundan tercih edilmektedir 
(Bellar vd., 1974). 

Destek Vektör Makinelerinin uygulanmasında öncelikle çekirdek fonksiyo-
nunun seçimi ve parametre optimizasyonu sınıflandırma problemlerinin çözüm-
lerine dair en önemli adımlardandır. 

DVM algoritmaları, minimum riske dayalı ve optimizasyonun dışbükey 
olarak gerçekleştirildiği bir makine öğrenimidir. Bu algoritmalar, veriyle alakalı 
bir dağılım fonksiyon bilgisine gereksinim duymadıklarından dolayı bağımsız 
olan bir dağılım algoritmalarındandır (Ha vd., 2004). 

DVM, Vapnik tarafından 1999 yılında, sınıflandırma ve örüntü tanıma 
problemlerinin çözümü için geliştirilen algoritmalardandır. Dolayısıyla temel-
leri Vapnik / Chervonenkis kısaca VC teorisine yani istatistiksel öğrenmeyle 
bağlantılıdır (Cherkassky vd., 1999).

DVM algoritmaları iki ya da çok sınıflı problemlerin sınıflandırılmasında 
bir çözüm olarak gerçekleştirilmiştir. Buna bağlı olarak, veri setlerindeki ayrıl-
manın doğrusal olup olmama durumuna göre de iki temel yapıdan oluşmaktadır. 
DVM’nin ana kökü, verilerin bir düzlem ya da hiper düzlemle ayrılıp, sınıflan-
dırılmasıyla oluşmaktadır. Başka bir deyişle verileri ayırabilecek en uygun düz-
lem ya da hiper düzlemin belirlenmesidir. DVM’ye ait bir sınıflandırma örneği 
Şekil 2.2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2. DVM Sınıflandırılması

Doğrusal Destek Vektör Makineleri

Destek vektör makinelerinin bir şekli olan doğrusal olarak ayrılabilen 
DVM’ler belirleyici nitelik uzayı için geçerlilik arz etmesine rağmen gerçek 
yaşamda bu tarz problemlerle çok az karşılaşılmaktadır. Doğrusal olarak ayrı-
labilen sınıflandırma problemleri aslında DVM’nin ana temelini oluşturmak-
la birlikte, tanımlaması daha üst sistemleri anlamak adına önemli bir adımdır 
(Leys vd., 2013). Aşağıdaki Şekil 2.3’te doğrusal olarak ayrılabilen iki sınıflı bir 
sınıflandırma örneği gösterilmiştir.

Şekil 3. Doğrusal Olarak Ayrılabilen İki Sınıflı Sınıflandırma
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Şekil 2.3’te gösterilmiş olan veriler doğrusal olup, bu verileri birbirinden 
ayırabilen birçok hiperdüzlem yani doğru çizilebilmektedir. Buradaki asıl amaç 
ise bilinmeyen bir veri seti ile karşılaşıldığında sınıflandırma hatasını minimu-
ma indirecek hiperdüzlemi seçebilmektir. Bu hiperdüzlem iki örnek grubuna da 
eş uzaklıkta olmak zorundadır. Bunu gerçekleştirmek adına maksimum marjinli 
hiperdüzlem tekniği kullanılmaktadır (Oxenford vd., 1996).

Doğrusal Olmayan Destek Vektör Makineleri

Eğitim veri setinin doğrusal olarak ayrılamadığı durumlarda, veri doğrusal 
olmayan bir haritalama ile orijinal girdi uzayından daha büyük olan bir uzaya 
aktarılarak gerçekleştirilir. Taşınan yeni boyutta veriyi en iyi şekilde ayırabile-
cek olan çoklu düzlem bulunmaya çalışılır. Şekil 2.4’te doğrusal olmayan bir 
sınıflandırma örneği gösterilmiştir.

Şekil 4. Doğrusal Olmayan İki Sınıflı Sınıflandırma

MALZEME ve YÖNTEM

Malzemeler

Bu çalışmada, içme suyunda fulvik asit varlığında Fe+2 ve Mn+2’nin batık 
membran sistemiyle giderilmesi konulu çalışma sonucunda elde edilen verilere 
SVR modeli uygulanmıştır (Ormancı, 2011).
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Destek Vektör Regresyon Analizleri
Destek Vektör Makineleri (SVM), yapısal riskin minimuma indirgemesine 

bağlı olarak, genelleme hatasının üst sınırını en aza düşürmeyi hedefleyen is-
tatistiksel öğrenme teorisinin prensiplerinden formüle edilmiştir. Sınıflandırma 
ve regresyon için SVM algoritmaları kullanılır. Regresyon (SVR) için destek 
vektör makineleri içinde,  her xi ⊂R numunenin girdi alanını temsil 
eden ve karşılık gelen bir skalaya sahip olan eğitim seti olarak düşünülür. Eği-
tim verilerinin boyutunu belirlediğinden, i=1…l ise yi ⊂R çıkış değeri olarak 
temsil eder (Altıntaş, 2017). 

Bu yöntemin amacı karşılık gelen tepki değerini mümkün olan en iyi şekil-
de öngören bir denklem bulmaktır. SVR’lerin formülasyonu genellikle aşağıda-
ki forma benzer bir fonksiyon tahmin denklemiyle sonuçlanır:

                                                                                 (3.1)

Burada;
W ⊂Rn Ve b⊂R sırasıyla n-boyutlu ağırlık vektörünü ve doğrusal regresyon 

fonksiyonunun ofsetini belirtmektedir. 
Ana hedef, verilen tüm eğitim verileri için gerçek hedef vektörlerinden 

daha fazla ε sapma gösteren işlevi bulmaktır. ε duyarsız kayıp fonksiyonu, en 
yaygın kullanılan fonksiyondur. Bu işlev şu şekildedir:

  (3.2)

Burada f x gerçek değer fonksiyonudur. Eğer öngörülen değer ile gerçek 
değer arasındaki fark ε’dan küçükse, kaybın değeri 0’a eşittir. Tespit hatasını 
dikkate alarak, regresyon fonksiyonunun çözülmesi şu şekildedir:

                                    (3.3)

 

Sabit C > 0, f fonksiyonunundaki dengeyi ayarlamaya izin veren bir dü-
zenlilik parametresini temsil eder ve izin verilen hata değeri ε’dan büyüktür. ε 
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parametresi, modelin karmaşıklığını ayarlayabilmek için kullanılan temel araç-
tır. Daha büyük değerler, modellerin esnekliğine neden olduğundan hataların 
etkisini arttırmaktadır.

Bununla birlikte, bu parametre küçük olduğunda model değişecek ve deği-
şen hata fonksiyonunda orantılı olarak büyük olan kare parametrelerinin katkısı 
nedeniyle, aşırı kuvvet uygulanamayacak olduğundan uygunluğu yakalanama-
yacaktır. 

 ,  esnek değişkenler olarak adlandırılırlar ve ε-sapma parametresinde 
yer almayan örnekleri açıklarlar. Esnek değişkenlerin kullanılması, eğitim veri-
sinde bazı hatalara da izin vermektedir.

Denklem 5’te verilen optimizasyon problemi, Lagrange çarpanları ile hedef 
fonksiyonundan bir Lagrange fonksiyonu ile yeniden formüle edilebilir.  ve  
Lagrange çarpanları, kuadratik programlama (QP) çözümüne yol açan çift bir 
optimizasyon ile bulunabilir:

                                                                                                              (3.4)

W vektörü eğitim verileri noktası olarak şu şekilde yazılabilir:

                                                                         (3.5)

SVR fonksiyonu f (x) şu şekilde yazılabilir:

  (3.6)

Denklem 3.6’da, çekirdek fonksiyonu olarak bilinen fonksiyon k(xi ,x) 
karnel fonsiyonudur. Destek vektör makinelerinin temelindeki ana fikir, giriş 
alanında bir çekirdek fonsksiyonu kullanılarak, sonuç alanının haritalandırıl-
masıdır. Böylece, SVR modelleri, bu dönüşümün sonucu olan yeni bir özellik 
uzayında elde edilen doğrusal modellerde dönüşür. Bu işlem “çekirdek fonksi-
yonu” olarak bilinir ve destek vektör makinesinin çok yüksek boyutlara sahip 
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özellik alanlarında doğrusal haritalama ile çalışmasına olanak sağlar. Çekirdek 
fonksiyonu; doğrusal, polinom veya Gauss radyal taban fonksiyon olarak seçi-
lebilir(Altıntaş, 2017). 

Tablo 1. Destek Vektör Makinelerinde Karnel Fonksiyonları  
(Altıntaş, 2017)

Karnel Tipleri Karnel Fonksiyonları

Liner Kernel

Poliminal Kernel

Radyal Tabanlı Kernel Fonksiyonu

Tablo 3.1’de, SVR’nin radyal taban fonksiyonunda; d dereceyi, σ ise sabit 
çekirdek parametresini ifade eder. Diğer çok değişkenli istatistiksel modellerle 
benzer şekilde, regresyon için SVM’nin performansları parametrelerin optimal 
seçimine bağlıdır. Ayrıca, verilerin ön işleme tabi tutulması (standartlaştırma, 
aykırı değerlerin saptanması, eksik değerler vs.) sonuçları büyük ölçüde etkiler. 
Aşağıda, bu çalışma için ön işleme adımları ve parametre seçme adımlarının bir 
özeti bulunmaktadır.

Standartlaştırma

Verilen bir vektörün, konum ölçüsünden çıkarılıp ölçekli bir ölçüye bölün-
mesi genellikle standartlaştırma olarak adlandırılır. Veri işlemenin ilk basamağı, 
ortalama değerin gözlemlenen değerden çıkarılıp, bu farkın verilen bir değişke-
ne ait tüm örneklerin standart sapması ile bölünmesiyle gerçekleştirilmektedir. 
Giriş veya hedef değişkenlerin standartlaştırılmasının amacı, optimizasyon daha 
başarılı olması ve eğitim sürecinin daha iyi olmasının sağlanmasıdır. SVR kul-
lanılması durumunda ham veriler dönüşüm sağlanarak belirli bir aralıkta stan-
dartlaştırılır. Öğrenme algoritmasının hedef fonksiyonunda kullanılan birçok 
öğe, tüm özelliklerin sıfıra ortalandığını ve aynı varyansa sahip olduğunu farz 
edilmektedir. Bu çalışmada, tüm araştırma değişkenleri ve hedef değerler, -1, +1 
üzerinde aynı düzgün dağılıma dönüştürülmüştür.
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Parametre Seçimi

Parametre seçimi, aşırı uyumu önlemek için, kullanılabilir verilerin bir bö-
lümünü test seti olarak tutan bir makine öğrenme deneylerini gerçekleştirile-
bilen yaygın bir uygulamadır. Bu çalışmada, SVR modellerini oluşturabilmek 
için, her bir model için, bir eğitim verisi seti belirlenmiş olup, kalan veriler 
modellerin performansını değerlendirmek için kullanılmıştır. Geliştirdiğimiz 
modellerde, veri setinin 3 / 5’i modeli eğitmek için kullanılmış olup, geriye 
kalan 2 / 5’i ise test etmek için kullanılmıştır. Analizde hangi çekirdek işlevinin 
kullanılacağını seçmek, probleme bağlı olarak değişmektedir. Burada Radyal 
taban fonksiyonunun çok etkili olduğu gösterilmiştir. 

Cross Validation (Katlamalı Çapraz Doğrulama)

Katlamalı Çapraz Doğrulama (C), en uygun çekirdeğin türünü ve çekir-
değe özgü parametre γ’yı belirlemek için sıklıkla kullanılan bir parametredir. 
Deney verileri ile oluşturulan fonksiyonların, tamamen bağımsız test verilerinin 
uygulanmasıyla, çapraz doğrulama testlerinin yapıldığı önemli bir adımdır. Bu 
yaklaşım, gözlem setini rasgele k gruplarına ya da kıvrımlara yaklaşık olarak 
eşit büyüklükte bölmeyi içerir. İlk katman bir doğrulama kümesi olarak ele alı-
nır. Hata ortalaması daha sonra gözlemler üzerinde hesaplanır ve bu işlem k kez 
tekrarlanır. Her defasında, farklı gözlem grubu, bir doğrulama kümesi olarak de-
ğerlendirilir. En iyi performans gösteren sonuçları incelemek için on kat çapraz 
doğrulama kullanılır. Numunenin tamamı rasgele olarak, birbirine benzeyen 10 
alt ölçüme kabaca aynı büyüklükte bölünür. 10 alt kümeden her biri doğrulama 
örneği olarak ayrılmıştır ve geri kalan 9 altkümeyi kullanarak model tahmin 
edilmiştir.

Grid Search (Izgara Modeli)

Izgara araştırması, basitçe bir öğrenme algoritmasının hiperparametre ala-
nının manuel olarak belirtilen alt kümesi üzerinden ayrıntılı bir arama yapmak-
tır Bir grid arama algoritması, tipik olarak, eğitim setindeki çapraz geçerlilik 
veya bir genişletilmiş doğrulama kümesindeki değerlendirme ile ölçülen bazı 
performanslara göre yönlendirilmelidir. Bu çalışmada, optimum değer seçimi 
için aşağıdaki parametreler araştırılmıştır: Radyal temel fonksiyonu, çekirdek 
fonksiyonu için; polinom ve doğrusal çekirdekler. Izgara araştırması, her para-
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metreyle birlikte bir SVR eğitir ve performanslarını yerine getirilmiş bir doğru-
lama kümesinde değerlendirir. Grid arama algoritması doğrulama prosedüründe 
en yüksek regresyon sonucunu veren parametredir.

BULGULAR

SVR BULGULAR

Kirlenme membran sistemlerini işletirken karşılaşılan temel problemdir. 
Bu çalışmada, Fe+2, Mn+2’nin hümik madde ve demir hidroksitlerin varlığında 
giderimi araştırılmıştır. İçme suyu arıtma tesisleri genel olarak havalandırma ha-
vuzunda 8.5 pH seviyesinde işletilmektedir. Mn+2’in oksitlenme hızının 9.5 pH 
değeri altında oldukça yavaş olduğu iyi bilinmektedir. Dolayısıyla, Mn+2’in kir-
letici etkisinin oldukça yüksek olması beklenmekle ve Fe+2 ile birlikte giderim 
veriminin daha düşük olması beklenmektedir. Aynı zamanda, hümik madde her 
pH değerinde çözülebilme yeteneği nedeniyle membran sistemleri için dikkat 
çekici bir kirleticidir ve Fe+2 ve Mn+2’in uzaklaştırılmasını etkilemektedir. Söz 
konusu kirleticiler membran kirlenmesini artırdığı için, demir hidroksit ekleme 
Mn+2 ve hümik madde kaynaklı membran kirlenmesini azaltmıştır. Bu çalışma-
da, Fe+2, Mn+2, hümik madde ve demir hidroksitin membran üzerindeki kirletici 
etkilerini tahmin etmek için SVR yöntemi kullanılmaktadır (Altıntaş, 2017). 

Verilerin temizlenmesi analiz sürecinin ilk adımıdır. İlk olarak, verilerin 
görsel olarak incelenmesi suretiyle, bazı deneysel hatalar kolaylıkla tespit edi-
lebilmektedir. Basınç değerinin sıfırın altında olmaması gerektiğini biliyoruz; 
bu nedenle söz konusu verilerin, regresyon analizine yönelik güçlü modern al-
goritmalar uygulamadan önce temizlenmesi gerekmektedir. Bir başka önemli 
kavram uç değerlerdir. Eğitimde kullanılan uç değerler veya test altkümesi daha 
yüksek tahmin hatalarına sebep olabilmekte, dolayısıyla da regresyon modelle-
me sonuçlarını etkilemektedir. Uç değerler normal verilerden fiziksel olarak çok 
uzakta bulundukları için, düzgün şekilde tahmin edilmeleri nadiren olacaktır. 
Uç değerler, regresyon süreci, değiştirilmiş eğitim ve test setleri ile birkaç defa 
uygulandığı takdirde tespit edilebilecek olup her bir tekli test çalışması ile ilgili 
tahmin edilen durumları kaydetmektedirler. Bu çalışmada, uç değerleri tespit 
etmek için medyan mutlak sapma kullanılmaktadır. İstatistikte, medyan mutlak 
sapması Median Absolute Deviation (MAD) kantitatif verilerin tek değişkenli 
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bir örneğinin değişkenliğinin ölçüsünü temsil eden bir istatistiksel dağılımın öl-
çüsüdür (Leys  vd., 2013). 

Örnek boyutları ve içerikleri ile birlikte temiz veri setleri Tablo 4.1’de özet-
lenmektedir. Grid araştırma yöntemiyle bulunan destek vektör regresyon ana-
lizine yönelik parametreler Tablo 4.2’de verilmektedir. Tahminlerin kalitesini 
temsil eden test setleri ile ilgili model performans kriteri parametreleri aynı za-
manda bu tabloya dahil edilmiştir. Tahmin edicilere uygulanan metrikler tayin 

’sinin katsayısı ve hataların ortalama karekökü RMSE’dir.

(4.1)

(4.2)

Eşitlik (4.1) ve (4.2)’de,  ölçülen değer,  ölçülen değerlerin ortalaması, 
 tahmin edilen değer, n de numune adedidir. 

Veriler Fe2+, Mn2+, hümik madde ve demir hidroksitin muhtelif konsant-
rasyonları ile yapılan deneylerden elde edilmiştir. Veri iki altkümeye, yani be-
lirtilen sırayla 0.6 ve 0.4’lük bir orana sahip eğitim ve test setleri kümesine 
ayrılmaktadır (Altıntaş, 2017). 

Tablo 2. Gözlem Verilerinin Özeti (Altıntaş, 2017)

Data Büyüklük İçerik

Data seti 1 572 Fe2+ 1 mg/L

Data seti 2 595 Fe2+ 5 mg/L

Data seti 3 594 Mn2+ 1 mg/L

Data seti 4 592 Mn2+ 2 mg/L

Data seti 5 578 Fe2+ 5 mg/L; Mn2+ 1 mg/L

Data seti 6 597 Hümik madde 1 mg/L

Data seti 7 593 Fe2+ 5 mg/L; Mn2+ 1 mg/L; Fulvik Asid 1 mg/L
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Data seti 8 596 Fe2+ 5 mg/L; Mn2+ 1 mg/L; Hümik madde 1 mg/L; 
FeOx 50 mg/L

Data seti 9 585 Hümik madde 7 mg/L

Data seti 10 574 Fe2+ 5 mg/L; Mn2+ 1 mg/L; Hümik madde 7 mg/L

Data seti 11 529 Fe2+ 5mg/L; Mn2+ 1 mg/L; Hümik madde 7 mg/L; 
FeOx 50 mg/L

SVR’de, basınç bağımlı değişkendir, buna karşın zaman ise bağımsız de-
ğişkendir. Optimal SVR model parametrelerini elde etmek üzere 10-katı bir 
çapraz geçerliliğe sahip ayrıntılı bir grid araştırma yönteminden faydalanılmak-
tadır. Bu çalışmada, araştırma ile ilgili değişkenler ve hedef değerlerin −1, +1 
üzerinde aynı temel tekdüze dağılımlara dönüştürüldüğünü kaydetmek önem 
arz etmektedir. Model 1 ila 1000 arasında dört maliyet değeri, üç çekirdek fonk-
siyon, yarıçapsal temel fonksiyon, polinomsal ve lineer çekirdek fonksiyonları, 
 ve  değerleri için beş  değeri üzerinden çevrilmektedir. 

Polinom modeli için, polinom derecesi, maliyet ve  ölçek faktörü üzerinden 
çevirdik. Polinom derecesi 1’den 4’e kadar değiştirilmektedir. Yarıçapla ilgili 
temel fonksiyon çekirdek parametresini ayarlamak üç ayar parametresine sa-
hip bulunan polinom modelini ayarlamaktan daha kolaydır. Genellikle, ikinci 
derece modeller lineer modellere göre daha küçük hata oranlarına sahip olma 
eğilimindedirler ve daha büyük ölçekli faktörler ile ilişkili modeller daha iyi 
performansa sahiptirler.

Lineer, polinomsal ve RBF çekirdek fonksiyonları arasında, en yüksek
’ye sebep olduğu ve ilgili parametre tüm veri setleri için  olarak tahmin 
edildiği için sonuncusu nihai olarak kullanılan SVR modeli olarak seçilmek-
tedir. SVR parametreleri tespit edildikten sonra, veri tekrar orijinal skalasına 
getirilmektedir. Test setlerinden elde edilen her bir analiz için ilgili model per-
formans kriterleri parametrelerini (  ve RMSE) vermekteyiz. Burada,  stan-
dardize edilmiş test ile hesaplanan grid araştırması en iyi modeline tekabül eden 
değer olup RMSE ise orijinal test skalasında test setinin tahmin edilen ve gerçek 
değerlerinden elde edilen diğer performans kriterleridir. Özetlemek gerekirse, 
çekirdek, maliyet ve  ve  skala parametreleri standardize edilmiş eğitim setle-
ri kullanılarak hesaplanmakta ve TMS ise orijinal skalada test setinden tahmin 
edilen değerler ve gerçek değerlerden faydalanılarak tespit edilmektedir. Pek 
çok veri seti için, maliyet değerleri küçük olduğunda, model düşük uyuma sa-
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hiptir, ancak, maliyet 1000’e yaklaştığında hata artmaya başlayacağı için, aşırı 
uyuma sahip olma başlar (Tablo 4.2) (Altıntaş, 2017). 

İlk veri seti ile ilgili olarak, yarıçapla ilgili temel fonksiyon ile optimal mo-
del oluşturulmaktadır ve en büyük R2 ile ilişkili maliyet değeri 1000’dir. Epsilo-
nun değeri yaklaştırılmış fonksiyonun doğruluk seviyesini belirlemektedir. Bu 
tamamıyla eğitim setindeki hedef değerlere dayalıdır. Epsilon hedef değerlerin 
sınırından daha büyük ise, iyi bir sonuç bekleyemeyiz. Epsilon sıfır ise, aşırı 
uyum beklemeliyiz. Grid araştırma yöntemi gerçekleştirildikten sonra, verileri 
en iyi olası şekilde yansıtan ε=0.1 ile en yüksek skor elde edilmektedir. Şekil-
deki (Şekil 4.1-a) kırmızı çizgi söz konusu parametrelere sahip bir yarıçapsal 
temel çekirdek fonksiyonlu bir SVR modelini temsil etmektedir. Bu çizgi veri 
verilerin genel yapısını daha iyi tanımlamaktadır. Bir mukayese olarak, gerek 
optimal yarıçapsal temel ve polinomsal SVR modelleri sırasıyla (343 eğitim 
numunesinden) 291 ve 280 destek vektörünün benzer adedini kullanmaktadır 
(Altıntaş, 2017). 

Tablo 3. Destek Vektör Regresyonu Parametreleri ve Performans  
Metrikleri (Altıntaş, 2017) 

Data Karnel RMSE

Dataseti 1 rbf 1000 0.1 0.1 0.8502 6.4193

Dataseti 2 rbf 1000 0.01 0.1 0.8891 6.6864

Dataseti 3 rbf 100 0.1 0.1 0.8986 12.0300

Dataseti 4 rbf 1000 0.01 0.1 0.9335 11.4695

Dataseti 5 rbf 1000 0.1 0.1 0.5302 7.3795

Dataseti 6 rbf 1000 0.01 0.1 0.5859 4.9690

Dataseti 7 rbf 1000 0.1 0.1 0.8339 4.9530

Dataseti 8 rbf 10 0.1 0.1 0.7936 4.5125

Dataseti 9 rbf 1000 0.01 0.1 0.9475 7.4144

Dataseti 10 rbf 10 0.1 0.1 0.4298 4.6840

Dataseti 11 rbf 100 0.1 0.1 0.8759 3.2521
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İkinci veri seti ile ilgili olarak, zamanla basınç değişikliği için önceki setle 
benzer bir yükselen eğilim görülmektedir (Şekil 4.1-b) Aynı zamanda her iki 
deney ile ilgili olarak, basınç 60 mbar civarında artmayı durdurmakta, bu da 
Fe+2’nin artan konsantrasyonunun, membran kirlenmesinde olduğu gibi basınç 
değişikliğini etkilemediğini ispat etmektedir. Kirlenme Fe+2 ‘nin konsantrasyo-
nu 5 mg/L olduğunda demir hidroksitin oksitlenme üzerindeki katalitik etkisi 
yüzünden hafif şekilde sona doğru azalmaktadır (Altıntaş, 2017).  

Şekil 4.1-b’de görüldüğü üzere, en yüksek  ile ilişkili maliyet değeri 
ikinci veri setinde 1000’dir. Genel olarak, belirli bir doğruluğa kadar  seçi-
mi sadece eğitim setindeki söz konusu doğruluğu garanti etmektedir. Toplamda 
doğruluğu daha iyi başarmak için, biraz daha küçük bir  seçmemiz gerekmek-
tedir. Bunu akılda tutarak, en büyük ’ye göre diğer parametreleri  
ve  olarak seçtik. Optimal model ilk veri seti için oluşturulan modele 
benzer şekilde yarıçapsak temel fonksiyon ile oluşturulmaktadır. Üçüncü, dör-
düncü, sekizinci ve dokuzuncu veri setleri zaman ile basınç değişikliği açısın-
dan benzer eğilimlere sahiptir (Şekil 4.1-c-g-h). Şekil 4.1-c Mn+2’in membran 
kirlenmesi üzerindeki etkisini göstermektedir. Daha yüksek basınç farklılıkları 
gözlemlendiği için, Mn+2’nin, Fe+2 ile mukayese edildiğinde önemli ölçüde kir-
letici olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bununla birlikte, aynı zamanda memb-
ran kirlenmesinin 5 mg/L Fe+2 mevcudiyetinde azaldığı da gözlemlenmektedir 
(Şekil 4.1-e ). Bu, oksitlenmiş Fe+2’nin otokatalitik etkisinden ve absorpsiyon 
kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Şekil 4.1-d ve Şekil 4.1-h , sırasıyla 1mg/L 
hümik madde (HM) ve 7mg/L HM’nin tekli etkilerini göstermekte olup HM’nin 
artışının membran kirlenmesi üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu açıktır. Bu-
nunla birlikte, HM’nın Fe+2 ve Mn+2 ile birlikte mevcut bulunduğu Şekil 4.1-f 
ve Şekil 4.1-i ’den, membran kirlenmesinin HM konsantrasyonunun artışıyla 
azalmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu, hümik madde ve Fe+2 ve muhteme-
len Mn+2 kompleks oluşumuyla oluşturulan ikinci membran oluşturma etkisinde 
değerlendirilebilmektedir. Bu ikinci membran levhası membran gözeneklerinin 
kirlenmesini önlemekte ve basınç değişikliklerini azaltmaktadır. Benzer bir etki 
aynı zamanda Şekil 4.1-g ve Şekil 4.1-j ’de gösterildiği üzere demir hidroksitten 
de gözlemlenebilmektedir (Altıntaş, 2017). 
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a) Fe+2 1 mg/L b) Fe+2 5 mg/L

c) Mn+2  1 mg/L d) HM 1mg/L

e) Fe+2 5 mg/L; Mn+2 1 mg/L
f.) Fe+2 5 mg/L; Mn+2 1 mg/L; HM 1 

mg/L
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g) Fe+2 5 mg/L; Mn+2 1 mg/L; HM 1 
mg/L; FeOx 50 mg/L

h) HM 7 mg/L

i) Fe+2 5 mg/L; Mn+2 1 mg/L; HM 7 
mg/L

j) Fe+2 5 mg/L; Mn+2 1 mg/L; HM 7 
mg/L; FeOx 50 mg/L

Şekil 5. Farklı Dozlarda Fe+2, Mn+2 ve Hümik Maddenin Tek ve Birlikte Olduğunda Membran 
Tıkanmasına Etkisi 

SVR modeli, genel eğilimi açıkça yakalamakla birlikte, buna uygun düşen, 
veri seti 5 ile ilgili R2=0.5302 metriği ve veri seti 6 ile ilgili R2=0.5859 metriği 
modelin zayıf performansını göstertmektedir. Performans düşüklüğünün sebebi 
gürültülü veri noktalarıdır.  Bununla birlikte, aynı zamanda numune büyüklü-
ğünün etkisi de düşünülmelidir. Beşinci veri setinde, en iyi model parametreleri 
olarak elimizde C=1000 ve ε=0.01 değerleri bulunmaktadır. Maliyet değerinin 
etkisini görmek içini, epsilonu 0.01’e sabitledik ve maliyeti daha düşük değer-
lere değiştirdik. Bu işlem altıncı veri seti için tekrarlanmıştır ve ε’nin optimal 
seçimiyle C düzenleme parametresinin değerinin genelleştirme performansı 
üzerindeki etkisinin ihmal edilebilir olduğu gözlemlenmiştir. Ancak unutulma-
malıdır ki maliyet değeri, parametre optimal değerden uzak seçildiğinde hata-
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nın arttığı gözlemlendiği için belirli bir seviyeden daha büyük olmalıdır. 6, 7, 
10 ve 11 veri setleri ile ilgili olarak, basınç değerleri ilk birkaç saatte zaman-
la doğrusal olarak artmaktadır. Belirli veriler üzerinden daha iyi bir regresyon 
modeli performansına ulaşmak için, her bir veri seti için yaklaşık olarak ilk 20 
değere tekabül eden lineer kısmı ayırdık ve kalan lineer olmayan verilerin 3/5’i 
ile SVR modelini çalıştırdık. Bu arada, lineer kısım için doğrusal regresyon 
yöntemi uygulanmakta olup ilgili regresyon katsayıları elde edilmektedir. Bu 
prosedür, lineer bölüm kalan verilerin lineer olmayan yapısını yansıtmadığı için, 
Tablo 4.2’de verilen metriklerle kıyaslandığında SVR’nin toplam performansını 
≈%10 artırmıştır. Bu prosedür toplam performansı artırmış olup, sonuçlar Tablo 
4.2’de verilmektedir (Altıntaş, 2017). 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu çalışmada, bir membran sisteminde Fe+2 ve Mn+2’nin membran üze-
rindeki kirletici etkisi, Fe+2, Mn+2, hümik madde ve demir hidroksitin mevcut 
konsantrasyonları dolayısıyla destek vektör makine regresyonu kullanılarak 
modellenmiştir. Membran filtrelemesi sırasında kompleks mikro olayları mey-
dana geldiği için, prosedürün modellemesi zordur ve geleneksel teorik modeller 
sadece sınırlı şartlar altında ve genellikle de muhtelif varsayımlarla filtreleme 
prosedürünü tahmin edebilmişlerdir. SVR yaklaşımı asgariye indirilmiş hata ve 
düzenlileştirme şartları nedeniyle aşırı uyuma daha az meyilli nispeten sağlam 
bir model sağlamıştır. Girdi parametrelerinin muhtelif kombinasyonları altında 
membran performansının analizi ve tahminine yönelik olarak birleştirilmiş bir 
SVR yaklaşımı sunulmaktadır. Girdi parametreleri Fe+2, Mn+2, hümik madde 
ve demir hidroksit iken; gözlemlenen parametre ise membran basıncı değişik-
liğidir. Demir hidroksit ile hümik maddenin membran kirlenmesinin azaltıl-
ması üzerindeki katkısı açık şekilde gözlemlenmiştir. Söz konusu kirleticilerin 
membran kirlenmesi ile Fe+2 ve Mn+2 uzaklaştırılması üzerinde önemli etkileri 
bulunmaktadır. Demir hidroksit absorpsiyon / yüzey oksitlenmesi yoluyla ile 
Fe+2 ve Mn+2’nin uzaklaştırılma etkinliğini artırmaktadır. Aynı zamanda, sonuçta 
ortaya çıkan demir hidroksit yumaklarının büyüklüğü membran gözeneklerini 
aşmaktadır ve dolayısıyla bu da membran dışarı akma etkinliğini yükseltmek-
tedir.

Modelleme sürecinde, ilk olarak, model performansı üzerinde verilerin önce-
den işlenmesi ayrıntılı olarak çalışılmıştır. Optimal SVR parametrelerini seçmek 
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için, eğitim setleri kullanılarak farklı çekirdek fonksiyonları, düzenlileştirme pa-
rametreleri ve skala parametreleri gibi farklı parametrelerle 10 katı çapraz geçerli-
liğe sahip grid araştırması gerçekleştirilmiştir. Farklı SVR parametreleri kullanan 
sonuçlara dayalı olarak, muhtelif model seçim yöntemleri tartışılmaktadır. Sonuç-
lar batık membran sistemi filtrelemesi esnasında membran kirlenmesinin lineer 
olmayan davranışının yüksek doğrulukla SVR yöntemiyle tahmin edilebileceğini 
göstermiştir. Dolayısıyla, filtreleme verilerini toplayıp doğrulamak için tam ölçek 
testlerini gerçekleştirmek gerekli olmamaktadır. SVR yöntemi gerekli zaman ve 
maliyetlerin indirgenmesi suretiyle filtreleme kontrol prosedürünü optimize etme-
ye yardımcı olan bir dizi seyrek veri noktaları ile kullanılabilmektedir.

Son kısımda, hümik maddenin, batık membran sisteminde demir ve man-
ganın giderimi üzerindeki etkisi, genel olarak havalandırma havuzunda pH:8,5 
seviyesinde araştırılmıştır. Manganın uzaklaştırılması bu pH seviyesinde düşük 
olduğu için, demir oksidin giderim verimi üzerindeki etkisi de araştırma konusu 
edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, demir oksidin, havalandırma üzerinde katali-
tik etkiye, bunun yanı sıra adsorpsiyon etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir. De-
mir oksit membran kirlenmesi göstergesi olan vakum basıncının artışın düşürerek 
verimi arttırdığı gözlemlenmiştir. Buna göre, demir oksidin, membran ömrünü 
uzattığının ve bu çalışma şartlarında demir, mangan ve ÇOK açısından önemli 
oranda giderim verimi sağlama eğiliminde olduğunun tespit edildiği belirtilebilir.
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Öz: Su arıtımında yakın geçmişte kullanılmaya başlayan polimer esaslı 
membranlar, yapılarının doğası gereği geleneksel mühendislik malzemelerin-
den farklıdır. Bu nedenle bu çalışmada membranların mekanik açıdan incelen-
mesi için detaylı ve sistematik bir yaklaşım önerilmiştir. Membranların çalışma 
koşullarını temsil etme yeteneği olduğu düşünülen, birbirini takip eden deney-
sel ve sayısal yaklaşımlar kullanılarak uygun membran sistemlerinin daha ve-
rimli daha uzun ömürli ve daha dayanıklı olması amaçlanmıştır. Membranlar, 
geometrileri gereği iki eksenli gerilme haline sahip olacakları kabulü altında 
incelenirler. Membranların imalatında kullanılan malzeme de genellikle po-
limer olarak seçildiğinden yumuşak olacağı da hesaba katılmalıdır. Deneysel 
yaklaşım esas olarak tek ve çift eksenli çekme deneylerinin bilinen prensiple-
rine dayanmaktadır. Malzeme özellikleri belirlendikten sonra farklı parametre-
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leri inceleyip değerlendirmek üzere sayısal yaklaşımlar uygulanabilir. Sayısal 
analizler için ise yaygın olarak kullanılan sonlu elemanlar yöntemi bu çalışma 
kapsamında kullanılmıştır. 

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL MECHANICAL ANALYSIS OF 
POLYMER BASED MEMBRANES 

Abstract: Polymer-based membranes, which have been used recently in 
water treatment, are different from traditional engineering materials due to the 
nature of their structures. Therefore, in this study a detailed and systematic ap-
proach is proposed for the mechanical characterisation of membranes. By using 
successive experimental and numerical approaches which are thought to have 
the ability to represent the working conditions of the membranes, it is aimed 
that the appropriate membrane systems will be more efficient and last longer 
and more durable. Membranes are examined under the assumption that they 
will have a biaxial stress state due to their geometry. It should also be taken into 
account that the material used in the manufacture of membranes will be soft as 
they are generally selected as polymers. The experimental approach is mainly 
based on known principles of single and biaxial tensile tests. Once material 
properties are determined, numerical approaches can be applied to examine and 
evaluate different parameters with numerical approaches. For numerical analy-
sis, the commonly used finite element method is used in this study.

GİRİŞ

Su hayatın sürekliliği için vazgeçilmezdir. Suyun dünyadaki miktarı ise 
sınırsız değildir. Dünyada varolan suyun çok önemli bir kısmı deniz ve okya-
nuslardaki tuzlu sudur, geri kalanı ise buzullar, akarsu ve göller arasında payla-
şılmıştır. İçme suyu olarak kullanılabilecek suyun toplam su miktarına oranı ise 
çok küçüktür. Dolayısıyla su değerli bir kaynaktır. Bu nedenle su kaynaklarının 
verimli kullanılması gerekmektedir.

Günümüzde su arıtma teknikleri üzerine ciddi çalışmalar yapılmaktadır. 
İçme veya atıksu arıtımında kullanılmak üzere çeşitli polimer malzeme esaslı 
membranlar üretilmektedir. Bu membranlar, imalatında kullanılan polimerlerin 
göreceli olarak düşük rijitliğe sahip olmaları, lineer olmayan elastik bölgeye ve 
geniş birer plastik bölgeye sahip olmaları, mikro hatta nano boyutlarda gözenek 
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içermeleri gibi pek çok farklı özellikleri gereği geleneksel mühendislik malze-
melerinden ayrılırlar (Hoy, 2011; Naghdi, 1994; Yu, 2008). Dolayısıyla, klasik 
ve yüzeysel yaklaşımlarla yapılacak mekanik değerlendirmelerin gerçekçi ol-
mayacakları öngörülmektedir. 

Söz konusu membranların çoğunlukla polimer esaslı olduğu da göz önü-
ne alınırsa, polimerlerin diğer malzemelere kıyasla daha düzensiz ve karmaşık 
yapısının daha özenli bir yaklaşım gerektireceği anlaşılabilir (Hoy, 2011). Mal-
zemenin içyapısı polimerlerde, diğer malzemelerde olduğundan daha kaydede-
ğerdir (Silva, 1995). Bu nedenle, birçok araştırma polimerlerin mikroyapıları 
ve mekanik özellikleri arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmayı hedeflemiştir. Mikro-
yapı, malzemenin sentezi ve parçanın imalatı sırasında büyük ölçüde şekillenir 
(Gomes, 2001). Bu, belirli çalışma koşulları altında daha tercih edilebilir özel-
liklere sahip membranlar elde edilmesi için polimerlerin mekanik özelliklerinin 
de biçimlendirilmesine olanak sağlar.

Gözenekli membranların imal edilmesinde yaygın olarak kullanılan fark-
lı tiplerde polimerler bulunmaktadır. Polietersülfon (PES), polivinildenflorür 
(PVDF), polieterimid (PEI), poliakrilonitril (PAN), selüloz asetat (CA) ve po-
lisülfon (PSu) membranların üretimi için en çok kullanılan polimerlerdir. Su 
ve atık su arıtma işlemleri için doğru polimeri seçmek çok önemlidir. Mesela 
polieterimid (PEI) polimerin iyi film oluşumu, yapısal ve mekanik özellikleri ve 
kimyasal ve ısıl direnci gibi avantajları vardır (Trewjumrone, 2009, Trewjumro-
ne, 2010). Ayrıca, polivinilpirrolidon (PVP) polimeri, daha yüksek geçirgenliğe 
sahip bir membran elde etmek için faz inversiyon imalat sürecinde gözenek 
oluşturucu bir katkı maddesi olarak kullanılır (Al Malek, 2012). Bu bileşenlerin 
çözünebilir hale gelmesiyle oluşan karışım bekletilir ve yüksek viskoziteli po-
limer çözeltisi faz ayrımı işleminden geçer (Zhang, 2011). Bu yöntemle çözücü 
ve çözücü olmayan malzemeler yer değiştirir. Membran oluşumunu da etkile-
yen döküm çözeltisi bir faz geçişine neden olur (Young, 1995). Membranın ya-
pısı da esas olarak bunun gibi kinetik parametrelerden etkilenir (Li, 2008; Tsai, 
2002). Membranların yapıları da, mekanik özellikleri dahil olmak üzere çoğu 
özelliğinin şekillenmesine doğrudan etki eder (Ladewig, 2017).

Polimerler ile ilgili bir diğer sorun, mekanik davranışlarının modellenme-
sidir. Metaller için kullanılan modelleme teknikleri genellikle polimerler için 
doğru sonuçlar vermez. Bundan dolayı, lineer elastik malzeme modeliyle tem-
sil edilemeyen malzeme davranışlarının modellenmesi için geçmişte çalışmalar 
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yapılmıştır (Wu, 2011). Özellikle polimerler, göreceli olarak küçük sayılabi-
lecek yükler altında büyük şekil değişimlerine maruz kalabilirler ve bu şekil 
değişimlerinin ısıl sonuçları ihmal edilebilir. Bu gözlem, hiperelastisite teorisi-
nin temelini oluşturur (Johlitz, 2011; Krone, 2013; Lochmatter, 2007; Richards  
2010; Schrodt, 2005).  Bu malzeme modeli, statik yükler altında temsil kabili-
yeti açısından başarılıdır. Ancak hiperlastisite tek başına polimerlerin mekanik 
karakterini modellemek için yeterli değildir. Polimerlerin zamana bağlı yani 
dinamik malzeme özelliklerini temsil etmek için, gerilme gevşemesi kavramı-
nın modellenebilmesi gerekir. Bu da viskoelastik teoriyle mümkündür (Efimov, 
1966; Lougou, 2016; Shepard, 2012).

Bu makro ölçek yaklaşımlar haricinde, mikro ve nano ölçeklerde modelle-
meyle ilgilenen çalışmalar ve teoriler de mevcuttur. Moleküler dinamik, yakın 
zamanda ortaya çıkan modelleme yöntemlerinden biridir (Craig, 2004). 

Eğer, gözenekli malzemeler, yani köpükler, sözkonusu ise, gözenekli mal-
zemeler gözeneksiz malzemelerden çok farklı bir mekanik davranışlar gösterir. 
Malzemenin cinsine, gözenek büyüklüğüne ve yoğunluğuna bağlı olarak me-
talik köpükler daha yüksek basma ve / veya çekme mukavemeti gösterebilir 
ve malzeme daha sünek hale gelebilir (Andrews, 1999). Gözenek büyüklüğü 
ve yoğunluğunun belli değerlerinden sonra, malzeme mukavemet bakımından 
zayıflar (Davies, 1983; Gibson, 2000; Lefebvre, 2008). Gözenekli malzemelerin 
artan mukavemetini, yerel mikro gerilme yığılmalarıyla açıklanabilir. Bu yığıl-
malar, yerel plastik davranışa ve o bölgenin malzemenin geri kalan kısmından 
daha önce yerel olarak pekleşmesine neden olur. Böylece, malzeme daha sünek 
hale gelir ve bu tip malzemelerin hasara uğraması, boşluksuz malzemelere göre 
daha zor olabilir.

Polimer esaslı köpüklerin mikroyapısı için farklı modelleme yöntemleri 
kullanılmaktadır (Redenbach, 2009). Sonlu elemanlar yöntemi en yaygın kulla-
nılan tekniklerden biridir (Youssef, 2005). Temsili hacim elemanı, mekanik dav-
ranışı modellemek için polimerik köpüklere uygulanabilecek başka bir yoldur 
(Durban, 2010). Ayrıca, üretilen parçaların büyüklüğünün malzemelerin meka-
nik özellikleri üzerinde önemli etkileri vardır (Biener, 2006; Greer, 005). Daha 
kalın malzemeler ince olanlardan daha sert davranırlar (Anderson, 1994).

Bu bölümün amacı, polimerik membranların mekanik davranışlarını karak-
terize etmek için, en çok kullanılan deneysel ve sayısal yöntemlerden oluşan 
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bir analiz süreci sunmaktır. İlk olarak, tek eksenli çekme deneyi ile malzeme 
karakterize edilir (Krone, 2013; Kusoglu, 2006; Tang, 2006; Wu, 2006; Wu, 
2011). Bunu takiben, deneylerden alınan veriler sonlu elemanlarda bünye denk-
leminde yerlerine konur. Membranların çalışma koşullarına benzer koşullar al-
tında mekanik davranışlarını incelemek için sayısal olarak bilgisayar ortamında 
gerilme ve şekil değiştirme halleri analiz edilir. Böylece, malzemenin özellikleri 
yaklaşık olarak bünye denklemlerine katılmış ve temsil edilmiş olur. Sonlu şekil 
değiştirme durumu da sonlu elemanlar yöntemi sayesinde adım adım ayrıklaştı-
rılarak modellenir (Kerdid, 2008; Seide, 1977). 

Deneysel Analiz

Bir malzemenin mekanik karakterizasyonu, numunenin uygulanan kuvvete 
cevap vermesiyle olur. Bunu gerçekleştirmenin yaygın bir yolu, malzemenin 
kontrollü bir gerilme veya çekme hızıyla çekilmesi ve karşılık gelen gerekli 
yükün doğru bir şekilde ölçülmesidir. Sonuç olarak, malzeme gerilme-birim şe-
kil değiştirme davranışı ölçülen kuvvetler ve yer değiştirmelerden hesaplanarak 
elde edilir.

Konvansiyonel deneysel yöntemlerin, su arıtımında kullanılan membran-
larının mekanik özelliklerini incelemek için doğrudan uygulanması bu memb-
ranların küçük kalınlıklarından dolayı zordur. Döküm malzemeler için meka-
nik deneyler büyük bir örnek kesiti üzerinde ortalama değerler sağlar ve örnek 
boyutları genellikle temel uzunluk ölçeğine etki etmez (Ward, 1966). Ancak 
membranların kalınlığı genellikle oldukça küçük olduğundan, membranların 
mekanik tepkilerinin numune büyüklüğüne önemli derecede bağlı olması bek-
lenmektedir (Hosseini, 2018). Membranlar için, membranlarda meydana ge-
len gerilme nedeniyle oluşan mikroyapı değişimleri çoğu zaman önemlidir ve 
döküm malzemelerin plastik şekil değişimi ile ilgili düzlemsel elastik izotropi 
gibi birçok varsayımı geçersiz kılar. Bu nedenle, uzun bir ömür ile kullanılacak 
şekilde membran tasarımını ve işlenmesini optimize etmek için, membranla-
rın mekanik özelliklerini şekillendiren mekanizmaların doğru bir şekilde de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir. Şu anda, polimer esaslı membranların mekanik 
davranışlarını incelemek için en çok kullanılan yöntemler arasında tek eksenli 
gerilme testi gelmektedir (ASTM Standard D638, 2014). Bu yöntemler elastik, 
plastik, viskoelastik, sertlik, kırılma ve tokluk özelliklerini belirler. Sıradaki alt 
bölümde bu tekniğin esasları vurgulanmıştır.



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

398

Tek Eksenli Çekme Testi

Tek eksenli çekme testi, malzemelerin mekanik davranışlarını değerlendi-
ren en temel ve en çok kullanılan test yöntemlerinden biridir. Test genellikle 
numunenin karşı uçlarının evrensel bir test makinesinin yük çeneleri arasında 
tutulmasıyla gerçekleşir ve numune önceden belirlenmiş bir gerilme/birim şekil 
değiştirme değerine veya hasar gerçekleşene kadar sabit ve kontrollü bir çekme 
hızında çekilir. Sapların, tırtıklı kavrama yüzeylerinin, yük hücrelerinin ve birim 
şekil değiştirme sensörlerinin seçimi, çalışılan malzemelerin doğasına, örneğin 
geometri ve boyutlarına ve ayrıca beklenen sonuçlara bağlıdır. Ölçülen yük (F), 
yer değiştirme (∆l), orijinal numune kesit alanı (A) ve başlangıç uzunluğu (
) kullanılarak mühendislik/nominal birim şekil değiştirme (   ve 
gerilme (  = F/A) belirlenir.

Tek eksenli çekme testi, polimerik membranlar için en yaygın kullanılan 
mekanik deney yöntemidir. Düz levha membranlar için, nominal/mühendislik 
gerilme birim şekil değiştirme eğrisi, orijinal kesit alanı kullanılarak belirlene-
bilir, ancak içi boş fiber membranlar için bu durum geçerli değildir (Liu, 2009). 

Numune çekme deney düzeneğine bağlandıktan sonra uygulanacak yükün 
tarifi, testin ve sonuçların karakteristiğini belirleyecektir. Eğer sabit bir çekme 
hızında, numunenin cevabı incelenirse ve bu sabit çekme hızı numune boyu da 
göz önüne alındığında çok küçükse sanki statik malzeme davranışının elde edil-
diği varsayılabilir. Burada mekanik davranışın zamandan bağımsız olduğu ka-
bulü olduğundan zamana bağlı olabilecek parametrelerin göz önüne alınmadığı 
unutulmamalıdır ve değerlendirme buna göre yapılmalıdır. Çekme işi sabit yük 
altında gerçekleşiyorsa ve numunenin uzaması zamana bağlı olarak değerlendi-
riliyorsa, burada malzemenin viskoelastik davranışı ve gevşemesi hakkında bil-
gi edinilebilir. Polimer malzemelerin de hiperelastik ve viskoelastik özellikler 
gösterdiği de hatırlandığında bu tarz farklı yöntemlerin ayrı ayrı izlenerek mal-
zemelerin karakterizasyonunun önemi üzerinde durulabilir (Ghoreishy, 2012; 
Liu, 2007; Wang, 2017). Bununla alakalı sıradaki bölümde daha detaylı bilgi 
verilecektir. 

Düz levha kompozit membranların mekanik özelliklerini incelemek için 
tek eksenli çekme testi kullanılır. Standart köpek kemiği numuneleri kullanarak 
membranların mekanik mukavemeti incelenebilir. Çekme testleri 1 mm/dk gibi 
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düşük hızlarda gerçekleştirilir. Şekil 1’de kauçuk polimer esaslı bir membran 
için tipik bir çekme eğrisi verilmiştir. 

Şekil 1. Kauçuk Esaslı Bir Membranın Tipik Çekme Eğrisi

Dinamik Mekanik Analiz

Dinamik mekanik analiz (DMA), elastik ve viskoz bileşenlerin ayrılma-
sı yolu ile viskoelastik malzemelerin viskoelastik davranışını araştırmak için 
çok yararlı bir araçtır. DMA birkaç malzeme özelliğini sıcaklık, zaman, fre-
kans, genlik, atmosfer veya bu parametrelerin bir kombinasyonun fonksiyonu 
olarak ölçebilir. DMA, bilinen bir geometriye sahip örneklerde küçük bir dön-
güsel şekil değişimi uygulanmasını ve karşılık gelen gerilmelerin ölçülmesini 
veya alternatif olarak numuneye döngüsel bir gerilme uygulanmasını ve sonuçta 
meydana gelen birim şekil değiştirmeyi ölçmeyi içerir. Çoğu durumda, şekil 
değiştirme kontrol edilen girdi ve gerilme ise ölçülen çıktıdır. DMA kullanarak, 
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malzemelerin depolama modülü (E’), kayıp modülü (E”) ve sönümleme faktö-
rü (tan δ) ölçülebilir (Vescovini, 2015). Depolama modülü, malzemenin enerji 
depolayabilme yeteneğini ölçer ve elastikiyet ile ilişkilidir. Diğer taraftan, kayıp 
modülü malzemenin enerjiyi sönümleyebilme kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Sö-
nümleme faktörü, viskoelastik sistemin mekanik sönümlemesini veya iç sürtün-
mesini karakterize eder. Yüksek bir sönümleme faktörü, rijitliği, yüksek gerilme 
bileşenine sahip bir malzemeye işaret ederken, düşük bir değer ise malzemenin 
daha elastik olduğunu gösterir (Liu, 2007). Bu yaklaşım aynı zamanda molekü-
ler hareketlere veya termal geçişe karşılık gelen geçiş sıcaklıklarını belirlemek 
için de kullanılabilir (Bandyopadhyay, 2011). DMA, döngüsel çekme, basma, 
kesme, çift ve tek noktadan eğme gibi çeşitli yükleme biçimlerine olanak sala-
masına rağmen, döngüsel çekme yükü, polimerik membranların dinamik meka-
nik özelliklerini incelemek için en çok kullanılan yöntemlerden biridir.

SAYISAL ANALİZ

Çekme testinden elde edilen verilerin işlenmesiyle belirlenen malzeme ka-
rakteristikleri matematiksel bir model oluşturmak için kullanılabilir. Modelleme 
sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapılabilir. Geleneksel malzemeler için 
genellikle kullanılan doğrusal bir elastik modelin, bu durum için yanlış bir mal-
zeme modeli olacağı açıktır. Ek olarak, membran malzemesi nispeten yumu-
şaktır, bu nedenle yer değiştirmelerin büyük olacağı kolayca tahmin edilebilir. 
Bu aynı zamanda, doğrusal elastik malzeme modelinin yanlış olmasının sebep-
lerinden biridir. Sonlu elemanlar yöntemi, genelleştirilmiş yapısıyla, belirtilen 
kısıtlamalar altında sistemleri modelleme yeteneğine sahiptir.

SONLU ELEMAN ANALİZİ

Gerçekleştirilen deneyler sırasında belirlenen malzeme sabitleri ve davra-
nışları kullanılarak sayısal bir model oluşturulur. Bu sayısal modelde, membran 
malzemelerine belirli geometriler verilerek mekanik davranışları hakkında ge-
nel bir öngörü elde edilir.Bu sayede destekleyici katmanların tasarlanması veya 
daha iyi destekleyici sınır koşulları gibi farklı konularda tasarım iyileştirmeleri 
yapılabilir. Bu matematiksel model sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak kuru-
labilir. Elde edilen malzeme verileri, sonlu elemanlar modelinde malzeme dav-
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ranışını tanımlamak için girdi olarak kullanılır.  Böylece her durum için deney 
yapmak zorunda kalmadan yaklaşık bir davranış öngörüsü elde edilir. 

Bu çalışmadaki sayısal modelin oluşturulması için ticari bir sonlu elemanlar 
yazılımı kullanılmıştır. Malzeme, elastoplastik izotropik malzeme olarak tanım-
lanmıştır, çünkü sadece doğrusal olmayan statik analiz yapılması amaçlanmıştır 
ve zamana bağlılık söz konusu değildir. Bu nedenle viskoelastisite, sönüm vb. 
özellikler belirlenmemiştir ve sonlu elemanlar modeline girdi olarak verilmiştir.

Nonlineerlikler bu çalışmanın önemli bir parçasıdır. Her şeyden önce, mal-
zeme plastik bölgesi de dahil olmak üzere modellenmiştir. Bu çalışmada ikinci 
nonlineerlik kaynağı olası büyük sapmalardır. Bu nonlineerlik, sınır koşulları ve 
yüklerin yanı sıra geometriye de bağlıdır. Malzemeler oldukça yumuşak oldu-
ğundan yükler, doğrusal teorinin bunları doğru şekilde tahmin edemediği aşırı 
deformasyonlara neden olabilir. Bu durum büyük sapmalara neden olacağından 
bu geometrik ve malzeme nonlineerlikleri birlikte dikkate alınmalıdır. Bütün 
bunlar, rijitlik matrisinin ve yük yönlerinin bu hesaplamalar sırasında her bir 
artışla güncellenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Membranın çalışma koşullarını temsil etmek üzere sınır koşulları, tüm çev-
renin sabitlenmiş olduğu ankastre mesnet kabulüyle yazılmıştır. Ayrıca yükleme 
koşulları için de yalnızca yüzeye dik ve düzgün dağılıma sahip bir basınç tanım-
lanır. Böylece membranın yüzeyine etkiyen basınç temsil edilmiş olur. Memb-
ranların çalışma koşulları göz önüne alındığında bunun yeterli bir yaklaşıklık 
olabileceği düşünülmüştür.  Şekil 2’de görüldüğü üzere membranın sınır ve yük 
koşulları tariff edildiği şekilde tanımlanmıştır.

Şekil 2. Membranın Yükleme ve Sınır Koşulları
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Sonlu elemanlar modelleri, SolidWorks 2016 ve ABAQUS 2016 ticari ya-
zılım paketleri kullanılarak hazırlanmıştır. Membranlar, düğüm başına 5 ser-
bestlik derecesine sahip olan ve uygun örgü büyüklüğünü kullanarak eleman ba-
şına 8 düğüm olan indirgenmiş integrasyona (S8R) sahip dörtgen kuadratik ince 
kabuk elemanları kullanılarak modellenmiştir. İyi bir yakınsama elde etmek için 
eleman boyutları, süreksizlik mertebelerinin yanı sıra eğrilik vb genel olarak ge-
ometrik boyutlar göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Bu elemanlar temel 
olarak Kirchhoff-Love plak teorisini kullanır. Bununla birlikte, plak eğilmesi 
davranışının bu durumda geometri nedeniyle daha az baskın olması beklenmek-
tedir. En baskın davranışın bir membran davranışı olması beklenir ve bu nedenle 
en baskın gerilme bileşenlerinin membran gerilmeleri olması beklenir. Şekil 3 
örgüsü tamamlanmış bir membrane geometrisinin temsili görüntsüdür. 

Şekil 3. Örgüsü Tamamlanmış Bir Membran

Karşılaştırma için kullanılabilecek parametreler temel olarak eşdeğer 
membran gerilmesi, eşdeğer gerilme ve yer değiştirmedir. Karşılaştırma geril-
mesi olarak, bu tür gözenekli polimerler için uygun hasar kriteri olmasa da, von 
Mises kriteri seçilmiştir. Von Mises kriterinin seçme nedeni, yaygın olarak kul-
lanılması ve sadece hassas bir hasar öngörüsü sağlamak için değil karşılaştırma 
yapmak için kullanılmasıdır. Şekil 4, 5 ve 6 bahsedilen parametrelere ait temsili 
bir analiz sonucunu göstermektedir. 
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Şekil 4. Düzgün Yayılı Basınç Altındaki Membranın Yer Değiştirmesi

Şekil 5. Düzgün Yayılı Basınç Altındaki Membranın Von Mises Gerilmesi
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Şekil 6.  Düzgün Yayılı Basınç Altındaki Membranın Eşdeğer Birim Şekil Değiştirmesi

SONUÇLAR

Tek eksenli çekme testi, dinamik mekanik analiz, membranların mekanik 
davranışlarını araştırmak için en çok kullanılan yaklaşımlardır. Bu testler kul-
lanılarak yapılan çalışmaların çoğu oda sıcaklığında yapılmaktadır, örnek geo-
metrisi ve yükleme oranları oldukça farklıdır. Araştırmacılar daha çok işleme 
koşullarının, kompozit bileşimin veya dolgu içeriğinin membranların mekanik 
özelliklerine olan etkilerine odaklanmıştır. Polimerik membranların deformas-
yon mekanizmalarını inceleyen çok az çalışma vardır ve farklı test yöntemle-
ri ile değerlendirerek polimerik membranların mekanik özelliklerinde görülen 
farkları analiz eden daha da az çalışma vardır. Bu nedenle membranların deney-
sel olarak karakterize edilmesi önemlidir.

Deneyden sonra, sayısal analiz en esnek ve standartlaştırılmış sayısal yön-
temlerden biri olan sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Sayısal analizler, istenen yük ve sınır koşulları altında membranların mekanik 
davranışlarını öngörmek amacıyla yapılmıştır. Sayısal çalışmaların sonuçları, 
membran sistemlerinin her birinin ayrı vakalar olarak kabul edilmesi gerektiğini 
göstermiştir. Bu nedenle, her bir malzeme tipi ve her uygulama tipi için, istenen 
membran sistemi için en iyi şekli elde etmek üzere analiz yapılmalıdır. Sonuçla-
rın gözden geçirilmesinden sonra, geometrinin ve sınırların eğriliğinin yanı sıra, 
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membranların en boy oranının, membranların mekanik davranışlarını control 
eden baskın bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.

Gerçekte membranlar yalnızca basit uygulanmış basınç etkisinde çekme/
basma ve laminar akış etkisinde kesme-gerilme şartları altında değil, aynı za-
manda akış basıncına ve hızına, ayrıca membran hücre konfigürasyonlarına 
bağlı olarak türbülans ve dönmeli akışların neden olduğu karmaşık bir gerilme 
durumu altında olduklarından membranların gerilme dağılımı düzenli değildir. 
Bu nedenle, membranların mekanik özelliklerini incelemek için kullanılan yay-
gın yöntemler gerçek yükleme koşullarını temsil etmemektedir ancak yeterli 
bir yaklaşıklıkla doğruya yakın sonuçlar almak ve tasarım aşamsında kolaylık 
sağlaması mümkündür. Unutulmamalıdır ki simülasyonun girdileri olan veri-
ler deneylerden elde edilir. Bu nedenle deneyler ne kadar başarılıysa, kaba bir 
yaklaşımla simülasyonun da o kadar gerçekçi olması beklenir. Su arıtma uy-
gulamalarında deneyimlendiği gibi benzer gerilme durumlarında membranları 
incelemek için gelişmiş mekanik test teknikleri geliştirilmelidir. Membranların 
benzer yükleme durumları altında mekanik davranışlarını araştırmak için düze-
nek-tasarımı mekanik test hücrelerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Ek olarak, sıcaklık ve basıncın membranların mekanik tepkileri üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, membranların döngüsel basınç du-
rumu, çeşitli çevre koşullarında ve farklı frekanslarda yorulma testi ile simule 
edilebilir. Gerilmenin sebep olduğu üç boyutlu yapısal değişikliklerin kesinti-
siz araştırılması ve elde edilen yük-sapma davranışının doğru bir şekilde analiz 
edilmesi için, gelişmiş ölçüm ve simülasyon tekniklerinin geliştirilmesi gerek-
mektedir. Ayrıca, gerçek zamanlı 3B görüntüleme tabanlı teknikler, mikroyapı 
evrimi ile membranların makromekanik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çı-
karmak için potansiyel deneysel araçlardır. Hızlı, yüksek çözünürlüklü, gerçek 
zamanlı görüntüleme teknikleri kullanılarak, membranların mekanik davranışı 
ve bu davranışın altında yatan mekanizmalar farklı ölçeklerde incelenebilir.
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Öz: Katma değeri yüksek bileşikler içeren gıda endüstrisi atıkları kaynak 
geri kazanımı açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Yüksek organik madde 
ve mineral madde içeriği nedeniyle, kaynak geri kazanımında öne çıkan gıda 
endüstrisi atıksularından biri zeytinyağı üretim atıksularıdır. Zeytinyağı üretim 
atıksuları, zengin mineral madde içeriğine sahip olduğu için tarımda organik 
gübre veya toprak iyileştirici olarak yararlı kullanımı önerilmektedir. Ayrıca, 
yüksek organik madde içeriği nedeniyle zeytinyağı üretim atıksuları anaerobik 
prosesler gibi atıklardan enerji geri kazanımı sağlayan prosesler için uygun bir 
kaynaktır. Ancak, zeytinyağı üretim atıksularının mikroorganizmalar, bitkiler ve 
algler için toksik olan fenolik bileşikleri de yüksek konsantrasyonlarda içerme-
si, bu atıksuların tarımda kullanım ya da anaerobik prosesler ile enerji üretimi 
gibi süreçlerde kaynak olarak kullanımını engellemektedir. Bu nedenle araştır-
macılar, zeytinyağı üretim atık sularının faydalı kaynaklara dönüştürülmesi için 
fenolik bileşiklerin giderilmesi için uygun yöntemin belirlenmesi üzerine odak-
lanmıştır. Bugüne kadar elde edilmiş sonuçlara göre, zeytinyağı üretim atıksu-
larının fenolik madde içeriğini gidermek için uygulanabilecek en uygun yöntem 
ileri oksidasyonu prosesleridir. Bu kapsamda, zeytinyağı üretim atıksularından 
fenol giderimi amacıyla ileri oksidasyonu proseslerinin fotokimyasal, elektro-
kimyasal veya ultrasonik prosesler ile desteklendiği birçok çalışma yürütülmüş-
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tür. Çeşitli çalışmalarda ileri oksidasyonu prosesleri biyolojik arıtma prosesleri 
ile birlikte uygulanarak ileri oksidasyonu prosesinin fenol giderimine etkisinin 
yansıra ardından uygulanacak biyolojik prosese de etkisinin belirlenmesi he-
deflenmiştir. Bu çalışma kapsamında son yıllarda, zeytinyağı üretim atıksuları-
nın ön arıtımı amacıyla yürütülen ileri oksidasyonu çalışmaları ile derlenmiştir. 
Ayrıca, ileri oksidasyonu çalışmalarının ardından uygulanan biyolojik arıtma 
çalışmalarında elde edilen sonuçlar özetlenerek zeytinyağı üretim atıksularına 
ileri oksidasyon uygulanmasının ardından uygulanacak biyolojik arıtma prosesi 
verimine etkisi incelenmiştir. 

THE RECENT IMPROVEMENTS IN THE TREATMENT 
TECHNOLOGIES OF OLIVE MILL WASTEWATERS (OMW)

Abstract: Food industry waste containing high added value compounds 
has a great potential in terms of resource recovery. Due to the high organic mat-
ter and mineral content, one of the most important food industry wastewater is 
the olive mill wastewater. As olive mill wastewater has rich in mineral material 
content, it is recommended to application of it as organic fertilizer or soil condi-
tioner in agriculture. Furthermore, olive mill wastewater is a suitable source for 
processes that provide energy recovery from wastes such as anaerobic processes 
due to their high organic matter content. However, the fact that olive mill was-
tewater contains high concentrations of phenolic compounds which are toxic 
to microorganisms, plants and algae hinders the use of these wastewater as a 
resource in processes such as agricultural use or anaerobic processes and energy 
production. Therefore, researchers have been focused on the determination of 
the appropriate method for removal of phenolic compounds in order to making 
olive mill wastewaters to useful resources. According to the results obtained so 
far, most appropriate method has been determined as advanced oxidation pro-
cesses for removal of phenolic content from olive mill wastewaters. In this con-
text, many studies have been carried out in order to remove phenol from olive 
mill wastewaters by advanced oxidation processes with the assistance of photo-
chemical, electrochemical or ultrasonic processes. In various studies, advanced 
oxidation processes are applied together with biological treatment processes and 
the effect of advanced oxidation process on phenol removal as well as on the 
subsequent biological process was determined. In this study, the studies carried 
out with the advanced oxidation for the pretreatment of olive mill wastewaters 
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were summarized. Furthermore, the results obtained in the biological treatment 
studies carried out after the advanced oxidation studies were summarized. Last-
ly, the effect of the advanced oxidation process on performance of biological 
treatment process in the treatment of olive mill wastewaters was evaluated.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİM ATIKSULARININ MİKTAR ve 
ÖZELLİKLERİ 

Zeytin ağacının meyvesinden elde edilen yeşilimsi-sarımtırak renkte sıvı 
bir yağ olan zeytinyağı insan beslenmesinde değerli bir antioksidan kaynağı-
dır. Zeytinyağı üretimi, dünyadaki yağ üretiminin % 97’sinin gerçekleştirildiği 
tüm Akdeniz ülkelerinde önemli bir rol oynamaktadır (Mantzavinos vd., 2005; 
Azbar vd., 2008). Uluslararası Zeytinyağı Kurumu’nun 2016/2017 sezonuna ait 
verilerine göre Türkiye yıllık 178.000 ton zeytinyağı üretimi ile dünya çapında 
İspanya, Yunanistan ve İtalya’nın ardından en fazla zeytinyağı üretimi yapan 
dördüncü ülkedir (UZK, 2018). Bu verilere göre küresel zeytinyağı üretimin % 
7’si Türkiye’de gerçekleşmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
2015 yılı rakamlarına göre Türkiye’de yağlık zeytin ekili alanların yaklaşık ola-
rak 6.135.000 hektar olduğu ve bu alanlarda 116 milyon yağlık zeytin ağacı 
bulunduğu belirtilmektedir (TUİK, 2016).

Günümüzde, zeytinyağı üretimi sürekli sistemlerde, dekantör kullanımıyla, 
zeytin bileşenlerinin (zeytinyağı, su ve çözünmeyen katı maddeler) yoğunluk-
larındaki farklılıklara dayalı olarak, iki fazlı veya üç fazlı santrifüj sistemleriyle 
gerçekleştirilmektedir. Her iki proseste de zeytinyağı üretimi yıkama (toprağın, 
yaprakların ve tozun uzaklaştırılması), kırma ve malaksasyon adımları ile ger-
çekleştirilir. Dekantörler, küçük modifikasyonlar ile üç fazlı veya iki fazlı sis-
temler olarak işletilebilir. Tam otomasyon, daha iyi yağ kalitesi ve daha küçük 
alan gereksinimleri gibi sayısız avantajlarından dolayı yaygın olarak kullanılan 
üç fazlı sistem ile zeytinyağı üretimi sırasında ana yan ürünler olarak zeytin 
keki (katı atık) ve atıksu açığa çıkmaktadır (Roig vd., 2006). Teknolojik fayda-
larına rağmen, sürekli üç fazlı sistemin en büyük dezavantajı zeytinyağı üretim 
işlemleri sırasında yoğun bir şekilde su kullanımı ve bunun sonucunda yüksek 
miktarda, 100 kg zeytin başına yaklaşık 80-120 L, atıksu oluşmasıdır (Alburqu-
erque vd., 2004; El Hadrami vd., 2004). Üç fazlı sistem, yüksek su tüketimine 
rağmen, özellikle kısa sürede büyük miktarlarda zeytin üreten ülkelerde sızma 
zeytinyağı üretimi için en yaygın kullanılan yöntemdir (Benitez vd., 1997).



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

414

Zeytinyağı üretim atıksuları, zeytinlerde doğal olarak mevcut olan su, te-
mizleme işleminden gelen su ve ekstraksiyon işlemlerinden gelen sudan oluş-
maktadır (Kapellakis vd., 2008). Akdeniz ülkelerinde, zeytinyağı üretim atıksu-
larının yönetimi için en yaygın uygulama, buharlaşma havuzlarının kullanımını 
ve ardından katı atıkların düzenli depolama alanlarına ve/veya toprağa boşaltıl-
masını içerir (Ioannou-Ttofa vd., 2017). Buharlaşma havuzları, zeytinyağı üre-
tim atıksularının sıvı kısmını azaltmak için uygun bir çözüm sunmakla birlikte 
bu yöntem toksisitesinin azalmasına katkıda bulunmaz, geniş alan ihtiyacı ve 
yeraltı sularına kirletici sızması gibi kısıtlarının yanı sıra böcek çoğalmasına se-
bep olabilen arıtılması zor, siyah, kokulu bir çamur üretimine sebep olur (Cab-
rera vd., 1996; Roig vd., 2006). Bu yüzden, Akdeniz ülkelerinde kış aylarında 
kısa bir sürede (Ekim-Mart) zeytinyağı üretiminin gerçekleştirilmesi sonucunda 
yılda 7 ila 30 milyon m3 arasında değişen miktarlarda oluşan (Cabrera vd., 1996; 
Kavvadias vd., 2010; Lopez-Pineiro vd., 2011) zeytinyağı üretim atıksuları, fi-
zikokimyasal özellikleri nedeniyle zeytinyağı üreten ülkeleri etkileyen önemli 
bir çevresel sorundur (Paredes vd., 1999; Obied vd., 2005; Di Serio vd., 2008).

Zeytinyağı üretim atıksularının bileşimi, coğrafi ve iklimsel koşullar, zeytin 
olgunluğuna ve yağ ekstraksiyon teknolojisine bağlı olarak oldukça değişken 
olsa da (Kallel vd., 2009), bu atıksular genel olarak asidik pH, yüksek elektrik 
iletkenliği, düşük alkalinite, yüksek 5 günlük biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5), 
kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), organik madde içeriği, askıda katı maddeler 
(AKM) ve minerallerin yanı sıra yüksek potasyum, fosfor ve kalsiyum değer-
lerine sahiptir (Galanakis, 2011; Rahmanian vd., 2014). Yüksek kimyasal ok-
sijen ihtiyacı ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı ile karakterize edilen zeytinyağı 
üretim atıksularının en önemli karakteristik özelliklerinden biri de yüksek kon-
santrasyonlarda lipitler, taninler ve fenolik bileşikler gibi kolayca parçalanama-
yan çeşitli kompleks maddeleri içermesidir. Zeytinyağı üretiminin en yaygın 
gerçekleştirildiği ülkelerde son yıllarda yürütülen çalışmalarda, 3 fazlı sürekli 
sistemlerden temin edilen zeytinyağı üretim atıksularında belirlenen kirletici 
konsantrasyonları Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1. Akdeniz Ülkelerinde Oluşan Zeytinyağı Üretim Atıksularının Ka-
rakterizasyonu

Parametre İspanya
(Lucas
vd., 
2013)

Yunanistan
(Galliou
vd., 2018)

İtalya
(Di Bene
vd., 2013)

Türkiye
(Öz ve 
Uzun,
2015)

Portekiz
(Sampaio
vd., 2011)

KOİ (g/L) 92.5 57.2 127.92 68.78 55.28

BOİ (g/L) 32.1 - 56.58 17.12 -

AKM (g/L) 67.5 49.1 - 12.59 28.23

Toplam Azot (mg/L) 270 160 140 220 210

Toplam Fosfor (mg/L) 182 300 267 240 -

Toplam Fenol (g/L) 2.1 5.4 3.6 5.06 3.59

pH 4.8 4.9 4.68 5.14 4.96

Elektriksel İletkenlik 
(µs/cm)

- 6.7 7.33 9.19 -

Tablo 1’de görüleceği üzere, farklı Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı üreti-
mi sırasında açığa çıkan atıksuların karakteri büyük farklılıklar göstermemekte, 
genel olarak KOİ konsantrasyonları 55.28-127.92 g/L, BOİ5 konsantrasyonları 
17.12-32.1 g/L, AKM konsantrasyonları 12.59-67.5 g/L ve toplam fenol kon-
santrasyonları 2.1-5.4 g/L arasında değişmektedir. Fenolik fraksiyonun KOİ’ye 
yaklaşık % 14 gibi küçük bir katkısı olmasına rağmen, genel olarak zeytinyağı 
üretim atıksularının koyu kahverengi renge sahip olmasından ve toksik etkile-
rinden fenolik bileşiklerin sorumlu olduğu düşünülmektedir (Khoufi vd., 2009; 
Michailides vd., 2011; Yalılı Kılıç vd., 2013).

Zeytinyağı üretim atıksuların yüksek konsantrasyonlarda kalıcı organik 
kirleticiler içermesi nedeniyle, başlıca üretici olan ülkelerde, bu atıksuların de-
şarjına ilişkin standartlar uygulanmaktadır. İspanya’da ham zeytin üretim atık-
sularının toprak sahalarına ve yüzeysel su kütlelerine doğrudan deşarjı yasaktır, 
İtalya, Portekiz ve diğer Avrupa ülkelerinde ise belirli arazilere kısmi atıksu 
deşarjına izin verilmektedir (Ochando-Pulido vd., 2017). Ayrıca, tüm Avrupa 
ülkelerinde zeytinyağı üretim atıksularının belediye kanalizasyon sistemlerine 
doğrudan deşarj edilmesi yasaktır. Türkiye’de zeytinyağı üretim atıksularının 
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alıcı ortama deşarj edilebilmesi için ana kirletici parametreler olarak KOİ, pH 
ve yağ-gres için sınır değerler belirlenmiştir. Ayrıca, zeytinyağı üretim atıksula-
rının önemli bir sorunu olan renk parametresi de 2011 yılında yönetmelik kap-
samında deşarj standartları içerisine eklenmiştir. 25687 sayılı 31 Aralık 2004 
tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanmış Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 
Tablo 5.5: Gıda Sanayi (Zeytinyağı ve sabun üretimi, katı yağ rafinasyonu) tab-
losu ile Türkiye’de zeytinyağı üretim atıksularının alıcı ortama deşarjı için be-
lirlenen sınır değerler Tablo 2’de görülmektedir (SKKY, 2004).

Tablo 2. SKKY, Gıda Sanayi (Zeytinyağı ve Sabun Üretimi, Katı Yağ  
Rafinasyonu) Atıksularının Alıcı Ortama Deşarj Standartları

Parametre Birim Kompozit Örnek
2 saat

Kompozit Örnek
24 saat

KOİ mg/L 250 230

Yağ-Gres mg/L 60 40

Renk Pt-Co 280 260

pH - 6-9 6-9

ZEYTİNYAĞI ÜRETİM ATIKSULARINDAN KAYNAK GERİ 
KAZANIMI 

Zeytinyağı üretim atıksularının yüksek organik madde yüküne sahip ol-
ması ve ayrıca azot (N), fosfor (P), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) gibi 
mineral besinler bakımından zengin olması bu atıksuların kaynak geri kaza-
nımı sağlamak için önemli bir hammadde olarak değerlendirilmesini sağla-
maktadır (Mekki vd., 2006). Yüksek miktarlarda mineral besin maddesi içer-
mesi nedeniyle, zeytinyağı üretim atıksuları, organik gübre ve/veya toprak 
iyileştirici olarak, su ve besin maddeleri açısından düşük maliyetli bir kaynak 
olarak görülmektedir (Angelakis vd., 1999; Paredes vd., 1999). Yüksek or-
ganik madde içeriğine (55-120 g KOİ/L) sahip olması ise, zeytinyağı üretim 
atıksularının anaerobik biyolojik prosesler ile metan bakımından zengin bi-
yogaz üretiminde kullanımını ilgi çekici hale getirmektedir (Marques, 2001; 
Paraskeva ve Diamadopoulos, 2006). 
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ZEYTİNYAĞI ÜRETİM ATIKSULARININ TARIMSAL AMAÇLA 
KULLANIMI

Organik maddelerin yanı sıra mineral besin maddeleri açısından zengin 
olan zeytinyağı üretim atıksularının, tarımsal amaçlarla kullanımının özellik-
le ciddi su ve toprak organik madde eksiklikleri ile karakterize olan Akdeniz 
bölgelerinde yararlı olabileceği önerilmiştir (Roig vd., 2006; Piotrowska vd., 
2011). Zeytinyağı üretim atıksularının doğrudan, tarımsal amaçlarla kullanıl-
ması, sürdürülebilir tarım sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek 
basit ve nispeten ucuz bir bertaraf yöntemi olarak değerlendirilmektedir (Mekki 
vd., 2006; Lozano-Garcia vd., 2011). Birçok çalışma bu uygulamanın bitki bü-
yümesini (Kapellakis vd., 2015; Belaqziz vd., 2016), mahsul verimini (Mechri 
vd., 2011; Magdich vd., 2012) ve toprak verimliliğini (Ben Rouina vd., 2006; 
Vella vd., 2016) iyileştirdiğini göstermiştir. Ancak, özellikle zeytinyağı üretim 
atıksularının fenolik madde içermesi nedeniyle, diğer çalışmalarda fitotoksisite 
(Ouzounidou vd., 2010; Barbera vd., 2013), yeraltı suyu kirliliği (Spandre ve 
Dellomonaco, 1996), azalmış toprak gözenekliliği (Mahmoud vd., 2010) ve ar-
tan tuzluluk (Lopez-Pineiro vd., 2011) sorunları bildirilmiştir.

Fenolik bileşikler fitotoksiktir ve biyolojik bozulmaya karşı dirençlidir. 
Fenolik bileşiklerin % 65.8 oranında azaltılması ile zeytinyağı üretim atıksu-
larının toksisitesinin % 33’e kadar düşürülebileceği bildirilmiştir (Khoufi vd., 
2006; Kallel vd., 2009). Fenolik bileşikler mikroorganizmalar, bitkiler ve algler 
için de yüksek derecede toksik potansiyele sahiptir (Capasso vd., 1992; Rinaldi 
vd., 2003; Kistner vd., 2004; Mekki vd., 2006). Dolayısıyla, tarım arazilerinin 
uygulanması için, çevresel riskini azaltmak amacıyla uygun işlemlere tabi tu-
tulmalıdır (Brunetti vd., 2007). Bu doğrultuda, zeytinyağı üretim atıksularına 
uygun şekilde ön arıtım uygulanarak, fenol içeriğinin giderilmesi durumunda, 
bitkilerin ve toprağın verimliliğinin sağlanması için yararlı ve gerekli olan bir 
besin kaynağı olarak kullanılması önerilmektedir (Mekki vd., 2013).

ZEYTİNYAĞI ÜRETİM ATIKSULARINDAN ANAEROBİK 
ÇÜRÜTME İLE ENERJİ GERİ KAZANIMI

Özellikle, anaerobik çürütmenin düşük çamur oluşumu, besin gereksini-
minin az olması, sıvı gübre üretimi ve metan içeren biyogaz formunda yenile-
nebilir enerji üretimi de dâhil olmak üzere birçok cazip avantaja sahip olması 
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nedeniyle, zeytinyağı üretim atıksularından kaynak geri kazanımı için en uygun 
yöntem olduğu bildirilmektedir (Roig vd., 2006). Zeytinyağı üretim atıksuları-
na anaerobik çürütme uygulanmasının bir diğer avantajı da bu prosesin büyük 
ölçekli endüstriyel tesislerinin yanı sıra küçük tarımsal sanayi tesislerinde de 
uygulanabilir olmasıdır (Morillo vd., 2009; Appels vd., 2011). Ancak, zeytin-
yağı üretim atıksuları, özellikle fenolik bileşikler olmak üzere, çeşitli toksik 
maddeler içermekte ve bu maddeler anaerobik çürütme sırasında metanojenik 
bakterilerin inhibe olmasına neden olmaktadır (Eusebio vd., 2007). Özellikle 
fenolik bileşikler gibi maddelerin varlığı, zeytinyağı üretim atıksularının biyo-
lojik prosesler için toksik olmasına neden olur. Zeytinyağı üretim atıksularının 
kaynak geri kazanımı amacıyla kullanımı için, anaerobik proseslere toksisitesini 
azaltmak amacıyla seyreltme ve ön arıtım olmak üzere iki yöntem uygulan-
maktadır (Dareioti vd., 2009; El-Gohary vd., 2009; Martinez-Garcia vd., 2009; 
Gelegenis vd., 2007).

Zeytinyağı üretim atıksularının biyolojik prosesler öncesi su ile seyreltil-
mesi, atıksudaki toksik bileşiklerin konsantrasyonunu azaltmak için bir yöntem 
olarak kullanılmıştır (Marques, 2001). Ammary (2005) tarafından yürütülen ça-
lışmada, zeytinyağı üretim atıksularının yaklaşık 16 g/L KOİ içerecek şekilde 
seyreltilmesinin ardından anaerobik ardışık kesikli reaktörde (AKR) 3 günlük 
hidrolik bekletme süresi (HBS) ve 5.3 kgKOİ/m3.gün organik yükleme hızı 
(OYH) uygulanması sonucunda % 80 üzerinde KOİ giderim verimi elde edil-
miştir. 

Zeytinyağı üretim atıksulardan biyometan üretim verimini belirlemek ama-
cıyla yürütülen anaerobik biyokimyasal metan potansiyeli testleri sonucunda, 
ham zeytinyağı üretim atıksuları için eklenen 1 kg uçucu katı madde (UKM) 
başına 1,8 L metan üretimi elde edilirken, zeytinyağı üretim atıksularının me-
tan üretim veriminin 103.7 L/kgUKM’ye çıkmasını sağlamıştır (Ruggeri vd., 
2015). Ancak, seyreltme, atıksuyun hacmini arttırmakta ve zeytinyağı üretim 
atıksularının, diğer atıksularla seyreltilmediği sürece, bu işlemin ekonomik açı-
dan uygulanabilir olmadığı düşünülmektedir (Sampaio vd., 2011; Dermeche 
vd., 2013). Bu nedenle, zeytinyağı üretim atıksularına diğer substratlarla (atık-
larla) birlikte anaerobik çürütme uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş-
tür. Farklı substratların (gübre, evsel atık ve arıtma çamuru), zeytinyağı üretim 
atıksularından biyogaz üretim verimine etkisinin incelendiği bir çalışmada, zey-
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tinyağı üretim atıksuları ile birlikte çürütme uygulamak için en uygun substratın 
gübre olduğu belirlenmiştir(Angelidaki ve Ahring, 1997).

Kümes hayvanı gübresi, hayvan kesimhane atıksuları, şarap üretim artıkları 
ve sıvı inek gübresi gibi diğer atıklar ile birlikte anaerobik çürütme uygulan-
ması ile 250.9 L/kgKOİ’ye kadar metan verimi sağlanabileceği bildirilmiştir 
(Gelegenis vd., 2007; Fountoulakis vd., 2008; Dareioti vd., 2010). Zeytinyağı 
üretim atıksularının kümes hayvanı gübresi ile birlikte anaerobik çürütmeye tabi 
tutulduğu çalışmada, zeytinyağı üretim atıksularının hacimce % 20’den fazla 
uygulanmasının metan üretim verimini düşürdüğü belirlenmiştir (Gelegenis vd., 
2007). Diğer yandan, zeytinyağı üretim atıksularının mezbaha atıksuları ile % 
40:% 60 oranında karıştırılmasının ardından 8,2 gKOİ/L organik yükleme hı-
zında 55 ˚C’de yürütülen birlikte anaerobik çürütme çalışmasında % 80 KOİ gi-
derim verimi sağlanmıştır (Gannoun vd., 2016). Zeytinyağı üretim atıksularının 
farklı atıksular ile birlikte anaerobik arıtımı amacıyla uygulanan çalışmalar ile 
elde edilen verimler Tablo 3’de özetlenmiştir. 

Tablo 3. Zeytinyağı üretim Atıksularının Diğer Atıksular ile Birlikte 
Anaerobik Arıtımı
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Zeytinyağı 
üretim atık-
suyu:Domuz 
gübresi

83: 17 35 6-7 7,7-9,6 341-349 70-71 Marques 
vd. (1997)

Zeytinyağı 
üretim atıksu-
yu:Sıvı inek 
gübresi

20:80 35 19 3,63 250,9 63,2 Dareioti 
vd. (2010)
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Zeytinyağı 
üretim atık-
suyu:Domuz 
gübresi

83:17 37 6 7,1 349 78,6 Gonçal-
ves vd. 
(2012)

Zeytinyağı 
üretim atıksu-
yu: Mezbaha 
atıksuyu

40:60 55 3,33 12 520 80 Gannoun 
vd. (2016)

Zeytinyağı üretim atıksularından anaerobik çürütme ile biyogaz kazanı-
mı sağlamak için yaygın olarak araştırılan bir diğer yöntem özellikle fenolik 
bileşiklerin giderimi amacıyla ön arıtma uygulanmasıdır. Ön arıtma, toksik 
maddeleri ortadan kaldırarak, biyolojik parçalanabilirliği artırarak ve selülozik 
içeriği azaltarak biyometan ve biyohidrojen üretim verimini arttırır (El-Gohary 
vd., 2009; Gunay ve Karadag, 2015). Atıksudaki organik kirleticilerin birleşik 
kimyasal ve biyolojik prosesler ile giderimi, geleneksel arıtma teknolojilerine 
başarılı bir alternatif olmaktadır (Bressan vd., 2004). Bu doğrultuda, kimyasal 
iyileştirme stratejileri biyolojik ayrışmaya dirençli fenolik bileşiklerin gideri-
minde uygun bir çözüm olarak ortaya çıkmıştır (Ochando-Pulido vd., 2017).

ZEYTİNYAĞI ÜRETİM ATIKSULARINDAN FENOL GİDERİMİ 
İÇİN ÖN ARITIM

Zeytinyağı üretim atıksularının biyolojik prosesler ile enerji üretimi veya 
tarım arazilerinde toprak iyileştirici/gübre olarak kullanımında kaynak olarak 
değerlendirilmesi için fenolik bileşiklerin giderimini sağlayacak bir ön arıtma 
prosesinin uygulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle, ileri oksi-
dasyon proseslerinin (İOP) uygulanması ile zeytinyağı üretim atıksularından 
yüksek verimle fenol giderimi sağlanabileceği kanıtlanmıştır (Nieto vd., 2011; 
Hodaifa vd., 2013; Alver vd. 2015;Nogueira vd. 2015). İleri oksidasyon işlem-
leri, hidroksil radikalleri (HO) gibi çok reaktif türlerin oluşturulmasına dayanır 
ve çok çeşitli organik/inorganik bileşikleri hızlı ve seçici olmayan bir şekilde 
parçalama ve atıksuların toksisitesini de giderme potansiyeline sahiptirler (Ya-
lılı Kılıç vd., 2013). İleri oksidasyon prosesleri neredeyse tüm organik kirletici 
türlerini zararsız ürünlere (Esplugas vd., 1994) parçalayabilir ve hemen hemen 
hepsi 2.8 V redoks potansiyeli olan reaktif hidroksil radikallerinin (OH) üre-
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timine dayalıdır (Centi vd., 2000). Ayrıca, ileri oksidasyon prosesleri organik 
ve toksik kimyasalların yüksek oranda uzaklaştırılmasını sağlar ve anaerobik 
biyolojik arıtım verimini artırır (Khoufi vd., 2009; Amor vd., 2015; Siciliano 
vd., 2016).

Zeytinyağı üretim atıksularının arıtımı için ozonlama, hidrojen peroksit ve 
fenton ileri oksidasyonu prosesleri ve ayrıca giderim verimlerini arttırarak, kul-
lanılan kimyasal maliyetlerini azaltmak için bu ileri oksidasyon proseslerinin 
fotokimyasal, elektrokimyasal veya ultrasonik prosesler ile desteklendiği birçok 
çalışma yürütülmüştür (Atanassova vd., 2005; Ahmadi vd., 2005; El-Gohary 
vd., 2009; Yalılı Kılıç vd., 2013; Öz ve Uzun, 2015; Garcia ve Hodaifa, 2017). 
Fotokimyasal destekli ileri oksidasyon proseslerinde, ultraviyole (UV) radyas-
yonu ile genellikle bir katalizör varlığında, uygun ortam koşullarında üretilen 
hidroksil radikalleri organik maddelerin toksik olmayan son ürünlere dönüşme-
sini sağlamaktadır. Bu proseste, yarı iletken bir katalizör, enerji için bir radyas-
yon kaynağı ve bir oksitleyici ajanın birleşik etkisi organiklerin parçalanmasını 
sağlar. Çeşitli yarı iletken fotokatalizörler kullanılmakla birlikte titanyum diok-
sitin (TiO2) fenol gideriminde etkin olduğu belirlenmiştir. 

Hidrojen peroksitin (H2O2) hidroksil radikallerine dönüşüm verimini arttır-
mak amacıyla demir tuzlarının ilavesiyle yürütülen fenton prosesi ile zeytinyağı 
üretim atıksularından yüksek verimle KOİ ve fenol (TF) giderimi elde edilebile-
ceği belirlenmiştir (El-Gohary vd., 2009; Siciliano vd., 2016). Fenton işleminde 
oksidasyonun tamamlanması, hidrojen peroksit/organik kirletici oranına (1-2 
g/g), katalizör/peroksit oranına (1-10 mol/mol) ve pH’a (3-4) bağlıdır (Bressan 
vd., 2004). Oksidasyon hızı başlangıçtaki demir (II) konsantrasyonu ve sıcak-
lık ile belirlenir. Diğer İOP’leri ile karşılaştırıldığında, Fenton prosesi hidrojen 
peroksitin (H2O2) çevre dostu olması, Demir (II) (Fe+2)’nin kolay bulunması 
ve sudan ayrılma kolaylığı gibi çeşitli avantajlar sunmaktadır (Badawy ve Ali, 
2006). Ayrıca, fenton prosesinin oda basıncı ve sıcaklık koşullarında gerçekleş-
mesi, reaktörün ısınmasıyla bağlantılı işletme maliyetlerinin olmamasını sağlar. 
Zeytinyağı üretim atıksularının fenton prosesi ile giderimine yönelik çalışma-
larda belirlenen en uygun işletme koşulları ile elde edilen KOİ ve TF giderim 
verimleri Tablo 4’te özetlenmiştir.
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Tablo 4. Zeytinyağı Üretim Atıksularının Fenton Prosesi İle Giderimi.

KOİ
(g/L)

TF
(g/L)

H2O2/Fe(II)
(g/g)

pH Süre
(dk)

KOİ 
gideri-
mi
(%)

TF gi-
derimi
(%)

Kaynak

121 3.6 5 4 180 56 100 Ahmadi vd. 
(2005)

2 - 10 3.5 60 70 - Lucas ve 
Peres
(2009)

115 5.58 6-10 3 240 81 86 Mert vd. 
(2010)

4.14 0.05 25 3 180 93 99.8 Nieto vd. 
(2011)

27.4 0.26 4 3 20 79 99 Alver vd. 
(2015)

4 0.66 17-38 3 180 97 99 Hodaifa vd. 
(2013)

Fenton prosesinin verimini arttırmak için fotokimyasal olarak desteklen-
mesi ile uygulanan foto-fenton prosesinin uygulanması sonucunda % 73 KOİ 
ve % 87 fenol giderim verimi elde edilmiştir (Papaphilippou vd., 2013). Asit 
parçalama ve kimyasal çöktürmenin ardından UV destekli foto-fenton prose-
sinin uygulanması sonucunda ise % 99 KOİ ve fenol giderim verimleri elde 
edilmiştir (Kestioğlu vd., 2005). Nogueira vd. (2005) tarafından yürütülen ça-
lışmada farklı ileri oksidasyonu proses konfigürasyonları ile yürütülen foto-hid-
rojen peroksit ön arıtım prosesinin zeytinyağı üretim atıksularının arıtıma etkisi 
incelenmiştir. Çalışma kapsamında, demir (III) oksit ve TiO2 katalizör olarak ve 
hidrojen peroksit oksitleyici olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda en yük-
sek KOİ giderim verimi katalizör olmaksızın foto katalitik hidrojen peroksit 
(UV/H2O2) uygulanması ile elde edilmiş, ancak yürütülen toksisite deneyleri so-
nucunda bu koşulların toksisite giderimi için yeterli olmadığı belirlenmiştir. En 
yüksek toksisite giderimi TiO2’nin katalizör olarak kullanılması ile yürütülen 
UV/TiO2/H2O2 deneyleri sonucunda elde edilmiştir. Zeytinyağı üretim atıksu-
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larının foto-fenton prosesi ile arıtımı amacıyla, pH 3 ve katalizör olarak 3.0 g/L 
demir klorür kullanılarak yürütülen çalışmada, 5-30 g/L arasında değişen farklı 
hidrojen peroksit konsantrasyonlarının KOİ ve fenol giderim verimine etkisi 
incelenmiştir (Garcia ve Hodaifa, 2017). Çalışma sonucunda, 8 g/L üzerinde 
hidrojen peroksit konsantrasyonlarının uygulanması ile % 90 üzerinde KOİ ve 
fenol giderim verimi elde edilebileceği belirlenmiştir. 

Ozon, atıksuların canlı organizmalar üzerindeki toksik etkilerini kısmen 
giderebilen güçlü bir oksidant maddedir. Ozonun su arıtımında kullanımı için 
sunduğu diğer arzu edilen özellikler, hâlihazırda temin edilebilir, suda çözünür 
ve genellikle daha fazla biyolojik olarak parçalanabilir yan ürünlere yol açma-
sıdır. Ozonlama, OMW akışlarının KOİ’sini azaltabilmektedir. Andreozzi vd. 
(2008) tarafından ozonlama uygulanmasıyla 2 saatlik reaksiyon süresi sonunda 
% 29 KOİ ve % 62 fenol giderim verimi elde edilmiştir. Ancak, ozonlamanın 
zeytinyağı üretim atıksularının fitotoksik etkisini gidermekte yeterli olmadığı 
belirlenmiştir. Kestioğlu vd. (2005) tarafından asit parçalama ve koagülasyo-
nun ardından fotokimyasal destekli ozonlama (UV/O3) uygulanmasıyla ise % 98 
KOİ ve % 99 fenol giderim verimi elde edilmiştir. Zeytinyağı üretim atıksula-
rının arıtımına UV destekli ozonlama prosesinin etkisinin araştırıldığı bir diğer 
çalışmada ise, ozonlamanın tek başına veya UV ile birlikte uygulanmasının KOİ 
giderim verimi sağlamadığı, ancak UV destekli ozonlama prosesinin ardından 
aerobik biyolojik proses uygulandığında % 91 KOİ giderim verimi elde edildiği 
bildirilmiştir (Lafi vd., 2009) Siorou vd. (2015) tarafından yürütülen çalışmada 
zeytinyağı üretim atıksularının toksisitesine ozonlama süresinin etkisi incelen-
miştir. Çalışma kapsamında yürütülen toksisite testleri sonucunda 120 dakika 
süre ile ozonlama uygulanmasının toksisiteyi azaltmakta yeterli olmadığı ve 
toksisitenin azaltılması için ozonlamanın en az 300 dakika uygulanması gerek-
tiği belirlenmiştir. 300 dakika ozon uygulanması ile % 50, 540 dakika ozon 
uygulanması sonucunda ise % 68 fenol giderim verimi elde edilmiştir. 

Elektrokimyasal yöntemlerin uygulanmasıyla organik maddeler anot üze-
rinde su ve karbondioksite oksitlenir. Elektrokimyasal destekli ileri oksidasyon 
prosesinde ise, anodik yüzeylerde doğrudan oksidasyon gerçekleşirken, elekt-
rokimyasal işlemler sonucu açığa çıkan güçlü oksidantlar ile dolaylı oksidasyon 
gerçekleşir. Zeytinyağı üretim atıksularının alüminyum ve demir elektrotların eş 
zamanlı kullanımı ile arıtımı amacıyla yürütülen çalışmada herhangi bir kimya-
sal reaktif kullanmadan 30 dakikalık reaksiyon süresinde alüminyum elektrotta 
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% 52 ve demir elektrotta % 42 KOİ giderimi sağlanmıştır (İnan vd., 2004). 
Hidrojen peroksitin oksidant olarak kullanıldığı koşullarda polialuminyum klo-
rür (PAC) ile elektro-koagülasyonun uygulandığı çalışmada, zeytinyağı üretim 
atıksularının arıtımında demir elektrotun alüminyum elektrottan daha verimli 
olduğu belirlenmiş ve %62-86 KOİ giderim verimi sağlanmıştır (Tezcan Ün vd., 
2008). Zeytinyağı üretim atıksularına alüminyum elektrot ile elektrokoagülas-
yonun uygulanması sonucunda ise % 61 KOİ ve % 76 fenol giderim verimleri 
elde edilmiştir (Hanafi vd., 2011). 

İleri oksidasyon proseslerinin ultrases prosesi ile desteklenmesinin daha az 
kimyasal kullanımı ile daha az maliyetli ve daha verimli bir arıtma alternatifi or-
taya çıkaracağı bildirilmiştir (Segura vd., 2009). Çeşitli çalışmalar ile ultrasesin 
fenolik bileşiklerin parçalanmasını da sağlayabileceği belirlenmiştir (Kotrona-
rou vd., 1991; Serpone vd., 1992; Entezari vd., 2003). Ultrases, insanların duy-
ma sınırının üzerinde frekanslarda (>20 kHz) mekanik titreşimlerden meydana 
gelen bir enerji çeşididir. Ultrases prosesi, ses ile desteklenen ve geliştirilen 
bir kimyasal oksidasyon yöntemidir. Ultrases dalgalarının atıksuya verilmesinin 
hemen ardından sucul ortamda genleşme dalgaları (negatif basınç) ve sıkışma 
dalgaları (pozitif basınç) meydana gelmektedir. Homojen bir sıvı ortamında sıvı 
moleküllerinin basıncının sıvının buhar basıncından düşük olması sonucu sucul 
kavitasyon oluşmaktadır. Mekanik titreşim sonucu, sucul ortama verilen ses dal-
gaları çözeltide basınçlı ve basınçsız çevrimlerin oluşmasını sağlamaktadır. Ba-
sınçsız çevrim sırasında, çözeltideki küçük kabarcıklar zayıf noktalar sayesinde 
hava ile dolarak, hemen yüzeyde hava kabarcıkları olarak ortaya çıkarlar. Bu ka-
barcıklar basınçlı ve basınçsız çevrim sırasında sırayla iyice küçülür veya büyür. 
Bir zaman sonra kabarcıklar, ultrases dalga boylarının sıklığına bağlı olarak, ka-
barcıkların yüzeyinde oluşan basıncın etrafındaki çözeltideki basıncına dayana-
maz duruma gelir ve kabarcık boyutları kritik genişliğe ulaşır. Bunun sonucunda 
kabarcıklar jet hızı ile müthiş bir ışık patlaması oluşturur. Bu patlama prosesi 
akustik kavitasyon olarak adlandırılmaktadır (Suslick vd., 1988). Kavitasyon 
sırasında, organik maddenin bulunduğu sucul ortamda, hızlı karıştırmayla kütle 
ve ısı enerji transferi gerçekleşmektedir (Contamine vd., 1994). Sonuç olarak 
atıksuda sucul ve akustik kavitasyonun fiziksel ve kimyasal etkileri ile zararlı 
organik maddeler, kararlı ve zararsız son ürün bileşiklerine dönüştürülmektedir 
(Suslick vd., 1988).
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Atanassova vd. (2005) tarafından yürütülen çalışmada zeytin üretim atıksu-
yunun antioksidan aktivitesini azaltmak için ultrasonik ön arıtımın uygulanabi-
lirliği araştırılmıştır. 25 ˚C kontrollü sıcaklıkta 24-80 kHz frekanslarda 75-150 
W arasında değişen ultrases güçlerinde 240 dakika süreyle ultrases uygulanması 
sonucunda ultrases gücü ve frekansının arttırılmasıyla antioksidan aktivitenin 
azaldığı bildirmişlerdir. Gianico vd. (2013) tarafından çözeltideki organik madde 
çözünürlüğünü artırmak için zeytin kabuklarına ultrasonik arıtım uygulanmıştır. 
Çalışma sonucunda ultrasonik enerji ile zeytin kabuğunun çözünürlüğünün % 
22 oranında arttırılabileceği belirlenmiştir. Zeytin üretim atıksularına kimyasal 
destekli ultrasonik arıtım uygulanmasının fenol, renk, toksisite ve KOİ giderim 
verimine etkisinin incelendiği çalışmada, tek başına 35 kHz’de 25 °C’de 150 
dakika süreyle 640 W ultrases uygulanması ile % 63 KOİ, % 78 toplam fenol ve 
% 82 renk giderim verimi elde edilmiştir (Sponza ve Öztekin, 2013). Ayrıca, bu 
çalışmada akut toksisite testleri yapılmış olup, ultrases ön arıtımı uygulanması 
ile akut toksisitenin % 94 seviyesinde giderildiği belirlenmiştir. Ham zeytinyağı 
atıksuyu için 2 gr/L olarak belirlenen % 50 inhibisyona yol açan konsantras-
yon ultrases arıtımı sonrasında 39 gr/L olarak belirlenmiştir. Çalışmada, ultrases 
arıtımının fenolü daha az toksik yan ürünlere parçaladığı sonucuna varılmıştır 
(Sponza ve Öztekin, 2013).

ZEYTİNYAĞI ÜRETİM ATIKSULARININ ÖN ARITIMIN 
BİYOLOJİK ARITIM VERİMİNE ETKİSİ

Zeytinyağı üretim atıksularının arıtımı amacıyla, biyolojik prosesi inhibe 
edebilecek fenolik maddelerin giderimi için ön arıtma prosesleri uygulanırken, 
ön arıtma prosesinin fenol ve KOİ giderim verimlerinin yanı sıra, ardından uy-
gulanacak biyolojik prosese etkilerinin de belirlenmesi önem arz etmektedir. 
Sadece yüksek KOİ ve/veya fenol giderimi elde etmek, zeytinyağı üretim atık-
sularının biyolojik proseslerde neden olabileceği toksik etkileri belirlemekte 
yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, çeşitli çalışmalarda ön arıtım prosesleri 
biyolojik arıtma prosesleri ile ardışık olarak uygulanmış veya ön arıtım deney-
lerinin ardından toksisite testleri yapılarak ön arıtmanın zeytin üretim atıksula-
rının toksik etkisini azaltmaktaki verimi belirlenmiştir. 

Fenton veya ozonlama ile kimyasal oksidasyon uygulanmasının ardından 
aerobik biyolojik prosesleri ile % 70 KOİ ve % 90 fenol giderimi elde edilebi-
leceği bildirilmiştir (Beltran-Heredia vd., 2001). Bettazzi vd. (2006) tarafından 
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fenton prosesi ve aerobik arıtımın bir arada kullanıldığı çalışmasında ise fenton 
prosesi ile % 60 fenol ve % 23 KOİ giderimi, aerobik arıtım ile % 86 KOİ ve % 
70 fenol giderimi sağlanmıştır. Zeytin üretim atıksularından fenolik bileşiklerin 
ve diğer organik kirleticilerin azaltılması amacıyla aerobik biyolojik arıtım ile 
birlikte ultrasonik arıtımın etkisinin araştırıldığı çalışmada, 1/100 oranında sey-
reltilmiş zeytin üretim atıksularına 25 ˚C sıcaklıkta 90 dakika süreyle 7 W/cm2 
yoğunlukta ultrases uygulanmış ve bu sırada fenol giderim verimleri incelen-
miştir (Al-Qodah vd., 2014). Ultrases uygulanan atıksu günlük olarak aerobik 
biyolojik reaktöre beslenmiş ve KOİ giderim verimleri incelenmiştir. Ultrasonik 
ön arıtım sırasında fenol konsantrasyonunun azaldığı gözlenmiş ve 90 dakikalık 
ultrases süresi sonunda fenol giderim verimi % 81 olarak belirlenmiştir. Ultra-
sonik ön arıtımın zeytin atıksuyunda bulunan fenolün inhibisyon etkilerini orta-
dan kaldırdığı sonucuna varılmıştır. Ultrasonik ön arıtımın ardından uygulanan 
aerobik arıtım ile % 80 civarında KOİ giderim verimi elde edilmiştir. Ultrases 
uygulanmayan zeytin üretim atıksuyunun aerobik arıtımı sırasında biyokütlenin 
tamamen inhibe olduğu gözlenirken ultrases uygulanması ile % 80 KOİ gideri-
mi elde edilmesi sonucunda zeytin atıksularının arıtımı için ultrasonik arıtım ve 
aerobik biyolojik arıtımın birlikte uygulanmasının ekonomik ve teknik avantaj-
lar sağladığı sonucuna varılmıştır. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar, ultrases 
enerjisinin toksik fenolik bileşiklerin içeriğini azaltmak için bir ön arıtma tek-
nolojisi olarak uygulanabilirliğini kanıtlamaktadır. 

Khoufi vd. (2009) tarafından yürütülen çalışmada, zeytinyağı üretim atık-
sularına anaerobik çürütme öncesinde elektro-fenton prosesi ile ön arıtım uygu-
lanmıştır. Elektrofenton prosesinde % 50 KOİ ve % 95 fenol giderimi sağlan-
masının anaerobik çürütme verimini önemli ölçüde arttırdığı ve yukarı akışlı bir 
anaerobik filtrede 4,5 gün hidrolik tutma süresinde ve10 g KOİ/L.gün organik 
yükleme hızında % 75 KOİ giderim verimi elde edildiği bildirilmiştir. Zeytin-
yağı üretim atıksularına ardışık fenton oksidasyonu ve anaerobik arıtımın uygu-
landığı çalışmada fenton oksidasyonu ile % 17,6 KOİ ve % 82,5 fenol giderimi 
elde edilmiş ve ardından uygulanan anaerobik proses sonucunda % 64-88 KOİ 
giderim verimi sağlanmıştır (Amor vd., 2015). Ham zeytinyağı üretim atıksu-
larının anaerobik arıtımı amacıyla yürütülen kesikli deneylerde yaklaşık % 13 
KOİ giderim verimi elde edilmiş ve metan üretim verimi 0,08 L/gKOİ olmuştur. 
Aynı atıksuya hidrojen peroksit ile ön arıtım uygulanmasının ardından yürütü-
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len aerobik kesikli deneylerde ise yaklaşık % 77 KOİ giderim verimi ve 0.328L/
gKOİ metan üretim verimine ulaşılmıştır (Siciliano vd., 2016).

Zeytinyağı üretim atıksularının, fenton oksidasyonunun ardından anaerobik 
yukarı akışlı bir anaerobik çamur yataklı reaktör ile arıtımı amacıyla yürütülen 
çalışmada, zeytinyağı üretim atıksularının kirletici konsantrasyonlarını deşarj 
standartlarına kadar arıtabilmek için tek kademeli anaerobik reaktörün yetersiz 
olduğu belirlenmiştir (El-Gohary vd., 2009). Bu çalışmada fenton oksidasyo-
nunun ardından iki kademeli anaerobik çürütme uygulanması ile KOİ ve BOİ5 
konsantrasyonları deşarj limitlerinin altına indirilebilmiş ve çalışma sonucunda 
fenton oksidasyonunun ardından iki aşamalı anaerobik arıtım uygulanmasını 
içeren entegre prosesin zeytinyağı üretim atıksularının arıtımı için uygun bir 
sistem olduğu önerilmiştir (El- Gohary vd., 2009).

Öz ve Uzun (2015) tarafından yürütülen çalışmada zeytinyağı üretim atık-
sularından KOİ giderimi için ultrasonik ön arıtım ile birlikte anaerobik biyolo-
jik arıtmanın uygulanabilirliği araştırılmıştır. 20 kHz’de 50 ve 100 W ultrases 
güçlerinde 2-60 dk sürelerde sıcaklık kontrollü uygulanan ultrasonik ön arıtım 
çalışmalarında ultrasonik ön arıtımın etkisi çözünmüş KOİ’nin toplam KOİ’ye 
oranındaki (ÇKOİ/TKOİ) artışa göre değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda 
100 W ultrases gücü ve 10 dk ultrases süresi uygulanmasıyla ÇKOİ konsant-
rasyonunda % 23 artış elde edilmiş ve başlangıçta 0.59 olan ÇKOİ/TKOİ oranı 
0,79’a yükselmiştir. Anaerobik arıtma aşamasında ise ultrases uygulanması bi-
yogaz üretiminin % 20 artmasını sağlamıştır. Çalışmanın önemli bulgularından 
biri de ultrasonik ön arıtım ile ham zeytinyağı atıksuyunda ÇKOİ artışı sağla-
namazken, zeytinyağı üretim atıksularının 1/10 oranında seyreltilmesinin ardın-
dan uygulanan ultrasonik ön arıtım prosesi ile ÇKOİ oranının artmasının sağla-
nabilmesidir. Ham zeytinyağı atıksuyunda ultrasesin etkili olmamasının sebebi 
yüksek askıda katı madde kontsantrasyonu nedeniyle etkisinin sınırlı olması ile 
açıklanmıştır. Zeytinyağı üretim atıksularının ön arıtım uygulanmasının ardın-
dan uygulanan biyolojik arıtım proseslerinde elde edilen KOİ ve fenol giderim 
verimleri Tablo 5’de özetlenmiştir.
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Tablo 5. Zeytinyağı Üretim Atıksularına Ön Arıtım Uygulanmasının Biyo-
lojik Arıtma Verimine Etkisi 

Arıtım Yöntemi KOİ
giderimi
(%)

TF giderimi
(%)

Kaynak

Fenton oksidasyonu + 
Aerobik arıtım

70 90 Beltran-Heredia vd. 
(2001)

Fenton oksidasyonu + 
Aerobik arıtım

86 70 Bettazzi vd. (2006)

Ultrasonik ön arıtım + 
Aerobik arıtım

80 - Al-Qodah vd. (2014)

Elektro-fenton + 
Anaerobik arıtım

75 - Khoufi vd. (2009)

Fenton oksidasyonu + 
Anaerobik arıtım

64-88 - Amor vd. (2015)

Hidrojen peroksit oksidasyonu 
+
Anaerobik arıtım

77 - Siciliano vd. (2016)

SONUÇ 

Organik madde ve mineral besi maddeleri açısından zengin olan zeytin-
yağı üretim atıksularının tarımda veya biyoenerji üretiminde hammadde ola-
rak kullanımını engelleyen en büyük etken bu atıksuların birçok canlı türü için 
toksik etkiye sahip olan fenolik maddeleri yüksek konsantrasyonlarda içerme-
sidir. Anaerobik çürütme uygulamalarında, fenolik etkileri azaltmak amacıyla 
zeytinyağı üretim atıksularının seyreltilmesi önerilmektedir. Ekonomik açıdan, 
seyreltmenin su yerine başka bir atıksu ile yapılmasının daha uygun olacağı 
görüşüyle, zeytinyağı üretim atıksularının başka atık veya atıksular ile birlik-
te anaerobik çürütülmesi için çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve bu çalışmalarda 
yüksek verimler elde edilmiştir. 

Zeytinyağı üretim atıksularından anaerobik çürütmenin ile enerji üretimini 
arttırmak veya toprak iyileştirici olarak kullanımının sağlanması bir ön arıtma 
uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Zeytinyağı üretim atıksularından kay-
nak geri kazanımı sağlamak amacıyla, fenolik maddelerin neden olduğu tok-
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sisiteyi gidermek için uygun yöntemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda 
ileri oksidasyonu prosesleri yüksek fenol giderim potansiyelleri nedeniyle öne 
çıkmaktadır. Kimyasal prosesin biyolojik proses öncesinde bir ön arıtım prosesi 
olarak uygulanması ile, kalıcı organik maddelerin karbondioksit ve suya kuv-
vetli kimyasal işlem ile tamamen parçalanması yerine biyolojik olarak daha ko-
lay parçalanabilir ara ürünlere dönüşümü amaçlanmaktadır. Ara ürünlerin nihai 
ürünlere biyolojik prosesler ile dönüştürülmesi ile kimyasal arıtma prosesinde 
kullanılan kimyasal maddelerin miktarı ve dolayısıyla maliyeti azalmaktadır.

Son yıllarda, ileri oksidasyonu proseslerinin zeytinyağı üretim atıksula-
rından fenol giderimi amacıyla uygulanmasına yönelik olarak sayısız çalışma 
yürütülmüştür. Yürütülen çalışmaların birçoğunda yüksek fenol ve/veya KOİ 
giderim verimleri elde edilmiştir. Ancak, ileri oksidasyonu prosesinin uygu-
lanmasının ardından yürütülen toksisite testlerinde yüksek fenol ve/veya KOİ 
giderim verimleri elde edilirken, zeytinyağı üretim atıksularının toksisitesinin 
azaltılamadığına dair bulgular mevcuttur. Bu doğrultuda, ileri oksidasyonu 
proseslerinin biyolojik arıtma prosesleri öncesinde bir ön arıtma prosesi ola-
rak kullanımı amaçlandığında ileri oksidasyonu prosesinin ardından toksisite 
testlerinin veya biyolojik arıtılabilirlik çalışmalarının yürütülmesi uygulanan ön 
arıtma prosesinin zeytinyağı üretim atıksuları üzerindeki etkisini belirlemekte 
önem arz etmektedir.
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PERLİT İLE ATIKSULARDA AMONYAK 
GİDERİMİ
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Öz: Çevre açısından problemli suların çoğunda amonyum iyonu belirleyici 
konumdadır ve sulu çözeltilerde pH ’ya bağlı olarak artar. Amonyağın ötrofi-
kasyon ve asitleşme gibi endirekt etkileri dışında yüksek konsantrasyonlarda 
bitki ve hayvanlara direkt zararlı etkileri de bilinmektedir. Azot ve fosfor içeren 
deşarjlar göl ve diğer rezervuarlarda ötrofikasyonu hızlandırır, alg büyümesini 
güçlendirir ve yüzeysel sularda su bitkilerinin kökleşmesine neden olur. Alg ve 
sucul bitkilerin varlığı estetik olmayan görünümlerin yanında su kaynaklarının 
faydalı kullanımına (özellikle içme suyu teminine, balık üreme ve gelişimine) 
zarar verirler. Bunun yanında atıksu arıtma tesisi çıkış suyunda azot konsantras-
yonunun fazla olması, alıcı ortamlarda çözünmüş oksijen azalması, septik şart-
ların oluşması, koku oluşması, toksisite ile sucul hayatın dezenfeksiyonu, klor 
dezenfeksiyonunu etkilemesi, insan sağlığına zararları, atıksuyun tekrar kulla-
nımını etkilemesi ve yer altı suyunun kirlenmesi gibi olumsuz etkilere neden 
olmaktadır. Bu yüzde azot ve fosforun kontrolü su kalitesi yönetimi ve atıksu 
arıtma tesislerinin dizaynında önemli olmaktadır. Amonyak kirleticisinin kont-
rolü ve arıtımı için fizikokimyasal metotlarla absorpsiyon işlemi uygulanabilir. 
Bu çalışmada yapılan deneylerde, 180 mesh aralığı üstündeki genleşmemiş per-
litle amonyağın sulu çözeltilerden adsorpsiyonu hedeflenmiş ve amonyağın sulu 
çözeltilerinden adsorpsiyon verimine numunenin pH’ının, genleşmemiş perlit 
miktarının, karıştırma hızının, sıcaklığın etkileri araştırılmıştır. Deneylerde kul-
lanılan Perlit maddesi, doğal olarak oluşur ve yeterince ısıtıldığında büyük öl-
çüde genişlemenin olağandışı özelliğine sahiptir. Yapılan çalışmalar sonucunda 
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deneysel verilerin, Freundlich izotermiyle uyumlu olduğu görülmüş ve Kf, n 
değerleri hesaplanmıştır. pH’nın azalmasıyla amonyak giderim veriminin arttığı 
gözlenmiş ve optimum pH2 olarak belirlenmiştir. Amonyak giderim verimin-
de etkili olan optimum sıcaklık için Langmuir izoterm modelinin daha uygun 
olduğu görülmekle birlikte, sıcaklık parametresi için çok temsili olmadığından 
optimum sıcaklık belirlenememiştir. Amonyak giderim veriminin, azalan adsor-
ban miktarı ile arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, genleşmemiş perlitin, genleşmiş 
perlite göre daha etkili olduğu gözlenmiştir.

AMMONIUM REMOVAL IN WASTEWATER

Abstract: In most of the environmentally problematic waters, ammonium 
ion is the determinant and increases in aqueous solutions depending on pH. 
Apart from the indirect effects of ammonia, such as eutrophication and acidifi-
cation, the direct effects on plants and animals in high concentrations are also 
known. Nitrogen and phosphorus-containing discharges accelerate eutrophicati-
on in lake and other reservoirs and strengthen algae growth in surface waters. In 
addition to this, if wastewater treatment plant has a high nitrogen concentration 
in the outlet, some results such as lower dissolved oxygen in the receiving envi-
ronment, formation of septic conditions, odor formation, disinfection of aquatic 
life with toxicity, the effects of chlorine disinfection, human health damages, 
reuse of wastewater and pollution of groundwater occur. Control of nitrogen and 
phosphorus is important in the design of water quality management and was-
tewater treatment plants. For the control and treatment of ammonia pollutant, 
adsorption can be carried out by physicochemical methods. In the experiments 
carried out in this study, the adsorption of ammonia from aqueous solutions with 
the unexpanded perlite over 180 mesh range was targeted and the effects of pH 
of the sample, unexpanded perlite amount, mixing speed, temperature effect 
were investigated. The Perlite material used in the experiments is naturally oc-
curring and, when heated sufficiently, has the extraordinary property of expan-
sion. As a result of the studies, experimental data were found to be compatible 
with Freundlich isotherm and Kf, n values   were calculated. It was observed that 
the efficiency of ammonia removal increased with the decrease of pH and it was 
determined as the optimum pH2. Although the Langmuir isotherm model was 
found to be more suitable for the optimum temperature effective in the perfor-
mance of ammonia removal, the optimum temperature could not be determined 
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because it was not very representative for the temperature parameter. It was 
observed that the ammonia removal efficiency increased with decreasing adsor-
bent amount. In addition, it was observed that the unexpanded perlite was more 
effective than the expanded.

GİRİŞ 

Amonyak kuvvetli kokulu renksiz bir gazdır ve suda yüksek oranda çözü-
nerek amonyum iyonunu verir. İyonize olmamış NH3’ın sudaki çözünürlüğü 
0–20oC için 895-529 g/L dir. Sulu çözeltilerde toplam amonyak konsantrasyo-
nu iyonlaşmamış sulu amonyak ile çözünmüş amonyum iyonunun toplamına 
eşittir. Çevre açısından problemli suların çoğunda amonyum iyonu belirleyici 
konumdadır ve sulu çözeltilerde pH ’ya bağlı olarak artar (Genç vd.,2001; Qi 
vd.,2005; Millar vd.,2016; Cooney vd.,1999).

Amonyak atmosfere endüstri ve tarımsal faaliyetlerle hem atmosferik hem 
de su ortamı kirleticisi olarak verilir. Amonyak atmosferik tozlarla heterojen 
reaksiyonlara girer ve toprak üzerinde kuru çökelme ile de birikir. Amonyak 
aerosolleri veya partiküler maddeler toprak veya su kütlelerinde birikirler ve su 
kütlelerinde ötrofikasyon veya toprakta asitleşmeye neden olurlar. Ayrıca mik-
robiyolojik olarak nitrifikasyon prosesleri nitrat üreterek sadece asitleşmeye 
neden olmazlar aynı zamanda yeraltı suyuna da karışırlar. Amonyağın ötrofi-
kasyon ve asitleşme gibi endirekt etkileri dışında yüksek konsantrasyonlarda 
bitki ve hayvanlara direkt zararlı etkileri de bilinmektedir. Azot ve fosfor içeren 
deşarjlar göl ve diğer rezervuarlarda ötrofikasyonu hızlandırır, alg büyümesini 
güçlendirir ve yüzeysel sularda su bitkilerinin kökleşmesine neden olur. Alg ve 
sucul bitkilerin varlığı estetik olmayan görünümlerin yanında su kaynaklarının 
faydalı kullanımına (özellikle içme suyu teminine, balık üreme ve gelişimine) 
zarar verirler. Bunun yanında atıksu arıtma tesisi çıkış suyunda azot konsantras-
yonunun fazla olması, alıcı ortamlarda çözünmüş oksijen azalması, septik şart-
ların oluşması, koku oluşması, toksisite ile sucul hayatın dezenfeksiyonu, klor 
dezenfeksiyonunu etkilemesi, insan sağlığına zararları, atıksuyun tekrar kulla-
nımını etkilemesi ve yer altı suyunun kirlenmesi gibi olumsuz etkilere neden 
olmaktadır. Bu yüzde azot ve fosforun kontrolü su kalitesi yönetimi ve atıksu 
arıtma tesislerinin dizaynında önemli olmaktadır.
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Amonyak kirleticisinin kontrolü ve arıtımı için fizikokimyasal metotlarla 
absorpsiyon işlemi uygulanabilir. Adsorpsiyon, bir yüzey veya ara kesit üze-
rinde bir maddenin birikmesi ve derişiminin artması olarak tanımlanmaktadır. 
Tanımda kullanılan ara yüzey bir sıvı ile bir gaz, katı veya bir başka sıvı ara-
sındaki temas yüzeyi olabilir. Çözünmüş bir bileşiğin adsorpsiyonu üç adımda 
gerçekleştiği belirtilmektedir: i) Adsorbanın dış yüzeyine adsorplanan madde-
nin taşınması, ii) Dış yüzeyde oluşan adsorpsiyonun küçük bir miktarı hariç, 
gözeneklere adsorplanan maddenin difüzyonu, iii) Adsorbanın iç yüzeylerinde 
çözeltinin adsorpsiyonu (Jianyin vd.,2018; Alshameri vd.,2014).

Adsorpsiyon kinetiğini birçok faktör etkilemektedir. Adsorpsiyon prosesi-
nin gerçekleşebilmesi için bazı koşulların oluşması gerekmektedir. Adsorbent 
yüzeyinde tutulacak olan çözünmüş maddelerin öncelikle kütle etrafını saran 
çözücü sıvı film içerisinden geçmesi gerekmektedir. Bu geçişe “film difüzyonu” 
adı verilmektedir. Adsorbent yüzeyine gelen maddelerin, gözeneklerin iç kısım-
larına girebilmeleri için “por difüzyonu” adı verilen bir geçişi daha tamamlama-
ları gerekmektedir. Bu iki aşamayı geçen çözünmüş maddenin, adsorbent mad-
de üzerine bağlanması ise son işlemdir. Ancak adsorpsiyonu etkileyen faktörler 
arasında karıştırma hızı, pH, sıcaklık, adsorbentin, adsorplanan madde ve çözü-
cünün özellikleri gibi etmenler de vardır. Adsorpsiyon hızı sistemin karıştırma 
hızına bağlı olarak ya film difüzyonu ya da por difüzyonu ile kontrol edilir. Eğer 
az bir karıştırma yapılırsa tanecik etrafındaki sıvı film kalınlığı fazla olacak ve 
film difüzyonu, hızı sınırlandıran etmen olacaktır. Yeterli bir karışım sağlanırsa 
film difüzyon hızı, hızı sınırlandıran etmen olan por difüzyon noktasına doğru 
artar. Genelde por difüzyonu yüksek derecede karıştırılan kesikli sistemlerde 
hızı sınırlandıran faktördür. Ortamın pH’ı birçok nedenden ötürü, adsoprsiyonu 
etkileyen önemli bir parametredir. Hidrojen ve hidroksit iyonları kuvvetle ad-
sorplandıklarından, diğer iyonların adsorpsiyonu çözeltinin pH’ından etkilenir. 
Organik asitler düşük pH değerlerinde daha fazla adsorbe olurken organik baz-
lar yüksek pH’ da daha iyi adsorplanır. Sıcaklık adsorpsiyonu etkileyen diğer bir 
faktördür. Adsorpsiyon, sıcaklık artışıyla artarken, sıcaklığın düşmesiyle azalır. 
Bunula birlikte adsorpsiyon prosesi, ekzotermik bir proses ise adsorpsiyonun 
büyüklüğü azalan sıcaklıkla artacaktır (Zhu vd.,2016; Zielinski vd.,2016). 

Bu çalışmada yapılan deneylerde, 180 mesh aralığı üstündeki genleşmemiş 
perlitle amonyağın sulu çözeltilerden adsorpsiyonu hedeflenmiştir. Amonyağın 
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sulu çözeltilerinden adsorpsiyon verimine numunenin pH’ının, genleşmemiş 
perlit miktarının, karıştırma hızının, sıcaklığın etkileri araştırılmıştır.

PERLİTİN TANIMI ve SINIFLANDIRILMASI

Perlit asidik karakterli volkanik bir camdır. Perlit ismi bazı perlit tiplerinin 
kırıldığında inci parlaklığında küçük küreler elde edilmesi nedeni ile inci anla-
mına gelen perle kelimesinden türetilmiştir. Perlit, ısıyla genleşme özelliği olan, 
genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli hale geçen bir kayaçtır. Perlit kelimesi 
hem ham perlit ve hem de bunun genleştirilmesiyle elde edilen ürün için kulla-
nılmaktadır. Çeşitli perlit kayaçları renk ve yapı itibariyle birbirinden farklılık 
gösterebilmektedir. Ham perlitin rengi saydam açık griden parlak siyaha kadar 
değişebilmektedir. Genleştiğinde renk tamamen beyazlaşır. Perlitte en önemli 
özellik, hidrasyona uğramış camsı silika yapısındaki %2,5 arasında bileşik ha-
linde içerdiği sudur ve bu su perlitin kararlılığını sağlamaktadır (Talip vd.,2008; 
Sarı vd.,2007; Doğan ve Alkan, 2003; Uğurlu, 2003). Perlit 750–1200 C° ara-
sında ani olarak ısıtıldığında bünyesinden çıkan buharın etkisiyle genleşerek 
camsı tanelerden oluşan bir köpük agregasına dönüşür. İlk hacminin 20 katına 
kadar genleşebilir. Bu ürüne genleşmiş perlit denir. Perlitin fiziksel ve kimyasal 
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

Perlit, özel dokulu, içyapısında belli oranda su içeren, asit bileşimli esas 
itibariyle volkanik camdır. Fibrik yapılı değildir. Nitrat sülfat, fosfor, ağır me-
tal, radyoaktif element ve organik madde içermez. Dolayısıyla kimyasal olarak 
oldukça saftır. 
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Tablo 1. Perlitin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

A)   Fiziksel Özellikleri:
- Tanım : Konkoidal, sferidal 
kırıklı camsı volkanik kayaç
- Renk  : Beyaz, gri ve tonları, 
genleşince tümüyle beyaz
- Sertlik (Mohs) : 5-6
- Özgül ağırlık  :2200-2400 
kg/m3
- Gevşek yoğunluk  : 32-
400 kg/m3
- Yumuşama noktası  : 
871-1093 C°
- Ergime noktası  : 1260-1343 
C°
- Özgül ısı   : 0,2 
cal/g C°
- Isı iletkenliği  : 0,04 W/Mk
- Refraktif indeks  : 1,5
- PH    : 
6,5-8
- Serbest nem (%)  : 
Maksimum 0,5
- Asitte erime özelliği 
: Konsantre sıcak alkali ve 
hidrolik asitte erir veya az erir. 
(%2). Seyreltik mineral veya 
konsantre zayıf asitlerde çok az 
erir (%0,1).

B)  Kimyasal Özellikleri (%): 

Perlit Üretim Yöntemi ve Teknolojisi: Perlit cevheri açık işletmecilik me-
todu ile genellikle patlatılarak yapılır. Daha sonra kırma-öğütme-sınıflandırma 
işlemlerini takiben genleştirme işlemi yapılmaktadır. Tuvenan cevherinin ocağa 
yakın bir yerde ilk kaba kırmadan geçirilip gerekli tane iriliğine getirilmesi, 
genleşen perlitin ise hafif fakat hacimce büyük olduğundan pazar alanlarına ya-
kın yerlerde tesisler kurularak genleştirme işlemi yapılması ekonomik bulun-
maktadır. Perlitin hazırlanmasında önemli hususlar şunlardır:

- Perliti nodüllerine ayırmak veya küp şeklinde taneler elde etmek,
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- Fazla inceltmeden ve kabuk dokusunu bozmadan sadece gerekli tane iri-
liğine kadar kırmak,

- İstenen tane boyuna göre ayırmak

- Perlit genellikle kolayca kırılabilen iyi öğütülebilen bir kayaçtır. Ancak 
tane dağılımı kırma darbelerine bağlı olduğundan, kırıcı ve öğütücü seçimi özel 
dikkat gerektirir.

Perlitle ilgili talep alanları değişik boyutlara yöneldiğinden öğütmede es-
neklik önem taşımaktadır. Çeşitli kullanım alanlarının gereklerine paralel ola-
rak perlit talebinin genel olarak göreli bir ağırlık taşıdığı söylenebilir. Piyasada 
en çok aranan 0,03-1 mm ile 0,8-3 mm arasındaki tane boyutudur. Öğütülmüş, 
boyutlanmış ham perlit 400 °C ‘ye kadar bir ön ısıtmaya tabi tutulur. Daha son-
ra 700-1200°C arasında sıcaklığı olan bir ortalama verildiğinde içindeki suyun 
buhar halinde çıkmasıyla kısa sürede mısır gibi patlayarak hacmi 4-30 kat artar. 
Bu şekilde genleştirilmiş perlit, çok gözenekli ve hafif camsı bir yapıya dönüşür. 
Bu olaya “İntümesens” denilmektedir.

Perlitin aktif olarak genleştirilmesinde başlıca şu faktörler rol oynamakta-
dır: Kullanılan perlitin cinsi, bileşimi, efektif su miktarı, gerekli ısıtma süresi, 
tane boyutu, genleşme sıcaklığı. Perlit genleştirme tesisleri hammadde depola-
ma, genleştirme, ayırma ve paketleme olmak üzere üç üniteden oluşmaktadır. 
Genleşme tesisinde kullanılacak fırının tipi perlitin cinsine ve istenen ürüne 
göre değişmekle birlikte son yıllarda sabit, dikey fırınlar tercih edilmektedir. Bu 
fırınlar genellikle mazotla çalışmaktadır.

Ürünün Türkiye’de Bulunuş Şekilleri: Ülkemizdeki önemli perlit rezerv-
leri Tersiyer-Erken orta Kuvaterner yaşlı volkanik bölgelerde yoğunlaşmıştır. 
Genel olarak riyolitik volkanizmalarla ilgilidir.  Doğu Anadolu’daki Sarıka-
mış perlitleri genç neojen riyolitik volkanizmaları ile ilgili olarak doğrudan bu 
akıntılarla teşekkül etmiş, riyolit lavların, riyolitik tüf ve diğer volkanik tortular 
içerisinde geniş alanlara yayılmıştır. Güneydeki Mescitli Köyü civarından baş-
layıp Keklik Deresinin her iki tarafında yayılarak Sarıkamış yakınlarına kadar 
15 km’lik bir uzanım gösterir. İç Anadolu’daki Nevşehir perlitleri ünlü Acıgöl 
krateri civarında plio-kuvaternere ait tali domlar şeklindedir.

Ege Bölgesi perlitleri, Menderes ve Karaburun masifleri arasında kalan 
mesozoik bir kıvrımın miyosen riyolitik volkanizmaları ile ilgilidir. Menderes 
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(Cuma Ovası) perlitleri Murat tepe ile Karadağ arasında yer yer kesintili olarak 
10 km boyunca uzanır. Cevher yataklarının derinliği 25-90 m arasındadır.

Tüketim Alanları: Genleşmiş perlite ticari değer kazandıran en önemli 
özellik; az hacimdeki düşük yoğunluğu, fiziksel esnekliği, kimyasal sabitliği, 
düşük ses geçirgenliği, ateşe karşı dayanıklılığıdır. Perlitin tüketim alanları baş-
lıklar halinde aşağıda verilmektedir.

A.İnşaat sektörü

a) Şekillendirilmiş izolasyon malzemeleri (çatı ve zemin izolasyonlarında)
b) Perlitli Sıvalar
c) Perlit agregalı hafifi yalıtım betonu (Çimento veya alçı bağlayıcı)
d) Perlit agregalı hafifi yapı elemanları tavan kiremitleri, boru izolasyonları vs.
e)Gevşek dolgu malzemesi olarak (tavan araları zemin ve duvar boşlukla-

rında yalıtım malzemesi olarak; silikonla özel bir işleme tabi tutularak köpük 
halinde)

f)Yüzey döşemelerinde (ısı ve ses yalıtıcı olarak)
g) Çimento ve alçı dışındaki bağlayıcılarla yapılan özel amaçla perlit be-

tonları

B.Tarım Sektörü

Toprağın fiziksel özelliklerini artırıcı “substrat” Maddesi olarak, gerekli 
uygun toprak koşullarını sağlamak topraktaki sıkılığın artmasına yardım ederek 
su drenajını azaltmak ve nemi muhafaza etmek, fideler için üreme ortamı oluş-
turmak, toprağı havalandırmak gibi nedenlerle aşağıdaki alanlarla geniş olarak 
kullanılır.

a) Tarla tarımında
b) Bahçe tarımı ve seracılıkta (fide yetiştiricilik, kültür tanımı gibi)
c) Çimli spor alanlarında

C.Sanayi Sektörü 

Gıda, ilaç ve kimya sanayiinde filtre yardımcı maddesi olarak
a) Gıda sanayiinde
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- Meyve sularını süzmede

- Bitkisel yemeklik yağlarını süzmede

- Şeker şerbeti süzmede

- Mısır şerbeti süzmede(Glikoz /Dekstroz üretiminde)

- Bira, şarap ve likörleri süzmede

b) İlaç ve kimya sanayiinde

- Boyaların süzülmesinde

- Kağıt sanayiinde (Beyaz su filtrasyonu)

- Antibiyotiklerin süzülmesinde

- Pektin süzmede

- Sitrik asit süzmede

- Soda külü eriyiklerinin filtrasyonu

- Sodyum silikat (su cam)

- Sülfürik asit filtrasyonu

- Uranyum şerbeti filtrasyonu

- Flok süzmede (Alüminyum hidroksit ve flokülasyon işlemlerinde)

- Fosforik asit süzmede

c) Diğer süzme işlemlerinde

- İçme suyu süzmede

- Yüzme havuzlarının suyunu süzmede

- Atık suları temizleme ve süzme işlemlerinde

- Makina yağı süzmede (kullanılmış makina yağlarının rejerasyonu)

 D. İlaç ve kimya sanayiinde dolgu maddesi olarak: a) Çeşitli ilaçlarda (in-
san sağlığı ilaçları, veteriner ilaçları) b) Haşere ilaçlarında (bitki koruma vb.) c) 
Temizleyici tozlarda d) Gübrelerde e) Dinamit üretiminde f) Testüre örtücülüğü 
yüksek (yüzeyi genli) boyaların üretiminde g) Kozmetik sanayiinde (sabun vb.) 

E. Sanayide ısı yalıtım malzemesi olarak: a) 1000°C ye kadar sıcaklıktaki 
reaktörlerin potanların vb. yalıtımında b) Soğuk hava depolarının yalıtımında 
c) Sıvılaştırılmış gaz tanklarının ısı yalıtımında - Sıvılaştırılmış petrol gazları 
(LPG) - Sıvılaştırılmış doğal gazlar (LNG) - Sıvı oksijen - Sıvı azot ve amonyak 
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- Sıvı propan, etan ve metan - Sıvı soygazlar, itici gazlar (propellanlar), soğutu-
cu gazlar (refrigeranlar vb.) 

C.4. Seramik ve cam sanayiinde katkı maddesi olarak
C.5. Metalürjide: a) Döküm kumuna katkı maddesi olarak b) Döküm-

cülükte metalurjik flaks olarak c) Potadaki ergimiş metalin korunmasında d) 
Demir-Çelik sanayiinde ergimiş metalin cüruf kontrol unda e) Dövmede veya 
haddeye giden sıcak metal ingotların ısı kayıplarını önlemede f) Perlitli yalıtıcı 
refrakterlerin üretiminde - Seramik bağlayıcılı refrakter tuğlalar - Alüminyum 
fosfat bağlayıcılı perlit refrakter tuğla veya betonlar - Perlitli refrakter harçlar 

D. Diğer Alanlardaki Uygulamalar: 1- Petrol, su ve jeotermal sondajlarda 
(çimentolama işlemini kolaylaştırıcı katkı maddesi olarak) 2- Gemi diplerini 
kaplama ve yalıtımında (kalafat macunları) 3- Petrol artıklarından veya diğer 
yağlı atıklarından kaynaklanan su kirliliğini gidermede (Bilhassa denizlerdeki) 
4- Baraj göllerinde, kentlerde, açık su rezervuarlarda buharlaşmayla su kaybını 
önleyici olarak 5- Ambalajlamada dolgu malzemesi olarak 6- Plastik köpük ve 
plakalara dolgu ve katkı malzemesi olarak 7- Ucuz ve hafif plastik mobilya 
yapımında dolgu maddesi olarak (Bahçe mobilyaları) 8- Yangına karşı özellikle 
çelik kontrüksiyonlarda yalıtım katı olarak 

Perlit genleşmiş olarak kullanıldığı gibi ham olarak da geniş kullanım alan-
larına sahiptir. Ham perlit kimyasal bileşimi itibariyle silisli ve alüminyumlu 
bileşikler içerdiğinden kalsiyum esaslı bağlayıcılar ile kimyasal reaksiyona gi-
rerek hidrolik aktivite gösterir. Bu özelliği nedeniyle inşaat sektöründe geniş 
çapta kullanılmaktadır. Perlit çimentoya dayanıklılık kazandırmaktadır.

Bunun için ham perlit kayası kırılıp öğütülüp elendiği gibi doğal olarak 
agrega halinde bulunan perlit kaynakları da kullanılmaktadır. Bu şekilde do-
ğal agrega olarak bulunan perlitin ülkemizde geniş rezervleri vardır (Erzincan, 
Nevşehir, Ankara civarı).

Ham perlit agregası hafif yapı malzemesi niteliğinde olup aşağıdaki özel-
liklere sahiptir.

a) Agreganın kuru gevşek birim ağırlığı : 1,264 gr /cm3
b) sıkı ağırlık: 1,467 gr/cm3
c) kıvam su ihtiyacı : %38
d) su emmesi : % 6
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e) yaş gevşek birim ağırlığı: 0,969gr/cm3

f) yaş sıkı: 1.280 gr/cm3

g) asit ve bazlara karşı dayanıklılığı:

- Asitlerde çözünürlük:

Hidroflorik asit (sıcak derişik)  : % 94,94 Çözünür

Hidroklorik asit (1/10’luk sıcak) : % 3,32 Çözünür

Hidroklorik asit (1/10 N sıcak) : % 2,55 Çözünür

- Bazlarda çözünürlük:

Sodyum hidroksit (doygun sıcak çözelti) : %9,13 çözünür

 ( 1 N Sıcak) : % 8,77 Çözünür

 (0,1 N Sıcak) : % 2,64 Çözünür

Ham perlitin, kırılmış öğütülmüş ve tane boyutlarına ayrılmış olarak kulla-
nım alanları aşağıdaki gibidir: 

1- Asit ve bazlara karşı dayanıklı olduğu için özellikle kanalizasyon boru-
larının üretiminde kullanılır.

2- İç ve dış inşaat sıvalarında

a) Dona karşı dayanıklı olduğundan su alan inşaatlarda

b) Çatı ve terasların su izolasyonlarında

c) Yüzme havuzların yapımında

d) Isı izolasyonunda sıva olarak veya briket kiremit gibi izolasyonla hafif 
yapı elemanı üretiminde

3- Demiryollarında patinaj kumu olarak

4- Abresif sanayiinde aşındırıcı olarak

5- Filtre kumu ve /veya çakıllı olarak su arıtma tesislerinde (TS 4081’e 
uygun olarak)

6- Karayollarında asfalt dolgu malzemesi olarak

7- Dökümhanelerde atık koyulaştırıcı, metal temizleyici ve silis kaynağı 
olarak
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Tüm bu kullanım alanlarının dışında, perlit adsorbent olarak kullanılmak-
tadır. Perlit mineralinin adsorban olarak kullanımına yönelik bir kısım çalışma-
larda; sulu ortamdan ağır metallerin gideriminde perlit mineralinin potansiyel 
bir adsorbent olabileceği rapor edilmektedir. Petrol atıklarının temizlenmesinde 
doğal ve sentetik temizleme araçlarına göre, perlitin adsorplamada, belirgin bir 
üstünlük sağladığı özellikle sulu ortamda performansının daha iyi olduğu rapor 
edilmektedir. 

ADSORPSİYON

Adsorpsiyon, atık arıtımında maliyet düşüklüğü ve çevre dostu olması ne-
deni ile tercih edilen ileri bir arıtım yöntemidir (Toprak ve Girgin, 2000; Bilgin 
ve Balkaya, 2003; Kocaoba, 2007). Bir katı-sıvı veya katı-gaz arakesit üzerin-
deki konsantrasyon değişimi olarak tanımlanır. Adsorbsiyon olayı, maddenin 
ara yüzeyinde bulunan moleküller arasındaki kuvvetlerin dengelenmemiş olma-
sından ve Van der Walls kuvvetlerinden ileri gelir (Akkurt vd.,2002; Sabah ve 
Çelik, 2006).  

Konsantrasyonun artışı halinde pozitif adsorpsiyon, azalışı halinde negatif 
adsorpsiyon denir. Sıvıların yüzeydeki mikroskobik çatlaklarda ve gözenekler-
de yoğunlaşmasına kılcal adsorpsiyon denir.  Birikim gösteren maddeye adsor-
bat, adsorplayan katıya adsorban denilmektedir.

En iyi adsorbanlar, geniş gözenekli yüzeye sahip olanlardır. Adsorbentleri 
dört grupta toplamak mümkündür:

Aktif karbon

II.   Aktif alümina

III.   Silikajel

IV.   Molekül eleği zeolitler

Aktif Karbon:  Aktif karbon, karbon atomlarının safsızlıklarından arındırıla-
rak düzgün bir kristal yapıya kavuşmuş halidir. Bu yapısı sayesinde, içinden geç-
meye çalışan yabancı atom veya molekülleri adsorbe eder. En kaliteli aktif karbon 
hindistan cevizi kabuğunun, kontrollü kömürleştirilmesiyle elde edilmektedir.

 Silikajel: Silikanın granüler (tanecikli) formudur ve sentetik olarak sod-
yum silikattan (sodium silicate) üretilmektedir. Endüstride birçok kurutma ope-
rasyonunda adsorban olarak silikajeller kullanılmaktadır. Uzun kullanım ömrü, 
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ucuz oluşu, yüksek aşınma direnci ve düşük rejenarasyon enerjisi ihtiyacı silika 
jelin en önemli avantajlarındandır. Aşağıdaki resimlerde sırasıyla silikajel be-
yaz, silikajel mavi, silikajel orange görülmektedir.

Aktif alümina: Aktif alümina (Al2O3), yarı kristal yapıda, granüler, yüksek 
poroziteli, ticari olarak da kurutucu olarak kullanılan inorganik bir adsorbandır. 
Düşük tozlanma ve yüksek  kapasiteye sahip nem tutucudur. Rejenerasyon için 
daha az enerji gereklidir. Yüksek kimyasal saflıktadır. Parçalanmaya ve ufalan-
maya karşı dirençlidir. Molekül eleği zeolitler: Dehidrasyonla zeolitten su mo-
leküllerinin uzaklaştırılması sonucu, angström seviyesinde boyuta sahip birçok 
ince gözenek yapıdan uzaklaşır ve dehidrate zeolit bu gözeneklerden daha kü-
çük molekülleri seçici olarak adsorbe eder.

Adsorbsiyonun tipi, adsorplayıcı kuvvetlerin cinsine göre, fiziksel, kimya-
sal ve değişim adsorpsiyon olarak üç çeşittir: Fiziksel, Kimyasal, Değişim (İyon 
değişimi gibi) 

1. Fiziksel adsorbsiyon
Adsorbat ve adsorban arasındaki etkileşme zayıftır. Bu tür etkileşmeler Van 

der Waals türü etkileşmeler olarak ifade edilir. Fiziksel adsorbsiyon için  ∆H`ın 
değeri 35 kJ/mol`den küçüktür. Fiziksel adsorbsiyona, asal gazların ve metanın 
adsorbsiyonunu örnek verebiliriz. Fiziksel adsorbsiyon tersinir olup, proses çok 
çabuktur. Sıcaklık arttıkça fiziksel adsorbsiyon genellikle azalmaktadır. Bu tür 
adsorbsiyonda adsorblanmış tabaka birden fazla molekül kalınlığında da olabilir.

2. Kimyasal adsorbsiyon
Kimyasal bağların oluşumunu içerir. Çoğu zaman kimyasal adsorbsiyon fi-

ziksel adsorbsiyondan reaksiyon entalpisinin büyüklüğüne bakılarak ayırt edilir. 
Genel olarak bir adsorbsiyon olayının reaksiyon entalpisi 35 kJ/mol den büyük 
ise adsorbsiyon olayının kimyasal olduğu söylenebilir. Kimyasal adsorbsiyon-
da, adsorbantla adsorban arasında bağlanma çok kuvvetli olduğundan olay ter-
sine çevrilmez. Bu tür adsorbsiyonda sıcaklık arttıkça adsorpsiyon hızının da 
arttığı tespit edilmiştir. Kimyasal adsorbsiyon tek tabaka olmaktadır.

3. Değişim (exchange) adsorpsiyonu
Adsorbat ile yüzey arasındaki elektriksel çekim ile olmaktadır. İyon deği-

şimi bu sınıfa dahil edilir. Burada, zıt elektrik yüklerine sahip olan adsorbant 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

453

ile adsorban yüzeyinin birbirlerini çekmesi önem kazanmaktadır. Elektrik yükü 
fazla olan iyonlar ve küçük çaplı iyonlar daha iyi adsorbe olurlar. 

Tüm bu adsorpsiyon çeşitlerine rağmen, bir adsorpsiyon işlemini tek bir 
adsorpsiyon çeşidi ile açıklamak zordur. Çoğu adsorpsiyon olayında bu üçü bir-
likte veya ardarda görülür. Adsorpsiyonu etkileyen bazı faktörler şunlardır:

•	 pH: Hidronyum ve hidroksil iyonları kuvvetle adsorbe olduklarından, 
diğer iyonların adsorpsiyonu çözelti pH’ından etkilenir. Ayrıca asidik veya ba-
zik bileşiklerin iyonizasyon derecesi de adsorpsiyonu etkiler.

•	 Sıcaklık: Adsorpsiyon işlemi genellikle ısıveren bir tepkime biçiminde 
gerçekleşir. Bu nedenle azalan sıcaklık ile adsorpsiyon büyüklüğü artar. Açığa 
çıkan ısının genellikle fiziksel adsorpsiyonda yoğuşma veya kristalizasyon ısı-
ları mertebesinde, kimyasal adsorpsiyonda ise kimyasal reaksiyon ısısı merte-
besinde olduğu bilinmektedir.

•	 Yüzey alanı: Adsorpsiyon bir yüzey işlemi olduğundan, adsorpsiyon 
büyüklüğü spesifik yüzey alanı ile orantılıdır. Adsorplayıcının partikül boyutu-
nun küçük, yüzey alanının geniş ve gözenekli yapıda olması adsorpsiyonu artırır 
(Harward and et al. 1964; Ross and et al., 1964; Humphrey and et al., 1973; 
Hassler, 1974; Oğuz, 1986; Aksu, 1988).

•	 Çözünen maddenin cinsi ve özellikleri: Çözünen maddenin çözünür-
lüğü, adsorpsiyon dengesi için kontrol edici bir faktördür. Genel olarak, çözünen 
maddenin adsorpsiyon hızı ile sıvı fazdaki çözünürlüğü arasında ters bir ilişki 
vardır. Bu “Lundelius” kuralıdır. Çözünürlük arttıkça çözücü-çözünen bağı kuv-
vetlenir, adsorpsiyon derecesi azalır. Çoğu zaman, herhangi bir organik bileşi-
ğin zincir uzunluğu arttıkça suda çözünürlüğü azalır. Çünkü karbon sayısı art-
tıkça, bileşik hidrokarbona daha fazla benzer. Bu, çözünen cinsi ve adsorpsiyon 
arasındaki bağıntıyı belirten ikinci temel ifadedir. (Traube Kuralı). Hidrokarbon 
yapı ağır bastıkça da çözünenin hidrofob özelliği artar. Hidrofob maddeler ter-
cihli olarak adsorplanır. İyonlaşma arttıkça, adsorpsiyon azalır. Yüklü türler için 
adsorpsiyon minimum, nötral olanlar için maksimumdur. 

Adsorpsiyon İzotermleri: Adsorpsiyon, adsorban yüzeyinde biriken madde 
konsantrasyonu ve çözeltide kalan madde konsantrasyonu arasında bir denge 
oluşuncaya kadar devam eder. Gazlar için konsantrasyon genellikle mol yüzdesi 
veya kısmi basınç olarak verilir. Çözeltiler içinse konsantrasyon kütle birimleri 
olarak verilir (mg/l, ppm v.s.). 
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Matematiksel olarak bu denge adsorpsiyon izotermleri ile açıklanmaktadır. 
Zaman içerisinde oluşturulan genel bir formülden yola çıkarak birçok araştır-
macı, farklı izoterm denklemleri ortaya koymuşlardır. En genel kullanım gören 
izotermler Freundlich ve Langmuir denklemleridir.

Freundlich denklemi: Freundlich, çözeltilerin adsorpsiyonunu açıklamak 
için aşağıdaki eşitliği türetmiştir: 

Freundlich izoterm denkleminde eşitliğin her iki yanının da logaritmasını 
alınarak doğrusal hale gelir: 

logq
e
’nin logC

e
’ye karşı değişimi grafiğe dökülmesiyle K

F 
ve n sabitle-

ri bulunur (Şekil 1). Grafikten elde edilen doğrunun y eksenini kesim noktası 
logK

F
’yi ve eğimi de 1/n’i vermektedir. 1/n heterojenite faktörüdür ve 0–1 ara-

lığında değerler alır. Yüzey ne kadar heterojense, 1/n değeri o kadar sıfıra yakın 
olur. Bu izotermin doğruluğu, heterojen adsorpsiyon sistemlerinde Langmuir 
izotermine göre daha iyidir.

Şekil 1. Freundlich İzotermi



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

455

Langmuir denklemi: Langmuir izotermi, adsorban yüzeyinin enerji açısın-
dan benzer olduğu varsayımıyla, tek tabakalı homojen adsorpsiyonu açıklamak 
için kullanılmaktadır. Bu izotermi açıklayan birçok kaynak vardır ve kaynak-
lardaki terimsel ifadeler farklılık göstermelerine rağmen işaret ettikleri sonuç 
aynıdır. Bu nedenle daha iyi karşılaştırma yapılabilmesi için, izotermin iki farklı 
kaynağa göre ifadesi açıklanmıştır.

Şekil 2. Langmuir İzotermi

Q
max 

(K
L
/a

L
) tek tabakalı adsorban kapasitesini göstermektedir (mg/L). C

e
/

q
e 
değerinin, C

e 
değerine göre değişimi grafiğe dökülmesiyle ortaya çıkan doğ-

runun eğimi ve kesim noktası

sırasıyla a
L
/K

L 
ve 1/ K

L 
sabitlerinin değerini verecektir (Şekil 2). Burada 

Q
max 

değeri

adsorbanın maksimum adsorplama kapasitesini verecektir. Özellikle tek ta-
bakalı adsorpsiyonun meydana geldiği heterojen adsorpsiyon sistemlerinde bu 
izoterm denge durumunu net olarak açıklayamaz. Adsorpsiyonun elverişliliğini 
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bulmak için boyutsuz R
L 
(dağılma) sabiti hesaplanır ve bu sabitin 0 ile 1 arasın-

da değerler alması elverişlilik durumunun sağlandığına işaret eder. 

İzoterm Verilerinin Kullanılması: Adsorpsiyon izotermleri, tek basamaklı 
batch adsorpsiyon sistemlerinin tasarımında kullanılmaktadır. Sisteme giren ve 
sistemden çıkan maddelere göre kütle dengesini aşağıdaki gibi yazılır: 

V  = W  = W 

Denklemi düzenlersek, Qe yerine deneysel olarak bulduğumuz ve adsorpsi-
yonu en iyi açıklayan izotermin Qe değeri ise aşağıda verildiği gibidir: 

  =  =  = 

Yukarıdaki denklem yardımıyla belirli bir hacimdeki (V) atık suda bulunan 
kirleticinin, istenilen derişime kadar düşürülmesi için gerekli adsorban miktarı 
bulunabilir. Deneysel veriler sayesinde ön bir tahminde bulunarak tasarım yap-
mak kolaylaşmaktadır.

DENEYSEL ÇALIŞMA

Çalışmada, 180 mesh aralığı üstündeki genleşmemiş perlitle amonyağın 
sulu çözeltilerden adsorpsiyonu hedeflenmiştir. Amonyağın sulu çözeltilerinden 
adsorpsiyon verimine numunenin pH’ının, genleşmemiş perlit miktarının, karış-
tırma hızının, sıcaklığın etkileri araştırılmıştır. Deneyde kullanılan adsorbanın 
karakteristik özellikleri Tablo 2 ve 3’de verilmiştir. Deneyde kullanılan perlitin 
SEM çekimleri Şekil 1’de görülmektedir. Çekimler, sıvı azot kullanan JEOL 
marka JSM-5410LV Scanning Microscope ile yapılmıştır.
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Tablo 2. Deneylerde Kullanılan Perlitin Kimyasal Analizi

Analiz Değerleri Analiz Yöntemi

SiO2 , % 77,52 MAM - AAS

Al2O3 , % 12,51 MAM - AAS

K2O , % 4,89 MAM - AAS

CaO , % 0,55 MAM - AAS

Na2O , % 3,29 MAM - AAS

MgO , % 0,32 MAM - AAS

Fe2O3 , % 0,64 MAM - AAS

Tablo 3. Deneylerde Kullanılan Perlitin Yapısal Özellikleri

pH (% 10’luk sulu çözelti) 5,03 FCC , 1984 5 - 9 

Nem (105oC), g/100g (ağırlık%) 0,11 FCC , 1985 < 3

Kızdırma kaybı (1000 oC), % 0,71 FCC , 1986 < 3

Arsenik (As), ppm < 7++ FCC , 1987 < 10

Kurşun (Pb), ppm < 6++ FCC , 1988 < 10

a) genleşmiş
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Şekil 1. Deneyde Kullanılan Perlitin SEM Çekimleri (35 Kez Büyütülmüş a)Genleşmiş b)Nor-
mal)

Deneyde Kullanılan Atık Su Karakteri: Kullanılan atıksu, Ataköy Biyo-
lojik Arıtma tesisi ön çöktürme havuzundan alınmıştır. Kaba ve ince ızgaradan 
geçen atıksu, kum tutucudan sonra ön çöktürme havuzuna gönderilmektedir. 
Haftalık olarak ön çöktürme havuzu çıkışından alınan atıksuyun laboratuvar 
ölçekli yukarı akışlı çamur yataklı reaktörde havasız arıtımı gerçekleştirilmiş 
ve reaktör çıkışından biriktirilip alınan numunelere perlitle adsorpsiyon işlemi 
uygulanmıştır. Kullanılan atık suyun parametreleri Tablo 4 ve 5’de  verilmiştir.
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Tablo 4. Ataköy Evsel Biyolojik Arıtma Tesisi Ön Çöktürme Havuzu Çıkış 
Suyu Analiz Sonuçları

Parametre Ortalama Değer

pH 7,59

KOI 372 mg/L

KOI(Çözünmüş) 236 mg/L

BOI5 220 mg/L

Alkalinite 403 mg CaCO3/L

AKM 187 mg/L

UAKM 168 mg/L

Amonyak Azotu 41-45 mg/L

Tablo 5. Yukarı Akışlı Çamur Yataklı Reaktörde Arıtma Tesisi Çıkış Suyu 
Analiz Sonuçları

Parametre Ortalama Değer

pH 7,45

Alkalinite 452  mg CaCO3/L

Amonyak Azotu 48 mg/L

AKM 46 mg/L

UAKM 23 mg/L

KOI 168 mg/L

KOI(Çözünmüş) 67 mg/L

Numune hazırlama: Hassas terazide istenilen miktarda perlit tartılarak, 
erlenlere 100mL numune ilavelesi yapılmış ve pH metrede numunenin pH’ı öl-
çüldükten sonra, H2SO4 ve NaOH çözeltileri ile istenilen pH’lara getirilmiştir. 
pH’ı ayarlanmış numunelerin ağzı parafin yardımıyla sıkıca kapatıldıktan sonra 
alüminyum folyo ile amonyak gazı kaçışını önlemek için sarılmış ve hazırla-
nan numuneler karıştırıcıya, karıştırma hızı (rpm) ve sıcaklık ayarları yapılarak 
konulmuştur. Karıştırıcıdan çıkan numuneler süzme aparatında filtre edilerek 
numune kaplarına konulup, Standart Metodlara uygun olarak amonyak tayini 
yapılmıştır.
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BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çeşitli etkilerin adsorpsiyon miktarına etkisinin incelenmesi için bir dizi 
deney yapılmıştır. pH etkisinin incelendiği çalışmada, pH2, pH3, pH4, pH5, 
pH6, pH7, pH9’a ayarlanan atıksu numuneleri, genleşmemiş perlit kullanılarak 
amonyak giderim oranları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, en yüksek 
giderim veriminin pH9’da olmasıyla birlikte, pH2 ile de yüksek verimin elde 
edildiği gözlemlenmiştir. Ancak, pH 9’un optimum pH gibi gözükmesinin ne-
deni, amonyağın pH yükseldikçe uçucu forma geçmesinden kaynaklanmaktadır. 
Buna göre, giderim veriminin yüksek olması sadece perlitin amonyak adsorpsi-
yonundan kaynaklanmadığı görülmektedir. Bu durumda, optimum adsorpsiyon 
pH2’de olmaktadır. 

Tablo 6. Adsorpsiyon İzoterm Katsayıları

1/n n log Kf Kf 1/KL KL aL/KL aL

-4,951 -0,20198 8,328 212813,9 -37,37 -0,02676 1,398 -0,03741

-20,74 -0,04822 34,02 1,05x1034 -435,7 -0,0023 10,82 -0,02483

-4,577 -0,21848 8,592 390840896 -21,57 -0,04636 0,578 -0,0268

-8,302 -0,12045 14,57 3,7x1014 -74,93 -0,01335 1,819 -0,02428

-8,224 -0,1216 14,32 2,1x1014 -68,63 -0,01457 1,716 -0,025

-25,15 -0,03976 43,83 6,8x1043 -699,2 -0,00143 13,56 -0,01939

-9,437 -0,10597 15,88 7,6x1015 -93,78 -0,01066 2,516 -0,02683

-8,176 -0,12231 13,82 6,61x1013 -68,17 -0,01467 1,897 -0,02783

-6,256 -0,15985 10,96 9,1x1010 -41,28 -0,02422 1,147 -0,02779

3,116 0,320924 -4,658 0,000022 35,2 0,028409 -0,434 -0,01233

-0,441 -2,26757 1,699 50 -5,35 -0,18692 0,218 -0,04075

-5,918 -0,16898 11,75 5,6x1011 -36,96 -0,02706 0,668 -0,01807

Yapılan çalışmalar sonucunda, amonyak adsorpsiyon veriminin pH düş-
tükçe arttığı gözlemlenmektedir. Bu sebeple, çalışmaların bir sonraki aşama-
sı pH1.5-2 aralığında yapılmaya devam edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 
pH1.5 ‘daki giderim veriminin, pH2 ‘ye göre daha yüksek olduğu görülmüş-
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tür. Ancak, giderim verimi ve pH ayarlamasında kullanılan asidin maliyeti göz 
önünde bulundurulduğunda, pH2’nin en uygun pH olduğu gözlemlenmiştir.

Karıştırma hızının etkisi çalışmalarında, pH2’ye ayarlanan atıksu numune-
leri, 1 gr genleşmemiş perlit kullanılarak, 100 rpm, 120 rpm ve 180 rpm karış-
tırma hızlarında karıştırma işlemine tabi tutularak, karıştırma hızının amonyak 
giderim verimine olan etkisi araştırılmıştır. En yüksek giderim veriminin 120 
rpm karıştırma hızıyla elde edildiği görülmektedir. 

Sıcaklık etkisi çalışmalarında, pH2’ye ayarlanan atıksu numuneleri, 1 gr 
perlit kullanılarak, 120 rpm karıştırma hızıyla, 0oC, 20oC ve 30oC sıcaklıklarda 
karıştırma işlemine tabi tutularak, sıcaklığın amonyak giderim verimine olan et-
kisi araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, Langmuir izoterminin, Freundlich 
izoterminden daha uygun olduğu gözlenmiştir. Ancak, uygulanan bu izotermler, 
sıcaklık parametresi için çok temsili olmadığından optimum sıcaklık belirlene-
memiştir. Bunun için farklı izoterm modelleri uygulanarak, perlitle amonyak 
gideriminde optimum sıcaklık belirlenebilir. 

Adsorban Miktarının etkisi çalışmalarında, pH2’ye ayarlanan atıksu numu-
neleri; 0,75 gr, 1 gr ve 1,25 gr genleşmemiş perlit kullanılarak, 120 rpm karıştır-
ma hızıyla, 20oC (oda sıcaklığı)’de karıştırma işlemine tabi tutularak, adsorban 
miktarındaki değişimin amonyak giderim verimine olan etkisi araştırılmıştır. 
Deney sonuçlarına göre, adsordan miktarı azaldıkça amonyak giderim verimi 
artmaktadır. Deneylerde 40-50 mg/L amonyak konsantrasyonları kullanılmış ve 
10-15 mg/g giderim değerleri elde edilmiştir.

SONUÇ

Deneysel verilerin, Freundlich izotermiyle uyumlu olduğu görülmüş ve 
Kf, n değerleri hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, pH’nın azalma-
sıyla amonyak giderim veriminin arttığı gözlenmiş ve optimum pH2 olarak 
belirlenmiştir. Amonyak giderim veriminde etkili olan optimum sıcaklık için 
Langmuir izoterm modelinin daha uygun olduğu görülmekle birlikte, sıcaklık 
parametresi için çok temsili olmadığından optimum sıcaklık belirlenememiş-
tir. Amonyak giderim veriminin, azalan adsorban miktarı ile arttığı gözlem-
lenmiştir. Ayrıca, genleşmemiş perlitin, genleşmiş perlite göre daha etkili ol-
duğu gözlenmiştir.
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ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ’NDE Escherichia 
coli PQ37 BAKTERİ AKTİVİTESİ 

KULLANILARAK ÇEVRESEL ALANLARDA 
GEN HASARININ TESPİTİ ÇALIŞMALARI

Emel KOÇAK
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,  

İstanbul / Türkiye

Öz: Çevresel su ortamlarından alınan örneklerde yapılan fiziksel ve kim-
yasal analizlerde, su yapısındaki kirletici maddeler tanımlanabilmekte ancak, 
tanımlanan veya tanımlanamayan türdeki bu kirletici maddelerin genotoksik 
açıdan potansiyel zararlı etkileri tespit edilememektedir. Buna bağlı olarak, fi-
ziksel ve kimyasal analizlerle yapılan çeşitli izleme çalışmalarının alternatifi 
kabul edilmeyen ancak tamamlayıcısı kabul edilen bir yaklaşımla geliştirilen ve 
kullanılan biyolojik izleme yöntemleri sayesinde çevresel ortamlardaki potan-
siyel genotoksik durum araştırılabilmektedir. Bu yöntemlerin başında SOS Ch-
romotest gelmektedir. Günümüze kadar yapılan çoğu deneysel çalışmada odak 
nokta, çeşitli ileri teknikler kullanılarak su kalite değişimlerinin incelenmesiydi 
ve alışılagelmiş prosedürlerin içerisinde genotoksisite testlerinin integrasyonu 
baştan sona yoksun bırakılmış bir alandı. Escherichia coli PQ37 bakteri akti-
vitesin esas alındığı SOS Chromotest yöntemiyle, karmaşık bir yapıya sahip 
olan spesifik bir ekosistemin genotoksik özelliklerinin çevresel açıdan daha 
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. E. coli canlısının 
β-galaktosidaz ve Alkalin fosfataz aktiviteleri, deneysel çalışmalar sonucunda 
kantitatif (niceliksel) olarak elde edilmekte ve literatürdeki değerlerle mukayese 
edilerek sonuca gidilmektedir. Literatürde, kontrol edilmiş indüksiyon faktörü 
(CIF) olarak ifade edilen bu değerler, 1.5 eşik değerinin üzerinde tespit edilirse 
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çevresel ortamda potansiyel genotoksik birleşiklerin mevcudiyeti söz konusu 
olduğu düşünülmektedir. Bu bileşiklerin besin zinciri yoluyla insan sağlığını 
etkileyerek uzun vadede kanserle ilişkisi olabileceği bilinmekte olup tüm bu 
veriler ışığında, bu tarz çalışmalar ile çevresel ortamlardaki kirleticilerin mey-
dana getirdiği gen hasarlarının tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin bugünden 
alınmasıyla birlikte mevcut ve gelecek kuşakların daha sağlıklı ve güvenilir bir 
çevrede yaşamalarının mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, Çevre 
Mühendisliği’nde E. coli PQ37 bakteri aktivitesinin esas alındığı SOS Chromo-
test yöntemiyle yapılan çalışmalar anlatılmakta olup, çevresel ekosistemlerde 
olası muhtemel genotiksik bileşiklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusun-
da araştırmacılara bilgi sunulmaktadır.

STUDIES ON GENE DAMAGE IN ENVIRONMENTAL AREAS 
USING Escherichia coli PQ37 BACTERIA ACTIVITY IN 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Abstract: In the physical and chemical analyses of samples taken from 
environmental water environments, contaminants in the water structure can 
be identified, but the genotoxic potential harmful effects of these pollutants of 
the identified or unidentified species can not be detected. Accordingly, poten-
tial genotoxic status in environmental environments can be investigated throu-
gh biological monitoring methods developed and used with an approach that 
does not accept the alternative of various follow-up studies with physical and 
chemical analyses, but which is accepted as complementary. At the beginning 
of these methods comes the SOS Chromotest. In most experimental studies to 
date, the focus was the study of water quality changes using various advanced 
techniques and the integration of genotoxicity tests in conventional procedures 
was completely devoid of. Escherichia coli PQ37 bacteria activity is based on 
SOS Chromotest method, a complex structure of a specific ecosystem genotoxi-
city characteristics can be evaluated more environmentally. β-galactosidase and 
Alkaline phosphatase activities of E. coli live are obtained quantitatively as a 
result of experimental studies and are compared to the values in the literature. If 
these values, expressed as controlled induction factor (CIF) in the literature, are 
determined above 1.5 threshold, it is thought that potential genotoxic compoun-
ds exist in the environment. It is known that these compounds can be related to 
cancer in the long term by affecting human health through food chain and in the 
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light of all these data, it is thought that the present and future generations will be 
able to live in a healthier and more reliable environment with the determination 
of gene damage caused by pollutants in environmental environments In this 
study, studies on SOS Chromotest method based on E. coli PQ37 bacteria acti-
vity are explained and thus the researchers are informed about the monitoring 
and evaluation of possible genotoxic compounds in environmental ecosystems.

GİRİŞ

Çevresel ortamlardaki bilinen ya da bilinmeyen özellikte mevcut olan mil-
yonlarca sentetik ve doğal maddenin biyolojik yapıda oluşturduğu genotoksik 
etkilerinin belirlenmesi mutajenik ve karsinojenik sonuçların tahmini açısın-
dan son derece önemlidir. Genetik değişiklikler ve kanser arasında nedensel bir 
ilişkinin olduğu, birçok deneysel ve epidemiyolojik veri ile desteklenmektedir. 
Mutajenite, kanser gelişiminin hem başlangıç hem de gelişme evresinde rol oy-
namaktadır. Mutajenite ve karsinojenite arasındaki ilişki hem karakteristik mu-
tasyonlara neden olan kimyasal maddelere maruz kalma sonucu gelişen kanser-
lerle hem de DNA hasarı sonucu artan kanser riski ile anlaşılabilmektedir (De-
beleç Bütüner ve Kantarcı, 2006). Gözlemlenen kanser vakalarında, genotoksik 
özellikteki maddelerin etkili oldukları düşünülmektedir (Jolibois ve Guerbet, 
2005). Bu sebeple, varolan su kalitesi izleme programlarının yanında uygun 
genotoksikolojik test metotlarının da kullanılması etkili bir değerlendirme sağ-
layacaktır. Potansiyel mutajenik ve kanserojenik özellikteki bileşiklerle kirle-
nen su ortamlarının, genotoksik açıdan izlenmesine yönelik güncel çalışmaların 
(Bombardier vd., 2001; Bartos vd., 2005; Cachot vd., 2006; Mansour vd., 2007; 
Gupta vd., 2006), insan sağlığı açısından bakıldığında oldukça önemli yayınlar 
oldukları düşünülmektedir. 

Sulak alanlarda olması muhtemel toksik bileşikler farklı kaynaklardan ge-
lebildiğinden büyük bir kimyasal çeşitlilik göstermekte olup, genotoksisite etki-
lerinin birleşik (toplam) kirlilik açısından değerlendirilmesi özellikle karmaşık 
ve zor bir çalışma olarak düşünülmektedir (Jolibois ve Guerbet, 2005). Gebel ve 
Koenig (1999)’in bildirdiğine göre birleşik genotoksisite çalışmalarında kullanı-
lan in vitro test sistemleri sayesinde bu karmaşık durum kolaylıkla aşılabilmekte 
ve böylece çevresel numunelerin ve karışımların toplam etkileri, bu maddelerin 
bileşimlerinin ya da yapılarının tek tek ve detaylı bir bilgisi gerekmeksizin hızlı 
ve ucuz bir şekilde tespit edilebilmektedir. 
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SOS Chromotest yöntemi, genotoksisite çalışmalarında kullanılan in vitro 
test sistemlerinden biri olup, birgün içerisinde sonuca götüren bakteriyel bir test 
metodu olarak uygulanmaktadır. SOS Chromotest, esas itibariyle Escherichia 
coli PQ37 (Jolibois  vd., 2003) canlısının birincil-DNA-hasarına etki eden bile-
şenlerin tespitine olanak tanımaktadır. Quillardet vd. (1982), tarafından gelişti-
rilen test yöntemi, Fish vd. (1987) tarafından 96-kuyucuklu-mikroplakayla ça-
lıştırılarak minyaturize edilmiştir. Çevresel ortamlardaki genotoksik aktivitenin 
rutin olarak incelenmesinde ve kompleks çevresel numunelerin genotoksisitesi-
nin araştırılmasında son derece etkili bir izleme metodu olduğu, yapılan çeşitli 
çalışmalarda (Legault vd., 1996; Ruiz ve Marzin, 1997; Gebel ve Koenig, 1999; 
Zani vd., 2005) rapor edilmektedir.

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Küreselleşmenin sonucu olarak insanoğlunun yaşamına giren kirlilik kav-
ramı kapsamında, bugünün gereksinim ve beklentileri içerisinde yer alan çevre 
değerlerini ve doğal kaynakları tehlikeye atmaksızın ekosistemdeki canlıların 
genlerini etkileyen potansiyel genotoksik bileşikleri, bilimsel yöntemlerle tespit 
edip engellemek hem bugünkü hem de gelecek kuşakların hak ve yararlarını 
da göz önünde bulundurarak son derece önem arz etmektedir. Bu tarz bir dün-
ya görüşünün yaygınlaşmasıyla, sağlık, ekonomi ve ekoloji bir arada tutularak, 
çevresel alanların optimum kullanımı gerçekleştirilip canlılar ile doğa arasın-
daki uyum sağlanmış olacaktır. Bu konuda ülkemizde ilk olarak 2010 yılında 
Haliç’te, kısmen Marmara Denizi yüzey suyunda ve Güllük Asin Körfezi’nde 
çalışmalar yapılmış olup, bunun dışında bir çalışma bulunmamaktadır (Kocak 
vd., 2010; Koçak, 2010). 

Yurtdışında yaklaşık 25 yıldır yapılan bu çalışmalar çerçevesinde sulak 
alanlardaki veya diğer çevresel ortamlardaki potansiyel genotoksik kirletici 
maddelerin bakteri DNA’sına etkileri incelenmektedir (Koçak, 2010). Bu çalış-
manın, özellikle su kalitesi açısından olabilecek muhtemel potansiyel risklerin 
önlenmesinde ve sürdürülebilir su kalite kontrol stratejilerinin geliştirilmesinde 
önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde bu konuda-
ki çalışmaların yetersiz olduğu dikkate alınarak mevcut literatür boşluğunun da 
doldurulması hedeflenmektedir. 
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SOS Chromotest, Philippe Quillardet tarafından 1982’de geliştirilen ve E. 
coli canlı aktivitesinin esas alındığı bir genotoksisite test metodudur. Bakteriler, 
en basit DNA yapılarına sahip olmalarına rağmen DNA-hasarı yapan ajanlara 
verdikleri cevap mekanizmalarının son derece karmaşık olduğu bildirilmektedir 
(Hanawalt vd., 1979). E. coli, cevap mekanizması karmaşık olan canlılardan biri 
olup SOS cevabı olarak bilinen bir işlevi bulunmaktadır. Genotoksik bileşenlerin 
tespitinde, E. coli’nin SOS cevap mekanizması temel bir rol oynamaktadır. E. 
coli, çeşitli kimyasallara karşı geniş bir cevap spektrumuna sahip olan ve bu se-
beple genotoksisite çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bir canlıdır. Genotok-
sikolojik test sistemlerinde bakteriyal koloni olarak seçilen ve modifiye edilen (E. 
coli PQ37 şeklinde)  bu canlının SOS cevap mekanizmasındaki değişim izlenerek 
erken bir DNA hasarı uyarısı alınabilmekte ve böylece risk değerlendirme çalış-
malarında kısa sürede sonuca gidilebilmektedir (Turner vd., 2004). 

Şekil 1’de hücresel olaylar şematik olarak gösterilmektedir (EBPI, 2008).

Şekil 1. SOS Chromotestte Meydana Gelen Hücresel Olaylar (E. coli PQ37 Activiteleri) 
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SOS Chromotest sonuçları, görsel yada sayısal olarak elde edilebilmekte ve 
elde edilen ölçüm değerleri, ilgili formüllere yerleştirilip, CIF değerleri hesap-
lanmaktadır. Buna göre SOS Chromotest sonuçlarının görsel değerlendirilmesi 
Şekil 2’de verilmekte olup burada, E.coli’deki hücresel olaylar sonucunda mik-
ro-plakadaki, mikro-kuyucuklarda gözlemlenen renk değişimleri görülmektedir.  
Bu nihai renklerin anlamları aşağıda sırasıyla ifade edilmektedir (EBPI, 2008):

– Sütun 2-3: İhtimalle kanserojen, β-gal aktivitesi
– Sütun 2:  Seyreltme ile kanserojen etkinin azalması
– Sütun 3: En iyi şekilde kullanılmış Alkalin Fosfataz aktivitesi
– Sütun 6-7: Kanserojenik aktivite yok
– Sütun 6: β-gal aktivitesi yok
– Sütun 7: Fakat hücreler canlı (çünkü Alkalin Fosfataz aktivitesi görü-

lüyor)
– Sütun 10-11: Toksik kanserojen
– Sütun 10: Test maddesinin toksik olmayan konsantrasyonlardaki β-gal 

aktivitesi
– Sütun 11: Yüksek konsantrasyonda Alkalin Fosfataz aktivitesi (toksisi-

teye bağlı olarak hücreye zararlı).

Şekil 2. Mikro-Plakada Oluşan Temsili Renkler ve Canlı Aktivitesinin Görsel Ölçümü
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Sayısal olarak ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde, test kültürlerinin 
toksisite sebebiyle maruz kaldığı her bir lethal doz etkisini kompanse edebil-
mek amacıyla Alkalin fosfataz (AP) redüksiyon faktörü (RF) değerleri öncelikle 
tespit edilmekte, daha sonra indüklenmiş canlı hücreler yani β-gal indüksiyon 
faktörü (IF) dikkate alınarak, genotoksik aktivite diğer bir ifadeyle düzeltilmiş 
indüksiyon faktörü (CIF = IF / RF) değerleri, Legault vd. (1996)’nin belirttiği 
gibi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
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              cort
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          RF
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(OD405)ort ve (OD620)ort ifadeleri sırasıyla, 405 nm (AP) ve 620 nm 
(β-gal)’deki t ve c (sırasıyla numune ve kontrol) değerlerinin ortalama OD (op-
tik yoğunluk) okumalarıdır.  Bombardier vd. (2001)’e göre RF ve IF değerleri-
nin birbirine bölümünden elde edilen değer, düzeltilmiş toksisiteye bağlı olarak 
tahmini β-gal aktivitesini vermektedir. 

Herhangi bir numunenin pozitif SOS Chromotest değerine (genotoksisite 
sınır değeri) ilişkin, farklı araştırmacıların (Jolibois ve Guerbet, 2005; Cachot 
vd.., 2006; Gebel ve Koenig, 1999; Legault vd., 1996) farklı görüşleri bulun-
maktadır. 

Farklı araştırmacılar tarafından belirtilen, genotoksik aktivite eşik değerleri 
Tablo 1’de verilmektedir. Buna göre çoğu yazarın da (Jolibois ve Guerbet, 2005; 
Mersch-Sundermann vd., 1992; Margulis vd., 2003) belirttiği üzere,  CIF değe-
rinin 1.5 yada üzerinde bulunması durumunda ilgili numunede dikkate alınması 
gereken bir genotoksik aktivitenin olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 1. Farklı Çalışmalarda Belirtilen Genotoksisite Eşik Değerleri

Genotoksik Aktivite CIF Numune tipi Bölge Referans

Genotoksik >2,00 Volturno Nehri 
yüzey suyu

Güney İtalya Isidori vd., 
2004

Genotoksik >1,50 İçme suyu üretim 
tesisleri suyu

Kuzey İtalya Guzzella vd., 
2006

β-gal aktivitesi 
artmakta, SOS tamir 
sistemi devreye 
girmekte

>1,50 Hastane atıksuları Fransa Jolibois ve 
Guerbet, 
2005

Yüksek genotoksisite
Orta genotoksisite
Genotoksik değil

>2,00
1,50-
2,00
<1,50

Sen Haliçi’ ne ve 
Sen Koyu’ na ait 
sedimentler

Fransa Cachot vd., 
2006

β-gal aktivitesi, ne-
gatif kontrolden daha 
yüksek 

>2,00 Sentetik furosemid 
(idrar söktürücü bir 
ilaç) çözeltisi

İtalya Isidori vd., 
2006

Yüksek genotoksisite
Orta genotoksisite
Genotoksik değil

>2,00
1,50-
2,00
<1,50

Çeşitli sentetik 
ksenobiyotik çözel-
tileri

Almanya Gebel ve Ko-
enig, 1999

SOS cevabı >1,20 Organik ve inor-
ganik kimyasal 
tesislere, metalürji 
tesislerine, kağıt 
endüstrisine ve 
kentsel atıksu arıt-
ma tesislerine ait 
atıksular

Kanada Legault vd., 
1996

Genotoksik değil       
Genotoksik                      

=1,00
≥2,00

Arıtılmamış hasta-
ne atıksuları

Brezilya Ortolan ve 
Ayub, 2007 

SOS Chromotest yöntemi kullanılarak yapılan genotoksik çalışmalardan 
bazıları aşağıda kısaca anlatılmaktadır:

Legault vd., endüstriyel atıksu numunelerinde (organik ve inorganik kim-
yasal tesislere, metalürji tesislerine, kâğıt endüstrisine ve kentsel atıksu arıtma 
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tesislerine ait) çözünebilir genotoksik aktivitenin tespit edilmesinde, düşük ma-
liyetli ve kısa süreli bir bakteriyel genotoksisite tarama testi olan SOS Kromotest 
yöntemini denemişlerdir. Test edilen 48 numuneden 37 (%77)’ si E. coli PQ37 
SOS cevap mekanizmasında belirgin bir indüksiyona sebep olmuştur. İnorganik 
kimyasal tesisler ve kağıt endüstrisi atıksuları, metabolize edici enzimler (S9 
karışımı) varlığında ve yokluğunda, en güçlü tepkiyi göstermiştir. 5 günlük bir 
havalandırma işlemine tabi tutulan tüm çıkış sularının genotoksik aktivitesinin, 
havalandırılmamış numunelerinki kadar yüksek olduğu görülmüştür. Bu durum, 
genotoksik aktivitede azalma meydana gelmesine rağmen; çözünebilir genotok-
sik maddelerin oksidasyona karşı nispeten dirençli olduğunu ortaya koymakta-
dır. Bu çalışma, SOS Kromotest yönteminin, konsantre olmayan atıksu numu-
nelerinin çözünebilir ve DNA hasarına neden olan ajanların tespitinde yeterince 
hassas bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Valsa ve Felenszwalb, genotoksik kimyasalların aktivitelerinin ölçülme-
sinde, popüler tıbbi bir bitki olan Thuya occidentalis’ in ekstraktlarından elde 
edilen üç tentür örneğini, uygulanan kısa süreli iki farklı in vitro (laboratuvar 
ortamında - yapay koşullarda)  test yöntemi ile incelemişlerdir. Salmonella/me-
meli-mikrozom (Mutatest) testi ve SOS Kromotest (E. coli’ deki β-gal indük-
siyonu) yöntemi kullanıldığında, ekstraktların hiçbiri, mutajenezi ya da β-gal 
sentezini tetiklemede (DNA hasarının genel ve erken işaretinin bir indikatörü 
olarak) etkili olamamıştır.

Isidori vd., Güney İtalya’da yer alan Volturno Nehri’ nin çevresel kalitesini 
değerlendirmek amacıyla fiziko-kimyasal analizlerle paralel olarak toksisite ve 
genotoksisite testlerini uygulamışlardır. Toksisite testlerinde rotifer Brachionus 
calyciflorus ve kabuklu Daphnia magna kullanılmıştır. Genotoksisite ise SOS 
Kromotest ve Mutatoks sistemi ile belirlenmiştir. Yüzey sularının fiziko-kim-
yasal karakterizasyonu, çözünmüş oksijen ve iletkenlik açısından nehrin yu-
karı kısmından aşağı kısmına doğru bir düşüş eğiliminde bulunmuştur. Ayrıca 
kimyasal değişkenler, nehir ekseni boyunca (amonyum, fosfat, sülfat ve ağır 
metallerde artış) kötüleşme eğilimi göstermiştir. Bentik topluluk kompozisyo-
nu ve toksik ve genotoksik maddelerin sediment kompozisyonunun korelasyon 
halinde olduğu görülmektedir. Boşluk sularındaki bentik makro-omurgasız top-
lulukları ile entegre edilmiş araştırmaların, nehirlerin robust izlenmesinde temel 
olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. 
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Guzzella vd., genotoksisiteyi incelemek amacıyla, farklı biyositler ile de-
zenfekte edildikten sonra (sodyum hipoklorit (NaClO), klor dioksit (ClO2) ve 
perasetik asit (PAA)), yüzey suyuna farklı genetik son noktalar ortaya çıkaran bir 
dizi kısa süreli in vitro test uygulamıştır. Yüzey suyu, hem dezenfeksiyon öncesi 
hem de dezenfeksiyon sonrasında C18 silika kartuşları üzerine adsorpsiyon ile 
konsantre edilmiştir. Uçucu olmayan organikleri içeren konsantreler, kimyasal 
ve biyolojik analizler için farklı parçalara ayrılmıştır. Dimetil sülfoksit (DMSO) 
içerisinde çözündürülen konsantre su numunelerine farklı in vitro testler uygu-
lanmıştır. Bu testler, Salmonella typhimurium (S. typhimurium) TA98 ve TA100 
suşları kullanılan Salmonella mutajenite testi; E. coli kullanılan SOS Kromo-
test; Vibrio fischeri kullanılan Microtoks ve Mutatoks testleri ve D7 diploid 
Saccharomices cerevisiae (S. cerevisiae) suşu kullanılan gen dönüşüm, nokta 
mutasyonu ve mitokondriyal DNA değişkenlik testleridir. Elde edilen sonuçlar 
ışığında, genotokisite tespitinde SOS Kromotest ve maya testlerinin yeterince 
duyarlı olduğu belirtilmiştir.  Yüzey suyu ekstraktları, kısmen kendi potansiyel 
mutajenik aktivitelerini maskeleyerek, bahsi geçen test organizmalarının çoğu-
na toksik etki göstermiştir. Bu nedenle, E. coli ve S. cerevisiae kullanılan testler, 
mutajenik etki göstermeye daha eğilimli olduğu çünkü bu organizmaların bir-
çok toksik bileşiğe karşı daha az duyarlı olduğu belirtilmiştir. Test dezenfektan-
ları arasında PAA, ham su aktivitesini hafif azaltırken; NaClO and ClO2, sudaki 
genotoksisiteyi arttırmıştır. Bununla birlikte, göl suyundaki organik maddelerin 
mevsimsel olarak değişiklik göstermesinden dolayı; dezenfeksiyon prosesleri-
nin ham su aktivitesini, zaman zaman, arttırdığı ve azalttığı belirtilmiştir.

Jolibois vd., Rouen Üniversitesi Hastanesi atıksuyunun genotoksik potansi-
yelini, SOS Kromotest (E. coli PQ37’ nin kullanıldığı) ve S. typhimurium TA98 
ve TA100 suşları kullanılan Ames fluctuation testleri ile incelemiştir. Numune-
ler, hastanede en yoğun aktivitenin görüldüğü (08.00 – 18.00) zaman diliminde 
alınmıştır. SOS Kromotest ve Ames fluctuation testlerinin eş zamanlı kullanımı, 
hastane atık suyunun ön incelemesinin gerçekleştirilmesine ve genotoksik bile-
şiklerin hangi mekanizma ile hareket ettiğinin kavranmasına olanak sağlamıştır. 
Test edilen 18 konsantre edilmemiş numunenin 10 tanesinin (%55), en az bir 
analizde pozitif olduğu görülmüştür.  İki testin farklı hassasiyetlere sahip olduğu 
bildirilmiştir. Genotoksik numunelerden 9 adedi (%50) Ames testi ile 4 adedi 
(%22) ise SOS Kromotest yöntemi ile belirlenmiştir. Genetoksik tepkilerin dağı-
lımının ve yoğunluğunun, bahsi geçen üç periyotta da farklı olduğu belirtilmiş-
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tir. Bu fenomeni açıklamak amacıyla yağmur seviyelerinin etkisi tartışılmıştır. 
Bu çalışma, test edilen hastane atıksuyu numunelerinin genel olarak genotoksik 
olduğunu ve tepki yoğunluğunun yağışlardan etkilendiğini öne sürmüştür. 

Jolibois ve Guerbet, Rouen bölgesinden toplanan farklı atıksuların geno-
toksik potansiyelini, SOS Kromotest (E. coli PQ37’ nin kullanıldığı) ve S. ty-
phimurium TA98 ve TA100 suşları kullanılan “Salmonella fluctuation” testleri 
ile (metabolik aktivasyonun varlığında ya da yokluğunda) incelemiştir. Numu-
neler Ocak 2003 ve Nisan 2003 olmak üzere iki kez, 1 haftalık periyodlarda 
alınmıştır. Karışık deşarj (endüstriyel, hastane ve evsel) ve esasen evsel deşarj 
alanlarının kıyaslanması için numune alımında altı bölge seçilmiştir. Test edilen 
71 numunenin 46 tanesinin (%65), en az bir analizde pozitif olduğu görülmüş-
tür (33 Ocak ayı numunesinden 22’ si (%67), 38 Nisan ayı numunesinden 24’ 
ü (%63)). İki testin farklı hassasiyetlere sahip olduğu bildirilmiştir. Salmonella 
fluctuation testi ile Ocak ayı numunelerinin %56’ sının (33 adetin 18’ i), Nisan 
ayı numunelerinin %63’ ünün (38 adetin 24’ ü) genotoksik olduğu tespit edi-
lirken; SOS Kromotest yöntemi ile numunelerin %18’ inin genotoksik olduğu 
belirtilmiştir. Evsel atıksudan alınan numunelerin de en az karışık atıksudan 
alınan numuneler kadar genotoksik olduğu sonucuna varılmıştır. Tespit edilen 
genotoksisitenin (endüstriyel, hastane veya evsel) olası kaynağı tartışılmıştır. 
Çalışmanın sonuçları, farklı tip atıksuların genotoksik bir risk taşıdığını gös-
termiştir. Araştırmacılar, genotoksisiteden sorumlu bileşiklerin tanımlanması 
ve miktarlarının belirlenmesi için analitik bölgede ilave çalışmalar yapılması 
gerektiğini vurgulamışlardır.

Zani vd., içme suyunun mutajenitesinin tespitinde, yüzeysel su arıtımının 
farklı aşamalarının etkisini incelemişlerdir. Ham göl suyu, klor dioksit kullanı-
larak yapılan ön dezenfeksiyon sonrasında elde edilen su, granüler aktif karbon 
üzerine filtrasyon işleminden sonra elde edilen su ve musluk suyu olmak üze-
re; dört farklı çeşit su kullanılmıştır. Su ekstraktları, bakteriyel toksisite testi 
(Mikrotoks) ve farklı in vitro genotoksisite testlerine (Salmonella typhimurium 
suşu kullanılan bir test, bir Saccharomyces cerevisiae testi, E. coli kullanılan 
SOS Kromotest ve Vibrio fischeri kullanılan Mutatoks testi) tabi tutulmuştur. 
Mikrotoks testi ile arıtılmış su numunelerinde yüksek toksisite tespit edilmiş ve 
dezenfeksiyon adımlarının toksisiteyi arttırdığı belirtilmiştir. SOS Kromotest, 
arıtılmış tüm su numunelerinde pozitif sonuç vermiştir. S. cerevisiae kullanıla-
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rak uygulanan testte, su arıtımı aşamaları boyunca hem toksisite hem de geno-
toksisitenin arttığı bildirilmiştir.

Cachot vd., Sen Haliç’i ve Sen Koyu’ndaki genotoksisiteyi karakterize etmek 
için; Haziran 2001 ve Haziran 2003 aylarında alınan 17 sedimenti, kimyasal ve 
toksikolojik açıdan incelemişlerdir. Polisiklik aromatik hidrokarbonları (PAH), 
poliklorlu bifenilleri (PCB) ve metalleri içeren birçok kuvvetli mutajen ve/veya 
kanserojen bileşikler tespit edilmiştir. Bu bileşikler, Sen Haliç’inin yukarı kıs-
mında nispeten yüksek konsantrasyonlarda bulunurken; Sen’in dışarısında kalan 
kısımlarda zar zor tespit edilmiştir. Oissel ve Le Havre’den alınan sedimentler-
deki PAH konsantrasyonlarının Haziran 2003’ te belirgin bir artış göstermesinin 
haricinde, belirtilen iki numune alma periyodundaki kirlilik seviyelerinde önem-
li bir farklılık gözlenmemiştir. Sedimentlerden elde edilen organik ekstraktların 
toksisitesi, hem embriyotoksisite hem de in vitro genotoksisite (SOS Kromotest) 
testleriyle değerlendirilmiştir. Sen Haliç’inden alınan sedimentlerden elde edilen 
organik ekstraktların, Sen Koyu’ndan alınanlara nazaran belirgin bir şekilde daha 
embriyotoksik olduğu belirtilmiştir. Bununla beraber, Sen Haliç’inin üst kısımla-
rından alınan sediment ekstraktları, alt kısımlarından alınanlara göre daha yüksek 
genotoksisite sergilemiştir ve Sen Koyu’ndan alınan sedimentlerde genotoksisite 
bulunmamıştır. Sonuçlar, Sen Haliç’inin üst kısımlarından alınan sedimentlerin 
genotoksik ve embriyotoksik olduğunu ve bölgede yaşayan ve beslenen türler için 
potansiyel tehlike gösterebileceğini belirtmektedir.

Koçak, Haliç yüzey sularındaki potansiyel genotoksik etkiyi belirlemek 
amacıyla E.coli PQ37 canlısının kullanıldığı SOS Kromotest yöntemini uygu-
layarak yaptığı araştırmada,  8 istasyon noktasından 4 farklı mevsimde alınan 
yüzey suyu numunelerini genotoksik açıdan incelemiştir. Araştırma sonucu be-
lirlenen CIF değerlerine göre, Haliç yüzey sularında herhangi bir potansiyel ge-
notoksik etkinin bulunmadığı bildirilmiştir. Çalışmada ayrıca, toplam 384 farklı 
genotoksik aktivite değerinden hesaplanan CIF verileri, seçilen her bir numune 
istasyonu ve her bir mevsim için oluşturulan çeşitli parametrik ve non-paramet-
rik testler vasıtasıyla incelemiştir. Elde edilen fizikokimyasal analiz neticeleri 
ve CIF değerleri, nonlineer regresyon analizi çalışmasıyla değerlendirilmiş ve 
farklı mevsimler için tespit edilen fizikokimyasal parametreler ile CIF değer-
lerinin arasındaki matematiksel ilişkileri belirlemek maksadıyla çeşitli ampirik 
denklemler geliştirilmiş ve nonlineer modelleme çalışması kapsamında yüksek 
korelasyonlu modeller (%94 - %95) elde edilmiştir.



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

476

Yukarıda özetlenen deneysel çalışmaların genotoksisite değerlendirmele-
rinde elde edilen bazı deneysel veri sonuçları ve proses mukayeseleri Tablo 2’de 
verilmiştir. 

Literatür çalışmalarından anlaşılacağı üzere, elde edilen CIF değerleri, in-
celenen numunelerin karakteristik özelliklerine bağlı olarak geniş aralıklarda 
değişiklik göstermektedir.

Tablo 2. Çeşitli Tipteki Su Ve Atıksu Örnekleri ve CIF Seviyeleri

Numune tipi Potansiyel Geno-
toksik Tehlikeler

CIF değer-
leri

Bölge Referans

Organik ve inor-
ganik kimyasal 
tesislere, metalürji 
tesislerine, kâğıt en-
düstrisine ve kentsel 
atıksu arıtma tesis-
lerine ait atıksular

DNA hasarı 
yapan potansiyel 
bileşenler

1,56-1,88 Kanada Legault vd., 
1996

Tıbbi bir bitki olan 
Thuya occidentalis’ 
in ekstraktları

Kanser tetikleme 
potansiyeli yok

0,47-1,42 Brezil-
ya

Valsa ve 
Felenszwalb,  
2001

Volturno Nehri 
yüzey suyu 

Potansiyel muta-
jenik bileşenler

2,94-7,45 Güney 
İtalya

Isidori vd., 
2004

Farklı biyositler ile 
dezenfekte edilmiş 
yüzey suyu

Dezenfektanlar: 
NaClO, ClO2, 
perasetik asit 
(PAA)

Ortalama 
ve yüksek 
seviye 
olarak 
belirtilmiş

İtalya Guzzella vd., 
2004

Hastane atıksuları Antikanser ilaç-
ları, antimikrobi-
yal bileşenler

0,92-1,90 Fransa Jolibois vd., 
2003

Hastane atıksuları Antikanser 
ilaçları (mito-
misin, adriami-
sin, bleomisin, 
daunomisin)

1,01-1,15 Fransa Jolibois ve 
Guerbet 2005
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Çeşitli arıtım 
basamakları öncesi 
ve sonrasında içme 
suyu 

Ön-dezenfektan-
lar, ürün atıkları, 
ClO2

1,00-2,00 İtalya Zani vd.,  2005

Sen Haliçi’ne ve 
Sen Koyu’na ait 
sedimentler

 PAH, PCB ve 
metaller

0,80-8,96 Fransa Cachot vd.,
 2006

Arıtılmamış hastane 
atıksuları

Çeşitli kimya-
sallar, antine-
oplastik (kanser 
tedavisinde kul-
lanılan) ilaçlar 

1,02-6,54 Brezil-
ya

Ortolan ve 
Ayub, 2007

Haliç yüzey suyu Düşük konsant-
rasyonda potan-
siyel mutajenik 
bileşenler

0,9-1,1 Türkiye Koçak, 2010

SONUÇ
E. coli PQ37 canlı aktivitesinin esas alındığı SOS Chromotest methodolo-

jisi, çevresel ortamların genotoksisitelerini izlemede son derece etkili bir yön-
tem olması ve kısa sürede sonuca götürmesi sebebiyle uluslararası çalışmalarda 
yaygın olarak kullanılmakta ve testin deneysel adımları Şekil 3’de detaylıca 
şematize edilmektedir (Koçak, 2010). 
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E.coli 
PQ37 
(Kurutulmuþ)

Lemax 
Broth 
(LB)

Sulandýrýlmýþ
test kolonisi

Inkübasyon (Günlük 
büyüme, 37°C, 
yaklaþýk 4 sa)
 

Kullanýlacak bakterinin
büyüme kontrolü
 (OD     = 0.05 - 0.07) 600

eðer OD    < 0.05600
eðer OD    > 0.07

600

HAYIREVETBaþarýsýz Büyüme
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(SOS chromo test 
için hazýr)
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Numune + DMSO    Pozitif kontrol
(4NQO) + DMSO 

Negatif kontrol
(steril ultra deiyonize
su) + DMSO

Eppendorf tüpleri

4 farklý konsantr.
(Kolon 3-12) 7 farklý konsantr.

(Kolon 1)
4 farklý konsantr.
(Kolon 2)
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1 2 3 12
A
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H
96 kuyucuklu mikroplaka            Eppendorf plakasý 

(Tez yazarý tarafýndan tasarlanmýþtýr)

Test maddelerinin daðýtýlmasý (10 mL)

Mikroplakanýn inkübasyonu
(37°C'de 2 saat)
 

Her bir kuyucuða test kolonisi transferi (100 mL)

1 2 3 12
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Blue
kromojen
(EBPI)

AP (Kuru) Substrat
Karýþýmý

Substrat karýþýmýnýn (100 mL) plakadaki her bir kuyucuða ilavesi

Mikroplakanýn inkübasyonu
(Yeþil renk oluþana kadar
37°C'de 60-90 dakika)
 

4NQO kolonunda yeþil 
renk geliþti mi ?HAYIR

EVET
4NQO kontrolünde beklenen
rengin oluþmamasý
(Prosedürün tekrarlanmasý)

Eliza Mikroplaka Okuyucu

Enstrümental
Analiz

(OD    )405 numune

(OD    )405 kontrol

(OD    )620 numune

(OD    )620 kontrol

Uygun dalga boyunda OD okumalarý
Alkaline Fosfat (AP) aktivitesi (405 nm)
b-galaktosidaz (b-gal) aktivitesi (620 nm)

(RF)

(IF)

(CIF)ÝSTATÝSTÝKSEL DEÐERLENDÝRME
(a= 0.05 , %95 Güven Aralýðý)

CIF DEÐERLERÝNÝN HESAPLANMASI
 

96 kuyucuklu mikroplaka

 Şekil 3. E. coli PQ37 Canlı Aktivitesinin Esas Alındığı SOS Chromotest Methodolojisine Ait 
Şematik Gösterimi

Yapılan çalışmalardan anlaşılan şu ki; endüstriyel ve çevresel uygulamalar-
daki birçok alanda çeşitli kimyasal bileşikler, geniş bir şekilde kullanılmalarına 
rağmen ne var ki literatürdeki genotoksikolojik araştırmalar diğerlerine nazaran 
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çok az sayıda bulunmaktadır. Bu nedenle, araştırmacıların (Jolibois ve Guerbet, 
2005; Guzzella vd., 2006) belirttiği gibi genotoksik kaynakları tanımlamak ve 
daha detaylı çevresel risk tespiti yapılabilmesi için çevresel ortamdaki kirlilik 
izleme çalışmalarına ilave olarak genotoksisite ölçüm datasının kullanıldığı ve 
elde edilen sonuçların istatistiksel ve modelleme çalışmalarıyla birlikte yorum-
landığı bilimsel çalışmalar da literatürdeki yerini almalıdır. Bu durum dikkate 
alındığında bu çalışmada, ekosistemdeki çevresel alanlarda zamanla meydana 
gelen toplam kirliliğin canlı DNA’sı üzerindeki genotoksik etkileri, SOS Ch-
romotest yöntemi kullanılarak tespit edilebildiği sonucuna varılmaktadır. Böy-
lece, karmaşık bir sulak alan ekosisteminin mevcut özellikleri kapsamlı bir şe-
kilde değerlendirilerek olası risk potansiyellerine karşı önlemlerin hem yerel 
hem de ülkeler bazında alınabileceği, ayrıca zamanında alınan bu önlemler ile 
sürdürülebilir bir çevre ekosisteminin hayata geçirilebileceği öngörülmektedir. 
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İÇME SUYU ŞEBEKESİNDE KLORUN 
KOLİFORM BAKTERİLERE ETKİSİ

Nurtaç ÖZ1, Eda Nihan TANAS2

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

Öz: Güvenli içme suyuna erişimin olmaması, 21. yüzyılda insanlığın karşı 
karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir. Dünya nüfusundaki artışa para-
lel olarak artan kentleşme ve sanayileşmedeki gelişmeler sonucunda su ihti-
yacı giderek artmakta ve günümüzde dünya genelinde sorun haline gelmekte-
dir. Kullanıma sunulan suların, güvenilir bir şekilde arıtımının ve dağıtımının 
yapılması, insan sağlığı için oldukça önemlidir. Sudaki patojenik mikroorga-
nizmaların inaktivasyonu insan sağlığı ve refahı için büyük önem taşımaktadır. 
Patojenik mikroorganizmalar içme suyuyla ilişkili en kritik risk faktörüdür. Bu 
çalışmada; Sakarya İli, içme ve kullanma sularında şu anda kullanılan mevcut 
dezenfeksiyon yönteminin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Sakarya İli 
merkezinden ve ilçelerinden seçilen örnekleme noktalarından su numuneleri 
alınmıştır. Her örnekleme noktasında sudaki serbest klor miktarı ölçülmüş ve 
laboratuarda koliform bakteri ile E. coli bakterisi miktarları tespit edilmiştir. 
Analizlerde membran filtrasyon tekniği kullanılmıştır. Bu sonuçlara göre,  Sa-
karya İli içme ve kullanma sularının kuzey kesimdeki yerleşim yerleri dışında 
bakteriyolojik olarak ülkemiz içme ve kullanma suyu standartlarına uygun oldu-
ğu belirlenmiştir. Kullanılan dezenfeksiyon yönteminin ise, yeterli olduğu tespit 
edilmiştir. Karasu ve Kaynarca ilçelerinde bazı dönemlerde, sistemdeki bakiye 
klor düzeyinin istenilen seviyede olmasına karşın koliform bakteriye rastlanmış 
olması, şebeke sularının dağıtım sırasında kontamine olabilme ihtimalini güç-
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lendirmiştir. Bu nedenle borular sağlam olmalı ve bakımları yapılmalıdır. Yeter-
li denetimler yapıldığı müddetçe ileride halk sağlığı açısından ciddi problemler 
oluşturabileceği düşünülmemektedir.

EFFECTIVENESS OF CHLORINE ON COLIFORM BACTERIA IN 
THE DRINKING WATER DISTRIBUTION SYSTEM

Abstract: The lack of access to safe drinking water is one of the greatest 
challenges facing humanity in the 21st century. As a result of increasing urbani-
zation and industrialization in parallel with the increase in the world population, 
the need for water has increased and it is becoming a problem in the world 
today.It is very important for human health to ensure the reliable treatment and 
distribution of the water provided. Inactivation of pathogenic microorganisms in 
water is of great importance for human health and well-being. Pathogenic mic-
roorganisms are the most critical risk factors for drinking water. In this study; 
objective is to investigate the effectiveness of the existing disinfection method 
of Sakarya City drinking and domestic water. Water specimens were obtained 
from sampling spots including Sakarya City center and selected districts. Free 
chlorine amount in the water at each sampling spot has been measured and co-
liform bacteria and Escherichia coli (E. coli) amounts were detected in the la-
boratory. Membrane filtration technique was used in the analyses. According to 
these results, it has been determined that Sakarya City drinking and domestic 
water is in accordance with our country’s drinking and domestic water standards 
bacteriologically except in the residential areas of the city’s northern parts.  It 
was also detected that the used disinfection method is sufficient.  Encountering 
coliform bacteria during some periods in Karasu and Kaynarca districts althou-
gh the balance chlorine level in the system is at sufficient level strengthened the 
possibility of contamination during distribution of the running water.  Therefo-
re, pipes must be sturdy and their maintenance must be kept up.  If sufficient 
inspections are not done, it is believed that this may cause serious problems in 
respect to public health in the future.
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Sakarya İli Adapazarı Merkez İlçe, Serdivan, Söğütlü, Ferizli ve Kaynarca 
İlçelerinde içme ve kullanma suyu Sapanca Gölü’ nden temin edilmekte, arıtma 
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ve dezenfeksiyon işleminden sonra şebekeye verilmektedir. Karasu İlçesinde ise 
içme ve kullanma suyu olarak var olan kaynaklar ve ihtiyaca göre derin kuyular-
dan (sondaj) temin edilen sular kullanılmaktadır.

Bu çalışmada; Sakarya İli, içme ve kullanma sularında şu anda kullanılan 
mevcut dezenfeksiyon yönteminin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Her 
örnekleme noktasında sudaki serbest klor miktarı ölçülmüş ve laboratuarda ko-
liform bakteri ile E. coli miktarları tespit edilmiştir.

KURUMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR

Canlıların bütün hayati fonksiyonların sağlanması için gerekli olduğu gibi 
vücudumuzunda büyük bir kısmını oluşturan su,canlı yaşamı için en önemli ya-
şam kaynağıdır (Liu ve ark., 2016). Dünyamızın 3/4’ü su ile kaplıyken,insan 
vücudu yaklaşık olarak %60 kadar su içermektedir. Dünya nüfusundaki artış, 
kentleşme ve sanayileşmedeki gelişmeler var olan içme ve kullanma suyu re-
zervlerinin tükenmesi ve kirlenmesine neden olarak günümüzde ciddi bir sorun 
oluşturmuştur. Su kıtlığı dünya genelinde problem haline dönüşürken, bu du-
rumu engellemeye yönelik yapılan çalışmaların yanında su kalitesini arttırma-
ya yönelik çalışmaların yapılması da kaçınılmaz hale gelmiştir (Khan ve ark., 
2013).  

İnsanların büyük bir kısmı güvenilir içme suyuna ulaşamazken sağlıklı 
ve güvenilir  içme suyu temininin önemi artmış, dünyada sağlıklı altyapı oluş-
turma çalışmaları, tüketicilerin güvenilir içme suyuna ulaşımını sağlamak için 
gerçekleştirilen en önemli çalışmaların başında gelmeye başlamıştır (Zhang, 
2012). Su kaynaklarının yeterince korunmaması sebebiyle uygun kalitede su 
kaynaklarının tespit edilmeside giderek zorlaşmaktadır. Ayrıca su temini, arıtı-
mı ve dağıtımı sırasında sorunlar oluşmaktadır (Liu ve ve ark., 2013). Genelde 
su kirliliği kentsel atıklardan, sanayiden, tarımsal faaliyetlerden, taşımacılık ve 
nükleer santrallerden kaynaklanmaktadır. Başlıca kirleticiler organik ve anorga-
nik maddeler, tuzlar, bazı patojen bakteriler, virüsler, deterjanlar, pestisitler, ağır 
metaller, askıda katı maddeler, radyoaktivite, yağlar, petrol ürünleri ve atık ısı, 
vb.’ dir (Tolouei ve ark., 2019). 

Dünyadaki bulaşıcı hastalıkların %80’i su kaynaklıdır (Nemade  ve ark., 
2009; Mohammedi ve ark., 2018). Hijyenik kalitesi düşük sular nedeniyle dün-
yada, başlıca bulaşıcı diyareden dolayı meydana gelen yılda 1.7 milyon ölüm 
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vakasının %90’ı çocuklarda ve hemen hemen hepsi gelişmekte olan ülkelerdedir 
(Ashbolt, 2004; Pichel ve ark., 2019). İçme-kullanma sularının hijyenik açıdan 
güvenilir olması için, fekal kirlilik oluşturan bakterilerin sularda bulunmaması 
istenir. Mikrobiyal patojenlerin varlıklarının tespiti su kaynaklı hastalıklar ve 
ölümlerin azaltılması bakımından önemlidir. İçme sularının değerlendirilme-
sinde temel amaç patojen mikroorganizmaların suda bulunup bulunmadığının 
gösterilmesidir. Bu sebeple suda  kolayca saptanabilen ve  sayılabilen koliform 
bakteriler suyun kalitesinin belirlenmesinde uygun bir mikrobiyal indikatör ola-
rak, koliform bakteriler arasında E. coli bakterisi ise fekal kontaminasyonun 
göstergesi olarak kabul edilmiştir (Yáñez ve ark., 2006; Reder ve ark., 2015; 
Ikonen ve ark., 2017; Sorensen). 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve WHO verilerine 
göre içme ve kullanma sularının 100 mL’sinde koliform bakteri bulunmamalıdır 
(WHO 2011; ITASHY, 2005). Analizi yapılan parametrelerin standart değerleri 
Tablo 1’de ki gibidir.

Tablo 1. İçme ve Kullanma Suyu parametre Standartları

         WHO               
EPA

         TSE 266

Dünya Sağ-
lık Örgütü

Çevre Koru-
ma Ajansı

Türk Standartları 
Enstitüsü

E. coli (KOB/100 mL) 0 0 0

Koliform bakteri (KOB/100 
mL)

0 <1 <1

pH  6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-9,2

Klorür (mg/L) 250 250 600

Serbest klor (mg/L)         5 -- 0,1-0,5

Dezenfeksiyon işlemlerindeki temel amaç ise sudan bu patojen mikroorga-
nizmaların gideriminin sağlanmasıdır (Liu ve ark., 2015). 

Bu çalışmada; Sakarya İli, içme ve kullanma sularında şu anda kullanılan 
mevcut dezenfeksiyon yönteminin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Her 
örnekleme noktasında sudaki serbest klor miktarı ölçülmüş ve laboratuarda ko-
liform bakteri ile E. coli miktarları tespit edilmiştir.
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Sakarya’da 360.622 hanenin tamamında (410.303 abone) sağlıklı içme 
suyu bulunmaktadır. Yeterli atık sistemine ulaşamayan hane sayısı oranı %25 
olup, şehirdeki hanelerin %75’i fenni kanalizasyon sistemine bağlıdır. Şehrin 
büyük bir kısmının içme suyu Sapanca Gölü’nden karşılanmaktadır. 

Sapanca gölünden 1800’lük CTP isale hattı ile beslenen Hızırilyas İçme 
Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesi 277000 m3/gün’dür. Hızırilyas arıtma tesisi, 
Merkez, Erenler, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Arifiye İlçelerimizin 
içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

İçme suyu arıtma tesisi geleneksel arıtma tesislerinden farklı olarak 350 m3/
saat kapasiteli 33 adet modüler tanktan oluşmaktadır. Adsorbsiyon ve filtrasyon 
bölümlerinden oluşan arıtma tankları otomasyon sistemi ile kontrol edilmekte-
dir. Tesiste yumaklaştırıcı olarak Al2(SO4)3 (Alüminyum sülfat) ve polimer kul-
lanılmaktadır. Tesisi besleyen suyun dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığının 
direktifleri çerçevesinde gaz klor (Cl2) kullanılmaktadır. Tesisin verimli çalış-
ması dolayısı ile dezenfeksiyon yan ürünleri yok denecek kadar az meydana 
gelmektedir. Gaz klor dozajlanması sonucu oluşan dezenfeksiyon yan ürünleri 
(THM) ile birlikte ağır metaller ve diğer su kalite parametreleri laboratuvar-
larda günlük olarak izlenmektedir. Bahar aylarında Sapanca gölünde meydana 
gelen alg patlamaları dolayısı ile bozulan su kalitesinin iyileştirilmesi için aktif 
karbon dozaj sistemleri kurulmuştur. Aktif karbon koku ve tat problemlerini 
oluşturan kimyasalları bünyesine hapsetmektedir. Aktif karbon, arıtma tesisinde 
filtrelerde tutularak sudan uzaklaştırılmakta ve su kalitesinin yükselmesi sağ-
lanmaktadır. 

Sapanca Gölü’nden beslenmeyen ilçelerin su kaynaklarında, bahar ve kış 
aylarında meydana gelen yağışlar dolayısı ile su kalitesinde bozulmalar mey-
dana gelmektedir. Halka içilebilir su sağlayabilmek adına Sapanca Kurtköy, 
Sapanca Muradiye, Karapürçek, Yeşilyurt ve Hacımercan arıtma tesisleri kuru-
larak devreye alınmıştır. Tesisler diğer geleneksel arıtma sistemlerinden farklı 
bir teknoloji ile dizayn edilmiş olup, yüksek bulanıklık değerlerinde dahi su ka-
litesinden taviz vermemektedirler. Arıtma tesislerinin kapasiteleri ve beslediği 
bölgeler Tablo 2.’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Arıtma Tesislerinin Kapasiteleri ve Beslediği Bölgeler

Tesis Adı Tesis Debisi Beslediği Yerleşimler

Hacımercan 640 m3/saat             Çaybaşı, Kemaliye, Akçay, Karaçam

Sapanca Muradiye              640 m3/saat             Sapanca Merkez

Sapanca Kurtköy                320 m3/saat              Kurtköy, Kırkpınar ve Mahmudiye

Karapürçek 320 m3/saat              Karapürçek (Merkez)

Yeşilyurt 320 m3/saat                  Yeşilyurt, Tuzak,  Yağbasan,  
Sofular,  

Akarca, Paşaköy,  Karatoprak,  Sukenarı,  Aşağıçalıca,  Yukarıçalıca,  Sivritepe  
ve Hallaç 

Sakarya şehir merkezi ile Karasu ve Kaynarca ilçelerinin su dağıtım şebe-
kesinin değişik noktalarından seçilmiş okul, halk çeşmeleri ve resmi kurumlar-
dan oluşan 17  noktadan Kasım 2014 ve Nisan 2015 tarihlerinde toplamda 102 
su örneği toplandı. Karasu ilçesinden alınan numuneler S7, S8, S9, S10, S11 ve 
S12 ile gösterilirken, Kaynarca ilçesinden alınan numuneler S13, S14 ve S15 
ile gösterilmiştir. S1, S2 ve S3 Serdivan ilçesinden, S4, S16 ve S17 Adapazarı 
Merkez ilçeden, S5 numunesi Söğütlü ve S6 numunesi Ferizli ilçelerinden alın-
mıştır. Numune alınan noktalar Şekil 1.’deki gibidir. 

Numuneler, su içerisinde bulunan klorun etkisini gidermesi için içerisinde 
%20’ lik Na2S2O3 (sodyum thiosülfate) bulunan steril, 500 mL’lik kahverengi şi-
şelere konulmuştur. Örneklerin toplanmasında “Su Kirliliği Kontrolü Yönetme-
liği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği” esas alınmıştır (SKKY, 1991).

Sakarya ili numune alma istasyonları Şekil 1’ de verilmiştir. 
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Şekil 1. Sakarya İli Numune Alma İstasyonları
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Su örneklerinde bazı parametrelerin tayini ile ilgili detaylar aşağıda veril-
miştir.

Toplam klor, pH ve klorür parametrelerinin belirlenmesinde örnek alınan 
noktalarda gerçekleştirilmek suretiyle, Norateks marka hazır test kitleri ve öner-
dikleri örnek hazırlama yöntemleri, serbest klor tayini için Chembio marka ha-
zır test kiti kullanılmıştır. DPD metod (N, N-dietil-P-fenilendiamin) uygulana-
rak tayinler yapılmıştır. Bakteriyolojik parametrelerin tayini için numuneler iki 
saatlik süre içerisinde standart metotlar kullanılarak analiz edilmiştir.

Mikrobiyolojik parametreler (Koliform Bakteri ve E. coli) ise iki saatlik 
süre içerisinde Sakarya İl Halk Sağlığı Laboratuarında standart metotlar kulla-
nılarak analiz edilmiştir. Su örneklerinin bakteriyolojik tayini için Lactose TTC 
Agar withTergitol 7 E.coli ve koliform bakterilerinin üreyip  gelişmesi  için  
kullanılmıştır (TSE, 2014). Analiz öncesinde numune çalkalanıp homojenleşti-
rilerek 100 ml’ si membran filtreden geçirildi ve membran filtre Lactose TTC 
Agar with Tergitol 7 besiyeri üzerine yerleştirildi. İşlem, kirli sularda istenme-
yen üremenin engellenmesi amacıyla 44,5±0,2 °C’de inkübe edilecek diğer pet-
ri kutusu için tekrarlandı.

Hazırlanmış petri kutularından biri 36±2 °C’ ta 21±3 saat inkübe edildi. Di-
ğer petri kutusu 44,5±0,2 °C’ ta 21±3 saat inkübe edildi. İnkübasyon işleminden 
sonra sarı hale oluşumu gözlenen petri kutuları şüpheli koloniler olarak belirlen-
di ve doğrulama işlemi için TSA üzerine ekildi ve 36±2°C’ ta 21±3 saat inkübe 
edildi. TSA’ da oluşan koloninin bir kısmı oksidaz şeridi üzerine sürüldü. 20-60 
sn içerisinde şerit üzerinde renklenme oluşturmayan koloniler, koliform bakteri 
olarak belirlendi ve değerleri KOB/100 ml olarak tayin edildi.

Lauryl Sulfate Broth Fluorocult gibi MUG ve triptofan içeren besiyerine, 
TSA üzerine ekim yapılan aynı koloniler kullanılarak ekim yapıldı ve 36±2 °C’ 
ta 21±3 saat inkübe edildi. ~366 nm dalga boylu UV lamba altında floresan 
ışıma veren tüpler belirlendi. Bu tüplere 0,2-0,3 ml kovaks reaktifi damlatılarak 
indol oluşumu kontrol edildi. Pozitif sonuç veren E. coli bakterilerinin değerleri 
KOB/100 ml olarak tayin edildi.

Alınan numunelerin 17(%16.7)’sinde koliform bakteri  ve bu numunelerin 
7 (%6.86)’sinde E. coli tespit edilmiştir. Numunelerde analizi yapılan serbest 
klor, klürür, toplam klor değerleri Kasım, Aralık ve Ocak ayları için Tablo 3.’te 
ve Şubat, Mart ve Nisan ayları için Tablo 4.’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Kasım, Aralık, Ocak Aylarında Noktalardan Alınan Numunelerde-
ki Bakteriyolojik Analiz Bulguları
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S1 7,0 0,3 60 0,6 7,2 0,5 60 0,6 7,0 0,5 60 1,5

S2 7,2 0,1 60 0,3 7,4 0,1 60 0,3 7,4 0,5 30 1,0

S3 7,4 0,1 60 0,3 7,6 0,1 60 0,3 7,6 0,5 60 0,6

S4 7,6 0,1 60 0,3 7,4 0,1 60 0,3 7,4 0,5 60 0,6

S5 7,4 1,0 60 3,0 7,2 1,0 60 3,0 6,8 1,0 30 1,5

S6 6,8 1,0 30 1,5 7,4 1,0 60 3,0 7,4 0,5 60 1,0

S7 7,2 0,5 30 0,6 7,2 0,5 30 0,6 7,0 0,5 30 1,0

S8 6,8 1,0 30 1,5 6,8 1,0 30 1,5 6,8 1,5 60 3,0

S9 7,4 0,1 30 0,3 7,4 0,1 30 0,3 7,4 0,6 30 1,0

S10 7,0 0,5 60 1,0 7,0 0,5 60 1,0 7,2 0,5 60 1,0

S11 7,2 0,1 30 0,3 7,0 0,1 30 0,3 7,0 0,5 30 1,0

S12 7,4 0,1 30 0,6 6,8 0,1 30 0,3 6,8 0,5 30 0,6

S13 7,2 0,1 30 0,3 7,0 0,1 30 0,3 7,0 0,5 30 0,6

S14 7,0 1,5 30 3,0 7,4 1,5 30 3,0 7,2 1,0 30 1,5

S15 7,2 1,5 60 3,0 7,4 1,5 60 3,0 7,4 1,0 30 1,5

S16 7,2 1,0 30 1,5 7,2 1,0 60 1,5 7,0 1,0 60 1,5

S17 7,4 1,0 30 1,5 7,2 1,0 60 1,5 7,4 1,0 30 3,0
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Tablo 4. Şubat, Mart, Nisan Aylarında Noktalardan Alınan Numunelerde-
ki Bakteriyolojik Analiz Bulguları
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S1 7,2 0,5 30 1,5 7,2 0,1 60 3,0 7,2 0,5 60 1,5

S2 7,4 0,1 60 0,6 7,4 0,5 60 0,6 7,4 0,1 30 0,3

S3 7,0 0,1 60 0,3 7,4 1,0 60 3,0 7,6 0,1 60 0,6

S4 7,4 0,1 60 0,6 7,4 0,5 60 1,0 7,4 0,1 30 0,3

S5 7,4 1,0 60 1,5 7,4 1,5 60 3,0 7,2 1,0 30 1,5

S6 7,4 1,0 60 1,5 7,2 1,0 60 1,5 7,4 0,5 60 3,0

S7 7,2 0,1 30 0,6 7,2 0,1 30 1,5 7,2 0,1 30 1,0

S8 6,8 1,0 60 3,0 6,8 1,5 30 3,0 6,8 0,5 30 3,0

S9 7,4 1,0 30 1,5 7,0 1,0 30 3,0 7,4 0,3 30 3,0

S10 7,0 0,1 60 1,0 7,0 0,1 60 1,0 7,0 1,0 60 1,5

S11 7,0 0,1 30 1,0 7,0 0,1 30 0,3 7,0 0,1 30 0,3

S12 6,8 0,5 30 1,0 6,8 0,1 30 0,3 6,8 0,1 30 0,3

S13 7,0 0,1 30 0,3 7,2 0,1 30 0,3 7,0 0,1 30 0,3

S14 7,4 0,5 60 1,0 7,0 1,0 30 3,0 7,4 0,5 30 3,0

S15 7,4 1,5 60 3,0 7,4 1,0 60 3,0 7,4 0,5 60 1,5

S16 7,2 0,5 30 1,0 7,0 1,0 60 3,0 7,0 1,0 30 1,5

S17 7,2 1,5 60 3,0 7,2 1,0 60 1,5 7,2 1,0 60 1,5

Analizi yapılan numunelerin bakiye klor değerlerinin TS-266 standartları-
nın üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu değerlerin şebekede standartlarının sağ-
lanması nedeniyle oluştuğu buna rağmen örneklerin hepsinde serbest klor kon-
santrasyonunun WHO’ nün üst limit değeri olan 5 mg/L’nin altında olduğu tes-



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

492

pit edilmiştir. Bakiye klor miktarları, mevsimsel değişiklikten etkilenmemesine 
rağmen, S11, S12 ve S13 noktalarında, TS-266 alt sınır değeri olan 0,1 mg/L ye 
yakın bulunmuştur.  

pH değeri, su temininde, korozyon kontrolü ve dezenfeksiyon gibi işlem-
lerde önem taşıyan bir parametredir. Alınan örneklerde pH değerinin 6,8-7,6 
arasında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu aralık TS-266 standartlarına (6,5-
9,5) uygun olmakla birlikte,mevsimsel farklılığın pH üzerinde etkisi olmadığı 
görülmüştür.

Sağlıklı bir suyun göstergelerinden birisi olan klorür, sudaki klorür iyonla-
rının konsantrasyonunu belirten bir parametredir. Merkezden, Karasu ve Kay-
narca ilçelerinden alınan örneklerde klorür değeri 30-60 mg/L arasında değişik-
lik göstermiştir. TS-266 standartlarına göre kabul edilebilir maksimum klorür 
konsantrasyon değeri 250 mg/L olmakla birlikte, örnekleme noktalarındaki bul-
gular bu değerin oldukça altındadır. Mevsimsel farklılıkların klorür konsantras-
yonu üzerinde etkisi olmadığı görülmüştür.

Şebeke sistemi içinde suda bulunan serbest ve bağlı haldeki klorların topla-
mına toplam klor denir. Bazı noktalarda yüksek toplam klor değerlerine rastlan-
mıştır. Bu noktalarda toplam klor miktarlarının TS-266 sınır değerlerinin üstün-
de olduğu, bu durumun şebeke standartlarının sağlanması nedeniyle kullanılan 
yüksek klor miktarları nedeniyle oluştuğu düşünülmüştür. Diğer noktalardaki 
sonuçların TS-266 alt sınır değeri olan 0,1 mg/L ye yakın olduğu gözlenmiş 
olmakla birlikte şebeke standartlarını sağlamak için yeterli olduğu görülmüştür.

Numunelerin bakteriyolojik analiz sonuçları Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, 
Mart ve Nisan ayları için Şekil 2., Şekil 3., Şekil 4., Şekil 5., Şekil 6., ve Şekil 
7.’de sırası ile gösterilmiştir.

  
Şekil 2. Kasım Ayında Tespit edilen                   Şekil 3. Aralık Ayında Tespit Edilen 
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Şekil 4. Ocak Ayında Tespit Edilen                     Şekil 5. Şubat Ayında Tespit Edilen

  

Şekil 6. Mart Ayında Tespit Edilen                     Şekil 7. Nisan Ayında Tespit Edilen

Karasu ilçesinde S11 örnekleme noktasında pozitiflilik oranı %4,9 (5/102) 
ile 110 KOB/100 mL koliform bakterisi ve %2,94 (3/102) ile 5 KOB/100 mL 
E.coli bakterisi tespit edilmiştir. Koliform bakteri her ay tespit edilmiş olmasıy-
la birlikte, en yüksek konsantrasyona şubat ayında rastlanmıştır. E.coli bakterisi 
ocak, şubat ve mart aylarında tespit edilmemiş, diğer aylarda birbirine yakın 
konsantrasyonlarda rastlanmıştır. 

S12 örnekleme noktasında %5,88 (6/102) ile 115 KOB/100 mL  koliform 
ve %1,96 (2/102) ile 11 KOB/100 mL E.coli bakterisine rastlanmıştır. Koliform 
bakteri her ay tespit edilmiş, en yüksek konsantrasyona şubat ayında rastlan-
mıştır. E.coli bakterisine ise aralık ve ocak aylarında birbirine yakın konsant-
rasyonlarda rastlanmıştır. Diğer örnekleme noktalarında E. coli bakterisine rast-
lanmamıştır.

Karasu ilçesinde bakteriyolojik kirliliğe sebep olarak, kırsal bölgelerdeki 
içme suyu kaynaklarının korunmaması,  şebekenin eski olması veya inşasın-
da yapılan hatalar nedeniyle ya kanalizasyondan ya da atık su birikintilerinden 
içme suyu borularına sızıntı olabilme ihtimali düşünülmüştür.
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Kaynarca ilçesinde alınan örneklerde, S13 örnekleme noktasında pozitifli-
lik oranı %0,98 (1/102) ile 10 KOB/100 mL  koliform bakteri ve %0,98 (1/102) 
ile 1 KOB/100 mL E.coli bakterisine rastlanmıştır. Her iki bakteri de kasım 
ayında tespit edilmiştir. Diğer örnekleme noktalarında koliform bakteriye rast-
lanmamıştır. Bakteriyolojik kirlenmenin nedenleri Karasu ilçesindeki kirlenme 
nedenleriyle aynı görülmüştür.

SONUÇ

Bu sonuçlara göre, numune alınan ilçeler açısından değerlendirme yapı-
lırsa, Sakarya İli Adapazarı, Serdivan, Söğütlü ve Ferizli İlçelerinden alınan 
numunelerde, şebekede bulunması gereken bakiye klor miktarının yeterli ol-
duğu gözlenmiştir. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre koliform bakteriye 
rastlanmamıştır. Yapılan dezenfeksiyon işleminin etkili olduğu ve şebeke siste-
minde herhangi bir sorun olmadığı gözlenmiş ve bu numunelerin ülkemiz için 
öngörülen içme suyu standartlarına uygun olduğu belirlenmiştir. 

Kuzey kesimdeki Kaynarca İlçesinden alınan numunelerin bir kısmında 
mikrobiyolojik olarak bazı dönemlerde E. coli bakterisine rastlanmıştır. Şebe-
kenin eski olması ya da inşasındaki hatalar nedeniyle şebeke sularına sızıntı 
olabilme ihtimali düşünülmüştür. Bu tarz sorunların önlenebilmesi için ara klor-
lama istasyonlarının kurulması, şebekeye bulaşma olmasını engellemek için 
sızdırmaz özellikte boruların kullanılması ve bakımlarının düzenli aralıklarla 
yapılması gerekmektedir.

Karasu ilçesinden alınan numunelerde yapılan analiz sonuçlarında görülen 
koliform bakteri ve E. coli bakterisi sebebi ile su kalitesinin düşük olduğu belir-
lenmiştir. İçme ve kullanma suyu olarak var olan kaynakların ve ihtiyaca göre 
derin kuyulardan (sondaj) temin edilen suların kullanıyor olmasının su kalitesi 
için sorun oluşturduğu ve toplum sağlığını tehdit ettiği düşünülmüştür.

Bölgede dezenfeksiyon işleminin ardından kullanılan şebeke sularının ka-
liteli ve sağlık açısından güvenilir olduğu fakat arıtım yapılmadan doğrudan 
kullanılan kaynak sularının sıkıntı yarattığı belirlenmiştir.

İçme ve kullanma sularında bulunan bu değerler göz ardı edilmemeli özel-
likle kuzey kesimdeki ilçelerde gerekli önlemler alınmalıdır. İlçede en kısa sü-
rede güvenilir su temini sistemlerinin oluşturulması için yetkili kuruluşların, 
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alt yapı çalışmalarını planlamaları ve belirli aralıklarla kontrollerini yapmaları 
sağlanmalıdır.
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BÖLÜM III:  
UYGULAMA ÇALIŞMALARI
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SU VE ATIKSU ARITIMI İÇİN MEMBRAN 
ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Öykü MUTLU SALMANLI

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul / Türkiye

Öz: Dünyamız su bakımından oldukça fazla bir hacme sahip olmasına kar-
şın bunun kullanılabilir kısmı (yaklaşık %1) oldukça düşüktür. Bununla birlikte 
artan dünya nüfusu nedeni ile su kaynakları günden güne azalma ve hatta yer 
yer yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Endüstrileşmenin artmasıyla 
beraber mevcut su kaynakları da kirlenme nedeni ile kullanılamaz durumlara 
gelebilmektedir. Bu gibi sebeplerden ötürü artık atıksuların da yeniden kulla-
nılabilir şekilde arıtılması ve/veya deşarj öncesi uygun standartlara getirilmesi 
hem çevresel hem de yasal bir zorunluluktur. Membran teknolojiler son yıllarda 
su ve atıksu arıtımı için oldukça ilgi çeken, araştırılan ve kullanılan prosesler ol-
maktadırlar. Ancak membranların ticari olarak satın alınmasının gerekliliği eko-
nomik açıdan çalışmaları dışa bağımlı hale getirmektedir. Bu nedenle membran 
üretiminin yapılabilir olması özellikle maliyeti düşürmesi bakımından oldukça 
önemli bir yere sahip olmaktadır. Membran üretim yöntemleri kullanılan ma-
teryal türüne (polimerik, organik, inorganik vb.), membranın kullanım amacına 
ve kullanılacağı prosese göre değişmektedir. Su ve atıksu arıtımında çoğunluk-
la polimerik membranlar tercih edilmektedir. En çok kullanılan üretim tekniği 
ise iyi bilinmesinin yanı sıra Pratik, hızlı ve kolay uygulanabilir olması sebebi 
ile faz inversiyon yöntemidir. Ancak bunun yanında elektrospinning, gerdirme, 
boşluk oluşturma gibi yöntemler de tercih edilebilmektedir. Bu bölümde su ve 
atıksu arıtımı amacıyla kullanılan membranların üretim yöntemlerinden ve üre-
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tilen membranların kullanım alanlarından ve temel membran proseslerde kul-
lanılmak üzere üretilecek membranların üretim tekniklerinden bahsedilecektir.

MEMBRANE PRODUCTION TECHNIQUES FOR WATER AND 
WASTEWATER TREATMENT

Abstract: Although our world has a very large volume of water, its usable 
part (about 1%) is quite low. However, due to the increasing world population, 
water resources are facing the threat of day-to-day decline and even extinction. 
With the increase in industrialization, the existing water resources may become 
unusable due to contamination. For these reasons, wastewater can also be reused 
and / or brought to appropriate standards before discharge, both environmental-
ly and legally. Membrane technologies have been the processes of interest, rese-
arch and use for water and wastewater treatment in recent years. However, the 
necessity of commercial purchase of membranes limiting the studies economi-
cally. For this reason, the production of membrane is very important especially 
in terms of cost reduction. The membrane production methods vary according 
to the type of material used (polymeric, organic, inorganic, etc.), the purpose 
of the membrane and the process to be used. Generally polymeric membranes 
are preferred for water and wastewater treatment. The most commonly used 
production technique is the phase inversion method because it is well known 
and practical, fast and easy to apply. However, electrospinning, stretching and 
track-etching can also be preferred. In this section, the production methods of 
membranes used for water and wastewater treatment and the usage areas of the 
membranes produced and the production techniques of the membranes to be 
used for the basic membrane processes will be discussed.

GİRİŞ 

Son yıllarda, membran teknolojisinin geliştirilmesi ve maliyetlerdeki dü-
şüş, endüstriyel ölçekte membran teknolojisinin uygulanmasında kayda değer 
bir artışa neden olmuştur. Bu, esas olarak, daha yüksek verime sahip seçici ve 
kirlenmeye daha dayanıklı membranların geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Membran üretimi için çeşitli teknikler vardır. Bu yöntemlerden uygun olan 
yöntemin seçimi malzemeye ve son membran uygulamasına bağlıdır. Membran 
özellikleri, üretim tekniğini doğru bir şekilde seçerek ve üretim koşullarını de-
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ğiştirerek ayarlanabilir. Tablo 1’de ana membran malzemeleri, üretim teknikleri 
ve uygulamaları özetlenmiştir. 

Tablo 1. Temel Membran Üretim Materyalleri, Üretim Yöntemleri ve Uy-
gulamaları (Bottino et al, 2009).

Materyaller Yöntemler Uygulamalar

Organik Polimerler Sinterleme
Gerdirme
Track-etching
Faz inversiyon

MF
MF/MC
MF
MF/UF/NF/RO

İnorganik materyaller
α-Al2O3

α-Al2O3/γ-Al2O3

γ-Al2O3/TiO2/ZrO2

Paslanmaz çelik
Paladyum
Cam (polikarbonat)

Sinterleme

Track etching

MF/UF
NF
UF
MF
GS

MF

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Sinterleme; Gerdirme ve Boşluk Oluşturma 

Sinterleme metodu simetrik membran üretiminde kullanılan bir yöntem-
dir ve genellikle UF ve MF uygulamalarında kullanılan seramik ya da metalik 
membranların hazırlanması için kullanılır.  Partikül içeren toz halindeki belirli 
boyuttaki materyal preslenir ve erime noktasına ya da erime noktasına yakın bir 
değere kadar ısıtılır.

Bu yöntemde membranın por çapı ve porozitesi genellikle iki ana faktörden 
etkilenir. Bunlar partikül boyutu ve sinterleme biçimidir. Ancak aynı zamanda 
sıcaklık, ısıtma/soğutma hızı ve proses süresi de etkilidir. Sinterleme yöntemi 
ile disk, kartuş ya da tübüler membranlar üretilebilir.

Gerdirme ise diğer bir üretim yöntemidir. MF, UF ve membran distilas-
yonunda kullanılan mikro gözenekli membranlar çoğunlukla gerdirme tekniği 
kullanılarak üretilmektedirler. Kısmi kristalliğe sahip homojen polimer çözel-
tisi ince bir film ya da boşluklu fiber şeklinde kristalit yönelim eksenine dik 
olarak gerdirilir. Çapları 0.2-20 µm olan nispeten uniform porlar film tabaka-
sındaki parçalı çatlakların bir sonucu olarak oluşurlar. Bu yöntem, polimerin 
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erime noktasına kadar ısıtılıp porlu hale gelmesi için ince bir tabaka olana kadar 
gerdirilmesi esasına dayanan solventsiz bir yöntemdir (Trommer ve Morgens-
tern, 2010; Sadeghi et al, 2007). Bu teknikte, yüksek kristalli polimerler kulla-
nıldığında daha iyi sonuçlar almak mümkün olmaktadır. Malzemenin fiziksel 
özellikleri, örneğin kristalliği, erime noktası ve gerilme mukavemeti, uygulanan 
işlem parametreleri ile birlikte gözenekli membran yapısı ve özellikleri de çok 
önemlidir. Bu teknikle, nispeten homojen, gözenekli yapılı ve yaklaşık %90 gö-
zeneklilikteki membranlar hazırlanmaktadır (Fernandez 2015).

Polytetrafluoroethylene (PTFE), polypropylene (PP) ve polyethylene 
membranlar bu teknikle hazırlanabilir. Bu yöntemle üretilen membranlar mater-
yal hidrofobisitesi özelliklerinden ötürü genellikle yüksek gaz ve buhar perme-
abilitesine sahiptirler, su akışlarına karşı geçirgen değillerdir. Bu nedenle de su 
geçirmeyen tekstil ürünleri için ilgi çekmektedirler.

Boşluk oluşturma (track etching) metodu ile uniform silindirik porlu 
membranlar elde edilir. İnce yoğun polimer filmi yüksek enerjili radyasyona 
maruz bırakılıarak polimer matriksinin ışınlanarak polimer zincirlerini kırıp za-
rar görmesi sağlanır. Zarar gören polimerik materyal asidik ya da alkali özel-
likteki banyoya daldırılarak kırılan zincirlerin açtığı yolları aşındırmak sureti 
ile por oluşması sağlanır (Baker 2004).  Membran porozitesi genellikle %10 
civarındadır ve radyasyona maruz kalınan süreden etkilenmektedir. Por çapları 
ise 0.2-10 µm aralığındadır. 

Levhanın yıkanması tekniği çoğu organik çözücüde çözünmeyen polimer-
lerden (Sa-nguanruksa vet al, 2004) ya da cam, metal alaşımları ve seramikler-
den porlu membranlar hazırlanması için uygundur (Strathmann et al, 2010).

(a)                                            (b)                                                 (c)
Şekil 1. Sinterleme (a), Gerdirme (b) ve Boşluk Oluşturma (c) Yöntemleriyle Oluşturulan 

Membranlar (Strathmann et al, 2010).
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Faz İnversiyon

Faz inversiyon polimerik membran hazırlanması için en yaygın kullanılan 
metoddur. Başlangıçta homojen olan sistemin bir polimer, bir çözücü ve sonun-
da diğer katkı maddelerinden oluşan iki ayrı faza ayrılmasına dayanır. Katı faz 
yani polimerce zengin olan faz membran matriksini oluşturur, solventce zengin 
polimerce zayıf olan sıvı faz ise membran porlarını oluşturacaktır.

Katı faz veya polimer açısından zengin faz, membran matrisini oluşturur-
ken, solvent bakımından zengin sıvı faz veya polimer-zayıf faz, membran göze-
neklerini oluşturacaktır.

Faz inversiyon yöntemi homojen polimer çözeltisinin kontrollü bir biçim-
de sıvı halden katı hale dönüştürülmesi prosesidir. Genellikle ayırma veya çö-
keltme olarak adlandırılan bu tür bir ayrışmayı tetiklemek için kullanılan me-
kanizma temelinde ayırt edilen dört teknik vardır. Bu dört teknik; buharlaşma 
kaynaklı, buhar kaynaklı, sıcaklığa bağlı ve çözücü-olmayan (veya difüzyon 
kaynaklı) (Ulbricht 2006, Strathmann 2010, Mutlu 2015).  

(a) Daldırmalı çöktürme: Polimer çözeltisi çözücü olmayan koagülasyon 
banyosuna (genellikle su) daldırılır. Çökme solventin polimer çözeltisinden su-
yun ise koagülasyon banyosundan takası ile gerçekleş̧ir. 

(b) Isıl güdümlü faz ayırma: Bu metodda çöktürme sıcaklık düşüşü ile in-
düklenir. Bu metod sıcaklık düştüğünde solvent kalitesinin genellikle düşmesi 
görüşüne dayanır. Karışımdaki bileşenlerin ayrılmasından sonra, solvent eks-
traksiyon, buharlaştırma veya dondurarak kurutma ile uzaklaştırılır. 

(c) Buharlaşma güdümlü faz ayırma: Uygun polimer çözeltisi, ince bir film 
tabakası halinde kalıp dökme bıçağıyla beraber yüzeye yayılır. Dökümden sonra, 
çözelti beklemeye bırakılır ve solvent buharlaşarak ince, uniform polimer bir film 
tabakası oluşur. Bu metod aynı zamanda çözelti dökme yöntemi olarak da bilinir.

(d) Buhar güdümlü faz ayırma: Polimer çözeltisi genellikle su içeren çözü-
cü olmayan atmosfere maruz bırakılır, çözücü olmayanın absorpsiyonu ayrılma/
çökmeye sebep olur. çözücü madde, hava veya azot gibi diğer gazları da içere-
bilen bir buhar fazından adsorbe edilir.

Bu yöntemler arasında daldırmalı çöktürme ve ısıl güdümlü faz ayırma 
yöntemleri polimerik membran üretimi için en yaygın olarak kullanılan yön-
temlerdir. (Pinnau ve Freeman, 2000; Liu ve diğ., 2011). 
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Şekil 2. Elde-Dökme Bıçağı (Baker  2004).

Faz inversiyonu son derece çok yönlüdür ve polimerin bir çözücü içinde 
çözünür olduğu sürece, membranların birkaç farklı polimerden hazırlanmasına 
olanak tanır.  

Basınç Sürücülü Membran Prosesler İçin Membran Üretim 
Yöntemleri 

Basınç sürücülü membranlar, yani MF, UF, NF ve RO normal olarak sıvı 
ile çalıştırılır. Su, membrandan geçmesine rağmen, diğer türler kısmen veya ta-
mamen tutulur. MF, 0.05 ila 10 um arasında değişen gözenek boyutuna sahip 
simetrik membranlar iken. UF ise, 1 ila 100 nm arasındaki gözenek boyutuna 
sahip asimetrik membranlar gerektirir. NF / RO membranları genellikle porsuz 
ince film kompozit (TFC) yapılardır. Basınçla çalışan membranlara ait en önem-
li özellikler Tablo 2 de verilmiştir.
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Tablo 2. Basınç Sürücülü Membranların Tipik Özellikleri

Mikrofiltras-
yon

Ultrafiltras-
yon

Nanofiltrasyon Ters Osmoz

Por çapı (nm) 50-10,000 1-100 ~2 <2

Permeabilite (L/
m2.sa.bar)

>500 20-500 5-50 0.5-10

İşletme basıncı 
(bar)

0.1-2 1-5 2-10 10-100

MWCO (Da) - 1000-
300,000

>100 >10

Hedef kirletici Bakteri ve 
alg, askıda 
katılar

Bakteri,vi-
rüs, kolloid 
ve makro-
moleküller

Di ve multi-
valent iyonlar, 
doğal organik 
maddeler ve 
küçük mole-
küller

Çözünmüş 
iyonlar ve 
küçük mole-
küller

Membran ma-
teryali

Polimerik, 
inorganik

Polimerik, 
bazıları 
inorganik

İnce film kom-
pozit poliamid, 
selüloz asetat 
ve diğer mater-
yaller

İnce film 
kompozit 
poliamid ve 
selüloz asetat

Mikrofiltrasyon

MF askıda katı maddeleri, alg ve bakterileri uzaklaştırmak için kullanılır. 
Membranlar, polimerik veya inorganik materyallerden hazırlanabilir. Yapıları 
genellikle simetriktir. MF’nin tam uygulanmasındaki temel engellerden biri, 
üretkenlikte hızlı bir düşüşe neden olan membran kirlenmesidir. Ayrıca, çeşitli 
temizlik maddeleri ile yapılan fiziksel ve kimyasal temizleme prosedürleri, geri 
yıkama ve arıtma işlemleri zaman alıcıdır ve membran ömrünü azaltabilir, bu da 
tesis kapasitesinin ve verimliliğin azalmasına neden olur (Ulbricht et al, 2009). 
Hidrodinamik koşulların ayarlanmasının yanı sıra, mekanik, kimyasal ve termal 
stabilitelerin artırılmasıyla birlikte yüksek verimlilik, istenen seçicilik ve düşük 
kirlenme ile MF membranın üretilmesi ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır.
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Farklı polimerik malzemeler arasında, faz inversiyon prosesinde en yay-
gın olarak kullanılan MF membranları polivinilidenflorür (PVDF), polisülfon 
(PSU) ve polietersülfon (PES), polikarbonat, selüloz asetat (CA), diasetat, tria-
setat ve bunların karışımlarıdır (Fane et al, 2011). Kirlenmenin azaltılması için 
hidrofilik yüzeyler tercih edilir. Bununla birlikte, CA doğal olarak hidrofilik 
olmasına rağmen, PVDF, PSU ve PES farklı katkı maddeleri kullanılarak mo-
difiye edilebilir. 

Ultrafiltrasyon

UF membranları MF membranlarına ek olarak virüsleri, kolloidleri ve 
makromolekülleri de temizler. Bir UF membranının ayırma kabiliyeti genellik-
le moleküler ağırlık kesme kuvveti (MWCO) cinsinden ifade edilir. Bu değer, 
%90 oranında membran tarafından tutulan çözünenin moleküler ağırlığı olarak 
tanımlanır. UF membranları için tipik MWCO değerleri 1 ila 300 kDa arasında 
değişmektedir. MF membranları için geçirgenlik genellikle tüm membran ka-
lınlığından etkilense de, UF membranlarının performansı çoğunlukla üst tabaka 
özelliklerine bağlıdır.

UF membranlar, PVDF, PSU, PES, CA, poliakrilonitril (PAN) ve modifiye 
poli (eter eter keton) gibi polimerler kullanılarak faz inversiyon yöntemiyle ha-
zırlanabilir (Fane et al, 2011, Taselli et al, 2004). 

 Örneğin, PVDF membran üretimi üzerine yapılan araştırmalar, nano parça-
cıklı alüminanın ilavesi gibi yöntemlerle, esas olarak kirlenmeyi azaltmak için 
kendi hidrofobikliğinin azaltılmasına odaklanmaktadır ( Ji-xiang et al, 2009). 
Kirlenmeye daha iyi direnç gösteren Al2O3 PVDF nanokompozit membranlar 
yağlı atık suyun arıtımı için başarıyla test edilmiştir (Yan et al, 2009). Orga-
nik-inorganik PVDF-silika (SiO2) kompozit içi boş lifler, UF deneylerinde daha 
yüksek hidrofiliklik ve geçirgenlik ve yüksek antifouling özellikleri göstermiştir 
(Yu et al, 2009). PVDF membranları polivinilpirolidon (PVP) ilavesi ile mo-
difiye edilmiş ve flavonoidleri ham Ginkgo biloba ekstraksiyon ürünlerinden 
arındırmak için kullanılmıştır (Xu et al, 2005). Chitosan veya poli (vinil alkol) 
gibi hidrofilik polimerler ile kaplama da kirlenmenin azaltılması için yapılmış-
tır (Boributh et al, 2009, Du et al, 2009). Ek olarak, karıştırma ve aşılama gibi 
diğer teknikler, PVDF membranların yüzey özelliklerini değiştirmek için test 
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edilmiştir (Yuan et al, 2009, Li et al, 2010; Nunes ve Peinemann, 1992; Chiang 
et al, 2009).

Nanofiltrasyon

NF membranları, UF ve RO aralığı arasında bulunan bi ve multivalent 
iyonları ve küçük organik molekülleri tutabilir. Su yumuşatmanın yanı sıra, NF 
membranlarının bir başka uygulaması, yüksek kimyasal kararlılığa ya da sol-
vent-dirençli nanofiltrasyon (SRNF) membranları gerektiren solvent ayırma uy-
gulamasıdır. RO ve NF membranları, polimerik bir materyalden asimetrik yapı 
üretmek için faz inversiyon ile hazırlanabilir ya da TFC yapısı elde etmek için 
arayüz polimerizasyonu ile hazırlanabilir. 

NF membranları hazırlamak için en yaygın kullanılan polimerik malzeme-
ler, CA, poliimid (PI) ve poliamid (PA) ‘dir; diğer malzemeler polivinil alkol 
(PVA), sülfonatlı PSU ve bazı metal oksitler gibi inorganik malzemelerdir.

TFC’nin başlıca avantajları, mükemmel mekanik direnç ile birleştirilmiş 
istenen seçicilik ve geçirgenliğe ulaşmak için her bir katmanın özelliklerini 
kontrol etme ve optimize etme olasılığına bağlıdır. Kompozit membranların 
hazırlanması için laminasyon, kaplama ve plazma polimerizasyonu gibi farklı 
teknikler vardır. Bununla birlikte, arayüz polimerizasyonu tekniği, TFC memb-
ranlarının hazırlanması için en çok uygulanan tekniktir. Monomerlerin gözenek-
li destek filminin yüzeyi üzerindeki iki karışmayan ortam arasındaki ara yüzey-
deki reaksiyonuna dayanır. 

NF membran hazırlanması için diğer teknikler, foto- veya termal aşılama, 
daldırmalı kaplama, elektron ışını ışınlamaları ve plazma ile başlatılan polimeri-
zasyondur. NF membranlarının performansını iyileştirmek için diğer stratejiler 
arasında nano-dolguların dahil edilmesi ve farklı malzemelerle karıştırılması 
bulunmaktadır. NF membranlarının literatürde polietilen glikol (PEG), etilen-
diamin, TiO2 nanoparçacıkları dietanolamin gibi katkılar kullanılarak modifi-
ye edilebildiği yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir (Mansourpanah et al, 2010; 
Mansourpanah et al, 2009).

Ters Osmoz 

RO membranları Na+ ve Cl- gibi tek değerlikli iyonları bile tutabilir; Ti-
pik uygulama alanı deniz suyu arıtımıdır. Bu membranlar literatürde yoğun ya 
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da nanometre altı membranlar olarak tanımlanmaktadırlar. Geçirgenlik ve NaCl 
tutma açısından ifade edilen performanslarına bağlı olarak, bu membranlar ge-
nellikle deniz suyu RO (SWRO) membranları ve acı su RO (BWRO) membran-
ları olarak ikiye ayrılır.

RO, deniz suyu arıtımı için en uygun membran prosesidir. NF’ e benzer şe-
kilde RO da da, gözeneksiz bir üst tabakaya sahip asimetrik membranlar kulla-
nılmaktadır. Membranlar bütünleşik kaplı veya TFC olabilir. Bu tür membranla-
rın hazırlanması için en önemli teknik, NF membranlarının hazırlanması için de 
anlatılan arayüz polimerizasyonudur.  Lee ve diğ. (Lee et al, 2011), 1950-1980 
yılları arasında RO uygulaması için polimerik membranların hazırlanmasında 
optimum membran materyallerinin araştırılmasına odaklanmıştır. Ardından, 
membran oluşum reaksiyonları kontrol edilerek, katalizörler ve katkı maddeleri 
kullanılarak RO membranlarının performansı iyileştirilmiştir. Misdan ve diğ. 
(Misdan et al, 2012), desalinasyon endüstrisindeki RO TFC membranlarının 
üç temel zorluğunu; kirlenme eğilimi, bor tutunumu ve klorinasyon olarak be-
lirtmişlerdir. Kirlenme eğilimi azalmış RO membranlarının geliştirilmesi için 
temel stratejiler Kang ve Cao tarafından gözden geçirilmiştir (Kang ve Cao, 
2012). Bunlar arasında (1) yeni RO malzemelerinin geliştirilmesi veya arayüz 
polimerizasyon sürecinin iyileştirilmesi; (2) mevcut RO membranlarının fizik-
sel yöntemler, adsorpsiyon ve kaplama veya aşılama ve plazma polimerizasyo-
nu dahil kimyasal yöntemler ile yüzey modifikasyonu; ve (3) hibrid polimerik / 
inorganik membranların hazırlanması şeklindedir. 

Membran Kontaktörler İçin Membran Üretimi 

Yeni membran prosesleri arasında, membran kontaktörler (MC) çevresel 
olarak sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel göster-
miştir. Bir MC genellikle kütle transferi ve / veya iki faz arasındaki reaksiyon 
için bir arayüz oluşturmak üzere bir polimer matrisi kullanır. MC’ ler ve ilgi-
li işlemler yakın zamanda Drioli ve Criscuoli tarafından ayrıntılı olarak tarif 
edilmiştir (Criscuoli et al, 2003, Drioli et al, 2003, Drioli et al, 20006). Daha 
fazla bilgi için R. Baker (Baker, 2004) ve N. Li (Li et al, 2008) nin kitaplarına 
danışılabilir.
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MC’ler geleneksel membran proseslerin bir uzantısıdır. MC’ler beslemenin 
ve prosesin yapısına bağlı olarak hidrofobik veya hidrofilik membranlarla çalı-
şabilirler.

İki fazın fiziksel durumuna bağlı olarak, farklı tiplerde MC’ler oluşturula-
bilir MC’nin tipik örnekleri arasında, gaz / sıvı, karışmaz fazlara sahip sıvı / sıvı 
ve membran distilasyon (MD), osmotik distilasyon (OD) ve membran kristal-
leştiricileri dahil, karışabilir fazlara sahip sıvı / sıvı bulunmaktadır. Süperkritik 
akışkan / sıvı sistemleri, katı / sıvı sistemleri ve iki sabitlenmiş faz arayüzüne 
sahip MC’ler gibi başka olasılıklar da vardır. Bu sistemler sunulan kaynaklarda 
açıklanmıştır. 

Gaz/Sıvı Kontaktörler

Gaz / sıvı sistemlerinde, bir gaz ve bir sıvı akışı gözenekli bir membra-
na temas ettirilme vasıtasıyla proses yürütülür. Genellikle işlemde, gözenekli 
bir hidrofobik membran ve ıslatmayan bir sıvı faz kullanır. Başlıca uygulama 
alanları, sulu çözeltilerin oksijenlendirilmesi, ultra saf su üretimi için su / sulu 
çözeltilerin gazdan arındırılması, içeceklerin karbonlanması ve gaz akışlarının 
nemlendirilmesi / neminin giderilmesidir. Çeşitli hidrofobik polimerler arasın-
da PP ve PTFE en popüler membran materyalleridir. PTFE ve PP membranlar 
genellikle germe veya termal yöntemlerle üretilir. Tam tersine, PVDF düz ve 
içi boş elyaf membranlar, TIPS veya NIPS ile hazırlanabilir. PVDF, farklı MC 
işlemlerinde uygulama için bir membran malzemesi olarak dikkate değer bir 
önem kazanmaktadır. Xu ve diğ. (Xu et al, 2008) solvent olarak DMA ve katkı 
maddesi olarak LiCl ve PVP kullanarak PVDF içi boş fiber membranlar hazırla-
mışlardır. Asimetrik içi boş fiber membranlar, gaz-sıvı MC’lerde karbon dioksit 
(CO2) ayrımı ve absorpsiyonu için uygundur.

Sıvı/Sıvı Kontaktörler 

Sıvı / sıvı sistemlerinde, iki fazdan biri membranı ıslatır ve membran gö-
zeneklerini doldurur. Diğer sıvı, membranın diğer tarafında yer alır ve her bir 
gözeneğin girişinde iki karışmaz sıvı arasında bir arayüz oluşturulur. Bey ve 
diğ. (Bey et al, 2010) Solvent olarak DMF kullanarak PVDF içi boş fiberleri, 
gözenek oluşturucu katkı maddeleri olarak su ve PVP (K-17) kullanarak hazır-
lamışlar ve As (V) ‘in uzaklaştırılması için kontaktör olarak uygulamışlardır. 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

509

BF kompozisyonunun ve akış hızının fiber morfolojisi ve özellikleri üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. MC performansı, BF akış hızının arttırılmasıyla elde edilen 
ince membranlarla çalışılarak artırılmıştır. Besleme olarak 100 ppm’lik arsenik 
çözeltisi ile çalışılarak 6 saatte yaklaşık%70’lik bir giderim elde edilmiştir.

Başka bir çalışmada hidrofilik PEEK-WC içi boş fiberler Cr (VI) ‘nın uzak-
laştırılması için kontaktör olarak kullanılmıştır (Bey et al, 2011). Lifler, kuru 
/ ıslak spinning tekniği ile, ilk defa, çözücü olarak gama-butirolakton (GBL) 
kullanılarak hazırlanmıştır. Katkı maddesi olarak PVP (Luviskol K17) kullanıl-
mıştır. Hazırlanan hidrofilik fiberlerin Cr (VI) giderimi için çok etkili olduğu 
bulunmuştur, çünkü% 99’ a varan bir giderim verimi elde edilmiştir.

Membran Distilasyon 

MD genellikle, karışabilir fazlarla çalışan özel bir sıvı / sıvı kontaktörü tipi 
olarak adlandırılır. MD, sıvı-süpürücü gaz, sıvı-vakum veya sıvı-hava boşluğu 
gibi konfigürasyonlarda da çalışabilir. Her durumda, membran sıvı fazlar tara-
fından ıslatılmaz.

Membran gözenek ıslaması MD’de temel bir problemdir. PTFE ve PP 
membranlar çoğunlukla yüksek hidrofobiklik şartlarını yerine getirirler, fakat 
hazırlanmaları karmaşık ve pahalıdır. PVDF, üretim kolaylığı ile birlikte iyi 
bir hidrofobikliğin gerekliliklerini karşılar. Farklı çalışmalar, MD prosesi için 
PVDF düz ve içi boş fiber membranların hidrofobikliğini ve özelliklerini iyileş-
tirmek için çeşitli yöntemler olduğunu belirtmişlerdir.

Örneğin, Simone ve diğ. (Simone et al, 2010) PVDF içi boş lifleri katkı 
maddeleri olarak PVP ve su kullanarak hazırlamışlardır. PVP konsantrasyo-
nunun membran morfolojisi üzerindeki etkisi, özellikle makrovoid oluşumu 
üzerinde etkisi incelenmiştir. PVDF fiberlerin morfolojisi, polimer moleküler 
ağırlığı ve konsantrasyonu, katkı maddesinin (su, PVP, maleik anhidrit) türü ve 
konsantrasyonu ile her iki koagülasyon banyosu ve BF’nin kompozisyonu de-
ğiştirilerek değiştirilebildiğini belirtmişlerdir (Drioli et al, 2013). Wang ve diğ. 
(Wang et al, 2008), çözücü olarak NMP ve katkı maddesi olarak etilen glikol 
(EG) kullanarak PVDF içi boş fiberleri hazırlamışlardır. Hou ve diğ. (Hou et al, 
2009), çözücü olarak DMA kullanarak PVDF içi boş fiberleri hazırlamış ve gö-
zenek oluşturucu katkı maddeleri olarak LiCl ve PEG 1500’ün sinerjik etkisini 
araştırmışlardır.
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PTFE veya hidrofobik / hidrofilik kloisit kil partikülleri gibi farklı nano 
katkıların özellikleri, her iki tabakanın özelliklerini daha iyileştirmek için kul-
lanılabilir. 

MD için hidrofobik membranlar üretmeye yönelik diğer stratejiler, hidro-
filik polimerlerin veya seramik materyallerin modifiye edilmesidir. Qtaishat ve 
diğ. (Qtaishat et al, 2009), iki farklı tipte hidrofobik yüzey değiştirici makro-
molekül (SMM) ve önceden hazırlanmış hidrofobik / hidrofilik polieterimid 
kompozit membranlar üretmişlerdir. SMM’lerin harmanlanmış PEI membran-
ları, aynı koşullar altında test edilen bir ticari PTFE membranınkinden daha iyi 
DCMD akılarına ulaşmıştır. 

Osmotik Distilasyon (OD) Ve Membran Kristalizatörler (MCr)

OD, karışabilir sıvılar ile çalışan spesifik bir MC türüdür. Bu nedenle, hid-
rofobik membranlar gerektirir. OD, gıda endüstrisinde uygulama için büyük bir 
potansiyele sahiptir, çünkü herhangi bir termal gradyanın olmaması, renk, tat, 
lezzet ve antioksidan aktivite gibi özelliklerin daha iyi korunmasını sağlar. Ti-
cari fiberler veya modüller, OD’yi gerçekleştirmek için etkili bir şekilde kulla-
nılmıştır. 

Membran kristalizasyonu (MCr), kontaktörlere dayanan yenilikçi bir tek-
niktir. Desalinasyon tesislerinde MD ile birleştirilebilir, bu da deniz suyu ve 
acı sularda doğal olarak bulunan tuzların yüksek kaliteli kristaller olarak geri 
kazanılmasına izin verir, ki bu da daha sürdürülebilir bir desalinasyon prose-
sine olanak sağlar. MCr aynı zamanda küçük moleküller ve proteinler için de 
kullanılabilir, bu da yapısal analiz veya ilaç ürünleri için kullanılabilen yüksek 
kaliteli kristaller elde edilebilmesini sağlar. Mikro gözenekli membran, standart 
koşullar altında normal olarak kristalize edilemeyen polimorfların geri kaza-
nılmasına izin veren heterojen çekirdeklenmeyi destekler (Simone et al, 2006). 
Bazı çalışmalarda, ticari PP membranlar kristalizasyon için destek olarak kulla-
nılmıştır (Curcio et al, 2003, Curcio et al,  2005, Simone et al, 2006). Bununla 
birlikte, PVDF membranların hazırlanması PP’ye uygun bir alternatif olarak ra-
por edilmiştir. Curcio ve diğ. (Curcio et al, 2006), PVDF membranlarının yapı-
sal özelliklerinin, HEWL kristallerinin heterojen çekirdeklenme hızı üzerindeki 
etkisini incelemişlerdir. Membran özelliklerinin protein kristal büyüme oranını 
etkilediği bulunmuştur.
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Bir membran yüzeyinin kristalleşme sırasında heterojen çekirdeği destekle-
mesi veya engellemesi kabiliyeti, yüzey pürüzlülüğü ve ıslanabilirlik arasındaki 
bir etkileşime bağlıdır. Curcio ve diğerleri tarafından gösterildiği gibi, hidrofo-
bik yüzeyler heterojen çekirdeklenmeyi desteklemede daha az etkilidir (Curcio 
et al, 2006). Pürüzlülük, temas açısına bağlı olarak heterojen çekirdeklenmeyi 
artırabilir veya önleyebilir. Hidrofilik yüzeyler, molekülleri çözeltiden adsorbe 
etmeye daha fazla eğilimlidir, bu durumda pürüzlülük artışı çekirdeklenmeyi 
arttırır. Diğer taraftan, hidrofobik destekler kullanıldığında, pürüzlülük artışı he-
terojen çekirdeklenmeyi azaltır.

Elektrospinning

Elektrospinning yöntemi ile, çok çeşitli endüstrilerin membran ayırma tek-
niklerinde kullanılmak amacı ile optimum performans için birçok polimer ve 
kompozit membran üretilebilir. Elektrospinning, yüksek elektriksel alan altında 
çapları mikrondan nanometre ölçeğine kadar değişebilen fiberlerin üretildiği bir 
prosestir. Temel olarak, elektrospinning metodunda 3 başlıca bileşen bulunmak-
tadır: (i) yüksek gerilim güç kaynağı, (ii) polimer çözeltisi içeren metal uçlu 
şırınga ve (iii) topraklamış kollektör.  Tipik bir elektrospining düzeneğinin şe-
matik görüntüsü Şekil 3 de gösterilmiştir.

Kısaca, künt uçlu metalik iğne gibi bir iletken ucundaki bir damlayı koru-
mak için kontrollü bir hızda bir çözelti beslenir. Bu iletken doğrudan 1–50 kV 
aralığındaki yüksek voltajlı bir güç kaynağına bağlanır ve çözeltiyi şarj etmek 
için bir elektrot görevi görür. Topraklanmış bir kollektör, genellikle katı metalik 
bir hedef veya topraklanmış folyo, yüksek yüklü damlacığı güçlü bir elektros-
tatik güce maruz bırakarak, polimer çözeltisini yüksek gerilimin uygulandığı 
metal uca doğru beslenmektedir. Uygulanan elektrik alanı polimer çözeltisinin 
yüzeysel gerilimini aştığında, Taylor konisinden püskürtülmekte, genleşmek-
te ve topraklanmış kollektöre doğru kararsız bir salınım yapmaktadır. Polimer 
püskürdükten sonra çözücü evapore olmakta ve katılaşmış nanofiberler toprak-
lanmış kollektör üzerinde, gözenekli tabaka formunda toplanmaktadır (Deitzel 
et al, 2001). Toplanan nanofiber tabaka, genellikle oda sıcaklığında veya etüvde 
istenen sıcaklıkta kurumaya bırakılmaktadır.

Nanofiberler genellikle 100 nm’ye eşit veya daha küçük bir çapa ve 100: 
1’den büyük bir en boy oranına (Zhou ve Gong 2008) sahip tek boyutlu, esnek 
katı nano malzemeler olarak tanımlanır.
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Şekil 3. Tipik Bir Elektrospinning Düzeneği

Submikron ve nanofiberler sadece filtrasyon için çok yönlü bir malzeme 
grubu değildir (Barhate ve Ramakrishna 2007), aynı zamanda rejeneratif tıpta 
(Ramakrishna et al, 2010), doku mühendisliğinde (Pham  et al, 2006), ilaç da-
ğıtımında (Sill ve Von Recum 2008), ileri tekstiller (Lee ve Obendorf 2007), 
kontrasepsiyon (Ball et al, 2012) ve sensörler (Choi et al, 2009a) gibi geniş kap-
samlı uygulamaları vardır; Nanofiberlerin mikro fiberler üzerindeki en önemli 
avantajlarından biri, mikro fiberlere kıyasla nanofiberlerin 1000 katına kadar çı-
kabilen yüzey alanıdır. Ayrıca, nanofiber membranın gözenekliliğinin yanı sıra 
fiber gözenekliliği, morfolojisi, yüzey kimyası, mekanik performansı, solvent 
direnci nanofiber tabakanın performansını etkileyebilir. 

Elektrospinning prosesinde çok çeşitli polimerler kullanılmaktadır bunlar-
dan bazıları; Naylon-6, selüloz asetat (CA), poli (vinilalkol) (PVA), poliakrilo-
nitril (PAN), polietilen tereftalat (PET), polistiren (PS), polietersülfon (PSF), 
poliüretan (PU) ve poliviniliden florür (PVDF). 

Diğerlerinin yanı sıra ivme, voltaj, nem, sıcaklık, çözelti konsantrasyonu ve 
bileşimi gibi değişkenleri değiştirerek fiber özellikleri kontrol edilebilir (Deitzel 
et al, 2001). Bununla birlikte, bu düzenek bazı doğal dezavantajlara sahiptir, 
örneğin; nanofiberlerin yerleşimi her zaman rastlantısaldır, fiber materyal ya tek 
bir malzemedir ya da homojen bir karışımdır. İşlem şırınganın içinden çözelti-
nin akış hızıyla sınırlıdır ya da hızlı kuruyan veya yüksek viskoziteli polimerler 
için sınırlayıcı olabilir (Leach et al, 2011). 
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Şekil 4. Bir Nanofiber Tabakaya Ait SEM Görüntüsü

Nanofiberler, çok küçük boyutlara sahip olduğundan ötürü ilave fonksi-
yonlar sağlamak amacıyla eklenen nanopartiküller için mükemmel bir substrat 
olabilmektedir. Bu nanopartiküllerden bazıları; Karbon nanotüp (CNTs), grafen, 
gümüş (Ag) nanopartikül, titanyum dioksit (TiO2) nanopartikül, demir oksit gibi 
birçok nanopartikül (NPs) olarak sıralanabilir. Bu nanopartiküller elektrospin-
ning öncesinde polimer çözeltisi içerisinde direkt olarak nanofiber üzerinde/
içinde yer alabilmektedir. Yüksek hidrofobisite, yüksek yüzey alanı, yüksek 
akı, yüksek gözeneklilik ve kontrol edilebilir gözenek boyutu, yüksek daya-
nım/ağırlık oranı, uygun membran kalınlığı ve mekanik dayanımının iyi olması 
elektrospinning yöntemi ile hidrofobik nanofiber membran üretimini avantajlı 
kılmaktadır. 

Elektrospinning yöntemi ile membran üretimini etkileyen parametrelere 
bakıldığında üç ana başlık altında incelenebilmektedir. Bunlar çözelti paramet-
releri, proses parametreleri ve diğer parametrelerdir. 

Çözelti parametreleri bazında ele alınacak olursa; konsantrasyon, viskozite, 
molekül ağırlığı, iletkenlik, yüzey gerilimi gibi parametrelerin önemli olduğunu 
söylemek mümkündür. Çözeltideki çok düşük konsantrasyon fiberlerin üzerin-
de boncukların oluşumuna neden olabilirken, yüksek konsnatrasyon da daha 
büyük çaplı fiberlerin oluşmasına sebep olabilmektedir. Viskozite, polimer kon-
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santrasyonuna ve molekül ağırlığına bağlıdır. Çok yüksek viskozitelerde, fiber 
oluşumu güç olmakta ve elektrospinning ile membran üretimi süresince iğneler 
tıkanabilmektedir. Düşük viskoziteli veya daha seyreltik çözeltilerde, kesikli 
fiber yapısı ve boncuk oluşumu gözlenmektedir. Polimerin moleküler ağırlığı 
elektrospinning ile membran üretim yöntemini etkileyen bir diğer parametredir. 
Düşük molekül ağırlıklı polimerler daha fazla boncuk oluşumuna neden olabil-
mektedir. Yüksek molekül ağırlıklı polimerlerler ile daha yumuşak ve daha bü-
yük fiberler üretilebilmektedir. Yüksek iletkenliğe sahip çözeltiler ile daha ince 
fiberler üretilmektedir. İletkenliğin artması, yük taşıma yeteneğini arttırmakta, 
böylece elektrik alanına maruz kaldıkça uzama daha fazla olmaktadır. Birçok 
çalışmada çözeltinin iletkenliğini artırmak için tuzlar ilave edilmektedir. Düşük 
iletkenliğe sahip çözeltilerde, elektrik alan altında fiberlerdeki uzama yetersiz 
olmakta bu da boncuk oluşumuna sebep olmaktadır.

Bir çözeltinin yüzey gerilimi çoğunlukla kullanılan çözücünün tipine bağ-
lıdır. Genellikle, düşük yüzey gerilimi, düşük elektrik alanlarında pürüzsüz ve 
tekdüze fiberler üretebilmektedir. Yüzey geriliminin artması ile damlacık ve 
boncuk üretimi artabilmektedir. Çözeltinin yüzey gerilimi, farklı oranlarda fark-
lı çözücüler veya karışımları kullanılarak ayarlanabilmektedir. 

Elektrospinning ile membran üretimini etkileyen proses parametreleri ise; 
uygulanan voltaj, çözelti besleme hızı, kollektör ve iğne mesafesi’dir.  

Polimer çözeltisi genellikle besleme hızının kontrol edilebildiği bir şırınga 
pompası kullanılarak beslenmektedir. Besleme hızının fiber oluşumuna etkisi, 
kullanılan polimer türü ve polimer çözeltisi özelliklerine bağlı olarak değişebil-
mektedir. Daha düşük evoporasyon süresi sağlamak ve düzgün lifler elde etmek 
için genellikle 1 mL/sa ‘in altında besleme hızları uygun olmaktadır. Yüksek po-
limer besleme hızlarında fiberler üzerinde boncuk oluşturabilmekte, çok düşük 
besleme hızlarında ise fiber üretimleri sürekli olmayabilir.

Elektrospinning işlemini başlatmak için polimer çözeltisinin belirli bir eşik 
gerilimine ulaşması gereklidir, bu eşik gerilim değerinin aşıldığı noktada proses 
başlar. Elektrospinning, 1 ila 50 kV arasında uygulanan voltajlarda gerçekleşti-
rilmektedir. Genel olarak, besleme çözeltisi ile kollektör arasındaki potansiyel 
farkın artmasıyla, fiber çapının azaldığı ve daha sonra voltaj yükseldikçe arttığı-
nı gözlemlenmiştir Uygulanan voltajın fiber oluşumuna etkisi, ile ilgili literatür-
de pek çok çalışma bulunmaktadır. Beslenen polimer çözelti miktarının artması 
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nedeniyle, daha yüksek gerilimde daha büyük çaplı liflerin oluşumu gözlen-
mektedir. Gerilimin etkisinden ziyade elektrik alanının gücünü kullanmak ve 
gözlemlemek daha iyi bir yol olabilmektedir.

Kollektör, sistemde elektrik alanı sağlamak için topraklanmış olmalıdır. En 
yaygın iki kollektör tasarımı plaka ve döner tamburdur. Daha büyük fiber üre-
timi ve daha homojen bir kalınlık için genellikle döner tambur kollektörü kul-
lanılmaktadır. Alüminyum folyo doğrudan toplayıcı olarak kullanılabilmektedir 
ya da elektrospinningden sonra nanofiber membranın alınmasını kolaylaştırmak 
için iletken kollektör alüminyum folyo, teflon veya fırın kâğıdı ile kaplanmak-
tadır. 

Kollektör iğne mesafesi, uygulanan voltajla birlikte elektrik alanının kuv-
vetini etkilemektedir. Kollektöre ulaşmadan önce fiberlerin uzaması ve kuruma-
sı adına yeterli zaman bırakmak için, püskürtme ucu ile kollektör arasında yeteri 
kadar mesafe bırakılmalıdır. Kısa mesafelerde, fiber oluşumu gözlenmezken, 
çözücülerin ve katılaşmamış fiberlerin bulunmasından dolayı kollektör üzerinde 
ıslak bir film oluşmaktadır. Bununla birlikte, çok uzak kollektör iğne masafesin-
de, boncuk oluşumuna sebep olmaktadır. Uygun aralıkta bir mesafede, kollektör 
üzerinde pürüzsüz ve silindirik fiberler oluşarak, fiberlerin uzaması ve kuruması 
için yeterli zaman oluşmaktadır.

Bu parametrelere ilave olarak sıcaklık, nem oranı ve son iyileştirme de pro-
sesi etkileyen diğer parametrelerdir. Sıcaklığın artması fiber çapının artmasına 
neden olabilmektedir. Kalan çözücülerin nanofiber tabaka üzerinden uzaklaştı-
rılması amacıyla evapore edilmesi için etkili kurutma yapılarak son iyileştirme 
uygulanabilmektedir.

Elektrospinning sırasında çevrenin sıcaklık ve nemi, ortaya çıkan fiber 
morfolojisini ve yapısını etkileyebilmektedir. Yüksek sıcaklık, genellikle daha 
ince bir fiber yapısına neden olurken, yüksek nem daha fazla gözenekli fiber 
yapısına neden olmaktadır. Düşük nemde, püskürtme ucundan çözücünün gide-
rilmesine kıyasla daha hızlı buharlaşma hızına ulaşılabilmektedir. Bu nedenle, 
elektrospinning işlemi sırasında nem dikkate alınmalıdır.

Elektrospinningden sonra kurutma sıcaklığı ve nem de oluşan fiberleri 
etkilemektedir. Kurutma sıcaklığı, kullanılan çözücünün kaynama noktasının 
altından olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda fiberlerin kurutulması, kalıntı 
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çözücülerin kaynama ihtimalinden dolayı fiberlerin yüzeyinde veya içerisinde 
gözeneklerin oluşmasına sebep olabilmektedir. 

Membranın istenen morfolojisi ve özellikleri, solüsyonun ve proses para-
metrelerinin kontrolü ile yapılabilmektedir. Elektrospinningteki en büyük zor-
luk, arzu edilen morfolojilere ve özelliklere sahip nanofiberler elde etmek için 
bu parametrelerin optimize edilmesidir (Tijing et al, 2014).

Şimdiye kadar, elektrospun olan en yaygın malzeme kategorisi, hem sen-
tetik hem de doğal (orta ve yüksek moleküler ağırlıklı) polimerlerdir (Sell et 
al, 2010) Elektrospinningte çok çeşitli polimerler kullanılır; bununla birlikte, 
belirli polimer / çözücü sistemleri, genellikle uygun moleküler ağırlığı (ve do-
layısıyla viskozitesi), iletkenliği ve çözücünün uçuculuğu nedeniyle daha yay-
gındır. Bunlar poliüretanlar, poliamidler, polyester, poli (etilen oksit), polisti-
ren, poli (vinil pirolidon), poli (metilmetakrilat), poli (vinil alkol) (PVA), poli 
(laktik-ko-glikolik asit) poliakrilonitril ve poli (kaprolakton) ve aynı zamanda 
kitosan gibi biyolojik polimerler, ipek fibroin, kollajen ve jelatin şeklindedir 
(Burke et al, 2015).

SONUÇ 

Çağımızın su sıkıntısı gibi en kritik sorunlarından birini çözmek için çok 
sayıda büyük ölçekli tesis inşa edilmiştir. Farklı uygulamalara yönelik memb-
ran üretim tekniklerindeki etkileyici gelişmelere rağmen, membran bilimcile-
rin önümüzdeki yıllarda, özellikle de iki açıdan önemli çalışmaları yürütmeleri 
beklenmektedir. Birincisi, membran üretiminin temel mekanizmalarını daha 
iyi anlamaktır. Bu bölümde gösterildiği gibi, membran üretim sürecini kont-
rol edebilmenin ve membran özelliklerini ayarlayarak her uygulama için en iyi 
performansı gösteren membranları elde edebilmenin tek yolu budur. İkincisi, 
büyük ölçekli membran üretim tesislerinin potansiyel çevresel etkileri ile ilgili 
endişelerle bağlantılıdır. Yaygın olarak kabul edildiği gibi, membran prosesleri 
daha sürdürülebilir ve daha düşük çevresel etkiye sahip proseslerdir. Bununla 
birlikte, bunların hazırlanması genellikle önümüzdeki birkaç yıl içinde yasak-
lanması beklenen toksik çözücüleri gerektirir. Dahası, polimerlerin çoğu yağdan 
türetilmiştir. Bu nedenle, araştırmacıların görüşüne göre, membran teknoloji-
siyle konvansiyonel süreçlere yeşil ve sürdürülebilir alternatifler elde etmenin 
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tek yolu, düşük çevresel etkili çözücüler aramanın yanı sıra biyopolimerlerin 
kullanımına yönelik araştırmaları teşvik etmektir.
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ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSU 
ARITIMI

Aysu HAMZAKADI1, F. İlter TÜRKDOĞAN2

1-2Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul / Türkiye

Öz: Klasik aktif çamur sistemlerine nazaran, ekonomik açıdan işletme ma-
liyeti düşük ve bitki köklerinin kullanılması dolayısıyla daha estetik değer sunan 
Organik Teknolojilerle Atıksu Arıtımı, arıtım teknolojisinde reaktör bazlı komp-
leks proseslerin sistematik uygulamasının ilk örneğidir. Sistemin temel amacı, 
kirleticilerin tüketilmesi için binlerce tür organizmanın bitkinin köklerinde ve 
suni medya üzerinde yaşatılarak, gerekli şartları oluşturmaktır. Ayrıca kaskatlı 
yapısı sayesinde, her bir kademede özel olarak adapte olmuş ekosistem oluştu-
ğundan, kirleticilerin bozunması azami düzeye çıkmaktadır. Geleneksel atıksu 
arıtma tesisleri büyük ve kokulu sistemler olduğundan, yerleşim  merkezleri-
nin dışına inşa edilmektedir. Bu durum, büyük altyapı gereksinimleri ve daha 
yüksek arıtma maliyetleri doğurmaktadır. Araştırmalar küresel arıtma maliyet-
lerinin %90’ından fazlasının borulara harcandığı göstermektedir. Artan arazi 
değerleri ve su kıtlığıyla birlikte, sürdürülebilir su yönetiminin nüfus merkezle-
rinde yerinde arıtma ve su geri dönüşümünü içermesi gerektiği açıktır. Organik 
Teknolojilerle Atıksu Arıtımı, kentsel alanlar için atıksu arıtımına son derece 
yaratıcı bir yaklaşım getirmektedir. Tesislerde doğal bitki köklerinden yararla-
nılması veya yapay kök yapıları üzerinde aktif biyofilmlerin kullanılması çamur 
oluşumunu engellemekte ve koku problemini ortadan kaldırmaktadır. Buna ek 
olarak, arıtmada bitkilerin kullanılması botanik bahçe görünümü sunduğundan, 
estetik açıdan hoş bir görüntü oluşmaktadır. Avantajları arasında daha az karbon 
salınımı, daha az çamur oluşumu ve daha temiz su üretimi olmakla birlikte, en 
temel dezavantajı, sistemde kullanılan biyofiber medyanın yatırım maliyetinin 
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diğer klasik arıtma proseslerine nazaran daha fazla olmasıdır. Öte yandan, suni 
biyofiber medyayla ilgili çalışmaların yapılarak geliştirilmesi, maliyetin azal-
tılmasını sağlayacak ve sistemin dünya çapında daha fazla tercih edilebilir bir 
proses haline gelmesine katkıda bulunacaktır.

WASTEWATER TREATMENT WITH ORGANIC 
TECHNOLOGIES

Abstract: Compared to conventional activated sludge systems, Wastewater 
Treatment with Organic Technologies is the first example of systematic appli-
cation of reactor-based complex processes in its economy, with low operating 
costs and more aesthetic values due to the use of plant roots. The main purpose 
of the system is to create the necessary conditions by consuming thousands 
of species of organisms on the roots of the plant and artificial media for the 
consumption of pollutants. In addition, thanks to its cascaded structure, the de-
composition of pollutants is maximized as a specially adapted ecosystem is for-
med at each stage. Since traditional wastewater treatment plants are large and 
fragrant systems, they are only built out of population centers. This results in 
large infrastructure requirements and higher treatment costs. When we look at 
researches, it is observed that more than 90% of global treatment costs are spent 
on pipes. With increasing land values and water scarcity, it is clear that sustai-
nable water management should include on-site treatment and water recycling 
at population centers. The use of natural plant roots in plants or the use of active 
biofilms on artificial root structures prevents sludge formation and eliminates 
odor problems. In addition, the use of plants in the treatment offers a botanical 
garden view, aesthetically pleasing image. While its advantages include less 
carbon emissions, less sludge formation and cleaner water production, the main 
disadvantage is that the investment cost of the biofiber media used in the system 
is higher than in other conventional treatment processes. On the other hand, 
the development of studies on artificial biofiber media will reduce the cost and 
contribute to the system becoming a more preferable process worldwide.

GİRİŞ

Organik teknolojilerle atıksuyun arıtımı ve geri kazanımı, dünya çapında 
yenilikçi çözümler sunması ve kentsel su sorunlarını ele alarak, suyu verimli bir 
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şekilde kullanmak için farklı bir yaklaşımı öngörmesiyle, özellikle son 20 yılda 
revaçta olan bir sistem haline gelmiştir. Sistemde doğal biyomedya olarak bitki 
kökleri, suni biyomedya olarak ise Biyofiber Medya kullanılmaktadır. Organik 
teknolojilerle arıtım kullanılan diğer doğal proseslerle kıyaslandığında, yatırım 
maliyetinin yüksek olmasına karşın, enerji ve çamur miktarı bakımından bir-
çok avantajlar sunmakla birlikte, aynı zamanda önemli ölçüde maliyet tasarrufu 
da sağlamaktadır. Organik teknolojilerle atıksu arıtımı, yerleşim yerlerindeki 
altyapı maliyetlerini düşürmek ve yeniden arıtılan atıksuyun geri dönüşümünü 
kolaylaştırmak için, uyum içinde iç içe çalışan, yer ve enerji bakımından verimli 
biyolojik atıksu arıtma tesisi şeklinde hizmet vermektedir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR BİLGİSİ

Yapay sulak alanlar, atıksuların arıtılmasına yardımcı olacak sulak alan bit-
ki örtüsü, toprak ve ilgili mikrobiyal toplulukları içeren doğal süreçleri kullan-
mak üzere tasarlanmış ve inşa edilmiş mühendislik sistemleridir. Genel anlamda 
inşa edilmiş sulak alanların sınıflandırılması bitki örtüsü türü, hidroloji ve yüzey 
altı sulak alanların akış yönü şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Atıksu arıtımı 
için sulak alan makrofitlerinin kullanıldığı ilk deneyler, 1950 yıllarının başında 
Almanya’da Käthe Seidel tarafından Plön’deki Max Planck Enstitüsü’nde ger-
çekleştirilmiştir. Seidel daha sonra, fenol atıksular, sütlü atıksular veya hayvan 
atıksuları dahil olmak üzere çeşitli atıksuların arıtımı için sulak alan bitkilerinin 
kullanımına yönelik çok sayıda deneme yapmıştır. O zamandan bu yana inşa 
edilen sulak alanlar, çeşitli atıksu türleri için güvenilir bir atıksu arıtma tekno-
lojisine dönüşmüştür. Kuzey Amerika’da yapay sulak alan teknolojisi 1960’la-
rın sonunda ve 1970’lerin başlarında atıksu arıtımı için doğal sulak alanların 
ekolojik mühendisliği ile başlamıştır. Bu arıtma teknolojisi Kuzey Amerika’da 
sadece kent atıksuları için değil, her türlü atıksu için kabul edilmektedir. Daha 
iyi bir performans elde etmek için çeşitli tipte sulak alanlar hibrit sistemlerle 
birleştirilebilmektedir. Hibrit sistemler ilk olarak Fransa’da ve Birleşik Kral-
lık’ta kurulmuştur. Halihazırda, dünya çapında birçok ülkede hibrit yapılı su-
lak alanlar faaliyet göstermektedir ve özellikle amonyak azotu ve toplam azot 
gideriminde başarılı sistemlerdir. Organik Teknolojilerle Atıksu Arıtımı, Sabit 
Yataklı Aktif Çamur (FBAS) teknolojisini benimseyen bir sistem olmakla bir-
likte, arıtma prosesinde, atıksudaki kirletici maddeleri metabolize eden çeşitli 
sabit filmli bakteri kültürü için sabit bir yaşam alanı sağlamak üzere doğal ve 
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mühendislik ortamlarının kullanılmasını destekleyen hibrit sistemlerdir. Bu or-
ganizma populasyonları, Aktif Çamur veya Hareketli Yataklı Biyofilm Reaktör 
(MBBR) gibi geleneksel teknolojilerde olduğu gibi sabit hareket halinde olmak 
yerine, reaktörlerin içindeki sabit yataklı ortamlarda ekli bir biçimde yaşamak-
tadırlar. Sabit yaşam alanının sağlanması, zengin çeşitlilik gösteren ve sağlam 
bir biyofilmin, reaktörlerin içinde büyümesine ve gelişmesine izin vermektedir. 
Sonuç olarak sistemde, konvansiyonel teknolojilere göre çok daha az yer işgal 
edilmekte, önemli ölçüde besin giderilmekte, enerji verimliliğine dikkat edil-
mekte ve esneklik konusunda özen gösterilmektedir. Çalışma kapsamında, sis-
tem ile ilgili geçmiş uygulamalara yer verildikten sonra, Organik Teknolojilerle 
Atıksu Arıtma sisteminin temel prosesi açıklanacak, sistem içerisinde yer alan 
temel üniteler ile ilgili bilgiler verilecek, giderim mekanizmaları, avantajları ve 
uygulama alanları açıklanacaktır. Bu çalışmanın yapılmasındaki temel amaç, 
teknolojideki gelişmelerden yararlanılarak geleneksel atıksu arıtma sistemlerine 
nazaran yeni bir yaklaşım sunmak ve bu konuyla ilgili olarak gerekli eksiklikleri 
tespit ederek, daha fazla gelişme gösterilmesinin teşvikini sağlamaktır (Davis 
1995, Vymazal 2010).

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSU ARITMA SİSTEMİ İLE 
İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Organik Teknoloji, atıksuyun içindeki tüm organik madde ile birlikte azot 
ve fosfat eliminasyonunu kapsamaktadır. Bu teknoloji ile geleneksel biyolojik 
proseslere göre daha az çamur üretilmektedir. Arıtma tesisi ‘Doğal Biyofilm’ 
ve ‘Suni Biyotekstil’ üzerine kültürlenmiş sabit biyomedyaları kullanarak ça-
lışmaktadır. Önerilen sistem, askıda ve bitki köklerine yerleştirilen biyokütle 
ile birlikte suni medyayı kullanan seri reaktörlerin oluşturduğu Kademeli Sabit 
Film Arıtma Tekniğinin uygulamasıdır. Kademeli Sistem, her birinde sabit bi-
yofilmlerin yerleştirildiği bir seri biyolojik reaktörlerin oluşturduğu bir yapıdır. 
Bitki köklerinin biyofilm taşıyıcısı olarak kullanıldığı sabit biyofilm kültürleri-
nin yardımı ile gelen atıksuyun biyolojik olarak bozunması sağlanmaktadır. Re-
aktörlerin içine ayrıca ilave olarak biyofilm kültürleri özel biyotekstil taşıyıcısı 
içinde yerleştirilmektedir. Arıtma teknolojisinin bir parçası olarak reaktörler bir 
sera ile kapatılmaktadır. Giren atıksu kademelerde ilerledikçe, içindeki kirleti-
ciler tüketilmekte ve sonuçta biyofilm içine sabitlenmiş ekosistemin kompozis-
yonu reaktörden reaktöre kademeli olarak değişen kirletici konsantrasyonuna 
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adapte olmaktadır. Her bir kademede özel olarak adapte olmuş ekosistem oluş-
tuğundan kirleticilerin bozunması azami düzeye çıkmaktadır. Sistem işletme-
sinin gereği olarak biyolojik fosforun da arıtımı gerçekleşmekte ve bunun için 
askıda katı madde durumunda bulunan biyokütle aerobik ve anaerobik reaktör-
ler arasında düzenli olarak sirküle edilmektedir. Organik teknolojilerle atıksu 
arıtımının genel prosesine baktığımızda, sistemdeki reaktörler, gelen atıksuyun 
özelliklerine ve arıtılmış suyun kullanımına bağlı olarak, ön arıtma ünitesin-
den başlayarak son işlem ünitesine kadar kademeler halinde düzenlenmektedir. 
Atıksu bir reaktörden diğerine geçerken, her bir reaktörde olan farklı ekolo-
jik ortam içerisinde kirletici içerikleri yok olmakta ve ortamın enerji ihtiyacı 
karşılanmaktadır. Alt ekosistemlerdeki daha az enerjinin tüketilmesi ve daha az 
çamurun üretilmesi, arıtma verimini arttırmaktadır. Kompleks biyolojik prose-
sin uygun bir proses kontrol programı ile yönetilmesi neticesinde, tüm tasarım 
ünitelerinin ideal şartlara erişmesi sağlanmaktadır. Biyolojik arıtma ünitesinin 
belirlenmiş hedefine göre askıda ve sabit film biyokütlelerin yer aldığı iki pa-
ralel reaktör hattı önerilmektedir. Reaktörlerde biyofilm taşıyıcıları olarak bit-
ki kökleri ve biyotekstiller kullanılmaktadır. Şekil 1’de Organik Teknolojilerle 
Atıksu Arıtımı’nın genel prosesi verilmektedir.1

Şekil 1. Organik Teknolojilerle Atıksu Arıtma Tesisi’nin Genel Prosesi

1  Solution Overview, www.organicawater.com
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ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSU ARITMA SİSTEMİNİ 
OLUŞTURAN ELEMANLAR

Sabit Yataklı Aktif Çamur Sistemi
Sabit Yataklı Aktif Çamur (FBAS) sistemi, atıksudaki kirleticileri metabo-

lize eden bakteriyel kültürleri için bir yaşam alanı sağlamak üzere doğal ve mü-
hendislik ortamlarının kullanılmasını destekleyen bir Sabit Film Aktif Çamur 
sistemidir. Şekil 1’de görülen Organik Madde Ardışık Reaktörü, Sabit Yataklı 
Aktif Çamur sistemini temsil eden ürünler arasındadır. Bu sistemdeki organiz-
ma popülasyonları, Aktif Çamur veya Hareketli Yatak Biyofilm Reaktörleri 
(MBBR) gibi geleneksel çözümlerde olduğu gibi sabit hareket halinde olmak 
yerine, reaktörlerin içindeki sabit yataklı ortamlarda ekli bir formda yaşamakta-
dırlar. Sabit bir yaşam alanı, biyofilmin reaktörlerin içinde büyümesini ve geliş-
mesini sağlamaktadır. Bu durum ise, geleneksel yaklaşımlarla kıyaslandığında, 
daha az alanda önemli ölçüde geliştirilmiş besin giderimi, enerji verimliliği ve 
esneklik sunmaktadır. Şekil 2’de aerobik reaktör tankı gösterilmektedir (Fixed-
Bed Biofilm Activated Slduge (FBAS), www.organicawater.com).

Şekil 2. Aerobik Reaktör Tankı

Entegre Sabit Filmli Aktif Çamur Sistemi (IFAS) 

Organik Teknolojilerle Atıksu Arıtma işlemi, canlı organizmaların kullanı-
mı ve Entegre Sabit Filmli Aktif Çamur sistemi ile doğal ve yapay biyomedya 
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kullanımı sayesinde atıksudaki kirleticileri metabolize ederek, bakteri kültürü 
için bir yaşam alanı sağlamaktadır. IFAS sistemi tipik olarak konvansiyonel ak-
tif çamur sistemlerine göre güçlendirici bir çözüm olarak kurulmaktadır. Bu-
nunla birlikte, uzun süreli operasyonel maliyet tasarrufu sağlayarak, ince ka-
barcıklı havalandırma sistemleriyle tam uyumluluk içinde çalışmaktadır. Sabit 
bir yaşam alanı sağlayan farklı ve güçlü biyofilm, reaktörlerle büyümeye ve 
gelişmeye izin vermektedir. Böylece, tüm konvansiyonel yaklaşımlara göre, çok 
daha az alanda önemli ölçüde besin giderimi, esneklik, enerji verimliliği ve uy-
gun maliyetli bir arıtım sağlanmaktadır. IFAS sistemleri çöktürme tankındaki 
sıkıştırılmış katı etkisini azaltarak, gelişmiş bir performans sunmaktadır (Mcqu-
arrie, Shaw 2004).

Organik Madde Ardışık Reaktörü

Reaktörler, girişteki ve çıkıştaki suyun özelliklerine bağlı olarak, başlangıç 
adımları ve son cilalama adımlarıyla kademeli bir şekilde düzenlenmektedir. Su, 
diğer bir reaktörden akarken farklı ekolojilerden geçmekte ve reaktörlerin her 
bir kirleticilerin muhtelif bileşenleri ayrıştırıldığında ya da enerji olarak kulla-
nıldığında başka bir yol seçilmektedir. Böylece, daha az enerji kullanılarak ve 
daha az çamur üretilerek alt ekosistemlerinde gelişmiş giderim verimliliği sağ-
lanmaktadır. Karmaşık biyolojik sistemde ideal koşuları korumak için gerekli 
tüm mühendislik bileşenleri özel proses kontrol yazılımı tarafından yönetilmek-
tedir. Çoğu durumda, Toplam Askıda Katı Madde (TAKM)’nin düşük miktarı ve 
sistemden çıkarılan çamurun bileşimi için Disk Filtreler kullanılmaktadır.

Biyolojik arıtmada kullanılan reaktörlerin sayısı ve boyutlarının bağlı oldu-
ğu faktörler aşağıda maddeler halinde verilmektedir.

•	 Giriş atık su özellikleri

•	 Çıkış atık su özellikleri

•	 Sıcaklık

•	 Tesis kapasitesi 

Organik Madde Ardışık Reaktörü,  arıtma prosesinin her aşamasında ayrı 
ekosistemlerin gelişimini optimize etmek için özel olarak tasarlanmış biyomo-
dülden oluşan bir kaskat yapılandırması ile düzenlenmektedir. Ön arıtmadan 
çıkan atıksu, biyolojik kaskattan geçerek, her bir reaktör için tasarlanan ‘Biyofi-
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ber Medya’ ve ‘Doğal Medya’ (bitki kökleri) ile besin içeriğinin tüketilmesi için 
bir kültür ortamı oluşturulmaktadır. Sonuç olarak, reaktörden reaktöre biyofilm 
değişiklikleri gösteren sabit ekosistem bileşiminin kaskat tasarımı, azalan besin 
konsantrasyonlarına göre belirlenmektedir. Böylece, kirleticilerin ayrışma ora-
nının maksimum seviyeyi izlemesi ve mümkün olduğunca az enerji kullanılma-
sıyla, ortamdaki atıksular arıtılmaktadır2

Organik Biyomodül

Organik Gıda Zinciri Reaktör sisteminin kalbi olan Organik Biyomodül, 
biyolojik reaktörlerde güvenli bir biçimde uyacak şekilde tasarlanmakta ve her 
biyomodül destek yapısı gibi davranmakla birlikte, bitkinin kökleri birincil bi-
yofilm taşıyıcı olarak kullanılmaktadır. Geliştirilmiş Biyofiber Medya, bitki 
köklerinin yapısını ve işlevini taklit etmek için tasarlanmaktadır. Sırayla kök 
yapıları gelişen bir ekosistemde ideal bir yaşam alanı sağlamak amacıyla, tipik 
geleneksel aktif çamur tabanlı sistemlerden, hem daha büyük (kübik reaktör 
hacminin metre başına 3-4x daha aktif biyokütle) hem de daha fazla tür çeşitli-
liği (4x daha fazla tür çeşitliliği) vardır. Şekil 3’te Organik Biyomodül ile ilgili 
bir görsel verilmektedir.

Şekil 3. Organik Biyomodül 

2  Organica Food Chain Reactor, www.organicawater.com
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Bu sistem, beklenmedik etki dalgalanmaları, şok-yükleme, işlevsel esnek-
lik ve yüksek dayanıklılık gibi durumlarda dahi çalışabilmekte ve kendi kendini 
düzenleyen ekosistem gelişimi ile sonuçlanmaktadır.  Buna ek olarak, biyomo-
düllerin kök yapıları üzerinde sabit ve iyi bir tutucu özelliğe sahip biyofilm 
ile prosesteki suda daha düşük askıda katı madde içeriği kullanılmaktadır. Bu 
düşük askıda katı madde içeriği, oksijen transfer verimini-sonuçlarını ve enerji 
tasarrufunu %30 oranında arttırmaktadır. Biyomodül, diğer aktif çamur tabanlı 
çözümlerle kıyaslandığında, %50 oranında daha az reaktör hacmiyle aynı sevi-
yedeki kirletici/besin uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Hacimdeki bu avantaj 
ile arazi, inşaat ve ekipman maliyetinden tasarruf edilmektedir.

Özellikleri ve Yararları:

•	 Doğal kök yapısı, işgal ettiği her bir metreküplük reaktör alanı için 
12.000 m boyutunda bir yüzey alanı sağlamaktadır. Biyofilm ve kökler arasın-
daki oksijen ve enzim transferi doğal olarak gerçekleşmekte ve Organik Biyo-
modül sayesinde biyofilm taşıyıcısı sistemdeki mikroorganizmalar için ideal bir 
habitat haline gelmektedir.

•	 Organik Biyomodül, birim Biyofiber Medya ortam başına 50.6 m2’lik 
bir yüzey alanı sağlamaktadır.3

Organik Disk Filtreler

Organik Disk Filtreler, biyolojik arıtma sonrası atıksuda kalan Toplam As-
kıda Katı Madde (TAKM) muhtevasını gidermek için özel olarak tasarlanmış 
mekanik bir bez filtrasyon cihazıdır. Organik Madde Ardışık Reaktörü’ndeki 
biyokütle, doğal bitki köklerine ve yapay biyofiber medyaya sabitlendiğinden, 
arıtma işleminde suyun toplam TAKM içeriği düşük olmakta ve bu da doğrudan 
biyolojik arıtma aşamasında sonra faz ayrımı için Organik Disk Filtreleri’nin 
kullanımına izin vermektedir. Disk Filtre’nin gelişmiş tasarımı, bir döner giriş 
tamburuna bağlı modüler sökülebilir kasetlerden yapılmış çoklu filtre diskle-
rinden oluşmaktadır. Yapılandırma, son derece düşük fiziksel ayak izi sağlayan 
filtreleme alanını en üst düzeye çıkarmakta ve arazi gereksinimini geleneksel 
ikincil arıtmaya kıyasla %90’a kadar azalmaktadır. Organik disk filtreleri, çok 
çeşitli atıksu TAKM limitlerinin performans gereksinimlerini karşılayabilmek-

3  Organica Biomodüle, www.organicawater.com
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tedir. Şekil 4’de Organik Disk Filtrelerin akış prosesindeki konumu ve görseli 
gösterilmektedir.4

Şekil 4. Organik Disk Filtrelerin Akış Prosesindeki Konumu ve Görseli

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSU ARITMA 
SİSTEMİ’NDEKİ EKOLOJİK DENGE

Ekolojik Denge: Yüksek arıtma veriminin elde edilmesi açısından sistemde 
bulunan birimlerin ve ekolojik sistemlerin iyi anlaşılması gerekmektedir. Su-
lak alanların ekolojisi ve karakteri belirlenirken iklim, akış hidroliği, prosesler, 

4  Organica Discfilter, www.organicawater.com
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bitki türleri ve atıksu karakteristik özellikleri önemli olmaktadır. Yapay sulak 
alanlardaki ayrıştırıcılar, mineralizasyon ve gazlaşma ile organik madde gideri-
minde önemli rol oynamaktadır. Öte yandan, biyokütle sentezi ve metabolik son 
ürünlerin üretilmesinden de sorumludurlar. Bu organizmaların sınıflandırılma-
ları aerobik, anaerobik ve fakültatif olarak ayrılmakta ve bu sınıflandırma ger-
çekleştirdikleri reaksiyon tipine bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca enerji kay-
naklarına ve karbon kaynağı olarak kullandıkları kimyasal bileşik tipine göre 
de sınıflandırılabilirler. Yapay sulak alanlarda en yaygın olarak kullanılan iki 
hidrolik konfigürasyon vardır.

1. Su akımının serbest bir yüzeye sahip olduğu sulak alanlar

2. Suyun yüzey altı akışlı olduğu sulak alanlar 

Kullanılan Bitkiler: Arıtma tesislerinde bitkilerle birlikte fauna ve diğer üst 
düzey organizmaların varlığı bazı avantajlar sağlamaktadır. Farklı yaşam form-
ları ile karmaşık bir ekosistemin oluşması besinlerin daha geniş bir spektrumda 
bozulmasını mümkün kılmaktadır. Bu sayede, çıkış suyundaki organik madde 
miktarı azaltılmakta ve amonyak giderimi daha yüksek verimle gerçekleşmek-
tedir. Sistemin çalışması esnasında bazı bitkilerin öldüğü görülebilmektedir. Fa-
kat doğada da olduğu gibi bazı bitkiler ölmekte ve yeni fideler belirmektedir. 
Bu yüzden ölü bitki materyalinin çıkartılması, işletimin rutin bir parçasıdır ve 
önemli bir bakım gerektirmemektedir. Sistemde bitki türleri olarak saz, kamış, 
su mercimeği ve su sümbülü gibi saçak köklü sucul bitkiler kullanılmaktadır. 
Sistem içerisinde bitki köklerine yerleştirilen biyomedya olmasına rağmen, su 
mercimeği ve su sümbülü gibi bitkilerin kökleri atıksuyu arıtarak tarımsal alan-
da kullanılabilir hale getirmektedir. Aynı zamanda sulak alan bitkileri oldukla-
rından, kış mevsiminde üst kısımları mevcut hava koşullarından dolayı kurusa 
da, kökleri dört mevsim işlevini yapmaya devam etmektedir. Bitki seçimi ile 
ilgili kriterler aşağıda maddeler halinde verilmektedir. 

•	 Sulak alan toleransı 

•	 Kapsamlı kök sistemi

•	 Hidrokültür için uygunluk

•	 N aşırı yük toleransı

•	 P aşırı yük toleransı

•	 Atıksu toleransı
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•	 Uygun yükseklik

•	 Uygun genişlik

•	 Haşere ve yoğunluk toleransı

•	 Estetik değer

Reaktörlerin tepesindeki bitki popülasyonu, bireysel bitkiler dışındaki tür-
lerin bir kombinasyonudur. Tasarımlarda genel olarak yerel flora entegrasyo-
nuna özen gösterilmektedir. Organik teknolojilerde kullanılan bitkilerin genel 
özellikleri, arıtma prosesindeki ve habitattaki önemi ile işletme durumlarına ait 
bilgiler aşağıdaki Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Sulak Alanlarda Kullanılan Bitkilerin Özellikleri

Bitki Tipi Arıtmadaki 
Fonksiyonları

Habitat için Önemi Dizayn ve İşletme 
Durumları

Su Mercimeği
Nilüfer
Bataklık Out
Su Kamışı
Saz

-Besinlerin alı-
mını sağlar

-Alg gelişmesini 
geciktirir

-Gün boyunca 
suya oksijen 
sağlar

-Arıtılmış 
flokülasyon ve 
sedimentasyon 
sağlar

-Su içindeki bitkiler 
için güneş ışığını 
bloke eder

-Hayvanlar için 
sığınak ve yiyecek 
sağlar 

-Atmosferden 
oksijen difüzyonunu 
sınırlar

-Estetik güzellik 
sağlar

-Bitki tipine göre, 
su derinliği dizayn 
edilmelidir

-Su derinliği, seçilen 
özel türler için 
optimum aralıkta 
olmalıdır

Biyofilm taşıyıcısı olarak kullanılan bitkilerin sağladığı avantajlar:

•	 Sentetik taşıyıcı medya ile kıyaslandığında bitki kökleri çok daha yük-
sek mertebelerde yüzey alanı sağlamaktadır; sonuç doğal olarak daha 
büyük miktarda biyokütle oluşmaktadır. 

•	 Bitki kökleri tıkanmaya sebep olmayacağı için işletme emniyeti de daha 
yüksektir.
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•	 Bataklık bitkileri (sazlar, otlar vb.) oksijeni köklerine aktardığından bi-
yofilm aktivitesini arttırmakta ve havalandırma maliyetini azaltmakta-
dır.

•	 Bitki kökleri kompleks eko-sistem için bir yaşam ortamı oluşturduğun-
dan , beslenme fazları arasındaki kütle ve enerji transferini optimize et-
mekte, ve sonuç olarak daha az çamur üretimine ve dolayısıyla daha 
küçük reaktör hacimlerine ulaşılabilmektedir. 

•	 Organik Teknolojiler’de hem kök yüzeyinde hem de sentetik biyotekstil 
üzerinde yetiştirilen biyofilm piyasada kullanılan diğer biyofilm taşıyı-
cılarına oranla  miktar ve yapısal olarak çok daha zengindir.  

•	 Gevşek biyofilm yapısı derindeki tabakalarda süren kütle transferini ko-
laylaştırmakta ve böylece arıtma performansını arttırmaktadır.5

Mikroorganizmalar: Sulak alanlardaki ekolojik yaşamlar, enerji dönüşüm-
lerini gerçekleştirebilmek amacıyla mikroorganizmalara ihtiyaç duymaktadır. 
Besinlerin ve organik maddelerin bozunmaları ve mineralizasyonları mikro-
organizmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Aerobik sistemlerde organik 
maddenin aerobik mikroorganizmalarla gerçekleşen tam mineralizasyonu so-
nucu karbondioksit ve su oluşmaktadır. Aerobik bakteriler çoğunlukla arıtma 
tesislerinde havalandırılmış ortam olarak bilinen yerlerde kullanılmaktadır. Bu 
tip bakteriler, atıksudaki kirleticileri indirgemek için su içinde serbest oksijeni 
kullanır ve daha sonra büyümek ve çoğalmak için kullanabileceği enerjiye dö-
nüştürürler. Doğru bir şekilde kullanılabilmeleri için sisteme mekanik olarak 
oksijen eklenmelidir. Anaerobik bakteriler normak koşullarda atıksu arıtımında 
kullanılmaktadır. Bu bakterilerin arıtımındaki başıca rolü, çamur hacmini azalt-
mak ve bundan kaynaklanan metan gazını üretmektir. Bu tip bakterilerin aero-
bik bakterilerden daha fazla tercih edilmelerinin nedeni, metan gazı üretmeleri 
ve daha sonrasında bu üretilen metan gazının alternatif bir enerji kaynağı olarak 
kullanılabilir olmasıdır. Oksijen yoğunluğunun olduğu durumlarda anaerobik 
prosesler gerçekleşmektedir. Fakültatif mikroorganizmalar, bulundukları orta-
ma bağlı olarak aerobik ve anaerobik olarak değişebilen bakterlerdir. Alt akımlı 
sistemlerde aerobik prosesler genel olarak köklerin etrafında veya kök yüze-
yinde meydana gelmektedir. Atıksudan azot gideriminin ana prosesleri, aerobik 
şartlarda nitrifikasyon ve anoksik şartlarda denitrifikasyondur. Azot gazı, azot 

5  Botany and Wastewater, www.organicawater.com
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bağlayıcı enzim içeren mikroorganizmalar tarafından organik azota dönüşmek-
tedir. Bu işlem, bakteriler ve mavi-yeşil algler tarafından anaerobik veya aero-
bik şartlarda meydana gelmektedir. Sulak alanlardaki azot fiksasyonu, bitkile-
rin gövde ve yapraklarının yüzeylerinde meydana gelmektedir. Buna ek olarak 
sulak alanlardaki fosfor giderimi de mikroorganizmalar tarafından çözünebilir 
formlara dönüşmektedir. Algler, sulak alan sistemlerinde arıtma performansına 
etki eden faktörler arasındadır. Güneş ışığını ve havalanmayı bloke eden canlı 
bir örtü tabakası oluşturarak, su kütlesine ışığın ve oksijenin nüfuz etmesini 
engellemektedir. Bu durum ise, suda düşük miktarlarda çözünmüş oksijen se-
viyelerinin oluşmasına neden olmaktadır. Sulak alanlardaki atıksu arıtımında 
patojen özellikli mikroorganizmaların giderimi de verimli oranlarda sağlanabil-
mektedir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, koliformların %90’ından fazlası ve 
fekal streptokokların %80’inden fazlasının giderildiği gözlemlenmiştir. Halofit-
ler gibi bitki türlerinin E-coli patojenleri üzerinde bakterisidal etkileri olduğu da 
tespitler arasındadır (Çiftçi, Kaplan, Köseoğlu, Karakata, Kitiş 2007).

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE KİRLETİCİ GİDERİMİ

Organik Teknolojilerle atıksudaki kirleticilerin giderim mekanizmalarına 
ait bilgiler Tablo 2’de verilmektedir.

Tablo 2. Kirlilik Parametreleri ile Giderim Mekanizmaları

Parametre Giderim Mekanizması

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Biyolojik arıtma, Çöktürme

Askıda Katı Madde (AKM) Çöktürme, Süzme

Azot Amonyaklaşma, Nitrifikasyon, Denitrifikas-
yon, Bitki kullanımı

Fosfor Çötürme, Adsorpsiyon, Bitki kullanımı

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Giderimi

Biyolojik oksijen ihtiyacı, aerobik koşullar altında organik maddenin ay-
rışması sırasında bakterilerin tükettiği oksijen miktarının bir ölçüsüdür. Sulak 
alanlardaki BOİ giderimi, aerobik bakteriler tarafından biyolojik prosesler içe-
risinde gerçekleşmektedir. Genel olarak biyolojik bozunma reaksiyonları, bitki-
lerin su altında kalan bölümleri ile dip birikintilerinin yüzeylerinde olmaktadır. 
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Bitkilerin yapraklardan kök bölümlerine taşınan oksijen ile biyolojik reaksiyon-
lar, ortamın çeperlerinde ve bitkilerin su altında kalan kısımlarında oluşan biyo-
film tabakalarında gerçekleşmektedir. 

Askıda Katı Madde (AKM) Giderimi

Sulara çeşitli nedenlerle karışıp, suda bulanıklığa sebep olan ve zaman-
la çökmeyen maddeler Askıda Katı Maddeler olarak tanımlanmaktadır. Genel 
olarak giderimleri için fiziksel prosesler kullanılmaktadır. Arıtma verimini et-
kileyen faktörler arasında partikülün çökme hızı ve sulak alanın boyu gibi pa-
rametreler vardır. Sulak alanlarda AKM giderimi bitki kök ve gövdelerindeki 
filtreleme etkisi ve suyun akış hızının azaltılmasından dolayı çöktürme prose-
siyle olmaktadır.  

Azot Giderimi

Bitkiler biyofilm oluşumasını sağladıklarından ve bu bölgelere oksijen te-
min edebiliklerinden azot giderim işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Azot 
giderim işlemleri nitrifikasyon ve denitrifikasyon ile olmaktadır. Aerobik reak-
siyonlarda Nitrosomanas bakterileri tarafından amonyak, nitrite oksitlenmekte-
dir. Bitkiler NH4 ve NO3’ü bünyelerine asimilasyonla almaktadır. Daha sonra 
Nitrobakteriler aracılığıyla nitrit, nitrata oksitlenmektedir. Nitrifikasyon işlemi 
sonrası rekatörün taban kısmına geçen nitratlar, anaerobik proseslerden olan de-
nitrifikasyona tabi tutularak azot gazına dönüşmektedirler. 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Giderimi

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), sudaki oksitlenebilir maddelerin kimya-
sal yolla oksitlenmeleri için gerekli oksijen miktarıdır. KOİ gideriminde sulak 
alanlardaki bitkilerin çok büyük rolü olmamakla birlikte, yine de köklerinin or-
tama oksijen sağlamasıyla katkıda bulunmaktadırlar. 

Fosfor Giderimi 

Sulak alanlardaki fosfor giderimi adsorpsiyon, çöktürme reaksiyonları ve 
biyofilm tabakası tarafından gerçekleştirilen reaksiyonlarla olmaktadır. Fosfo-
run belirli bir kısmı bitkiler tarafından kullanılarak giderilirken küçük bir kısmı 
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ise bakterilerin meydana getirdiği biyofilm yüzeyinde tutulmaktadır ve bu şekil-
de arıtım gerçekleşmektedir (Yinanç, Adiloğlu 2017).

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSU ARITMA SİSTEMİNİN 
AVANTAJLARI

Ayak İzi ve CAPEX Tasarrufu: CAPEX, “Capital Expenditure” kelimele-
rinin kısaltılmasından oluşmakla birlikte, yatırımların finansal modellemesinde 
ya da fizibilite çalışmalarının yapılmasında gerekli olan tahmini yatırım tutarla-
rının hesaplanması demektir. Organik Teknolojiler Atıksu Arıtma tesislerindeki 
fiziksel ayak izi, geleneksel aktif çamur sistemlerinden %50 oranla daha azdır. 
Şekil 5’te Organik Teknolojiler ile geleneksel arıtma tesislerinin hacim karşılaş-
tırması verilmektedir.

Şekil 5. Organik Teknolojilerle Geleneksel Arıtma Tesislerinin Hacim Karşılaştırması

Şekil 6‘da diğer sistemlerle karşılaştırmalı CAPEX tasarrufuna ilişkin gra-
fiksel oranlar verilmektedir.
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Şekil 6. CAPEX Karşılaştırması

OPEX ve Enerji Tasarrufu: OPEX, operasyon giderleri olarak bilinmekte 
ve ürünün, işin ya da halihazırda yürüyen sistemin maliyeti demektir. Ortalama 
olarak bir atıksu arıtma tesisi tarafından tüketilen enerjinin yaklaşık %50’si, ha-
vaya su pompolamak ve biyokütleyi canlı ve süspansiyonda tutmak için üfleyici-
ler tarafından kullanılmaktadır. Organik Teknolojiler’de biyokütlenin büyük ço-
ğunluğu eklendiğinden, askıda katı madde konsantrasyonları her reaktörde daha 
düşük olmaktadır. Daha temiz sudaki oksijen transferi daha verimli olduğundan, 
bu ekosistemin Organik Teknolojilerle arıtımın olduğu reaktörde canlı kalması 
için daha az havaya ihtiyaç duyduğu anlamına gelmektedir. Böylelikle, Orga-
nik Teknolojilerdeki difüzörler, aynı kalite ve miktardaki atıksu için geleneksel 
çözümdekilerden önemli ölçüde daha az güç tüketmekte ve bu da Aktif Çamur 
ile karşılaştırıldığında ortalama olarak %30 oranında enerji tasarrufu sağlamak-
tadır. Organik Teknolojilerle Atıksu Arıtım Tesisleri, bitki kökleri ve Biyofiber 
medya kullanımı sonucunda, Geleneksel Atıksu Arıtma Tesisleri’ndeki 300-400 
tür miktarının aksine 3000-4000 tür organizmaya ev sahipliği yapmaktadır. Bu 
durum, atık malzemeyi işleyen bakterilerin daha yüksek seviyeli organizmalar 
tarafından tüketildiği daha verimli bir gıda zincirini oluşturmaktadır. Sonuç ola-
rak, aynı kalite ve miktardaki atıksu için, geleneksel yaklaşımlara kıyasla, Or-
ganik Teknolojiler’deki arıtma işleminin sonunda daha az çamur üretilmektedir. 
Öte yandan, Organik Teknolojiler ile çalışan tüm tesisler nispeten daha yüksek 
bir otomasyon sistemine sahiptir ve dolayısıyla personel gereksinimi daha azdır.   
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Dayanıklılık ve Sağlamlık: Organik Teknolojiler Atıksu Arıtma Tesisleri’n-
deki doğal ve yapay ortamlarda yaşayan biyokütlenin daha fazla miktar ve çeşit-
liliği nedeniyle, daha geniş bir organik madde yelpazesi bozulmaktadır. Sistem-
deki ekolojik çeşitliliğin bir sonucu olarak tesisler, içeriğindeki değişikliklere 
karşı oldukça dayanıklıdır.6

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSU ARITMA 
TESİSLERİNDEKİ PROSES KONTROL YAZILIMLARI

Organik teknolojilerle atıksu arıtma tesislerinde “Programlanabilir Man-
tıksal Denetleyici (Programmable Logic Controller - PLC)” bazlı bir kontrol 
sistemi kullanılmaktadır. PLC,  fabrikaların üretim bölümlerinde, makinelerin 
kontrolü gibi işlemlerin denetlenmesinde kullanılan otomasyon cihazıdır. Bu 
sistemde işletme ölçümleri görülebilmekte, depolanabilmekte ve istenen değer-
ler önceden girilebilmektedir. 

Enstrümentasyon: Kontrol ve işletmeler, gerekli olan yerlere yerleştirilen 
sensör ve hassas uçlar yardımıyla yapılmaktadır. Atıksu debisi, elektromanyetik 
sayaçlar ve seviye ölçerler ile ölçülmektedir. Pompa kapasiteleri, vanaları regüle 
eden elektromanyetik veya pnömatik kontrol üniteleri ve değişken hızlara sahip 
motorlarla ayarlanmaktadır. Tüm ekipmanlar PLC tarafından kontrol edilmekte 
ve hepsinin mevcut durumları progam üzerinden sürekli olarak görülmektedir.

Kontrol Paneli: Tesiste kullanılacak bilgisayar programı, bilgisayarlarla ve 
teknolojiyle uyumlu olarak seçilmektedir. Kontrol panelinin amacı bilgileri top-
lamak, göstermek, depolamak ve daha önce verilen değer ve talimatlarla karşı-
laştırmaktır. Program içerisindeki gerçek teknik parametreler semi-grafik panel 
üzerinde hazırlanan akım şeması üzerinde verilmektedir.7

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSU ARITMA 
PROSESLERİNİN UYGULANMA ALANLARI

Organik Teknolojilerle Atıksu Arıtımı’nın uygulanma alanları aşağıda mad-
deler halinde belirtilmektedir.

•	 Belediyeler

6  Benefits, www.organicawater.com
7  Process Control Software, www.organicawater.com
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•	 Üniversite Kampüsleri
•	 Ofisler ve İş Hanları
•	 Oteller ve Tatil Köyleri
•	 Yiyecek/İçecek Sanayi
•	 Kağıt ve Ürünleri
•	 Yağlar
Belediyeler: Organik Madde Ardışık Reaktörü, günümüz belediyelerinin 

atık su arıtma sorunları için mükemmel bir çözüm halini almaktadır. Küçük bir 
coğrafi yer kaplayan, daha düşük enerji tüketimi ve gelişmiş tedavi özellikle-
rinin birleşimi ile dünya çapında pek çok şehir ve kasabalarda karşı karşıya 
kalınan mali zorluklara cazip bir değer sunmaktadır. Organik Madde Ardışık 
Reaktörü etkileyici bir sera tasarımı ve kokuya karşı duyarlı olmasıyla neredey-
se her yerde kurulabilir ve altyapı maliyetlerini azaltarak çevre bilinci gelişmiş, 
sessiz ve estetik bir yer olma potansiyeli halini almaktadır. Avantajları açısından 
aşağıdaki maddeleri saymak mümkündür.

•	 %50-75 daha az yer kaplama
•	 %30 daha fazla düşük enerji tüketimi
•	 Kokusuz ve çekici estetik
•	 Giriş suyu değişimlerine daha dayanıklı
Dünya çapında şu anda bu sistemle çalışan 25 belediye vardır ve daha faz-

lası da yapım aşamasındadır. Belediyelerde 1.000 m3/gün-200.000 m3/gün aralı-
ğında değişen debiler için tesis tasarımı yapılmaktadır.  

Endüstri Sahaları: Organik Teknolojiler, süt, peynir, et işleme, kağıt hamuru 
ve kağıt, bira, mezbaha ve biyogaz gibi endüstriyel atık suyun birçok formu ile 
iyi çalışmaktadır. Organik Madde Ardışık Reaktörü, herhangi bir endüstriyel 
uygulamada biyolojik arıtma aşaması için uygulanabilir iken, aynı zamanda 
organik kökenli kirletici endüstrisinde de ekonomik faydalar açısından yaygın 
olarak tercih edilmektedir. Sermaye ve işletme maliyetlerinde önemli tasarruf 
miktarları sunmaktadır. Buna ek olarak, görünüm açısından estetik ve diğer 
atıksu arıtma tesislerine göre daha az yer kaplamaktadır. İmalat işlemi sırasında 
yeniden kullanılabilir arıtılmış su erişim de sağlamaktadır.

Konut Geliştirme: Bugünün çevreye duyarlı dünyasında gayrimenkul ge-
liştiricileri, herhangi bir yeri satmadan önce atıksu arıtımının nasıl olduğunu 
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hesaba katmaktadır. Organik Teknolojiler yarattığı estetik cazibe  ile arsa değeri 
üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaktadır. Buna ek olarak, Organik Teknoloji-
lerde altyapı maliyetlerinin sınırlanmasıyla, düşük maliyetli atıksu geri dönüşü-
mü olmaktadır. 

Ticari Kuruluşlar: Ofisler, havaalanları, oteller ve tatil köyleri gibi ticari ku-
ruluşlar da kendi atıksularının arıtılması ve geri dönüşümü konusunda çözümler 
aramaktadır. Bu işletmelerde her gün sulama sistemlerinden, soğutma kulelerin-
den, tuvaletlerden ve diğer proses suyu ihtiyaçlarından kaynaklı binlerce litre 
atık su oluşmaktadır. Organik teknolojilerin alan ve etkin-maliyet avantajları 
sayesinde, bu işletmelere içme suyu yerine geri dönüşümlü atıksuyun doğrudan 
kullanılabileceği bir atıksu arıtma tesisi inşa edilebilmektedir.  Sistem, önemli 
maliyet tasarrufu sayesinde aynı zamanda çevreye duyarlı tüketici kitlesine de 
bir pazarlama aracı olarak hizmet vermektedir.

Üniversite Kampüsleri: Kampüslerdeki çevresel sürdürülebilirlik, ener-
ji tasarrufu ve suyun geri dönüşümüyle başlamaktadır. Organik teknolojilerin 
kullanıldığı üniversitelerde, suyun yenilikçi yaklaşım ile sürdürülebilirliği sağ-
lanmaktadır. Sistem sayesinde kampüslerde ekonomik sermaye güçlenmekte ve 
atık su maliyeti düşmektedir. Öte yandan, arıtma sistemindeki bitki toplulukları, 
eğitim öğretim merkezlerinde sunulmaktadır.8

ORGANİK TEKNOLOJİLERLE ATIKSU ARITIMININ 
YAPILDIĞI ÖRNEK TESİSLER

Şekil 7. Telki, Budapeşte

8  Applications, www.organicawater.com



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

544

Şekil 8. LE Lude, Fransa

Şekil 9. Shenzen, Çin

Şekil 10. Kommunar, Rusya (Case Study, www.organicawater.com)
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SONUÇ

Çalışma kapsamında Organik Teknolojilerle atıksuların arıtılabilirliği ve 
geleneksel tesislere nazaran birçok avantajı da beraberinde getirdiği gösteril-
mektedir. Organik Teknolojilerle arıtma prosesinde, atıksuyun geri dönüşümünü 
kolaylaştırmak amacıyla uyum içinde çalışan ardışık reaktörlerin yer ve enerji 
bakımından verimli bir biyolojik atıksu arıtma tesisi şeklinde hizmet verdiğinden 
bahsedilmektedir. Sistem, kademeli sabit film arıtma tekniğini bir uygulaması 
olup, doğal ve suni biyomedyaların kullanılmasıyla diğer arıtma tekniklerinden 
farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Biyofilm içine sabitlenmiş ekosistemin kompo-
zisyonu, reaktörden reaktöre kademeli olarak değişen kirletici kompozisyonuna 
adapte olabildiğinden, atıksuyun kademelerden ilerlemesi içindeki kirleticilerin 
bozunmasını azami düzeye çıkarmaktadır. Öte yandan teknolojinin bir gerekli-
liği olarak reaktörlerin bir sera ile kapatılması, sistemin dış görünüşü itibariyle 
estetik değerler sunmaktadır. Arıtma sonucunda daha az çamur oluşumu siste-
min kokusuz olma özelliğine katkıda bulunduğundan, tesisin şehir merkezlerine 
kurulabilmesine katkı sağlamaktadır. Bu durum ise altyapı maliyetlerinin düşük 
olmasını desteklemektedir. Sistemin tek dezavantajı olarak, yatırım maliyetinin 
artmasına sebep olan Biyofiber Medya olduğu söylenebilmektedir. Dolayısıyla, 
sistem içerisinde kullanılan Biyofiber Medya üzerinde çalışmaların yapılması, 
yatırım maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak ve sunduğu avantajlarla arıtma 
teknolojilerine farklı bir yaklaşım sunacaktır. 
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BOYARMADDE GİDERİMİNDE 
ADSORPSİYON UYGULAMALARI

Suna Özden ÇELİK1, Gül KAYKIOĞLU2

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

Öz: Tekstil başta olmak üzere birçok endüstride çeşitli boyarmaddeler kul-
lanılmakta olup, oluşan boyalı atıksuların alıcı ortamlara doğrudan deşarjı, ışık 
geçirgenliğini azaltma, estetik bozulma, sucul yaşamın olumsuz etkilenmesi 
gibi birçok ciddi çevresel problemlere sebep olabilmektedir. Tekstil atıksula-
rının arıtılması için uygulanan konvansiyonel yöntemler çoğunlukla organik 
karbon giderimi bazlıdır. Ancak bu arıtma sistemleri, biyolojik girişimlere ve 
oksidasyona dirençli boyarmadde içeren atıksulardan renk gideriminde etkili 
olamamaktadır. Kimyasal ve fiziksel metodlar içeren koagülasyon-flokülasyon, 
fenton prosesi gibi ileri oksidasyon prosesleri, membran prosesler ve elektro-
kimyasal metodlar renk gideriminde etkilidir. Ancak, bu metotların pahalı ol-
ması ve fazla miktarda çamur oluşumu gibi dezavantajları bulunmaktadır. Ad-
sorpsiyon, diğer konvansiyonel arıtma metodları ile giderimi zor olan kararlı 
kirleticilerin gideriminde yüksek verimler elde edilmesi sebebiyle yaygınlaşma-
ya başlamıştır. Sayılan sebeplerden dolayı, renk giderimi amacıyla en çok tercih 
edilen yöntem adsorpsiyon uygulamasıdır. Günümüzde, alıcı ortamların renkli 
sular halini alması nedeniyle sucul yaşamın zarar görmesi ve görsel kirliliğin 
rahatsız edici boyutlara gelmesi ile Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne renk 
parametresinin eklenmiş olması, renk giderimi konusundaki çalışmalara ağır-
lık verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kitap bölümünde, suda renk 
oluşturan boyarmaddelerin gideriminde adsorpsiyon prosesi uygulamaları araş-
tırılmıştır. Bu amaçla, adsorpsiyon mekanizmasının kısa tanımlaması yapılmış, 
ardından doğal, hibrit, sentezlenmiş birçok adsorban kullanılarak yapılmış renk 
giderim çalışmaları incelenmiş ve derlenmiştir.

ADSORPTION APLICATIONS FOR DYE REMOVAL

Abstract: In many industries, especially textile industry, various dyes-
tuffs are used and discharge of the wastewater containing dyes directly into 
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the receiving waters, can cause many serious environmental problems such as 
the reduction of light transmittance, aesthetic deterioration, negative impact on 
aquatic life. Conventional methods for the treatment of textile wastewater are 
mainly based on organic carbon removal. However, these treatment systems are 
not effective in removing colorant from wastewater containing dyes resistant to 
biological treatment and oxidation. Chemical and physical methods containing 
coagulation-flocculation, advanced oxidation processes such as fenton process, 
membrane processes and electrochemical methods are effective in color remo-
val. However, these methods are expensive and cause excessive sludge forma-
tion. Adsorption has become widespread due to high removal rates of resis-
tant pollutants which are difficult to remove with other conventional treatment 
methods. For these reasons, the most preferred method for color removal is 
adsorption. Nowadays, due to the fact that aquatic life is damaged depending on 
receiving waters become colored waters, disturbing visual pollution and the ad-
dition of the color parameter to the Water Pollution Control Regulation, reveal 
the necessity of focusing on the studies on color removal. In this book section, 
adsorption process applications in colorant removal were investigated. For this 
purpose, a brief description of the adsorption mechanism was presented, then 
color removal studies using many natural, hybride and synthesized adsorbents 
were reviewed and compiled.

GİRİŞ 
Su, yeryüzünde yaşamın devamı için temel kaynaklardan biridir. Sanayi-

leşme, nüfus artışı ve modernleşme ile birlikte ağır metaller, ilaç kalıntıları, yü-
zey aktif maddeler, pestisitler, kişisel bakım ürünleri gibi birçok kirletici madde 
su kaynaklarına ulaşarak, kirlenmeye sebep olmaktadır. Bu kirletici maddeler, 
insan ve hayvan sağlığına zararlı çevresel etkiler meydana getirebilmektedir. 
Boyarmaddeler gibi onların parçalanma ürünleri de toksik, kanserojen ya da 
mutajenik etki gösterebilmekte (Tong vd., 2018; Siyal vd., 2018) ve insan gözü 
ile bile belirlenebilmektedir. Organik boyalara maruz kalmak solunum yolu tah-
ribatı, deri, göz, boğaz ağrısı, astım ve alerjik dermatit gibi rahatsızlıklara sebep 
olabilmektedir (Merouani vd, 2010).

Sularda renk parametresini oluşturan boyarmaddeler, tekstil, plastik, gıda, 
kozmetik, halı ve kağıt endüstrisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yılda or-
talama 7.105 tonun üzerinde yaklaşık 100.000 farklı boya üretilmektedir (Abdi 
vd., 2017; Crini, 2006; Katheresan vd., 2018). Üretilen boyaların % 10’u en-
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düstriyel atıksu arıtma tesisi çıkış suları ile alıcı su ortamlarına verilerek çev-
resel tahribata sebep olmaktadır (Talarposhti vd., 2001; Sponza, 2000). Boyalı 
atıksuların büyük kısmı (%54) tekstil endüstrisinden kaynaklanmaktadır. Tekstil 
endüstrisinde fazla miktarda su kullanımı boyalı atıksuların miktarını artırmak-
tadır. Tekstil endüstrisinde uygulanan boyama prosesinde, kumaşlara uygulanan 
tüm boyalar tutunmamakta ve bir kısmı kumaş üzerinde fikse edilemeden kala-
rak yıkanmaktadır. Fikse edilmeyen kısmın % 50’lere kadar çıktığı belirlenmiş-
tir (Wang vd., 2018).

Boyarmaddeler kromofor ve oksokrom yapıları sebebiyle oldukça stabil ve 
komplekstir. Kromofor grup, bileşiğe boya özelliği vermekte olup, boyanın lifle 
bağlanma yeteneği bulunmadığından oluşan renk mekanik yoldan kolayca gi-
derilebilir. Bu sebeple boyarmaddelerin, kromofor grubun yanı sıra oksokrom 
gruba da sahip olması gereklidir. Oksokrom grup, bileşiğe elektrolitik dissosi-
asyon özelliği kazandırarak, kromofor grubunun daha etkili olmasına yardım 
etmektedir (Gupta ve Suhas 2009; Katheresan vd., 2018). 

Boyarmaddeler kimyasal yapılarına ve boyama özelliklerine göre sınıf-
landırılmaktadır. Ayrıca, çözünürlüklerine göre de sınıflandırmak mümkündür. 
Asit, bazik, direkt, mordant ve reaktif boyalar çözünür boyalar grubunda iken, 
azo, dispers, sülfür ve vat boyalar çözünür olmayan boya grubundadır. Bunun 
yanı sıra, bir major azo bağlanması veya bir antrakinon birimi de boyarmaddeyi 
kimyasal olarak karakterize eder. (Gupta ve Suhas, 2009; Katheresan vd., 2018). 
Bu boya tipleri arasında azo boyalar %70 üretim oranıyla dünya çapında en faz-
la kullanılan boya çeşididir. (Cotillas vd.,2018; Katheresan vd., 2018). Piyasada 
bulunan yaklaşık 3200 azo boyarmaddesinin 130’unun belirli koşullar altında 
redüktif parçalanması sonucunda kanserojen arilamin bileşiklerinin oluşturdu-
ğu saptanmıştır (Örün, 2014). Azo boyaların birçoğu yasaklanmaya başlasa da 
günümüzde kullanılan tüm sentetik boyaların başlıca dezavantajı tehlikeli bir 
yapıya sahip olmalarıdır. Bu sebeple sentetik boyarmaddelerin su kaynakları-
na doğrudan deşarj edilmesine izin verilmemelidir. Ayrıca boyama prosesinden 
sonra yüksek pH ve sıcaklıkta deşarj edilebilen boyalı atıksular, alıcı ortam-
larda oksijen transfer mekanizmasını, dolayısıyla da alıcı ortamın özümleme 
kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte, doğrudan alıcı ortamlara deşarj, 
ışık geçirgenliğini azaltma, estetik bozulma, sucul yaşamın olumsuz etkilenme-
si gibi çevresel problemlere sebep olabilmektedir (Bouabidi vd., 2018; Kant, 
2012; Katheresan vd., 2018). 
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1990’lı yıllara kadar renk giderimi yalnızca su saflaştırma prosesleri içe-
risinde değerlendirilirken, deşarj için gerekli limit değerler bulunmamaktaydı. 
Günümüzde ise özellikle tekstil endüstrisinin yoğun olduğu bölgelerde alıcı 
ortamların renkli akan sular halini alması sonrası, birçok ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj limit değerleri arasında 
renk parametresi de yerini almıştır. Bu durum, renk giderimi konusundaki çalış-
malara ağırlık verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

BOYARMADDE GİDERİM YÖNTEMLERİ

Birçok araştırmacı en uygun renk giderim metodu üzerine, hatta boyalı 
atıksuların yeniden kullanımı ve geri kazanımı konusunda çeşitli araştırmalar 
yapmışlardır. Renk giderimi için uygulanan yöntemleri biyolojik, kimyasal ve 
fiziksel metodlar olarak gruplandırmak mümkündür. 

Kimyasal Yöntemler

Renk giderimi amacıyla en çok kullanılan yöntemler kimyasal yöntemler-
dir. Bu durumun en önemli sebebi atıksu karakterizasyonundaki dalgalanmaları 
tolere edebilmesi ve kolay uygulanabilir olmasıdır. Renk gideriminde kullanılan 
konvansiyonel kimyasal yöntemler; ileri oksidasyon prosesleri, kimyasal çök-
türme ve flokülasyon olarak sıralanabilmektedir.

Oksidasyon kimyasal yöntemler içinde, uygulanmasının basit oluşu ne-
deniyle en yaygın kullanılan renk giderme yöntemidir. Kimyasal oksidasyon 
sonucu boya molekülündeki aromatik halka kırılarak atıksudaki boyar madde 
giderilir (Kocaer ve Alkan, 2002). Oksidasyon işlemi, ozonlama, fotokimyasal 
ve elektokimyasal işlemlerle gerçekleştirilir. Oksijenden ozon üretilerek elde 
edilen ozon uygulaması, atıksulardan renk gideriminde başarı ile kullanılan 
uygulamalardan biridir. Hızlı bir reaksiyon ile gerçekleşen renk giderimi so-
nucunda, çamur üretimi sözkonusu değildir. Ancak yüksek maliyeti en önemli 
kullanım kısıtlayacı parametresidir.

İleri oksidayon prosesleri ile yalnızca boya moleküllerinin oksidasyonu de-
ğil, diğer toksik maddelerin oksidasyonu da gerçekleştirilmektedir. H2O2+Fe(II) 
tuzları ile uygulanan fenton prosesi (Fe(II) tuzlarıyla aktive edilmiş hidrojen 
peroksit) biyolojik arıtmayı inhibe edici ya da toksik atıksuların oksidasyonu 
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için oldukça uygundur. Metal-kompleks türündeki boyalardan kaynaklanan 
ağır metaller, demir oksitlerle birlikte nötralizasyon basamağında çöktürülebil-
mektedir. Fenton prosesi, renk gideriminin yanında su ve tuz geri kazanımı da 
sağlamaktadır. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), renk ve toksisite giderimi gibi 
avantajları yanında işlemin bazı dezavantajları da mevcuttur. İşlem, floklaşmayı 
da içerdiği için atıksudaki kirleticiler çamura transfer olmakta ve çamur proble-
mi ortaya çıkmaktadır. Fenton prosesi gibi ileri oksidasyon prosesleri, biyolojik 
olarak ayrışamayan ve toksik madde içeren atıksu arıtımında başarılı bir şekilde 
kullanılmasına karşılık yüksek maliyetlidir (Leshem vd., 2006). Ayrıca bu uy-
gulamalarda eklenen demir ve kalıntı oksidanın, geri kazanılmış suyun kulla-
nılması öncesinde giderilmesi gerekliliği söz konusudur. Bunun yanında ileri 
oksidasyon prosesleri, seçici olmayan radikal reaksiyonlar olduğundan, organik 
kimyasal yardımcıları da okside olabilir ve geri kazanım güçleşir. Ozonlamanın 
tipik yan ürünlerinden ve daha da toksik olan aldehitler meydana gelebilir. Bu-
nun ötesinde boyamada kullanılan boya ve kimyasalların çeşitliliği sonucu ileri 
oksidasyonla oluşan parçalanma ürünlerini ve güvenliliğini tahmin etmek zor-
dur ve özellikle gittikçe artan ekotekstil etiketi gereksinimi dikkate alındığında 
boyanan ürün özelliklerinin boyamaya potansiyel negatif etkileri olabilir (Hui 
ve He, 2013). 

Kimyasal çöktürme yönteminde, floklaşma ve çökelme çeşitli kimyasal 
maddeler (koagülant ve polielektrolit) yardımıyla sağlanır. Atıksuya optimum 
doz ve pH şartlarında ilave edilen kimyasal maddeler yardımıyla meydana ge-
len floklaşma ile çözünmüş maddeler ve kolloidler giderilir. En çok kullanılan 
kimyasallar arasında, Al2(SO4)3, FeCl3, FeSO4 ve kireç sayılabilir. Kimyasal 
çöktürmede makul kimyasal dozlarıyla yüksek oranlarda renk giderimi sağlan-
dığı görülmüştür. Kimyasal çöktürme yönteminde inşaat masraflarından ziyade 
işletme masrafları önem taşımaktadır. Özellikle floklaşma maddeleri maliyeti ve 
meydana gelen çamurun bertaraf edilmesi, giderlerin önemli bir kısmını teşkil 
etmektedir (Kocaer ve Alkan, 2002).

Biyolojik Yöntemler

Boyarmadde içeren atıksulardan renk giderimi için uygulanabilecek fizik-
sel ve kimyasal yöntemlerin yüksek maliyetli oluşu ve her çeşit boyarmadde gi-
deriminde başarılı olamaması sebebiyle, biyolojik yöntemler birçok araştırmacı 
tarafından çalışılmıştır. 
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Konvansiyonel biyolojik boyarmadde giderimi, aerobik ve anaerobik arıt-
ma kombinasyonu ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu arıtma yöntemleri, kolay 
uygulanabilir ve ucuz olduğu için tercih edilebilmektedir. Tekstil atıksularının 
biyolojik arıtılmasında aerobik ve anaerobik sistemler denenmiş, fakat bu yön-
temlerin tek başına yeterli giderim sağlamadığı belirlenmiştir (Işık ve Sponza, 
2004). Azo grubundaki boyarmaddelerin bir kısmı anaerobik şartlarda, insanlar 
üzerinde kanserojen etkisi bilinen aromatik aminlere dönüşmektedir (Ahmad 
vd., 2015; Aksu ve Tezer, 2005; Ali ve El-Mohamedy, 2012;  Ali vd., 2018; 
Kaykıoğlu ve Debik, 2006). Aromatik aminlerin ayrıştırılması için aerobik ko-
şulların sağlanması gerekmektedir. Böylece, yalnız azo boyaların indirgenmesi 
değil, aynı zamanda onların parçalanma ürünlerinin mineralizasyonu da sağlan-
mış olmaktadır. Bu sebeple anerobik ve aerobik arıtmanın ardışık olarak uygu-
landığı sistemler denenmiştir (Kaykıoğlu vd., 2012, Muda vd., 2010). Çalışma-
ların çoğunda başarılı KOI giderim verimleri elde edilirken, bazı çalışmalarda 
KOI giderimi az olmuştur.

Bunların dışında, konvansiyonel biyolojik arıtma yöntemlerinden başka 
biyolojik materyaller kullanılarak uygulanabilen adsorpsiyon yöntemi de (biyo-
sorpsiyon) biyolojik yöntemler içerisinde değerlendirilebilmektedir. Bu adsorp-
siyon yönteminde mikrobiyal biyokütle, enzimler, mantar kültürleri, mikrobiyal 
kültürler gibi saf ve karışık kültürler kullanılabilmekte ve başarılı renk giderim 
sonuçları elde edilebilmektedir.

Fiziksel Yöntemler

Fiziksel yöntemler genel olarak kütle transfer metoduna uygun çalışan, ad-
sorpsiyon, membran filtrasyonu ve iyon değişimi yöntemlerini kapsamaktadır. 

Membran filtrasyonu yöntemiyle, boyanın sürekli olarak arıtılması, kon-
santre hale getirilebilmesi ve en önemlisi atıksudan ayrılması mümkün olmakta-
dır. Tekstil atıksularından renk giderilmesinde membran prosesler tek başlarına 
ya da diğer arıtma yöntemleriyle entegre olarak etkili bir şekilde kullanılabil-
mektedir. Membran proseslerin tekstil boyahane atıksularının arıtılmasında uy-
gulandığı çok sayıda araştırma mevcuttur (Koseoglu-Imer, 2013; Vergili vd., 
2012; Kaykıoğlu vd., 2012). Özellikle arıtılan atıksuyun yeniden kullanımı söz 
konusu olduğunda; membran teknolojileri % 100’e varan renk ve organik gi-
derim verimi ile % 70–100 arası su geri kazanım oranı ile en iyi teknolojiler-
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den birisi olarak gözükmektedir (Koyuncu vd., 2004; Akbari vd., 2002; He vd., 
2013;). Birçok çalışma geri kazanılmış boya ve elektrolit çözeltisi ile boyama-
nın taze boyama ile farkı olmadığını ortaya koymuştur (Lu vd., 2010; Vergili 
vd., 2012; Kaykıoğlu vd., 2017). Ters osmoz membranları çoğu iyonik türler 
için % 90’ın üzerinde giderim sağlar. Bu şekilde boya banyoları çıkış suların-
daki boyalar ve yardımcı kimyasallar tek bir basamakta giderilmiş olur. Ancak 
yüksek ozmotik basınç farklılığı ters osmoz uygulamalarını sınırlandırmaktadır. 
Nanofiltrasyon membranları negatif yüzeysel yüklerinden dolayı iyon seçicidir-
ler. Çok değerlikli anyonlar tek değerlikli anyonlara göre daha iyi tutulurlar. Bu 
sebeple boyalı atıksularda bulunan bir kısım yardımcı kimyasal membrandan 
geçebilmektedir. Membran teknolojileri, ayırmadan sonra kalan konsantre atı-
ğın giderilmesi sorunlarına neden olması, yüksek maliyet, membran tıkanma-
sı ve yenilenme gerekliliği gibi dezavantajlara da sahiptir. Akı azalması, geri 
dönüştürülemeyen kirlenme oluşumu ve organik madde ayırımının az olması 
durumları da dikkate alınması gereken diğer dezavantajlardır (Kocaer ve Alkan 
2002; Elcik vd., 2016). 

Boya içeren atıksuların arıtılmasında iyon değiştiricilerin kullanılması 
yaygın değildir. Bunun ana nedeni, iyon değiştiricilerle arıtılarak olumlu sonuç 
alınan boya sınıfının kısıtlı olduğu düşüncesidir. Yöntemin avantajları, rejene-
rasyon imkanının olması, çözücünün kullanıldıktan sonra iyileştirilebilmesi ve 
çözünebilir boyaların etkin şekilde giderilebilmesidir. En büyük dezavantaj or-
ganik çözücülerin oldukça pahalı olması sebebiyle yüksek maliyetleri ve sınırlı 
boya çeşidi için etkili olmasıdır (Kocaer ve Alkan 2002, Katheresan vd., 2018).

Adsorpsiyon, diğer konvansiyonel arıtma metodları ile giderimi zor olan 
kararlı kirleticilerin gideriminde yüksek verimler elde edilmesi sebebiyle yay-
gınlaşmaya başlamıştır. Adsorpsiyon uygulaması kolay olan, toksik yan ürünler 
oluşturmayan bir prosestir. Adsorpsiyon uygulamasında önemli parametreler, 
boya ile adsorban etkileşimi, adsorbanın yüzey alanı, tanecik büyüklüğü, sı-
caklık, pH ve temas suresidir. Adsorpsiyonla renk gideriminde en çok kulla-
nılan adsorban aktif karbondur. Aktif karbonla renk giderimi özellikle katyo-
nik, mordant ve asit boyalar için etkiliyken, dispers, direkt, vat, pigment ve 
reaktif boyalar için daha az bir renk giderimi söz konusudur (Kocaer ve Alkan 
2002, Katheresan vd., 2018). Adsorpsiyonda adsorbanın rejenere edilebilmesi 
mümkün olabilmekte, böylece adsorbanlar birkaç defa kullanılabilmektedir. En 
önemli dezavantajı adsorbanlar için gerekli olabilecek maliyettir. Adsorpsiyon 
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yöntemi aşağıda “Boyar Madde Gideriminde Adsorpsiyon” başlığında ayrıntılı 
şekilde açıklanmıştır.

BOYAR MADDE GİDERİMİNDE ADSORPSİYON

Tekstil boyama proseslerinde ayrışmaya dayanıklı boyarmaddelerin kul-
lanılması istendiğinden, oluşan boya atıkları da biyolojik ayrışmaya karşı di-
rençlidir ve oldukça zor ayrışırlar. Atıksulardan boyar madde giderimi için fi-
ziko-kimyasal (koagülasyon- flokülasyon) yöntemler, ileri elekrokimyasal ok-
sidasyon, fenton, ozon, UV ve hidrojen peroksit gibi oksidanlar ile oksidasyon, 
iyon degistirme, membran prosesler gibi yöntemler uygulanmaktadır. Ancak 
tekstil atıksularının karmaşık doğası nedeniyle hiçbir arıtma metodu tek başına 
tüm boyaların giderimini sağlayamamaktadır.

Adsorpsiyon, düşük bakım maliyetleri, yüksek verim ve işletme kolaylığı 
nedeniyle, atıksulardan renk giderimi için uygulanan en etkili tekniklerden bi-
risidir (Walker ve Weatherly, 2000; George vd., 2011; Hui ve He, 2013; Belaid 
vd., 2013; Katheresan vd., 2018). Adsorpsiyon, atıksulara uygulanabildiği gibi 
temiz içme sularında da uygulanabilmektedir. Konvansiyonel yöntemler atık-
sulardan renk gideriminde kullanıldığında, boyarmaddenin tamamının giderimi 
için yeterli olamamaktadır. Renk gideriminde adsorpsiyon ile çok yüksek gi-
derme verimlerine ulaşılabilmektedir. Aktif karbon renk gideriminde en başarılı 
adsorban olarak bilinmektedir. Aktif karbon, içeriğinde yüksek oranda karbon 
bulunan herhangi bir materyalden elde edilebilmektedir. Aktif karbon üretimi 
için iki basit adım söz konusudur. Bunlardan ilki seçilmiş karbonlu materyalin 
inert şartlar altında 1000 Co’de karbonize edilmesi, ikinci adım ise; karbonize 
edilmiş materyalin kimyasal ya da fiziksel olarak aktive edilmesidir. Yüksek 
spesifik yüzey alanına (2000 mg/g’a kadar olabilmektedir) ve boyar madde 
giderimi için çok çeşitli fonksiyonel gruplara sahiptir. Fakat pahalı oluşu ve 
kullanılmış aktif karbonun sudan geri kazanımının zor ve yavaş oluşu gibi deza-
vantajları sebebiyle çeşitli araştırmalarda düşük maliyetli diğer alternatif doğal 
adsorbanlar denenmektedir. 

Çalışmalarda kil malzemeleri (bentonit, kaolinit) (Chaari vd., 2019), zeo-
litler (Brião vd., 2018), silisli malzemeler (silika boncuklar, perlit) (Salama vd., 
2018), tarımsal atıklar (mısır koçanı, pirinç kabuğu, hindistancevizi kabuğu) 
(Wong vd., 2019), endüstriyel atık ürünler (atık karbon çamurlar, metal hid-
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roksit çamurları) (Baptisttella vd., 2018; Kaykıoğlu vd., 2017), biyosorbentler 
(kitosan, turba, biyokütle) (Pietrelli vd., 2015) denendiği gibi, nano partikül-
ler (Anastopoulos vd., 2018; Al-Sabagh vd., 2018; Oveisi vd., 2018; Chen vd., 
2018; Jin vd., 2018); organik/inorganik hibrit maddeler (Hernández Bermúdez 
vd., 2018; Eftekhari-Sis vd., 2018; Ganesan vd., 2018; Thue vd., 2018; Behesti 
vd., 2018; Blachnio vd., 2018; Zhao vd., 2018); hidrojeller (Agnihotri ve Sin-
ghal, 2018; Huang vd., 2018; Qi vd., 2018; Chun-Yan vd., 2018; Saraydın vd., 
2018; Hongjie vd., 2018; Rahman vd., 2018; Rizzi vd., 2018; Ekici ve Günte-
kin, 2018) de araştırılmaktadır. 

Adsorpsiyon bir kütle transfer prosesi olmakla birlikte, aynı ya da farklı 
fazların (gaz-sıvı, gaz-katı, sıvı-sıvı gibi) ara yüzeylerinde elementlerin toplan-
masına “adsorpsiyon”, yüzeyde tutulan maddeye “adsorbat”, maddeyi tutan yü-
zeye de “adsorban” adı verilmektedir. Adsorpsiyon mekanizmasının açıklanma-
sı sırasında temel olarak iki itici güçten söz etmek mümkün olmaktadır. Bunlar; 

1. Adsorbatın çözelti ile etkileşimi

2. Adsorbatın adsorban ile etkileşimidir.

Adsorbatın Çözelti ile Etkileşimi 

Adsorpsiyon uygulamalarında, sulu çözeltide bulunan adsorbatın hidrofilik 
(su seven) veya hidrofobik (su sevmeyen) özellikte olması önemlidir. Hidrofilik 
karakterdeki maddeler, ara yüzeye transfer olarak adsorbe olma eğilimi gös-
termediklerinden, bu maddelerin adsorpsiyonu daha zor gerçekleşmektedir. Bu 
tip maddeler suyu sevdikleri için sulu çözeltide kalma eğilimi göstermektedir. 
Buna karşılık hidrofobik maddeler katı yüzeyine transfer olma eğilimi göster-
mektedir. 

Adsorbatın Adsorban ile Etkileşimi  

Adsorbatın adsorban ile etkileşimi adsorpsiyonun gerçekleşmesinde önem-
lidir. Bu tür etkileşimde temel olarak üç tür adsorpsiyon mekanizmasının etkin 
olduğu bilinmektedir:  

1. Elektrostatik adsorpsiyon,   

2. Fiziksel adsorpsiyon,  

3. Kimyasal adsorpsiyon 
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Elektrostatik Adsorpsiyon  

Bu adsorpsiyon türü iyon değiştirme işlemine benzemektedir. Çözelti içe-
risindeki bir iyon, adsorbanın yüzeyindeki yüklü alanlardaki başka bir iyonu 
yerinden çıkararak oraya bağlanmaktadır. Burada etkin olan kuvvet, elektrosta-
tik çekim kuvvetidir. İyonun yükü ne kadar fazla ise adsorban yüzeyindeki zıt 
yüklü alana o kadar kuvvetle yönlenmektedir.

Fiziksel Adsorpsiyon 

Zayıf van der Waals kuvvetleri ile gerçekleşen adsorpsiyona “fiziksel ad-
sorpsiyon” denilmektedir. Bazı durumlarda dipol-dipol ve hidrojen bağları gibi 
zayıf bağlar da söz konusu olabilmektedir. Adsorbe olan bir adsorbat kolay-
ca desorbe olabilmektedir. Fiziksel adsorpsiyonda, adsorbat, adsorbanın belirli 
alanlarına değil, yüzeyin her tarafına bağlanabilmektedir. 

Kimyasal Adsorpsiyon

Adsorbatın adsorban ile kimyasal etkileşimi sonucunda meydana gelen ad-
sorpsiyona “kimyasal adsorpsiyon” veya “kemisorpsiyon” denilmektedir. Kim-
yasal adsorpsiyonda adsorbat ile adsorban arasında oluşan kovalent veya iyonik 
bağlar, fiziksel adsorpsiyonda oluşan bağlara göre daha kısa ve daha yüksek 
enerjili olmaktadır. Bu adsorpsiyon türünde, genellikle tek molekül tabakası 
şeklinde bir adsorpsiyon olmaktadır. Kimyasal bağ, adsorban yüzeyindeki belir-
li alan veya fonksiyonel gruplara özgü olabilmektedir. 

Adsorpsiyonu Etkileyen Faktörler

Adsorpsiyon uygulamaları, adsorban dozu, temas süresi, boyarmadde kon-
santrasyonu, pH ve sıcaklık gibi birçok parametreden etkilenmektedir. Bunun 
dışında adsorbanın partikül büyüklüğü ve yüzey alanı, adsorbanın sıfır yüklü 
oduğu nokta (pHpzc) da adsorpsiyonda önemli parametrelerdir. Bu parametreler-
den herhangi birinde yapılabilecek olan değişiklikler adsorpsiyonu etkileyebil-
mektedir. Adsorbanın yüzey alanı arttıkça adsorpsiyon artacaktır. OH- grupları 
gibi fonksiyonel grupların mevcudiyetinde, katyonik boya adsorpsiyonu pHpzc’ın 
üzerindeki pH’larda daha yüksek verimle olacaktır. Buna karşılık anyonik boya 
adsorpsiyonu, pHpzc’ın altındaki pH’larda adsorban yüzeyinin pozitif yüklü ol-
ması sebebiyle daha verimli olacaktır Adsorpsiyonun artan sıcaklıkla artması, 
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reaksiyonun endotermik olduğunu, azalması ise egzotermik olduğunu gösterir. 
Adsorpsiyon, genellikle adsorban yüzeyinde sorpsiyonun olduğu bölgelerin ar-
tışına dasebep olan, artan adsorban dozu ile artar. Fakat mümkün olabilecek en 
az adsorban ile en efektif uygulamayı yapmak esastır.  

Adsorpsiyon İzotermleri  

Adsorpsiyon, adsorban yüzeyinde biriken madde konsantrasyonu ve çözel-
tide kalan madde konsantrasyonu arasında bir denge oluşuncaya kadar devam 
etmektedir. Matematiksel olarak bu denge adsorpsiyon izotermleri ile açıkla-
nabilmektedir. Freundlich, Langmuir, R-P, Temkin, ve D-R gibi çeşitli izoterm 
modelleri adsorpsiyon denge özelliklerini tarif etmek için kullanılmaktadır 
(Mane vd., 2007). Adsorpsiyon çalışmalarında, adsorpsiyon sisteminin tasarı-
mını en iyi şekilde optimize edebilmek amacıyla denge eğrileri için en uygun 
korelasyonu kurmak oldukça önemlidir. Aşağıda Langmuir ve Freundlich izo-
termleri açıklanmıştır.

Langmuir İzotermi

Langmuir izotermi, adsorban yüzeyinin enerji açısından benzer olduğu 
varsayımıyla, tek tabakalı homojen adsorpsiyonu açıklamak için kullanılmakta 
ve maksimum adsorpsiyon kapasitesinin tahmin edilmesini sağlamakta olup, 
aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir (El-Halwany, 2010, Kaykıoğlu ve Güneş, 
2016; Kaykıoğlu, 2016);

                                                                                                                         (1)

Burada; qe (mg/g) denge durumunda her birim adsorbanın adsorpladığı bo-
yar madde miktarını ve Ce (mg/L) adsorpsiyon sonrası denge durumunda çö-
zeltide kalan boyar madde konsantrasyonunu, KL (L/mg) denge sabiti ni ve qmax 
tek tabakalı form için gerekli adsorban miktarını (mg/g) ifade etmektedir (Aydın 
vd., 2008; Kaykıoğlu ve Güneş, 2016; Kaykıoğlu, 2016).

Langmuir eşitliği aşağıdaki gibi lineerize edilebilir:

                                                                                                                  (2)
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Elde edilen deneysel sonuçlara göre Ce’ye karşı çizilen Ce/qe grafiği ile 
yukarıdaki denklem kullanılarak, qmax ve KL değerleri hesaplanabilir (El-
Halwany, 2010; Kaykıoğlu ve Güneş, 2016; Kaykıoğlu, 2016).

Freundlich İzotermi

Freundlich modeli adsorban yüzeyinde gerçekleşebilecek olan adsorpsiyon 
yoğunluğunu belirlemek için kullanılan amripik bir eşitliktir. Freundlich mo-
del ve Freundlich’in lineerize edilmiş eşitliği aşağıda verilmiştir (El-Halwany, 
2010);

                                                                                                                              (3)

                                                                                                               (4)

Burada; 

Ce ; adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan boyar madde konsantrasyonunu 
(mg/L), 

qe ; birim adsorban üzerine adsorplanan madde miktarı (mg/g) 

Kf ; deneysel olarak hesaplanan adsorpsiyon kapasitesi

n ; adsorpsiyon yoğunluğudur.

ln qe’ye karşı ln Ce değerleri kullanılarak çizilen grafikteki doğru Freund-
lich modeline uyumunu göstermektedir. n değeri adsorban ile adsorbatın uyu-
munu ifade etmektedir. 1/n ve Kf değerleri elde edilen doğrunun eğiminden he-
saplanabilmektedir (El-Halwany, 2010; Kaykıoğlu ve Güneş, 2016; Kaykıoğlu, 
2016).

Adsorpsiyon Kinetiği 

Adsorpsiyon kinetiği, giderim verimini ve adsorbanın uygulama potansi-
yelini belirleyen adsorpsiyon hız mekanizmasının ortaya konmasında önemli 
bir rol oynar. Bu şekilde adsorpsiyon çeşitli modellere göre uyarlanarak hız 
belirleyici adım ve adsorpsiyon hızı belirlenir (Ayoob vd., 2008; Huang vd., 
2007; Mattos vd., 2019). Adsorpsiyon kinetiğinin analizinde pseudo first-order, 
pseudo second-order, Elovich ve intrapartikül difüzyon modelleri kullanılabilir.
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Pseudo First Order Model (Lagergren Denklemi)

Lagergren eşitliği, sıvı faz sistemlerde adsorpsiyon hızının belirlenmesinde 
kullanılan muhtemelen ilk bilinen yöntemdir. Bu eşitlik pseudo first order kine-
tikleri için en çok kullanılan eşitliklerden biri olup, aşağıdaki gibi yazılabilir: 
(Gupta ve Bhattacharyya, 2011; Kaykıoğlu ve Güneş, 2016; Kaykıoğlu, 2016).

                                                                                                                     (5)

Bu eşitlikte; k1, pseudo first order adsorpsiyon hız sabiti (dak-1), qe, denge 
durumunda adsorplanmış miktar (mg/g), qt, t süresinde adsorplanmış miktardır 
(mg/g). Eşitlik sınır şartları t =0, qt=0 ve t=t, qt=qt kullanılarak, aşağıdaki şekil-
de entegre edilmiştir.

                      (6)

t’ye karşı log(qe-qt) grafiğine çizilen doğru, sistem için pseudo first order 
eşitliğinin uygulanmasını göstermektedir (Aydın vd., 2008; Kaykıoğlu ve Gü-
neş, 2016; Kaykıoğlu, 2016). qe ve k1 değerleri log (qe-qt) nin zamana karşılık 
verildiği grafikte grafiğin eğiminden ve kesim noktasından belirlenebilmektedir.  

Pseudo Second Order Model

Pseudo second order adsorpsiyon kinetik hız eşitliği ve t=0’dan t=t ve 
qt=0’dan qt=qt sınır şartları için eşitliğin entegre edilmiş formu aşağıdaki gibi-
dir (El-Halwany, 2010; Kaykıoğlu ve Güneş, 2016; Kaykıoğlu, 2016);

                                                                                                                   (7)

                                                                                                                       (8)

                                                                                                                         (9)
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Eğer başlangıç adsorpsiyon hızı, h (mg/g min) ise, (9) eşitliği aşağıdaki gibi 
olacaktır (11); 

                                                                                                                                 (10)

                                                                                                                            (11)

Burada qe ve qt, denge anında ve farklı zamanlarda adsorbanda adsorpla-
nan boyar madde miktarı; kı, pseudo second order hız sabiti (g/mg.dk) yı ifade 
etmektedir. Pseudo second order model ile ilgili parametreler, zamana karşı-
lık t/qt’nin çizildiği grafikten elde edilebilir. t’ye karşı (t/qt) grafiğinin eğimi-
ne çizilen düz çizgi, sistem için pseudo first order eşitliğinin uygulanmasını 
göstermektedir. Daha sonra qe ve k2 grafiğin eğiminden ve kesim noktasından 
belirlenebilmektedir.

Elovich Modeli

Elovich modeli aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (El-Halwany, 2010);

                                                                                                                 (12)

t=0’dan t=t ve qt=0’dan qt=qt sınır şartları için basitletilmiş Elovich eşitliği 
aşağıdaki gibidir (El-Halwany, 2010):

                                                                                                         (13)

Elovich katsayıları α ve ß olup, sırasıyla başlangıç adsorpsiyon hızını (mg/g 
dak) ve desorpsiyon katsayısını (mg/g dak) ifade etmektedir. Eğer adsorpsiyon 
sistemi bu modele uyumlu ise, ln(t)’ye karşı qt grafiğinde(1/β)’nın eğimi ve 
(1/β)ln(αβ)’nın kesimi ile birlikte lineer bir ilişki oluşmaktadır (El-Halwany, 
2010; Gupta ve Bhattacharyya, 2011). 

Intra Partikül Dizfüzyon Modeli

Bazı durumlarda pseudo first order ve pseudo second order modelleri ad-
sorpsiyon kinetiğini açıklamak için yetersiz kalmaktadır. Bu durumda uygula-
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nan intra partikül dizfüzyon modeli uygulanır. Intrapartikül difüzyon modeli ve 
linearize edilmiş hali aşağıda verilmiştir (El-Halwany, 2010);

                                                                                                                           (14)

                                                                                                    (15)
Eğer adsorpsiyon sistemi intrapartikül modele uyumlu ise, log qt ve log 

(t) grafiğinde a’nın eğimi ve log kid’in kesim noktası arasında lineer bir ilişki 
oluşmaktadır. 

Adsorpsiyon Uygulamaları

Aktif karbon renk gideriminde en başarılı adsorban olarak bilinmektedir. 
Yüksek spesifik yüzey alanına ve boyar maddeleri gidermek için çok ve çeşitli 
fonksiyonel gruplara sahiptir. Azo boyaların adsorpsiyonunda aktif karbonun 
maksimum adsorpsiyon kapasitesi 13- 673.7 mg/g arasında değişmektedir (Ind-
hu ve Muthukumaran, 2018; Hsu, 2008; Vargas vd., 2012). Fakat pahalı oluşu ve 
kullanılmış aktif karbonun sudan geri kazanımının zor ve yavaş oluşu, dispers 
ve vat boyalara karşı seçici olmaması v.b. gibi dezavantajları sebebiyle çeşit-
li araştırmalarda düşük maliyetli diğer doğal adsorbanlar denenmektedir. Aktif 
karbona polarite kazandırarak elektrik veya manyetik olarak tutulumu sağlana-
bilir fikrinden yola çıkarak aktif karbonun manyetik nanopartiküllerle kombine 
edildiği çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Asfaram vd., 2017; Bagheri vd., 2017). 

Adsorpsiyonda denenen diğer doğal adsorbanlar arasında, tarımsal atıklar, 
atık çay yaprağı, meyve çekirdekleri, çeşitli aktifleştirilmiş bitki atıkları, meyve 
kabukları sayılabilir (Brito vd., 2018; Wong vd., 2019; Ustabaş, 2016; Chen 
vd., 2012; Jawad vd., 2016). Bu tip adsorbanlar ağırlıklı olarak atığın aktifleşti-
rilmesi ile aktif karbon benzeri ucuz adsorban elde edilmesi amacıyla üretilmiş 
ve daha çok metilen blue adsorpsiyonunda denenmişlerdir. Jawad vd. (2016), 
hindistan cevizi yaprağını H2SO4 ile aktifleştirerek methylene blue adsorpsiyo-
nunu araştırdığı çalışmalarında, 0.2–2.5 g/L adsorban dozu, pH 3–11, 30–400 
mg/L boya konsantrasyonlarında, 01-80 dakika temas süresi ve 303–323 ºK’de 
çalışmışlardır. Çalışma sonuçları Langmuir isoterm modeline ve pseudo second 
order modele uyumlu ve qmax 303, 313 ve 323º K için sırasıyla, 126.9, 137.0 ve 
149.3 mg/g olarak belirlenmiştir. Kaykıoğlu vd. (2015), atık pirinç kabuğunu 
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H2SO4 ile aktifleştirerek methylene blue adsorpsiyonunu araştırmıştır. Pirinç ka-
buğunu 300 ve 550°C’de yakarak, MB adsorpsiyonunda granüler aktif karbonla 
karşılaştırmıştır. 300 ºC’de yakılan pirinç kabuğunun BET yüzey alanının (143 
m2/g), 550 ºC’de yakılandan daha büyük (68 m2/g) olduğu belirlenmiştir. Çalış-
ma pH 4-11 aralığında, 5-50 mg/l boya konsantrasyonunda gerçekleştirilmiştir. 
Adsorpsiyon Langmuir modeline uygun bulunmuş ve maksimum adsorpsiyon 
kapasitesi qmax, 300 ºC’de yakılarak aktifleştirilen pirinç kabuğu için 44.25 mg/g 
olarak belirlenmiştir. 

Adsorpsiyonla arıtma yönteminin seçimi, adsorbanın boyaya seçiciliği ve 
maliyet dikkate alınarak yapılır. Doğal kil bazlı adsorbanlar, düşük maliyetli 
adsorban olarak çeşitli çalışmalarda denenmiştir (Chaari vd., 2016; Kausar vd., 
2018; Mouni vd., 2018; Puri ve Sumana, 2018; Hadjltaief vd., 2018; Dawood 
vd., 2018; Shaban vd., 2018;Tong vd., 2018). Kil, temel olarak, kaolinit, mont-
morillonit-smektit, illit ve klorit gibi 4 gruba ayrılır. Bentonit, alüminyum filosi-
likattan oluşan ve başlıca montmorillonitten ibaret bir adsorbandır. Chaari vd. ( 
2019), çalışmalarında anyonik(Acid Brown 75) ve katyonik boya (Basic Yellow 
28) adsorpsiyonunda smektiti denemiştir. Sonuçlara göre adsorpsiyonun pH’a 
bağlı olduğu ve katyonik boyanın bazik bölgede, anyonik boyanın ise asidik 
bölgede yüksek adsorpsiyon kapasitesi olduğu belirlenmiştir. Basic Yellow 28 
ve Acid Brown 75’in Langmuir modeline göre maximum adsorpsiyon kapasi-
tesi sırasıyla 76.92 ve 8.33 mg/g olarak belirlenmiştir. Kesikli denemeler 100 
ml boya içeren çözeltilerde pH 2-9 arasında gerçekleştirilmiştir. Temas süresi 
10-140 dakika olarak uygulanmıştır. Smektitin pHpzc’ı 8 ve 8.9 olarak belirlen-
miştir. Buna göre 8-8.9’un altındaki pH’larda pozitif, bunun üzerindeki pHlarda 
ise negatif yüzey özellikleri sergileyecektir. Katyonik boya adsorbsiyonu pH > 
pHZPC’de olurken, anyonik boya adsorbsiyonu ise pH < pHpzc’de daha yüksek 
verimle gerçekleşmiştir. Katyonik bir boya olan Bazik yellow 28’in adsorpsiyon 
verimi, pH arttıkça %97’ye kadar ulaşmıştır. Anyonik boyanın ise asidik pH’ta 
adsorpsiyonu yüksek bulunmuştur (%86). Anyonik boyanın alkali pH’ta düşük 
adsorpsiyonu, OH- iyonları ile boyadaki SO3

_ iyonları arasındaki rekabet ile 
açıklanmıştır. Diğer yandan, katyonik boyanın bazik pHtaki yüksek adsorpsiyo-
nu boyadaki N+ molekülleri ile etkileşimdeki OH- iyonu fazlalığına bağlanmış-
tır. Çalışma sonuçlarına göre smektisitin katyonik boya adsorpsiyonunda daha 
verimli olduğu belirlenmiştir. Adsorpsiyonun pH’a güçlü şekilde bağlı olduğu 
ve egzotermik olduğu belirlenmiştir. Çalışmalarda doğal kil mineralleri çeşitli 
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kimyasallarla bağlanarak yeni nesil adsorbanlar sentezlenerek, çeşitli boyaların 
adsorpsiyonunda denenmiştir. Abd-El latif vd. (2010), alginat/polivinil alkol–
kaolin kompozit madde kullanarak, metilen blue adsorpsiyonunu inceledikleri 
çalışmalarında, kaoline göre (%70.3), kompozit madde ile daha yüksek (%92.7) 
boya giderimi sağlamıştır. Başlangıç boya konsantrasyonunun 10’dan 500 mg/
L’ye çıkarılması ile adsorpsiyon kapasitesi 1’den 30.8 mg/g’a artmıştır. Asidik 
pH’lardaki düşük metilen blue adsorpsiyonu, adsorpsiyon bölgeleri için boya 
katyonu ile yarışacak H+ iyonlarının fazlalığı ile açıklanmıştır. 

Tablo 1’de adsorpsiyonda çeşitli adsorbanların kullanıldığı çalışmalara ait 
adsorpsiyon kapasitesi görülmektedir. Tablodan da görülebileceği gibi, son za-
manlarda modifikasyon, aktifleştirme, sentezleme v.b. gibi yöntemlerle daha 
yüksek adsorpsiyon kapasiteleri elde edilmeye başlanmıştır.

Tablo 1. Renk Gideriminde Adsorpsiyon Uygulamaları

Adsorban Boya Qmax (mg/g) Kaynak

Kil Bazlı Adsorbanlar

Doğal kil Bazik yellow 28 
Acid Brown 75

76.92
8.33

Chaari vd., 2019

Montmorillonit Methylene blue 74 Zhou vd., 2014

Asitle aktifleştirilmiş 
kaolinit 

Congo Red 12.36 Hai et al., 2015

Sepiolit kil Direct Blue 106 Santos ve Boaven-
tura, 2016

Antrasit Asit yellow 42 
azo boya

47.65 Mattos v.d., 2019

Modifiye bentonit RhB 
Acid red 1

173.5 
157.4 

Huang v.d., 2017

Mezoporoz zeolit crystal violet 
(CV), 
methylene blue 
(MB) bazik fuch-
sin (BF)

1217.3
548.2
237.5

Brião v.d., 2018

Bitkisel Atık Bazlı Adsorbanlar
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Polyethyleneiminle 
modifiye edilmiş atık 
çay yaprağı

Reactive Black 5 
Methyl Orange 
(MO)

71.94
62.11

Wong v.d., 2019

Aktifleştirilmiş Hindis-
tan cevizi yaprağı

Methylene blue 149.3 Jawad v.d., 2016

Aktifleştirilmiş meyve 
çekirdeği

Dianix® royal 
blue CC

Asidik: 147.7
Bazik: 82.28

Brito v.d., 2018

Aktifleştirilmiş pirinç 
kabuğu

Methylene blue 44.25 Kaykıoğlu v.d., 
2015

 
 Endüstriyel Atık Bazlı Adsorbanlar

Atık metal hidroksit 
çamuru

Congo red 270.8 Golder v.d., 2006

Arıtma çamuru Vat red 10 73.1 Dhaouadi v.d., 
2009

Uçucu kül Methylene blue 7.99 Weng ve Pan, 2006

Kırmızı çamur Methylene blue 4.05 Namasivayam ve 
Arasi, 1997

Kırmızı çamur Methylene blue 75 Gupta v.d., 2004

Kırmızı çamur Rhemazol brillant 
blue

27.8 Ratnamala v.d., 
2012

Sentezlenmiş Adsorbanlar

Polianilin Methylen blue
Rose benga

466.5
440.0

Shen v.d., 2018

Nano aero jel Methylene blue 383 Mousavi v.d., 2018

Sülfonlanmış polisti-
ren/magnetit kompozit

Congo red 76.29 Al-Sabagh v.d., 
2018

polyaniline/ carboxy-
methyl cellulose/TiO2 
nanocomposite

Congo red 94.28 (25ºC), 
97.53 (40ºC)
119.9 (50ºC)

Tanzifi v.d., 2018

İlmenitten sentezlen-
miş Fe2O3

Congo red, 
Methyl orange
Methylene blue

723.8
150.7
54.5

Kang v.d., 2018
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Modifiye grafenoksit 
nanokompoziti

Methylene blue 170.36 Mohammadi v.d., 
2018

Silika jel Methylene blue 526 Salama v.d., 2018

Nanoteknoloji her alanda geliştiği gibi, adsorban eldesinde de denenmeye 
başlanmıştır. Adsorpsiyonda nanomateryaller, nano partiküller (metalik, metal 
oksit, magnetik), karbon bazlı nanomateryaller (karbon nanotüp, karbon nano-
partikül), silikon nanopartiküller, nanokil, nanofiber, polimer bazlı materyaller 
ve jeller şeklinde kullanılmaktadır (Khajeh, vd., 2013). Mousavi vd. (2018), 
yaptıkları çalışmada pullulan/polyvinyl alkol/polyakrilik asit nanofiberler kul-
lanılarak nano aero jel sentezlemişler ve kesikli ve sürekli adsorpsiyon sistemle-
rinde metilen mavisi gideriminde denemişlerdir. Nano aero jelin katyonik boya-
lar için yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip (383 mg/g) ve yeniden kullanıla-
bilir olduğunu belirlemişlerdir. Adsorpsiyonun Langmuir izotermine ve pseudo 
second order kinetiğe uygun olduğu belirlenmiştir. pH arttıkça adorbsiyon veri-
mi artmıştır. Metilen mavisi katyonik boyadır, fakat bazik ortam nanojelin yüze-
yindeki hidroksi fonksiyonel grupları arttırır. Bu durum, asidik şartlarda proton 
veren hidroksi grupların mevcut olmaması sebebiyle adsorpsiyon kapasitesinin 
düşmesi ile açıklanmıştır. Mohammadi v.d. (2018), çalışmalarında aljinat/ka-
liks [4] arenleri ile modifiye grafen oksit nanokompoziti hazırlamışlardır. Ad-
sorbanın yüksek adsorpsiyon kapasitesi olduğu ve Langmuir izotermine göre, 
maximum adsorpsiyon kapasitesi 170.36 mg/g olarak belirlenmiştir. Kinetik ad-
sorpsiyon çalışmaları pseudo-second order kinetiğe uyumlu bulunmuştur. Sala-
ma v.d. (2018), dikarboksilik selüloz/silika hibrit sentezleyerek metilen mavisi 
adsorpsiyonunu incelemişlerdir. Adsorpsiyonun pseudo second order ve Lang-
muir izotermine uyduğu belirlenmiştir. Maximum adsorpsiyon 526 mg/g olarak 
belirlenmiştir. MB adsorpsiyonunun artan pH ile artması, H+ ile MB arasında-
ki rekabetin azalması ile açıklanmıştır. Bu şekilde daha fazla COOH- bölgeleri 
mevcut olacaktır. Bu pH’da katyonik MB molekülleri ile anyonik dikarboksil 
selüloz/silika hibriti arasındaki iyonik etkileşimlerin yüksek adsorpsiyon kapa-
sitesi doğurduğu belirlenmiştir. Düşük pH ise, MB ile rekabet edecek yüksek 
konsantrasyonda H+ iyonuna sebep olacağından adsorbanın adsorpsiyon böl-
gelerinde azalmaya neden olur. Adsorpsiyon ilk 30 dakika oldukça hızlı olup, 
daha sonra yaklaşık sabit bir şekilde devam etmiştir. Başlangıç hızlı adsorpsiyon 
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aşaması, hibrit materyalin dış yüzeyinde tek tabaka boya moleküllerinin oluşu-
mu ile açıklanmıştır. Daha sonra, MB adsorpsiyonu hızı, hibrit materyalde kütle 
transferi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca hibrit materyaldeki anyonik karboksilik 
grupların mevcudiyetinin yüzeysel kütle transferine bağlı olarak yüksek adsorp-
siyondan sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Tanzifi v.d. (2018), polianilin/kar-
boksimetil selüloz/TiO2 nanokompozit (PAn/CMC/TiO2) sentezleyerek Congo 
Red adsorpsiyonunda denemiştir. 0.02-0.20 mg/g adsorban dozları, 10-100 mg/l 
boya konsantrasyonu ile 20-60 ºC arasında, pH 2-10 aralığında, 1-100 dakikalık 
temas süresinde adsorpsiyon araştırılmıştır. Çalışmada uygulanan metodoloji ile 
optimum adsorpsiyon için şartlar: pH 2.6, başlangıç konsantrasyonu 82 mg/L, 
T: 56 ºC, temas süresi: 24 dakika, adsorpsiyon dozu 0.14 g olarak belirlenmiş. 
Qmax 25, 40 ve 50 ºC için sırasıyla,  94.28, 97.53 ve 119.9 mg/g olarak belirlen-
miştir. Adsorpsiyon pseudo second order modele uyumlu bulunmuştur. Al-Sa-
bagh v.d. (2018), sülfonlanmış polistiren/magnetit kompozit ile Congo red gi-
derimini, pH 3-11, boyar madde konsantrasyonu 10-100 mg/l ile 30-240 dakika 
temas süresinde incelemiştir. Adsorpsiyonun pseudo second order kinetik model 
ve Langmuir izotermine uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

Metal hidroksit çamurları, uçucu kül, kırmızı çamur gibi endüstriyel atıklar 
ve yan ürünler boya gideriminde çeşitli çalışmalarda araştırılmıştır. Bu bileşen-
ler atık olduğu için, adsorpsiyonda uygulanması çevresel açıdan oldukça önem-
lidir. (Dhaouadi v.d., 2009; Weng ve Pan, 2006, Golder v.d., 2006). Golder v.d. 
(2006), Congo red boyasının metal hidroksit çamurunda adsorpsiyonunu incele-
diği çalışmada 270.8 mg/g adsorpsiyon kapasitesi elde etmiştir. Adsorpsiyonda 
uçucu kül renk gideriminde araştırılmış ve adsorpsiyon verimi düşük bulun-
muştur (Weng ve Pan, 2006). Uçucu külün hidrotermal olarak modifiye edildiği 
bir çalışmada yüksek adsorpsiyon kapasitesi elde edilmiştir (Visa ve Chelaru, 
2014). Aluminyum üretiminden çıkan kırmızı çamur da renk gideriminde adsor-
ban olarak çeşitli çalışmalarda denenmiştir. Gupta v.d., 2004 yaptığı çalışmada 
%75 methylene blue giderimi elde etmiştir. Aynı çalışmada rhodamine B gideri-
mi % 92.5 olarak belirlenmiştir. Bir başka çalışmada rhemazol brillant blue için 
27.8 mg/g adsorsiyon kapasitesi elde edilmiştir (Ratnamala v.d., 2012).

SONUÇ

Boyalı atıksuların büyük kısmı tekstil endüstrisinden kaynaklanmaktadır. 
Tekstil endüstrisinde uygulanan boyamada, kumaşa uygulanan tüm boya tutun-
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mamakta, %50’lere varan kısmının kumaş üzerinde fikse edilemeden kaldığı ve 
yıkandığı görülmektedir. Üretilen boyaların azımsanmayacak bir kısmı endüst-
riyel atıksu arıtma tesisi çıkış suları ile alıcı su ortamlarına verilerek çevrede 
bozulmalara sebep olmaktadır. Dünyada daha önce olduğu gibi, ülkemizde de 
sanayinin meydana getirdiği çevresel bozulmaya bağlı olarak, tekstil sektörü-
nün yoğun olduğu bölgelerde renkli akan yüzeysel sularla karşılaşılmaya baş-
lanmıştır.

Adsorpsiyon, konvansiyonel arıtma metodları ile giderimi zor olan kararlı 
kirleticilerin gideriminde yüksek verimler elde edilmesi sebebiyle yaygın şe-
kilde kullanılmaktadır. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği deşarj limit değerleri 
arasında renk parametresinin yerini alması ile renk giderimi konusundaki ça-
lışmalara ağırlık verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Adsorpsiyonda adsorba-
nın rejenere edilebilmesi mümkün olabilmekte, böylece adsorbanlar birkaç kez 
kullanılabilmektedir. Adsorpsiyonun en önemli dezavantajı adsorbanlar için ge-
rekli olabilecek maliyettir. Adsorpsiyonla arıtma yönteminin seçimi, adsorbanın 
boyaya seçiciliği ve maliyet dikkate alınarak yapılır. Bu amaçla çok çeşitli do-
ğal adsorbanlar çeşitli çalışmalarla denenmiştir. Bunların bazıları bazı boyalar 
için başarılı olurken, diğer boyalar için yüksek giderim sağlanamamaktadır. Bu 
sebeple, doğal adsorbanların uygun boya türü giderimi için uygulanması esas-
tır. Örneğin kil bazlı adsorbanlar negatif yüklü olduklarından, katyonik boya 
giderimi için yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahiptir. Kil bazlı adsorbanlar ile 
Basic blue 9, bazik fuchsin, bazik yellow 28 gibi boyaların giderim verimleri 
yüksektir. Metal hidroksit çamurları, uçucu kül, kırmızı çamur gibi endüstriyel 
atıklar ve yan ürünler boya gideriminde çeşitli çalışmalarda araştırılmış, özel-
likle metal hidroksit çamurları ile yüksek renk giderim verimleri elde edilmiştir. 
Bu bileşenler atık olduğu için, adsorpsiyonda uygulanması çevresel açıdan ol-
dukça önemlidir.

Son zamanlarda, çeşitli boyaların giderimi için çok çeşitli tekniklerle elde 
edilen sentezlenmiş adsorbanlar uygulanmaktadır. Adsorpsiyonun başarısında 
kuşkusuz, elde edilen giderim verimi kadar, adsorbanın yeniden kullanımı da 
önemlidir. Bu nedenle tekrar kulanılabilir, ucuz ve yüksek verimli adsorbanla-
rın, renk gideriminde araştırılarak uygun koşulların ortaya konması önem arz 
etmektedir. 
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FARKLI ENDÜSTRİLERDE ÇIKAN FOSFAT 
İÇERİKLİ ÇAMUR ATIKLARINDAN TARIM 

ALANLARI İÇİN FOSFATIN GERİ KAZANIMI

Şenay BALBAY1, Güler TÜRKOĞLU DEMİRKOL2

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Kimya Teknolojisi 
Bölümü, Bilecik / Türkiye

2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği 
Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Dünyada üretilen fosfatın %80’ini gübre sektörü kullanmaktadır. Fos-
for madeninden gübre üretimi yenilenebilir ve sürdürülebilir değildir. Politik 
ve ekonomik önceliğin kazanılması için uzun vadede fosfor kaynaklarının geri 
dönüştürülmesi önemlidir. Araştırmacılar fosfat rezervlerinin tükenecek olma-
sından dolayı fosfatın geri kazanımı ve geri dönüşümü ihtiyacının gerekli ola-
bileceğini vurgulamışlardır. Dünya çapında gıda üretiminin kritik durumu için 
fosfor üretimi potansiyel bir sorun oluşturmaktadır. Atıklarda bulunan fosforun 
ekilebilir araziye geri dönüşümü, sürdürülebilir fosfor yönetiminin sağlanma-
sında önemli bir konudur. Ayrıca atıklardan elde edilen yerel hammaddelere 
dayalı gübre kullanarak çiftçilerin fayda sağlaması ekolojiyi daha az bozacak 
ve aynı zamanda hem ülke hem de çiftçi ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu 
çalışmada farklı endüstrilerde çıkan fosfat içerikli çamur atıklarından tarım 
alanları için fosfatın geri kazanımına yönelik çalışmalar incelenmiştir. Tarım 
alanlarında fosfat içerikli atık çamurları değerlendirmek amacıyla fosfat geri ka-
zanımı için literatürde yapılan çalışmalar şöyledir; PRISA süreci, kanalizasyon 
çamurunun yakılması, biyoçar ile fosfat geri kazanımı, çamurun direk toprak ile 
karıştırılarak kullanılması, gelişmiş biyolojik fosfat giderimi, iki fonksiyonlu 
bir adsorpsiyon-agregasyon maddesi kullanılarak geliştirilmiş bir mobil tesistir. 
Bu yöntemlerden en verimlisi anaerobik çamur arıtma sıvısından yaklaşık % 80 
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fosfatın geri kazanılabildiği iki fonksiyonlu bir adsorpsiyon-agregasyon madde-
si kullanılarak geliştirilen mobil tesistir. Çamur külü ve çamur uygulaması veya 
fosfor geri kazanımı da dahil olmak üzere tarımsal alanlarda diğer fosfat geri 
kazanım yöntemlerinin kullanımı sınırlıdır. 

RECOVER OF PHOSPHATE FOR AGRICULTURAL AREAS FROM 
PHOSPHATE-CONTAINING SLUDGE WASTES RELEASED FROM 

DIFFERENT INDUSTRIES

Abstract: The fertilizer sector uses 80% of the phosphate produced in the 
world. Fertilizer production from phosphorus is not renewable and sustainable. 
It is important to recycle phosphorus sources in the long term to gain political 
and economic priority. Researchers have emphasized that the need for the re-
covery and recycling of phosphate may be necessary due to the depletion of 
phosphate reserves. Phosphorus production is a potential problem for the critical 
situation of food production worldwide. Recycling of the phosphorus contained 
in the wastes to the arable land is an important issue in ensuring sustainable 
phosphorus management. In addition, the benefit of farmers using fertilizers 
based on local raw materials from wastes will help ecology to be less effected 
and at the same time contribute to both the country and the farmers’ economy. 
In this study, the studies on the recovery of phosphate for agricultural areas 
from phosphate sludge wastes from different industries were investigated. Stu-
dies done in the literature for the recovery of phosphorus in order to evaluate 
the waste sludge containing phosphate content in agriculture fields are as fol-
lows; PRISA process, burning of sewage sludge, biochemical recovery with 
phosphate, using mud with the soil directly, advanced biological phosphate re-
moval, using a two-function adsorption-aggregation agent is a mobile facility 
developed. The most efficient of these methods is the mobile facility developed 
using a bifunctional adsorption-aggregation agent in which approximately 80% 
phosphate can be recovered from anaerobic sludge treatment liquid. The use of 
sludge ash and other phosphate recovery methods in agricultural areas including 
slurry application or phosphorus recovery is limited. 

GİRİŞ  

Dünya’nın kabuğunda bolluk sıralamasında 11. sırada yer alan fosfor, 
yaşam ve tüm biyolojik sistemlerin bir parçası için vazgeçilmezdir. Omurgalı 
iskeletinin ve gen havuzlarının önemli parçası, hücre zarlarının esas bileşeni 
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ve enerji transferi için gerekli bir elementtir(Cohen vd., 2011). Bundan dolayı 
bitki ve hayvanlar için önemli bir elementtir ve yeri doldurulamayan bir besin-
dir (Panasiuk, 2010; Sikosana,  vd. 2017; Cohen vd., 2011). Tarımsal açıdan 
bakıldığında, optimum fosfor konsantrasyonu aralığı, toprak verimliliği ve gıda 
bitkileri üretimini sürdürmek için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, düşük 
çözünürlüğünün yanı sıra fosfor eksikliği bitkiler için sınırlı büyümeye neden 
olur (Shokouhi, 2017). Fosfor en çok tarımda gübre olarak kullanılır, diğer uy-
gulamaları ise gıdalar, hayvan yemi, farmasötikler, deterjanlar ve bazı özel kim-
yasallardır (Panasiuk, 2010).

Çevrede bulunan fosfor birçok biyolojik süreç için faydalıdır, ancak çok 
fazla fosfor ekosistemde bir dengesizlik oluşturur. Tarımsal faaliyetler doğada 
fosforun artmasının ana nedenidir. İnsan aktiviteleri de özellikle fosfor içeren 
gübreler ve çamaşır deterjanlarının kullanımı doğal ortamda fosfor konsantras-
yonunu arttırmaktadır. (Phesatcha vd., 2016).

Kanalizasyon ve endüstriyel atık suları fosfor konsantrasyonunu arttırdı-
ğından dolayı deniz, sulak alanlar ve nehir gibi tüm dünyadaki su alanlarında öt-
rofikasyon meydana gelir (Kimura ve Wajima, 2017). Suda bulunan fazla fosfat, 
ekosistemde önemli rollere sahip olan ve hızlı büyüyen türler lehine plankton ve 
sucul bitkilerin büyümesini uyarır. Ötrofikasyon olarak adlandırılan bu olayda 
bitkilerin aşırı büyümesi, balıkları boğabilen büyük miktarda çözünmüş oksijen 
tüketir. Aşırı bitki büyümesi aynı zamanda altta yaşayan türler için güneş ışığını 
engeller. Kısa ve uzun vadeli çevresel ve estetik sorunlara neden olarak su kay-
naklarının bozulmasına yol açar. Mavi-yeşil alg gelişimi ötrofikasyona yol açan 
temel faktörlerden biridir. Birçok ülkede suda fosfor limiti toplam PO4-P’ün 1-2 
mg/L’dir (Panasiuk, 2010; Phesatcha vd., 2016).

Toprakta bulunan toplam fosfor konsantrasyonu normal olarak 50-3000 
mg/kg arasında değişir. Mineral topraklarda ise bu miktar % 50-70 inorganik 
formdadır. Toprak biyokütlesi, bitki artıkları ve toprak organik maddesi gibi 
topraktaki organik fosfor, inorganik fosfora (organik bileşiğin ayrışması ile) 
mineralleştirilerek bitkiler tarafından alınır. İnorganik çözünebilir fosfor, tersi 
yönde organik fosfora dönüştürülebilir. Ayrıca bitkiler için kullanılamaz forma 
dönüştürülmüş Al, Fe oksitler ve kile çözünebilir fosfor adsorbe edilebilir. Da-
hası, inorganik fosfor, ikincil fosfat mineralleri olarak da çökelebilir. Ek olarak, 
sığ yeraltı sularına veya fayans drenaj sistemine çözünebilir fosfor sızabilir (Şe-
kil 1) (Shokouhi, 2017).
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Şekil 1. Toprakta Fosfor Döngüsü (Shokouhi, 2017).

Fosfor çözünmüş veya desorbe olduğu gibi birincil (PO4
-3) ve ikincil ortho 

fosfatlar (HPO4
-2 ve H2PO-4) toprak çözeltisine girer (Shokouhi, 2017). Birin-

cil ve ikincil orto-fosfatların konsantrasyonu toprak pH’ına bağlıdır(Shokou-
hi, 2017;Pan vd., 2017). Topraktaki fosforun esas türleri pH< ~4’de H3PO4 , 
pH 4–6’de H2PO4

- , pH=7’de H2PO4
-, HPO4

-2 , pH 9–11’de HPO4
-2 , pH>11’de 

PO4
-3 dir. HPO4

-2 ve H2PO4
- arasındaki farklı negatif yükler nedeniyle HPO4

-2, 
H2PO4’ten daha fazla hidroksil değiştirir(Şekil 2) ( Sreenivasulu vd., 1999).

Şekil 2. Toprakta pH’a Bağlı Fosfor Bileşiği Dönüşümleri (Shokouhi, 2017)
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Fosfatların atık suya ve yeraltı suyuna karışmasının üç ana yolu vardır: 1. 
doğal maden yataklarından ayrılması; 2. Tarım; 3. Atık su boşaltımı ve sıvı kent-
sel atık (evsel ve endüstriyel). Modern toplumun hızlı büyümesine bağlı olarak 
her geçen gün artan miktarda fosfor içeren kanalizasyon sularının nehirlere, göl-
lere ve denizlere fosforu çamur şeklinde deşarj etmektedir. Bu durum fosforun 
toprağa geri dönüşümü olmadan modern tarımda mineral fosforlu gübrelere ba-
ğımlılığı çok daha fazla arttıracaktır (Panasiuk, 2010).

Bugün dünyadaki gıda üretimini sürdürebilmek için fosfatlı kayaçların yak-
laşık % 80’i mineral gübrelere dönüştürülmektedir (Cohen vd., 2011). Toprağa 
gübre ile eklenen fosforun önemli bir kısmı, sonraki yıllarda ekinler tarafından 
kullanıldığı bulunmuştur. Bu durum, bazı gübrelerin fosforunun geri dönüşüm-
lü artık formlarda toprakta biriktiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle fosforlu 
gübrelerin suda yüksek düzeyde çözünür olması önemlidir ve mevcut bitki fos-
forunun miktarını optimum seviyede tutmak amaçlanmalıdır(Cohen vd., 2011).

Fosforun atık sudan geri kazanımı ve tarım arazisine yeniden dağıtımı, fos-
fat israfı ve kıtlığını engellemek için önemlidir (Shepherd vd., 2016). Fosfatın 
atık sudan uzaklaştırılmasına çeşitli teknikler uygulanmış ve sıklıkla kullanılan 
yöntemler arasında kimyasal çökeltme, biyolojik prosesler ve adsorpsiyon yer 
almaktadır (Lalley vd., 2016). Etkin fosfat giderme yöntemlerinden biri olan 
kimyasal çökeltme tekniklerinden biri kristalleşme oranı düşük olan struviti 
(NH4MgPO4·6H2O) içeren çökeltme tekniğidir. Diğer bir çökeltme tekniği ise 
çok esnek ve hızlı bir işlem olan ferrik klorür ve demir sülfat kullanılarak fosfor 
giderimidir (Zheng vd. 2013).

Atık sudan fosforun geri kazanılmasından ziyade tek bir yerde depolanabi-
len atık çamur külünden fosforun elde edilmesi daha verimli olacaktır.

Yakılmış çamur külünden elde edilen fosfor, demir ve alüminyum ile kom-
bine edilerek üretilen  ürünler için uygun olmayan bir formda olabileceğinden 
geri kazanılmış fosfat ürünlerinin kullanımı ile ilgili büyük bir endişe vardır. Bu 
nedenle fosforun gübre içine işlenmesi bir sorundur. Japonya’da Ulusal Tarım 
Kooperatifleri Federasyonu (JA Zen-Noh), ürün dostu yapmak için konfigüras-
yonunu değiştirme ya da fosforu konsantre etme ya da ekstraksiyon yöntemi 
ile hammadde ya da gübre olarak çamur külü kullanmanın mümkün olduğunu 
benimsemektedir. Ağır metaller ve diğer tehlikeli elementler prosesten gideril-
melidir (Shiroyama vd., 2015).
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Fosfat çamuru atığının çıktığı sektörler: Kanalizasyon çamuru (Sikosana,  
vd. 2017; Shıroyama vd., 2015), kağıt endüstrisi atık çamuru (Dumlu, 2014), et 
ve et ürünleri işleme tesisi çamuru (Khan ve  Irvine 2006), otomotiv endüstrisin-
den kaynaklanan fosfat kaplama tehlikeli atıkları (Navarro-Blasco vd., 2015),  
yakılmış çamur külü, hayvan gübresi, çelik üretim cürufu (Ohtake vd., 2018), 
petrol çamuru (Asia vd., 2006), mandıra çamuru (Britz vd., 2006), kömür işle-
me tesisi çamuru, gübre üretim çamuru, plastik malzeme üretim çamuru, kimya 
sanayi çamuru, deterjan üretimi çamuru, katı artık değerlendirme tesisi çamuru, 
arıtma tesisi atık çamuru(SKKY, 2004), fosfat bileşikleri üretimi atık çamuru. 

Atıksular için kimyasal fosfor giderim yöntemi hem kullanılmakta bu ko-
nuda hem de araştırmalar devam etmektedir. Bu yöntem, küçük ve orta ölçekli 
tesisler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Atık suyun kimyasal arıtılma-
sı sırasında reaktif iyonlar ortofosforik asitin çözünebilir tuzlarıyla etkileşir ve 
böylece yüksek oranda dağınık kolloid fosfat çökeltisi oluşturur. Reaktif olarak 
iki ve üç değerlikli metal tuzları kullanılmaktadır. Atık su arıtımında fosfat gi-
derimi için pıhtılaştırıcı olarak alüminyum ve demir tuzları ve aynı zamanda 
kireç de yaygın şekilde kullanılmaktadır. Alkali varlığında atık suya alüminyum 
sülfat eklenmesi aşağıdaki reaksiyonu meydana getirir:

Al2(SO4)3 + 6HCO3
-    2Al(OH)3 + 3SO4

-2 + 6CO2                 (1)
Al2(SO4)3.14H2O + 2PO4

-3    2AlPO4 ↓ + 3SO4
-2 + 14H2O     (2)

Üç değerlikli demir tuzları pıhtılaştırıcı olarak kullanıldığında, aşağıdaki 
reaksiyon gerçekleşir:

Fe+3 + PO4
-3    FePO4             (3)

Demir hidroksit çökeltisi, atık sularda bulunan FePO4  parçacıklarını ve 
diğer katı parçacıkları yakalar; buna ek olarak, diğer fosfor taşıyan bileşikler 
açısından adsorban olarak çalışır.  

Kirecin koagülant olarak kullanılması aşağıdaki reaksiyonları içerir:

Ca(OH)2 + HCO3
-2     CaCO3 ↓ + H2O + OH-         (4)
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5Ca + 4OH- + 3HPO4
-2    Ca5OH(PO4)↓ + 3H2O                     (5)

Kireç, kalsiyum karbonat üretmek için atık suların bikarbonat iyonları ile 
etkileşir ve fosfatlarla reaksiyona girer. Ortofosfat, kalsiyum iyonları ile çökelir 
ve kalsiyum oksiatit üretir. Polifosfatlar, önceden üretilen kalsiyum oksiatit par-
çacıkları üzerinde adsorpsiyon yoluyla uzaklaştırılır (Ruzhitskaya ve Gogina, 
2017).

Arıtma çamuru modern atıksu arıtma tesisine giren fosforun % 95’inden 
fazlasını içerir (Cohen vd., 2011). Kanalizasyon çamuru, gübreden sonra Avru-
pa’da en önemli ikincil fosfat kaynağıdır. Kanalizasyon arıtma tesislerini fosfat 
geri kazanımı amacıyla besin ve enerji fabrikalarına dönüştürmek için gelecek-
teki vizyonun önemli bir parçasıdır. Avrupa’da ithal edilen tüm fosfatın (ürün 
yoluyla ithal edilen fosfat dahil) yaklaşık % 15’i atık çamurun içinde kaldığı 
tahmin edilmektedir (Wilfert, 2018).

Kanalizasyon çamuru mevcut herhangi bir gübrenin fosfor ve besin madde-
lerinin muhtemelen en düşük maliyetli yoğun kaynağıdır ve ayrıca yüksek oran-
da humus oluşturan organik maddeler içermektedir (Wiechmann vd., 2015).

Kağıt endüstrisi atıksuları için kullanılan aktif çamur sistemlerinde karşı-
laşılan başlıca işletme problemleri ise makro nütrientlerin (azot ve fosfor) kı-
sıtlı olması, ipliksi bakterilerin gelişimi ve çamur kabarmasıdır. Makro nütrient 
problemi ise dışarıdan sisteme nütrient ilave edilerek çözümlenebilmektedir an-
cak burada önemli olan nütrient dozaj miktarıdır aksi takdirde sulak alanlarda 
ötrofikasyon vb. ters etkiye neden olmaktadır (Dumlu, 2014). 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Fosfor birçok biyolojik süreç için faydalıdır, ancak çok fazla fosfor eko-
sistemde bir dengesizlik oluşturarak sulak alanlarda ötrofikasyon oluşumuna 
neden olur. Gelecek 100 yıl içinde fosfat rezervlerinin tükeneceğinden dolayı 
PO4

-3’ün giderimi ve geri dönüşümüne yönelik çalışmalara odaklanılmalıdır. 
Dünya çapında gıda üretiminin kritik durumu ve büyüyen küresel gıda krizi 
nedeniyle potansiyel tarımsal kullanım için geri kazanılmış fosfatın kalitesini ve 
kullanışlılığını dikkate almak önemlidir. Atıklarda bulunan fosforun ekilebilir 
araziye geri dönüşümü, sürdürülebilir fosfor yönetiminin sağlanmasında önemli 
bir konudur. Gelecekte, değerli hammaddelerin yerini alan atıklar yeniden kul-
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lanılacaktır. Atık arıtımı teknolojik gelişimin devamı, verimli süreçler ve yük-
sek kaliteli ürünler ile karakterize edilerek toplumda sürdürülebilir besin geri 
dönüşümüne yol açacağına inanılmaktadır. Yerel hammaddelere dayalı gübre 
kullanarak çiftçilerin fayda sağlaması önemlidir. Fosfatın geri kazanımı için 
uygulanan çeşitli teknolojiler bitki gelişimi için yüksek maliyetli olduğundan 
genellikle ekonomik olmadığı düşünülür. Çalışmada farklı sektörlerde çıkan 
atık fosfat çamurlarından fosforun tarım alanları için geri kazanım potansiyeli 
araştırılmıştır.

Günümüzde gübre sektörü dünyanın fosfat üretiminin % 80’ini kullanmak-
tadır. Cevherlerden fosforlu gübre üretimi yenilenemez ve sürdürülemez olarak 
kabul edilmelidir. Bundan dolayı fosfor kaynaklarının geri dönüştürülmesi, po-
litik ve ekonomik önceliğin kazanılması için uzun vadede önemlidir (Zheng vd., 
2013).

Araştırmacılar bilinen alternatifleri olmayan ve yenilenemeyen bir kaynak 
olarak fosfatın geri kazanımı ve geri dönüşümü ihtiyacının gerekli olabileceğini 
ön görmektedirler. Gelecek 60-700 yıl arasında fosfat rezervlerinin tükeneceği 
kabul edilmektedir (Lalley vd., 2016; Kimura and Wajima, 2017). Bu nedenle, 
gelecekteki çalışmalar, PO4

-3‘ün giderimi ve geri dönüşümüne odaklanmalıdır 
(Lalley vd., 2016). Dünya çapında gıda üretiminin kritik durumu için fosfor 
üretimi potansiyel bir soruna sahiptir (Kimura  ve Wajima, 2017).

Büyüyen küresel gıda kriziyle başa çıkmada potansiyel tarımsal kullanım 
için geri kazanılmış fosfat ürününün kalitesini ve kullanışlılığını dikkate almak 
önemlidir (Sikosana  vd., 2017).

Shiroyama vd. (2015) çok çeşitli paydaşlarla yapılan görüşmelerine daya-
narak, fosfor geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla hayati önem taşıyan yedi 
boyutu belirlemişlerdir: çevre, maliyet, imaj, işlem stabilitesi, dağılım, miktar 
ve kalite (Shiroyama vd., 2015). 

Gelecekte, kayıpları en aza indirmek ve mevcut kaynakları korumak için 
atıkta bulunan fosforun geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması son dere-
ce önemlidir. Aslında, fosforun doğal ortamdaki döngüsü halihazırda toplumda 
ulusal çevre programları etkisiyle yüksek bir önceliğe sahiptir. Belediye atıkla-
rının günümüzde tarımsal üretimde yeniden kullanılması bazı problemler ne-
deniyle engellenmektedir. Bu problemler şöyledir; i) tarımsal alanlara belediye 
atıklarının (kanalizasyon çamuru, kesimhane atıkları ve evsel kompost) geri dö-
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nüşümünü sınırlayan istenmeyen metaller, organik kirleticiler ve patojenlerin 
varlığı, ii) kentsel alanlardan ekilebilir araziye kadar arıtma çamuru gibi artık 
belediye atıklarının yeniden dağıtımında yaşanan lojistik zorluklar, ve (iii) dü-
şük gübre değeri (Cohen vd., 2011).

Japonya Gübre ve Amonyak Üreticileri Derneği, kanalizasyon çamurundan 
geri dönüştürülmüş fosforun karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, çamur kay-
nağı problemlerinin üstesinden gelmek olacağını belirtmiştir (Shiroyama vd., 
2015).

Fosforun uzaklaştırılması için en yaygın yöntem, ferrik sülfat veya demir 
klorür ile kimyasal dozlamadır. Fosforun kimyasal dozaj kullanarak atık sudan 
uzaklaştırılması, çamur üretiminde % 25’e varan bir artışa neden olmaktadır. Bi-
yolojik fosfor giderimi az sayıda atıksu arıtma tesisinde (AAT) bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, biyolojik fosfor giderimi için gerekli olan ek proses kontrolü 
ve altyapı nedeniyle, genellikle kimyasal temizleme tercih edilir. Kimyasalların 
yüksek maliyeti ve fosfor giderimi için kimyasal dozlama ile bağlantılı yüksek 
miktarda çamur üretimine bağlı olarak, biyolojik fosfor giderimi ile birlikte ardı 
ardına gelen AAT’lerin sayısı artabilir (UISCE. 2016). 

Almanya’da kanalizasyon çamurunun yaklaşık üçte biri (yılda yaklaşık 
2.5 milyon ton kuru madde) hala tarımda kullanılmaktadır. Bu geri dönüşümün 
esas amacı, çamurda bulunan besin maddelerini gübre olarak değerlendirmektir. 
Ağır metaller ve/veya ek (organik) maddeler için sınır değerlerin uygulanması 
bu atığın kullanımını sınırlandırılacaktır. Tarımda daha az çamur geri dönüşü-
mü, atık su arıtımı sırasında atık çamuruna aktarılan fosfat bileşiklerinin bitki 
gübrelemesi için mevcut olmayacağı ve dolayısıyla ilave mineral gübrelerle 
ikame edilmesi gerektiği anlamına gelecektir. Atık su arıtma ve atık çamur ber-
tarafı kapsamında halihazırda bulunan atık çamurun değerli bileşenlerinin geri 
dönüşümü ne ölçüde mümkün olduğunun incelenmesi gerekmektedir (Montag 
vd., 2007).

RWTH Aachen Üniversitesi Çevre Mühendisliği Enstitüsü’nde fosfat geri 
kazanımı için çeşitli yaklaşımlar araştırılmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilen PRI-
SA süreci (Şekil 3), bir belediye atık su arıtma tesisinin çamur işlemine entegre 
edilebilmiştir. AAT’ye fosfor akış yüküyle ilgili olarak % 40’a varan bir fosfor 
geri kazanım sağlanmıştır. Geri kazanılan fosfat ya tarımda kullanılabilir ya da 
fosfat endüstrisine satılabilir formdadır. Süreç, gelecekte sürdürülebilir bir ça-
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mur yönetimi sağlayabilecektir. Süreci AAT’ye entegre ederek, yenilenemeyen 
fosfat cevheri tortuları biriktirilebilecek ve fosfat kullanan ülkelerde büyük çev-
resel etkiler önlenebilecektir (Montag vd., 2007).

Şekil 3. PRISA Süreci Akış Şeması (Montag vd., 2007)

Kanalizasyon çamurunun 800-900 °C’de yakılması sonucu fosfor, kül için-
de kaldığından dolayı çamur külünden fosforun geri kazanım potansiyeli yük-
sektir. Bu yöntemin en büyük dezavantajı, çamur yakma yatırımına duyulan 
ihtiyaçtır. Bununla birlikte, kanalizasyon çamurunun büyük miktarı halihazırda 
yakılmaktadır, ancak büyük miktarlarda atık çamurun işlenmesindeki zorluklar 
nedeniyle çamur yakma işlem alanı genişlemektedir. Yakılan kanalizasyon ça-
muru külündeki fosfor konsantrasyonu genellikle ağırlıkça % 7-13 arasında de-
ğişmektedir. Fosforlu kayaçtaki (ağırlıkça % 12-16) fosfor konsantrasyonundan 
sadece biraz daha düşüktür, bu da atık çamur külünün konsantre bir fosfor kay-
nağı olduğunu göstermektedir. Atık çamur külünden fosforun geri kazanılması 
için birkaç süreç önerilmiştir. Bazı yaklaşımlarda, fosfor bir asit kullanılarak 
külden süzülür, daha sonra demir fosfat veya alüminyum fosfat olarak çökeltilir. 
Kimyasal çökeltmeye dayanan fosfor geri kazanım tekniklerinin dezavantajı, 
demir fosfat ve alüminyum fosfat gibi geri kazanılan ürünlerin çok düşük bir 
çözünürlüğe sahip olmaları ve böylece ürün talebine yetecek oranlarda fosfor 
salımı yapamamasıdır. Gübre değerleri bu nedenle düşüktür. Ayrıca bu çökel-
tiler, demir ve alüminyumun istenmeyen reaksiyonlara neden olmasından do-
layı fosfat endüstrisi tarafından işlenemez. Diğer yaklaşımlarda, fosfor külden 
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bir alkali kullanılarak süzülür, daha sonra kalsiyum fosfat veya sodyum fosfat 
olarak çökeltilir. Başka bir yaklaşımda ise fosfor bakımından zengin atıkların 
yakılması, daha sonra da külün fosfor ekstraksiyonu için daha fazla işlenmesi 
olacaktır. Ekstrakte edilen fosfor, tüm ekilebilir alanlara yeniden dağıtım sağla-
mak için konsantre edilmeli, uzun mesafeli taşımaya izin verilmeli ve güvenli 
gıda üretimi için kirlenmemelidir. Buna ek olarak, geri dönüştürülmüş gübre, 
bitki kaynaklı besin maddeleri içeren ve mineral gübre olarak aynı fosfat cevhe-
ri esaslı gübre değerine sahip ve suda çözünebilir olmalıdır. Fosforlu gübrenin 
külden geri kazanılması, kaya fosfat bazlı gübrelerin kısmen yerini alma potan-
siyeline sahiptir. Belediye atıklarının yakılmasındaki artış eğilimi bu yaklaşımla 
uyumludur (Cohen vd., 2011).

Shepherd vd. (2016), tarımsal gübre olarak atık su arıtma sistemlerinden 
fosfor geri kazanımı ve yeniden kullanılmasının fosfor atık azaltımı ve geri dö-
nüşümü için önemli ve uygulanabilir olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışma-
larında atık suların fosfor adsorpsiyonu için yeni biyoçar malzemeleri üretmiş-
lerdir. Biyoçarlarda adsorplanan fosfora bitki erişilebilirliği dikkate alınmıştır. 
Elde edilen sonuçlar, biyoçarların gübre olarak potansiyel kullanımlarını ortaya 
koymuştur (Shepherd vd., 2016).

Atıksu arıtma tesisinden elde edilen çamurdan Nijerya’nın Port-Harcourt 
şehrinin toprak özellikleri üzerindeki biyokimyasal etkisi üzerine bir çalışma 
yapılmıştır. pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik (EC), azot (N), fosfor (P), potas-
yum (K), toplam organik madde (TOM), toplam organik karbon (TOC), çinko 
(Zn), nikel (Ni) ve kurşun (Pb) gibi parametreler, uygulanan toprağın biyokim-
yasal özellikleri üzerine etkisi standart yöntemler kullanılarak farklı toprak ör-
neklerinde araştırılmıştır. Düşük toksisitesi ile Port-Harcourt’daki atık su arıtma 
tesisinden elde edilen doğal organik gübrenin (çamur) N, P, K gibi temel biyo-
kimyasal besinlerden dolayı toprağı zenginleştirdiği ortaya konmuştur. Çok pa-
halı yapay inorganik gübre yerine, toprak besin özelliklerinin zenginleştirilmesi 
için çok az maliyet ve yan etkisi nedeniyle bu yöntem kullanılabilir. Çalışmanın 
sonuçları, Port-Harcourt’daki atık su arıtma tesisinden elde edilen çamur, bitki 
ve toprak faunası için gerekli olan yüksek miktarda mikro ve makro besin içer-
diğini göstermiştir. Toprağa uygulanması sonucunda toprağın kalitesi, yapısı ve 
özellikleri ile ekilebilir araziye biyokimyasal etkisi vardır ve bu nedenle inorga-
nik gübreye göre daha çok tercih edilebilir ve daha uygundur (Amadi vd., 2018).
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Ohtake vd. (2018), iki fonksiyonlu bir adsorpsiyon-agregasyon maddesi 
kullanılarak fosfatın geri kazanımı için basit bir teknoloji geliştirmişlerdir. İki 
işlevli madde, hidroklorik asit çözeltisi içinde kalsiyum silikatların ıslatılma-
sıyla hazırlanmıştır. Asit muamelesi, sadece sulu çözeltiden fosfatı gidermek 
amacıyla kalsiyum silikatların kabiliyetini arttırmak için değil, aynı zamanda 
giderilmiş fosfatın yüksek çökebilirliğini sağlamak için de gereklidir. Bir atık 
su arıtma tesisinde anaerobik çamur arıtma sıvısından yaklaşık % 80 fosfatın 
geri kazanılabildiğini bir mobil tesis kullanarak yerinde yapılan deneyler gös-
termiştir(Şekil 4). Bu teknoloji, kırsal alanlardaki atık sulardan tarım alanlarına 
fosfat geri dönüşümü için basit ve yoğun bir hizmet sunma potansiyeline sahip-
tir (Ohtake vd., 2018).

 
Şekil 4. Mobil tesis(sol), Küçük Bir Atıksu Arıtma Tesisinde Anaerobik Çamur Arıtma Sıvısın-

dan Fosfatı Geri Kazanmak İçin Yerinde Tesis(sağ) (Ohtake vd., 2018)

Demir esaslı fosfat giderimi hala AAT’lerinin çoğunluğu tarafından kulla-
nılmaktadır, ancak çamur yakma olmaksızın çamurdan fosfat elde etmek için 
uygun bir teknoloji mevcut değildir. Demir ilavesi, fosfatın atık sudan uzak-
laştırılması için uygun bir yoldur, fakat genellikle fosfat geri kazanımını sınır-
landırdığı düşünülmektedir. Struvit çökeltisi fosfatın geri kazanılmasında kul-
lanılmaktadır ve bu yaklaşım çok ilgi çekmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş 
biyolojik fosfat gideriminin (EBPR) kullanılmasını gerektirir. Sadece EBPR’ye 
dayanan fosfat giderimi henüz geniş çapta uygulanmamıştır ve geri kazanım 
potansiyeli düşüktür (<% 50). Çamur küllerinden tarım arazisine çamur uygula-
ması veya fosfor geri kazanımı da dahil olmak üzere diğer fosfat geri kazanım 
yöntemleri de sınırlıdır. Enerji üreten AAT’ler demir kullanarak fosfat gideril-
mesine her geçen gün daha fazla güvenmektedir, ancak asıl problem (mevcut 
süreçlerde olduğu gibi) fosfatın demirden geri kazanımıdır (Wilfert, 2018).
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Arıtma çamurları genellikle çimento endüstrisinde hammadde olarak de-
ğerlendirilmektedir, ancak yüksek bir fosfor konsantrasyonuna sahip arıtma ça-
muru çimento üretimi için uygun değildir (Shıroyama vd., 2015). 

Bu yüzyılın sonunda, ilk olarak kadmiyum ve uranyum içerikli düşük 
konsantrasyonlu tehlikeli madde içeren fosfat yatakları tamamen istismar edi-
lecektir. Fosfatlar diğer maddeler tarafından bitki beslenmesi için ikame edile-
mediğinden, ikincil fosfat materyallerinin kullanımı giderek daha önemli hale 
gelmektedir. Kanalizasyon çamuru, yüksek fosfat potansiyeli olan alternatif bir 
kaynaktır. Fosfat için önemli bir ikincil kaynak olarak kanalizasyon çamurun-
dan fosfat geri kazanımına odaklanılmaktadır. Şu anda demir, kanalizasyon arı-
tımı için hayati bir rol oynamaktadır (örneğin, fosfat giderimi, hidrojen sülfür 
emisyonlarını önlemek için bir koagülan olarak) ve gelecekte bu önemli etkisini 
daha da arttırabilir. Demirin uygulanması ile ilgili tek dezavantaj, atık çamurda 
bulunan demir fosfattan fosfatın geri kazanılması için verimli ve ekonomik bir 
teknolojinin olmamasıdır (Wilfert, 2018).

Atıklarda bulunan fosforun ekilebilir araziye geri dönüşümü, sürdürülebilir 
fosfor yönetiminin sağlanmasında önemli bir konudur. Gelecekte, değerli ham-
maddelerin yerini alan atıklar yeniden kullanılacaktır. Atık arıtımında teknolojik 
gelişimin devamı, verimli süreçler ve yüksek kaliteli ürünler ile karakterize edi-
len, toplumda sürdürülebilir besin geri dönüşümüne yol açacağına inanılmakta-
dır. (Cohen vd., 2011).

Çamurun tarımda veya diğer arazi kullanımında fosfor ve azot açısından 
besin içeriğinin sağlanmasından ve ayrıca çamurda bulunan potasyum, kükürt, 
magnezyum ve mikro besin elementlerinden faydalanılmaktadır. Ek olarak, ça-
murun organik içeriği toprak kalitesini artırabilir (UISCE. 2016).

Atıksu çamurunun bir gübre olarak kullanılması uygun bir çevre seçene-
ği olarak kabul edilir. Uygun bir şekilde işlenmiş atıksu çamurunun kullanımı, 
bir besin yönetim planına uygun olarak, fosforun miktarı, yetiştirilen mahsulün 
gerektirdiği miktar ile eşleşecek şekilde izlendiğinden ve kontrol edildiğinden, 
alıcı sular üzerinde herhangi bir olumsuz çevresel etkiyi önleyebilir. Özellikle 
olgunlaştırılmış lağım çamuru kullanımının bitkilerde azot alımını iyileştirdiği 
gösterilmiştir. Atıksu çamurunun organik içeriği ve yavaş salınan yapısı, suni 
gübre ile karşılaştırıldığında, toprak koşullarının iyileştirilmesinde ve besin 
maddelerinin tükenmesi olasılığının azaltılmasında yararlar sağlamıştır. Bu du-
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rum, bu tür çamurun kontrollü koşullar altında kullanılmasının yararlarını orta-
ya koymaktadır (UISCE. 2016). 

Japonya 2013 yılında fosfor konusunu Milenyum Kalkınma Hedefleri 
(MDG’ler) olarak tartışılan altı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden (SDG) biri 
olarak ele almıştır. Bu önemli bir harekettir, çünkü daha önce fosfor yönetimini 
izleyen veya koordine eden neredeyse hiçbir uluslararası örgüt olmamıştır (Shi-
royama vd., 2015).

Uluslararası düzeyde, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 2011 yı-
lında yaptığı raporda, fosfor sorununu üç gelişmekte olan konulardan biri olarak 
seçmiş ve önemini vurgulamıştır (Shiroyama vd., 2015).

Yerel hammaddelere dayalı gübre kullanarak çiftçilerin fayda sağlaması 
önemlidir. JA Zen-Noh, mevcut hammaddelerin ürünlerinden daha ucuz olan 
gübre üretimi ve tedariğini gerekli görmektedir (Shiroyama vd., 2015). Fosfatın 
geri kazanımı için uygulanan çeşitli teknolojiler bitki gelişimi için yüksek mali-
yetli olduğundan genellikle ekonomik olarak uygun değildir (Ohtake vd. 2018).

SONUÇ 

Araştırmacılar fosfat rezervlerinin tükenecek olmasından dolayı fosfatın 
geri kazanımı ve geri dönüşümü ihtiyacının gerekli olabileceğini vurgulamışlar-
dır. Dünya çapında gıda üretiminin kritik durumu için fosfor üretimi potansiyel 
bir soruna sahiptir. Atıklarda bulunan fosforun ekilebilir araziye geri dönüşü-
mü, sürdürülebilir fosfor yönetiminin sağlanmasında önemli bir konudur. Ayrıca 
atıklardan elde edilen yerel hammaddelere dayalı gübre kullanarak çiftçilerin 
fayda sağlaması ekolojiyi daha az bozacak ve aynı zamanda hem ülke hem de 
çiftçi ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada farklı endüstrilerde çıkan 
fosfat içerikli çamur atıklarından tarım alanları için fosfatın geri kazanımına 
yönelik çalışmalar incelenmiştir. Tarım arazilerinde fosfat içerikli atık çamurla-
rı değerlendirmek amacıyla fosfat geri kazanımı için kanalizasyon çamurunun 
yakılması, biyoçar ile fosfat geri kazanımı, çamurun direk toprak ile karıştırıla-
rak kullanılması, gelişmiş biyolojik fosfat giderimi, iki fonksiyonlu bir adsorp-
siyon-agregasyon maddesi kullanılarak geliştirilmiş bir mobil tesis ve PRISA 
süreci çalışmaları yapılmıştır. Çamur külü ve çamur uygulaması veya fosfor geri 
kazanımı da dahil olmak üzere tarımsal alanlarda diğer fosfat geri kazanım yön-
temlerinin kullanımı da sınırlıdır. Farklı sektörlerde açığa çıkan fosfatın tarım 
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alanlarında değerlendirilmesi amacıyla hem fosfatın geri kazanımı hem de bitki 
gelişimine olumlu katkı sağlayacak düşük maliyetli ve ekonomik teknolojiler 
geliştirilmelidir.
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ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE 
TEHLİKELİ KİMYASALLARIN 

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ İÇİN ZDHC 
PROGRAMI,  HEDEFLERİ VE BİR PES/

VİSKON DOKUMA KUMAŞ İŞLETMESİNİN 
PROGRAMA UYUMUNUN YENİ BİR 

YAKLAŞIMLA GELİŞTİRİLEN ÇEVRESEL 
EMİSYON İNDEKSLERİ BAZINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Günay YILDIZ TÖRE 1, Gözde ABACI2, Yasemin ÖZER3, Sertaç 
YILMAZKAYA4

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

2-3-4Can Tekstil Entegre Tesisleri ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Ergene, 
Tekirdağ / Türkiye  

Öz: Son yıllarda alıcı ortama deşarj edilen tehlikeli maddeler yasa koyu-
cular, tüketiciler ve STKlar tarafından önemle takip edilmektedir. Tekstil sek-
töründe tehlikeli maddelerin kaynağında önlenmesi, kısıtlanması ve izlenme-
si amacıyla ulusal/uluslararası yasal gerekliliklerin yanında müşterilerin takip 
ettiği kural koyucu otoritelerin belirlemiş olduğu limit değerlere uyulması da 
zorunlu hale gelmiştir. Dünyada hazır giyim sektöründe hızlı moda anlayışının 
yaygınlaşmasının bir sonucu olarak üretim çeşitliliği artarken tehlikeli madde-
lerin ve deşarj parametrelerinin takibi zorlaşmıştır. Takip edilemeyen üretimin 
getireceği potansiyel kayıplar ise müşteri ve pazar kaybı, firma itibarının sar-
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sılması, insan sağlığının riske atılması ve çevreye olan olumsuz etkilerdir. Bu 
çalışma kapsamında, entegre tekstil işletmelerinde tehlikeli kimyasalların sür-
dürülebilir yönetimi yanında temiz üretim, izlenebilirlik, müşteri talepleri ve 
mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla tekstil endüstrisinin genel 
yapısı ve çevresel etkileri, atıksu kaynak ve özellikleri, tehlikeli madde salınımı, 
ZDHC grubunun programı, hedefleri ve çevresel emisyon esaslı tehlikeli kim-
yasal yönetim indekslerinin hesaplanması ile ilgili literatür ve uygulama bilgi-
leri incelenmiş ve bir poliester/viskon dokuma kumaş işletmesinin ZDHC prog-
ramı hedeflerine uyumunun yeni bir yaklaşımla geliştirilen çevresel emisyon 
indeksleri kapsamında, 3 aylık üretim verileri dikkate alınarak Kirletici Sanımı 
ve Transfer Kaydını ( PRTR) referans alan bir matematiksel model yardımıyla 
değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre işletmenin 3 ay için “Yeşil Kim-
yasal Kullanım İndeksi” “Şeffaflık İndeksi” ve “Temiz Emisyon İndeksi” <1 
olarak raporlanmıştır. Bu sonuçlara göre; 2020 yılı için ZDHC grubu tarafından 
öngörülen tehlikeli maddelerin sıfır deşarj hedefi için üretim yapan işletmelerin 
kimyasal seçimini ekokriterlere ve tehlikeli maddeler bazında kısıtlanmış liste-
lere uyarak yapması gerektiği ve sürecin izlenebilirliği için şeffaflık prensibiyle 
çalışması gerektiği ortaya konulmuştur.  

ZDHC PROGRAM FOR THE SUSTAINABLE MANAGEMENT 
OF HAZARDOUS CHEMICALS IN INTEGRATED TEXTILE 
ENTERPRISES, OBJECTIVES AND EVALUATION OF THE 

COMPLIANCE OF A PES/VISCOSE TEXTILE ENTERPRISE TO 
THE PROGRAM ON THE BASIC OF ENVIRONMENTAL EMISSION 

INDICES DEVELOPED WITH A NEW APPROACH

Abstract: In recent years, dangerous substances discharged to the rece-
iving environment have been followed by legislators, consumers and NGOs. 
In addition to national/international legal requirements, it has become manda-
tory to comply with the limit values set by the regulating authorities that custo-
mers follow in order to prevent, restrict and monitor the hazardous substances 
in the textile sector. As a result of the widespread use of fast fashion in the 
ready-to-wear sector in the world, the production diversity increased and the 
monitoring of the hazardous substances and discharge parameters became diffi-
cult. The potential losses caused by untraceable production are loss of customer, 
market and company reputation, risk to human health and negative effects on 
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environment. Within the scope of this study, the overall structure and environ-
mental impacts of the textile industry, wastewater sources and characteristics, 
hazardous substance release, program of ZDHC, environmental impacts and 
environmental emissions, literature and application information about the cal-
culation of chemical index had been surveyed and then within the scope of the 
environmental emission indices developed by a new approach, the compliance 
of the poliester/viscose woven fabric mill to compatibility of it with the ZDHC 
program has been evaluated with the help of a mathematical model considering 
reference into the Pollutant Threshold and Transfer Register (PRTR) taking into 
account the 3-month production data in the mill. According to the obtained re-
sults, the average Green Chemical Use Index, the Transparency Index and the 
Clean Emission Index were found as  <1. According to these results and 2020 
goals, it has been shown that the enterprises that are aimig zero discharge of the 
hazardous substances prescribed by the ZDHC group should make the chemical 
selection according to the ecocriteria and restricted lists on the basis of dan-
gerous substances and should work with the principle of transparency for the 
traceability of the process.

GİRİŞ

Sürdürülebilir üretim; ekonomik, çevresel ve sosyal hedeflerin hepsinin 
birlikte sağlanabilmesi açısından yeni zorluklar getirmektedir. Mevcut üretim 
faaliyetlerinin birçoğu gerçek anlamda sürdürülebilirliği sağlamaktan uzakken, 
atıklarını azaltarak çevre dostu ürünleri piyasaya sürmek için aşama aşama çaba 
göstermeye ihtiyaç duyan tekstil endüstrisi sürdürülebilirlik kategorisinde öne 
çıkmaktadır (EURATEX, 2016). Tüm dünyada güncel olan “Sürdürülebilir Üre-
tim” kavramı aslında, tekstil sektörü başta olmak üzere tüm sektörler için bir 
tehdit değil aksine bir fırsattır. Bu sektör için kritik olan, su veya enerji gibi 
kaynakların ve malzemelerin, döngüsel bir şekilde akıllıca kullanılması konu-
sundaki etkinlik ve sorumluluktur. Bu anlamda tedarik zincirleri şeffaf olmalı ve 
çevreye uygun olduklarını göstermelidir (ETP SIRA, 2016). 

Tekstil elyafları, dokuma ve örme ile dokunmuş kumaş üretimi ve bu tip ku-
maşların nihai ürüne dönüştürülmesi şeklinde üç temel faaliyeti kapsayan tekstil 
endüstrisinde üretim zinciri genellikle işlemlerin çeşitli aşamalarında girdi ola-
rak kullanılan bir dizi hammaddelerin temin edildiği farklı sanayi sektörlerince 
desteklenir. Üretim zinciri ise; hammaddelere ve nihai ürünlerin kullanımına 
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bağlı olarak değişen özelliklere sahip farklı çıktı ürünleri ile karakterize edilir 
(EURATEX, 2014).  Dünya nüfusundaki artış ve yaşam standartlarındaki geliş-
me, son yıllarda tekstil tüketiminde ve dolayısıyla tekstil üretiminde önemli bir 
artışa neden olmuştur (Wang Y., 2006). 2017 verilerine göre dünyadaki toplam 
elyaf üretimi Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Küresel Elyaf Üretimi, 2017 (Textile Exchange Preferred Fiber & Materials Market Re-
port, 2018)

2016 yılında dünyadaki lif tüketimi 101.400.000 ton olarak gerçekleşirken,  
Avrupa’da elyaf tüketimi 3.253.000 ton olarak raporlanmış olup (Pasqua vd., 
2018) bunun büyük bir bölümünü sentetik lifler oluşturmaktadır (Global Elyaf 
Pazarı Tahminleri, 2014). 2014 yılında küresel elyaf piyasasındaki liflerin oran-
sal dağılımı Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Küresel Elyaf Piyasası 2014 (Eser vd., 2016)

Dünya pazarına bakıldığında sentetik bir lif olan poliester ve doğal bir lif 
olan pamuğun baskın konumda olduğu görülmektedir. 2014 yılı itibariyle dün-
ya lif üretiminin %63’ü sentetik lifler olup, bunun %82’lik bölümünü poliester 
lifleri oluşturmaktadır. Pamuk ikinci en önemli lif olup, tüm lifler içerisinde 
%29’luk bir orana sahiptir. Poliestere olan talep son yıllarda iki katına çıkmış ve 
uzun yıllar en fazla kullanılan lif olma özelliği taşıyan pamuğun yerini almıştır. 
2025 yılına gelindiğinde ise, pamuk lifi üretimi sabit kalırken, artan lif talebini 
karşılamak adına poliester lif üretiminin artacağı ve pamuk üretiminden 3 kat 
daha fazla olacağı öngörülmektedir. Sentetik polimerler için başlıca hammadde 
kaynağı petroldür. Pamuk gibi yenilenebilir doğal liflerin üretiminde de yenile-
nebilir olmayan kaynaklara dayanan enerji ve kimyasallara ihtiyaç duyulmakta-
dır. Hangi elyaf türünün daha çevre dostu olduğunu söylemek çok zordur, çünkü 
her elyafın kendine ait çevresel bir yükü söz konusudur. Bazı lifler elyaf üretimi 
aşamasında, bazıları ise tekstil üretim prosesleri sırasında yüksek miktarda do-
ğal kaynak tüketimine neden olmaktadır. Bazı lifler yenilebilir kaynaklardan 
elde edilmesine karşın, geri kazanılmaları mümkün olmamaktadır, bazı lifler 
ise yenilenemeyen kaynaklardan üretilmelerine karşın kolaylıkla yüksek kaliteli 
ürünlere geri dönüştürülebilmektedir (Niinimäki, K., 2013). 
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Poliester elyaf; fiziksel özellikleri, fiyatı, geri dönüştürülebilirliği ve çok 
yönlü kullanılabilirliği nedeniyle diğer liflerden eşsiz benzersiz avantajlara sa-
hip olup tekstil üretiminde en çok tercih edilen elyaf türü konumundadır. Geç-
tiğimiz yıllarda Çin’in poliester üretimi, dünya genelinde global polyester üre-
timinin %73’üne karşı gelmiştir. Önümüzdeki 5 yılda ise, poliester pazarının 
yıllık %4’lük bir hızla büyüyeceği öngörülmektedir. Yıllar içerisinde artan ka-
pasite ve tecrübe ile Türkiye, Dünya’nın önde gelen tekstil tedarikçilerinden biri 
konumuna ulaşmıştır. Tekstil hazır giyim ve konfeksiyon sanayinin en önemli 
alt sektörlerinden biri de dokuma kumaş sanayiidir. 2015 yılında dokuma kumaş 
ihracatının toplam tekstil ihracatı içindeki payı %24,9 seviyesindedir.  Uluslara-
rası Ticaret Merkezinin iş geliştirme için ticaret istatistiklerine yönelik hazırla-
dığı ITC Trademap 2016 yılı verilerine göre; poliester viskon karışımlı dokuma 
kumaş ihracatında Türkiye, Dünya genelinde Çin ve Hindistan’dan sonra üçün-
cü sırada yer almaktadır9 (Şekil 3).

Şekil 3. 2016 Yılı Dokuma Kumaş İhracatı (Trademap, 2018) 

9  Trademap, https://www.trademap.org/Index.aspx , E.T. 03.01.2018
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Günümüzde tekstil üretim proseslerinin çeşitli aşamalarında ürün grupla-
rındaki çeşitliliğe bağlı olarak yüksek miktarlarda su ve kompleks yapılı tehli-
keli kimyasallar kullanılmaktadır. Özellikle tehlikeli kimyasalların kullanılma-
yan kısımları proses atıksuyu olarak deşarj edilmekte ve bu kimyasallar mevcut 
konvansiyonel arıtma sistemlerinde yeterli düzeyde arıtılamadan alıcı ortamlara 
karışarak kalıcı, zehirlilik ve biyolojik olarak birikme etkisi yaratmaktadır. Di-
ğer yandan AB üye ve aday üye ülkelerinde 76/464/EEC sayılı “Su Çevresine 
Boşaltılan Belli Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Su Kirliliği” ne ilişkin di-
rektif (TMD, 2005) ve benzer direktiflerin kademeli olarak yürürlüğe girmesiy-
le birlikte çevreci sivil toplum kuruluşları harekete geçmiştir. 

2011 yılına gelindiğinde uluslararası sivil toplum örgütü olan Greenpeace DE-
TOX kampanyası ile moda sektöründe üretilen ürünlerde kullanılan zararlı kimya-
salları ortaya çıkaran yeni bir araştırma yayımlanmıştır. Zararlı kimyasallar kullanan 
tekstil imalat tesisleriyle su kirliliği arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren, Green-
peace tarafından yürütülen Detox kampanyasının elde ettiği başarının bir sonraki 
adımı olarak yapılan araştırma, dünya çapında ün kazanmış 20 adet markayı da içine 
alarak genişletilmiştir. 2012 yılının Nisan ayında, 27 ülkedeki yetkili satıcılardan sa-
tın alınan 141 parça kıyafet tehlikeli maddeler bazında testlere alınmıştır. Alınan ör-
neklerden 31 tanesi plastisol boya içerdiğinden,  örneklenen kumaşın bu boyarmad-
deyi içeren kısmı ftalat ve nonil fenol etoksilat (NFE) kullanımı bakımından teste 
tabi tutulmuş ve incelemeler sonucunda bulunan kimyasallar arasında, incelenen 
parçaların dördünde tespit edilen yüksek ölçüde zehirli ftalati ve yine iki adedinde 
tespit edilen bazı azoik boyaların kullanımından ortaya çıkan kanserojen aminler ve 
89 parça ürünün (teste tabi tutulan ürünlerin %63’ünde) 1 pmm ile 45 ppm arasında 
değişen miktarda NFE içerdiği tespit edildi. Buna ek olarak, teste tabi tutulan ürün-
lerin bir kısmında pek çok farklı tür potansiyel olarak zehirli endüstriyel kimyasal 
maddenin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 10 

Tüm bu gelişmeler ile Greenpeace, Detox 2020 planı çerçevesinde üretim 
proseslerinden zararlı kimyasalların giderilmesine yönelik işletmelere baskı uy-
gulanmaya başlamıştır. Bunun üzerine dünyaca ünlü birçok marka bir araya gele-
rek merkezi Hollanda ’da bulunan Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) 
organizasyonunu kurmuş ve konuyla ilgili programını oluşturmuştur. Bu prog-
ram ile üye firmaların küresel tekstil, deri ve ayakkabı değer zincirindeki tehlikeli 

10  https://www.greenpeace.org/turkey/Global/turkey/report/2012/11/zehirli-giysiler.pdf E.T.26.11.2018
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kimyasal madde sorunlarıyla mücadele etmek için bütüncül bir yaklaşım oluştu-
rulması hedeflenmiştir.  Bu oluşuma paralel olarak ülkemizde, özellikle global 
markalara ihracat yapan üreticilerimiz konuya önemle yaklaşmaktadır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI 

Tekstil ve hazır giyim sektörü ele alındığında, bu sektörde başta kullanılan 
zararlı kimyasal maddeler olmak üzere, yüksek su tüketimi ve buna bağlı su 
kirliliği, üretim süreçlerindeki yüksek enerji tüketimi ve bununla ilişkili hava 
emisyonları olmak üzere nakliye ve ambalajlama konularındaki problemler ile 
atık üretimi çevresel açıdan sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engeller ola-
rak tanımlanmıştır. (Eser vd., 2016) Literatürde tekstil endüstrisinin çevresel 
etkilerine yönelik çok sayıda çalışma mevcut olmasına karşın, entegre tekstil 
endüstrilerinde tehlikeli kimyasalların sürdürülebilir yönetimi için ZDHC prog-
ramı,  hedefleri ve yol haritalarına ilişkin çalışmalara rastlanmamıştır. 

Bu anlamda bu kitap bölümünde; tekstil endüstrisinin genel yapısı, üretim 
süreçleri, bu süreçlerde kullanılan hammaddeler ve kimyasal maddeler ile oluşan 
atıklar hakkında genel bilgiler verildikten sonra, entegre tekstil işletmelerinde 
tehlikeli kimyasalların sürdürülebilir yönetimi için ZDHC programının içeriği, 
hedefleri ve yol haritasına ilişkin güncel bilgiler sunulacak ve ardından poliester/
viskon karışımlı dokuma kumaş üretimi yapan bir tekstil işletmesinin bu prog-
rama uyumu yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilen “Yeşil Kimyasal Kullanımı”, 
“Temiz Emisyon İndeksi” ve “Şeffaflık İndeksleri” kapsamında değerlendirile-
cektir. Bu değerlendirmede işletmenin kimyasal envanteri, kullanılan kimyasal 
miktarları ve güvenlik bilgi formları içerikleri esas alınarak web tabanlı ticari bir 
yazılım aracılığıyla üretim sürecinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin sa-
lınımına yönelik deşarj senaryoları tanımlanacaktır. Bu senaryo sonuçlarına göre 
“Yeşil Kimyasal Kullanımı”, “Temiz Emisyon İndeksi” ve “Şeffaflık İndeksleri” 
hesaplanarak programa uyum seviyesi ve bu seviyeyi yükseltmek için neler yap-
ması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.

TEKSTİL ENDÜSTRİSİNİN GENEL YAPISI ve ÇEVRESEL 
ETKİLERİ

Tekstil endüstrisi, elyaf üretiminden kumaş üretimine kadar çok sayıda pro-
sesi içermektedir. Genel olarak; elyaftan iplik üretimi (eğirme), iplikten kumaş 
üretimi (dokuma, örme, tafting, iğneleme) ve kumaştan nihai ürün elde edil-
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mektedir. Endüstride imalat süreci ıslak ve kuru proseslerden oluşmaktadır. Bu 
prosesler doğal ve sentetik ipliklerin hazırlanması, dokuma, örme veya başka 
yöntemlerle kumaş, triko, halı gibi tekstil ürünleri haline getirilmesi, iplik ve 
kumaşlara ön terbiye, boyama, yıkama, kurutma, bitim işlemleri, kaplama ve la-
minasyon gibi terbiye işlemlerinin uygulanması faaliyetlerini içerir.  Firmadaki 
tekstil üretim süreçleri Şekil 4’te verilmiştir. 

Tekstil endüstrisinde hammadde olarak kullanılan elyaflar üç grupta ince-
lenmektedir;

1. Doğal elyaflar: Hayvansal kökenli elyaflar (yün, ipek gibi protein elyaf-
lar), Bitkisel kökenli elyaflar (pamuk, keten, jüt vb.)

2. Sentetik elyaflar: Sentetik polimerden elde edilen elyaflar (poliester, 
poliamid, poliakrilonitril, polipropilen, poliüreten-elestomer, polivinilklorür), 
sentetik olarak üretilen inorganik elyaflar (cam elyafı, karbondan ve metalden 
elde edilen elyaflar vb.)

3. Yapay elyaflar: Doğal elyaftan kimyasal proseslerin uygulanması sonu-
cu elde edilen viskon, modal, rayon, asetat rayon gibi elyaflardır.

Tekstil üretiminde uygulanan prosesler, tekstil malzemesinin elyaf tipine, 
üretim yöntemine, son üründe istenen kalite kriterlerine bağlı olmakla birlikte 
yıkama, boyama, baskı gibi su ve kimyasalın yoğun kullanıldığı ıslak işlemler 
tekstil endüstrisinin bütün kollarında yer almaktadır. Örneğin; yünlü ürünlere 
uygulanan karbonizasyon, dinkleme, pamuklu ürünlere uygulanan merserizas-
yon işlemleri farklı üretim prosesleri oluşturan uygulamalardır.
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Şekil 4. Firmanın Üretim Akış Şeması. (Demirer ve Alkaya, 2014)

Ayrıca farklı elyaflar için farklı kimyasal maddeler kullanıldığından en-
düstride yer alan proses ve işlemlerin en çok kullanılan elyaf türlerine göre ele 
alınıp incelenmesi gereklidir. Ancak endüstride genel olarak işlenecek lif türü 
ve müşteri taleplerine göre terbiye-boyama tekniği, bitim işlemleri ve kullanılan 
boyarmadde türü farklıklar göstermektedir.  Bu anlamda tekstil endüstrisinde 
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kullanılan hammaddeler, son ürünler, su kullanımı ve atıksu özelliklerinin ben-
zerlikleri göz önüne alınarak EPA (Çevre Koruma Teşkilatı) tarafından kirlenme 
bazında bir sınıflandırma yapılmış ve bu sektöre ilişkin 7 adet alt kategori ta-
nımlanmıştır. Ülkemizdeki tekstil endüstrisinin yapısı incelendiğinde ise yünlü 
tekstil, pamuklu tekstil, sentetik tekstil, dokunmuş kumaş, örgü kumaş, açık el-
yaf ve iplik ve halı terbiye işlemleri uygulayan işletmelerin daha yaygın olduğu 
ve EPA’daki sınıflandırmaya benzer bir yapı sergilediği görülmektedir (Yıldız 
G., 2005) . Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde (SKYY) ise tekstil endüstrisi 
atıksularının alıcı ortama deşarj standartları, ülkemizde yaygın olarak karşıla-
şılan bu alt kategoriler göz önünde bulundurularak yine 7 alt kategori bazında 
tanımlanmıştır  (SKKY, 2004). 

Tekstil endüstrisi, boyama ve terbiye işlemlerinde yüksek miktarda su kul-
lanımının yanı sıra yüksek miktarda kimyasal madde tüketimi ile de dikkat çek-
mektedir. Bir kilogram tekstil ürünü üretmek için kullanılan su miktarı 95 ile 
400 litre arasında değişebilmektedir (Barclay ve Buckley, 2000). Türkiye tekstil 
endüstrisi üzerine yapılan bir çalışma, 1 ton tekstil kumaşı için 20 ile 230 m3 
arasında su kullanıldığını göstermiştir (Orhon vd., 2003). Yüksek su tüketiminin 
yanı sıra, tekstil endüstrisi yüksek kimyasal madde (yardımcı kimyasal, boya, 
vb.) tüketimi ile de dikkat çekmektedir. Önişlem, boyama, terbiye, haşıllama ve 
diğer işlemlerden kaynaklanan yüksek kimyasal yük tekstil işletmelerinde uy-
gulanan işlemlere göre değişkenlik göstermekte ve tekstilde kullanılan toplam 
kimyasal miktarı üretilen tekstil ürününün ağırlık bazında %10’u ile %100’ü 
arasında farklılık gösterebilmektedir (Hendrickx, 1995).  2018 yılında WWF’ 
nin yayınladığı Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi’ne göre tekstil sek-
töründe kimyasal tüketimi iplik üretiminde %22,  kumaş üretiminde %12, ıslak 
işlemlerde %65 ve konfeksiyon işlemlerinde %2 olarak belirlenmiştir (Demirer 
ve Alkaya, 2018). Yine aynı kaynakta enerji ve su yoğun üretim kapsamında yer 
alan poliester elyaf üretiminde çoğu zaman benzen, tolüen, arsenik ve antimon 
dâhil ağır metaller gibi kanserojen kimyasallar ile alerjiyi tetikleyen boyalar 
ve taşıyıcıların atıksular aracılığıyla alıcı ortamlara karıştığı belirtilmektedir. 
Tekstil işletmelerinden oluşan atıksular, ıslak işlemlere bağlı olarak değişmekte 
olup üretim süreçlerinde yaygın olarak kullanılan kimyasallar Tablo 1’de ve bu 
kimyasallar içinde önemli bir paya sahip olan boyarmaddelerin uygulama alan-
larına göre sınıflandırılması ve atıksu içindeki bileşimleri Tablo 2’de verilirken, 
tekstil üretiminin farklı basamaklarında atıksularda rastlanabilecek ana kirletici 
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bileşenler ise Şekil 5’te gösterilmiştir. Diğer yandan, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’nın tekstil üretim süreçlerine yönelik yaptığı çalışmada bu süreçlerde 
kullanılan su, yaygın olarak kullanılan kimyasal maddeler ve çevreye etkileri 
Tablo 3’te özetlenmiştir.

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSU KAYNAKLARI ve 
ÖZELLİKLERİ

Birgül ve arkadaşlarının 2006 yılında yaptıkları bir çalışmada tekstil atıksu-
larında kirliliğe sebep olan proseslerin 4 ana gruba ayırabileceği raporlanmıştır 
(Birgül 2006); ham materyalde bulunan safsızlıkları gidermek için yapılan pro-
sesler, renklendirme prosesleri, buruşmazlık, yanmazlık gibi özellikleri kazan-
dırmak için uygulanan prosesler, kimyasal veya fiziksel özelliklerin değiştiril-
mesi prosesleri. Atıksuyun miktar ve kalite özelliklerini belirleyen temel faktör-
ler (Tünay vd., 1984); işlenen elyafın cinsi, tüm tekstil prosesini kapsayan temel 
işlemler, proseslerde kullanılan kimyasal maddeler, tesis içi kontrollerin uygu-
lanma derecesi şeklinde ifade edilebilir. Tekstil endüstrisinde oluşan atıksular 
genel olarak miktar ve bileşim yönünden oldukça değişkenlik göstermektedir. 
Her geçen gün yenilenen işletme prosesleri ve uygulanan teknolojilerdeki farklı-
lıklar, oluşan atıksuların bileşimine yansımaktadır. Örneğin, haşıllama işlemin-
de açığa çıkan atıksu miktarı düşük, fakat kirlilik yükü yüksek olabilmektedir 
(toplam KOİ’nin yaklaşık %30-70’ini oluşturmaktadır) (TTSD,2002).Yıkama, 
boyama ve ağartma işlemleri büyük miktarda su kullanımını gerektirdiğinden 
yüksek hacimli, renkli ve düşük organik madde içeren atıksuların oluşmasına 
neden olabilmektedir. Tekstil atıksularının bileşimi uygulanan işletme koşul-
larına, ıslak ve kuru proses basamaklarında kullanılan farklı organik kökenli 
bileşiklere, boyamada ve diğer işlemlerde kullanılan kimyasalların çeşitliliğine 
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

609

Tablo 1. Tekstil Endüstrisi Atıksularında Bulunabilecek Kimyasallar (Se-
vimli 2000)

Tanımlar Örnekler Fonksiyon 

Tuzlar Sodyumklorür Boyarmadde fiksajı

Sodyumsülfat Elyafın zeta potansiyelini nötralize 
etmek

Magnezyumsülfat Geciktirici 

Asitler (Mineral) Hidroklorik Asit pH kontrolü

Sülfürik Asit Nötralizasyon

Fosforik Asit Reçine artıklarının temizlenmesi

Asitler (Organik) Formik Asit pH Kontrolü

Asetik Asit Reçine Katalizörü

Alkaliler Kostik pH Kontrolü

Soda Reaktif boyarmaddelerle boyanan 
elyaflar için aktivatör

Disperse Olan 
ve Yüzey Aktif 
Maddeler

Anyonik Dispers boyarmaddeler

Katyonik Yumuşatıcılar

Non-iyonik Yıkama malzemeleri

Oksidanlar Peroksit Ağartma 

İndirgeyici Sodyum hidrosülfit İndirgen yıkama 
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Tablo 2. Tekstil Boyarmaddelerin Uygulama Alanlarına Göre Sınıflandı-
rılması ve Boyama Prosesi Atıksularının İçeriği  (Turhan 2006; Watanabe 

ve Ushiyama, 2000)

Boyarmadde Uygulandığı Elyaf Sınıfı Boyama Prosesi Atıksu İçeriği

Direkt Boya Pamuk, viskon, rayon, suni 
ipek, yün, poliamid

Boya, tuz, sodyum karbonat, yüzey 
aktif madde, bakır kompleksler, 
quaterner amonyum tuzları

Reaktif Boya Pamuk, yün, ipek, polia-
mid

Boya, sodyum hidroksit, sodyum 
fosfat, sodyum hidrokarbonat,  üre, 
yüzey aktif madde

Dispers Boya Poliester, poliamid, asetat, 
akrilik

Boya, taşıyıcı (çeşitli), hidrosülfit, 
yüzey aktif madde

Pigment Tüm elyaf çeşitleri Pigment, amonyum, sodyum algi-
nat, reçine, mineral yağlar

Asidik Boya Poliamid, yün,
ipek, modifiye akrilik

Boya, amonyum sülfat, asetik asit, 
sülfürik asit, yüzey aktif madde

Katyonik 
Bazik Boya

Modifiye naylon, poliester Boya, sodyum asetat, sodyum 
karbonat, amonyum asetat, yüzey 
aktif madde
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Şekil 5. Tekstil Endüstrisinin Farklı Basamaklarındaki Ana Kirleticiler  
(Verma ve arkadaşları, 2012)

Bu atıksularda genel olarak, KOİ, pH, BOİ5, renk ve tuzluluk gibi birçok 
kirlilik parametresi yüksek değerler göstermekte ve endüstrideki farklı teknolo-
jiler paralelinde uygulanan her işlem, açığa çıkan atıksuların standart bir arıtma 
yöntemi ile arıtılmasını olanaksız hale getirmektedir. Tekstil sektöründe faali-
yet gösteren çoğu işletme; haşıllama, haşıl sökme, merserizasyon, yıkama ve 
boyama gibi işlem proseslerini içermektedir. Her bir işlemde kullanılan mad-
deler aynı zamanda atıksuyun kompozisyonunu oluşturmaktadır. Çeşitli tekstil 
prosesleri sırasında açığa çıkan atıksu miktarları ve atıksu bileşimi Tablo 4’te 
sunulmuştur.
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Tekstil Endüstrisi Terbiye İşlemleri

Haşıllama ve Haşıl Sökme: Tekstil prosesinin bu aşamasında oluşan atı-
ğın büyük kısmı lif havı, iplik atığı ve proseste kullanılan nişasta bazlı haşıldır. 
Oluşan atıksular hacimsel olarak düşük fakat yüksek seviyelerde KOİ, BOİ5 
ve AKM içermektedir. Özellikle kullanılan haşıl maddeleri bu prosesten çıkan 
atıksulardaki en büyük kirlilik kaynağını oluşturmakta ve atıksudaki toplam 
KOİ yükünün % 30-70’ini kapsamaktadır. Haşıllama işlem basamağını takip 
eden haşıl sökme işlemi, çözgü iplikleri üzerindeki haşıl maddelerini uzaklaştır-
mak için uygulanır. Sonrasında doğal, doymuş ve doymamış yağları, vaksları ve 
sürfaktanları gidermek için bazı alkali çözeltiler (çoğu zaman sodyum hidrok-
sit) kullanılarak yıkama işlemi gerçekleştirilir. Haşıl maddesi olarak nişastanın 
kullanıldığı durumlarda ise yıkama işleminde enzimler kullanılmaktadır. Haşıl 
sökme aşamasında oluşan atıksu, suda çözünebilen haşıl, sentetik haşıl, gres, 
biyositler ve antistatik çözücüler ile oldukça yüklüdür. Haşıl sökme işleminde 
haşıl maddesi olarak nişasta kullanıldığında, oluşan atıksu toplam BOİ5 yükü-
nün yaklaşık yarısından sorumludur (KAMAK,2013). 

Tablo 3. Tekstil Üretim Süreçlerinde Kullanılan Su, Kimyasal Maddeler 
ve Çevreye Etkileri (ÇŞB,2012)

1. ELYAF ÜRETİMİ

1.1.DOĞAL ELYAFLAR

Üretim Süreci Kullanılan Kim-
yasallar

Kirletici Kay-
nağı

Çevresel Etkiler

Pamuk Elyaf Ter-
biyesi

İnsektisit, 
gübre, nişasta ve 
türevleri (doğal 
nişasta, kısmen 
parçalanmış veya 
kimyasal olarak 
modifiye edilmiş 
nişasta türevleri)

Haşıllama 
işlemi

Haşıllamada nişasta ve türev-
leri, yağ, balmumu ve gres 
gibi tekstil lifleri üzerindeki 
doğal ve ilave maddeler 
atıksular aracılığıyla alıcı 
ortama karışır. Bu maddeler-
den kaynaklanan biyolojik 
olarak parçalanabilir nitelikte 
organik esaslı bir kirlilik 
oluşur.

1.2.SENTETİK ELYAFLAR
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Polyester (PET) 
Elyaf Terbiyesi

Benzen, tolüen, 
arsenik ve anti-
mon dâhil ağır 
metaller, Alerji 
tetikleyen boyalar 
ve taşıyıcılar 

Haşıl sökme, 
yıkama ve bo-
yama işlemleri

Enerji ve su yoğun tüketen 
bir proses olup, ıslak işlemler 
sırasında oluşturduğu atıksu-
larla benzen, tolüen, arsenik 
ve antimon dahil ağır metal-
ler, alerji tetikleyen boyalar 
ve taşıyıcılar gibi tehlikeli 
kimyasalların alıcı ortama 
salınımı söz konusudur.

2. İPLİK ÜRETİMİ

Liflerin eğrilip bir 
araya getirilmesiyle 
iplik elde edilir. 
İplik elde etme 
aşamasında ring, 
open-end, friksiyon 
ve/veya hava jeti 
yöntemleri kullanıl-
maktadır. 
Günümüzde en çok 
ring ve open-end 
iplikçilik yaygındır. 
Eğirme işleminde 
kullanılan elyafın 
özellikleri, yani dü-
zenliliği, sağlamlığı, 
esnekliği ve sertliği 
bu ipliğin farklı tür 
kumaşlarda kulla-
nılmasına olanak 
sağlar. 

Eğirme yağları, 
yumuşatıcı mad-
deler

Eğirme işlem-
leri

Eğirme işlemi sırasında 
liflere uygulanan (yumuşatıcı 
maddeler ve eğirme yağları 
gibi) preparasyon maddeleri 
tekstil zincirinin sonraki 
bitim aşamaları için önemli 
çevresel etkilere sahiptir. 
Bu yardımcı maddeler, 
boyamadan önce tamamen 
uzaklaştırılmaları gerekti-
ğinden, ya yüksek sıcaklıklı 
proseslerden kaynaklı egzoz 
havasında veya ıslak işlem-
den çıkan sularda bulunurlar. 
İkinci durumda, nihai atık 
maddenin organik yükünü 
arttırırlar. Eğirme yağları, 
sadece mineral yağlar gibi 
biyolojik olarak bozunması 
zor organik maddelerin değil, 
aynı zamanda poliaromatik 
hidrokarbonlar, APEO ve 
biyositler gibi tehlikeli bile-
şiklerin de emisyonlarından 
sorumlu olabilirler.

3.DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ

Dokuma kumaş, 
çözgü ve atkı olarak 
adlandırılan iki iplik 
grubunun yatay ve 
dikey olarak bir-
birinin altından ve 
üstünden geçirilme-
siyle elde edilir. 

Sentetik veya 
doğal haşıllama 
maddeleri, para-
finleme, madeni 
yağlar

Haşıllama ve 
haşıl sökme 
işlemleri, 
örme kumaş 
terbiyesi, örme 
makinesi

Kumaş üretiminden kay-
naklanan önemli çevresel 
etkiler arasında haşıllama 
işlemi sırasında kullanılan, 
daha sonra “haşıl sökme” adı 
verilen işlemle uzaklaştırıla-
cak olan kimyasal maddeler 
yer alır. Bu süreç, yüksek 
oranda kirlilik yüküne neden 
olmaktadır. 
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Yıkama: Bu proseste pamuktan vaks, yağ ve pamuğun selüloz olmayan 
diğer bileşenleri sıcak alkali, deterjan veya gliserol eterler gibi sabun çözeltileri 
ve yıkama solventleriyle uzaklaştırılır. Sentetik elyaflar yün ve pamuk elyafla-
ra oranla daha az yıkama prosesine ihtiyaç duyarlar. Uygulama sırasında artık 
kimyasallar suya karışarak kimyasal ve toksik madde içeriği yüksek bir atıksu 
bileşimi oluştururlar. Atıksuyun pH’ı oldukça alkali olup, 10-11 civarındadır 
ve yüksek KOİ ve katı madde içeriğine sahiptir. Yünün yıkanması ise tekstil 
endüstrisinde kirlilik yükü en fazla olan basamaktır. Ham yünün yaklaşık ağır-
lıkça %30-70’i safsızlık (yün yağı, katı madde, dışkı) içermektedir. Biyolojik 
arıtımdan önce oluşan yağın uygun bir prosesle atıksudan ayrılması atıksu arıt-
ma verimi açısından önemli ve şarttır (KAMAK, 2013).
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Tablo 4. Farklı Tekstil Endüstrilerine Ait İşlem Basamakları ve Atıksu 
Karakterizasyonu (Bisschops ve Spanjers, 2003)

Ağartma: Ağartma işleminin amacı, istenmeyen renkleri bazı kimyasallar yar-
dımı ile gidermektir. Daha çok sodyum hipoklorit, sodyum silikat, hidrojen peroksit 
ve enzimler gibi ağartma ajanları kullanılır. Yüksek seviyede klorür veya peroksitler 
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biyolojik arıtmada inhibisyon problemine neden olabilirler. Birçok ülkede aktif klor 
içeren ağartma ajanlarının kullanımı yasaklanmıştır. Bu basamakta oluşan atıksu-
yun BOİ5 içeriği düşük, katı madde içeriği yüksektir (KAMAK, 2013).

Merserizasyon: Bu işlem, pamuklu tekstil ürünlerinde kumaşın parlaklığı-
nı artırmak ve boyayı daha iyi tutmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. 
Merserizasyon işleminde en yaygın kullanılan maddelerden biri pH’ı artırmak 
için eklenen sodyum hidroksittir. Oluşan atıksuların BOİ5 ve katı madde içeriği 
düşüktür ancak doğal yağ, NaOH ve pamuk mumu içerir (KAMAK, 2013).

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA İŞLEMLERİ

Tekstil endüstrisinde dokumaya renk vermek için genellikle katran veya 
petrol bazlı ara ürünlerden elde edilen sentetik boyalar kullanılır. Dünyada 
100000’nin üzerinde ticari boya türü bulunmaktadır (KAMAK, 2013). Tekstil bo-
yamacılığı, boyama işlemini destekleyen çok sayıda farklı kimyasalın ve yardım-
cı maddenin kullanımını gerektirmektedir. Tekstil üretim süreçlerinde kullanılan 
boyarmaddelerin oksidatif koşullarda biyolojik çözünürlüğü hiç yoktur ya da çok 
düşük düzeydedir, dolayısıyla atıksulardan uzaklaştırılması gerekir. Atıksu arıtma 
tesisinden geçen boyarmadde suyun rengini değiştirerek fotosentezi engelleye-
bilir. Ayrıca, boyarmaddelerden kaynaklı AOX emisyonları (Adsorbe Olabilen 
Organik Halojenler-AOX) ve ağır metal emisyonları önemli toksisite sorunlarına 
yol açabilmektedir. Boya formülasyonlarında bulunan yardımcı kimyasal madde-
ler ise lifler tarafından emilmediği için tamamen atıksuya deşarj edilir. Bu katkı 
maddeleri sucul yaşam için toksik değildir ancak biyolojik olarak kolayca çö-
zünmezler. Poliester (PES) boyamacılığında kullanılan Sodyumhidrosulfit (sod-
yumditiyonit), boyama işlemi sırasında sülfite dönüşür. Balık ve bakteri gibi canlı 
türleri için zehirlidir. Bromat, iyodat, klorit ve hipoklorit kullanımı AOX (Adsor-
be Olabilen Organik Halojenler) emisyonlarına neden olabilmektedir. Özellikle 
kesikli pamuk boyama işlemlerinde reaktif boyalarla birlikte yüksek miktarda tuz 
kullanılmaktadır. Tuzlar, geleneksel atıksu arıtma sistemlerinde uzaklaştırılama-
dıkları için alıcı su ortamına deşarj edilmektedir. Yaygın olarak kullanılan tuzların 
su ortamındaki toksisitesi çok düşük olsa da kurak veya yarı kurak bölgelerde bü-
yük ölçekli tuz kullanımı zehirlilik sınır değerlerinin üzerinde konsantrasyonlara 
neden olabilmekte ve yeraltı sularının tuzluluğunu arttırabilmektedir. Boyarmad-
denin elyafa taşınmasını sağlayan taşıyıcılar (Carriers)’ın birçoğu; buharla uçucu, 
biyoçözünürlüğü zayıf ve sucul yaşam ve insanlar için zehirli çok farklı organik 
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bileşik içermektedir. Bununla birlikte, genellikle liflere karşı yüksek afiniteye sa-
hip olmaları nedeniyle %75-90 oranında lifler tarafından emilirler. Atıksularda 
sadece hidrofilik yapıdaki taşıyıcılar bulunmaktadır. Bunların dışında yine boya-
ma proseslerinde kullanımına sıklıkla rastladığımız egaliz maddeleri, retarderler, 
haslık geliştirici yardımcı maddeler, dispergatörler, kompleks oluşturucu madde-
ler gibi yardımcı kimyasal maddeler suda çözünebilen, biyolojik bozunumu zor 
olan bileşiklerdir ve bu nedenle atıksu arıtma sisteminden değişikliğe uğramadan 
veya sadece kısmen parçalanarak geçerler. Ayrıca, bunlardan bazıları zehirlidir 
veya sucul ortam koşullarındaki üremeyi etkileyebilen metabolit oluşumuna yol 
açabilirler (Demirer ve Alkaya, 2018).

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BASKI İŞLEMLERİ

Boyama gibi baskıda da materyale renk aplike edilir. Fakat boyama işle-
minde kumaşın tamamı renklendirilirken, baskı işleminde istenen desenin elde 
edilmesi için sadece belirlenmiş alanlar renklendirilir. Bu durum, boyamaya 
göre farklı teknikler ve farklı makineler gerektirir ancak fiziksel ve kimyasal 
işlemler benzerdir. Tipik bir baskı işlemi boya patının hazırlanması, baskı, fiksaj 
işlemlerinden ve art işlemlerden oluşur. Baskı işleminin tipik emisyon kaynak-
ları baskı patı artıkları, yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan atık-
sular ile kurutma ve fiksajdan kaynaklanan uçucu organik bileşiklerdir. Baskı 
patı artıkları baskı işlemi boyunca oluşur ve eğer yanlış ölçümler varsa veya 
baskı kalitesini garantilemek amacıyla gereğinden fazla pat kullanıldıysa artık 
miktarı önemli seviyelere ulaşır. Atıksular genellikle yıkama ve temizleme iş-
lemlerinden kaynaklanmakta olup, temizleme işlemlerinden kaynaklanan kir-
lilik yükü yıkama işlemlerinden kaynaklanana kıyasla toplam kirlilik yükünün 
daha büyük bir kısmını oluşturur (Demirer ve Alkaya, 2018). Açığa çıkan atıksu 
renkli olup, inceltici, boyar madde, üre, sürfaktan ve solventler gibi çeşitli kim-
yasallar içermektedir. Ürenin kullanım amacı, pamuk viskoz ve ipeklerin baskı 
işlemlerinde, çözünürlüğü düşük boyar maddelerin çözünürlüklerini artırmak 
ve elyaf üzerinde tutunmasını sağlamaktır. Bu proses basamağında oluşan atık-
su, endüstri atıksuyunun KOİ, renk ve azot parametrelerinin değerlerini artırıcı 
özellik taşımaktadır (KAMAK, 2013).
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TEKSTİL ENDÜSTRİSİ APRELEME (BİTİM) İŞLEMLERİ

Tekstil materyallerine arzu edilen nihai kullanım özelliklerini kazandırmak 
amacıyla yapılan tüm işlemleri kapsar. Bunlar, görünüm efekti ve tutum (tuşe),-
su geçirmezlik, güve yemezlik, bakterilere karşı koruma, güç tutuşurluk gibi 
birtakım kullanım özelliklerini içermektedir (Demirer ve Alkaya, 2018). Bu iş-
lemde, az miktarı atığa geçebilen çeşitli dokumalar kullanılmaktadır. Son tekstil 
dokumasına antimikrobiyal özellik kazandırmak ve ürünü mikrobik saldırılar-
dan korumak için biyosit özellikli apreleme ajanları kullanılır (EPA, 1997). Bi-
yositler (halojenli difenil alkanlar veya eterler) temelde inorganik veya organik 
kökenli sentetik kimyasallar olup, bunlar üretilen tekstil materyalini mikrobiyo-
lojik bozunmadan korumak için kullanılan dezenfektanlardır (KAMAK, 2013). 
Bitim işlemlerinde oluşan atıksuyun miktarı bir tekstil işletmesinde açığa çıkan 
toplam atıksu miktarına kıyasla oldukça düşük olsa da 10-200 g/l KOİ ve %5-
25 oranında aktif madde içeren bu suların kirlilik konsantrasyon seviyeleri çok 
yüksektir. Bu maddelerin birçoğunun biyolojik çözünürlüğü düşüktür veya hiç 
yoktur ve bir kısmı da zehirlidir (Demirer ve Alkaya, 2018).

Tekstil endüstrisi üretim süreçlerindeki atıksu kaynakları ve özellikleri ile Şe-
kil 5’teki veriler dikkate alındığında; tekstil endüstrisinin çevresel etkisini ağırlıklı 
olarak proses sonucu açığa çıkan atıksu miktarı ve kimyasallardan kaynaklanan 
kirlilik yükünün belirlediği anlaşılmaktadır. Öyle ki; , tekstil endüstrisi ıslak iş-
lemlerinden kaynaklanan atıksular genelde yoğun renk ve yüksek KOİ, iletkenlik 
ve alkalinite değerlerine sahip olmakla birlikte, günümüzde tekstil üretim proses-
lerinin çeşitli aşamalarında ürün gruplarındaki çeşitliliğe bağlı olarak yüksek mik-
tarlarda kullanılan kompleks yapılı tehlikeli kimyasallardan kaynaklanan toksiste 
de söz konusudur. Özellikle tehlikeli kimyasalların kullanılmayan kısımlarının 
proses atıksuyu olarak deşarj edildiği ve bu kimyasalların mevcut konvansiyonel 
arıtma sistemlerinde yeterli düzeyde arıtılamadan alıcı ortamlara karışarak kalıcı, 
zehirlilik ve biyolojik olarak birikme etkisi yarattığı anlaşılmaktadır.

TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE TEHLİKELİ MADDE 
SALINIMI, YASAKLANAN MADDELER, ZDHC (TEHLİKELİ 
KİMYASALLARIN SIFIR DEŞARJI) PROGRAMI ve HEDEFLERİ

Tekstil ürünlerinde hammaddenin elde edilişinden, ürünün nihai hali ve atık 
haline kadar ki süreçte kullanılan kimyasallar çevre ve insan sağlığını olumsuz 
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yönde etkilemektedir. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm ürün ve kim-
yasalların kontrolleri uluslararası standartlarda bağımsız ve akredite kuruluşlar 
tarafından yapılmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde ve diğer 
potansiyel tüketicilerde insan ve çevre sağlığına yönelik bilincinin artması ile 
birlikte; birçok tekstil üreticisi ve alıcısı ürünlerinin insan sağlığına zarar ver-
memesi için formaldehit, metal aksesuarlarda nikel tayini, ağır metaller tayini 
ve fitalat testlerini yoğun olarak talep etmekte ve bu tür kimyasalların kullanımı 
ile ilgili ciddi yasal uygulamalar yaparak kullanımı kısıtlayıcı limit değerleri be-
lirlemektedirler. Tekstil ve deri üretiminde kullanılan boyarmadde ve yardımcı 
kimyasallar yukarıda belirtilenler ile sınırlı değildir fakat söz konusu olan for-
maldehit, ağır metaller, fitalat ve nikel tayini üretimin belirli aşamalarında kul-
lanılabilen ve yapılan testler sonucunda Avrupa’ya ihraç edilen ürünlerin daha 
üretime onay verilmeden mutlaka kontrolleri yapılan ve bu kararlaştırılan limit 
değerlerin altında ise üretimine müsaade edilen belirli parametrelerin başında 
gelir. Azo boyarmaddelerinin parçalanması sonucu açığa çıkan yasaklı MAK III 
A1 ve MAK III A2 grup arilaminlerin analizlerine ithal edilen ürünlerde 12 Mart 
2009 tarihi itibarı ile başlanılmıştır ve kontroller başarı ile sürdürülmektedir. Ya-
sal limit olarak belirlenen 30 ppm in üzerinde bulunan sonuçlar Sağlık Bakan-
lığı’na bildirilmektedir. (2002/61/EC DİREKTİF) İlgili tebliğ resmi gazete de 
2009/15 olarak yayınlanmış ve 2011/15 revize edilmiş ve tebliğ kapsamında yer 
alan maddelerden MAK III A1 grubunun ve MAK III A2 grup arilaminlerin in-
san ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etkisinin olduğu tespit 
edilmiştir. Yasaklı aromatik aminler, formaldehit, ağır metal, fitalat gibi önemli 
olan kimyasal test parametreleri üretim esnasında mutlaka kontrol edilmekte 
ve üretimden sonra ise farklı parti ve farklı zamanlarda yapılan toplam üretimi 
kapsaması sebebi ile üretimden ara kontroller yapılmaktadır.  Avrupa’da benzeri 
uygulamalar gerek devlet tarafından çıkarılan yasal kurallar çerçevesinde gerek 
ise bağımsız tüketici ve çevre sağlığını korumak ile görevli birlik veya enstitüler 
tarafından yaptırım haline getirilmekte ve uygulamaya konulmaktadır. Bu çer-
çevede ISO’ ya göre çevre etiketleri 3 ana standart altında tanımlanmıştır. 
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Tablo 5. Eko Etiketlendirme ve Bilgi Şeması (OECD Environmental label-
ling and Information schemes ELIS, 2016)

ISO Standardı Tip Örnekler

EN ISO 
14024:2018

Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 
1: Çevre etiketlemesi - Prensipler 
ve yöntemler

Blue Angel, Nordic Swan, 
Canadian Environmental 
Choice

EN ISO 
14021:2016

Çevre etiketleri ve beyanlar- Çev-
re ile ilgili iddiaların öz beyanı 
(Tip II çevre etiketleri)

Recycled Content, Biodeg-
reable

EN ISO 
14025:2010

Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 
ııı çevre beyanları - Prensipler ve 
prosedürler

Eco-Leaf, Korean Envi-
ronmental Declaration of 
Product

 
Çevreci etiketler, tüketicilere satın aldığı ürünün insan ve çevre sağlığı açısın-
dan tehlikeli kimyasal içermediğini ve üretilirken de minumun düzeyde çevre-
ye zarar verebilecek kimyasalların kullanıldığını kanıtlamaktadır. Tüketicilerde 
çevresel tekstil bilincinin artması ile birlikte; birçok tekstil üreticisi, konfek-
siyon imalatçısı ve satıcılarının ürünlerini pazarlarken eko etiketini hatırlatan 
eko koleksiyonları için zehirli madde bulundurmayan, “çevre dostu”, “zehir-
siz”, “organik” gibi terimleri ürünlerinde kullanarak avantaj sağlamaya çalış-
tıkları izlenmektedir. Ekolojik tekstil veya eko tekstil demek elyaf halinden bit-
miş halde ürün oluncaya kadarki tüm işlem basamaklarında çevre gözetilerek 
üretilmiş, kullanım aşamasında kullanıcıya zarar vermeyen ve kullanıldıktan 
sonra atılacak olan ürünün tekrar geriye kazanılır olması veya çevreye zararsız 
ürünlere dönüşebilen ürün demektir. İnsan sağlığına zararlı maddelerin teks-
til mamulünde hiç olmamasını ya da mamulün kullanım şeklini ve kişiyi dik-
kate alarak belirli bir konsantrasyonu geçmemesini zorunlu tutan uygulamalar 
sektörde mevcuttur. Tekstil ekolojisini dört gruba ayırabiliriz; üretim ekolojisi, 
insan ekolojisi, performans (kullanım) ekolojisi, tekrar değerlendirme ve imha 
(atık) ekolojisidir. 

Eko tekstiller kavramı içinde kalan üretim ekolojisi; bu işlem aşamalarında 
ortaya çıkan, insana ve çevreye zararlı atıklarla ilgilenmektedir. Aslında insan 
ekolojisi de üretim ekolojisi ile yakından ilgilidir. İşletme güvenliği, malzeme, 
su ve enerji tüketimi, atık su ve atık işleme, toz ve aşırı gürültü oluşumu bu kap-
samdadır. Bununla birlikte özellikle pamuk üretiminde kullanılan tarım ilaçları-
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nın (pestisit vb.) çevreye ve ürünün kullanımı sırasında insan sağlığına olumsuz 
etkileri bilinmektedir. Tekstil ürünlerinin ve içerdikleri kimyasalların kullanıcı-
ların sağlığı ve iyi yaşam düzeylerine etkisiyle ilgilenmektedir. Lif cinsine bağlı 
olarak ortaya çıkan dermatitler, tekstil boyarmaddelerinin ortaya çıkardığı prob-
lemler, apre maddelerinin etkileri, ağır metal iyonlarının insan sağlığına etkisi, 
insan sağlığına etki yapan diğer faktörlerdir. 

Performans (kullanım) ekolojisi ise, tekstil ürünlerinin kullanımı sırasında 
ortaya çıkan konularla ilgilenmektedir. Yıkama, kuru temizleme, yumuşatıcılar 
ve kullanım evrelerinin çevre üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. 

Tekrar değerlendirme ve imha (atık) ekolojisi; İşlevini yerine getiren her 
malzeme atık olur. Atık ekolojisi kavramı ise kullanımı sona eren tekstil ürün-
lerinin zararlı maddeler yaymaksızın geri dönüşüm, ayrıştırma yoluyla veyahut 
da havanın saflığına zarar vermeksizin ısıyla yok edilmesi esaslarına dayandırıl-
mıştır. Eskiyip çöpe atılan tekstil ürünlerinin, yakılarak, çürümeye bırakılarak, 
depolanarak veya başka bir şekilde yok edilirken çevreye ve insanlara zarar 
vermemesi gerekir. Bu alanda en önemli çözüm geri dönüşümdür. Yani eski-
yen tekstil ürünlerinin liflerinin tekrar kullanılmasıdır (Sağlık Bakanlığı, 2014). 
Günümüzde tekstil üretim proseslerinin çeşitli aşamalarında ürün gruplarında-
ki çeşitliliğe bağlı olarak yüksek miktarlarda su ve kompleks yapılı tehlikeli 
kimyasallar kullanılmaktadır. Özellikle tehlikeli kimyasalların kullanılmayan 
kısımları proses atıksuyu olarak deşarj edilmekte ve bu kimyasallar mevcut 
konvansiyonel arıtma sistemlerinde yeterli düzeyde arıtılamadan alıcı ortam-
lara karışarak kalıcı, zehirlilik ve biyolojik olarak birikme etkisi yaratmaktadır. 
Tekstil sektöründe gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinde yapılabilecek birçok 
maliyet gerektirmeyen çalışma ile yukarıda bahsedilen tehlikeli maddelerin 
tanımlanması ve verimli kullanımı mümkündür. Hatta buna ilişkin bir yöne-
tim modelinin işletmelerin tüm kademelerinde işlemesi sağlanırsa, söz konusu 
maddelerin su, atıksu ve arıtma çamurunda izlenebilirliği sağlanarak, tehlikeli 
maddelerin temiz üretim uygulamaları kapsamında sürdürülebilir yönetimi ta-
nımlanmış olacaktır. Bunun için ilk etapta sadece prosesleri uygun bir yöntem 
ile analiz etmek, prosesin girdi ve çıktılarını iyi tanımlamak ve hedeflenen ürün-
ler doğrultusunda sadece prosesleri revize etmek gerekmektedir. 

2011 yılı ile birlikte hayata geçen ZDHC Programını 23 marka imzalamış 
olup 27 değer zinciri üyesi ve 13 birlik üyeliği vardır. Bu program ile gruba üye 
firmaların küresel tekstil, deri ve ayakkabı değer zincirindeki tehlikeli kimyasal 
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madde sorunlarıyla mücadele etmek için bütüncül bir yaklaşım oluşturulması 
hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen yol haritası ise Şekil 6’da 
verilmiştir.

Şekil 6. Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı İçin Global Markaların Belirlediği Yol Haritası

Şekil 7. Detox Kampanyasında Öncü ve Avantajlı Durumda Olan Markalar (Greenpeace)11

Bu yol haritasında öncü durumda olan ilk 3 marka Şekil 7’de verilmiştir. 
Öncü markalar ve akabinde yer alan daha düşük performansa sahip global hazır 
giyim markaları, kampanya ile birlikte ürünlerini tedarik ettiği farklı ülkelerdeki 
tekstil işletmelerinin kimyasal maddelerini alıcı ortama deşarj durumlarını takip 
etmeye başlamış ve bu sektör için ZDHC Teknik Danışma Komitesi tarafından 

11  http://www.greenpeace.org/archive-international/en/campaigns/detox/fashion/detox-catwalk/ 
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belirlenen ve tüm dünya markalarınca çevre ve insan sağlığını korumak üzere 
kabul edilen öncelikli kirleticileri içeren 11 yasaklı kimyasal grubu belirlemiş, 
işletmenin her yıl kullandığı su ve atıksu deşarlarını izleyerek deşarj sonuçla-
rını halka açık platformda duyurmuştur (IPE, 2017).  2016 yılına gelindiğinde 
ZDHC grubu tekstil endüstrisi için DETOX kampanyasına ek 6 kimyasal grubu 
ekleyerek limit değerler ve test metodlarını içeren bir atıksu rehberi yayınlamış-
tır. (ZDHC Wastewater guideline, 2016) Tablo 6’da bu kimyasal madde grup-
larının tekstil endüstrisindeki tipik kullanım amaçları ve kullanıldığı spesifik 
prosesler özetlenmiştir. 2016 yılında bu çalışma İsveç merkezli dünyaca bilinen 
bir hazır giyim markasının tedarik zincirindeki başlıca 6 büyük ülkede (Bangla-
deş, Kamboçya, Çin, Hindistan, Endonezya, Vietnam)  de uygulanmış, öncelikli 
kimyasal madde gruplarının analik listesi 121’den 193’e çıkarılmıştır. 

Tablo 6. 11 kısıtlayıcı kimyasal madde gruplarının tekstil endüstrisindeki 
tipik kullanım amaçları ve kullanıldığı spesifik prosesler (Baba, A., 2018)

Marka bu kapsamda, küresel ölçekli akredite test ve hizmet kuruluşu ile iş-
birliğine giderek, 6 ülkede 67 tesisin prosesinde kullandıkları sulardan ve atıksu 
arıtma tesisi deşarjlarından normal işletme koşullarında 3 saatlik kompozit nu-
muneler aldırıp, bu numuneleri 11 kısıtlayıcı kimyasal madde grubu (193 adet 
analit madde) kapsamında standart metodlara uygun olarak analiz ettirmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre 193 analitten 35’ini içeren 6 kısıtlayıcı kimyasal mad-
de grubu (ftalatlar, klorobenzenler, klorlu solventler, SCCP (C10 – C13), top-
lam ağır metaller ve AP, APEO’ları proses giriş sularında tespit ederken, 51’ini 
içeren 9 kısıtlayıcı kimyasal madde grubunu ise (ftalatlar, azo boyarmaddeler, 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

624

klorobenzenler, klorlu solventler, klorofenoller, SCCP (C10 – C13), toplam ağır 
metaller, AP, APEO ve PFCs’ı ) deşarj atıksularında tespit etmişlerdir.

Bu sonuçlara göre; prosese gelen suyun, deşarj edilen atıksu numunesinde 
tespit edilen tehlikeli kimyasallar için en önemli kaynak olduğu ve mevcut kon-
vansiyonel atıksu arıtma tesislerinde de bu kirleticilerin gideriminin mümkün 
olmaması dolayısıyla ZDHC limit değerlerini zaten sağlayamadığı, fitalat, klo-
robenzen ve ağır metal gruplarının hem giriş suyu hem de atıksu deşarjlarında 
genel olarak tespit edilebildiği, ancak fitalatların proses suyundakinden farklı 
olarak ZDHC limitleri ile daha yüksek uyuma sahip olan tek kimyasal grup 
olduğu, alev geciktirici, organotin ve klorotoluen gruplarının hem giriş suyu 
hem de atıksu örneklerinde tespit edilemediği ve ZDHC limitleri ile uyuşmayan 
azoboyarmadde, klorofenol ve PFCs gruplarının ise sadece atıksu deşarjlarında 
tespit edilebildiği anlaşılmıştır. 

Bunun yanında ağır metallerin içinde yer aldığı konvansiyonel paramet-
reler için elde edilen sonuçlara göre; alıcı ortama deşarj edilen bütün atıksu 
örneklerinin ZDHC rehberinde tanımlanan atıksu limitleri ile uyumlu olduğu 
ve toplam antimon dışında tüm parametre değerlerinin limit değerleriyle %90 
uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan bu çalışmada yüksek miktarlarda 
tespit edilen her bir analitin ilginç bir şekilde Çin, Hindistan, Kamboçya, Viet-
nam ve Endonezya ülkelerde tanımlanan yerel limitleri sağladığı görülmüştür. 
Bu çalışmayı takiben ZDHC grubu 1 Haziran 2017’de “Gateway” platformunu 
oluşturmuş ve 2018 yılında aktive ederek tüm üyelerini ve tedarikçilerini bu 
platforma kaydolmaları ve kimyasal yönetimlerine ilişkin bilgilerini paylaşması 
için teşvik etmiştir.  

Bahsedilen marka, Detox performansını arttırmak amacıyla değer zinciri 
boyunca küresel çevre ve insan sağlığını önemsediğini, bunu sağlamak için te-
darikçileri ve sektör paydaşları ile yakın bir şekilde çalışacağını, tedarikçileri-
nin kimyasal yönetim performansını değerlendirmek için “Çevresel Emisyon 
Değerlendirme” programını, küresel ölçekli akredite test ve hizmet kuruluşu ile 
birlikte, marka tedarikçilerinin kimyasal yönetim sistemini geliştirmek için kul-
lanacağını, “En İyi Kimyasal Yönetim Uygulama Rehberi” hazırlayacağını, teh-
likeli kimyasal maddelerin yerine ikame edilebilecek mevcut en iyi kimyasal-
ları bulmak için kimya endüstrisi ile işbirliğini geliştireceğini (pozitif listeler), 
endüstri düzeyinde deşarj sonuç verilerini paylaşmak için standartlaştırılmış bir 
platform sağlamak üzere ZDHC Gateway üzerinden destekleyeceğini, tedarikçi 
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portalı ve resmi web sitelerinde bu bilgileri paylaşacaklarını, sıfır deşarj şeması-
nın ve temiz üretim amacına ulaşmak üzere endüstrilerde düzenlemeler yapmak 
için üretimde kısıtlanmış maddeler listesini güncel tutacağını ve tüm ıslak işlem 
işletmelerini kamu platformlarında kimyasal deşarj verilerini açıklamaya teşvik 
ederek, tehlikeli kimyasal deşarj şeffaflığını arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım-
la ürünlerini tedarik ettiği ülkeleri ve tekstil işletmelerini izleyeceğini ve bu 
sürece uymayan tedarikçileri ile çalışmalarını sonlandıracağını deklare etmiştir. 

Özellikle ıslak terbiye işlemlerini gerçekleştiren ve ihracat yapan işletme-
lerin üzerindeki baskı ve konuya verilen önem 2020 yılı yaklaştıkça her geçen 
gün daha da artmaktadır. Ülkemizde, tekstil sektörüne yönelik yapılan çalış-
malardan biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 14 Aralık 2011 tarih ve 
28142 sayılı R.G.’de yayınlanan, “ Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme 
ve Kontrol Tebliği” dir. (TSEKÖKT, 2011). Söz konusu tebliğin özünde, tekstil 
terbiye işletmelerinde yapılan üretim faaliyetlerinde bir yandan hammadde ve 
enerji kullanımının minimuma indirilmesi ile diğer yandan da tehlikeli kimyasal 
madde kullanımının ortadan kaldırılması yoluyla hem kaynak kullanımından 
tasarruf yapılması ve hem de çevre kirliliğinin kaynağında önlenmesi yatmakta-
dır. Bu kapsamda tekstil ve hazır giyim sektöründe öne çıkan uygulamalar temiz 
üretim, ekolojik etiketler, enerji verimliliği ve yaşam döngüsü değerlendirmesi 
analizleri olmuştur. Bunun yanında, ülkemizde 2011-2013 yılları arasında  “Teh-
likeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne (TMKK) İlişkin Proje” (TMKK), 2012-
2014 yılları arasında “Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin 
Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği (KIYITEMA) Projesi” ve “Bitki Koruma 
Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve 
Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenme-
sine İlişkin Proje (BİKOP)” projeleri yürütülmüş olup, eş zamanlı yürütülen her 
3 proje çıktıları birlikte incelenerek izleme sonuçlarında sıklıkla tespit edilen 
tehlikeli maddelerin belirlenmesi, bunların kullanıldığı sektörlerin ve prosesle-
rin değerlendirilmesi, analiz yöntemlerinin ve LOQ değerleri ile kalıcılık, biyo-
birikim ve toksisite özelliklerinin değerlendirilmesi ve hesaplanan Çevre kalite 
Standart (ÇKS) değerlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi yapılmıştır 
(Şıltu, E., 2015) 2014 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na,  tüm alıcı su 
ortamlarında oluşabilecek tehlikeli madde kirliliğinin önlenmesi amacıyla evsel 
ve endüstriyel atıksularda bulunan tehlikeli maddelerin tespiti, sanayi bazlı teh-
likeli madde envanteri oluşturulması, çevresel kalite standartlarının türetilmesi, 
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deşarj standartlarının belirlenmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi ve 
web tabanlı bir Tehlikeli Madde Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasına yönelik yü-
rütülerek tamamlanan “Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Proje” 
(TMKP, 2013) proje en önemli çıktılarıdır. Tüm bu çalışmalar bazında 2015 yılı 
itibari ile mevzuatta yer verilmesi gereken maddelerin belirlenmesi için teknik 
ve bilimsel altyapı oluşturulmuş ve 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı ve 
14 Kasım 2018 tarih ve 30595 sayılı Resmi Gazete’ de “Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ve “Kalıcı Orga-
nik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik”   yürürlüğe girmiştir. Üretim zincirinde-
ki maddelerin imalatını, piyasaya arzını veya maddenin kendi halinde, karışım 
içinde veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsayan 
KKDİK yönetmeliğinde insan sağlığı ve çevrenin yüksek düzeyde korunmasını 
sağlamak, maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yön-
temleri özendirmek, rekabeti ve yeniliği artırmak üzere kimyasalların kaydı, de-
ğerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar dü-
zenlenirken, yine bu zincir içerisinde kalıcı organik kirleticilerin oluşumuna yol 
açan faaliyetlerin yasaklanmasına, en kısa sürede aşamalı olarak bu faaliyetlerin 
ve maddelerin kullanımının ve üretiminin kaldırılmasına veya kısıtlanmasına, 
mümkün olduğunca bu maddelerin ortadan kaldırma amacıyla salımlarının en 
aza indirilmesine ve bu maddelerden oluşan, bunları içeren veya bu maddelerin 
herhangi biri tarafından kirletilmiş atıkların AB mevzuatına uygun bir şekilde 
yönetimine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir (KKDİKY, 2017; KOKY, 2018).

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İÇİN TEHLİKELİ KİMYASALLARIN 
YÖNETİMİ ve ÇEVRESEL EMİSYON İNDEKSLERİ

Son yıllarda çevresel ortamlarda mevcudiyeti tespit edilen çok sayıda tok-
sik maddeye ilişkin endişeler tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Devlet ve 
sivil toplum kuruluşlarının sürekli gözetiminde olan uluslararası markalar ve 
perakendeciler, bu tip çevresel etkiler oluşturmayan, toksik kimyasalların kul-
lanımı üzerinde kontrol sağlayan ve bu kimyasalları proaktif bir yaklaşımla te-
darik zincirinden elimine eden tedarikçilerle çalışmaya ihtiyaç duymaktadırlar. 
Özellikle tekstil tedarik zincirinde ZDHC teknik komitesi tarafından belirlenen 
11 kısıtlayıcı kimyasal madde grubunu içeren toksik maddelerin kontrolü için 
yılda bir kez su testi ve/veya ürünlerin/üretim kimyasallarının tarama testleri 
gibi mevcut uygulamalar yeterli olamamaktadır.  Bunun yanında, tekstil ve ha-
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zır giyim sektöründe faaliyet gösteren uluslararası markalar ve perakendeciler, 
bu anlamda sürekli gelişmeyi sağlayabilmek için tedarik zincirlerinde kullanı-
lan tüm kimyasalların izlenebilir ve şeffaf içerikte olmasını sağlayacak sürdürü-
lebilir yöntem arayışı içindedirler. 

Özellikle son 15 yıl süresince, bu anlamda ekotoksikolojik değerlendir-
me ve sınıflandırma için çeşitli şemalar geliştirilmiştir. Bunlar Hollanda’da 
Hollanda Genel Değerlendirme Metodolojisi (RIZA-konsepti), Danimarka’da 
SCORE-sistemi (Danish EPA, 2001), İsviçre’de BEWAG-konsepti (TTTSD, 
2002) ve Almanya’da sanayi tarafından yetkililerle işbirliği içinde geliştirilen 
TEGEWA (TEGEWA, 2000) şemasını kapsamaktadır. Bu şemaların üçü (TE-
GEWA şeması, SCORE–Sistemi ve Hollanda Genel Değerlendirme Metodo-
lojisi) de sırasıyla Alman, Danimarkalı ve Hollandalı TWG (IPPC-Tekstil Ça-
lışma Grubu) üyeleri tarafından tekstil endüstrileri için BAT (Mevcut En İyi 
Teknikler-MET)’in belirlemesinde dikkate alınacak teknikler olarak önerilmiş-
lerdir. TEGEWA Yöntemi’ nin uygulanması için belirli kaynakların harcanma-
sına gereksinim duyulmamaktadır. Diğer taraftan, Danimarka SCORE Sistemi’ 
nin uygulanması, yetkililerin ve firmaların sistemin kurulması için gerekli olan 
çalışma saatlerini bu işe tahsis etmelerini gerektirmektedir. Firma sisteme ka-
tıldıktan sonra ise, sistemin sürdürülmesi için her yıl yaklaşık 25-50 çalışma 
saati gerekli olmaktadır (192, Danish EPA, 2001). SCORE Sistemi, Danimarka 
Ringkjobing’ deki tekstil ve hazır giyim sanayii için çevreyle ilgili ruhsatların 
bir parçası olarak irdelenirken, TEGEWA Yöntemi Almanya’da 1998’den beri 
uygulanmaktadır. Bu yöntem, tekstil yardımcı maddelerinin atık suyla ilişkile-
rine göre sınıflandırılması amacıyla, kimyasalların, özellikle kimyasal madde 
tedarikçilerinin güvenlik bilgi formlarından elde edilen bilgiler temel alınarak 
değerlendirilmelerini sağlayan bir yönetimsel metottur. 

Bahsedilen yöntemler, kullanıcıların tekstil yardımcı maddelerini seçerken 
ekolojik yönden de değerlendirme yapabilmelerini sağlamaktadır. Tekstil yar-
dımcı maddelerinin, hem hazırlanmaları ile ilgili veriler temel alınarak, hem 
de içerdikleri öğelerin ortalama değerleri hesaplanarak bulunan veriler temel 
alınarak sınıflandırması mümkündür. Bu değerlendirme; kimyasalların güncel 
tüketimleri ve çevresel davranışlar hakkındaki bilgilerinden hareketle daha sıkı 
bir incelemeye tabi tutulması gereken kimyasalların öncelik sıralamasının yapıl-
masına izin vermektedir. Bu uygulamalar sırasında benimsenen genel yaklaşım; 
su, atıksu, kimyasal, hammadde ve bitmiş ürün testleri yaptırmak ve bunun ya-
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nında da ZDHC Kimyasal Yönetim Sistemi Denetimleri ile mümkün olduğunca 
tehlikeli kimyasalların kullanımını satın alma aşamasında önlemektir.  Ancak 
izlenebilirlik işletmede bu konuda çalışan kişiye ve kişinin tecrübesine bağlı 
olduğundan, özellikle işletmelerde kullanılan tehlikeli kimyasalların görünür-
lüğünü arttırarak kimyasal yönetim sisteminin performansını geliştirmek üzere, 
işletmenin kendi dinamiklerini de göz önünde bulunduracak daha pratik, hızlı, 
izlenebilir ve sürdürülebilir değerlendirme araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu ihtiyaca yönelik bir çözüm olan “Çevresel Emisyon Hesaplayıcı”, kü-
resel ölçekli akredite test ve hizmet kuruluşu tarafından geliştirilerek ilk kez 
2017 yılında web tabanlı platform üzerinden marka tedarikçilerinin kullanımına 
sunulmuştur. Bu platform, özellikle ıslak işlem yapan üreticiler için tasarlanmış 
ticari bir platformdur. İşletmede aylık olarak tüketilen kimyasal madde envan-
terlerinin bu portala kaydedilmesiyle başlayan kimyasal zincir taraması, test ve 
fabrika denetimiyle birlikte çalışmakta ve tedarik zincirinde şeffaflık sağlamak-
tadır. Islak işlem endüstrileri için birden fazla kirleticinin deşarj senaryolarını 
sistematik olarak tahmin edebilen, işletmeler için üretim sürecinde kullanılan 
tehlikeli maddelere yönelik gerçekçi deşarj senaryoları oluşturarak Kimyasal 
Yönetimin iyileştirilmesini sağlayan bu platform, “Yeşil Kimyasal Kullanımı”, 
“Temiz Emisyon” ve “Şeffaflık” açısından raporlama yapan matematiksel bir 
modeldir. Bu modelleme, “Kirletici Sanımı ve Transfer Kaydını (PRTR)” re-
ferans alır ve proseste kullanılan tehlikeli kimyasalların miktarına göre deşarj 
edilen tehlikeli kimyasalların miktarını “Kütle Dengesi Prensi” ile hesaplar.  
İşletmenin kimyasal tüketim bilgileri periyodik olarak sisteme girilerek pahalı 
kimyasal testlere ihtiyaç duyulmaksızın işletmenin belirtilen döneme ait kimya-
sal deşarjı hesaplanabilir. Bu platform, tekstil işletmeleri başta olmak üzere di-
ğer sektörlerde bulunan kullanıcılara şiddetle tavsiye edilmektedir. Söz konusu 
modelin girdi-çıktı akışı Şekil 8’de verilmiştir. 
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Şekil 8. Model Girdi-Çıktıları

İşletme beyan ettiği kimyasalların kimyasal envanterdeki miktarı ve güven-
lik bilgi formunun kalitesi (SDS) kapsamında içeriğine bağlı olarak tanımlanan 
“Şeffaflık İndeksi”, Kimyasal Envanter Listesinde (CIL) üretimde kullanılan 
kimyasallar içinde tehlikeli madde içermeyen nitelikteki (SDSde tanımlandığı 
şekliyle) kimyasalların oranını ve üretimde ne kadar çevre dostu yeşil kimyasal 
kullanıldığının bir göstergesi olan belirleyen “Yeşil Kimyasal Kullanım İndek-
si” ve üretim süreci esnasında tehlikeli madde içermeyen ve işletme tarafından 
deşarj edilen temiz maddelerin deşarj seviyesinin göstergesi olarak tanımlanan 
“Temiz Emisyon İndeksleri” hesaplanır. En iyi = 1 ve En Kötü= 0 olmak üzere 
0-1 aralığında işletmenin kimyasal yönetim sistemi ve çevresel etkileri birlikte 
değerlendirilip, elde edilen sonuca göre işletmede kimyasal yönetiminden so-
rumlu kişi/kişilerin en uygun aksiyonu almasını sağlanmaktadır. Aynı zamanda 
bu analiz sonuçları işletmenin üretim içinde kullandığı kimyasalların çevre ile 
uyumunu iyileştirmek üzere daha doğru yönetimin işletmede uygulanabilmesi 
için yol göstermektedir. Öyle ki; bu program sonuçlarını değerlendiren uzman-
ların yorumları ve program analiz sonuçlarına dayandırılarak tehlikeli kimya-
salların kullanımı azaltılmakta ve kontrol edilebilmektedir. Bunun yanında da 
online ölçüm aracı olarak da nitelendirilebilen bu program ile işletmenin kim-
yasal yönetim performansını değerlendirmeye de imkan tanımaktadır. Böylece, 
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işletme içinde kullanılan kimyasalları daha kapsamlı izlenmesiyle gereksiz test-
lerin yapılması da minimize edilebilmektedir.

ÇEVRESEL EMİSYON İNDEKSLERİNİN HESAPLAMA 
METODOLOJİSİ

Matematiksel modelde kullanılan indekslerin hesaplamasında, belirli bir 
dönemde tekstil ve hazır giyim endüstrisinde tüm dünyada yaygın olarak kulla-
nılan kimyasallar için geçerli olan güncel SDS (Malzeme Güvenlik Bilgi For-
mu) ve CIL (Kimyasal Envanter Listesi) dataları toplanmıştır. SDS sınıflaması-
na göre kimyasal maddeler tehlikeli/tehlikesiz maddeler olarak ikiye ayrılmış ve 
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır;

- Kullanılan kimyasal maddelerin ortalama sayısı,

- Kullanılan tehlikeli kimyasalların (SDS’lerden temin edilen Çevre ve/
veya İnsan üzerinde tehlikeli olarak tanımlanmış) ortalama sayısı ,

- Hesaplamada kullanılan tehlikeli maddelerin ortalama sayısı (burada 
temel alınan kriter;  tehlikeli maddenin konsantrasyonu, CAS veya EC numara-
sının mutlaka temin edilmesidir)

Bu bilgilerin temin edilmesiyle CIL ve deşarjda tehlikeli maddelerin mikta-
rı ve sayısı, 3 indeksin tanımlanmasına imkân sağlamaktadır. Bu indeksler işlet-
menin tedarik zincirindeki kimyasallarını yönetebilme performansını ölçme ve 
optimize edebilmesine yardım etmektedir. Bu indekslerin hesaplama yöntemi 
Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Çevresel Emisyon Kapsamında Kimyasal Yönetim İndeksi He-
saplama Yöntemi

Yeşil Kimyasal Kullanım 
İndeksi

Tehlikeli maddelerin aylık kullanılan miktarı (kg)
Toplam tüketilen aylık kimyasal miktarı (kg)

Şeffaflık İndeksi Tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin hesaplamada kulla-
nılan sayısı
Tehlikeli ve tehlikesiz maddelerin sayısı

Temiz Emisyon İndeksi Deşarj edilen tehlikeli madde miktarı (kg)
Tehlikeli maddelerin aylık kullanılan miktarı (kg)
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PES/VİSKON DOKUMA KUMAŞ İŞLETMESİNİN ZDHC 
PROGRAMINA UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıllık 12 milyon metre dokuma kumaş boyama kapasitesine sahip bir do-
kuma kumaş işletmesi 3 ay (Mayıs, Haziran, Temmuz) boyunca üretim, su tü-
ketimi, kullanılan kimyasal ürün adedi (CIL’den), kimyasal ürünlerdeki madde 
adedi (CIL ve SDS’lerden) ve aylık tüketim miktarları (tehlikeli ve tehlikesiz) 
bu model kullanılarak hesaplanmıştır.   

3 aylık periyotta tüm indeksler bazında <1 elde edilen işletmenin sonuçla-
rı değerlendirildiğinde; yeşil kimyasal kullanım indeksinin yasal kısıtlamalara 
rağmen hala ticari olarak satılan tekstil kimyasallarında limit içinde dahi olsa 
yasaklı ürünlerin bulunmasıdır.  Üretimde kullanılan her bir kimyasal maddenin 
aylık tüketimlerinin değişkenlik göstermesi sebebiyle yeşil kimyasal kullanım 
indeksi belirtilen 3 ay için farklı oranlarda hesaplanmıştır. Burada işletmeye 
düşen görev, sadece nihai ürün bazında değil ürün bileşen içeriği bazında da 
ekolojik ürünlerin tercih edilmesi olacaktır. Şeffaflık indeksini 1’in altında ol-
masının sebebi ise kimyasal tedarikçilerden temin edilen güvenlik bilgi formla-
rında tüm ürünlere ait ürün içeriğinin tamamının belirtilmemiş olmasıdır. Ürün 
içeriğinin CAS numaları bazında belirtilmesi şeffaflık indeksini yükseltici etki 
göstermektedir. İşletme bu sebeple tedarikçilerinden ürün içeriğini gösterir CAS 
Nolarını temin etmekle sorumludur. Temiz emisyon indeksinin 1’in altında kal-
ması, her bir kimyasalın bileşenleri bazında güvenilir olmaması sebebiyle, iş-
letmenin kullanımdan kaynaklanan deşarj miktarında kirletici parametre olarak 
görünmesidir. 

Yukarıdaki sonuçlara göre; işletmenin yeşil kullanım, şeffaflık ve temiz 
emisyon indekslerinin iyileştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu amaçla; iş-
letme içinde tehlikeli kimyasal olarak tanımlanan kimyasallar üzerinde çalışılıp 
bu kimyasalların tehlike etkilerine göre bir önceliklendirilerek elimine edilmesi 
ve 2020 yılı için öngörülen sıfır deşarj hedefine ulaşabilmek adına tespit edilen 
bu tehlikeli kimyasal emisyon miktarlarına göre sürekli izleme yapılması gerek-
mektedir. 

SONUÇ 

Sanayi üretim faaliyetleri sonucu çok büyük miktarlarda kirli atıksular çev-
reye ve özellikle de alıcı su ortamlarına deşarj edilmektedir. Bunun sonucunda, 
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birçok su kaynağı spesifik (öncelikli) kirleticiler ve ağır metallerle kontamine 
olmaktadır. Ancak onlarca yıl sonra bu kimyasal maddelerin insan ve sucul can-
lılar üzerinde negatif etkilerinin olduğu tanımlanmış ve sadece birkaç yıl önce, 
hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tehlikeli maddelerle ilgili konuyla başa 
çıkmak için yasal çerçeveler oluşturulmuştur.  Türkiye gibi aday ülkelerin de 
içinde yer aldığı AB üye ülkeler Su Çerçeve Direktifini uygulamak üzere so-
rumlu kılınmıştır. Su Çerçeve Direktifi’ nin uygulanması daha iyi su kalitesine 
ulaşmak için bir yol belirlemektedir ve enerji, lojistik, tarım ve üretim alanların-
da ve kimyasal madde kullanımı politikalarında koordinasyon ve uyumu gerek-
tirmektedir. Ürün ve çevresel performans kirterlerinde gittikçe daralan limitler, 
küresel bazda ticaret yapan markaları ve markaların tedarikçileri üzerinde ciddi 
baskılar oluşturmaktadır. Tekstil sektöründe marka bilinirliği yüksek şirketler 
tedarikçileri ile sıkı bir işbirliğine gitmek suretiyle ticari bir model temelinde 
hazırladığı bu online platforma tüm tedarikçilerinin üye olması için teşviklerde 
bulunarak ıslak işlem proseslerinde tehlikeli kimyasalların kullanımını sıfırla-
mak için önderlik yapmıştır. Bu model işletmelerin kimyasal yönetim sistemini 
iyileştirmelerine olanak sağlaması açısından önemli bir araç olması ile birlikte 
sektörde artan kısıtlamalar, çevre, insan ve ürün güvenliği açısından proses bazlı 
izlenebilirlik ve gerçekleşen kirlilik yükü bilgilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu çalışmada incelenen Pes/Viskon dokuma kumaş üreticisi işletmenin çevresel 
performans esaslı Kimyasal Yönetim İndeks değerlerinin iyileştirilmesi gerek-
tiğinin anlaşılması üzerine, işletme bu konuyu önemseyerek bir adım daha ileri 
götürmüş ve ulusal destekli bir Ar-Ge projesi ortaya çıkarmıştır. Bu çalışma 
ile Türkiye’de bir ilk olarak temiz üretim metodolojisi ile tehlikeli maddelerin 
sıfır deşarjı ve kaynakta kirliliği önlemek üzere, tedarik aşamasından başlaya-
rak tehlikeli madde limitleri bazında tekstil hammaddesi, su, atıksu ve arıtma 
çamurunun kalitatif ve kantitatif kontrolünü gerçekleştirecek, makine ve ürün 
grubu bazında izlenebilirliği sağlayacak, geleneksel izleme sistemlerine göre 
daha ekonomik ve kurumsal kaynak planlama yazılımı ile entegre yenilikçi bir 
izleme ve kontrol modeli oluşturulması hedeflenmiştir. 
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İSTANBUL ATAKÖY’DE YAĞMUR SUYU 
POTANSİYELİ VE BÖLGENİN SİFON SUYU 
İHTİYACININ KARŞILANMASI YÖNÜNDEN 

ANALİZİ

Özge GÜRSOY1, Yıldız AKSOY1, Ahmet SAMSUNLU2,  
Bilsen BBELER BAYKAL3

1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,  
Mimarlık Bölümü, İstanbul / Türkiye

2-3 İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 
İstanbul / Türkiye

Öz: Nüfus ile birlikte artan kentleşme ile karşılanması gereken servis ih-
tiyaçları da artmaktadır. Su ihtiyacı ve atık su yönetimi bu ihtiyaçların önem-
li öğelerindendir. 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 
anlamlı bir alternatif sunmaktadır. İstanbul için su ihtiyacı/yönetimi gereksi-
nimlerinin kent genelinde alternatif kaynak kullanımının ele alınabilmesi için 
pilot bölgelerde yapılacak çalışmalarla geleceğe ışık tutulması kentteki yaşamın 
en uygun şekilde devamına yardımcı olacaktır. Bu amaçla, çalışmada alternatif 
kaynaklardan biri olan yağmur suyu ele alınmış ve örnek alan olarak seçilen İs-
tanbul’un Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde sifon suyu ihtiyacının yağmur suyu 
ile karşılanma durumu irdelenmiştir. Çalışmada meteorolojik verilere dayanarak 
Ataköy semtinin 2017 yılına ait yağış miktarları belirlenmiştir. Ataköy’de bina 
çatılarından toplanabilecek yağmur suyu miktarları hesaplanmış ve bu kayna-
ğın sifon suyu ihtiyacını karşılaması yönünden yeterliliği değerlendirilmiştir. 
Sifon suyu günlük su kullanımının %25’ini oluşturmaktadır. Ataköy’de aylık 
57500 m3, yıllık toplam 690000 m3 sifon suyu ihtiyacı bulunduğu, çatılardan 
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yılda 550000 m3 yağmur suyu toplanabileceği hesaplanmıştır. Bu da yıllık sifon 
suyu ihtiyacının %78’inin toplanan yağmur suyundan karşılanabileceğini ortaya 
koymaktadır. Çalışmanın sonuçları önemli bir alternatif kaynak olan yağmur 
suyunun sifonlarda kullanımı ile günlük su tüketiminde %20 azalma sağlana-
bileceğine işret etmektedir. Alternatif kaynakların benimsenmesi ile ihtiyacın 
yüksek, ancak kaynakların kısıtlı olduğu İstanbul gibi mega kentlerde büyük 
ölçüde tasarruf sağlanabilme potansiyeli bulunmaktadır.

AN ANALYSIS OF RAINWATER POTENTIAL AND ITS 
SUFFICIENCY TO BE USED AS FLUSH WATER IN ATAKOY 

İSTANBUL

Abstract: Increasing urban population leads to an increase in the demand 
for urban services. Demand for water and wastewater management are two of 
such services. Increasing water demand places a greater pressure on water re-
sources supplying water to the urban area and necessitates a search for alterna-
tive water sources. Rain water is a reasonable option. Analyses of pilot areas re-
garding possible use of alternative water sources in Istanbul will shed light upon 
the use of this option across the entire megacity to enable a better urban life. 
Within this context, the present work investigates the possible use of rain water 
as a source for flushing toilets in a selected area, Atakoy, Istanbul. The quantity 
of rain water was calculated based on meteorological data of 2017 together with 
the use of roof areas determined using current plans of the municipality. Based 
on these assessments, sufficiency of rain water to be collected from roof tops 
was evaluated as an alternative source of flush water for this area. Flush water 
demand, consisting of about 25% of the daily domestic water use, was calcula-
ted as 57500 m3/month or 690000 m3/year for Atakoy, and 550000 m3/year  rain 
water could be harvested from roof tops  in area. This corresponds to a reduction 
of 78% of the annual flush water demand or 20% of the total water demand of 
the area. The results have revealed that using rain water as an alternative source 
seems reasonable as a water saving option in areas where the demand is high but 
resources are limited, especially in megacities like Istanbul.

GİRİŞ

Yıllar içinde hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak kent nüfusu da belir-
gin bir artış göstermektedir. 2018 yılı itibariyle dünya nüfusunun %55’i kentler-
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de yaşamaktadır. 2050 yılında dünya nüfusunun %68’inin kentlerde yaşayacağı 
öngörülmektedir.  Şekil 1, Birleşmiş Milletler (UN 2018a) tarafından verilen 
bilgilerle nüfusu on milyonu aşan başlıca mega kentlerin geçmiş ve ön görülen 
nüfuslarını karşılaştırmak amacı ile hazırlanmıştır. 1950 yılında iki olan mega 
kentlerin sayısı günümüzde 33’e ulaşmıştır ve bu sayının 2030’da 43’e yüksel-
mesi beklenmektedir (UN 2018a). Kentsel nüfustaki bu artış beraberinde bu 
nüfus için sağlanması gereken servislerin de artmasına neden olmakta, mekân-
sal ve çevresel koşulların da artan nüfusun taleplerini karşılayacak şekilde yö-
netilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede su kaynaklarının yönetimi daha da 
önemli ve kritik hale gelmektedir. 

Şekil 1.  (1950-2030) Yılları Arasında Nüfusu 10 Milyon ve Üzeri Olan Mega Kentler (UN 2018b)

Günümüzde dünyanın önemli bir kısmı su stresi ve su kıtlığı ile başa çık-
maya uğraşmaktadır. Mega kentler başta olmak üzere nüfus artışı, artan şehir-
leşme, iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık ve yükselen sıcaklıklar durumu 
daha da kötüleştirerek rezervuarlardaki suların tüketilmesi ve yeraltı sularının 
yenilenememesi riskini doğurmaktadır (Stavenhagen et al, 2018).

Yıllık su miktarı kişi başına 1700 m3’ten az olan alanları hidrologlar “su stre-
si” altında, kişi başına 1000 m3’ten az olan yöreleri “su kıtlığı”, kişi başına 500 
m3’ten az olanları ise “mutlak su kıtlığı” çeken alanlar olarak sınıflandırmaktadır. 
Dünya nüfusunun %9,3’ü, yani 700 milyon kişi, kişi başına düşen 1000 - 1700 
m3/yıl su potansiyeli ile su kıtlığı şartlarında yaşamaktadır. 2025 yılına kadar 1,8 
milyar kişinin mutlak su stresi olan bölgelerde, dünya nüfusunun üçte ikisinin ise 
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su stresi olan bölgelerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Mevcut iklim değişimi 
senaryoları 2030 yılında dünya nüfusunun neredeyse yarısının yüksek su stresi 
altında yaşayacağını belirtmektedir (UN Water 2017, Beler Baykal ve Baykal 
2017). Bu durumda alternatif su kaynakları arayışı dünya gündeminde yerini al-
maktadır. Bu bağlamda arıtılmış konvansiyonel evsel atıksular ve konvansiyonel 
evsel atıksuların ayrık akımlar olarak toplanmasıyla oluşan gri sular yanında yağ-
mur suyu hasadı öncelikli seçenekler arasında yer almaktadır. 

Kentsel alanlarda artan su kullanımı, şehirleri alternatif yenilenebilir su 
kaynaklarına yöneltmeye itmesi (Campisano et al, 2017) bağlamında yağmur 
suyu hasadı kentler için en etkili alternatif kaynaklardan birisi olarak kabul gör-
mektedir. Yağmur suyunun kaynak olarak kullanılmasının iki türlü yararı oldu-
ğunu belirtilmekte ve bir yandan toplanan yağmur suyu, içme suyu kalitesini 
gerektirmeyen kullanımlar için tahsis edilerek içme suyu kaynaklarını destek-
leyecek bir kaynak oluşturmakta, diğer yandan yağmur suyunun toplanması ile 
kentin kanalizasyon sistemlerinin yükünü azalmaktadır (Rostad et al, 2016). 

Evsel tüketimin tipik olarak %25’i sifon suyu olarak kullanılmaktadır (Be-
ler Baykal 2015). Bu kullanım için konvansiyonel olarak içme suyu kalitesin-
deki şebeke suları tüketilmektedir. Oysa sifon suları en kirli sular grubuna giren 
tuvaletlerdeki metabolik atıkların uzaklaştırılması için kullanılmakta, dolayısıy-
la bu amaç için içme suyu kalitesindeki suyun tüketilmesi gerekmemektedir 
(Beler Baykal ve Baykal 2017). Alternatif su kaynaklarından olan yağmur su-
yunun bu amaçla kullanımının örnekleri mevcuttur.

Dünyanın sayılı mega kentlerinden biri olan İstanbul son 50 yıl içinde 
önemli bir nüfus artışına sahne olmuştur. Şekil 2’de görüldüğü üzere, 1970 yı-
lında 3 milyon olan nüfus, 2017 yılında 15 milyona ulaşmıştır (TUİK 2018). Bu 
duruma paralel olarak su ihtiyacı artmış ve suyun doğru ve akılcı yönetimi daha 
da kritik bir hal almıştır. Günümüzde artan su ihtiyacının doğal kaynaklardan 
sağlanması giderek zorlaşmaktadır. Bu bağlamda her kullanım amacının gereği 
ile uyumlu kalitede ve yeterli miktarda suyun temin edilebilmesi birincil önem 
taşımaktadır.

Türkiye kişi başı yıllık yaklaşık 1500 m3 potansiyeli ile su stresi altında-
ki ülkeler arasında bulunmaktadır (UNESCO 2016). 2040 yılında Türkiye’nin 
yüksek su stresi altında olan 30 ülkeden biri olacağı ön görülmektedir (Maddo-
cks et al, 2015). 
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Evsel tüketimin tipik olarak %25’i sifon suyu olarak kullanılmaktadır (Beler Baykal 2015). Bu 

kullanım için konvansiyonel olarak içme suyu kalitesindeki şebeke suları tüketilmektedir. Oysa sifon 

suları en kirli 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 

olmuştur. Şekil 2’de görüldüğü üzere, 1970 yılında 3 milyon olan nüfus, 2017 yılında 15 milyona 

ulaşmıştır (TUİK 2018). Bu duruma paralel olarak su ihtiyacı artmış ve suyun doğru ve akılcı yönetimi 

daha da kritik bir hal almıştır. Günümüzde artan su ihtiyacının doğal kaynaklardan sağlanması giderek 

zorlaşmaktadır. Bu bağlamda her kullanım amacının gereği ile uyumlu kalitede ve yeterli miktarda 

suyun temin edilebilmesi birincil önem taşımaktadır. 

Türkiye kişi başı yıllık yaklaşık 1500 m3 potansiyeli ile su stresi altındaki ülkeler arasında 

bulunmaktadır (UNESCO 2016). 2040 yılında Türkiye’nin yüksek su stresi altında olan 30 ülkeden 

biri olacağı ön görülmektedir (Maddocks et al, 2015). İstanbul’un artan nüfusuna paralel olarak su 

ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Şekil 3’te 1994 yılı ile 2018’in ilk 11 ayı arasında İstanbul’a 

verilen temiz su miktarları görülmektedir (İSKİ 2018). Temiz suya olan talebin özellikle son yıllarda 

giderek arttığı ve 2017 yılında kente verilen suyun 1 milyar m3/yıl seviyesini aşması dikkat 

çekmektedir. Şekil 4’te ise İstanbul’daki toplam su tüketimi ve konutların su tüketimi verilmiştir. 

Mega kentteki su tüketiminde en yüksek payın konutlara ait olduğu görülmektedir. İstanbul’da kayıp 

kaçak harici günlük su tüketimi 2 100 000 m3 seviyelerinde olup özellikle yaz aylarında bu miktar 

daha da artmaktadır (İSKİ 2018).  Ancak kent içi ve 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. İstanbul’da su ihtiyacının giderek artığını gösteren tüm bu 

veriler alternatif kaynakların gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Şekil 2. 1950-2017 Yılları Arasında İstanbul Nüfusunun Değişimi (TÜİK 2018) 
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İstanbul’un artan nüfusuna paralel olarak su ihtiyacı da her geçen gün art-
maktadır. Şekil 3’te 1994 yılı ile 2018’in ilk 11 ayı arasında İstanbul’a verilen 
temiz su miktarları görülmektedir (İSKİ 2018). Temiz suya olan talebin özellik-
le son yıllarda giderek arttığı ve 2017 yılında kente verilen suyun 1 milyar m3/
yıl seviyesini aşması dikkat çekmektedir. Şekil 4’te ise İstanbul’daki toplam su 
tüketimi ve konutların su tüketimi verilmiştir. Mega kentteki su tüketiminde en 
yüksek payın konutlara ait olduğu görülmektedir. İstanbul’da kayıp kaçak ha-
rici günlük su tüketimi 2 100 000 m3 seviyelerinde olup özellikle yaz aylarında 
bu miktar daha da artmaktadır (İSKİ 2018).  Ancak kent içi ve 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. İstanbul’da su ihtiyacının giderek artığını gösteren tüm bu veriler 
alternatif kaynakların gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmanın amacı örnek olarak seçilen İstanbul’un Bakırköy ilçesinin 
Ataköy semtinde yağmur suyunun sifon suyu olarak kullanılabilme potansiye-
linin ortaya konulmasıdır. Örnek bölgede yapılan analiz çalışmasının sonuç-
larından hareketle İstanbul için su ihtiyaç ve yönetimi gereksinimlerinin kent 
genelinde alternatif kaynak kullanımına olanak sağlayabilecek şekilde ele alına-
rak kent yaşamın en uygun şekilde devamı konusunda yardımcı olacak çözüm 
önerisi sunulması amaçlanmaktadır. 
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Şekil 3. İstanbul’a Verilen Temiz Su Miktarları (İSKİ 2018) 

Şekil 4. İstanbul’daki Tüm Su Tüketimi ve Konutların Su Tüketimi (İSKİ 2018)

Çalışma kapsamında 2017 verileri esas alınarak Ataköy’de sifon suyu mik-
tarı ile aynı yıl için toplanabilecek yağmur suyu miktarı tespit edilmiş ve top-
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lanabilecek yağmur suyunun sifon suyu amaçlı kullanımında yeterliliği değer-
lendirilmiştir.

YAĞMUR SUYU ve ALTERNATİF SU KAYNAĞI OLARAK 
KULLANIMI  

Yağmur suyu hasadı, yağmur suyunun çatılardan, toprak yüzeylerinden, yol 
yüzeylerinden veya kayalık bölgelerden tank ve sarnıç gibi basit düzenekler 
kullanarak ya da yeraltı kontrol barajları gibi daha karmaşık yapılarla toplanma-
sı ve depolanması için kullanılan bir yöntemdir (Abdulla ve Al-Shareef 2009). 

Alternatif su kaynakları arayışında, yağmur suyu hasadı kentsel alanlar-
da su tüketimini azaltmak için geçerli bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir 
(Campisano et al, 2017). Sürdürülebilir bir kentsel gelecek için toplumun ve-
rimli ve uygun su kullanımı hedefine doğru hareket etmesi bağlamında yağmur 
suyu hasadı önemli bir rol oynamaktadır. 

İsveç, Avustralya, Kanada, İspanya ve ABD gibi gelişmiş ülkelerde yağ-
mur suyu genellikle içme suyu gerektirmeyen sulama, çamaşır yıkama ve sifon 
suyu gibi ihtiyaçlarda kullanılmaktadır. Ancak, Namibya, Nepal, Güney Afrika, 
Uganda, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde yağmur suyu içme, yemek yap-
ma ve kişisel temizlik ihtiyaçları için işlev görmektedir. Görüldüğü üzere hasat 
edilen yağmur suyu için miktar ve kalite beklentileri ülkeden ülkeye büyük öl-
çüde değişiklik göstermektedir (Kisakye ve Van der Bruggen 2018). 

Dünya genelinde sifon suyu, araç yıkama ve bahçe sulama gibi içme suyu 
gerektirmeyen kullanımlarda erişimin çok kolay olması nedeniyle içme suyu 
kullanılmaktadır. Bu talepleri karşılamak için içme suyu kullanımı içme suyu 
kalitesindeki suyun israfına yol açmaktadır. Bu durumda gerekmemesine rağ-
men daha fazla enerji, kimyasal ve para tüketilmektedir. Bu da, su kullanıcı-
larına yönelik artan maliyetlerin yanı sıra altyapı taleplerinin artmasına neden 
olabilmektedir (Ward et al, 2012). 

Konutlar için yağmur suyu hasadı çatı, avlu ve düşük yoğunluklu sokak 
yüzeylerinden toplanıp, bunların yakınlarında depolanmasıyla yapılmaktadır. 
Depolar yer altı ya da yer üstünde ihtiyacın gerektirdiği boyutlarda inşa edile-
bilmektedir (Helmreich ve Horn 2009).

Yağmur suyu atmosferin kalitesine ve toplama alanının kirleticilik özellik-
lerine bağlı olarak genellikle düşük kirliliktedir.  Toplama alanında yer alabile-
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cek mikroorganizmalar, partiküller, ağır metaller ve organik maddeler gibi kir-
leticiler yağmur suyu kalitesi üzerinde etkilidir. Trafik ve sanayi faaliyetlerinin 
olduğu kentsel bölgelerde atmosferde kirlilik de önemli katkılarda bulunmakta-
dır (Helmreich ve Horn 2009). 

Doğru tasarlanan ve bakımı doğru yapılan yağmur suyu hasadı sistemle-
rinde kaliteli yağmur suyu toplanması mümkündür. Toplanan yağmur suyunun 
kalitesi bölgedeki hava kalitesinde ve çatı yüzeylerinin temizliğine bağlıdır. 
Çatıların düzenli olarak kir ve atıklardan temizlenmesi önemlidir. Ayrıca, de-
polanan yağmur suyunun kirlenmemesi için en önemli unsur yağışın ilk birkaç 
milimetrelik bölümünün uzaklaştırılmasıdır (Li et al, 2010).

Abdulla ve Al-Shareef, (2009) tarafından Ürdün’deki 12 kentte çatılardan 
toplanan yağmur suyu ile evsel kullanım suyunun karşılanmasına ilişkin çalış-
ma yapmıştır. Çatılardan yıllık 15,5 Mm3/yıl yağmur suyu toplanabildiği bu da 
2005 yılı evsel su tüketiminin %5,6’sına eşit olduğunu, çalışma kapsamında-
ki Aqaba şehrinde ise bu oranın %19,7 olduğu tespit edilmiştir. Rostad et al, 
(2016) tarafından New York City, Philadelphia, Chicago ve Seattle’da sifon su-
yunun yağmur suyu ile karşılanmasına ilişkin araştırma yapılmıştır. Çalışmaları 
bu şehirlerde 100 m2’lik bir çatıya konacak 5m3‘lük bir depo ile yılın %67-81 
arasında değişen bölümünde sifon suyu ihtiyacının yağmur suyu ile karşılanabi-
leceğini ortaya koymuştur.

ÇALIŞMA ALANI

Örnek çalışma alanı olarak İstanbul’un Bakırköy ilçesi sınırları içinde bulu-
nan Ataköy semti seçilmiştir. 1950’li yıllarda artan konut ihtiyacını karşılamak 
için uydu kent olarak tasarlanan Ataköy, Türkiye Emlak Bankası tarafından inşa 
edilmiş ve pazarlanmıştır. Etaplar halinde inşa edilen Ataköy, on etapta tamam-
lanmış olup, dört mahalleden oluşmaktadır. Çalışmada Ataköy semtini oluştu-
ran her mahalle bir bölge olarak ele alınmıştır. Şekil 5’te Ataköy’ün konumu ve 
dört bölgenin sınırları verilmiştir. Ataköy batıda Atatürk Havalimanı ve Ayama-
ma deresi, doğuda Bakırköy, güneyde Marmara Denizi ve kuzeyde E-5 karayolu 
ile sınırlanan alanı kapsamaktadır.

Türkiye’nin ilk toplu konut projelerinden biri olan yerleşim, kentsel dış 
mekanların düzenlenmesi, yaya-taşıt ilişkisi, genelde az yoğunluklu konutları, 
farklı konut tipleri ile birlikte planlı bir gelişim göstermiştir. Çok geniş bir alan-
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da yapılan planlama etap etap, zaman içerisinde değişen taleple birlikte farklıla-
şan konut tipolojileri ile inşa edilmiştir. İlk başlarda ucuz sosyal konut düşüncesi 
ile gerçekleştirilen uygulamalar, 1980’lerden sonra değiştirilmiş, konutta lükse, 
çevre ve altyapıda özenli hizmete yönelmiştir (Cihan 2015). 2008 yılında ise 
Türkiye Emlak Bankası’nın kapatılması üzerine arsaların TOKİ’ye devredilme-
sinin ardından, sahil şeridinde ve iç bölgelerde yapılaşma izni verilmiştir. Farklı 
mimarilere sahip yapılar bulunan Ataköy’de kat yükseklikleri 5 ila 18 arasında 
değişmektedir. Çoğunlukla konut sitelerinin bulunduğu semtte günümüzde sahil 
şeridinde ve E-5 karayolu kenarında karma işlevli ve çok daha yüksek katlı lüks 
yapıların inşaatları hızla devam etmektedir.  

Tablo 1’de bölgelerin 2017 yılı itibariyle yüzölçümü, blok sayıları, daire 
sayıları ve nüfusları, Şekil 6’da ise Google Earth yardımı ile oluşturulan bölge-
lerdeki yapı tiplerinden örnek hava fotoğrafları verilmiştir. Bölge 1, bünyesinde 
bulundurduğu alışveriş merkezi ve marina nedeniyle ticari işlevi ile öne çık-
maktadır. Yüz ölçümü, konut sayısı ve nüfus olarak Ataköy’ün en küçük böl-
gesidir. Sahil şeridinin büyük bölümünü içine alan Bölge 2’de mevcutların yanı 
sıra yüksek katlı ve karma işlevli yapıların inşaatı devam etmektedir. Mevcut 
yapıların çoğunluğu 5-6 katlı konutlardan oluşmaktadır. Bölge 3, yapı yoğunlu-
ğunun en yüksek olduğu ve yeni yapılaşmaların olmadığı bölgedir. Bölge 4 ise, 
Ataköy’ün en geniş yüz ölçümüne ve en yüksek nüfusa sahip bölgesidir. Yapı-

yüzeylerinin temizliğine bağlıdır. Çatıların düzenli olarak kir ve atıklardan temizlenmesi önemlidir. 

Ayrıca, depolanan yağmur suyunun kirlenmemesi için en önemli unsur yağışın ilk birkaç milimetrelik 

bölümünün uzaklaştırılmasıdır (Li et al, 2010). 

Abdulla ve Al-Shareef, (2009) tarafından Ürdün’deki 12 kentte çatılardan toplanan yağmur suyu ile 

evsel kullanım suyunun karşılanmasına ilişkin çalışma yapmıştır. Çatılardan yıllık 15,5 Mm3/yıl 

yağmur suyu toplanabildiği bu da 2005 yılı evsel su tüketiminin %5,6’sına eşit olduğunu, çalışma 

kapsamındaki Aqaba şehrinde ise bu oranın %19,7 olduğu tespit edilmiştir. Rostad et al, (2016) 

tarafından New York City, Philadelphia, Chicago ve Seattle’da sifon suyunun yağmur suyu ile 

karşılanmasına ilişkin araştırma yapılmıştır. Çalışmaları bu şehirlerde 100 m2’lik bir çatıya konacak 

5m3‘lük bir depo ile yılın %67-81 arasında değişen bölümünde sifon suyu ihtiyacının yağmur suyu ile 

karşılanabileceğini ortaya koymuştur. 

 

 

ÇALIŞMA ALANI 

Örnek çalışma alanı olarak İstanbul’un Bakırköy ilçesi sınırları içinde bulunan Ataköy semti 

seçilmiştir. 1950’li yıllarda artan konut ihtiyacını karşılamak için uydu kent olarak tasarlanan Ataköy, 

Türkiye Emlak Bankası tarafından inşa edilmiş ve pazarlanmıştır. Etaplar halinde inşa edilen Ataköy, 

on etapta tamamlanmış olup, dört mahalleden oluşmaktadır. Çalışmada Ataköy semtini oluşturan her 

mahalle bir bölge olarak ele alınmıştır. Şekil 5’te Ataköy’ün konumu ve dört bölgenin sınırları 

verilmiştir. Ataköy batıda Atatürk Havalimanı ve Ayamama deresi, doğuda Bakırköy, güneyde 

Marmara Denizi ve kuzeyde E-5 karayolu ile sınırlanan alanı kapsamaktadır. 

Şekil 5. Ataköy'ün Konumu ve Bölge Sınırları (Google Earth 2018) 
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ların çoğunluğu 8 kat ve üzeri kat sayısına sahiptir. E-5 karayolu kenarındaki 
imara yeni açılan alanlarsa alanda yeni ve yüksek katlı konut inşaatları devam 
etmektedir. 

Tablo 1. Ataköy ve Bölgeleri Alan ve Nüfus Verileri

Toplam Alan (ha) Blok Sayısı** Daire Sayısı** Nüfus*

Bölge 1 20 52 662 1 667

Bölge 2 66 143 4 765 13 671

Bölge 3 47 127 2 630 8 150

Bölge 4 139 174 10 482 24 444

Toplam 272 496 18 539 47 932

*TÜİK (2018) Nüfus Verileri

** Blok ve Daire Sayıları Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Bilgileri** Blok ve Daire Sayıları Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşiv Bilgileri 

 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada Ataköy’deki yağmur suyu potansiyeli ve bu suyun sifon suyu olarak kullanılabilme 

durumu irdelenmiştir, ayrıca seçilen bir bölgede yağmur suyunun depolanabilme olanakları 

değerlendirilmiştir. İlk olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak Ataköy’deki yağmur 

suyu potansiyeli hesaplanmıştır. Tablo 2’deki Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan Atatürk 

Havalimanı istasyonu 2009-2017 yılları arasındaki yağış ortalaması ve 2017 yılı meteoroloji verileri 

verilmektedir (MGM 2018). Tablodaki yağış değerlerinden yola çıkılarak 2017 yılının tipik yağışlı bir 

yıl olarak kabul edilmesi mümkündür.  Yapılan hesaplarda 2017 yılı esas alınmıştır. Bakırköy 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edinilen hali hazır haritalar kullanılarak çatı 

alanları hesaplanmış ve çatılardan toplanabilecek yağmur suyu miktarı belirlenmiştir. 

Sifon suyu ihtiyacını hesaplamak için Tablo 1’deki nüfus verileri kullanılmış ve bir kişinin sifonu 

günde 5 kez kullandığı, her sifon için 8 litre su tüketildiği kabul edilerek, günlük kişi başına düşen 

sifon suyu tüketiminin 40 litre olduğu hesaplanmıştır. TÜİK (2018) verilerinden elde edilen nüfus 

sayısı ile kişi başı günlük kullanımdan aylık ve yıllık sifon suyu ihtiyacı hesaplanarak, bu ihtiyacın 

yağmur suyu ile karşılanabilme potansiyeli irdelenmiştir. 

Bölge 1 

Bölge 3 

Bölge 2 

Bölge 4 

Şekil 6. Ataköy Bölgelerinde hava fotoğrafları (Google Earth 2018)  
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YÖNTEM
Bu çalışmada Ataköy’deki yağmur suyu potansiyeli ve bu suyun sifon suyu 

olarak kullanılabilme durumu irdelenmiştir, ayrıca seçilen bir bölgede yağmur 
suyunun depolanabilme olanakları değerlendirilmiştir. İlk olarak Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü verileri kullanılarak Ataköy’deki yağmur suyu potansiyeli 
hesaplanmıştır. Tablo 2’deki Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan Atatürk 
Havalimanı istasyonu 2009-2017 yılları arasındaki yağış ortalaması ve 2017 yılı 
meteoroloji verileri verilmektedir (MGM 2018). Tablodaki yağış değerlerinden 
yola çıkılarak 2017 yılının tipik yağışlı bir yıl olarak kabul edilmesi mümkün-
dür.  Yapılan hesaplarda 2017 yılı esas alınmıştır. Bakırköy Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünden temin edinilen hali hazır haritalar kullanılarak çatı 
alanları hesaplanmış ve çatılardan toplanabilecek yağmur suyu miktarı belir-
lenmiştir.

Sifon suyu ihtiyacını hesaplamak için Tablo 1’deki nüfus verileri kullanıl-
mış ve bir kişinin sifonu günde 5 kez kullandığı, her sifon için 8 litre su tüke-
tildiği kabul edilerek, günlük kişi başına düşen sifon suyu tüketiminin 40 litre 
olduğu hesaplanmıştır. TÜİK (2018) verilerinden elde edilen nüfus sayısı ile 
kişi başı günlük kullanımdan aylık ve yıllık sifon suyu ihtiyacı hesaplanarak, bu 
ihtiyacın yağmur suyu ile karşılanabilme potansiyeli irdelenmiştir.
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Tablo 2. Ataköy’de 2017 Yılı Aylık Yağış Miktarı (mm=kg/ m2)  
(MGM 2018)

2009-2017 Ortalaması 2017

Ocak 81,4 102,3

Şubat 63,5 36,8

Mart 52,9 37,8

Nisan 43,7 18,4

Mayıs 35,3 27,4

Haziran 32,7 41,6

Temmuz 13,6 39,8

Ağustos 18,1 24,6

Eylül 48,0 26,8

Ekim 66,4 64,2

Kasım 44,5 61,2

Aralık 75,8 95,8

BULGULAR ve TARTIŞMA

Çalışmada önce Ataköy ve dört bölgesinde yağmur suyu potansiyeli belir-
lenmiş, sonrasında ancak yağış sırasında toplanabilecek olan çatı kaynaklı yağ-
mur suyunun, yıl boyunca sürekli tüketilen sifon suyu amaçlı kullanıma verile-
bilmesi için gereken depolama ihtiyacı ve olası depo konumları irdelenmiştir. 

Yağmur Suyu Potansiyeli ve Ataköy’de Sifon Suyu Olarak Yeterliliği
Tablo 3‘de Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin 

edinilen hali hazır haritalar kullanılarak hesaplanan Ataköy ve bölgelerindeki 
çatı alanları görülmektedir. Çatılardan yağmur suyunun %90’ının toplanabile-
ceği kabulü yapılmıştır. 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. 
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Tablo 4’te tüm Ataköy ve bölgeleri için 2017 yılına ait aylık ve yıllık top-
lanabilecek yağmur suyu miktarları verilmiştir. En fazla çatı alanına sahip olan 
Bölge 2’nin beklendiği gibi en yüksek yıllık yağmur suyu toplama potansiyeline 
sahip olduğu görülmektedir. En düşük yağmur suyu toplama potansiyeli olan 
bölgenin ise, en az çatı alanına sahip Bölge 3 olduğu hesaplanmıştır.

Tablo 3. Çatı Alanları (m2)
Çatı alanı

Bölge 1 113 930
Bölge 2 563 200
Bölge 3 94 215
Bölge 4 277 600
Toplam 1 048 945

Tablo 4. Ataköy’de Çatılardan Toplanabileceği Hesaplanan Yağmur Suyu 
Miktarı (m3)

Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Bölge 4 Toplam

Ocak 10 490 51 854 8 674 25 559 96 576

Şubat 3 773 18 653 3 120 9 194 34 741

Mart 3 876 19 160 3 205 9 444 35 685

Nisan 1 887 9 327 1 560 4 597 17 371

Mayıs 2 810 13 889 2 323 6 846 25 867

Haziran 4 266 21 086 3 527 10 393 39 273

Temmuz 4 081 20 174 3 375 9 944 37 573

Ağustos 2 522 12 469 2 086 6 146 23 224

Eylül 2 748 13 584 2 272 6 696 25 301

Ekim 6 583 32 542 5 444 16 040 60 608

Kasım 6 275 31 021 5 189 15 290 57 776

Aralık 9 823 48 559 8 123 23 935 90 440

Yıllık 59 133 292 318 48 900 144 083 544 434
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Yöntem bölümünde açıklandığı şekilde TÜİK (2018) verilerinden elde edi-
len nüfus sayısı ile kişi başı günlük kullanımdan hesaplanan sifon suyu ihtiyacı 
Tablo 5’te verilmiştir. Tüm Ataköy ölçeğindeki sifon suyu ihtiyacı ve yağmur 
suyu toplama potansiyeli Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre 2017 verileriyle yıl-
lık olarak çatılardan toplanabilecek olan 544 434 m3 yağmur suyunun, yıllık 690 
216 m3 olarak hesaplanan sifon suyu ihtiyacının %78’inin karşılanabildiği anla-
şılmaktadır. Tablodan görüleceği gibi, beklendiği üzere sifon suyu ihtiyacı sabit 
kalırken yağmur suyu potansiyeli aylar içinde önemli değişkenlikler göstermek-
te, en yağışlı ayda en kurak ayın dört katını aşan yağmur suyu oluşmaktadır. 
Bu nedenle söz konusu %78’lik oranın sağlanabilmesi için yağışın çok olduğu 
aylar olan Ekim-Ocak arasındaki yağmur suyu fazlasının depolanması ve eksik 
olduğu dönemlerde kullanılması gerekmektedir. Depolanan yağmur suyu potan-
siyelinin düşük olduğu durumlarda su ihtiyacı olan bölgelere iletilerek talebin 
karşılanması ön görülmektedir.

Tablo 5. Ataköy’deki Sifon Suyu İhtiyacı (m3)

Nüfus Aylık Yıllık

Bölge 1 1 667 2 000 24 000

Bölge 2 13 671 16 405 196 860

Bölge 3 8 150 9 780 117 360

Bölge 4 24 444 29 333 351 996

Toplam 47 932 57 518 690 216

Yağmur suyunun sifon suyu ihtiyacını karşılama durumu Tablo 7’de bölgeler 
ölçeğinde incelenmiştir. Bölge 1 ve Bölge 2’de yıllık sifon suyu ihtiyacının yağ-
mur suyu ile karşılanabildiği görülmektedir. Bölge 1’de Nisan ayı hariç tüm yıl 
boyunca aylık toplanan yağmur suyu sifon suyu ihtiyacına yetmektedir. Bölgede 
yağmur suyu depolanması ile yıl boyunca sifon suyu yağmur suyundan karşılana-
bilmektedir.  Bölge 2’de aylık sifon suyu ihtiyacının tamamı yılın 8 aylık büyük 
bölümü boyunca yağmur suyu ile sağlanabilmektedir. Depolama yoluyla tüm yıl 
boyunca yetecek sifon suyunun yağmur suyu ile sağlanması mümkündür.  Bölge 
3 ve Bölge 4’teki durum incelendiğinde ise, Aralık ve Ocak aylarında aylık sifon 
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suyu ihtiyacının tamamına yakının, yıllık sifon suyu ihtiyacının ise %41’inin kar-
şılanabildiği görülmektedir. Bu duruma göre sadece Bölge 1 ve Bölge 2’de uygu-
lanması halinde dahi yağmur suyunun depolanarak sifon suyu olarak kullanılması 
ile %68 oranında tasarruf sağlanabileceği anlaşılmaktadır.

Tablo 6. Ataköy’de Aylık ve Yıllık Sifon Suyu İhtiyacı, Toplanabilecek 
Yağmur Suyu Miktarı ve Depolama İhtiyacı (m3)

 Sifon 
Suyu

Yağmur 
Suyu

Yeterlilik Fark Depo ihtiyacı

Ocak 57 518 96 576 Fazla 39 058 Fazla suyun depolanması 
gerekli

Şubat 57 518 34 741 Eksik -22 777 Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Mart 57 518 35 685 Eksik -21 833 Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Nisan 57 518 17 371 Eksik -40 147 Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Mayıs 57 518 25 867 Eksik -31 651 Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Haziran 57 518 39 273 Eksik -18 245 Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Temmuz 57 518 37 573 Eksik -19 945 Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Ağustos 57 518 23 224 Eksik -34 294 Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Eylül 57 518 25 301 Eksik -32 217 Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Ekim 57 518 60 608 Fazla 3 090 Fazla suyun depolanması 
gerekli

Kasım 57 518 57 776 Fazla 258 Fazla suyun depolanması 
gerekli

Aralık 57 518 90 440 Fazla 32 922 Fazla suyun depolanması 
gerekli

Toplam 690 216 544 434 Eksik -145 
782

Eksiği karşılamak için de-
podan su kullanımı gerekli

Yağmur suyunun, sifon suyu ihtiyacını karşıladığı Bölge 1 ve Bölge 2’de, 
düşük nüfus barındıran az katlı ve geniş çatı alanlarına sahip yapılar çoğunluk-



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

652

tadır. Bu nedenle düşük nüfusa bağlı olarak sifon suyu ihtiyacı da az olmakta ve 
geniş çatı yüzeyi ile yağmur suyu toplayabilme potansiyeli artmaktadır. Bölge 
3 ve 4 teki gibi çok katlı ve dar çatı yüzeylerine sahip yapıların ağırlıkta olduğu 
bölgelerde ise nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına bağlı olarak sifon suyu ta-
lebi fazla ve dar çatılar nedeni ile toplama alanı da az olduğundan yağmur suyu 
yetersiz kalmaktadır. Bölge 1’den daha fazla çatı alanına sahip olan Bölge 3’te 
yağmur suyu potansiyelinin daha yüksek olmasına karşın, yüksek katlı yapıların 
yoğunlukta olması ve buna bağlı olarak kalabalık nüfus nedeniyle sifon suyu 
talebi karşılanamamaktadır. Yapı yoğunluğunun yüksek ancak kat sayısının dü-
şük olduğu, yatay mimarinin baskın olduğu, alanlar yağmur suyu toplanması ve 
alternatif bir kaynak olarak kullanılabilmesi için daha uygundur. 

Tablo 7. 2017 Yılı İçin Ataköy’de Bölgelere Göre Aylık ve Yıllık Sifon 
Suyu İhtiyacı ve Toplanabilecek Yağmur Suyu Miktarı (m3)

Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Bölge 4

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

Şubat 2 000 3 773 16 405 18 653 9 780 3 120 29 333 9 194

Mart 2 000 3 876 16 405 19 160 9 780 3 205 29 333 9 444

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

Mayıs 2 000 2 810 16 405 13 889 9 780 2 323 29 333 6 846

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

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

Ağustos 2 000 2 522 16 405 12 469 9 780 2 086 29 333 6 146

Eylül 2 000 2 748 16 405 13 584 9 780 2 272 29 333 6 696

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

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

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

Toplam 24 000 59 133 196 862 292 318 117 
360

48 900 351994 144 083
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Yağmur Suyu Depolama Olanakları ve Olası Depolama Noktaları İçin 
Öneriler

Yağmur suyu yıl boyunca sürekli ve dengeli olarak elde edilemediği için, 
yağışlı dönemde depolama, yağışın olmadığı dönemde ise depolanmış yağmur 
suyunun kullanılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu çerçevede, en yüksek yağ-
mur suyu toplama potansiyeline sahip olan ve sifon suyu ihtiyacının tamamının 
karşılanabildiği Bölge 2’de yağmur suyunun depolanabilme olanakları değer-
lendirilmiş ve depolama noktaları önerisi hazırlanmıştır. Bölge 2’de yıllık sifon 
suyu ihtiyacı 196 862 m3, yıllık yağmur suyu toplama potansiyeli ise 292 318 m3 
olarak hesaplanmıştır. Bölgedeki otopark ve bazı park alanlarının altına yağmur 
suyu depoları yerleştirilmesi ön görülmüştür. Bölgedeki yıllık sifon suyu ihtiya-
cı ve sifon suyunun her gün kullanıldığı göz önünde bulundurularak, bölgedeki 
yeşil alanlara minimum zarar verecek şekilde, maksimum potansiyel depo alanı 
oluşturulmuştur. Önerilen depolar yer altında ve 3 m derinliğindedir. Şekil 7’de 
önerilen depo alanları, Tablo 8’de ise depoların boyut ve miktarları verilmiştir. 
Tasarlanan 39 depo alanının toplam hacmi 176 400 m3 olup bu da yıllık sifon 
suyu ihtiyacının %90’ını depolayabilecek kapasitede olup uygulama için yeterli 
olmanın ötesinde ihtiyaç fazlası depo hacmi de sağlamaktadır. Aylık yağışın en 
yüksek olduğu Ocak ayında 51 854 m3 yağmur suyu depo alanı gerekmekte-
dir. Bu da toplam depo kapasitesinin %30’unu oluşturmaktadır. Sifon suyunun 
günlük olarak sürekli harcandığı da düşünüldüğünde, bölgede tasarlanan depo 
alanları yeterlidir. Böylece bölgede sifon suyu, şebeke sistemindeki içme suyu 
kalitesindeki suyun kullanımı yerine alternatif bir kaynaktan elde edilmiş ola-
caktır. Bu durum, İstanbul’un su kaynaklarının yükünün, bölgenin yıllık sifon 
suyu ihtiyacı kadar azaltılması anlamına gelmektedir. Benzer potansiyel çalış-
malarının mega kentin başka alanları için de tekrarlanması ve bunun sonuçları-
na bağlı olarak uygun noktalarda uygulanması ile bahse konu yük azaltılmasının 
daha da anlamlı düzeylere ulaşması mümkün olabilecektir.
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Tablo 8. Önerilen Depoların Boyut ve Miktarlıları

Depo tipi Boyut (m3) Miktar Toplam

A 2 250 9 20 250

B 3 000 5 15 000

C 3 600 1 3 600

D 3 900 1 3 900

E 4 500 6 27 000

F 5 400 6 32 400

G 6 000 3 18 000

H 6 300 3 18 900

I 6 900 3 20 700

J 9 900 1 9 900

K 15 000 1 15 000

Toplam 39 176 400

SONUÇ

Kentsel alanlarda sifon suyunun yağmur suyu ile karşılanmasına odaklı 
olarak yapılan bu örnek çalışmada, İstanbul Ataköy’de semt ölçeğinde topla-
nabilecek yağmur suyu ile sifon suyu ihtiyacının %78’inin karşılanabildiği gö-
rülmüştür. Ayrıca sonuçlar, bu uygulama ile Ataköy’ün toplam su ihtiyacı olan 
9107 m3 lük toplam günlük su tüketiminde %20 azalma sağlanabileceğine işaret 
etmektedir. Bu durum önemli bir su tasarrufu olarak değerlendirilmektedir. Sa-
dece Bölge 1 ve Bölge 2’de yapılacak depolama düzenlemeleri ile dahi Ata-
köy’deki toplam sifon suyu ihtiyacının %68’inin karşılanabilmesi mümkündür. 

Yağışlı dönemlerdeki yağmur suyunun yağışın az olduğu dönemlerde kulla-
nılabilmesi için depolama önemli bir gerekliliktir. Bölge 2 için yapılan analizler 
sonucunda bir depolama düzeni önerilmiş ve mekânsal olarak halihazır düzen 
içinde ihtiyacı karşılayabilecek depoların konumlandırılmasının mümkün oldu-
ğu görülmüştür. Bu bağlamda yağmur suyunun yağışlı dönemde depolanarak 
yıl boyu sifon suyu ihtiyacı için kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Depolanan 
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yağmur suyunun öncelikle Bölge 2’de kullanılması ve ortaya çıkacak ihtiyaç 
fazlasının Ataköy’ün diğer bölgelerinde değerlendirilmesi ve böylece tüm Ata-
köy’de su tasarrufunun sağlanmasının mümkün olabileceği çalışma sonucunda 
ortaya çıkmıştır.

Çalışma sonuçları örnek olarak seçilen bölgede 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 ve buna bağlı olarak nüfusun düşük olduğu; yatay 
mimarinin uygulandığı yerleşim alanları yağmur suyu toplanması ve alternatif 
bir kaynak olarak kullanılabilmesi için en uygun yerleşim alanlarıdır.

Ataköy örneğinde yapılmış olan çalışmadan elde edilen bulgulardan hare-
ketle alternatif kaynakların benimsenmesi ile ihtiyacın yüksek, ancak kaynak-
ların kısıtlı olduğu İstanbul gibi mega kentlerde anlamlı ölçüde tasarruf sağ-
lanabilme potansiyeli bulunmaktadır. Kent içinde yapı yoğunluğu yüksek, kat 
sayısı az ve nüfusu düşük olan bölgeler seçilerek yağmur suyunun sifon suyu 
için alternatif kaynak olarak kullanılabileceği sistemlerden en verimli şekilde 
faydalanılması sürdürülebilir bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. 
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BÖLÜM IV:  
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MEMBRAN KAPASİTİF DEİYONİZASYON 
PROSESİ İLE YERALTI SULARININ 

ARITILMASI VE ARITMA EKONOMİSİ

Halil İbrahim UZUN
Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre  
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Öz: Temiz suya ulaşım problemi her geçen yıl artmaktadır. Bu artışta, 
hızlı nüfus değişiklikleri, yağış rejimlerinde meydana gelen değişiklikler, te-
miz suların antropojenik ve doğal etkiler dolayısı ile kirlenmesi önemli fak-
törlerdir. Yüzeysel sularla karşılaştırıldığında ulaşımı kolay ve daha korunaklı 
olan yeraltı suları içme ve çeşitli amaçlarla kullanıma yönelik önemli su kay-
naklarıdır. Ancak son yıllarda yoğun olarak kullanılmaları dolayısı ile bulun-
dukları ortamlardan kaynaklanan kirliliğe maruz kalmaktadırlar. Yeraltı sula-
rından bulunan ve onun kullanımını kısıtlayan iyon içeriğinin bertarafında de-
iyonizasyon prosesleri kullanılmaktadır. Ancak bunlar yüksek enerji maliyeti 
gibi çeşitli dezavantajlara sahiptir. Bu durum tuzsuzlaştırma uygulamalarının 
ekonomik olarak değerlendirilmesi ve bu yönden geliştirilmesini gerektirmek-
tedir. Son yıllarda Membran Kapasitif Deiyonizasyon (MCDI) prosesi yüksek 
verimlilikte iyon giderimi ve düşük enerji sarfiyatı ile öne çıkmaktadır. Bu-
nunla birlikte tam ölçekli çalışmalar oldukça kısıtlıdır ve yapılan çalışmaların 
daha çok elektrot materyalinin geliştirilmesine yönelik olduğu bilinmektedir. 
Literatürde MCDI prosesine ait enerji sarfiyatına dair önemli parametreler 
olan akım ve potansiyel gibi veriler paylaşılmaktadır. Ancak enerji sarfiyatla-
rı ortaya konarak MCDI prosesinin diğer deiyonizasyon prosesleri ile muka-
yesesi yapılmamıştır. Bu çalışmada Kapasitif Deiyonizasyon (CDI) ve onun 
iyon seçici membranlar ile modifiye edilmiş hali olan MCDI prosesinin teorisi 
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ortaya konmuş ve yapılan çalışmalardan yararlanarak enerji sarfiyatları ifade 
edilmiştir. MCDI prosesinin diğer bir özelliği giderim verimliliğinde esnek 
olmasıdır. %50 ve %75 giderim verimlerinde enerji sarfiyatları ve maliyetler 
de belirtilmiştir. Tüm çalışmalar göz önüne alındığında MCDI prosesi özellik-
le 5000 µS/cm iletkenlik altından hemen bütün deiyonizasyon proseslerinden 
daha düşük maliyetlidir.

TREATMENT OF GROUNDWATER WITH MEMBRANE 
CAPACITIVE DEALONIZATION PROCESS AND 

TREATMENT ECONOMICS

Abstract: The problem of access to clean water is increasing every year. 
In this increase,important factors are rapid population changes, changes in pre-
cipitation regimes, anthropogenic and natural effects of clean water pollution. 
Groundwater, which is easy to transport and more sheltered compared to surface 
water, is an important source of water for drinking and for various purposes. 
However, it is exposed to pollution from their environment due to their intensi-
ve use in recent years. In the disposal of the ion content which is contained in 
the groundwater and restricts its use, deionization processes are used. Howe-
ver, they have various disadvantages such as high energy costs. This situation 
requires the economic evaluation and development of desalination applicati-
ons. In recent years, the Membrane Capacitive Deionization (MCDI) process 
is characterized by high efficiency ion removal and low energy consumption. 
Nonetheless, full-scale studies are very limited and it is known that the studies 
are mostly directed to the development of electrode material. In the literature, 
data such as current and potential, which are important parameters about energy 
consumption of MCDI process, are shared. Nevertheless, MCDI process has 
not been compared with other deionization processes. In this study, the theory 
of MCDI process, which is modified by Capacitive Deionization (CDI) and its 
ion-selective membranes, is presented and energy consumption is expressed by 
using the studies done. Another feature of the MCDI process is its flexibility in 
removal efficiency. 50% and 75% removal efficiency, energy consumption and 
costs are also indicated. Considering all studies, the MCDI process is particu-
larly more cost-effective below 5000 cmS / cm, almost all of the deionization 
processes
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GİRİŞ 

İnsanlığın var oluşundan bu yana su, eldesi için büyük mücadelelerin ya-
pıldığı, savaşların söz konusu olduğu en temel kaynaklardan biridir. Yerleşim 
birimlerinin su kaynaklarının etrafından kurulması ve gelişmesi, medeniyetlerin 
etrafında husûle getirilmesi, bilim ve sanatın sürekli etrafında gelişmesi suyun 
önemine, canlılığın ve hayatın kaynağı olduğuna dair önemli bir işarettir. Su 
kaynakları genel itibari ile yüzeysel ve yeraltı suları olmak üzere iki kategoride 
sınıflandırılabilir. 

Yeraltı suları yüzeyden aşağıda bulunan, geçirimsiz tabaka ile sınırlandı-
rılmış, fakat geçirimli tabakada bulunan jeolojik formasyon içindeki sulardır 
(Freeze and Cherry 1979). Yeraltı suları genellikle hem tarımsal faaliyetler hem 
de temel içme suyu kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Tarih öncesi dönem-
lerde dahi rastlanan su yapıları yeraltı sularının değerlendirilmesine insanlık ta-
rihi ile başladığı hakkında güçlü fikirler vermektedir. Bugün dünya nüfusunun 
yaklaşık olarak %50’si yeraltı sularını içme ve kullanma amacıyla değerlendir-
mektedir (Delgado et al, 2010). 

Yeraltı sularının asıl kaynağı yağışlardır. Bu yağışlar zeminin durumuna 
göre yer çekimi etkisi ile doymamış bölgeden geçerek yeraltına doğru hareket 
ederler ve doymuş bölgenin üst sınırına ulaşarak su taşıyan (akifer) tabakalarda 
daha önce toplanmış olan yeraltı sularına karışırlar. Yeraltı sularının en büyük 
kaynağı yağışlar olmasına rağmen yüzeysel sulara nispeten çok daha fazla mi-
neral madde içermektedir. Bunun sebebi yağışların yerçekimi ile tabana doğru 
hareket ederken geçtikleri kayaç boşlukları ve temas ettikleri toprak sebebiyle 
sürekli mineral kazanmalarıdır. Fakat bununla birlikte yüzeysel sularda karşılaş-
tırıldığında yeraltı suları daha korunaklıdır ve düşük kirlenme riskine sahiptir. 
Ancak yeraltı sularının kalitesi yağışların niteliği, içeriği ve miktarı ile yakından 
ilgilidir. Yeraltı sularının kalitesi yeraltı sularının kimyasal içeriğine, temas et-
tikleri toprağın ve kayaçların fiziksel ve kimyasal özelliklerine, toprağın mine-
ral muhtevasına, temas süresine ve beslenme kaynaklarına göre değişmektedir 
(Sargın 2010).

Yeraltı suları dünyanın bir çok bölgesinde halihazırda, Türkiye’de ise kıs-
men arıtılmasına ihtiyaç duyulmadan kullanılabilmektedir. Yeraltı sularının 
yüksek kalitede olmalarının yanı sıra suya ihtiyaç duyulan bölgelerde kuyuların 
açılabilmesi dolayısı ile düşük pompalama ve dağıtım maliyetleri sağlanabil-



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

663

mesi önemli tercih sebeplerindendir. Yeraltı sularının dünyada bulunan tatlı su 
kaynaklarının %96’sını oluşturması ise önemine işaret eden diğer bir göster-
gedir. Bu suların % 65’i tarımsal amaçlı, % 25’i ise içme ve çeşitli amaçlara 
yönelik kullanma suyu olarak değerlendirilmektedir. Geriye kalan %10’luk kı-
sım ise endüstriyel amaçlarla kullanılmaktadır (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar 
Merkezi 2011).

Günümüzde iklim değişikliği, su kaynakların yok olması, doğal felaketler 
gibi etkenler ülkelerin su kaynaklarına göre sınıflandırılmasına sebep olmuştur. 
Bu değişimlerden ve antropojenik etkilerden öncelikle yüzeysel suların etkilen-
mesi ve bunun daha pahalı yatırımlar gerektirmesi ülkeleri içme ve kullanma 
suyu temininde yeraltı sularına yönlendirmektedir (Ölmez 2002). 

Yeraltı Suyu Kirliliği ve Kirlenme Kaynakları

Avrupa Birliği Su Çerçeve direktifine göre su, korunması zaruri bir kamu 
kaynağıdır. Milletler arası neredeyse tüm oluşumlar suyun korunmasını temel 
ilkelerden biri olarak kabul ederek yüzeysel sularda olduğu gibi yeraltı sula-
rında da korumanın, tasfiyenin ve dönüşümün sağlıklı hale getirilmesi hedefle-
mişlerdir (Dalkılıç and Harmancıoğlu 2008). Nüfusun artması ile su kullanım 
miktarlarının ve antropojenik kirlenmenin artması yeraltı sularını tehdit eden 
faktörlerdir. Yüzeysel sular bu etkilere doğrudan maruz kalmaktayken yeraltı 
suları öncelikle onu besleyen havzadaki değişiklerden etkilenmekte ve bu du-
rum havzaların kontrolünü gerekli kılmaktadır (Karadaş et al, 2007).

Yeraltı suları için kirletici unsurlar doğal ve antropojenik kirleticiler şeklin-
de iki başlıkla sınıflandırılabilir. Yeraltı sularında yaygın olarak bulunan doğal 
kirleticiler; arsenik, bor, demir, manganez gibi zehirli elementler ve radyoaktif 
çekirdekleridir. Bu kirleticiler yüksek konsantrasyonda bulunmaları durumunda 
su nefasetini ciddi oranda bozabilirler. Demir ve manganın neden olduğu, kabuk 
oluşturma, sularda renk ve bakteri yatağı oluşturma yaygın olarak karşılaşılan 
problemlerdir. Kalsiyum ve magnezyum ise su tadında bozulmaya, temizlik 
amaçlı kullanılan kimyasalların sarfiyatlarının artmasına ve kazan taşı oluşu-
muna sebep olmaktadır. Sülfat ise kendisini indirgeyen bakteriler tarafından 
üretilen H2S dolayısı ile koku probleminde etkilidir. Granit yapısında bulunan 
uranyum ve diğer bir kirletici olan fosfor örtülü alanlarda bulunan radon ile in-
san sağlığını tehdit eden radyoaktif etkenlerdendir (Sargın 2010). 
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Yeraltı sularının doğal yollarla kirlenmesi süzülme, doğrudan karışma ve 
yeraltı su akiferleri arası etkileşim olmak üzere üç şekilde gerçekleşebilir. Yeral-
tı sularının kirlenmesinde en etkili süreç yeryüzünde meydana gelen yağışların 
toprak vasıtası ile yeraltına süzülmesi olayıdır. Doygun bölgeler arası etkileşime 
bağlı olarak da süzülme toprak ve kayaçlarda bulunan kirleticiler suda çözünür-
ler. Süzülmenin dışında uygun süreç yönetimi yapılmamış kuyular da kirleti-
cilerin hem yeraltına geçişinde hem de akifer boyunca ilerlemesinde etkilidir.

Antropojenik kirleticiler ise başta tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat 
ve florür olmak üzere bakteriler, hidrokarbonlar, solvent ve çeşitli petrol ürün-
leri gibi sentetik organik maddeler, endüstriyel faaliyet sonucu açığa çıkan ağır 
metaller ve virüslerdir. Ancak içme suyu olarak kullanılması planlanan yeraltı 
sularında karşılaşılan en yaygın problem doğal minerallerden kaynaklanmakta-
dır. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller sularda denge parametresi olarak 
değerlendirilir. Yani yüksek ve düşük konsantrasyonlarda çeşitli sorunlara neden 
olmaktadırlar. Antropojenik kirleticilerin başında tarım ve ormancılıkta böcek-
leri ve istenmeyen bitkileri yok etmek amacıyla kullanılan (insektisit, herbisit, 
fungusit v.b.) ilaçlar, ağır metaller, nitrat, florür, bakteri ve virüsler gelmektedir. 
Bu maddeler özellikle yağışların topraktan süzülmesi gibi etkilerle yeraltı sula-
rına ulaşırlar. İnsani kaynaklı kirleticilerin en ciddi özelliği, etkilerinin kirliliğin 
ortaya çıktığı yerden farklı bir yerde ve beklenmeyen bir şiddette etkilerini gös-
termesidir. Bunun yanında bertarafları, sulara karışmasından çok daha uzun bir 
sürede sağlanabilmektedir (Sargın 2010). Kanalizasyon sistemlerinin olmadığı 
veya teknik anlamda eski olduğu yerleşim yerlerinde septik sistemler yeraltı 
sularının insani etkilerle kirlenmesinde önemlidir. Bu sistemler sebebiyle; bak-
teriler, virüsler, nitratlar ve florürler, deterjanlar, yağlar ve kimyasallar yeraltı 
sularına ulaşabilmektedir. Septik sistemlerin yanında mevcut düzenli kanalizas-
yon sistemlerinde meydana gelen deformasyon da atık su borularından organik 
madde, inorganik tuzlar, ağır metaller, bakteri, virüs, azot gibi kirleticiler yeraltı 
sularına karışmasına neden olabilmektedir. Vahşi katı atık depolama tesisleri 
yeraltı sularının kirlenmesinde önemli kaynaklardan biri olarak gösterilebilir. 
Bu sahalarda bulunan her türlü tehlikeli madde yağış ve yüzeysel akış ile yeraltı 
sularına ulaşabilmektedir. 

Yeraltı suları hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye’de yaygın olarak kulla-
nılan ve su temininin ekonomik ve pratik olduğu su kaynaklarıdır. Yeraltı sula-
rında meydana gelen özellikle doğal kirliliğin bertarafında membran prosesler, 
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iyon değiştirme, elektrodiyaliz, koagülasyon gibi farklı bir çok teknik kullanıl-
maktadır. Ancak bu proseslerin arıtımda etkili olmamaları, maliyetlerinin yük-
sek olması ve kimyasal olarak toksik ikincil atık oluşturmaları gibi dezavantaj-
ları bulunmaktadır. Bu sebeple yeraltı sularından bor ve arseniğin arıtılmasına 
yönelik; etkili ve ekonomik arıtma yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Diğer 
arıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında Membran Kapasitif Deiyonizasyon 
prosesinin özellikle 5.000 µS/cm iletkenliğin altında bulunan ve acı su olarak 
tanımlanan sulardan iyonların giderilmesinde etkili ve ekonomik bir yöntem ol-
duğu ortaya konmuştur. 

KURAMSAL ÇERÇEVE ve LİTERATÜR TARAMASI

Yeraltı sularının arıtılmasına yönelik membran temelli, elektrosorptif yön-
temler, iyon değiştirme gibi farklı proseslerle yaygın ve yoğun çalışmalar ya-
pılmış ve yapılamaya devam etmektedir. Söz konusu deiyonizasyon yöntemleri 
yeraltı sularının arıtılmasında bakım ve işletme maliyetleri dolayısı ile ekono-
mik gözükmemektedir. Bu çalışmada Membran Kapasitif Deiyonizasyon teorisi 
ve pratikte yapılan çalışmalar aktarılacak, arıtma ekonomisi ortaya konacak ve 
diğer deiyonizasyon prosesleri ile karşılaştırılması yapılacaktır. 

Kapasitif Deiyonizasyon Prosesi

Kapasitif deiyonizasyon (CDI) prosesi elektrotlar elektriksel olarak hari-
ci bir güç kaynağınca şarj edilen elektrotlar ile çözelti ara yüzeyinde oluşan 
elektriksel çift tabakaya suda bulunan iyonların adsorbe olması esasına göre ça-
lışmaktadır. Elektrokimyasal bir işlem olarak ifade edilebilecek bu işlem elekt-
rotların özgül yüzey alanları ile karakterize edilir. Yüzey alanının artırılmasının 
mümkün olması su arıtımında bu prosesi ilgi çekici hale getirmektedir. 

CDI prosesi için ilk çalışmalar 1960 – 1970 aralığında yapılmıştır (Caudle 
et al, 1966, Johnson et al, 1970). Bu çalışmalarda aktif karbondan mamûl gö-
zenekli elektrotlar kullanılmıştır. Bu çalışmalarda CDI tersinir bir proses olarak 
incelenmiş, çeşitli elektrot materyalleri ile alakalı teorik çalışmalar sürdürül-
müştür. Elektrotlarda (özellikle anot) gözlenen kararsızlık dolayısı ile CDI pro-
sesinin geliştirilmesi mümkün olmamıştır (Johnson and Newman 1971).

Teorik açılımlar CDI prosesini etkileyen temel faktörleri ve etkili paramet-
releri ortaya koymak amacıyla yoğun çalışmaların yapılmasını sağlamıştır. CDI 
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ile tuz giderimi üzerine laboratuvar boyutlu, küçük ve yarı pilot ölçekli cihazlar 
için yeni elektrot materyalleri geliştirmeye yönelik çalışmalar da devam etmek-
tedir.  Yaklaşık 60 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen CDI prosesinin yeni bir 
teknoloji olarak kullanımı henüz yaygınlaşmamıştır (Oren 2008). 

Kapasitif Deiyonizasyon Teorisi
CDI prosesi adsorpsiyon teorisi ile çalışmaktadır. Elektrolit çözeltisi ile 

diğer bir ortam (katı – sıvı) ara yüzeyinde (toplam ara yüzey elektriksel ola-
rak nötr varsayımı ile) ekstra şarjlı bölgeler bulunmaktadır. Ara yüzeyin yüksek 
elektrik yüklerinin taşıyan bu iki köşesi “elektriksel çift tabaka” olarak tanım-
lanır. Elektriksel olarak iletken elektrotlar ve elektrolit çözeltisi arasındaki ara 
yüzeyin özellikleri ve yapısı Gouy Chapman Stern teorisi ve termodinamik yak-
laşım gibi yaygın kabul gören modellerle açıklanmaktadır (Whitehouse 1966). 
Bu teoriye göre elektrik kapasitesi olan CT, iki kapasitörün toplamı olarak ifade 
edilir (Denklem 1). 

(1)

Şekil 1’de şematik olarak gösterilen CDI elektriksel çift tabaka teorisi ma-
tematiksel olarak ifade edildiğinde elektrot yüzeyi (M) ile çift ta-
bakanın toplam kapasitesini belirtirken, iyon yaklaşma düzlemi “H” (Bazen Dış 
Helmholtz Düzlemi (OHP)) ile belirtilir. , H düzleminden elektrolit 
çözeltisine uzanan “dağınık” çift tabakanın kapasitesidir.

Şekil 1. CDI Elektriksel Çift Tabaka Gösterimi
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CDI Teknolojisinin Gelişim Süreci

CDI teknolojisi ile alakalı çalışmalar incelendiğinde literatürde yapılan bi-
limsel çalışmalar birkaç başlıkta özetlenebilir. 

1. Bütün iyon türleri için yüksek verimlilikte çalışan elektrot materyalinin 
geliştirilmesi

2. Proses temelli ve giderilmesi / kazanılması istenen iyon türlerine yöne-
lik özel elektrot materyalinin geliştirilmesi

3. Ölü bölgelerin minimize edilmesi ve etkili arıtım için reaktör ve reaktör 
içi hücre tasarımlarının geliştirilmesi

4. Sürekli veya kesikli olarak çalışacak sistem tasarımları 

5. Enerji geri kazanımına yönelik elektrot modeli geliştirilmesi

CDI ile ilgili yukarıda ifade edilen çalışmalar da göz önünde bulunduruldu-
ğunda çalışmaların elektrot materyalinin geliştirilmesine yönelik olarak yoğun-
laştığı söylenebilecektir. Diğer adsorpsiyon temelli proseslerde olduğu gibi CDI 
prosesinde de ilk kritik konu elektrot Elektrosorpsiyon etkisinin artırılması için 
mümkün olduğu kadar büyük yüzey alanına (birim ağırlık / yüzey alanı) sahip 
olması,

1. Yüksek elektriksel iletkenlik özelliğine sahip olması,

2. Elektrot yüzeyin elektrosorpsiyon - elektrodesorpsiyon değişikliğine 
hızlı karşılık vermesi,

3. Geniş pH aralığında ve oksidanların (çözünmüş klor gibi) varlığında 
kimyasal ve elektrokimyasal kararlılığa sahip olması,

4. Sürekli voltaj değişikliklerini tolere etme yeteneğine sahip olması,

5. Materyalin farklı tasarımlara uygun olması

6. Materyalin farklı ölçeklemeler için uygun olması

7. Biyolojik, organik kirlenme ve porların tıkanmasına düşük eğilime sa-
hip olması gereklidir. (Oren 2008).

Uygun bir elektrot materyaline yönelik ifade edilen bu ihtiyaçlardan önce-
likle elektrot materyalinin yüksek yüzey alanına sahip olması gerektiği anlaşıl-
maktadır. Farklı formlarda ve porozitelerde aktif karbon, CDI ve diğer elektro-
sorpsiyon proseslerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. CDI ve elektroadsorp-
siyon proseslerinde elektroaktif materyallerin ayrılması için; aktif karbon, aktif 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

668

karbon kaplama, titanyum ile modifiye edilmiş aktif karbon kaplama, karbon 
keçe, karbon black, sinterlenmiş aktif karbon, karbon nanotüp, karbon aerojel 
gibi çeşitli formlarda karbonun kullanıldığı çalışmalar yapılmıştır (Debik et al, 
2014).

Kapasitif Deiyonizasyon Tasarımı 

Literatürde CDI prosesi ile yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle 
kesikli olarak çalıştırıldığı görülmektedir. Ancak prosesinin sürekli modda ça-
lıştırılmasına yönelik çalışmalar çok erken dönemlerde başlamıştır (Oren and 
Soffer 1978, Oren and Soffer 1983). CDI prosesi ile iyonların sudan ayrılması 
için, elektrokimyasal parametrik pompalama sütunu, elektriksel olarak inert gö-
zenekli bir bariyer ile ayrılmış yüksek yüzey alanlı karbon black elektrotlardan 
oluşturulmuştur. Her döngü Şekil 2’de gösterildiği gibi aşağıda ifade edilen dört 
adımdan oluşmaktadır;  

1. Çözeltiden elektrotlara iyonların göç ettirilmesi ve iyonların elektriksel 
çift tabakada adsorbe olmaları süreci

2. İyon göçünün durması (doygunluk) ile suyun ileri doğru akışı
3. Elektrotların ters akımla boşaltılması, ters yüklerle şarj edilmesi süreci 

olarak desorpsiyon
4. Konsatre akımın geri doğru akıtılması

Şekil 2. CDI Çalışma Prensibinde Döngüler

Kapasitif Deiyonizasyon prosesinin ticarileştirilmesi ve tam ölçekli kul-
lanımına yönelik ilk girişimler 1999 ve 2000 yılları arasında, ABD menşeili 
iki şirket olan Biosource, Inc. ve Sabrex of Texas tarafından başlatılmıştır. İlk 
çalışmalar askeri amaçla kullanılmak üzere arazide kurulabilir ve taşınabilir su 
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üretim mekanizmalarının geliştirilmesine amacıyla yapılmıştır. Sabrex, yeraltı 
suyu ve deniz suyu gibi tuzlu sulardan demir, arsenik, krom, perklorat ve nitrat 
gibi çözünmüş iyonların giderilmesi amacıyla proje çalışmalarına başlamıştır. 
Sonrasında firma ticari olarak pazarlanabilir bir ürün elde ettiğini ilan etmiştir. 
ENPAR isimli firma ise sulardan tuz ve özellikle nitrat iyonunun giderimine 
yönelik başarılı çalışmalar yaptığını duyurmuştur. Tuz gideriminde 2000 – 5000 
ppm aralığında %75 - %92 arasında elde edilen başarı NO3

- için %35 – 75 ara-
lığında kalmıştır (Christen 2006). 

Membran Kapasitif Deiyonizasyon

Klasik kapasitif deioynizasyon – (CDI)’un bir modifikasyonu olan MCDI 
prosesinde, CDI’dan farklı olarak elektrot yüzeylerinde iyon seçici membranlar 
bulunmaktadır. Sulu çözeltideki iyonlar, karşıt elekrotların arasında bulunan böl-
me boyunca gözenekli elektrotlar içindeki iç yüzey alanlarına tutunurken adsorp-
siyon mekanizması ile çözeltiden alınmaktadır. Elektrot yüklerinin değiştirilmesi 
ile gerilim azaltılarak en nihayetinde tersine çevrilmekte ve desorpsiyon gerçek-
leştirilmektedir. Süreç boyunca mevcut gerilimin azaltılması ile desorpsiyon baş-
lar. Böylece konsantre akım oluşur. İyonların adsorpsiyonunda elektrotlar için 
kapasite altı sınırı 103 m2/gr olarak ifade edilmiştir ve bu değerin üzerinde alana 
sahip elektrot materyalleri ile oluşturulmuş elektrot etkili bir arıtım gerçekleştiri-
lebilmektedir. MCDI, iyonların sudan uzaklaştırılması için kullanılan diğer sis-
temlerle karşılaştırıldığında (iyon değiştirme, ters ozmoz ve damıtma gibi), özel-
likle de iyon konsantrasyonunun nispeten düşük olduğu sularda tuzsuzlaştırma 
için yüksek enerji verimine sahiptir (Biesheuvel and van der Wal 2010). 

Şekil 3. MCDI Şematik Gösterimi (Uzun 2019)
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Çözeltinin aktığı hücre boyunca bir elektriksel alanın uygulanması ile iyon-
lar elektrot yüzeyinde bulunan gözeneklere geçici olarak göç ederler. Zıt iyon 
geçişi iyon seçici membranlar vasıtası ile engellenir. Zıt yüklü iyonu tutacak 
değişim membranları yerleştirilir. Bu şekilde iyonlar, elektrot içine ve dışına 
serbestçe hareket edebilirken, zıt iyon aktarımı engellenmektedir. Diğer taraftan 
özellikle desorpsiyon aşamasında elektrot gerilimi azaltılmaya başlandığında 
zıt yükle yüklenen elektrotlardan iyonların koparak karşıt elektrotlara hareket 
etmeleri de bu membranlar vasıtası ile engellenmektedir. Klasik CDI prosesin-
de MCDI ile karşılaştırıldığında bu sebeple verim daha düşüktür (Bazant et al, 
2004, Biesheuvel 2009; Johnson and Newman 1971; Oren and Soffer 1983).

Farklı Malzemeler Kullanılan CDI ve MCDI Proseslerinin 
Verimlerinin Karşılaştırılması

Daha önce ifade edildiği gibi CDI prosesi için en önemli parça elektrottur. 
Elektrot materyali olarak tek tip malzeme yaygın olarak kullanılmakla birlikte 
verimliliğin artırılması amacıyla farklı malzemelerin farklı oranlarda ve şekil-
lerde birleştirilmesi ile elde edilen elektrotlar da kullanılmaktadır. Elektrotların 
mekanik özelliklerin ve su çekiciliğinin arttırılması amacıyla elektrotlara farklı 
miktarlarda silika jel ilave edilebilmektedir (Yang et al, 2005). Diğer taraftan 
nano malzemeler kullanılarak bir çok çalışma sürüdürülmektedir. Hazırlanan 
nanoporlu kompozit elektrot, yüksek yüzey alanına sahip olup büyük miktar-
da tuz iyonunun adsorplanmasına izin veren mezopor bir karakteristik özel-
lik sergilemektedir. Bu durumun tuz giderim verimliliğini artırdığı ve elektrot 
rejenerasyonunu da hızlandırdığı ifade edilmektedir (Yang et al, 2011). CDI 
için tek duvarlı karbon nanotüp (SWCNT) ve polianilin (PANI) bileşiminin 
kullanıldığı çalışmalarda ise SWCNT/PANI bileşiminin sadece SWCNT kul-
lanılarak yapılan elektrotlara nisbeten daha iyi elektrosorpsiyon gösterdiği ve 
kompozit elektrotların daha hızlı rejenere edildiği tespit edilmiştir. (Yan et al, 
2012). Materyal olarak grafen kompozit (RGO-RF) kullanılan çalışmalarda ise 
RGO-RF, indirgenmiş grafen oksidant (RGO) ve aktif karbon (AC) elektrotlar 
ile karşılaştırılmıştır. Bu materyallerin analizlerinin sonucunda yüksek kapasi-
tif bir elektrodun iyonik akümülasyon için büyük özgül yüzey alanına, etki-
li şarj tutma ve yüksek elektriksel iletkenliğe sahip olmasının gerektiği tespit 
edilmiştir. Elektrot materyalleri ile ilgili ekonomiler de göz önünde bulundurul-
malıdır. Aktif karbon (AC) geniş yüzey alanına sahiptir ancak por çapları etkili 
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bir elektrosorpsiyon gerçekleştirilmesini engellemektedir, karbon nanotüpler ise 
oldukça pahalıdır (Welgemoed and Schutte 2005). Belirtilen avantaj ve deza-
vantajlar CDI prosesi için elektrot tiplerinin ve materyallerinin geliştirilmesini 
zorunlu kılmaktadır (Novoselov et al, 2004). 

Elektrot materyallerinin performanslarını incelemek amacıyla CDI ile 
yapılan bazı çalışmalarda elde edilen proses bilgileri, enerji sarfiyatları ve tuz 
giderim verimleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Çalışmalar giderim veriminin 
artırılmasına yönelik olarak yoğunlaştırıldığı için CDI prosesinin arıtma maliy-
etine yönelik literatürde net bilgi görülememektedir. 

Tablo 1. Farklı Çalışmalarda Uygulanan MCDI Prosesi Ve  
Giderme Verimleri
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Akıcı (Flow) 36500 3 - 1.2 - 95 (Jeon et al, 2013)

Aktif Karbon 5969 40 5400 1.2 - ~95 (Lee et al, 2006)

Aktif Karbon 200 20 - 1.5 100 85 (Kim and Choi 
2010a)

SWCNT - 50 110 1.2 - 97 (Li and Zou 2011)

Aktif Karbon 10 20 20 0.8 5.5 99 (Lee and Choi 2012)

MnO2/PSS/
CNTs 
Kompozit 
Elektrot *

128 20 200 1.2 - ~97 (Yang et al, 2012)

Aktif Karbon 200 30 420 1.2 - ~93 (Kim and Choi 
2010b)

Aktif Karbon 465 50 - 1 10 41 (Kim and Choi 2012)

* MnO2/Polistiren Sodyum Sülfonat/Karbon Nanotüp 



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

672

Tuzsuzlaştırma Proseslerinde Maliyet

Yeraltı sularının tuzsuzlaştırma için membran prosesler giderim verimleri-
nin yüksek olması, pratik olmaları, geleneksel arıtma yöntemleri ile karşılaştı-
rıldıklarında daha düşük ölçekli arazilere ihtiyaç duymaları gibi avantajları do-
layısı ile günümüzde yaygın olarak tercih edilmektedir. Fakat bu avantajlarının 
yanında özellikle pompalamadan ve bakımdan kaynaklanan maliyetleri ciddi 
dezavantajlar olarak gösterilmektedir. Maliyet analizlerinde genellikle suyun 
kullanım amaçları göz önünde bulundurulmamaktadır. Ancak suyun kullanım 
amacına göre arıtım maliyeti de ciddi oranda değişmektedir. 

Arıtma maliyetleri hesaplanırken iki maliyet sınıfı göz önünde bulunduru-
lur. Bunlar arıtma teknolojisinin kurulumuna yönelik olan 1) İlk yatırım mali-
yetleri (İYM), ve arıtım aşaması ile prosesin bakımını kapsayan 2) İşletme ve 
bakım (İBM) maliyetleridir (Judd 2017). 

Tuzsuzlaştırma proseslerinde; işletme ve bakım maliyetleri; enerji ihtiyacı, 
kullanılan tekniğe göre kimyasal ihtiyacı, membran/elektrot gibi materyallerin 
yenilenmesi, bakım ve işçilik, su kaynağının ve suyun özellikleri, üretilecek 
suyun özellikleri gibi hususlardan etkilenmektedir. 

Sürücü kuvveti basınç olan membran prosesler gibi tuzsuzlaştırma süreçle-
rinde enerji maliyetinin büyük bir kısmı pompalardan kaynaklanmaktadır. Ba-
sınç sürücülü membranlardan meydana gelen tıkanmalar ise hem su üretimini 
etkilemekte hem de artan basınç sebebiyle enerji maliyetini de artırmaktadır. 
İşletme sırasında meydana gelecek kimyasal maliyetleri ise özellikle membran 
sistemlerinde tıkanmayı önlemeye yönelik kullanılan kimyasallardan kaynak-
lanmaktadır. Su özelliğine bağlı olarak membranlarda meydana gelecek bozul-
ma ve tıkanmayı önlemek amacıyla tesislerde bir ön arıtım mekanizmasına da 
ihtiyaç duyulabilmektedir. 

Maliyet için önemli detaylardan biri arıtılması planlanan suyun kalitesidir. 
Bu hem suyun kimyasal içeriğine hem de sıcaklık, pH gibi fiziksel özelliklerine 
bağlıdır. 

Maliyet hesabında birçok yaklaşım bulunmaktadır. Yeraltı suyundan içme 
suyu arıtımı için yapılan bir değerlendirmede maliyet hesabı için ilgili eşitlik 
(Denklem 2) verilmiş ve hesaplamalar Tablo 2’de gösterilmiştir (Arı 2009).



ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ

673

(2)
M: $/m³
Q: Debi (m³/gün)
a: Katsayıyı
b: Katsayıyı

Tablo 2. Yeraltı Sularından İçme ve Kullanma Suyu Üretiminde Maliyet 
Katsayıları

Proses ve Su Özellikleri İşletme Maliyeti Yaklaşık 
maliyet 
$/m³a b

TDS 1000 – TO – Kum Filtre 0,109 -0,045 0,109

TDS 1000 – NF – Kum Filtre 0,994 -0,037 0,994

TDS 1000 – TO – KF – 200 ppm çıkış 0,094 -0,045 0,094

TDS 1000 – TO – KF – 300 ppm çıkış 0,082 -0,045 0,082

TDS 1000 – TO – KF – 400 ppm çıkış 0,07 -0,045 0,07

TDS 1000 – TO – Kuyu Pompalı 0,196 -0,074 0,196

TDS 2000 – TO – Kum Filtre 0,105 -0,033 0,105

TDS 2000 – TO – KF – 200 ppm çıkış 0,102 -0,033 0,102

TDS 2000 – TO – KF – 300 ppm çıkış 0,096 -0,033 0,096

TDS 2000 – TO – KF – 400 ppm çıkış 0,091 -0,033 0,091

TDS 5000 – TO – Kum Filtre 0,279 -0,070 0,279

TDS 5000 – TO – KF – 200 ppm çıkış 0,274 -0,070 0,274

TDS 5000 – TO – KF – 300 ppm çıkış 0,270 -0,070 0,270

TDS 5000 – TO – KF – 400 ppm çıkış 0,265 -0,070 0,265

TDS 10000 – TO – Kum Filtre 0,250 -0,038 0,250

TDS 10000 – TO – KF – 200 ppm çıkış 0,249 -0,038 0,249

TDS 10000 – TO – KF – 300 ppm çıkış 0,247 -0,038 0,247

TDS 10000 – TO – KF – 400 ppm çıkış 0,245 -0,038 0,245
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Tuzsuzlaştırma proseslerinde su özelliklerindeki değişiklikler işletme mali-
yetlerini önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Tuz konsantrasyonunda meydana 
gelecek %10’luk azalma maliyeti de %7,8 oranında düşürebilmektedir (Judd 
2017).

Basınç sürücülü sistemlerin yanı sıra tuzsuzlaştırma proseslerinde elektrik 
sürücülü sistemler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrosorptif yöntemler-
den en bilineni hiç şüphesiz elektrodiyalizdir. Tunus’ta bulunan Gabes ve Zarzis 
suları ters ozmoz ve elektrodiyaliz sistemleri ile arıtılarak maliyet analizi ya-
pılmıştır. Hedeflenen arıtım verimi WHO tarafından belirlenen 500 mg TDS/L 
limit değerine göre belirlenmiştir. Buna göre giriş suyu ve çıkış suyu iletkenlik-
leri ile maliyetleri Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3. Gabes ve Zarzis sularının TO ve ED ile Tuzsuzlaştırılmasında 
Maliyet

Su Kaynağı Giriş İletkenliği
TDS/L

Çıkış İletkenliği
TDS/L

TO 
$/m3

ED
$/m3

Gabes Suyu 4188 500 – 598* 0,81 0,53

Zarzis Suyu 8400 1000 – 1160* 1,09 1,05

*Elektrodiyaliz çıkış iletkenlikleri

MCDI Prosesinin Maliyet Analizi

Membran Kapasitif Deiyonizasyon ile yapılan arıtma çalışmalarında ma-
liyetler yalnızca işletme maliyeti üzerinden hesaplanmıştır. İşletme sırasında 
maliyetler adsorpsiyon ve desorpsiyon aşamalarında kullanılan güçten kaynak-
lanmaktadır. Voltea Marka MCDI cihazı 0 V’dan maksimum 1,5 V potansiyele 
aşamalı olarak çıkacak şekilde işletilmiştir (Uzun 2018). İşletme maliyeti he-
sabında bir diğer etken ise elektrotlara adsorbe olan iyonların boşaltıldığı de-
sorpsiyon aşamasıdır. Bu aşama kısa devre ve ters potansiyel olmak üzere iki 
farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kısa Devre desorpsiyon yönteminde 
adsorpsiyon aşaması sona erdirildiğinde gücün kesilmesi MCDI elektrot yüze-
yinde oluşan çift tabakanın bozulmasına ve iyonların serbest kalmasına sebep 
olmaktadır. İkinci aşamada anot ve katot elektrotlar birbirine bağlanarak kısa 
devre oluşturulmakta ve elektrotların sahip olduğu mevcut potansiyeller kulla-
nılmaktadır. Bu yöntem için herhangi bir desorpsiyon maliyeti oluşmamaktadır. 
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Ancak desorpsiyon süresi uzamaktadır. Ters Potansiyel desorpsiyon yöntemin-
de ise elektrotların potansiyelleri 1,5 V’dan 0 V’a doğru azaltılmaktadır. Böyle-
likle oluşturulan çift tabakada tutulan iyonlar serbest bırakılarak konsantre ola-
rak tahliye edilmektedir. Anot ile katot böylece yer değiştirmektedir. Bu yöntem 
ilave güç maliyeti doğurmaktadır. Ancak elektrotların yeniden arıtım için daha 
hızlı hazırlanmasını sağlamaktadır.  

100 – 12000 µS/cm iletkenlikte sentetik olarak hazırlanmış yeraltı suyu 
örneklerinin %100 giderim verimi ile 0,3 L/dk debide arıtılmasında kullanılan 
akım ve güç değerleri ile oluşan maliyetler Tablo 4’de verilmiştir.

Maliyetlerin hesaplanmasında iki eşitlik kullanılmıştır. Eşitlik 3 yalnızca 
adsorpsiyondan kaynaklanan enerji tüketiminin hesaplanmasında kullanılmıştır. 
V1 ve A1 ortalama voltaj ve ortalama akım; Q, debidir.

(3)

Eşitlik 4’de ise a, su geri kazanım oranını; b ise konsantre akım oranını 
temsil etmektedir.

)
(4)

Enerji birim maliyeti olarak 0,076 $/kWh  kullanılmıştır. 
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Tablo 4. MCDI İle Maksimum Giderim Veriminde Enerji Sarfiyatı  
Ve Maliyet

İletken-
lik
µS/cm

Arıt-
ma 
Akımı
A

Desorpsi-
yon 
Süresi
Saniye

Su Geri 
Kazanı-
mı
%

Enerji 
Sarfiyatı 
kWsa/m3

a

Enerji 
Sarfiyatı 
kWsa/m3

b

Mali-
yet
$/m3

a

Maliyet
$ / m3

b

100 0,5 14 95,1 0,04 0,09 <0,01 0,01

150 0,7 20 94,7 0,06 0,13 0,01 0,01

200 1 26 94,4 0,08 0,17 0,01 0,02

300 1,5 40 93,5 0,13 0,26 0,01 0,02

400 2 53 92,7 0,17 0,35 0,02 0,03

500 2,2 60 92,3 0,18 0,39 0,02 0,04

1000 5 130 88,3 0,42 0,87 0,04 0,08

1500 7,5 197 84,8 0,62 1,31 0,55 0,12

2000 10 262 81,7 0,83 1,74 0,08 0,16

2500 12,5 328 78,8 1,04 2,18 0,09 0,20

5000 25 657 66,8 2,08 4,36 0,19 0,39

7000 35 919 59,5 2,92 6,11 0,26 0,55

9000 44,9 1175 53,8 3,74 7,82 0,34 0,70

10000 49,9 1310 51,2 4,16 8,71 0,37 0,78

12000 60 1500 48,0 5,00 10,21 0,45 0,92

a – Kısa devre desorpsiyon ile enerji sarfiyatı ve maliyet
b – Ters potansiyel ve akım ile enerji sarfiyatı ve maliyet
MCDI cihazı maksimum 60 A akımda işletilebildiği için, teorik olarak 

12000 µS/cm iletkenliğe kadar arıtım sağlayabilmektedir. Diğer tuzsuzlaştırma 
prosesleri ile karşılaştırıldığında elektrotların ters akımla boşaltılması durumun-
da 1000 µS/cm iletkenlik altında MCDI daha ekonomiktir. Elektrodiyaliz ile 
karşılaştırıldığındaysa 12000 µS/cm iletkenliğe kadar MCDI daha ekonomik 
görünmektedir. Desorpsiyon maliyeti oluşmadığındaysa MCDI 5000 µS/cm 
düzeyine kadar tüm tuzsuzlaştırma proseslerinden daha ekonomik görünmekte-
dir. 5000 - 7000 µS/cm aralığında ters ozmoz maliyet açısından denktir (Uzun 
2018).
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Diğer arıtma yöntemler ile karşılaştırıldığında MCDI prosesi giderim ve-
rimi açısından esnektir. Arıtılacak suyun kullanım alanına göre farklı giderim 
verimlerinde su arıtımı sağlanabilmektedir. Bu hem su kalitesi açısından hem 
de maliyet açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. MCDI prosesi ile farklı 
iletkenliklerde suların optimum şartlarda %75 giderim verimi ile arıtılmasın-
da oluşacak maliyetler Tablo 5’de verilmiştir. Giderim veriminin %75 olarak 
ayarlandığı çalışmalarda enerji sarfiyatı ve buna bağlı olarak maliyetlerde %25 
oranında azalmaktadır. 

Tablo 6’da görüldüğü gibi %50 giderim verimi hedefinde de enerji sarfiyatı 
ve maliyet, giderim verimi hedefine bağlı olarak %50 oranında azalmaktadır. 

Tablo 5. %75 Giderim Veriminde Farklı İletkenliklerde Enerji  
Sarfiyatı ve Maliyet

İletkenlik
µS/cm

Arıt-
ma 
Akımı
A

Desorpsi-
yon
Süresi
Saniye

Su Geri 
Kazanımı
%

Enerji 
Sarfiyatı 
kWsa/m3

a

Enerji 
Sarfiyatı 
kWsa/m3

b

Maliyet
$/m3

a

Maliyet
$ / m3

b

100 0,4 10 95,6 0,03 0,07 <0,01 0,01

500 1,9 49 93,9 0,16 0,33 0,01 0,03

750 2,8 74 92,9 0,23 0,49 0,02 0,04

1000 3,7 100 92,0 0,31 0,66 0,03 0,06

1500 5,6 150 90,1 0,47 0,99 0,04 0,09

2000 7,5 200 88,4 0,63 1,32 0,06 0,12

3000 11,2 300 84,7 0,93 1,98 0,08 0,18

4000 15 400 81,7 1,25 2,64 0,11 0,24

5000 18,7 500 78,7 1,56 3,29 0,14 0,30

10000 37,5 985 66,8 3,13 6,55 0,28 0,59

16000 60 1500 46,8 5,00 10,21 0,45 0,92
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Tablo 6. %50 Giderim Veriminde Farklı İletkenliklerde Enerji Sarfiyatı 
ve Maliyet

İletkenlik
µS/cm

Arıtma 
Akımı
A

Desorpsi-
yon 
Süresi
Saniye

Su Geri 
Kazanımı
%

Enerji 
Sarfiyatı 
kWsa/m3

a

Enerji 
Sarfiyatı 
kWsa/m3

b

Maliyet
$/m3

a

Maliyet
$ / m3

b

100 0,2 7 95,6 0,02 0,04 <0,01 <0,004

500 1,2 33 93,9 0,10 0,21 0,01 0,02

1000 2,5 66 92,0 0,21 0,44 0,02 0,04

2000 5 129 88,4 0,42 0,86 0,04 0,08

3000 7,5 200 84,7 0,63 1,32 0,06 0,12

4000 10 262 81,7 0,83 1,74 0,08 0,16

5000 12,5 330 78,7 1,04 2,19 0,09 0,20

10000 25 655 66,8 2,08 4,36 0,19 0,39

24000 60 1575 46,8 5,00 10,47 0,45 0,94

MCDI ile Yeraltı Suyu Arıtımında Enerji Sarfiyatları ve Maliyetler
Tuzsuzlaştırma proseslerinde işletme maliyetleri doğrudan toplam çözün-

müş katı ya da NaCl çözeltilerinin arıtılması ile hesaplanmaktadır. Elektrosorp-
tif yöntemlerde ise iyonların elektrotlara hareketlerinde bir rekabetin olduğu, 
iyonların konsantrasyonunun ve türlerinin giderim verimlerini etkilediği bilin-
mektedir. Farklı yeraltı suları MCDI prosesinde potansiyel ve akım üretimi çıkış 
suyunun iletkenliğine göre belirlendiği için, iyonların özellikleri ve giderim ve-
rimlerindeki farklılıklar da önemli bir etkendir. Dolayısı ile iletkenlik üzerinden 
yapılacak maliyet yaklaşımlarının tam anlamıyla doğru olmayacağı söylenebilir. 

MCDI ile arıtılan üç farklı yeraltı suyunun özellikleri Tablo 7’de verilmiş-
tir. YAS 1, Ankara Etimesgut konumundan, YAS 2 Balıkesir Bigadiç konumun-
dan ve YAS 3 Edirne Merkez konumundan temin edilmiş yeraltı sularıdır.
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Tablo 7. Yeraltı Suyu Özellikleri

Parametre Birim YAS 
1

YAS 
2

YAS 3

İletkenlik µS/cm 2040 1335 984

pH 7.3 10,5 6,8

Arsenik µg/L 66.02 14,72 -

Cl- mg/L 145 280 90

SO4
2- mg/L 389,4 40,66 40

Ca2+ mg/L 70 40 160

Mg2+ mg/L 525 34 50

B µg/L - 4320 -

NO3
- mg/L - - 233

Tablo 7’de özellikleri verilen yeraltı sularının MCDI ile arıtılmasında kulla-
nılan çeşitli parametreler ve arıtım maliyeti Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. MCDI Prosesi ile Yeraltı Sularının Arıtılmasında Maliyet

  YAS 1 YAS 2 YAS 3  
(Uzun 2019)

Giderim Verimi % 95 99 96

Arıtma Akımı A 9,43 7,59 5

Desorpsiyon Akımı A 31,09 38,99 20

Arıtma Voltajı V 1,24 1,4 0,9

Desorpsiyon Süresi Saniye 266 202 22

Desorpsiyon Voltajı V -1,20 1 1,2

Su Kazanımı % 82 82 88

İletkenlik µS/cm 2040 1332 984

Enerji Sarfiyatı (Adsorpsiyon) kWsa/m3 0,65 0,39 -

Toplam Enerji Sarfiyatı (Ad-
sorpsiyon + Desorpsiyon)

kWsa/m3 1 0,68 0,40

Maliyet* $/m3 0,058 0,033 -

Toplam Maliyet** ($/m3) 0,09 0,056 0,033
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*Kısa devre desorpsiyon ile maliyet

** Ters Potansiyel akım ile desoprsiyon maliyeti de dahil

Daha önce ifade edildiği gibi iletkenlik üzerinden bir maliyet hesaplaması 
doğru olmayacaktır. MCDI ile aynı iletkenliklerde NaCl içeren suların arıtıl-
masında YAS 1, YAS 2 ve YAS 3 için maliyetler sırası ile yaklaşık 0,16; 0,1 ve 
0,08 $/m3 olarak bulunurken yeraltı suları ile yapılan çalışmalarda sırası ile 0,09; 
0,056 ve 0,033 $/m3olarak bulunmuştur.

SONUÇ 

Yeryüzünde bulunan su kaynakları değerlendirildiğinde toplam suyun 
yaklaşık olarak %96’sı denizler ve okyanuslar gibi tuzlu su kaynaklarından 
oluşmaktadır. Geriye kalan tatlı su kaynaklarınınn yaklaşık %68’lik kısmı bu-
zullardan oluşmaktadır. Geriye kalan yaklaşık %30’luk kısmı ise yeraltı suları 
oluşturmaktadır. Günümüzde yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel suya 
ulaşım problemlerinin temelinde ekonomik gelişmeler, nüfusta meydana gelen 
hızlı değişiklikler ve buna bağlı su ihtiyaçlarının bölgesel olarak artması, yağış-
larda meydana gelen değişimler ve su su kaynaklarının kirlenmesi gösterilmek-
tedir.

Önemli bir su kaynağı olarak gösterilen yeraltı suları, yüzeysel sularla kar-
şılaştırıldığında daha temiz ve kirlenme riski daha düşük su kaynaklarıdır. An-
cak insani faaliyetler veya yağışların topraktan süzülmesi sürecinde toprakta 
veya kayaç yapılarındaki minerallerin çözünerek suya karışması yeraltı sula-
rının kirlenmesinde önemli etkenlerdir. Yeraltı sularından iyonik kirleticilerin 
giderilmesine yönelik membran prosesler, iyon değiştirme, elektrodiyaliz, ko-
agülasyon gibi birçok teknik kullanılmaktadır. Ancak bu proseslerin özellikle 
bazı iyon türleri için arıtımda etkili olmamaları, maliyetlerinin yüksek olması ve 
kimyasal olarak toksik ikincil atık oluşturmaları gibi dezavantajları bulunmak-
tadır. Bu sebeple yeraltı sularının deiyonizasyonunda etkili ve ekonomik arıtma 
yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 

MCDI prosesi özellikle 5.000 µS/cm iletkenliğin altında bulunan ve acı 
su olarak tanımlanan sulardan iyonların giderilmesinde etkili ve ekonomik bir 
yöntemdir. Ancak CDI ile prosesi ile alakalı çalışmalar genellikle elektrot ma-
teryalinin geliştirilmesine yöneliktir. Bu sebeple CDI/MCDI prosesinin enerji 
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sarfiyatlarının hesaplanmasına ve diğer deiyonizasyon yöntemleri ile mukayese 
edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

MCDI prosesinin diğer arıtma yöntemlerinden farklı olarak en önemli 
özelliklerinden biri de arıtılan suyun kullanım amacına göre üretilebilmesi yani 
giderim verimliliğinde esnekliktir. Maksimum giderim verimi %75 ve %50 gi-
derim verimlerinde maliyetler incelendiğinde enerji sarfiyatları ile birlikte ma-
liyetlerin de yaklaşık %25 - %50 oranında düştüğü görülmektedir. 0 - 5.000 µS/
cm aralığında iletkenliği olan suların maksimum giderim verimi ile arıtılmasın-
da enerji sarfiyatları 0,04 – 2,08 kWsa/m3 aralığında değişmektedir. 

Sentetik numunelerle yapılan çalışmaların yeraltı suyunun arıtılmasında 
oluşacak maliyet ile alakalı fikir verse de bir ölçü olmayacağı ifade edilebilir. 
Bu sebeple temin edilen yeraltı suları ile yapılan çalışmalarda paylaşılarak sen-
tetik numuneler ile mukayese edilmiştir. MCDI ile temin edilen 3 farklı yeraltı 
suyu ile aynı iletkenliklerde sentetik su ile yapılan çalışmalarda maliyetler sırası 
ile yaklaşık 0,16; 0,1 ve 0,08 $/m3 olarak bulunurken yeraltı suları ile yapılan 
çalışmalarda sırası ile 0,09; 0,056 ve 0,033 $/m3olarak bulunmuştur. 
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