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ÖNSÖZ 

Yaşadığımız yüzyılda artan insan nüfusu ve gelişmişliğe paralel olarak 

yaşamsal döngünün ve insan refahının devam edebilmesi için gereken 

ihtiyaçlar da her geçen gün artmakta ve çeşitlenmektedir.  Bu tüketim artışının 

bir sonucu olarak endüstriyel faaliyetler de sürekli olarak artmaktadır. Gelişen 

teknoloji ve artan endüstriyel faaliyetler sonucunda çevresel açıdan tehdit 

oluşturan birçok etki ortaya çıkmaktadır. Bu zararlı etkilerin, etkili bir şekilde 

ortadan kaldırılması için hâlihazırda var olan birçok yöntem yetersiz 

kalabilmektedir. Bu nedenle, çevresel tehditlerin ortadan kaldırılması amacıyla 

uygulanmakta olan yöntemlerin gelişen yeni teknolojiler ile uyumlu olarak 

sürekli güncellenmeleri veya yeni yöntemlerin geliştirilmesi yeşil ve 

sürdürülebilir bir Dünya elde edilmesinde hayati bir öneme sahiptir.  

Bu çalışmada, okuyuculara yaşadığımız yüzyılda karşılaştığımız güncel 

çevresel problemlerin çözümünde geliştirilen yeni yöntemler veya mevcut 

yöntemlerde yapılan yeni güncelleştirmeler hakkında kapsamlı bilgilerin 

sunulması amaçlanmıştır. Daha önce yayınladığımız “ÇEVRESEL 

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR I” isimli 

çalışmamızın devam kitabı niteliğinde olan bu çalışmamızın lisans veya 

lisansüstü düzeyde eğitimlerini devam ettirmekte olan öğrencilere ve bu 

konularda çalışmalarını akademik düzeyde devam ettirmekte olan 

meslektaşlarımıza faydalı olacağını umuyoruz.   
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GİRİŞ 

Canlılar üzerinde zararlı etkileri oldukça yüksek olan kalıcı organik 

kirleticilerin (KOK) çevredeki varlıklarının tespit edilip, miktarlarının 

ölçülmesi çok büyük önem arz etmekte olup, her geçen gün ölçüm yöntemleri 

de geliştirilmeye devam etmektedir (Bohlin et al., 2008; Degrendele et al., 

2016; Li et al., 2020). KOK konsantrasyonlarının (miktar/hacim, ng/m3, ng/L), 

çökelme akılarının (miktar/zaman.alan, ng/gün.m2) ve çökelme hızlarının 

(mesafe/zaman, m/sn) belirlenmesi örnekleme, ekstraksiyon ve analiz olmak 

üzere üç aşamada gerçekleştirilmektedir (Basheer et al., 2005; Tang, 2013; 

Paloluoğlu et al., 2016; Cindoruk et al., 2020). Örnekleme aşaması; örnekleme 

noktalarının seçimi, örnekleme yönteminin seçimi, kullanılacak cihaz 

miktarının belirlenmesi, örneklemenin ne zaman ve ne kadar süreyle 

yapılacağı, örnekleme cihazına göre tutulacak polisiklik aromatik 

hidrokarbonların (PAH), poliklorlu bifenillerin (PCB) ve pestisitlerin fazlarına 

göre kullanılacak tutucuların seçimini kapsamaktadır. Bu işlemlerin ardından 

farklı fazlarda farklı tutucular ile toplanan KOK’ların tutuldukları ortamlardan, 

organik çözücüler içerisine aktarılması için ekstraksiyon aşamasına 

geçilmektedir. Bu aşamadan sonra toplanan örneklerin konsantrasyonlarını 

belirlemek için uygun kromotografi cihazlarında analiz işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. 

KOK konsantrasyonlarının belirlenmesinde uygulanan bu üç aşama için 

literatürde kabul görmüş uygun metot ve standartlar kullanılmaktadır. İnsan 

sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli kirleticiler arasında yer alan 

KOK’ların genel özellikleri ile son yıllarda çalışılan güncel örneklenme 

yöntemleri, laboratuvar ekstraksiyon basamakları ve kromotografi cihazları ile 

analiz işlemlerinin nasıl yapıldığına dair hem kalite güvenilirliği hem de 

literatürde kabul edilmiş yenilikçi yaklaşımlar açısından detaylandırılarak 

sunulması literatüre önemli ölçüde fayda sağlayacaktır. 

 

1. ÖRNEKLEME 

KOK konsantrasyonlarının belirlenmesinde ilk aşama örnekleme olup, 

bu yöntem dış ve iç ortam çalışmalarından oluşmaktadır (Bohlin et al., 2008). 

Dış ortam çalışmaları tümüyle arazi çalışmalarını kapsarken, iç ortam 

çalışmaları bina içlerini kapsamaktadır. Çalışma alanına göre kentsel, yarı 

kentsel ya da kırsal alanlarda uygulanmaktadır. 



ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR II | 8 

 

Örneklemede ilk aşama örnekleme noktalarının belirlenmesini 

kapsamaktadır. Bu aşamada ya eş zamanlı farklı örnekleme alanlarında 

tekli/çoklu örnekleme noktaları ya da tek örnekleme alanında tekli/çoklu 

örnekleme noktaları seçilmektedir. Bazı çalışmalar sadece bir bölgede bazıları 

ise üç bölgede aynı anda yapılabilmektedir (Odabasi et al., 2010). Bu aşamadan 

sonra yine belirlenen çalışma konusuna göre ya elektriğin kullanıldığı aktif 

örnekleme yöntemi ya da elektriğin kullanılmadığı pasif örnekleme yöntemi 

kullanılmaktadır (Turk et al., 2007). Aktif örnekleme yapılırken kullanılan 

cihazların elektrik maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle aktif örnekleyicilerin 

kullanımı kısıtlıdır (Huang et al., 2015). Pasif örnekleme de ise, cihaz veya 

örnekleme aparatlarının elektrik ihtiyaçlarının olmaması ve maliyetlerin düşük 

olması sebebiyle çok sayıda cihaz kullanılabilmektedir (Rodriguez-Sierra et al., 

2019). Çalışmanın aktif mi, pasif mi yoksa ikisi bir arada mı yapılacağı 

belirlendikten sonra hangi örnekleme bölgesinde kaçar adet cihaz kullanılacağı 

belirlenmekte ve daha sonra örneklemenin hangi zaman aralıklarında ve ne 

kadar süreyle yapılacağı hesaplanmaktadır. Örnekleme alanı ve örnekleme 

noktasında çalışılacak örnekleme cihazının seçimi yapıldıktan sonra, yine 

çalışmanın amacına göre ya kısa süreli (günlük, haftalık, aylık vb.) çalışmalar 

ya da uzun süreli (mevsimsel, yıllık vb.) çalışmalar gerçekleştirilmektedir 

(Tasdemir et al., 2005; Ren et al., 2014; Cindoruk et al., 2020). Zamanlaması 

netleştirilen çalışmada, örnekleme cihazına göre tutulacak PAH, PCB ve 

pestisitlerin fazlarına göre ya filtreler (cam fiber filtre, GFF), ya sünger 

köpükler (poliüretan köpük, PUF) ya da su, kar, bitki ve toprak yüzeyleri 

kullanılmaktadır (Gaga et al., 2019; Eker et al., 2021).  

Örnekleme çalışmalarına başlanmadan önce cihazların yerleştirileceği 

noktaların güvenliği, elektrik hattına yakınlığı, yol, bina ve ağaçlardan uzaklığı 

gibi durumlar dikkate alınarak uygun konumda örnekleme noktalarının seçimi 

büyük önem taşımaktadır. Örnekleme noktalarının seçiminden sonra deneme 

örneklemesi için cihazlar çalıştırılıp ilk örnekleme gününe kadar 

bekletilmektedir. Örneklemeye başlamadan önce önem arz eden bir diğer 

konuda, örneklemede kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların su, saf su ve 

organik çözücüler ile yıkanarak temizlenmesi işlemidir. Bu işlemle birlikte 

kullanılacak cihaz ve ekipmanların üzerinde bulunabilecek organik 

kirleticilerinden tümüyle arındırılması sağlanmaktadır. Tüm bu koşullar 

sağlandıktan sonra KOK konsantrasyonlarının tespiti için ilk basamak olan 



9 | ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR II 

 

 

örnekleme işlemi başlatılmaktadır. Bu işlemin hassas bir şekilde ve belirlenen 

sürelerde tamamlanması oldukça önem arz etmektedir. Çalışmanın başında 

hazırlanan örnekleme programı, eksiksiz ve disiplinli bir şekilde 

uygulanmalıdır. 

 

1.1. KOK’ların Belirlenmesinde Kullanılan Örnekleyiciler 

KOK konsantrasyonlarının belirlenmesinde kullanılan en yaygın ve 

güncel örnekleyiciler, aktif ve pasif örnekleyicilerdir. Bu örnekleyiciler 

sayesinde KOK’ların varlığı, farklı fazlardaki konsantrasyonları (gaz ve 

partikül faz), oluşum şekillerine (askıda, çökelen) göre yaş, kuru ya da toplam 

çökelme akıları ve çökelme hızları doğru bir şekilde tespit edilmektedir 

(Gregoris et al., 2014; Pratt et al., 2018). KOK’ların tespitinde en doğru, en 

verimli ve en düşük maliyetli örnekleyicilerin seçilmesi, başlangıç adımı için 

oldukça önemlidir. 

 

1.1.1. Aktif örnekleyiciler 

KOK’ların belirlenmesinde oldukça önemli bir yer tutan aktif 

örnekleyiciler, kapasitesine göre hava çekişi yapan motorlu ve elektrikle 

çalışan cihazlardır (Cindoruk and Tasdemir, 2014). Bu cihazların hava 

çekimleri yaklaşık 150-900 m3/gün arasındadır. Örnekleyici cihazın her 

çalıştırılmasında kullanıcısı tarafından isteğe bağlı olarak tüm çalışma verileri 

ayarlanabilmektedir. Aktif örnekleme cihazlarının çeşitliliği, çekmiş olduğu 

hava miktarı ile sınıflandırılmakta olup, düşük hava çekişi yapan ve yüksek 

hava çekişi yapan örnekleyiciler olmak üzere iki alt grupta 

incelenebilmektedirler. 

Düşük hava çekişi yapan örnekleyiciler (düşük hacimli hava çeken 

örnekleyici, low-vol, LHHÖ) günlük 24-55 m3 aralığında hava çekiş 

kapasitelerine sahiptirler. Yüksek hava çekişi yapan örnekleyiciler (yüksek 

hacimli hava çeken örnekleyici, high-vol, YHHÖ) ise günlük ortalama 500 m3 

hava çekişi yapabilmektedirler. YHHÖ cihazlarına bir örnek Şekil 1’de 

verilmiş olup, bu cihazlarda, KOK’ların hem partikül faz (GFF) hem de gaz 

fazları (PUF) aynı anda farklı kısımlarda ve farklı tutucular ile tutulmaktadırlar 

(Paloluoğlu, 2016). Örneklemeye ilk başlandığında YHHÖ cihazının en üst 

kısmına PUF, PUF bölmesinin tam alt kısmına da GFF yerleştirilmektedir. Bu 

işlemlerin ardından istenilen hacim ve sürede çalışma işlemi dijital ekrandan 
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ayarlanmakta ve cihaz çalıştırılmaktadır. Örnekleyici genellikle 24 saatlik süre 

ve ortalama 300 m3/gün hava çekişi ile çalıştırılmaktadır (Jariyasopit et al., 

2019). 

 

 
Şekil 1. YHHÖ Aktif Örnekleme Cihazı 

 

YHHÖ cihazları çalıştırıldıktan sonra üst bölmeden istenilen hacimde ve 

istenilen sürede sabit olarak hava çekilmeye başlanılır. Çekilen hava içerisinde 

bulunabilecek KOK’ların ilk olarak üst kısma yerleştirilen GFF’de partikül fazı 

tutulur. Gaz fazı ise GFF’den aşağıya doğru çekilen hava ile birlikte alt 

bölmedeki PUF kartuşunda tutulmuş olur. Süresi tamamlanan ilk örnekleme ile 

kirli GFF ve PUF yenileri ile yer değiştirilir. Aynı şekilde ikinci örneklemede 

temiz GFF ve PUF haznelerine yerleştirilerek aynı mantıkta cihaz yeniden 

çalıştırılır. Toplanan kirlenmiş GFF ve PUF’ların her biri uygun saklama 

kaplarına alınarak, derin donduruculu buz dolabında analiz edilene kadar 

muhafaza edilir. 

LHHÖ cihazları ise KOK’ların sadece partikül fazlarını (10 µ, 2.5 µ ve 

1 µ) daha düşük hava çekişi ile yakalamaktadırlar. LHHÖ cihazlarının üst 

başlıkları değiştikçe tutulan kirletici boyutları da değişmektedir. Örneğin 10 

µ’luk başlık kullanıldığında, tutulan KOK’ların partikül boyutu 10 µ ve altında, 

2.5 µ’luk başlık kullanıldığında KOK’ların 2.5 µ ve altında, 1 µ’luk başlık 

kullanıldığında ise KOK’ların 1 µ ve altında boyutlara sahip partiküller 

yakalanır. Şekil 2’de örneği verilen LHHÖ cihazı incelenecek olursa çalışma 

süresi açısından YHHÖ cihazlarından farklı olarak 24 sa ya da toplam 15 filtre 
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yerleştirildiğinde 15 günlük çalıştırılabilmektedir. Ayrıca YHHÖ 

cihazlarındaki GFF’ler 10 mm çapında iken, burada 47 mm’lik teflon filtreler 

kullanılmaktadır. Çift hazneli filtre biriktirme kaplarında, otomatik olarak 

günlük kirlenen filtreler boş kaba aktarılmaktadır. Kirli filtre geçişi olur olmaz 

temiz filtre yine hava çekici bölmeye otomatik olarak aktarılmaktadır. 

Biriktirme kutularının haznesi maksimum 15 adet filtre kabı aldığından bu 

cihazın çalışma süreside 15 günlük olarak ayarlanabilmektedir. 15. günün 

sonunda kirlenmiş filtreler saklama kaplarına alınarak analizleri yapılana kadar 

derin dondurucuda (soğuk ortamda) muhafaza edilmektedir. Eğer çalışma 15 

günden fazla sürecek ise, cihazın boşalan hava tutucu kabına temiz teflon 

filtreler yerleştirilir ve dijital panodan yeni çalışma programı yüklenerek 

çalıştırılır (Zarandi et al., 2019). 

 

 
Şekil 2. LHHÖ Aktif Örnekleme Cihazı 

 

1.1.2. Pasif örnekleyiciler 

Örnekleyicilerden ikincisi olan pasif örnekleme cihazları ise, elektrikle 

gerektirmeyen ve motoru olmadığı için hava çekişi olmayan maliyet açısından 

oldukça düşük ekipmanlar olup, tümüyle meteorolojik faktörlerden 

yararlanılmaktadırlar. Rüzgâr akımları ve difüzyon sayesinde hava akım 

geçişleri en çok bu örnekleyicilerde kullanılmakta ve çökelme sayesinde de yaş, 

kuru ya da toplam çökelmeden faydalanılmaktadır. Ekipmanda, tepsi, kap, 

plastik kutu, özel dizayn edilmiş aparatlar ve hatta toprak, kar ve su yüzeyleri 

de kullanılmaktadır. Çalışmanın amacına göre, tasarlanan pasif örnekleyiciler 
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sayesinde KOK’ların konsantrasyon, akı ve çökelme hızları doğru bir şekilde 

hesaplanabilmektedir. Ayrıca Şekil 3’te gösterilen difüzyon akımları sayesinde 

hava geçişlerinden faydalanılarak tasarlanmış Tisch Hava Örnekleyicileri ve 

yer çekimi ile KOK’ların çökelmelerinin değerlendirildiği farklı pasif 

örnekleyiciler de bulunmaktadır (Tominaga et al., 2016; Jariyasopit et al., 

2019; Paloluoğlu, 2016). 

 

 
Şekil 3. Pasif Tisch Örnekleyiciler (a) Dış Ortam ve (b) İç Ortam 

 

Pasif örneklemede, çalışmanın amacına göre ister alüminyum tepsiler 

ister plastik kaplar isterse de cam şişeler kullanılabilmektedir. Böylece çökelen 

KOK’ların partikül ve çözünmüş fazları doğru bir şekilde tespit 

edilebilmektedir. Ayrıca kullanılan bu kap ve tepsiler dışında yine çalışma 

amacına göre pasif örnekleyici olarak su yüzeyi, toprak yüzeyi veya kar yüzeyi 

kullanılabilmektedir (Paloluoğlu, 2008; Orhan, 2016). 

Diğer taraftan örnekleme yapılırken ve ekstraksiyon aşamasına 

geçilirken kullanılan tüm malzeme ve kimyasallar için temizleme prosedürü 

uygulanmalıdır (Gaga, 2004). Örneklemede kullanılacak çelik, cam, plastik ve 

teflon malzemeler önce sıcak deterjanlı su ile yıkanır, ardından çeşme suyu ile 

durulanarak etüvde kurutulur. Daha sonra organik kirleticilerden tümüyle 

arındırılmaları için hekzan ve aseton gibi organik çözücüler ile tekrar yıkanır, 

süzülür ve kurumaya bırakılır. Son olarak alüminyum folyolar ile sarılarak 

çalışma için kullanılıncaya kadar kapalı temiz ortamda muhafaza edilir 
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(Cindoruk and Tasdemir, 2010; Paloluoğlu, 2016). Çalışmanın tüm 

basamaklarında, doğru sonuç alınabilmesi için özellikle organik içeriği 

olmayan malzemeler ile (çelik, metal, teflon, cam vb.) çalışılması 

gerekmektedir. Filtrelerin temizlenme prosedüründe, GFF ve diğer organik 

tutucu filtreler alüminyuma sarılı bir şekilde 450°C sıcaklıkta yaklaşık 5 sa 

etüvde bekletilmekte ve daha sonra Şekil 4’de gösterilen desikatörde soğumaya 

bırakılmaktadır. Böylece olabilecek tüm organik maddeler, etüv aracılığı ile 

yakılarak arındırılmış olur. PUF köpüklerinin temizlenmesinde ise, PUF ilk 

olarak cam haznesi içerisinde Sokslet düzeneğine yerleştirilir. Ardından 

Sokslet düzeneğinin alt kısmında bulunan 1000 mL’lik balon tüpe eşit 

oranlarda hekzan, aseton ve diklorometan (1:1:1) aktarılır ve Sokslet 

ekstraktörü 24 sa süre ile çalıştırılır. Nihai olarak temizlenen PUF’lar çeker 

ocak içerisinde alüminyum folyoya sarılarak kuruması için 1 sa bekletilir. 

Kuruyan PUF köpükleri örnekleme çalışmalarına kadar Şekil 5’te görüldüğü 

üzere buzdolabında muhafaza edilir. Ayrıca clean-up kolonunda numune 

temizleme işlemleri için kullanılan malzemelerin temizleme işlemleri de uygun 

metotlardan faydalanılarak yapılır. Bu kimyasallardan olan sodyum sülfat, 

florosil, silisik asit, alümina ve cam yünü organik çözücüler ile belirli oranlarda 

yıkanır. Belirli sıcaklık ve sürede etüvde kurutulur ve Şekil 4’de görülebileceği 

üzere ardından desikatöre aktarılır (Paloluoğlu, 2016).  

 

 
Şekil 4. KOK’ların Örneklendiği Farklı Tutucuların (GFF, PUF) Muhafaza Edildiği 

Kaplar ve Desikatörde Saklanan Kimyasallar 

 

Temizleme prosedüründen geçen tüm malzeme, ekipman ve kimyasallar 

sırası geldikçe hem örneklemede hem de ekstraksiyon deneylerinde kullanılır. 

 

2. EKSTRAKSİYON 

Örnekleme sürecinde toplanan örnekler laboratuvar ortamında ikinci 

aşama olan ekstraksiyon deneylerine kadar muhafaza edilir. Ekstraksiyon 



ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR II | 14 

 

yöntemi, örneklerin tutuldukları aparatlara göre farklı ekstrakte yöntemlerinden 

olan katı-sıvı faz, sıvı-sıvı faz, gaz-sıvı faz ekstraksiyon basamakları ya ayrı 

ayrı ya da üçü bir arada yapılacak şekilde uygulanmaktadır (Lorenzo et al., 

2018; Wu et al., 2021). 

Ekstrakte basamaklarının ilki olan katı-sıvı faz için ultrasonik ekstraktör 

kullanılmaktadır. Gaz-sıvı faz ekstraksiyon yöntemi kullanılacak ise Sokslet 

ekstraktörü, sıvı-sıvı faz ekstraksiyon yöntemi kullanılacak ise vakum 

filtrasyonu sonrasında ultrasonik ekstraktöre geçilmektedir. Farklı faz ve tutucu 

aparatlarındaki PAH, PCB ve pestisitlerin bundan sonraki ekstraksiyon 

basamağı ise döner buharlaştırıcı (rotari) ile hacim azaltma ve ardından da 

temizleme kolonunda clean-up yönteminin uygulanması basamağıdır. Her 

kirletici için temizleme kolonunda farklı kimyasal maddeler kullanılmaktadır. 

Ayrıca temizleme kolonunda fraksiyon ayrımı ile PAH, PCB ve pestisitler ayrı 

ayrı 40 mL hacimli cam viallere aktarılabilmektedir. Ardından saf azot gazı 

(%99.999) altında yine hacim azaltma yöntemi ile yaklaşık 40 mL hacimdeki 

örnekler nihai olarak 2 mL hacimli cam viallere aktarılmakta ve çalışmanın son 

aşamasına hazır hale getirilmektedir. 

Örnekleme çalışmalarının tamamlanmasından sonra, farklı 

malzemelerde toplanan (GFF, PUF vb. tutucular ile metal kap, teflon kap, cam 

kavanoz vb. saklama kapları) farklı fazlardaki (gaz ve partikül faz) numuneler 

laboratuvar ortamına getirilir ve deneysel çalışmalara geçilinceye kadar 

KOK’ların buharlaşmalarını engellemek için Şekil 5’te gösterildiği gibi 

ortalama -15°C ile -20°C arasında sıcaklığa sahip bir derin dondurucuda 

muhafaza edilir (Paloluoğlu et al., 2016). Tüm ekstraksiyon deneylerinde 

KOK’larda olabilecek kayıpların doğru hesaplanması için deneylerin en 

başında her bir örnek numunesine ticari konsantrasyonları bilinen standart mix 

karışımlarının eklenmesi uyulması gereken öncelikli konudur (PAH’lar için 

Ace-d10, Phe-d10, Chr-d12, Per-d12; PCB’ler için PCB#14, PCB#65 ve 

PCB#166; pestisitler için Heptachlor-endo Epoxidee, b-Endosulfan vb.) (Rios 

et al., 2007; Gregoris et al., 2014). Her bir KOK türü için vekil standartlar 

(surrogate) ayrı ayrı eklenerek farklı fazlardaki geçişlere göre ekstraksiyon 

basamaklarının ilk kısmına geçilir. Deney başlangıcında vekil standartların 

eklenmesinin amacı, konsantrasyonu bilinen standartların eklenmesiyle insan, 

malzeme, cihaz veya ekipman kaynaklı birtakım hatalar nedeniyle oluşabilecek 

eksilmenin önüne geçilmesi olarak düşünülebilir. Vekil standartlar ile eksilen 
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miktar hesaplanır ve elde edilen kayıp miktarı kadar tüm örneklere 

matematiksel yöntemler ile ekleme işlemi yapılır. Böylece konsantrasyon 

değerlerinin doğru bir şekilde hesaplanması sağlanır.  

 

 
Şekil 5. KOK’ların Örneklendiği Farklı Tutucuların Muhafaza Edildiği Yerler 

 

KOK’ların ekstraksiyonunda, örneklerin tutunduğu malzemeye göre 

(katı, sıvı ve gaz) ekstraksiyon faz geçiş deneyleri (katı-sıvı faz; sıvı-sıvı faz; 

gaz-sıvı faz) yapılmaktadır (Lorenzo et al., 2018). Vekil standartlar eklenen 

örnekler daha sonra uygun ekstraktörlerde, ekstrakte işlemlerine tabi tutulurlar. 

Buradan alınan örneklere, döner buharlaştırıcı cihazında hacim azaltma işlemi 

uygulanır. Daha sonra GC-MS cihazında gelen piklerin net görülmesi için 

temizleme kolonu kullanılır. Ardından tekrar hekzan zenginleştirmesi ile döner 

buharlaştırıcıda hacim azaltması yapılır. Nihayetinde hekzan ilavesi ile son kez 

üç tekrarlı olacak şekilde saf azot gazı altında hacim azaltması yapılır. 

Nihayetinde son hacim 2 mL hacimli cam viallere sığacak şekilde ortalama 1 

mL hacme indirilmiş olur. 2 ml hacimli cam viallerde işlemleri tamamlanan 

KOK numuneleri, GC-MS cihazında analiz edilinceye kadar Şekil 5’de 

görülebileceği üzere derin dondurucuda muhafaza edilir. Ayrıca KOK’lar için 

gerçekleştirilen ekstraksiyon özet akış şeması Şekil 6’da sunulmuştur. 
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Şekil 6. Özet Ekstraksiyon Akış Şeması 

 

2.1. Katı-Sıvı Faz Ekstraksiyonu 

YHHÖ veya LHHÖ cihazlarından alınan GFF ve teflon filtrelerde 

tutulan örnekler katı fazı temsil etmektedir. Ayrıca yağmur suyu, kar suyu 

örneklemelerinde yapılan ilk ekstraksiyon uygulamasında (vakum filtrasyonu) 

filtreden geçmeyen kısım da katı faz örneğini, vakum filtrasyon uygulamasında 

filtreden geçen kısım ise süzüntü suyu olup sıvı faz örneğini ifade etmektedir. 

Toprak örneklemesinden alınan toprak numunelerinin de ultrasonik 

ekstraktörden geçirildikten sonra vakum filtrasyonundan süzülerek GFF’ye 

alınan kısımda katı fazı temsil etmektedir (Paloluoğlu et al., 2016). Bu şekilde 

alınan katı faz örneklemelerine laboratuvar ortamında uygulanan ekstraksiyon 

adımlarına katı-sıvı faz ekstraksiyonu adı verilmektedir. Nihayetinde ise, katı 

faz örnekleri sıvı faz olan organik çözücü içerisine aktarılmış olmaktadırlar. 

Böylece katı-sıvı faz ekstraksiyon deneyi tamamlanmış olmaktadır. Burada 

aktif örnekleme ile elde edilen GFF ve teflon filtreler direk katı-sıvı faz 

ekstraksiyon işlemlerine tabi tutulurken, farklı bir örnekleme yöntemi olan kar 

ve yağmur örneklemesinde ise bazı adımlardan sonra katı-sıvı faz ekstraksiyon 

deneylerine geçilmektedir (Errekatxo et al., 2008; Ros et al., 2016). Örneğin 

yapılan bir kar örnekleme çalışmasında, örnek kar numuneleri Şekil 5’de 
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görülebileceği üzere 5 L hacimli cam kavanozlara konularak ısı yalıtımlı 

konteynırda muhafaza edilmiştir. Deneysel kısma geçildiğinde önce 

konteynırdan cam kavanozlar laboratuvara getirilmiş ve burada oda 

sıcaklığında, kar numuneleri eriyinceye kadar bekletilmiştir. Erime işlemi 

tamamlandıktan sonra cam kavanozun içerisi homojen karışım olması için 

çalkalanarak, GFF takılmış vakum filtrasyonundan geçirilmiştir. Vakum 

filtrasyondan geçen sıvı kısım sıvı faz örneklerini içerirken, GFF üzerinde 

kalan partiküllü kısım ise katı faz örneklemeyi temsil etmektedir. Daha sonra 

faz geçişlerine göre Şekil 7’de verilen katı-sıvı faz ekstraksiyon deneylerinin 

diğer adımlarına geçilmektedir (Paloluoğlu et al., 2016). 

 

 
Şekil 7. Katı-Sıvı Faz Ekstraksiyon Basamakları 
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2.2. Sıvı-Sıvı Faz Ekstraksiyonu 

İkinci ekstraksiyon faz geçişi olan sıvı-sıvı faz ekstraksiyon 

deneylerinde, sıvı faz numuneleri ya kar örneklerinden vakum filtrasyonu ile 

nüçe erlenine toplanan ya da yağmur sularının direk deneylerde kullanılan 

kısmı olarak tanımlanmaktadır (Vera-Avila et al., 2013; Letseka and George, 

2016). Burada nüçe erleninde kalan süzüntü suyu, sıvı faz örneklerindeki 

KOK’ların tutunabilmesi için C-18 Envi diskten geçirilmesi gerekmektedir. Bu 

diskte tutunan KOK’ları 40 mL hacimli cam viale aktarabilmek için örnekler 

20 mL diklorometandan geçirildikten sonra 10 mL hekzandan geçirilir. Bu 

işlemlerin ardından 10 mL petrol eteri dökülerek C-18 Envi diskteki tüm 

KOK’lar cam viale aktarılmış olmaktadır. Bundan sonraki sıvı-sıvı faz 

ekstraksiyon basamakları da Şekil 8’de detaylandırılarak anlatılmıştır. 

 

 
Şekil 8. Sıvı-Sıvı Faz Ekstraksiyon Basamakları 
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2.3. Gaz-Sıvı Faz Ekstraksiyonu 

Üçüncü ekstraksiyon faz geçişi olan gaz-sıvı faz ekstraksiyon 

deneylerinde ise; aktif örneklemede kullanılan YHHÖ ve pasif örneklemede 

kullanılan Tisch örnekleyicisinden alınan PUF örnekleri KOK’ların gaz 

fazlarını tutan örnekleyicilerdir (Cindoruk and Tasdemir, 2010; Jariyasopit et 

al., 2019). PUF’lar ilk olarak Sokslet düzeneğinde yıkanarak gaz-sıvı faz 

ekstraksiyon deneyleri başlatılır. Şekil 9’da gaz-sıvı faz ekstraksiyon 

basamakları detaylandırılarak sunulmuştur. 

 

 
Şekil 9. Gaz-Sıvı Faz Ekstraksiyon Basamakları 
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Diğer taraftan katı-sıvı, sıvı-sıvı ve gaz-sıvı faz geçişleri ekstraksiyon 

deneylerinde kullanılan ekstraktörler sayesinde ilk faz geçişleri 

gerçekleşmektedir. Bu ekstraktörlerden ilki olan ultrasonik banyo cihazı ile 

katı-sıvı faz ayrımı gerçekleştirilmektedir (Errekatxo et al., 2008; Mijangos et 

al., 2015). Bu ekstraktörde, çalışmaya başlamadan önce Şekil 10’da gösterilen 

ultrasonik cihazın iç haznesi yarısına kadar saf su doldurulur. Daha sonra 

ekstrakte edilecek örnek organik çözücülü cam beher içerisinde ağzı 

alüminyum folyo ile sarılı bir şekilde hazne içerisine bırakılır ve daha sonra 

cihaz çalıştırılır. Ultrasonik banyoya organik çözücü ve beher içerisinde olan 

katı faz numunesi bırakılarak çalışma amacına göre ortalama 1 sa çalıştırılır ve 

katı faz numunesindeki KOK’ların sıvı faz olan organik çözücüye aktarılması 

sağlanır. Şekil 10’da görülen bir diğer ekstraktör olan Sokslet ekstraktöründe 

üst hazne içine gaz faz örnekleyicinin bırakıldığı (cam kap içinde PUF), alt 

hazne ise direk ısıtıcı ile temasta olan ve içerisinde belirli ölçülerde organik 

çözücülerin bulunduğu bölümdür. Soksletin alt kısmında ısınma ile buharlaşan 

organik çözücüler üst haznedeki geri soğutucunun soğuk suyu ile çarpıştığı an 

damlacıklar oluşur. Bu şekilde sürekli devam eden yıkama işleminde, 

damlamaların içerisindeki örnek içeren damlacıklar gaz fazı tutan PUF 

köpüğünün üzerine sifon seviyesine gelinceye kadar devam eder. Ortalama 1 

sa süren damlama neticesinde Soksletin sifon kısmının üst seviyesine gelen 

çözücü suyu, ters sifon yaparak tekrar alt bölmeye PUF köpüğünü yıkayarak 

inmektedir. Böylece 1 gün sonunda 24 tekrarlı olacak şekilde gerçekleşen 

ekstrakte işleminde, PUF köpüğündeki KOK’ların gaz fazları tümüyle alt 

haznedeki çözücü içerisine geçmektedir (Mijangos et al., 2015). 24 sa çalışan 

Sokslet ekstraktörü çalışma süresini tamamladıktan sonra alt bölümde yer alan 

ve içerisinde KOK örneği bulunan çözücü alınarak hacim azaltma basamağına 

geçilir. Ekstraksiyon deneylerinin ekstrakte işlemlerinden sonra yapılan hacim 

azaltma işlemleri ve temizleme prosedürü de ekstraksiyon deneylerin temelini 

oluşturmaktadır. Şekil 10’da rotari isminde döner buharlaştırıcı bulunmaktadır 

(Paloluoğlu, 2016). Bu cihazda Sokslet cihazı mantığı ile çalışarak içerisine 

bırakılan yüksek hacimdeki örnekleri istenilen düşük hacimlere indirmek için 

kullanılmaktadır. Ayrıca ekstraksiyon deneylerinin bir diğer basamağı olan 

örnek temizleme kolonu sayesinde, hem GC-MS’de okunacak piklerin net 

görünmesini, hem de gelen pik aralıklarındaki gürültü titreşimlerinin ortadan 

kaldırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca örneklerde kalabilecek su zerreleri de 
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temizleme kolonu içerisindeki sodyum sülfat sayesinde tutulmaktadır. 

Temizleme kolonunda kullanılan organik çözücü türlerine göre de KOK’ların 

faz ayrımı yapılarak PAH, PCB ve pestisitler ayrı ayrı kaplarda toplanmaktadır 

(Björklund et al., 2006; Zhao et al., 2019). Temizleme ve fraksiyon ayırma 

basamaklarından sonra, 3 tekrarlı hacim azaltma yöntemine geçilir. Burada her 

seferinde hekzan ilavesi ile yüksek saflıktaki azot gazı altında sıyırma yöntemi 

uygulanır. Ekstraksiyon deneylerinin tüm basamakları tamamlandıktan sonra 

nihai olarak 2 mL hacimli cam viallere aktarılan numuneler biriktirilerek analiz 

işlemlerine kadar derin dondurucuda muhafaza edilir. Daha sonra son işlem 

olan GC-MS cihazında analiz işlemleri gerçekleştirilir. 

 

 
Şekil 10. Ekstraksiyon Deneylerinde Kullanılan Ekstraktör, Temizleme Kolonu ve 

Hacim Azaltma Cihazları  
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3. ANALİZ 

KOK konsantrasyonlarının belirlenmesinde uygulanan son aşama analiz 

işlemleridir. KOK’ların analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi için birçok 

kromotografi cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazlardan en yaygın kullanılanı 

GC-MS cihazıdır (Gaga, 2004; Kalachova et al., 2013; Fang et al., 2020; 

Simsek et al., 2021). Diğerleri de çalışma amacına göre sırasıyla; GC, MS, GC-

MSMS, GC-ECMS cihazları olarak sıralanabilmektedir. 

GC-MS cihazı, temelde taşıyıcı gaz ve kolon kısımlarından 

oluşmaktadır. Cihazda kalibrasyon ve standartların tanıtma işlemleri 

yapıldıktan sonra uygun fırın programı ve örnek okutma metodu oluşturularak 

örneklerin analiz işlemleri gerçekleştirilmektedir (Gaga, 2004; Paloluoğlu, 

2008). Ekstraksiyon deneyleri tamamlanan KOK’ların mikrogram (µg), 

nanogram (ng) ve hatta pikogram (pg) miktarlardaki seviyede, m3 havada, mL 

sıvıda ya da gr ağırlıktaki hacimlerde miktarları tespit edilerek net 

konsantrasyon değerleri hesaplanmaktadır (Cindoruk and Tasdemir, 2010). 

GC-MS cihazında analiz işlemleri yapılmadan önce, bakılacak her bir bileşiğin 

kalibrasyon eğrisindeki yeri ve geliş zamanı cihaza tanıtılarak analiz işlemleri 

gerçekleştirilmektedir. Örneğin çevrede en çok bulunan PCB’lerin ortalama 82 

türü, PAH’ların ortalama 19 türü ve pestisitlerinde ortalama 17 türün her biri 

için ayrı ayrı standart kalibrasyon aralığı oluşturmalıdır. Daha sonra türler Scan 

ve Sim modda cihaza tanıtılarak kalibrasyon eğrileri çizilir. Ardından deneme 

okutmaları ile R2 değerlerinin 1’e yakın olması sağlanır. Kalibrasyon eğrisi 

tamamlandıktan sonra, numuneler GC-MS cihazında sırasıyla analiz edilerek 

okutulur. 

Diğer taraftan GC-MS cihazı 2 kısımdan oluşmaktadır (Camino-Sánchez 

et al., 2011). Hareketli olan birinci kısım taşıyıcı gaz (azot, hidrojen ve 

helyum), sabit olan ikinci kısım yaklaşık 30 m uzunluğundaki kılcal kolondur. 

GC-MS cihazında analizi yapılacak numune otomatik örnekleyiciden şırınga 

ile fırın dedektörüne verildiği zaman taşıyıcı gaz ile birlikte MS dedektöründe 

ilk olarak yüksek sıcaklıklarda karşılanır. Daha sonra elektron bombardımanına 

maruz kalır. Ardından iyon akımları oluşumu gerçekleşir. Burada GC kapiler 

kolonunda bileşenler ayrılıp MS’de m/z (kütle/yük) oranına göre ayrışmalar 

olur. Ardından iyon akımlarının ölçülmesi gerçekleşir (Fang et al., 2020). 

Buhar fazında olan örnek fırın sıcaklık programı süresince okutulur. İlk olarak 

buharlaşma noktası en düşük olan KOK türü pik vermekte, daha sonra sırasıyla 
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tüm pikler monitörde görülmeye başlamaktadır. Burada piklerin matematiksel 

alan hesaplamaları ile piklerin geliş zamanına göre konsantrasyon değerleri GC 

monitöründe direk olarak okunabilmektedir (Ragland et al., 2014; Fang et al., 

2020). Şekil 11’de KOK’ların kalibrasyon eğrilerini hazırlamada kullanılan 

standart konsantrasyonlarının okutulması, okutulan türlerin GC’de geliş 

zamanları ve kalibrasyon eğrilerine ait R2 değerlerini gösteren örnek çalışmalar 

sunulmuştur (Paloluoğlu, 2016). 

 

 
Şekil 11. GC-MS’de Analizi Yapılan KOK’ların Örnek Pik Okuma Çalışmaları 

 

Diğer taraftan gelen her bir pikin hangi KOK türüne ait olduğunu daha 

net anlamak için, GC monitöründen kütüphane taraması yapılmaktadır. Gelen 

piklerin iyon sayıları, molekül ağırlıkları, fiziksel görünümleri ve kimyasal 

formülleri kullanılarak arama yapılarak her bir pikin hangi tür KOK’a ait net 

olarak ortaya çıkarılmaktadır (Matyushin et al., 2020). Şekil 12’de kütüphane 

taraması ile ilgili örnek bir çalışma gösterilmiştir. 
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Şekil 12. KOK’ların MS’den Gelen Piklere Ait Yapılmış Örnek Kütüphane Araştırması  

 

GC-MS cihazında analiz işlemleri sırasında KOK’ların miktarlarının 

belirlenmesi, elementel bileşiklerinin belirlenmesi ve molekül ağırlıklarının 

belirlenmesi gibi konular üzerinde ciddi çalışılması gerekir. (Gaga, 2004; Kılıç, 

2008). Bu konuların doğru bir şekilde belirlenmesi için de, GC-MS’de metot 

oluşturma, fırın sıcaklığı programını hassas bir şekilde ayarlama, doğru kolon 

ve doğru taşıyıcı gaz kullanımlarına dikkat edilerek tüm çalışma 

parametrelerinin titizlikle hazırlanması gerekir. Metot, genellikle EPA Metod 

8082A ve deneme yanılma yöntemlerinden faydalanılarak hazırlanır (Avila et 

al., 1988). GC-MS metodu oluşturulurken, ilk olarak GC kolon seçimi 

KOK’lara göre yapılmalıdır. Ticari olarak satılan ve en çok kullanılan, 30 m x 

250 µm x 0.25 µm boyutlarındaki nominal film kalınlığı, %5 fenil metil 

siloksan, HP 5MS kapiler kolon özelliğinde olan ticari kolon kullanılmalıdır. 

Taşıyıcı gaz olarak dakikada 1 mL akışı olan %99.999 ultra saf helyum gazı 

kullanılmalıdır. Enjeksiyon tipi Splitlees olup, enjeksiyon port sıcaklığıda 

ortalama 280°C olacak şekilde çalışılmalıdır. Diğer taraftan çalışılacak KOK 

türüne göre uygun sıcaklık programı oluşturulmalıdır. İlk sıcaklık ortalama 

70°C olacak şekilde ve bekleme zamanı ortalama 4 dk gibi bir başlangıç süresi 
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ayarlanmalıdır. Daha sonra sıcaklığı kademeli bir şekilde 300°C’ye kadar 

çıkarıp, bekleme süreleride netleştirilir. KOK örnekleri için toplam okuma 

zamanı ortalama 30 ile 60 dk arasında bir sürede yapılmalıdır. Diğer traftan 

GC-MS çalıştırma parametrelerinden olan enjeksiyon hacmi 1 µL’ye, MS’de 

70 elektron çarpma etkisine ayarlanmalıdır. MS kuadropol ile MS kaynak 

sıcaklıklarının sırasıyla 150°C ve 230°C olmasına dikkat edilmelidir 

(Matyushin vd., 2020). Böylece hazırlanan GC-MS’e ait metod oluşturma, fırın 

sıcaklığının ayarlanması ve diğer parametreler sayesinde de güvenli bir şekilde 

analiz işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca daha hassas analizler içinde SIM 

modu tercih edilir. GC-MS cihazının parça ekipmanlarının sağlığından emin 

olup hassas bir şekilde de çalışma parametreleri oluşturulduktan sonra istenilen 

sayıda ve türde kirletici miktarları tespit edilebilir. Çalışma esnasında 

kalibrasyon eğrisinde kaymalar olabileceğinden ortalama her 100 numune 

okutulduktan sonra yeni bir kalibrasyon eğrisi oluşturulmalıdır. Böylece 

konsantrasyon sonuçlarının tutarlılığı daha fazla korunmuş olacaktır.
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GİRİŞ 

Günümüzde, arıtım teknolojilerinden sudaki kirleticilerin giderilmesinin 

yanı sıra suyun geri kazanımı da beklenmektedir ve su geri kazanımına imkân 

veren arıtma teknolojileri ön plana çıkmaktadır. Membran filtrasyon üniteleri 

ve membran destekli diğer arıtma sistemleri, atıksuların yeniden kullanımı 

konusunda yüksek kalitede çıkış suyu sağlayabildiğinden dolayı membran 

teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Membran sistemlerine 

olan bu ilginin başlıca sebepleri aşağıda sıralanmaktadır (Sadr and Saroj, 2015). 

 

• Kaliteli çıkış suyu gereksinimi 

• Az alan ihtiyacı 

• Temiz su kaynaklarının korunumu 

• Yenilenen deşarj standartları 

• İçme ve kullanma suyu temini konusunda gelecekte yaşanabilecek 

problemler 

• Kurumlar tarafından uygulanan teşvik programları  

 

1. MEMBRAN TEKNOLOJİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Membranlar, gözenekli yapıya sahip, seçici geçirgen özellikte olan 

malzemelerdir. Sıklıkla atıksu arıtımında katı-sıvı faz ayrımı için tercih edilen 

membranlar, Şekil 1’de gösterilen filtrasyon sürücü kuvvetlerine göre 

sınıflandırılmaktadırlar. 

 

 
Şekil 1. Membran proseslerinin tipleri ve filtrasyon sürücü kuvvetleri 
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Atıksu arıtımında çoğunlukla konsantrasyondan bağımsız, sürücü 

kuvvetin basınç farkı olduğu membranlar kullanılmaktadır. Bu membranlar da 

geçirgenlik özelliğine göre farklı sınıflandırılırlar. Kendi aralarındaki 

sınıflandırma gözenek boyutları, molekül ağırlık sınırı, basınç dayanımı ve 

tutulan maddelerin cinsine göre yapılmıştır. Şekil 2’de membranların 

sınıflandırmasına ait bir özet bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Membranların gözenek boyutlarına göre sınıflandırması 

 

Yüksek basınçla işletilen ters osmoz ve nanofiltrasyon membranlar 

iyonik bileşikleri ve çözünmüş maddeleri ayırarak yüksek arıtım verimi 

sağlayabilmektedir. Ancak kirliliği yüksek atıksuların arıtılmasında maliyetleri 

yüksek olmaktadır. Ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon ise daha düşük 

basınçlarda işletilir ve uygulanması daha kolaydır. Özellikle mikrofiltrasyon ve 

ultrafiltrasyon 0.1–10 bar basınç aralığında çeşitli atıksuların arıtılmasında 

membran biyoreaktörler (MBR) ile birlikte kullanılmaktadır.  

MBR, biyolojik arıtım ile membran filtrasyonunu birleştirerek hem 

klasik biyolojik arıtma tesislerinde ihtiyaç duyulan son çökelme tankını ortadan 

kaldırır hem de daha kalite katı sıvı ayrımı sağlar. Biyoreaktör sistemindeki 
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membranın konumuna göre MBR’lerin harici (yan akış) veya dahili (batık) 

olarak farklı konfigürasyonları bulunmaktadır. Harici sistemler yüksek basınç 

gerektirir ve aynı zamanda bir konsantre oluştururlar. Oluşan konsantrenin 

uzaklaştırılması için uygulanan prosedürler ise ek maliyete sebep olmaktadır. 

Batık konfigürasyonda ise membran ünitesi aktif çamur tankı içerisine 

yerleştirilir ve bir vakum pompası ile katı-sıvı ayrımı yapılır. Batık MBR’ler 

daha yüksek mikroorganizma konsantrasyonunda (MLSS) ve uzun çamur 

yaşında (SRT) işletme imkânı sağlarlar. Batık MBR olarak tasarlanan 

sistemlerde kendi içerisinde farklı konfigürasyonlarda işletilebilirler. Bu 

farklılıklar; 

 

• Biyolojik arıtımın direkt olarak MBR’de gerçekleşmesi, 

• Biyolojik tank ve membran tankının ayrı olması şeklindedir. 

  

Batık MBR olarak kullanılan membran sistemleri, içi boş elyaf (hollow 

fiber) demetlerinin veya düz levha (plate/flat sheet) kasetlerinin birleştirildiği 

ve yerleştirildiği modüller ile birlikte biyolojik tanka daldırılmaktadırlar. 

Kullanılan modüllerin kapladığı alan, sunduğu membran yüzey alanı ve hava 

kanallarının konumlandırılması arıtma sisteminin tasarımına göre değişiklik 

gösterebilmektedir.  

 

1.1. MBR Avantaj ve Dezavantajları 

Klasik aktif çamur sistemlerine etkili bir alternatif olan MBR 

teknolojileri daha düşük karbon ayak izi ile daha yüksek kalitede su arıtımı 

yapabilmektedir. MBR teknolojisi, mevcut arıtma tesislerinin yenilenmesinde 

ve yeni kurulan tesislerde artarak tercih edilmektedir. Dünya üzerinde büyüyen 

bir pazar haline gelen MBR’ler özellikle evsel ve endüstriyel atıksuların 

arıtılmasında yaygınlaşmaktadır. MBR sisteminin klasik aktif çamura kıyasla 

başka avantajları aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır. 

 

• Klasik aktif çamur sistemlerinde genellikle biyolojik oksijen ihtiyacı 

(BOİ) ve azot giderimi hedeflenmektedir. MBR teknolojisini oluşturan 

iki temel kısımdan biri olan aktif çamur, hedeflenen BOİ ve azot 

giderimini çok daha az yer kaplayarak gerçekleştirmektedir.  
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• Klasik aktif çamur sistem performansı son çökeltim tankının 

işletilmesine doğrudan bağlıdır. Katı-sıvı ayrımının yapıldığı son 

çökeltim tankından hem arıtılmış su biyolojik floklardan savaklanarak 

ayrılmakta hem de biyolojik reaktörün ihtiyaç duyduğu aktif 

mikroorganizmalar geri devir edilmektedir. MBR teknolojisi ile katı-

sıvı ayrımında yeni bir tanka ihtiyaç kalmaz. MBR’nin ikinci kısmı 

olan mikrofiltrasyon/nanofiltrasyon ile biyofloklar reaktörde 

kolaylıkla tutulur.  

• MLSS konsantrasyonu klasik aktif çamur sistemlerinde 3-4 g/L 

arasında tutulur. Daha yüksek konsantrasyonlarda çökeltim tankında 

katı-sıvı ayrımında sorunlar ortaya çıkar. MBR ile bu sınırlama ortadan 

kaldırılır. MBR ile MLSS konsantrasyonu 8-15 g/L’ye kadar 

çıkarılarak arıtım kapasitesi arttırılabilir ve yüksek MLSS 

konsantrasyonunda içsel solunum (endojen bozunma) nedeniyle atık 

çamur üretimi azaltılabilir. Ayrıca MBR klasik aktif çamur sistemine 

kıyasla daha uzun SRT’de işletilebilir. 

• MBR’ler, klasik aktif çamur sistemlerine göre daha yüksek MLSS 

konsantrasyonunda çalıştırılabildiklerinden, gerekli hidrolik bekleme 

süresi (HRT) klasik aktif çamur sistemine göre oldukça kısadır.  

• MBR teknolojisi otomasyon ile kontrolü daha kolay olan bir sistemdir. 

Otomasyon ile kullanılabilir olması ve düşük kapasiteli olarak 

tasarlanabilmesi sayesinde küçük yerleşim yerlerinde de kullanılabilir. 

 

MBR’nin sağladığı avantajlar dikkat çekmekte ve yaygınlaşmasında 

etkin rol oynamaktadır. Ancak MBR teknolojisinin önemli dezavantajları da 

vardır. Bunlar;  

 

• Membran temininden dolayı ilk yatırım maliyeti yüksektir.  

• Mevcut haliyle işletilen klasik aktif çamur prosesini MBR 

teknolojisine uyarlanması özel tasarım gerektirir. Özellikle son 

çökeltim tankları konumlandırılmış ve kullanılan bir tesiste mevcut 

tankların kaldırılması çok zor olabilir. Tesis alanının bir kısmının 

kullanılamaması MBR teknolojisine geçişi güçleştirmektedir. Ancak 

yeni prosese dahil edilemeyen tanklar MBR arıtımı öncesinde veya 
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sonrasında farklı bir arıtma teknolojisiyle birlikte kullanılmak üzere 

modifiye edilebilir. 

• Endüstriyel atıksu arıtımında kullanımı nispeten daha azdır. 

Endüstriyel atıksuların toksik maddeler içermesi ve kompleks yapısı 

MBR’nin biyolojik arıtım kısmını etkilediği gibi membranların da daha 

kolay tıkanabilmesine sebep olmaktadır. Bu durum yatırım konusunda 

endişelere sebep olmaktadır. Ancak farklı endüstriyel atıksuların 

arıtımı için MBR teknolojisinin kullanımına yönelik araştırmalar 

devam etmektedir (Qu et al., 2012; Değermenci et al., 2016). 

• Membran tarafından engellenen maddeler membranların yüzeyine 

tutunarak birikmeye sebep olurlar. Birikmeyle birlikte oluşan kirlenme 

ve tıkanma membran işletme akısının azalmasına veya sabit bir akı 

kullanılıyorsa transmembran basıncında (TMP) artışa sebep olur. Söz 

konusu tıkanmalar, membran ömrünü kısaltmasının yanında bakım 

ihtiyacını arttırarak maliyetleri de arttırmaktadır. 

• MBR teknolojisinin uygulanabilirliğini etkileyen en önemli husus 

membran kirliliği ve tıkanma problemleridir.  

 

1.2. MBR Sisteminin İşletilmesinde Dikkat Edilen Faktörler  

MBR teknolojisinin işletilmesin de dikkat edilmesi gereken ve arıtım 

performansının sürekliliği için takip edilen bazı parametreler vardır.  

 

• MLSS konsantrasyonu: Biyolojik reaktördeki karışık sıvı askıda katı 

madde miktarına denir. Aktif çamurdaki mikroorganizma miktarının 

bir fonksiyonu olarak da kullanılmaktadır. MBR sistemlerinde daha 

yüksek MLSS konsantrasyonları sayesinde daha küçük tank 

hacimlerinde arıtım yapılabilmektedir. 

• Çamur yaşı (SRT): Biyolojik reaktörde bulunan toplam MLSS 

miktarının sistemden atılan MLSS miktarına oranıdır. 

Mikroorganizmaların biyolojik reaktörde veya MBR’de kalış süresini 

ifade eder ve genellikle 12-20 gün çamur yaşı tercih edilir. 

• Hidrolik bekleme süresi (HRT): Biyolojik reaktörün toplam 

hacminin sisteme gelen atıksu debisine oranıdır ve arıtılacak atıksuyun 

membran tankında veya biyolojik tankta bekleme süresini ifade eder.  



ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR II | 40 

 

• Akı: Birim membran yüzey alanından birim zamanda süzülen su 

hacmidir. Genellikle L/m2.sa olarak kullanılır. 

• Transmembran basıncı (TMP): Atıksuyun membrandan 

geçirilebilmesi için uygulanan basınca denir. Batık MBR 

teknolojisinde süzüntü için uygulanan vakum basıncıdır. 

• Kritik akı: Membran geçirgenliğindeki azalmayı ifade etmek için 

kullanılan kavramlardan biridir. Başlangıç aşamasında akıda 

azalmaların meydana gelmediği ve üzerine çıkıldığında tıkanmaların 

kısa sürede gerçekleştiği limit akıya denir.  

• Subkritik akı: Kritik akı değerinin altında belirli bir zaman aralığında 

daha az tıkanması beklenen kabul edilebilir akı değeridir.  

• Organik yükleme hızı: Reaktöre giren birim hacim atıksudaki BOİ5 

miktarına denir. 

• Çözünmüş oksijen (ÇO) konsantrasyonu: Atıksudaki çözünmüş 

formda kullanılabilir oksijen konsantrasyonudur. MBR sisteminde 

biyolojik arıtım için minimum 2 mg/L olması istenir.  

 

2. ATIKSU ARITIMINDA GÜNCEL MBR ÇALIŞMALARI 

MBR teknolojisinin verimliliği mikroorganizmaların biyolojik 

faaliyetlerine ve filtrasyonun sürekliliğine bağlıdır. Ancak bazı atıksular 

biyolojik parçalanmaya dirençli bileşikleri içerdiğinden MBR tek başına yeterli 

olmayabilir. Bu durumlarda arıtımın iyileştirilmesi amacıyla; 

 

• Biyolojik arıtım kısmını iyileştirmeye yönelik olarak MBR öncesine, 

• Biyolojik arıtımdan sonra geriye kalan kirleticilerin giderimi için MBR 

çıkış suyuna, 

• MBR arıtımıyla eş zamanlı uygulanmak üzere direkt MBR’nin 

içerisinde ileri oksidasyon prosesleri, elektrokimyasal prosesler, 

filtrasyon, adsorpsiyon ve diğer biyolojik arıtım teknolojileriyle 

birlikte entegre veya hibrit uygulamalar bulunmaktadır. 

 

MBR sistemlerinin biyolojik arıtım performansının ve toplam giderim 

veriminin iyileştirilmesi ve membran kirliliğine de olumlu katkı sağlamaya 

yönelik çeşitli araştırmalar; 
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• İleri oksidasyon tekniklerle entegre ve hibrit uygulamalar, 

• Fiziksel arıtım teknolojileriyle entegre ve hibrit uygulamalar, 

• Biyolojik arıtım modifikasyonları olarak farklı başlıklar altında 

toplanmıştır.  

 

2.1.Kimyasal ve Fiziksel Arıtma Teknikleri  

 

2.1.1. İleri Oksidasyon Prosesleri (AOP) 

AOP, arıtılması zor olan maddelerin hidrojen peroksit (H2O2), ozon (O3), 

elektrooksidasyon (EO), ultraviyole radyasyon (UV), fenton ve kavitasyon ile 

üretilen hidroksil radikalleri (OH•) tarafından oksidasyonunu içermektedir. 

Şekil 3’te çeşitli AOP örnekleri gösterilmekte olup, bu proseslerde yüksek 

reaktif özelliğine sahip radikaller sudaki organik maddelerle reaksiyona girerek 

arıtımı gerçekleştirir.  

 

 
Şekil 3. MBR ile entegre kullanılan ileri oksidasyon prosesleri 

 

İleri 
oksidasyon 
prosesleri 

(AOP)

H2O2

Fenton

Elektro 
kimyasal 
prosesler 

(EC)

Kavitasyon

Ultraviole 
radyasyonu 

(UV)

Ozonlama
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MBR’nin ve AOP’un birlikte kullanımı daha kaliteli çıkış suyu elde 

edilmesini sağlarken daha az kimyasal sarfiyatı ve enerji gereksinimi sağlanmış 

olur. Şekil 3’te gösterilen bu prosesler ile sağlanan avantajlar sayesinde hem 

membran akısında iyileşme sağlanır hem de membran kirliliği azalır.  AOP’lar 

MBR öncesine veya sonrasına olabilecek şekilde entegre veya bazı durumlarda 

eş zamanlı olarak MBR ile birlikte uygulanabilmektedir (Rostam and 

Taghizadeh, 2020). MBR öncesi uygulamalar genellikle biyolojik 

parçalanabilirliği arttırmayı hedeflemektedir. Ancak atıksuyun içerdiği askıda 

katı maddeler AOP kimyasallarının etkili kullanımını olumsuz etkilemektedir. 

MBR sonrasında uygulandığında ise biyolojik arıtıma direnç gösteren 

bileşiklerin son mineralizasyonu için tercih edilmektedir. MBR çıkış suyunun 

askıda katı madde içermemesi AOP’un yüksek etkinliği için daha uygun 

görülmektedir. AOP’un tek başına uygulanmasında ihtiyaç duyulan kimyasal 

madde miktarı ve enerji ihtiyacı göz önüne alındığında daha az kimyasal madde 

veya enerji sarfiyatı avantajı sağlayan MBR ile entegre uygulamaları 

atıksuların arıtımında dikkate alınmaktadır (Neoh et al., 2016). 

Ozon, yüksek oksidasyon potansiyeline sahip bir oksijen türüdür. Kolay 

reaksiyona girmesine rağmen su içerisinde kararlı olmamasından dolayı 

yerinde ve sürekli dozlama ihtiyacı vardır (Barlak et al., 2020). MBR ile entegre 

kullanımı genellikle biyolojik parçalanmaya dirençli organik maddelerden 

kaynaklı renk giderimidir (Nidheesh et al., 2022). Ozonlamanın zeta 

potansiyelini azalttığı ve membran geçirgenliğini iyileştirdiği de fark edilmiştir 

(Borea et al., 2019).  

Zhang et al. (2016) yaptıkları çalışmada toksik özelliği yüksek bir atıksu 

olan maden ocağı atıksularının MBR ile arıtımında ozonlamayla daha etkili bir 

arıtım sağlamıştır. Ozonlama, maden ocağı atıksularındaki toksisiteyi 

azaltırken, biyolojik parçalanmaya dirençli olan bileşikleri de arıtmıştır. Daha 

az toksik bir ortamda MBR mikrobiyal popülasyonunda da değişiklikler 

sağlandığından membran kirliliğini önlemede de olumlu katkısı olmuştur. 

Ozonlama ile MBR öncesi atıksuyun biyolojik parçalanabilirliğinin arttığı da 

belirtilmiştir. Başka bir çalışmada sızıntı suyu arıtımı için MBR öncesinde 

direk ozonlama ve sonrasında ise katalitik ozonlama ile daha yüksek kimyasal 

oksijen ihtiyacı (KOİ) ve amonyum azotu (NH4-N) giderimi sağlanmıştır (Yuan 

et al., 2021). Ozonlamanın MBR öncesinde, fotokatalitik oksidasyonun MBR 

sonrasında kullanıldığı tekstil atıksularının arıtımına yönelik bir araştırma da 
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ise entegre sistem sayesinde deşarj standartlarının kolaylıkla sağlanabildiğini 

belirtmiştir. Ozonlamanın temiz bir teknoloji olması ve herhangi bir çamur 

üretmemesinden dolayı çoğunlukla MBR öncesinde ön arıtım amaçlı tercih 

edildiği çalışmalar literatürde sıklıkla mevcuttur (Sathya et al., 2019; Yuan et 

al., 2021). 

H2O2, tek başına kullanılabilmesine rağmen daha fazla radikal oluşumu 

için diğer oksidasyon kimyasallarıyla karıştırılarak sıklıkla kullanılmaktadır. 

Fenton oksidasyonu, Fe+2 ve H2O2’nin kullanımıyla OH• radikalinin 

üretilmesidir (Ekmekyapar Torun vd., 2020). Etkin fenton oksidasyonunun pH 

2.5-3’ü gerektirmesi ve arıtım sonrasında uzaklaştırılması gereken demir 

çökeleği oluşturması dezavantajıdır. Demir katalizörünün sabit olduğu 

heterojen fenton oksidasyonu veya UV ile birlikte kullanımı kimyasal 

sarfiyatını azaltmaktadır. UV radyasyonu 280 nm dalga boyunda üretilen 

radikallerle oksidasyonu temel alır. UV ışımasının fenton, ozon ve özellikle 

H2O2 ile birlikte kullanımı oldukça yaygındır. Wei et al. (2015) tarafından 

yapılan bir çalışmada, elyaf boyama atıksularına MBR öncesinde fenton 

oksidasyonu uygulayarak toksisitede yüksek oranda azalmanın yanı sıra KOİ 

ve BOİ gideriminde de artış sağladığı bulunmuştur. Ancak fenton 

oksidasyonunun membran materyaline zarar verdiğini fakat bu zararın kritik 

akıda kısa süreli bir değişikliğe sebep olmadığını belirtmiştir. Atık çamur 

miktarında artış sağlamaması ve nispeten daha çevre dostu olması sebebiyle 

Fenton benzeri oksidasyonda araştırmalarda sıklıkla yer almıştır (Giwa et al., 

2021). 

UV ışıması genellikle diğer oksidasyon prosesleriyle birlikte 

kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada ilaç ve kişisel bakım ürünleri 

atıksularının arıtımı için anaerobik-anoksik-aerobik MBR çıkış suyuna 

UV/klor uygulamıştır. UV ve klor dozlamasının mikrokirleticilerin 

gideriminde MBR ile hibrit kullanımı hem toplam atıksu arıtım verimini 

arttırmış hem de MBR sonrasında atıksuyun dezenfeksiyonunu sağlamıştır 

(Ren et al., 2022). 

Kavitasyon, ultrasonik (akustik) ve hidrodinamik olarak farklı şekillerde 

uygulanan çevreci yeni bir teknolojidir. Akustik kavitasyon, düşük ultrasonik 

frekans ile su içinde kabarcıkların (kavitler) oluşması ile başlatılır. Kavitler 

büyüyüp yüksek basınç ve sıcaklığa ulaştığında içe doğru aniden çökelerek 

radikaller oluştururlar. UV’de olduğu gibi kavitasyonda çoğunlukla diğer 
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oksidasyon prosesleriyle birlikte kullanılmaktadır (Rostam and Taghizadeh, 

2020; Taşdemir et al., 2020). Örneğin, ozon ile birlikte kullanıldığında 

ozonlama ve kavitasyonun sinerjik etkisiyle organik maddelerin daha etkili 

arıtımı hedeflenmektedir. Sinerjik etkiyle hem daha az ozon ile daha fazla 

radikal oluşturulurken hem de kavitasyonun sağladığı yüksek gaz sıvı kütle 

transfer iyileştirmesiyle ozonun kütle transferi artmaktadır. Akustik 

kavitasyonun büyük ölçekli kullanımında oldukça pahalı ekipmanlar 

gerektiğinden ozon ve diğer oksidasyon kimyasallarıyla sinerjik avantajları 

farklı araştırmalarda da değerlendirilmektedir. Akustik kavitasyonun 

ölçeklendirme sorunu olmayan diğer bir kavitasyon uygulaması da 

hidrodinamik kavitasyondur (HK). HK’de pompa, vana, orifis, venturi vb. 

daralma yapıları kullanılarak kavitlerin oluşturulması sağlanmaktadır. HK’nin 

fenton, ozon ve H2O2 ile birlikte kullanımı daha avantajlıdır. MBR ile 

kavitasyonun birlikte kullanımı diğer AOP’ine benzer şekilde biyolojik arıtım 

öncesinde ön arıtım ve biyolojik parçalanabilirliğin iyileştirilmesine yöneliktir. 

Artıma çamuru dezentegrasyonunda HK’nin MBR ile birlikte kullanımı da son 

yıllarda araştırılmaktadır.  

Fotokatalitik oksidasyon UV ışımasıyla aktifleştirildiğinde radikal 

oluşturan ve organik maddelerin okside edildiği bir prosestir. Oksidasyon, UV 

veya güneş ışığına maruz kalan metal yüzeyinde elektron çiftlerinin 

oluşmasıyla başlar. Diğer AOP’a nazaran avantajlı görünmesindeki neden, 

ışıma için gerekli enerjinin yaklaşık %50’sinin güneş enerjisinden 

sağlanabilmesidir (Sathya et al., 2019). WO3, TiO2, ZnO, ZnS ve CdS 

fotokatalitik oksidasyonda kullanılan maddelerdendir. Bu maddeler arasından 

araştırmalarda en yaygın kullanılan TiO2, MBR çıkış suyuna fotokatalitik 

oksidasyonun uygulandığı bir çalışmada rafineri atıksularının ultrafiltrasyon 

sonrasında geriye kalan rengin giderimini sağlamıştır. Fotokatalitik 

oksidasyonun membran kirliğini de azalttığını belirtmiştir (Rostam ve 

Taghizadeh, 2020). TiO2’li fotokatalitik sistemlerin yaygınlaşmasında en temel 

sorun, gerçek atıksular da reaksiyon hızlarının çok düşük kalmasıdır. Ayrıca 

fotokatalitik oksidasyonda ortama giren elektronların süperoksit veya 

peroksitler oluşturmasından dolayı oksijen konsantrasyonu azalabilmektedir.   
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2.1.2. Nanopartiküler Katalizörler ve MBR (NP-MBR) 

Nispeten yeni bir diğer uygulama ise NP’nin biyolojik reaktör içine veya 

membran materyaline eklenmesidir. TiO2, Fe2O3 ve ZnO maddeleri sıklıkla 

kullanılan NP’lerdir. Bu tür NP’lerin reaktör içerisinde aktivasyonu için UV 

ışınına ihtiyaç vardır. UV ışımasıyla aktive edildiğinde gerçekleşen 

oksidasyon/redüksiyon reaksiyonları ile biyolojik arıtıma direnç gösteren 

maddelerin ileri arıtımı da gerçekleşmektedir. NP’lerin MBR içerisinde 

konumlandırılması sabit yatak ile veya askıda halde yapılabilir. Şekil 4’de sabit 

ve askıda NP-MBR kullanımının avantaj ve dezavantajları özetlenmiştir (Giwa 

et al., 2021). 

 

 
Şekil 4. NP-MBR askıda ve sabit kullanımının farkları  

 

NP-MBR işletmesinde nanokatalizör maddeler askıda kaldığında 

membran filtrasyonu sayesinde reaktörden kaçması engellenir. NP 

konsantrasyonundaki artış yüzey adsorpsiyonu ile giderimi arttırırken, artan NP 

miktarı UV ışınlarının geçişini engelleyerek bazı NP’lerin aktivasyonunu da 

etkileyebilir (Szymański et al., 2018). Askıda NP-MBR sisteminde 

fotokatalitik reaksiyonun ilk aşamalarında membran filtrasyonu olumsuz 

etkilenebilir ancak kirleticilerin etkili gideriminin başlamasıyla membran 

işletme akısı kararlı hale gelir. Reaksiyonlar sonunda reaktörden ayrılan NP’ler 
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H2O2 ile rejenere edilebilmektedir. Sabit yatak NP’ler ise TiO2 kaplanmış bir 

membran ile veya düz levha membrana entegre Fe2O3 nanodiskleriyle 

oluşturulabilmektedir. Sabit yatak oluşumunda kullanılan diğer materyaller, toz 

aktif karbon (PAC), Fe-PAC, TiO2 veya TiO2 kaplı PAC’dır. Kaplanmış 

membranların, klasik membranlara kıyasla hidrofilikliği arttırmaya ve 

membran kirliliğini azaltmaya yönelik avantajları da vardır.  Sabit NP-MBR 

kullanıldığında NP’lerin yeniden kazanımı için herhangi bir prosese ihtiyaç 

kalmamaktadır. Ayrıca sudan ayrılamayan NP’lerin kirlilik oluşturması 

engellenmiş olur (Giwa et al., 2021). Ancak NP’lerin membran yüzeyine 

sabitlenmiş olması katalitik özellikteki kullanılabilir yüzey alanını azaltması 

giderim verimlerini de etkilemektedir. NP-MBR yaygınlaşmasındaki en temel 

sorunlardan biri kullanılan NP’nin bazı durumlarda reaktörün belirli 

bölgelerine birikmesi ve etkili bir şekilde ayrılamamasıdır. Bir noktaya birikme 

askıda NP’lere özgüdür ve sabit yatak NP’ler ile sorun çözülmüştür. Ancak 

sabit NP’nin farklı dezavantajları vardır. Sabit yatak yerine askıda NP’lerin 

kolay ayrışmasını sağlayacak ve yığılmalarını engelleyecek kaplama/destek 

materyalleri üzerine araştırmalar yapılmaktadır.  

NP’ler oksidasyon amacıyla kullanılmasının dışında sadece membran 

yüzeyinin kaplanması için de kullanılabilir. TiO2 ile kaplanan membranlarda, 

membran katı sıvı ayırma verimini arttırmak ve membran kirliliğini azaltmak 

hedeflenmektedir. Bir çalışmada poliviniliden diflorür (PVDF) membran 

yüzeyi nano TiO2 spreylenerek kaplanmış ve MBR sisteminde kullanılmıştır. 

Çalışmada membran materyalinde %0.75 nano TiO2 bulunmasının membran 

mekanik özelliklerini de etkilediği ve kritik akıda önemli iyileştirmeler 

sağladığı belirtilmiştir (Tavakolmoghadam et al., 2016). 

 

2.1.3. Elektrokimyasal Prosesler ve MBR 

Elektrokimyasal (EC) prosesler MBR ile entegre edildiğinde MBR 

arıtımının yetersiz kaldığı fosfor ve mikrokirleticilerin giderimi sağlanabilir 

(Asif et al., 2020). 

Elektrokoagülasyon (EK) elektrik vasıtasıyla alüminyum veya demir 

iyonlarının elektrotlardan çözülerek yerinde koagülasyonun uygulanmasıdır. 

EK ile anotta metal iyonları oluşurken katotta H2 oluşur ve açığa çıkan gaz 

yüzebilen katıların flotasyonunu hızlandırır. Elektrooksidasyon (EO) ise bir 

veya daha fazladan oluşan elektrot çiftlerine uygulanan elektrik vasıtasıyla 
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organik maddelerin direkt (elektrot yüzeyinde elektrooksidasyon veya 

elektroredüksiyon) veya indirekt (elektrolit içerisinde oluşan kimyasal 

oksidantlar aracılığıyla) oksidasyonudur. İndirgeme reaksiyonları katot 

yüzeyinde gerçekleşirken, oksidasyon reaksiyonları anot yüzeyinde meydana 

gelir. Kirleticiler anot yüzeyine adsorbe olduktan sonra anot yüzeyinde 

doğrudan elektron transferiyle direkt oksidasyon oluşurken, atıksu ortamında 

üretilen OH•, CI•, SO4
•-, O3, H2O2 ve peroksosülfatlar gibi oksitleyiciler ile 

dolaylı oksidasyon gerçekleşir (Yılmaz et al., 2020).  

 EC proseslerle elektriğin MBR sistemine dahil edildiği daha önceki 

çalışmalar kirlilik giderim verimindeki artışın yanında membran kirliliğini de 

azalttığını belirtmiştir (Hosseinzadeh et al., 2015).  EC ve MBR teknolojilerinin 

birlikte kullanımında EC ve MBR farklı reaktörlerde veya aynı reaktörde 

uygulanabilir.  

EC reaktörünün MBR reaktöründen önce uygulandığı sistemler EC-

MBR, EC reaktörünün MBR reaktöründen sonra uygulandığı sistemler, MBR-

EC, EC’nin MBR ile beraber tek reaktörde de düşük voltaj elektriğin 

uygulandığı sistemler ise elektro MBR (eMBR) olarak isimlendirilir.  

EC-MBR ve MBR-EC arıtımı daha yüksek organik madde, azot ve 

fosfor giderimi sağlamaktadır.  

MBR sistemine hibrit EC proseslerinde biyolojik reaktöre elektrik 

uygulamasından dolayı aktif çamurun yapısı da değişmektedir. Bu değişimler 

çözünmüş mikrobiyal ürünlerin (SMP) ve hücre dışı polimerik maddelerin 

(EPS) miktarı, mikrobiyal aktivite, çamur hacim indeksi (SVI), zeta 

potansiyeli, popülasyon çeşitliliği ve flok boyutu üzerinde oluşmaktadır. Ham 

bir atıksudaki maddelerin zeta potansiyeli -25 mV ile -15 mV arasında olduğu 

bilinmektedir. Aktif çamur sisteminde iri flok oluşumu için -8 mV ile 3 mV 

arasında zeta potansiyeli istenmektedir. Aktif çamur flokları genellikle negatif 

yüklüdürler ve EC sisteminde anottan çözünen Fe ve Al iyonları flokların 

negatif yükünü azaltırlar. Azalan negatif yük ile beraber zeta potansiyelinde de 

düşüş meydana gelir. Bir çalışmada, eMBR uygulamasının -25 mV ile -20 mV 

arasındaki olan zeta potansiyelinin -15 mV ile -13 mV arasına indirerek daha 

büyük flok oluşumunu sağladığını belirtilmiştir (Hou et al., 2019). 

EC ile organik maddelerin daha ileri arıtımı sayesinde membranların 

kirlenmesine sebep olan EPS ve SMP’lerin azaltılarak membran yüzeyine 

tutunan kirleticilerin miktarı azalmaktadır. Tıkanıklığa sebep olan kirleticiler 
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elektrokimyasal arıtımın temel mekanizmaları koagülasyon, direkt oksidasyon 

ve indirekt oksidasyon ile uzaklaştırılmaktadır (Asif et al., 2020). Bir çalışmaya 

göre eMBR uygulamasıyla SMP miktarında %9-90, EPS miktarında da %43-

95 oranında azalma ve 1.15 mA/cm2 akım yoğunluğunda %45’e kadar 

membran tıkanma eğiliminin azaldığı bulunmuştur (Borea et al., 2019). SMP 

ve EPS’nin negatif yükü ve EK anodunun çözünmesiyle sulu ortama verilen 

pozitif yüklü Fe ve Al iyonları reaksiyona girerek daha büyük partiküller 

oluşturmuştur. Büyüyen partiküller sayesinde membran yüzeyine 

tutunmalarının engellendiği belirtilmiştir. Başka bir çalışma da ise EO ile 

ortama verilen elektriğin mikrobiyal parçalanmaya sebep olarak SMP miktarını 

arttırabileceği ve istenilenin aksine membran kirlenmesinin hızlanabileceği 

belirtilmiştir. Bir diğer çalışmada ise SMP artışına rağmen EO, membran 

kirlenmesini %15-20 oranında azaltmıştır (Zhang et al., 2015). Kâğıt sanayi 

atıksularının arıtılmasında da termofilik MBR ile entegre EO prosesi 

kullanılmıştır. EO için Ti/SnO2–Sb2O5–IrO2 elektrotları seçilmiştir. Atıksuda 

tüm renk giderilirken KOİ giderim veriminde de artış sağlanmıştır (Qu et al., 

2012). Deri işleme atıksularının arıtıldığı MBR çıkış suyuna 

fotoelektrooksidasyon (MBR-PEO) uygulandığında biyolojik arıtımdan geriye 

kalan biyolojik parçalanmaya dirençli bileşiklerin arıtıldığı belirtilmiştir (Neoh 

et al., 2016). 

EC teknolojisi MBR’yi belirli değerlerde akım yoğunluğuna maruz 

bırakmaktadır. Ancak mikroorganizmalara elektrik uygulanmasında bazı sınır 

değerler vardır. Örneğin, aerobik mikroorganizmalar 0.28-1.14 V/cm’ye 

dayanabilmektedir (Vijayakumar et al., 2015). Aktif çamurda özellikle daha 

yavaş büyüyen nitrifikasyon bakterileri elektrik akımından olumsuz 

etkilenmektedir (Asif et al., 2020). Akım yoğunluğu altındaki 

mikroorganizmaların metabolizmasında ve mikrobiyal çeşitliliğinde 

değişiklikler meydana gelmektedir. Artan akım yoğunluğuyla beraber ölüm 

oranlarında da artış olabilmektedir. Ancak bu artış sadece akım varlığından 

değil EC uygulamasıyla değişen pH’dan da kaynaklanabilir. Elektrik 

akımından farklı türlerin etkilenmesi sayesinde katı sıvı ayrımında problem 

oluşturan ipliksi bakterilerin büyümesi kontrol edilebilir. Ayrıca aktif çamur 

floklarının daha az su tutmasını sağlayarak çamur susuzlaştırma işlemine fayda 

sağlayabilir.  
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2.1.4. Filtrasyon ve Adsorpsiyon Uygulamaları  

MBR çıkış suyunda yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla fiziksel arıtma 

sistemleri de MBR ile birlikte veya hibrit olarak kullanılabilir. Bunlar;  

 

• MBR çıkış suyuna ters osmoz/nanofiltrasyon, 

• Nanofiltrasyon membran biyoreaktör (NF-MBR), 

• Aktif karbon adsorpsiyonu (GAC) şeklinde farklı araştırmalarda 

kullanılmıştır. 

 

NF ve ters osmoz yüksek basınç altında işletilen membran sistemleridir. 

NF organik maddeleri tutabilecek por boyutlarına sahipken, ters osmoz ile 

çözünmüş katılar da tutulabilmektedir. Yatırım ve işletme maliyetleri yüksek 

olması sebebiyle ve kirlilik miktarı yüksek bir atıksularda kullanımı çok sık 

bakım gerektireceğinden tercih edilmemektedir (Liu et al., 2022). 

MBR ile arıtılmış bir atıksudan daha da yüksek çözünmüş organik madde 

giderimi elde etmek için yüksek tutma özelliğine sahip ters osmoz ve NF 

membranları kullanılabilir. MBR sonrası ileri arıtım olarak ikinci filtrasyon 

uygulaması sayesinde yeniden kullanıma uygun bir su elde edilebilir. Arıtılmış 

suyun nasıl değerlendirileceği hangi membran türünün seçileceğini belirler. 

Örneğin, MBR çıkış suyunun yeniden kullanımının söz konusu olduğu bir 

senaryo için ters osmoz membran kullanımı gereklidir. NF ise toplam 

çözünmüş katı miktarını ve suyun sertliğini daha da azaltmaya yönelik tercih 

edilebilir (Sadr and Saroj, 2015). 

Arola et al. (2021), hem arıtılan suyu yeniden kullanmak hem de fosfor 

geri kazanımı için MBR çıkış suyuna iki kademeli NF uygulamıştır. NF ile 

tutulan kalsiyum ve fosforlu maddeler konsantre filtrasyon atığıyla beraber 

çökelme tankında birikmiştir. Artan birikim herhangi bir kimyasal madde 

eklemeden fosfor çökeleği oluşturmuş ve kolay bir fosfor geri kazanımı 

sağlamıştır. Uygulanan NF, atıksuyun KOİ ve toplam organik karbon (TOK) 

giderimini de iyileştirmiştir. Bir diğer çalışmada MBR sonrasına uygulanan NF 

ile çöp sızıntı suyundan %100 renk ve %88 KOİ giderimi sağlanmıştır (Amaral 

et al., 2016). 

NF-MBR sistemi klasik MBR’de kullanılan membranlar yerine NF veya 

düşük basınçlı ters osmoz kullanan sistemlerdir. Klasik MBR’den daha küçük 

por boyutlarına sahip NF-MBR, normalde arıtılmadan çıkacak olan maddelerin 
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reaktörden çıkışını engelleyerek daha uzun alıkonma süresi sunmaktadır. 

Yüksek alıkonma süresi ile daha yüksek oranda biyolojik arıtım 

gerçekleşebilecektir. NF-MBR’nin kullanıldığı bir çalışmada klasik MBR’ye 

kıyasla daha fazla çözünmüş organik maddenin reaktörde kaldığı ve NF-MBR 

sayesinde çıkış suyuna karışmadan biyolojik olarak arıtılabileceği belirtilmiştir. 

Yüksek biyolojik arıtım potansiyeli sunmasına rağmen NF-MBR reaktörde 

tuzluluğun artmasına sebep olmaktadır. Artan tuzluluk biyolojik floklara 

zamanla etki etmekte ve membran kirliliği artabilmektedir (Luo et al., 2014). 

Tuz birikmesine önlem olarak daha farklı bir modül tasarımı yapan Cao et al. 

(2022) hollow fiber demetlerini MBR içerisinde daha serbest bırakmıştır. 

Ultrafiltrasyon MBR’ye kıyasla Cao et al. (2022) NF-MBR ile 

biyopolimerlerin ve bazı humik maddelerin alıkonma sürelerini arttırarak daha 

yüksek KOİ giderim verimi elde etmiştir. Tasarlanan modülün biyoreaktörde 

tuzluluk artışını da geciktirdiğini belirtmiştir. NF membran filtrasyonunda 

reaktördeki biyolojik floklar kısa sürede membran tıkanıklığına sebep olabilir. 

Tıkanmayı önlemek için membran yüzeyinde kesme kuvvetini arttıran yeni 

membran kirliliği kontrolü tekniklerinden faydalanılabilir veya daha düşük 

akılarda işletilebilir. 

Aktif karbon filtrasyonu atıksudan organik madde, koku, renk ve 

mikrokirleticilerin gideriminde etkili olsa da fazla miktarda kirletici içeren 

atıksularda kullanımı maliyetli olmaktadır. MBR’nin biyolojik arıtım ve 

filtrasyon aşamalarının sonunda kullanıldığında atıksudaki organik maddenin 

ve askıda katı maddenin büyük çoğunluğunu tutabilmektedir. Geriye kalan 

kısım içerisinde genellikle biyolojik parçalanmaya dirençli ürünler, inert 

bileşikler ve mikrokirleticiler bulunmaktadır. MBR çıkış suyuna GAC 

uygulanmasıyla bu kirleticiler büyük oranda tutulabilir.  Baresel et al. (2019) 

GAC kullanarak 9 mikrokirleticiyi MBR çıkış suyundan giderebilmiştir.  

 

2.2. Biyolojik Arıtım Teknolojileriyle Entegre Uygulamalar 

MBR’nin önemli bir aşaması biyolojik arıtımdır. Biyolojik arıtım 

konusunda yapılacak değişiklikler ve yenilikler MBR’nin toplam 

performansını doğrudan etkileyecektir. Bağlı büyüme sistemleri, anaerobik 

MBR ve membran biyofilm reaktörü örnek uygulamalardır.  

Bazı arıtım konfigürasyonlarında da filtrasyonun katı sıvı ayrımından 

yararlanma amacıyla MBR’nin diğer biyolojik arıtım teknikleriyle hibrit 
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kullanımları bulunmaktadır. Örneğin, alg ve fotosentetik bakteriler gibi 

ekonomik değeri olan mikroorganizmaların ayrılması veya anaerobik amonyak 

oksidasyonu (anamoks) vb. mikroorganizmanın kaybının engellenmesinde 

MBR kullanılmak istenmektedir. 

 

2.2.1. Bağlı Büyüme Dolgu Malzemeleri ve MBR 

Askıda büyüyen mikroorganizmaların tutunabileceği dolgu 

malzemelerinin MBR içerisinde kullanıldığı sistemler de vardır. Akışkan 

yatak-hareketli yatak olarak da adlandırılan bu MBR teknolojisinde geleneksel 

dolgu malzemeleri de bulunmaktadır. MBR teknolojisinin dolgu malzemesiyle 

birlikte kullanıldığı sistemlerin farklı adları bulunabilir. Bunlar; 

 

• Dolgu malzemesinin direkt MBR’nin içinde olduğu sistem biyofilm 

membran biyoreaktör (Bf-MBR veya MBMBR) olarak, 

• Dolgu malzemesinin ve membranların farklı reaktörlerde olduğu 

sistem hareketli yatak biyofilm reaktör-membran biyoreaktör (MBBR-

MBR) olarak,  

• MBR’den MBBR’ye aktif çamur geri devrinin varlığında ise sabit aktif 

çamur sistemine entegre sabit film reaktörü ve membran biyoreaktör 

birleşimi (IFAS-MBR) olarak adlandırılır. 

 

Sıklıkla kullanılan bir dolgu malzemesi K-series AnoxKaldnes polimerik 

ürünleridir. Polimerik ürünlerin sahip olduğu farklı boyutlar ve geometriler 

farklı yüzey alanı sunmasının yanı sıra üzerinde oluşan biyofilmlerin kalınlığını 

kontrol eder. Uygun tutunma yüzeyine sahip dolgu malzemeleri yavaş büyüyen 

kültürlerin gelişimine de olanak sağlar (Deng et al., 2022). Ancak dolgu 

malzemesi içerisinde anaerobik şartlar tam olarak sağlanamamakta ve fosfor 

gideriminde ek önlemler gerektirmektedir. Hareketli dolgu malzemesi reaktör 

içerisinde bir diğer avantajı da hareket halindeyken membranların yüzeyine 

çarparak membran yüzeyinde biriken kirliliği sıyırabilmesi ve azaltabilmesidir.  

Dolgu malzemesi olarak kullanılan gözenekli süngerler polimerik 

olanlara nazaran daha etkindir. Gözenekleri arasında daha fazla 

mikroorganizma barındırabilmesi ve sünger yapısı gereği suyun süzülebilmesi 

organik maddelerin kullanımını da hızlandırır. Ayrıca nitrifikasyon 

bakterilerinin gelişimini de destekleyerek amonyak azotu giderimini arttırır. 
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Sünger kalınlığına bağlı olarak oluşan aerobik ve anoksik bölgeler eş zamanlı 

nitrifikasyon ve denitrifikasyona olanak sağlar. Derinlerde oluşabilecek 

anaerobik bölgelerde ise fosfor giderimini arttırır. Ancak sünger malzemelerin 

zamanla biyolojik bozunmaya uğramaları ile kullanım ömürleri azalır.  

Dolgu malzemesi olarak kullanılan toz aktif karbon ve granül aktif 

karbon MBR içerisine eklenerek hem mikroorganizmaların tutunabileceği 

yüzey sağlanmakta hem de arıtıma katkıda bulunmaktadır. Ancak aktif 

karbonun tutma kapasitesinde zamanla azalma olmaktadır.  

Biyokömür (biyoçar), son yıllarda ortaya çıkmış tarımsal atıklar, alg 

çamuru, bitki, gübre ve aktif çamurun işlenmesiyle oluşturulan aktif karbon 

alternatifi bir dolgu malzemesidir. Kullanıldığında SMP, EPS, kolloidler ve 

çözünmüş bileşikleri adsorpsiyon ile azaltabilmektedir. Diğer dolgu 

malzemelerinde olduğu gibi çamurun reaktörde tutunmasına katkı sağlarken 

mikroorganizmaların kolonileşmesine de yardımcı olarak membran kirliliğini 

geciktirebilir (Chen et al., 2020a). 

Biyoarttırıcı (biyoagümentasyon), bazı özel bakteri gruplarının özel 

dolgu malzemelerine sabitlenmesiyle oluşturulmuş dolgu malzemeleridir. 

Ceviz kabuğu, deniz kabuğu, grafen oksitli jel boncuklar, özel kapsüller 

biyoagümentasyonda kullanılan maddelerdendir. Dolgu malzemesine 

yerleştirilen kültür sayesinde yüksek tuzluluğa ve şok yüklemelere daha 

dayanıklı olması beklenmektedir. MBR ile birlikte kullanımında membran 

yüzeyindeki kekin daha büyük partiküllerle oluşmasını sağlar ve gözeneklerin 

tıkanmasını kek direncini arttırarak azaltır (Deng et al., 2022). 

 

2.2.2. Membran Biyofilm Reaktörü (MBfR) 

MBfR gaz geçirgenliği olan bir membran ile gaz formunda substratın 

membran yüzeyinde tutunmuş mikroorganizmalar tarafından kullanılabildiği 

nispeten yeni arıtım teknolojileri arasındadır. Klasik filtrasyon klasik-tam akışlı 

(dead-end) veya çapraz akışlı (cross-flow) olarak işletilebilen MBfR’ler 

genellikle H2 ve O2 saf gazları kullanıldığından klasik hava kabarcıklı 

havalandırmaya göre çok daha etkili gaz transferi sağlar (Bera et al., 2021). 

MBfR’de temel fark ihtiyaç duyulan gazın membran iç yüzeyinden basınçla 

reaktör içerisine verilmesidir. Klasik filtrasyondan bir diğer fark olarak da 

hollow fiber membran demetlerinin reaktör içerisindeki uç kısımları 

kapatılarak gazın tamamının reaktöre beslenebilmesidir. Membran dış 
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yüzeyine tutunmuş mikroorganizmalar klasik MBR’deki gibi kaba hava 

kabarcıkları içerisindeki gaza ulaşmakla zaman kaybetmez. Membran iç 

kısmından gelen gaz, kısa sürede mikroorganizmalar tarafından 

kullanılabileceğinden yüksek gaz kullanım verimlerine ulaşılabilir. Ancak bu 

sistemde kaba hava kabarcıklarının kullanıldığı havalandırmanın olmaması 

reaktörde yeterli karışımın sağlanmasında su sirkülasyonu ihtiyacını doğurur.  

MBfR’ler hidrojen temelli (H2-MBfR) veya oksijen temelli (O2-MBfR) 

olarak ikiye ayrılırlar. H2-MBR bazı mikroorganizma toplulukları tarafından 

kullanılabilmektedir. Hidrojen temelli sistemler biyolojik arıtımda geçmiş 

yıllarda da kullanılmış ancak hidrojen gazının çözünürlüğünün düşük olması 

sebebiyle enerji gereksinimi yüksek olmasından yaygınlaşmamıştır. H2-MBfR 

ile hidrojen gazı saf halde reaktöre verilmesiyle mikroorganizmalar tarafından 

daha kolay kullanılabilmektedir. Oksijen temelli sistemlerde membran dış 

yüzeyine tutunmuş mikroorganizmalar arasında aerobik, anoksik ve anaerobik 

bir tabakalaşma oluşur. Klasik biyofilm tabakalaşmasından farklı olarak O2-

MBfR’de oksijen biyofilm tabakasının en altından gelmesi MBfR’ye özgü bir 

tabakalaşmanın oluşumunu sağlar. Ayrıca MBfR’de, atıksularda sülfat ve 

fosfat varlığına bağlı olarak hidrojen ve indirgenmiş kükürdü enerji kaynağı 

olarak kullanabilen ototrofik bakteriler tarafından ototrofik denitrifikasyon da 

gerçekleşebilir (Li et al., 2022). 

MBfR teknolojisinin işletilmesinde saf gaz uygulamasındaki basınç ve 

hollow fiber membran demetlerinin sıklığı reaktör içerisinde hem kirlenmeyi 

hem de tıkanmayı etkilemektedir. Membranlara içeriden basınçlı gaz 

uygulanması da nispeten daha dayanıklı membran yapılarını ve modülleri 

gerektirmektedir. 

 

2.2.3. Anaerobik MBR (AnMBR) 

Anaerobik membran biyoreaktör (AnMBR) aerobik atıksu arıtımına 

önemli bir alternatif oluşturmuş bir sistemdir. Kirlilik yükünün çok fazla 

olduğu atıksularda zaten yüksek olan aerobik havalandırma maliyetleri daha da 

artmakta ve yetersiz kalmaktadır. AnMBR düşük enerji gereksinimi ve düşük 

atık çamur üretimiyle aerobik arıtıma göre avantajlıdır. Tesisin ihtiyaç duyduğu 

enerjinin arıtmada üretilen metandan (CH4) karşılanabilmesi de bu konuda 

araştırmaların artmasını sağlamıştır. Ancak AnMBR’nin membran kirlenmesi 

ve çözünmüş CH4’ün geri kazanımı konusunda önemli sorunları vardır. 
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MBR’nin batık olarak konumlandırılmasının membran kirliliğini arttırdığı da 

düşünülmektedir. Aerobik batık MBR’de olduğu gibi yüksek miktarda kaba 

havalandırma yerine membran kirliliği kontrolü için biyogaz kullanılır. 

Organik maddelerin ayrışmasıyla oluşan CH4’ün gaz formunun toplanması 

kolaydır ancak sıvıda çözünmüş CH4’ün kazanımı güçtür. Çözünmüş formdaki 

CH4 kaybı toplam gazın %50’si kadar olabilmektedir. Hollow fiber membran 

kullanılarak metanın sıvı fazdan gaz faza transferi de mümkündür. Çözünmüş 

CH4’ün geri kazanım verimini arttırmak için de AnMBR araştırmaları devam 

etmektedir.  

 

2.2.4. Fotosentetik Bakteri ve MBR 

Fotosentetik bakteriler (PSB), atıksuların arıtılması ve eş zamanlı olarak 

faydalı bakteri üremesinin sağlanabildiği nispeten yeni bir arıtma teknolojisidir. 

PSB doğada toprakta ve denizlerde bolca bulunan en ilkel canlılardandır. Esnek 

metabolizmaya sahip olan PSB’ler fakültatif özellikleri sayesinde ışıklı 

anaerobik veya karanlık aerobik şartlarda organik bileşikleri, sülfitleri ve 

amonyağı kullanarak çoğalabilirler. Aslında 1960’lı yıllardan itibaren zeytin 

karasuyu, soya işleme, süt, palm yağı ve kesimhane atıksularında kullanılmış, 

KOİ, fosfat ve nitrat gideriminde etkin sonuçlar vermiştir (Lu et al., 2013). 

Yüksek protein içermesinin yanı sıra tarımsal alanda ek gübre olarak kullanımı 

ve hayvan yemi olabilmesi gibi faydalı yeniden kullanımı mümkündür. Doğal 

renk maddesi olan karotenoid içermesiyle gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde 

de ihtiyaç duyulmaktadır (Chen et al., 2020b). Özellikle toksik madde 

içermeyen atıksular kullanılarak PSB kültürleşmesi ve ayırma çalışmaları 

yapılmaktadır.  

PSB’ler tek başına arıtım için yeterli değildir. Flokülasyona dirençli ve 

küçük boyutlarda olduğundan kendiliğinden kolayca çökelemezler ve 

atıksudan ayırma konusunda problem oluştururlar. PSB’ler MBR ile birlikte 

katı sıvı ayrımında daha etkili olabileceğinden dolayı kullanılmaktadırlar. 

PSB’lerin aerobik/anaerobik MBR’ler ile kullanılmasının temel sebepleri 

arasında yararlı biyokütlenin filtrasyon ile geri kazanımının sağlanması ve ek 

arıtım ile daha yüksek verimde arıtmanın yapılabilmesidir. Ultrafiltrasyon ile 

kolaylıkla ayrılarak konsantre edilebilecek PSB’ler, MBR teknolojisiyle 

birlikte deşarj standartlarını sağlayacak düzeyde arıtım gerçekleştirebilir.  
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PSB’lerin değişen ışık ve oksijen şartlarında farklı metabolik yolları 

izlemektedir. Yang et al. (2018), PSB-MBR ışıklı aerobik şartların diğer PSB-

MBR şartlarına (ışıklı anaerobik, karanlık aerobik ve doğal ışıklı mikro 

aerobik) kıyasla daha yüksek KOİ giderdiğini ve daha fazla biyokütle ürettiğini 

belirtmiştir. Pilot ölçekli PSB-MBR kullanarak bira atıksularının arıtımını ve 

PSB kültüründeki uzun süreli değişimleri takip eden Peng et al. (2018), 

çalışmasında KOİ ve amonyak azotu gideriminde de %95 üzerinde verim 

sağlamıştır. MBR’nin sunduğu alıkonma sayesinde farklı bakteri 

popülasyonları da reaktörde geliştiğini belirtilmiştir. Lu et al. (2013), PSB-

MBR konfigürasyonu için ışıklı anaerobik, doğal ışıklı mikro aerobik ve 

karanlık aerobik şartları kullanmıştır. Doğal ışıklı mikro aerobik ortam için gün 

ışığından faydalanırken, gün ışığı olmadığında ise reaktörün ÇO seviyesini 0.5-

1 mg/L’de tutmuştur. Karanlık aerobik şartlar için ise reaktörü siyah bezle 

kaplayarak 2 mg/L ÇO seviyesinde havalandırmıştır. Doğal ışıklı mikro 

aerobik reaktör ile PSB’lerin %99.5’ini MBR ile geri kazanabilmiştir. Ayrıca 

PSB’lerin flok oluşturmaması ve düşük EPS’ye sahip olması, kullandığı 

membranların daha az kirlenmesini sağlamıştır. Membran ayrımı ile konsantre 

hale getirilebilen PSB’ler balık yemi ve tarımda direkt ham madde olarak 

kullanılabileceğinden oluşan biyokütle çamuru ikincil bir kirlilik 

oluşturmamaktadır (Lu et al., 2013). 

 

2.2.5. Alg Reaktörü 

MBR sistemlerinin en önemli enerji gereksinimi aerobik 

mikroorganizma metabolizması ve kirlilik kontrolü için kullanılan 

havalandırmadır. Hava gereksinimlerini minimize etmek üzere anaerobik 

mikroorganizmalar ile birlikte membran filtrasyonu kullanılarak anaerobik 

membran biyoreaktörler (AnMBR) ortaya çıkmıştır. Anaerobik 

mikroorganizmalar organik maddeyi parçalayarak biyogaz üretirler ve 

biyogazdan da enerji elde edilebilir. AnMBR çıkış sularının içerdiği amonyak 

ve fosfattan dolayı ek arıtıma ihtiyaç duyarlar. Bu çıkış sularının arıtımında alg 

reaktörleri kullanılabilir (Yang et al., 2022). Alg metabolizması gereği 

amonyum ve fosfatı yeni hücreleri için eş zamanlı olarak kullanabilmektedir. 

Alg reaktöründe fotosentez gerçekleştiğinde pH yükselecektir. Yükselen pH 

geride kalan fosfatın çökelerek ayrılmasına, amonyumun ise amonyağa 

dönüşerek buharlaşmasını sağlayacaktır. AnMBR çıkış suyundaki amonyak ve 
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fosfat birikimi sorunu böylelikle çözülebilecektir. Alglerin kullanımındaki 

temel sorunlardan biri alglerin kolay çökelmemesidir. Alglerin çökelme 

problemi MBR’ın sunduğu etkin ayırma ile çözülebilir.  

 

2.2.6. Anamoks ve MBR 

Yüksek amonyak azotu konsantrasyonuna sahip atıksuların arıtılmasında 

klasik azot giderimine alternatif anaerobik amonyak oksidasyonu (anamoks), 

daha düşük enerji gereksinimine sahip olmasından dolayı araştırmalara konu 

olmuştur. Ancak oldukça yavaş çoğalan anamoks bakterilerinin biyolojik 

reaktör içerisinde yeterli sayıda tutulması ek mekanizmalar gerektirmektedir. 

Etkili katı sıvı ayrımı avantajı sayesinde MBR’nin anamoks bakterileriyle 

birlikte kullanımı araştırmalarda yer almıştır. Ancak anamoks bakterilerinin 

membran tıkanıklığını arttırdığına yönelik bulgular da vardır.  Bir çalışmada 

anamoks başlangıç evresini işletmede oluşabilecek problemlerden 

etkilenmemesi için sabit dolgu malzemeleri kullanılmış ve membran 

tıkanıklığının düşük seviyede kaldığı belirtilmiştir (Zhang et al., 2022). 

MBR teknolojisi, etkin katı sıvı ayrımı ve yüksek kalite çıkış suyu eldesi 

ile atıksu arıtımında kendini göstermiştir. Arıtılmış atıksuların yeniden 

kullanımında ve enerji kazanımında da büyük avantajlar sağlayan MBR’nin 

geliştirilmesi için yeni ve çevreci fiziksel, kimyasal ve biyolojik teknolojilerle 

birlikte entegre ve hibrit kullanımına yönelik araştırmalar devam etmelidir. 
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GİRİŞ 

Membran biyoreaktör (MBR) teknolojisi, geleneksel aktif çamur 

sistemlerine kıyasla etkili katı-sıvı ayrımı sayesinde daha yüksek kalitede 

arıtılmış su üretmektedir. Atıksu arıtımındaki etkinliğinin kendini kanıtlamış 

olması ve membran teminindeki kolaylıklar da MBR’nin yaygınlaşmasını 

hızlandırmıştır (Tuluk et al., 2022). Ancak MBR’nin daha geniş alanlarda 

kullanımını etkileyen en önemli husus günümüzde de halen devam etmekte 

olan membran kirliliği ve tıkanma problemleridir. 

 

1. GENEL BAKIŞ 

Membranın katı-sıvı ayrımındaki performansının olumsuz değişimi 

membran kirliliği olarak tanımlanırken, tıkanma membran porlarının 

kapanması ve membran geçirgenliğindeki azalmadır. Membran kirlenmesiyle 

transmembran basıncı (TMP) artar ve membran işletme akısı zamanla azalır. 

MBR tesisinin işletilmesinde harcanan enerjinin %30-70’i kirlenmeye bağlı 

TMP artışından kaynaklanmaktadır (Asif and Zhang, 2021). 

Membranların kirliliği üzerine yapılan araştırmalar öncelikli olarak 

membran kirliliğinin tanımlanmasına yöneliktir. Membran kirlenmesini 

etkileyen faktörler; 

 

• Atıksu karakterizasyonu, 

• Sıcaklık, 

• Çözünmüş oksijen (ÇO) konsantrasyonu, 

• pH ve toksisiste, 

• Havalandırma, 

• Hidrolik alıkonma süresi, 

• Çamur yaşı, 

• Membran yüzey karakteristiği (hidrofobiklik), 

• Membran tipi, 

• Membran akısı, 

• Membran modülü geometrisi ve konfigürasyonudur. 

 

Membran kirliliğine etki eden faktörler MBR’de ki mikroorganizmaların 

faaliyetlerini de etkileyerek aktif çamur floklarında değişikliklere sebep olur. 
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Şekil 1’de değişen işletme şartlarına bağlı olarak biyokütlede farklılık 

gösterebilecek karakteristik özellikler gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Membran kirliliğine bağlı olarak biyokütlenin karakteristik özelliklerindeki 

değişiklikler 

 

Membranlarda tıkanma kaynağı organik, inorganik veya biyolojik 

olabilir. Normalde arıtma performansını aniden etkileyebilecek tıkanma hemen 

gerçekleşmez. Membran işletme şartlarına ve süresine bağlı olarak farklı TMP 

artış aşamaları bulunur. İlk başlarda işletme akısının uygulanmasıyla temiz 

suya kıyasla düşük ölçekte ani bir TMP artışı olur. İkinci kısımda TMP artışı 

zamanla orantılı olarak yavaşça yükselir ve ikinci kısımda MBR kontrol 

teknikleri uygulanarak membran uzun süre işletilebilir. Son kısımda ise TMP 

üssel olarak aniden üst seviyelere yükselir ve membranın kirlendiği kabul 

edilir. 

Membran kirliliği kontrolünün etkili yapılabilmesi için membran 

kirlenmesi ve tıkanma mekanizması konusunda yeterli bilgi birikimine ihtiyaç 

vardır. Kirliliğin iyi anlaşılması kontrol tekniklerinin kabul edilebilir maliyette 

ve uygulanabilir olması açısından oldukça önemlidir. 

Membran kirlenmesine sebep olan temel kirleticilerin hücre dışı 

polimerik maddeler (EPS) ve çözünür mikrobiyal ürünler (SMP) olduğu kabul 

edilir. EPS ve SMP, biyoflokların yapısında ve hücre duvarlarında protein, 

karbonhidrat, DNA, lipid ve humik bileşikler şeklinde bulunmaktadır ve aktif 

çamur içerisinde atıksuya kıyasla çok daha fazla EPS ve SMP bulunur. Aktif 
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çamur içerisindeki miktarı da mikroorganizma faaliyetleriyle ilişkili olup 

işletme koşullarına bağlı değişmektedir. 

 

1.1. Hücre Dışı Polimerik Maddeler (EPS) 

EPS’lerin içeriğinde organik maddeler, polisakkaritler, proteinler, 

nükleik asitler, lipidler, humik bileşikler ve üronik asit vb. bulunur. 

Mikrobiyolojik anlamda hücre birleşmesi, toplanması, granülleşme, kimyasal 

bozunma, biyolojik bozunma, hücreler arası iletişim, biyofilm yapısı ve ağır 

metal toksisitesi gibi konularda önemli rol üstlenirler. EPS’nin aynı zamanda 

aktif çamur floklarının fizikokimyasal özellikleri açısından önemli olduğu 

kabul edilir. Flok yapısının, flok yükünün, flokülasyon mekanizmasının, 

çökelebilirlik ve susuzlaştırma gibi çamur özelliklerinin belirlenmesinde de 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Birçok araştırmacı EPS’yi çözünür ve 

bağlı şeklinde iki tip olarak tanımlamıştır. Çözünür olan aktif çamurun sıvı 

kısmında ortaya çıkarken bağlı olanlar ise çamur floklarında bulunur. Bağlı 

EPS literatürde bazı araştırmacılar tarafından sıkı ve gevşek bağlı EPS olarak 

ayrılmıştır. Katı yüzeylerine sıkı bağlanmış olanlara sıkı bağlı (tightly bound, 

TB) EPS, çamur flokları arasında serbestçe hareket eden jelimsi ve balçık 

kıvamında ya da çözünür halde olanlara ise gevşek bağlı (loosely bound, LB) 

EPS denir. LB-EPS kısmı için çözünür EPS veya SMP tanımları da yapılmıştır 

(Domínguez et al., 2010). 

 

1.2. Çözünür Mikrobiyal Ürünler (SMP) 

SMP, substratın parçalanma süreci ve biyokütle bozulması gibi 

faaliyetler sonucunda ortama salınan organik bileşikler topluluğudur. Toplam 

SMP değerinin yaklaşık %20’si bilinmeyen karmaşık içeriğe sahip EPS’lerden 

oluşur. SMP, literatürde iki farklı kategoriye ayrılmış olarak da görülebilir. 

Bunlar; bakteri hücreleri tarafından besin metabolizması esnasında oluşup 

dışarıya atılan kullanımla ilişkili ürünler (UAP) ve hücre duvarı parçaları, 

özellikle de EPS içeren biyokütleyle ilişkili ürünlerdir (BAP) (Kunacheva and 

Stuckey, 2014). 

Biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin çıkış suyu kimyasal oksijen 

ihtiyacının (KOİ) büyük çoğunluğunu EPS ve SMP oluşturur. Bu tesislerde 

giriş KOİ’sinin en az %2’si çıkış suyunda SMP formundadır. Aslında SMP 

biyolojik olarak parçalanabilir bileşenlerden oluşmaktadır. Ancak bir kısım 
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bileşenler kolay parçalanabilir özellikte olmadıklarından çok uzun alıkonma 

sürelerine ihtiyaç duymaktadır. Aktif çamur atıksu arıtma tesislerinde 

biyoreaktördeki SMP konsantrasyonu, çamur çökelebilirliğini ve 

susuzlaştırılmasını etkilemektedir. Biyoreaktördeki mikrobiyal popülasyon 

yapısını değiştirici etkisi olan SMP, MBR’de de membran yüzeyinin 

tıkanmasına sebep olur (Kunacheva and Stuckey, 2014). 

Membran kirlenmesi membran materyalini farklı kademelerinde 

gerçekleşebilir. Bunlar yüzeysel kirlilik ve membran porlarının dolması 

şeklinde dahili kirliliktir. Yüzeysel kirlenmenin kontrolü nispeten daha 

kolaydır ve konsantrasyon polarizasyonu ile ilişkilidir. Atıksu içerisindeki 

partikül konsantrasyonunun biyolojik tankın bazı kısımlarında azalıp, membran 

yüzeylerine doğru artmasına konsantrasyon polarizasyonu denir. Membran 

yüzeylerine yakın bölgedeki konsantrasyon artışı ile atıksuyun viskozitesi de 

değişmektedir. Artan viskozite membran çevresindeki akış hızını giderek 

azaltmaktadır. Partikül maddelerin birikmesi ve azalan akış hızı membranların 

geçirgenliğini de etkileyerek kısa sürede tıkanmalara sebep olmaktadır. 

MBR kirliliğinin kaynakları araştırılırken kirliliğe ve tıkanmaya sebep 

olan maddelerin de sınıflandırılması yapılmıştır. 

 

 

Şekil 2. Membran kirliliğinin sınıflandırılması 

 

Membran kirlenmesi kontrol edilmediğinde artarak membranın 

tıkanmasına sebep olur. Membran tıkanma türleri geri dönüştürülebilir tıkanma 

ve geri dönüştürülemeyen tıkanma şeklindedir. Geri dönüştürülebilir tıkanma, 
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membran yüzeyinde biriken kek tabakasından kaynaklıdır ve dinlendirme, geri 

yıkama gibi fiziksel yöntemlerle giderilebilir. Geri dönüştürülemeyen tıkanma 

ise membran porlarına yerleşmiş kirliliklerden (EPS-SMP) kaynaklıdır ve 

fiziksel temizleme yöntemleri giderilmesinde yeterli değildir. Membran 

üzerinde yağ, protein, karbonhidrat ve minerallerin birikmesiyle kaybolan 

geçirgenliğin bir kısmı bakıma alınarak mekanik veya kimyasal temizleme ile 

belirli oranda geri kazanılabilir. Ancak membranda meydana gelen geri 

dönüştürülemeyen tıkanmanın tamamı giderilemez ve membranın temiz sudaki 

ilk geçirgenlik performansıyla bakım yapıldıktan sonraki geçirgenliği arasında 

kayıp oluşur. Bu fark geri kazanılamayan tıkanma olarak tanımlanabilir 

(Bagheri and Mirbagheri, 2018). 

Biyolojik tıkanma diğer organik ve inorganik tıkanmalarla birlikte 

kontrolü en zor olan tıkanmadır. Biyolojik tıkanmaya EPS ve SMP sebep 

olmaktadır ve EPS membran yüzeyinde biyofilm oluşumunu tetikleyerek 

tıkanıklık oluşturmaktadır. EPS’den kaynaklı tıkanıklık çoğunlukla geri 

dönüştürülebilir tıkanıklıktır ve geri yıkama veya kimyasal yıkama 

prosedürleriyle giderilebilir. SMP ise mikroorganizmaların metabolik 

faaliyetleriyle birlikte ortama salınan ve aynı zamanda hücre parçalanmasından 

geriye kalan maddelerden oluşur. SMP kaynaklı membran tıkanıklığı geri 

dönüştürülemeyen tıkanıklıktır ve membran değişim sıklığını da etkiler. 

MBR’de membran kirliliğine sebep olan faktörlerin, kirlilik türlerinin, 

oluşum mekanizmasının ve derecesinin anlaşılır olması kirlilik kontrolü 

yöntemleri için önemlidir. Kirlilik kontrolü için uygulanan klasik yöntemler 

hali hazırda kullanılmaktadır. Membranların kirlenmesini ertelemek ve bakım 

sıklığını azaltmak için kullanılan; 

 

• Membran yüzeyine paralel kaba kabarcıklı havalandırma uygulaması, 

• İşletme akısının düşük tutulması, 

• İşletme esnasında filtrasyon ve dinlendirme evrelerindeki değişiklikler, 

• Arıtılan suyla geri yıkama,  

• Flokülasyon ve farklı flok yapıcıların ilavesi, 

• Filtrasyon ve geri yıkama senaryoları, 
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• Membranların sistemden ayrılıp mekanik temizlenmesi ve/veya 

kimyasal yıkama işlemine tabi tutulması vb. gelenekselleşmiş kirlilik 

kontrol yöntemleridir.  

 

Bu yöntemlerden kaba hava ile havalandırma arıtım için gerekli enerji 

ihtiyacını %30-70 oranında arttırmaktadır.  Düşük akıda işletme ise atıksu 

miktarına ve atıksu üretim sıklığına bağlı olduğundan her işletme tarafından 

uygulanamamaktadır. Sistemin devre dışı bırakılıp mekanik ve/veya kimyasal 

temizleme uygulanması ise iş gücü gerektiren geçici bir çözümdür.  

Tüm uygulamalara rağmen membranlarda geri dönüşümü olmayan 

tıkanmanın artmasıyla membranların değişimi gerekmekte ve ek maliyete 

sebep olmaktadır. Bu sebeple membran kirliliğini kontrol etmeye yönelik 

yenilikçi yaklaşımlar üzerine araştırmalar artmıştır. Son yıllarda yapılan 

araştırmalar genellikle; 

 

• Geleneksel kontrol tekniklerinin iyileştirilmesine yönelik uygulamalar, 

• Farklı özel MBR modül tasarımları ve membran modifikasyonları, 

• Fiziksel/ ve/veya kimyasal arıtma teknikleriyle entegre ve hibrit 

uygulamalar, 

• Biyolojik yeni uygulamalar vb. başlıklar altında toplanmıştır. 

 

2. MBR Kirliliği Kontrolü Çalışmaları 

Membran kirliliği kontrolü çalışmalarının kıyaslanmasında genellikle 

zamana bağlı TMP değişimi takip edilerek kıyaslama yapılmaktadır. TMP 

değişimine bağlı uzun süreli işletmede kullanılabilecek akının tespiti için kritik 

akının kullanıldığı görülmektedir. Kritik akı, TMP basıncının daha önce ifade 

edildiği gibi üssel şekilde artarak aniden yükselmesidir. Bu akı değerinde 

membran hızlı bir şekilde tıkanmaya maruz kalmaktadır. Kritik akının tespiti 

için başlangıçtaki basınç değişimi, membran geçirgenliği ve her kademe için 

ortalama TMP’nin değerlendirmeye dahil edilmesi gerekmektedir. Literatürde 

tanımlanan bir diğer ifade ise subkritik akıdır. Subkritik akı veya sürdürülebilir 

akı değeri membran tıkanmasına maruz kalmadan filtrasyon işleminin uzun 

süre boyunca gerçekleştirilebileceği akıdır. Kritik akının altında olan 

sürdürülebilir akı, % kritik akı olarak da ifade edilebilmektedir (Altaee et al., 

2009). 
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Kritik akının tespiti için kademeli akı artışı uygulanır ve her kademede 

sırasıyla Eşitlik 1 ve Eşitlik 2 yardımıyla bulunan akı-TMP değerleri grafiği 

çizilir. Kritik akının altında kalan akı değerlerinde zamana bağlı akı artışında 

lineer ilişki vardır. Dolayısıyla kritik akı lineerliğin bozulduğu akı değerini 

temsil etmektedir (Bilad et al., 2012). 

 

DV
Akı (J)=

A.Dt
       (1)  

J
Membran geçirgenliği (L)=

TMP
    (2) 

 

Burada; V süzüntü hacmini (L), t filtrasyon süresini (sa), A membran 

yüzey alanını (m2) ve TMP trans membran basıncını (Pa) ifade etmektedir.  

 

2.1. Geleneksel Kontrol Tekniklerinin İyileştirilmesi 

Havalandırma ile membran yüzeyinde konsantrasyon polarizasyonu 

azaltılarak membran kirliliği kontrol edilmektedir. Zaten havalandırma 

biyolojik arıtımda hem flokların karışımı hem de biyokütleye oksijen sağlamak 

için kullanılmaktadır. Membran kirliliğinin kontrolü için yapılan 

havalandırmada kaba kabarcıklar tercih edilmektedir. Kaba kabarcıkların 

reaktöre beslenmesiyle türbülans oluşturulur. Meydana gelen türbülans 

membran yüzeyine kesme kuvveti uygular. Membran yüzeyinde oluşan kesme 

kuvveti, membran kirliliğinin giderilmesinde ve kontrolünde etkilidir. Hava 

kabarcıklarıyla membran kirliliğini kontrol imkânı veren türbülanslı akışın 

yüksek enerji gereksinimini azaltmak amacıyla hava debisinin, havalandırma 

yapısının ve havalandırma ekipman tipi de yapılan araştırmalarda yer 

almaktadır (Bagheri and Mirbagheri, 2018). 

Havalandırmanın MBR tesisinin enerji gereksiniminin büyük bir kısmını 

oluşturduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, daha az hava debisi ile etkili 

havalandırma her tesis için önemlidir. MBR işletmesinde uygulanan 

havalandırma için kritik bir değerin olduğu bulunmuştur. Bu kritik değer 

altında yapılan havalandırma esnasında membran filtrasyon direnci yüksek 

kalmaktadır. Kritik değerin üzerine çıkıldığında ise membran yüzeyine 

partiküllerin yerleşmesi zorlaşmakta ve membran filtrasyon direnci 
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kırılmaktadır. Havalandırma şiddetindeki küçük bir artışın dahi kritik noktaya 

ulaşmasıyla kirlenme ciddi oranda azalmaktadır. Kritik değer üzerinde ise 

havalandırma şiddetinin daha fazla arttırılması kayda değer bir değişiklik 

sağlamamaktadır. Aksine havalandırma şiddetindeki artış membran 

kirlenmesinde de artışa sebep olmaktadır. Yüksek havalandırma ile olumsuz 

etkilenen mikroorganizmalar normalden daha fazla EPS salgılayarak membran 

kirlenmesini hızlandırabilmektedir (Xia et al., 2013). 

Havalandırmanın etkin kullanılması için MBR modüllerinde içi boş elyaf 

demetlerinin (hollow fiber) ve/veya düz levha kasetlerinin (flat-sheet) hemen 

altına difüzör üniteleri konumlandırılmıştır. Bu tarz kullanımlar klasik alttan 

havalandırma olarak bilinir. Bu durumda MBR işletmesi esnasında modülün 

ve/veya membranın üst kısımlarında daha fazla kirlenme 

gerçekleşebilmektedir. Üst kısımların daha hızlı kirlenmesini önlemek için bazı 

modüllerin üst kısmına da havalandırma ekipmanları tasarlanmıştır. Üsten 

yapılan havalandırmada, hava kabarcıkları yukarıdan aşağı doğru hareket 

etmektedir. Bir çalışmada yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı havalandırmanın 

birlikte kullanılmasının daha etkili olduğu belirtilmiştir (Mirbagheri et al., 

2015; Bagheri and Mirbagheri, 2018). 

Membran işletme esnasında dinlendirme ve geri yıkama işlemleri yaygın 

kullanılan kontrol yöntemleridir. İşletme esnasında uygulanan geri yıkamada 

(backflushing) geri yıkama suyu arıtılmış sudur. Tersine akış uygulanarak, 

membran yüzeyine ve porlarına tutunmuş kirleticiler uzaklaştırılarak membran 

kirliliği azaltılır. Geri yıkamanın sıklığı, süresi ve akısı değişkenlik 

göstermektedir. Batık MBR işletmelerinde genellikle 3-8 dk filtrasyonda bir 5-

50 sn’lik geri yıkama yapılmaktadır (Liu et al., 2021). Geri yıkama akısı, 

işletme akısının üzerinde olmalıdır ve genellikle 1-3 katı tercih edilmektedir. 

Ancak kullanılabilecek akı membran materyaline de bağlıdır. Örneğin seramik 

membranlar için daha yüksek geri yıkama akısına ihtiyaç vardır. Fiziksel 

temizleme işlemi membranlara zarar vermeyen pratik ve hızlı bir işlemdir. 

Fiziksel temizleme yalnızca geri dönüştürülebilir türdeki kirliliğin gideriminde 

etkilidir. Kimyasal temizleme işlemi ise porlar arası organik veya inorganik 

kirletici gidermeyi hedeflemektedir. Kullanılan kimyasal maddeler korozif etki 

göstererek membranlara zarar verebilir. Kimyasal destekli geri yıkama işlemi 

gibi fiziksel ve kimyasal temizleme işleminin birlikte kullanımı etkili membran 

kirlilik kontrolü sunmaktadır.  
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Klasik membran kirliliği kontrolü uygulamalarında kullanılan gaz 

kabarcıkları membran yüzeyinde biriken tabakanın uzaklaştırılmasında yetersiz 

kalarak sadece tıkanmayı geciktirmektedir. Kaba havalandırma ve 

fiziksel/kimyasal yıkama prosedürleri dışında daha yenilikçi yaklaşımlarda 

bulunmaktadır. Membran modülü tasarımları, fiziksel/kimyasal arıtma 

teknolojiyle entegrasyon ve biyolojik teknolojilerin kullanımı araştırılan temel 

başlıklardır. 

 

2.2. Yeni Batık MBR Modülü Tasarımları 

Batık MBR’nin yeni bir atıksuya uygulanmasından önce tasarım için 

hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamalar klasik aktif çamur hesaplarına 

benzemektedir. Ancak biyokimyasal reaksiyonlar dışında membran için katı 

sıvı ayrımına özel tasarım gereklidir. Batık MBR’nin farklı atıksulara özel 

tasarımında; 

 

• Atıksu türü ve miktarı, 

• Atıksu karakterizasyonu, 

• Gerekli havalandırma miktarı,  

• Havalandırma ünitesinin tipi,  

• Membran işletme akısı, 

• Membran tipi ve gerekli yüzey alanı, 

• Membran temizleme prosedürü dikkate alınmaktadır.  

 

Özel tasarımda dikkat edilen bir diğer unsur ise membran demetlerinin 

veya kasetlerinin yerleştirildiği modüllerdir. Seçilen batık MBR modülü, MBR 

tesisinin arıtım ve işletme performansıyla doğrudan ilişkilidir (Koyuncu, 2018). 

Membranın karakteristik özellikleri membran kirliliğini etkilemektedir. 

Kullanılan malzeme cinsi, morfolojik özelliği, por boyutları, zeta potansiyeli 

ve hidrofobikliği membran tipine göre değişen faktörlerdir. Örneğin, membran 

yüzeyinin zeta potansiyelindeki artış da membran kirlenme eğilimini 

azaltmaktadır (Maaz et al., 2019). 

Batık MBR modülleri genellikle düz levha kasetlerinden veya içi boş 

elyaf demetlerinden oluşturulur. Tasarlanan batık MBR modüllerinde hidrolik 

yük kaybının minimum seviyeye indirilmesi hedeflenir. Ayrıca modüllerin 
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altında konumlanmış difüzörlerden kaba hava kabarcıkları üretilerek membran 

kirliliğinin kontrolü için membran yüzeyinde kesme kuvveti oluşturulur. 

Membranların batık MBR modülüne yerleşim şekli hava kabarcıklarının 

hareketini ve dolayısıyla membranların yüzeyinde oluşan kesme kuvvetini 

etkiler. Filtrasyon, dinlendirme, geri yıkama ve kimyasal temizleme gibi 

önlemler membran kirliliğini geciktirse de membran tıkanmaları yine 

yaşanmaktadır. Bu sebeple klasik batık MBR modüllerini iyileştirmek ve 

membran tıkanıklığı geciktirmek veya gidermek amacıyla farklı MBR modülü 

ve membran lifleri veya levhaları geliştirilmektedir. 

 

2.2.1. Dinamik Membran (DM) MBR 

Filtrasyon, doğası gereği porlardan geçemeyen maddelerin birikmesiyle 

filtrasyon yüzeyi üzerinde yeni bir tabakanın oluşmasına sebep olmaktadır. 

Membran yüzeyini kaplayarak filtrasyon direncini arttıran bu tabaka DM olarak 

da adlandırılmaktadır. DM iki şekilde oluşturulabilir. Bunlar; 

 

• Membran yüzeyinde zamanla biriken maddelerle kendiliğinden oluşan 

(SFD MBR), 

• Membran yüzeyinin önceden belirli madde ile bir prosedüre göre 

kaplanmasıyla oluşturulan şeklinde sıralanabilir. 

 

Önceden kaplama işlemi, kaplama malzemesini içeren kolloid 

çözeltisinin membrandan geçirilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Kaplamalı 

DM’ler tek bir malzemeden üretilmiş ise tek bileşenli, birden fazla malzemeden 

üretilmiş ise kompozit DM olarak tanımlanır. Kompozit DM’lerin 

oluşturulması birden fazla prosedürü de içerebilmektedir. Kaplama materyali 

olarak toz aktif karbon (PAC), kaolit ve biyodiyatomit kullanılmaktadır. SFD 

MBR ise filtrasyonu gerçekleştirilen atıksudaki yüksek molekül ağırlığına 

sahip organik, kolloid ve askıda katılardan oluşmaktadır. SFD MBR’nin en 

büyük avantajı klasik MBR’deki ultrafiltrasyon veya mikrofiltrasyon 

membranlarına alternatif olabilmesi ve atıksuyun kendisi tarafından 

oluşturulmasıdır. Diğer avantajlar ise; 

 

• Yüksek akı, 

• Düşük filtrasyon direnci, 
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• Düşük maliyetle filtrasyon sağlaması, 

• Düşük enerji gereksinimi, 

• Bakım kolaylığı, 

• Destek malzemesinin kolay teminidir. 

 

SFD MBR’nin membran destek malzemesi olarak daha basit ürünlerin 

kullanılabilmesi ve filtrasyon veriminin destek malzemesi üzerine oluşan 

DM’ye bağlı olması sistemin kontrol edilebilmesinde de esneklik 

sağlamaktadır. Destek malzemesi olarak plastik ağ, paslanmaz çelik, polyester 

veya polietilenden dokuma olmayan kumaşlar kullanılabilmektedir. Destek 

malzeme üzerinde kek tabakası ve jel tabakası olarak iki farklı tabaka 

oluşmaktadır. Kek tabakası askıda katı ve kolloidlerden oluşurken, jel tabakası 

ise mikroorganizmalardan kaynaklı biyofilm tabakasıdır. Küçük partiküllerin 

tutulması jel tabakası sayesinde gerçekleşmektedir (Mohan and Nagalakshmi, 

2020). 

Yüzey karakteristiğindeki ve hidrofobiklikteki DM’nin sağladığı 

iyileşmeler ile membranlar daha uzun süre işletilebilir ve bakım sıklığının 

azalmasıyla maliyetler azaltılabilir. Kendiliğinden oluşan membran veya 

önceden kaplamalı membranın kullanımı, klasik membran kirliliğine alternatif 

olarak değerlendirilebilir. Kaplamalı membranlar dinamik filtrasyon dışında da 

MBR iyileştirilmesi amacıyla farklı maddeler ile birlikte kullanılmaktadır. Bu 

tür kaplamalarda destek malzemesi değil membranın kendisi üzerine kaplama 

yapılmaktadır (Lotfikatouli et al., 2021). 

Kaplamalı membranlar, membran yüzeyi ve kirleticileri arasındaki 

hidrofobikliği azaltmayı hedeflemektedir. İçi boş elyaf demetlerinde ve düz 

levha kasetlerinde kullanılan membranlar üretim materyallerinden dolayı 

genellikle hidrofobiktir. Hidrofobiklik, kirlenme eğilimini ve yüzeyde tabaka 

oluşumunu arttırmaktadır. Azalan hidrofobiklik, membranların geçirgenliğini 

ve işletme akısını iyileştirebilir. Membran malzemesiyle kaplama materyalinin 

harmanlanması, yüzey kaplama ve yüzey greft (yama) yöntemleriyle 

yapılmaktadır. Yüzeyin kaplanmasıyla;  

 

• Membran yüzeyi ile istenmeyen kirletici arasındaki etkileşimi 

azaltarak kirleticinin itilmesinin engellenmesi, 
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• Membran yüzeyinde daha uygun elektrostatik yük gruplarını 

tanımlanması, 

• Membran yüzeyi ve su etkileşimini iyileştirmek için hidrofilikliğin 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Kaplama derecesini hesaplamak için kaplanmadan önceki ağırlık ile 

kaplanmadan sonraki ağırlık kıyaslanarak uygulanan kaplama prosedürünün 

etkinliği değerlendirilmektedir. UV ışıması, plazma, radyasyon, termal ve ozon 

uygulamaları, MBR membranlarının kaplanması için sıklıkla kullanılan 

prosedürlerdir (Lee et al., 2018).  

 

2.3. Fiziksel ve Kimyasal Teknolojiler 

Reaktör havalandırma işleminin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ve 

enerji gereksinimi düşüren yeni MBR modül tasarımları dışında çeşitli fiziksel 

ve kimyasal tekniklerin MBR ile birlikte kullanımı da membran kirliliğini 

azaltmak için tercih edilmektedir. MBR içerisine sert cisimlerin ilavesi ile 

karışık sıvı (MLSS) hidrodinamik şartların değiştirilmesi, flokülasyon 

kimyasalları ve hareketli parçaların MBR modülünde kullanılması gibi fiziksel 

teknikler ve temelde elektrik destekliler olmak üzere ileri oksidasyon prosesleri 

gibi kimyasal teknikler de membran kirliliğini önlemekte kullanılabilmektedir 

(Meng et al., 2017). 

 

2.3.1. Fiziksel Teknolojiler 

Batık MBR havuzu içerisine dolgu malzemeleri eklenerek membran 

yüzeylerinin temizlenmesi kirlilik kontrol yöntemleri arasındadır. Reaktöre 

eklenen dolgu malzemeleri membran yüzeyine temas ederek biriken tabakayı 

sıyırır. Ayrıca mekanik temizleme için eklenen bu maddeler 

mikroorganizmaların ve partiküllerin tutunabileceği bir yüzey alternatifi 

oluşturur. Dolgu malzemelerinin reaktör içerisindeki hareketi gaz 

kabarcıklarının sağladığı kesme kuvvetine ilave kesme kuvveti de sağlar. 

Özellikle granül aktif karbondan yapılan dolgu malzemelerinin kullanıldığı 

batık MBR’lerde membran kirliliğinin kontrolü için gerekli enerji 

gereksiniminin azaldığı belirtilmiştir (Aslam et al., 2017).  

Koagülasyon-flokülasyon, membran performansının arttırılması 

amacıyla aktif çamur yapısını ve membran yüzeyindeki kek oluşumunu 
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değiştirmeyi hedefleyen bir tekniktir. Demir klorür (FeCl3), polialüminyum 

klorür (PaCl) gibi inorganik veya kitosan gibi organik kaynaklı flokülantlar 

kullanılmaktadır. İlave edilen kimyasallar, aktif çamur içerisinde flok 

boyutlarının büyümesini sağlar. Büyüyen floklarla hem zeta potansiyeli 

değişmekte hem de geri dönüştürülemeyen kirlenmeye sebep olan SMP’nin 

yeni floklara tutunarak membran yüzeyine etki etmesi önlenmektedir. Ancak 

kimyasal ilavesinin uzun süreli uygulamalarda MBR tuzluluğunu arttırması ve 

biyokütle yapısını değiştirmesi gibi sorunlar getirebilir. Bu dezavantaja 

alternatif olarak biyobozunur özellikte organik yeşil biyoflokülantlar 

geliştirilmektedir (Deng et al., 2016).  

MBR’de kullanılan membran modülleri genellikle sabit ve hareketsiz 

olarak konumlandırılır. Sabit modül yerine membran modülü hareket ettirilerek 

membran yüzeyinde kesme kuvvetinin oluşturulduğu teknolojiler de 

bulunmaktadır. Modülün hareketlendirilmesi bir disk, zincir, titreşim 

mekanizması ve manyetik bir sistem ile gerçekleştirilebilir. Membran 

modülünün hareketlendirilerek membran kirliliğinin kontrol edildiği bu 

sistemler dinamik filtrasyon olarak tanımlanmaktadır (Chai et al., 2019).  

Döner batık MBR modülünde düz levha kasetlerinden veya boru şeklinde 

polimerik membranlardan oluşturulmuş membran modülü metal bir şafta 

oturtulmuştur. Şafta bağlı bir motor ile dönüş hızı ve şiddeti değiştirilerek  

membran kirliliği kontrol edilir. Titreşimli batık MBR’de içi boş elyaf 

demetleri ve/veya düz levha kasetlerinden oluşturulmuş bir modül genellikle 

reaktör içerisinde hareket imkânı sağlayan bir titreşim yayı veya plakası üzerine 

konumlandırılır. Modüle bağlı dikine şaft üzerine de titreşim motoru 

yerleştirilerek motor kontrolü vasıtasıyla farklı frekanslarda titreşim 

uygulanabilir. Bir diğer hareketli MBR modülü sistemi de enine ve boyuna 

kontrollü salınım modüllerdir. Yay ve plaka ile reaktöre konumlandırılmış 

membran modülü, redüktörlü bir motor, zincir vb. ile birleştirilir ve motor 

dönüş hızı kontrol edilerek uygulanan salınım hareketi kontrol edilir. Bu 

modüllerde enine ve boyuna modül hareketi farklı genlik ve sıklıklarda 

değiştirilerek uygulanabilir (Liu et al., 2021).  

Chai et al. (2009) çalışmalarında tasarladıkları titreşimli modülü ile 

titreşim frekansı, açısal yer değiştirme, membran modülü içerisindeki demet 

sıklığı parametrelerini değiştirerek kritik akıda önemli iyileştirmeler 

sağlamıştır. Bir diğer çalışmada Bilad et al. (2012) manyetik titreşimi 
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kullanarak klasik havalandırmalı MBR’ye kıyasla kritik akıyı 3 kat arttırmıştır. 

Altaee et al. (2009) MBR modülüne dikey titreşim uygulayarak atıksuyun 

içeriğini de değiştirdiği çalışmalarında düşük konsantrasyona sahip bir atıksuda 

titreşim ile önemli avantajlar elde etmelerine rağmen konsantrasyon arttığında 

titreşimin kritik akıya kayda değer bir katkısının olmadığını belirtmişlerdir. 

Başka bir çalışmayla titreşimin membran kirliliğinin kontrolünde etkili olduğu 

ancak enerji tasarrufu için titreşimin aralıklı uygulanmasının daha avantajlı 

olacağı belirtilmiştir. Aynı çalışmada, aralıklı titreşim az miktarda 

havalandırma ile birlikte kirlenmeyi daha da azaltmış ve membranların 

kimyasal temizleme sıklığı oldukça azaltılmıştır (Li et al., 2016). Salınımlı DM 

kullanılan bir çalışmada klasik MBR işletmesine kıyasla önemli akı 

iyileştirmesinin yanında membran direncinde de azalma sağlandığını 

belirtilmiştir. Dinamik filtrasyon ile sağlanan yüksek türbülans MLSS yapısını 

ve biyolojik flok boyutlarını etkileyerek iyileştirmeler sağlamıştır (Qin et al., 

2015). 

Mekanik titreşim uygulaması genellikle modüle monte edilmiş bir çelik 

yapıya konumlandırılmış motor sayesinde yapılmaktadır. Dolayısıyla mekanik 

temas ve sürtünmelerden dolayı enerji kaybı yaşanmaktadır. Ayrıca mekanik 

ekipmanın yıpranmasının önüne geçilmesi açısından uygulanacak titreşim 

şiddeti dar bir aralıkta kalmaktadır. Manyetik mekanizma ile sağlanan titreşim 

bu dezavantajları ortadan kaldırmaktadır ancak uygulanması daha zordur 

(Bilad et al., 2012).  Dinamik filtrasyon ile sağlanan türbülansın çok fazla 

olması durumunda da flokların bozulması ve membran kirliliğinin artması söz 

konusu olduğundan uygulanacak salınım veya titreşim sınırlı olmaktadır. 

Dinamik filtrasyon imkânı sağlayan titreşimli veya hareketli MBR 

sistemleriyle yapılan araştırmalarda genellikle polimerik membran modüller 

kullanılmıştır. Son yıllarda dayanıklılığı daha yüksek olan seramik membranlar 

ile titreşim kombine edilerek membran kirliliğinin kontrolü araştırılmaktadır 

(Wang et al., 2021).  

 

2.3.2. Kimyasal Teknolojiler 

İleri oksidasyon prosesleri (AOP) ile entegre ve hibrit MBR 

uygulamaları da MBR’nin dezavantajlarını azaltarak membran kirliliğini 

iyileştirmek için kullanılmaktadır. AOP’un MBR öncesinde kullanılmasının 

yanı sıra MBR ile birlikte hibrit kullanımı daha etkili olmaktadır. Özellikle 
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MBR sisteminin iki tanktan oluştuğu sistemlerde ozonlama, ultraviyole (UV) 

ve elektrokimyasal (EK) veya fenton, atıksu sirkülasyon hattına veya direk 

MBR havuzuna konumlandırılmaktadır (Değermenci et al., 2016; Vatanpour et 

al., 2022).   

Ozonlamanın çamurun karakteristik özelliklerinde değişikliğe sebep 

olmasından dolayı membran kirlenmesini geciktirdiği bildirilmiştir. Fenton ve 

MBR hibrit uygulaması ise hem ilave koagülasyon ile kirletici miktarını 

azaltmış hem de demir floklarının ayrılmasını kolaylaştırmıştır. Ultrasonik 

radyasyon ve MBR birlikte kullanımı ise yüksek MLSS konsantrasyonlarında 

etkili olabilmesi için uzun uygulama süresi ve enerji gerektirdiğinden henüz 

fizibil seçenekler arasında değildir (Meng et al., 2017).  

EK’nın MBR’den farklı reaktörde uygulandığı sistemlerin (EK MBR) 

haricinde EK’nın MBR reaktörünün içerisinde kullanıldığı sistemler de 

(eMBR) vardır. eMBR, membran kirliliğine sebep olan organik maddeleri 

gidererek membran yüzeyinde biriken kirleticilerin azalmasını sağlar. Elektrik 

akımı hareket kabiliyetlerini sınırlandığından kirlenmeyi geciktirir. Organik 

kirleticiler genellikle negatif yüklüdürler ve reaktör içerisinde elektroforez 

hareketiyle pozitif yüklü anoda yönelirler. Elektrik akımı çamurun su tutma 

özelliğine de etki ettiği için çamurun filtre edilebilirliğini de arttırır (Asif et al., 

2020). 

Yapılan bir çalışmasında MBR sirkülasyonuna elektrooksidasyon 

uyguladığında membranın TMP sınır değerine ulaşması çok daha uzun sürmüş 

ve membran işletme süresini 28 gün uzamıştır. Ayrıca membran yüzeyindeki 

kek tabakasında bulunan EPS’lerin protein içeriği azalmıştır Gharibian and 

Hazrati, 2022). 

EK MBR sistemleri arasında nispeten daha yeni olan bir diğer teknik ise 

elektroforeks MBR’dir (EF MBR). Bu sistemde MBR reaktörü içerisine 

daldırılan elektrotların konumları ile elektrik alan oluşturulur. Membran 

arkasına yerleştirilen katot ve MLSS içerisine yerleştirilen anot ile kirleticilerin 

membran yüzeyinden uzak tutulması sağlanır. Laboratuvar araştırmalarında 

elektriksel alan membran kirlenmesini azaltsa da anot korozyonu ve reaktör 

tasarımı pratik uygulama için zor bir prosedürdür. Alternatif olarak son yıllarda 

mevcut membranlara farklı kaplama teknikleriyle iletkenlik kazandırılarak 

katot yerine kullanımı araştırılmaktadır (Meng et al., 2017).  
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2.4. Biyolojik Teknolojiler 

Membran kirliliği üzerine yapılan biyolojik ve mikrobiyolojik 

araştırmalar uygulanacak kontrol tekniğinde kirlenmeye sebep olan spesifik 

bakteri gruplarını hedef alınmasının gerektiğini önermektedir. Tüm mikrobiyal 

topluluğu hedef alan kontrol tekniklerinin kullanımı arıtmaya katkısı olan 

mikroorganizmalara da zarar vermektedir. Membran yüzeyine tutunmaya 

yatkın olan bakteri grupları veya yüzeyde kolonileşme eğilimini arttıracak 

şartların oluşmasının önlendiği tekniklerin kullanımı uygun olacaktır. 

 

2.4.1. Quorum Quenching (QQ) 

Quorum sensing (QS), bakterilerin birbiriyle iletişimi ve yeterli sayıya 

ulaştıklarında toplu bir şekilde davranabilmeleridir. QS mikroorganizmaların 

bulundukları ortama salgıladıkları sinyallerden kaynaklanır. 

Mikroorganizmalar tarafından ortama verilen bu sinyal ürünlerinin sayısı için 

kritik bir seviye vardır. Mikroorganizma kendisini çevreleyen alan içerisinde 

mevcut sinyal ürünlerin miktarının yeterli seviyeye geldiğini anladığında farklı 

bir metabolik faaliyet tetiklenir ve tutunma eğilimi başlar. Tutunma için 

mikroorganizmalar membran yüzeylerini seçebilir ve membran üzerinde bir 

araya gelmeye ve biyofilm oluşturmaya başlar. Biyolojik kirlenme olarak da 

tanımladığımız membran kirliliği bu şekilde gerçekleşir (Liu et al., 2021).  

Biyokirlenmeyi engellemek için ortamda biriken sinyal ürünlerinin kendisi ve 

sinyal ürünlerinin üretim mekanizması hedeflenir. Bu sinyal ürünleri 

enzimlerle farklı mikroorganizma türleri tarafından parçalanabilir ürünlerdir 

(Dong et al., 2022). Yeterli sayıya ulaştıklarında tutunmaya yönelik iletişimi 

sağlayan ürünlerin (sinyallerin) ortamdan giderilerek mikroorganizmaların 

birlikte hareket etmesinin önlenmesi QQ olarak adlandırılmaktadır (Koyuncu, 

2018). MBR’de biokütleye QQ kültürü aşılaması yaparak membran kirliliğini 

azaltılması üzerine araştırmalar oldukça yeni olmasına rağmen gelecek 

vadeden bir yaklaşımdır. 
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Şekil 3. Membran biyokirlenmesinin oluşum aşamaları 

 

2.4.2. Genom Düzenleme Teknikleriyle Mikrobiyal Toplulukların 

Takibi 

Moleküler biyoloji ve genetik alanında kaydedilen gelişmeler ve 

multidisipliner çalışmalar ile aktif çamur veya MBR mikrobiyal 

topluluklarında spesifik genlerin ve dizilimlerin takibi ile arıtımda baskın 

türlerin tespiti ve bu türlerin faaliyetleri araştırılmaktadır. Mikrobiyal 

faaliyetlerin iyi anlaşılmasıyla sağlanacak kontrol imkânı sayesinde MBR’lerin 

daha yüksek verimde minimum problemle işletilebileceği düşünülmektedir. 

Membranların tıkanmasına hangi türlerin nasıl sebep olduğuna açıklık 

getirilmesi membran kirliliğinin kontrol edilebilmesine katkı sağlayacaktır 

(Nguyen et al., 2020). 

Membran yüzeyini kaplayan tabakanın mikrobiyal gen dizilimi 

incelendiğinde membran yüzeyinde kolonileşen farklı türler görülmektedir. Bir 

MBR sisteminde membran yüzeyindeki biyofilmin büyük bir kısmını 

Proteobacteria sınıfı bakteri oluşturabilmektedir. Ayrıca nitrit oksitleyen 

bakteriler (NOB), MBR çamurunda yavaş çoğalan türlerdendir ve membran 

yüzeyindeki biyofilmde MBR havuzuna kıyasla daha fazla bulunabilmektedir. 

Yüksek ihtimalle biyofilm içerisindeki düşük çözünmüş oksijen seviyesi bazı 

NOB’ların (Nitrospira) membran yüzeyine tutunarak büyüme eğilimini 

arttırmaktadır. NOB’larda olduğu gibi fosfat biriktiren bakterilerinde (PAO) 

membran yüzeyine tutunma eğilimi yüksektir. Örneğin, PAO sınıfına giren 

Dechloromonas hareket kabiliyeti düşük bir bakteri olması sebebiyle de 

membran yüzeyine tutunma eğilimindedir (Nguyen et al., 2020). Literatürde 

Dechloromonas bakterisinin membranda geri dönüşümsüz tıkanmaya sebep 

olduğundan bahsedilmiştir (Meng et al., 2017). Ayrıca membran yüzeyinde 

1. Temiz Membran 

2. Membran üzerine gelen 

mikroorganizmalar 
3. Membran yüzeyinde 

mikrobiyal ürünler 

4. Membran yüzeyinde 

çoğalma 
5. Membran yüzeyinde 

biyofilm oluşturma 
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oluşan biyofilmde mikrobiyal topluluk çamur yaşına bağlı olarak da 

değişkenlik gösterebilmektedir. Genetik takibin yapılmasıyla membran 

yüzeyine tutunması daha muhtemel olan bakteri grupları netleştirilmektedir. 

Birçok bakteri türü membran yüzeyinde biyokirlenmeye sebep 

olduğundan belirli bir grubu hedefleyen bir kontrol tekniğinin kullanımı ve 

kirliliğin tamamıyla kontrol edilmesi neredeyse imkansızdır. Bakterilerin 

tutunma eğilimleri ve bazı şartlarda kolonileşmeleri önlenemiyorsa membran 

yüzeyinden başka sert yüzeylerin reaktörde varlığı önemli bir alternatif olarak  

görülmektedir. Moleküler teknikler henüz mikrobiyal toplulukların net olarak 

ortaya konulabilmesi için yeterli değildir. Sonuçların tekrarlanabilirliğinin 

düşük olması ve gen dizilimi sonuçlarının çeşitli referanslara göre farklı 

araştırmacılar tarafından değerlendirilmesi farklı sonuçlar verebilmektedir. 

Biyolojik atıksu arıtımına özel mikrobiyal topluluk ve gen dizilimlerini içeren 

ortak bir veri tabanının ve mikrobiyolojik analiz yöntemlerinin standartlaşması 

MBR kirliliğinin kontrolüne önemli katkılar sağlayacaktır.  

Bu bölümde MBR’nin işletmesinin temel problemi olan membran 

kirlenmesi sorununun tanımlanması ve ardından çözümü için fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik güncel araştırmalara yer verilmiştir. Günümüzde membranların 

artık daha kolay ve ucuz temin edilebilmesi ve temiz su israfı konusundaki 

hassasiyetle birlikte endüstriyel kuruluşlardan sularını yeniden kullanabilecek 

düzeyde arıtma beklentisi, MBR sistemlerinin kullanımını ve araştırmalarını 

daha da yaygınlaştıracaktır. 
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GİRİŞ 

Hızla artan kentsel nüfus ihtiyaçlarına hizmet etmek için gelişen 

sanayileşme; göl, nehir ve denizler ve diğer alıcı ortamlara tahliye edilmeden 

önce arıtılması gereken büyük miktarlarda atık su üretir. Atık su genellikle, geri 

dönüşü mümkün olmayan ekolojik bozulmanın ana nedenleri arasında yer alan 

yüksek konsantrasyonlarda organik ve inorganik bileşikler içerir. Çok karmaşık 

yapılarda bulunabilen bu bileşikler, fotosentez, solunum, azot fiksasyonu, 

buharlaşma ve çökelme gibi biyolojik sistemleri ve doğal geri dönüşüm 

süreçlerini olumsuz etkiler. Verimli atık su arıtımı ve geri kazanılmış atık suyun 

kullanımı, evsel ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için tatlı su gereksiniminin 

azaltılmasına katkı sağlar. Geleneksel kimyasal ve biyolojik atık su arıtma 

yöntemleri büyük miktarlarda çamur yığınlarına neden olur. Çamur giderimi, 

sürdürülebilir atık su arıtımındaki ana zorluklardan birisi olarak görülmektedir. 

Yoğunlaştırma, stabilizasyon ve susuzlaştırma gibi çamur bertaraf yöntemleri, 

arıtma tesisinin yatırım sermayesini, arazi kullanımını ve personel talebini 

arttırır. Membran filtrasyon, elektrokimyasal koagülasyon ve ozonlama gibi 

çamur oluşumunun nispeten daha az olduğu ileri arıtım teknolojilerinde ise 

filtrasyon modülleri ve metal elektrotlar gibi geri dönüşümsüz bileşenlere, 

katalizörler ve pıhtılaştırıcılar gibi çeşitli kimyasallara ihtiyaç duyulur. Bu 

yöntemlerin çoğunun uygulanması esnasında filtre tıkanması veya köpürme 

gibi arıtma verimini doğrudan etkileyen sorunlarla yüzleşilir. Ayrıca bu 

sistemler aşırı ve verimsiz enerji tüketir, bu da yüksek işletme maliyetine yol 

açar. Günümüzde atık azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüşüme odaklanan 

sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine yönelik dünya çapında 

artan bir ilgi vardır. 

Atık sularda mikroalg yetiştiriciliği, geleneksel arıtıma alternatif bir 

yöntem olma potansiyeline sahip bir biyolojik arıtma yöntemi olarak kabul 

edilmektedir. XX. yüzyılın başından beri, mikroalglerin atık sudaki kirleticileri 

tüketerek doğrudan ve aerobik arıtım için gerekli olan oksijene katkı sağlayarak 

dolaylı yoldan atık su arıtım verimliliğini arttırdığı bilinmektedir (Caldwell, 

1946; Frankland, 1897). Ancak atık su kompozisyonuna karşı 

mikroorganizmalara göre daha duyarlı olması ve kontaminasyon riski gibi 

engelleyici faktörler nedeniyle atık su arıtımında mikroalglerin kullanılması ile 

ilgili araştırmalar uzun yıllar boyunca sınırlı kalmıştır. Mikroalglerin önem 

kazanması, 1970’lerde yaşanan enerji krizinin etkisiyle hükümetlerin alternatif 
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enerji kaynaklarına yönelmesi sonucunda olmuştur. Yenilenebilir enerji 

kaynakları arasında gösterilen biyodizel ve biyoetanol gibi biyoyakıtlara 

hammadde kaynağı olarak ilk önce tarımsal kökenli çözümler 

değerlendirilmiştir. Ancak büyük miktarlardaki ekilebilir tarım arazisinin gıda 

üretimi yerine enerji hammaddesi için kullanılması, birçok etik tartışmayı da 

beraberinde getirmiştir. Mikroalglerin diğer hammadde kaynaklarına kıyasla 

çok daha dar bir alanda ve yüksek verimlilikle yetiştirilebilmesi, uygun 

maliyetli biyokütle arayışı içindeki araştırmacıları bu sahaya yönlendirmiştir. 

İlerleyen dönemlerde, sürdürülebilir mikroalgal biyokütle üretiminin en önemli 

ekonomik kısıtlamalarından birisi olan besi ortamının, atık sulardan 

karşılanmasıyla ilgili birçok çalışma yapılmıştır. 

Mikroalgler, yüksek miktarlardaki azotlu ve fosforlu maddeyi bünyesine 

alarak sudan uzaklaştırırken aynı zamanda biyokütle üretimi yaparlar. Atık su 

arıtımı esnasında oluşan mikroalgal biyokütle, aktif çamur veya diğer inorganik 

çamurlara kıyasla geniş kullanım alanına sahip kıymetli bir hammaddedir. 

Günümüzde mikroalglerin kullanım alanı biyoyakıtlar ile sınırlı değildir. Balık 

yemi, hayvansal gıda takviyesi ve gübrenin yanı sıra uygun koşullar altında 

yetiştirilen mikroalgler ile pigmentler, antioksidanlar, vitaminler, ilaçlar ve 

destekleyici besin maddeleri gibi yüksek katma değere sahip birçok ürün elde 

edilebilmektedir. Bu bağlamda, atık su arıtımı için mikroalglerin yetiştirilmesi, 

ikincil kirlilik içermeyen yüksek kaliteli ve çevre dostu bir süreçtir. Bu bölümde 

mikroalglerin hücresel yapısı, biyokimyasal bileşimi ve atık su arıtımında 

kullanımını etkileyen faktörlerden bahsedilmektedir. 

 

1. MİKROALGLERE KISA BİR BAKIŞ 

 

1.1. Mikroalglerin Hücre Yapısı 

Mikroalgler, deniz, tatlı su ve toprak ortamlarında yaşayan bitki benzeri 

mikroskobik organizmalardır. Prokaryotik veya ökaryotik yapıda bulunabilen 

ve fotosentez yapabilen tek veya basit çok hücreli canlılardır. Fitoplankton 

olarak da bilinen ve sucul ortamda yaşayan mikroalgler, dengeli bir 

ekosistemde besin zincirinin ilk basamağında yer alır ve balık, karides, 

salyangoz ve denizanası gibi birçok deniz canlısının yiyecek kaynağıdır. Çoğu 

fitoplankton, güneş ışığının suya nüfuz ettiği okyanusun üst katmanlarında 

yaşamını sürdürür. Su ortamında çok fazla besin bulunduğunda, mikroalglerin 
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çoğalması kontrolden çıkabilir ve alg patlaması da denilen ötrofikasyon olayı 

gerçekleşebilir. Bu durum sudaki çözünmüş oksijen miktarını azaltır ve sucul 

ekosistemi bozarak uzun vadede burada yaşayan balık, kuş ve diğer canlıların 

yok olmasına neden olabilir. Arıtılmamış ya da özellikle yeterli fosfor giderimi 

yapılmamış atık suların tasfiye edildiği göl ve deniz gibi durgun alıcı ortamlar, 

ötrofikasyon riski ile karşı karşıyadır. 

Mikroalgler, heterotrofik, ototrofik veya miksotrofik olarak büyüyebilen 

geniş tür çeşitliliğine sahip canlılardır. Ototrofik olanlar güneş ışığında 

karbondioksit ve suyu fotosentez yoluyla oksijene ve besin açısından zengin 

biyokütleye dönüştürürler. Atmosferdeki oksijenin yarısından fazlası, bu 

fotosentetik canlılar tarafından üretilmektedir ve bunu yaparken büyük 

miktarlarda başlıca sera gazı olan karbondioksiti tüketirler. Fotosentez 

reaksiyonuna Eşitlik 1’de yer verilmiştir. 

 

( )2 2 6 12 6 26CO + 6H O + enerji ışık   C H O + 6O→   (1) 

 

Fotosentez olayı, ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonların 

meydana geldiği iki aşamadan oluşur. Şekil 1’de bu aşamaların gerçekleştiği 

kloroplast organeli gösterilmektedir. İlk aşamada, tilakoyit zar üzerinde, su 

molekülleri parçalanarak ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür. Suyun 

fotolizi esnasında açığa çıkan hidrojen iyonları ve elektronlar ile NADPH ve 

ATP molekülleri üretilir. Oksijen atomu (O) ise diğeri ile birleşerek oksijen 

molekülünü (O2) oluşturur. Calvin döngüsü olarak da bilinen ışıktan bağımsız 

aşama, stroma bölgesinde gerçekleşir. Bu aşamada, ATP ve NADPH 

moleküllerinden elde edilen enerji, inorganik karbondan glikoz gibi 

karbonhidrat moleküllerini üretmek için kullanılır. 
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Şekil 1. Fotosentez olayı

1.2. Mikroalglerin Biyokimyasal Bileşimi

  Mikroalgler, yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için karbondioksit ve 
su dışında atık sularda bolca bulunan NH4, NO3

-, NO2
-, H2PO4

- gibi inorganik 

iyonlara ve üre gibi organik bileşiklere ihtiyaç duyarlar. Uygun şartlar altında 
yetiştirilen ortalama bir mikroalg hücresinde ana elementler için stokiyometrik 
formül C106H263O45N16P olarak ifade edilmektedir (Stumm and Morgan, 2012). 

Bu  formüle  göre  %50'ten  fazlası  karbondan  meydana  gelen  1  kg  alg 
kütlesinin  üretimi  için  89 g  azot  ve  12 g  fosfora  ihtiyaç  duyulur. Sınırlayıcı 
elementler  olan  azot  ve  fosforun  mol  oranı  (N:P)  16:1’dir.  Besin 
manipülasyonuna karşı son derece duyarlı olan mikroalgler için atık sudaki N:P 
oranı, 5:1’den daha küçükse azot kıtlığı ve 30:1’den daha büyükse fosfor kıtlığı 
başlar (Borowitzka, 1998). Mikroalglerin biyokimyasal bileşiminde proteinler, 
karbonhidratlar,  nükleik  asitler  ve  lipitler  olmak  üzere  dört  temel  molekül 
grubu bulunur. Bu biyomoleküllerin oranları, mikroalg türüne ve besi ortamına 
göre değişiklik göstermektedir. Tablo 1’de atık su arıtımında kullanılan çeşitli 
mikroalg  türlerinin  biyokimyasal  bileşim  oranlarına  yer  verilmiştir.  Yağlar
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(37.6 kJ/g), proteinler (16.7 kJ/g) ve karbonhidratlar (15.7 kJ/g) mikroalgal 

biyokütlenin enerji yönünden en zengin bileşenleridir (Sajjadi et al., 2018). 

 

Tablo 1. Çeşitli mikroalg türlerinin biyokimyasal bileşimi 

Mikroalg türü Yağ (%) Protein (%) Karbonhidrat (%) 

Chlamydomonas reinhardtii 21 48 17 

Chlorella sp. 28-53 25-45 24-30 

Dunaliella salina 6-25 57 32 

Nannochloris sp. 20-56 16.69 - 

Scenedesmus quadricauda 1.9 40-47 12 

Scenedesmus sp. 17-24 29-37 32.7-41 

Spirulina sp. 7.72 57.47 23.9 

 

2. ATIK SU ARITIMINDA MİKROALG 

YETİŞTİRİCİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

2.1. Mikroalg Türü 

Şu ana kadar tanımlanmış 72500 mikroalg türünün çok küçük bir miktarı 

incelenebilmiştir. Bu açıdan mikroalg teknolojileri atık su arıtımında büyük bir 

potansiyel barındırırlar (Guiry, 2012). Bir ileri atık su arıtım yöntemi olarak 

mikroalg yetiştiriciliği, yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu süreçte, etkili 

atık su arıtımı ve verimli biyokütle üretimi gerçekleştirebilmek için seçilen 

mikroalg türünün bazı özelliklere sahip olması gerektiği anlaşılmıştır. Bunlar; 

hızlı büyüme, yüksek yağ içeriği ve üretkenliği, metal iyonları ve diğer toksik 

kirleticilere karşı tolerans, yüksek oksijen üretimi ve karbondioksit fiksasyonu 

olarak sayılabilir. Bu kriterler, mikroalg üretimi ve atık sulardan kirletici 

uzaklaştırma verimliliğinde sınırlayıcı faktörlerdir. Tablo 2’de çeşitli 

endüstriyel atık suların arıtımında kullanılan bazı mikroalg türleri 

gösterilmektedir. Bunların arasında Chlorella, Scenedesmus ve bazı 

siyanobakteri türleri, büyüme hızları, çevresel etkilere karşı toleransları ve yağ 

biriktirme becerileri nedeniyle birçok atık su türünde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Mikroalgal arıtımın etkin bir şekilde uygulanabilmesi için 

atık su içerisindeki kirleticilerin türü ve miktarı iyi anlaşılmalı ve çeşitli 

mikroalg türleri ile ilişkisi gözlemlenmelidir. 
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Tablo 2. Evsel ve endüstriyel atık suların arıtımında kullanılan bazı mikroalg türleri 

Atık su türü Kullanılan mikroalg türü Kaynak 

Evsel 

Chlamydomonas reinhardtii, 

Chlorella sp., 

Parachlorella kessleri, 

Nannochloropsis sp. 

(Singh et al., 2017) 

Süt fabrikası 

Scenedesmus quadricauda, 

Tetraselmis suecica, 

Chlorella minutissima, 

Scenedesmus abundans, 

Nostoc muscorum, 

Spirulina sp. 

(Chandra et al., 2021; 

Daneshvar et al., 2019) 

Mezbaha 

Chlamydomonas subcaudata, 

Teilingia sp., 

Anabaena sp., 

Phormidium tergestinum, 

Pinnularia sp., 

Nitzschia sp. 

(Hernández et al., 2016) 

Balık işleme tesisi 

Ankira sp., 

Chodatella sp., 

Microspora sp., 

Scenedesmus sp., 

Chroococcus limneticus, 

Cyanophyta cocal, 

Dactylococcopsis sp., 

Phormidium sp., 

Stigeoclonium sp. 

(Riaño et al., 2012) 

Tekstil 

Chlorella sp., 

Scenedesmus sp., 

Oscillatoria sp., 

Desmodesmus sp. 

Spirulina sp. 

(Premaratne et al., 2021) 

 

2.2. Yetiştirme Yöntemi 

Mikroalglerin atık sularda etkili bir şekilde büyütülmesi için yetiştirme 

ortamının fiziksel yapısı büyük önem taşımaktadır. Geleneksel sistemler, ışık, 

karbondioksit ve besin maddesi gibi hayati gereksinimleri dikkate alarak 

tasarlanmıştır. Günümüzde ise bilim insanları tarafından etkin atık su arıtımının 

gerçekleştirildiği ve mikroalgal biyokütlenin yüksek oranda üretilebildiği 

sistemlerin yanı sıra hasadının da yapılabildiği daha kapsamlı yenilikçi 

tasarımlar geliştirilmektedir. 
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2.2.1. Geleneksel Sistemler 

Askıda ve bağlı büyüyen mikroalg üretimi yapılan biyoreaktörler, açık 

ve kapalı sistemler olarak sınıflandırılabilirler. Bu sistemlere ait bazı görsellere 

Şekil 2’de yer verilmiştir (Bitog et al., 2011). Açık sistemler, kolay kontrol 

edilebilmeleri ve düşük işletme maliyetleri nedeniyle genellikle alg 

yetiştiriciliğinde en ekonomik sistem olarak kabul edilirler. Bununla birlikte, 

bu sistemler, ortam şartlarından daha fazla etkilenirler ve yüksek 

kontaminasyon riski taşırlar. Ayrıca ışık geçirgenliği sağlamak için daha sığ 

yapılırlar. Bu durum, hem daha fazla arazi ihtiyacı doğurur hem de buharlaşma 

kayıplarını arttırır. 

 

 
Şekil 2. Mikroalg yetiştiriciliğinde kullanılan bazı sistemler 

 

Kapalı fotobiyoreaktörler, daha fazla sermaye ve işletme maliyeti 

gerektirirler. Ancak kültür ortamının daha iyi kontrol edilebilmesi ve daha 

düşük kontaminasyon riski nedeniyle hücre büyümesinde daha verimlidirler. 

Bu sistemlerin tübüler, düz plaka, sarmal, kabarcık kolon, hava kaldırmalı, 

plastik torba gibi birçok çeşidi vardır. Neredeyse tüm mikroalg türleri için 

uygun olan fotobiyoreaktörler, türün gereksinimleri ve atık suyun özelliklerine 

göre yeniden tasarlanabilirler. Buna karşın, kapalı sistemlerin çoğunda ölçek 

büyütmek zordur. Tıkanma riski artar, yeterince ışık almayan ya da 

havalanmayan ölü bölgeler oluşur, kontrolü karmaşıklaşır, arazi ve ek personel 

ihtiyacına neden olur. Bu durum, özellikle yüksek debili atık suların arıtımında 
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fotobiyoreaktörlerin kullanımı için en büyük engeldir. Atık su arıtımında 

kullanılan bazı açık ve kapalı sistemlere ait bilgiler Tablo 3’te özetlenmektedir. 

 

Tablo 3. Açık ve kapalı sistemlerde atık su arıtımı 

Sistem tipi Atık su Mikroalg türü Öne çıkan yanları Kaynak 

Algal 

membran 

biyoreaktör 

(A-MBR) 

Evsel 
Chlorella 

vulgaris 

 

(Xu et al., 
2015) 

Algal döner 

biyofilm 

reaktör 

(RABR) 

Evsel 

Karışık 

mikroalg 

kültürü 

Yüksek biyokütle üretimi 

(20-31 g/m2 gün) ve hasat 

verimi (%75-80) elde 

edilmiştir. 

(Christenson 

and Sims, 

2012) 

Kabarcık 

kolon 
Mezbaha Phormidium sp. 

Heterotrofik ortamda 

yüksek organik madde 

giderim verimi (KOİ: %90) 

bildirilmiştir.  

Biyodizel üretimi için 

uygun kalitede biyokütle 

üretilmiştir. 

(Maroneze 

et al., 2014) 

Yatay 

tübüler 

Balık 

çiftliği 

Tetraselmis 

suecica 

Turbidostat modda işletilen 

reaktörde dışardan 

inorganik fosfor ilavesiyle 

yüksek biyokütle üretimi 

(0.35 g/L gün) yapılmıştır. 

(Michels et 

al., 2014) 

Düz panel Süt 
Monoraphidium 

sp. 

Miksotrofik ortamda 

işletilen reaktörde 

karbonhidrat yönünden 

zengin biyokütle elde 

edilmiştir. 

(Kuravi and 

Mohan, 

2022) 

Yüksek 

oranlı algal 

havuz 

(HRAP) 

Evsel Karışık kültür 
Ortalama %93 farmasötik 

giderimi elde edilmiştir. 

(Villar-

Navarro et 

al., 2018) 

Yüksek 

oranlı algal 

havuz 

(HRAP) 

Tekstil 
Chlorella 

vulgaris 

%50’ye kadar boya 

giderimi bildirilmiştir. 
(Lim et al., 
2010) 

 

 

Daha kısa bir BBS'nin

biyokütle üretimini 
desteklediği, daha uzun bir 
BBS'nin daha düşük hücre 
büyümesine yol açtığı 
bulunmuştur.*

*BBS: Biyokütle bekletme süresi.

2.2.2. Yenilikçi Tasarımlar

  Günümüzde birçok araştırmacı, atık su arıtımını ve mikroalgal biyokütle 
üretimini  daha  verimli  hale  getirecek  karmaşık  sistemler  üzerinde
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çalışmaktadır. Geleneksel sistemlerde karşılaşılan ışık penetrasyonu, 

karbondioksit çözünürlüğü ve biyokütle hasadı gibi bazı sorunların üstesinden 

gelmek için yenilikçi çözümler geliştirilmiştir. Bunlar, genellikle, tasarımsal 

anlamda modifiye edilmiş fotobiyoreaktörler ya da iki veya daha fazla bileşenin 

birlikte kullanıldığı melez sistemler olarak sınıflandırılabilir. Örneğin bir 

yüksek oranlı algal havuzun içerisine yerleştirilen ışık yansıtıcılar biyokütle 

verimliliğini yaklaşık 4 kat arttırmıştır (Sivakaminathan et al., 2020). 

Nannochloris atomus üretimi için tasarlanan yüzen yatay fotobiyoreaktörde ise 

iki kata kadar daha fazla biyokütle üretimi ve üç kat daha fazla ışık yoğunluğu 

elde edilmiştir (Dogaris et al., 2015). Ayrıca bu sistem, 165 gün boyunca 

kontamine olmadan işletilebilmiştir. Mikroalg hasadı için döner biyofilm 

üzerinde yetişen mekanik bir sıyırıcı kullanılan başka bir sistemde düz panel 

reaktöre göre biyokütle üretkenliği 13 kat artmıştır (Gross et al., 2013). 

Mikroalgal biyofilm reaktöre membran filtrasyonun entegre edildiği 

melez bir sistemde askıda büyüyen membran sistemlere göre 1.44 kat daha 

fazla biyokütle verimliliği elde edilmiştir (Gao et al., 2015). Aynı zamanda 

çıkış suyunda daha düşük askıda katı madde (0.28 mg/L) saptanmıştır. 

Kabarcık kolon biyoreaktör ile aydınlatma platformun bir arada kullanıldığı 

Scenedesmus obliquus yetiştirilen başka bir sistemde 0.96 1/gün büyüme hızına 

ve 2.8 kg/m3 biyokütle konsantrasyonuna ulaşılmıştır (Deprá et al., 2019). 

Ancak bu sistemde verimli biyokütle üretiminin sağlanabilmesi için günlük her 

metreküp atık su başına 0.22 m2 aydınlatma yüzeyi gerektiği bildirilmiştir. 

 

2.3. Işık 

Işık, mikroalglerin büyümesini ve dolayısıyla atık su arıtma verimliliğini 

birinci dereceden etkileyen önemli bir faktördür. Işığın bir kısmı fotosentez 

yoluyla kimyasal enerjiye dönüştürülürken büyük bir kısmı ise ısı yoluyla 

kaybolur. Açık sistemde yapılan bir araştırma, havuza düşen güneş enerjisinin 

%90’ının ısıya dönüştüğünü, ancak %10’unun mikroalgler tarafından kimyasal 

enerji için kullanıldığını ortaya koymuştur (Oswald, 1988). Bir başka çalışmada 

ise bu oran yalnızca %2’dir (Fontes et al., 1987). Işık enerjisi, suyun fotolizi ve 

karbondioksiti organik karbona dönüştürmek için ihtiyaç duyulan ATP’nin 

üretimi için gereklidir. Doygunluk noktasına kadar ışık yoğunluğu ile 

fotosentetik aktivite artar, ancak bu noktanın üzerinde reseptör sistemleri hasar 

görür ve foto-inhibisyon meydana gelir (William and Laurens, 2010). Işık 
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doygunluk miktarı, mikroalg türüne ve ortam koşullarına göre farklılık 

gösterebilir. Genel olarak, tatlı su mikroalgleri için ışık doygunluk noktasının 

200 ila 400 μE/m2 s arasında olduğu bildirilmiştir (Singh and Singh, 2015). 

Yapay yollarla aydınlatılan sistemlerde mikroalg türünün ışık doygunluğunun 

bilinmesi önemlidir. Daha fazla ışık, büyümeyi yavaşlatabileceği gibi aynı 

zamanda işletme maliyetini de arttırır. 

Mikroalgler, güneşten gelen doğal ışımanın, görünür ışık tayfı da denilen 

400-700 nm dalga boyu aralığındaki çok dar bir bölgesini kullanabilirler. Dalga 

boyu arttıkça renk maviden kırmızıya doğru geçer, frekans azalır ve foton 

enerjisi düşer. Şekil 3’te mikroalglerde en yaygın bulunan β-karoten, Klorofil-

A ve Klorofil-B pigmentlerinin görünür ışık tayfındaki absorbans grafiği 

gösterilmektedir. Genel olarak, mikroalgal biyokütle üretimi kırmızı ışık 

altında artabilirken, yağ ve karotenoid birikimi için mavi ve yakın-kızılötesi 

ışık en uygun dalga boylarıdır. Klorofil-A ve Klorofil-B pigmentlerini içeren 

mikroalgler mavi ve kırmızı ışığa karşı daha fazla duyarlıdırlar ve daha iyi 

büyürler. 

 

 
Şekil 3. Mikroalgal pigmentlerin görünür ışık tayfındaki absorbansları 

 

Aydınlatma periyodu da bir diğer önemli ışık özelliğidir. Karanlık-

aydınlık döngüsü, mikroalglerin biyokimyasal kompozisyonunu, büyümeyi ve 

atık su arıtım verimini etkiler. Bu konuda yapılan araştırmalara göre, ışık 
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varlığında azot ve fosfor giderimi artarken, karanlık ortamda heterotrofik 

koşulların oluşmasıyla organik karbon giderimi artar. Örneğin, 12 gün boyunca 

12:12, 30:12 ve 60:12 saat:saat karanlık:aydınlık döngülerinde mikroalg-

bakteri işbirliği ile kentsel atık su arıtımı gerçekleştirilmiştir (Lee et al., 2015). 

Çıkış suyundaki toplam azot (TN), sırasıyla, 4.8, 14.0 ve 25.6 mg/L, toplam 

fosfor (TP) 0.6, 1.7 ve 3.0 mg/L ve KOİ konsantrasyonu ise 72, 56 ve 35 mg 

O2/L olarak ölçülmüştür. Algal biyofilm reaktör ile ileri atık su arıtımı yapılan 

başka bir çalışmada, güneş ışığı ile 12:12 saat:saat aydınlatma periyodunda 

%41 ve yapay ışık kaynağı ile 24 saat sürekli aydınlatma altında %97 fosfor 

giderim verimi elde edilmiştir (Sukačová et al., 2015). Günümüzde bilim 

insanları, ışık yoğunluğu, dalga boyu ve aydınlatma periyodunu düzenleyerek 

mikroalgal biyokütle üretkenliğini ve arıtım verimini arttırmayı hedefleyen 

birçok farklı sistem üzerinde çalışmaktadır. Ancak sadece fotobiyoreaktörlerin 

tasarımı değil aynı zamanda besi ortamı olarak kullanılan atık suyun rengi ve 

bulanıklığı gibi fiziksel özelliklerinin de mikroalglerin fotosentetik aktivitesi 

üzerinde etkili olduğu göz önüne alınmalıdır. 

 

2.4. Atık Su Özellikleri 

Atık sular, mikroalgal biyokütle üretiminin belirleyici aktörlerinden 

birisi olan besi ortamının sürdürülebilirliği açısından en ucuz, kolay erişilebilir 

ve devamlı kaynaklarından birisidir. Atık suyun pH değeri, sıcaklığı, ışık 

geçirgenliği, organik ve inorganik madde içeriği, ağır metal ve toksik madde 

miktarı mikroalg büyüme hızını, biyokütle üretkenliğini, biyokimyasal 

bileşimini ve atık su arıtım verimini büyük ölçüde etkilemektedir. Atık sular, 

evsel ve endüstriyel atık sular olmak üzere ikiye ayrılır. Evsel atık sular, 

genellikle, hane halkının gelir düzeyi, eğitim seviyesi ve yaş ortalaması gibi 

kentin sosyoekonomik özellikleri ve demografik yapısı ile yakından ilişkilidir. 

Ayrıca bölgenin bitki örtüsü, iklimi ve topoğrafik özellikleri de etkilidir. 

Endüstriyel atık sular ise sanayi faaliyetine göre şekillenir. Örneğin, ham tekstil 

atık sularında çoğu zaman iplikler, kumaş parçaları, yüzey aktif ve boyar 

maddeler bulunurken metal ve petrol endüstrilerinin atık suları ağır metal ve 

toksik organik madde yönünden zengin bir içeriğe sahiptir. Her atık su, 

kaynağına bağlı olarak benzer özelliklere sahip olsa da mikroalgal ekosistem 

üzerindeki etkileri benzersizdir. Bu yüzden atık su karakterizasyonunun 

eksiksiz bir değerlendirmesi yapılarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı iyi 
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anlaşılmalıdır. Şekil 4‘te atık su özellikleri şemasına yer verilmiştir (Metcalf et 

al., 2003). Bu parametrelerin çoğu birbiriyle ilişkilidir. Örneğin, fiziksel bir 

parametre olan sıcaklık hem biyolojik aktiviteyi etkiler hem de atık sudaki 

gazların çözünürlüğünü belirler. Geleneksel atık su arıtma sistemleri, 

genellikle, bütün kirleticiler için deşarj standartlarına uygun bir arıtım 

performansı sergileyemezler. Atık suyun karakterine göre ileri arıtım 

yöntemlerinin eklenmesi, mevcut birimlerin çıkarılması veya yeniden 

düzenlenmesi gerekebilir. İleri biyolojik arıtım yöntemlerinden birisi olan 

mikroalgal sistemleri etkileyen bazı önemli atık su özelliklerine aşağıda 

değinilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Atık su özellikleri 

 

2.4.1. Renk, Bulanıklık ve Katı Maddeler 

Hem endüstriyel hem de evsel atık sular, bulanıklığına neden olan 

yüksek konsantrasyonlarda askıda katı madde içerirler. Ayrıca tekstil ve boya 

gibi endüstrilerin atık sularında renkli çözünmüş bileşikler bulunabilir. Atık 

sudaki renk ve bulanıklık ışığı emer ve ışığın besi ortamına nüfuz etmesini 

sınırlayabilir. Yeterli ışık alamayan daha derinlerdeki mikroalglerin 

fotosentetik aktivitesi düşer (Larsdotter, 2006). Bunun sonucu olarak atık su 

arıtma performansı ve mikroalgal biyokütle üretimi azalır. Mikroalgal sisteme 

aktarılmadan önce atık suya bazı fizikokimyasal ön arıtım yöntemlerinin 

uygulanması, bulanıklığı, katı maddeleri ve renkli bileşiklerin 

konsantrasyonunu azaltacaktır. Bu sorunu çözmek için ek ışık donanımına 

sahip kapalı bir sistemden de faydalanılabilir, ancak bu durumda işletme 

maliyetleri yükselir. Diğer bir çözüm ise açık kanal tipi havuzların 
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kullanılmasıdır. Kanal tipi havuzlarda, besinlerin havuz boyunca eşit olarak 

dağılmasını sağlayan döner diskler tarafından ortamda türbülans yaratılır ve bu 

sayede tüm mikroalg hücreleri besinin yanı sıra karbondioksit ve güneş 

ışığından da eşit oranda faydalanır. Türbülans ile mikroalgler en azından kısa 

bir süre için ışığa maruz kalacak ve mikroalgal atık su arıtım verimliliği 

artacaktır (Amaro et al., 2011). Bazı durumlarda yüksek derecede kirli atık 

sular için besleme akışının seyreltilmesi de gerekebilir. Ayrıca, atık su organik 

karbon içeriyorsa ve kullanılan mikroalg türleri heterotrofik veya miksotrofik 

ortamda büyüyebiliyorsa ışık geçirgenliği nispeten daha az önem teşkil eder 

(Markou et al., 2014). 

 

2.4.2. Sıcaklık 

Mikroalg yetiştiriciliğinde önemli bir çevresel parametre olan ortam 

sıcaklığı, genellikle bölgenin iklim özelliklerine ve atık su sıcaklığına bağlıdır. 

Çoğu mikroalg türü, 10°C ile 30°C arasındaki sıcaklıklarda yaşamlarını 

sürdürebilir, ancak daha dar bir aralıkta uygun sıcaklık 15°C ile 25°C arasında 

olmalıdır (Singh and Singh, 2015). Atık su arıtımında sıklıkla tercih edilen 

Dunaliella sp. için 32°C, Chlorella vulgaris için 25-30°C ve Chlorella 

Minutissima için 15-20°C uygun büyüme sıcaklıklarıdır (Abusara et al., 2011; 

Cao et al., 2014; Converti et al., 2009). Termofilik bazı türler, 40°C gibi 

sıcaklıkların üstündeki sıra dışı şartlarda bile hayatta kalabilirler (Kessler, 

1985). Ancak çoğu mezofilik mikroalg için 35-38°C’nin üstü ölümcüldür ve bu 

sıcaklıklardan sonra büyüme aniden durur (Converti et al., 2009). Yaz 

aylarında güneş ışığına maruz kalan kapalı bir sistemde ise sıcaklık 40°C’nin 

üzerine çıkabilir. Fotobiyoreaktör sıcaklığını uygun aralıkta tutabilmek için 

aktif soğutma sistemlerinden yararlanılabilse de bu durum arıtım maliyetini 

ciddi oranda arttırır (Eustance et al., 2016). Buharlaşma yoluyla gerçekleşen 

soğutma etkisi nedeniyle mevsimsel sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenen 

açık sistemlerde tesisin coğrafi konumuna bağlı olarak su sıcaklığı çoğu zaman 

40°C'yi geçmez (Nagy et al., 2018). Daha yüksek sıcaklıklar genellikle daha 

yüksek metabolik aktivite nedeniyle yüksek büyüme hızı ve artan giderim 

verimleri ile ilişkili olsa da bu koşullar her zaman atık su arıtma koşulları ile 

uyumlu değildir. Bazı bölgelerde ise atık su sıcaklığı mikroalgal büyümeyi 

sekteye uğratacak seviyelere kadar düşer. Yapay ısıtma yoluyla bir mikroalgal 

atık su arıtma işleminde optimum sıcaklığın korunması, uygulama hacimleri 
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göz önüne alındığında büyük enerji girdisi doğurur ve dolayısıyla sürdürülebilir 

değildir. Bu nedenle, atık suyu arıtımı için kullanılan mikroalg türleri, arıtma 

tesisinde sıklıkla görülen ve bölgenin çevresel koşulları altında büyüyebilen 

türler arasından seçilmelidir. 

 

2.4.3. pH 

Atık suyun pH değeri, diğer birçok sucul ortam canlısı gibi mikroalgler 

için de büyüme hızını doğrudan etkileyen önemli bir parametredir. Aynı 

zamanda, karbon ve demir gibi elementlerin emilimi ile ilişkilidir ve bu da atık 

su arıtım verimini etkiler (Havlik et al., 2013). Işık varlığında mikroalgal kültür 

ortamının pH değeri, fotosentez esnasında karbondioksitin tüketilmesiyle artar. 

Karanlık ortamda ise solunum bu olayı tersine çevirir ve pH düşer. 

Fotoototrofik koşullarda karbondioksit miktarı kontrol edilmezse pH değeri 10-

11 seviyelerine kadar yükselebilir. Çoğu mikroalg türü bu ortamda hayatta 

kalamaz. Farklı türler, pH değerindeki değişikliklere farklı büyüme tepkileri 

verse de birçok mikroalg için kabul edilebilir pH aralığı 7-9'dur. Ancak 

mikroalg türüne göre bu aralık daha da daralır. Örneğin, Anabaena variabilis 

için en yüksek biyokütle üretkenliği pH 8.2-8.4 aralığındadır ve 9’u geçince 

büyüme dramatik bir şekilde azalır (Fontes et al., 1987). Nannochloropsis 

türünde uygun büyüme hızı için pH 8-9 aralığındadır. 6’nın altında ve 10’un 

üstünde büyümenin tamamen durduğu kaydedilmiştir (Bartley et al., 2014). 

Bununla birlikte, Scenedesmus sp. türünün daha alkali şartlarda (pH>9) yüksek 

büyüme hızını ve yağ üretkenliğini sürdürdüğü bildirilmiştir. Mikroalgal bazlı 

sistemlerde verimli biyokütle üretimi ve atık su arıtımı için pH değerinin sürekli 

takip edilmesi ve kontrol altında tutulması gerekir. Ortamdaki mikroalglerin 

ihtiyaç duyduğu pH değeri, havalandırma, bikarbonat tuzları veya 

karbondioksit ile korunabilir. 

 

2.4.4. Karbondioksit 

Mikroalgler, fotoototrofik koşullar altında karbondioksiti doğal yağlara 

ve karbonhidrata dönüştüren biyolojik fabrikalardır. Karbondioksit suda, pH 

değerine bağlı olarak bikarbonat ve karbonat iyonlarına dönüşür ve denge 

haline gelmesi ortam sıcaklığına, katyon konsantrasyonuna ve tuzluluğa 

bağlıdır (Hill et al., 2014). Atmosferden veya saf karbondioksit tüpünden besi 
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ortamına karışan karbondioksit gazı öncelikle suda çözünür, ardından karbonik 

asit oluşur ve pH değeri yükselir. 

 

2(g) 2 2(aq) 2CO  + H O  CO  + H O     (2) 

2(aq) 2 2 3CO  + H O  H CO      (3) 

 

Karbonik asit daha sonra bikarbonata ve karbonata dönüşür. 

 

- +

2 3 3H CO   HCO  + H      (4) 

2

3

- +

3HCO   CO  + H−
     (5) 

 

Şekil 5’te 25°C’de saf suda çözünmüş karbondioksitin pH değerine göre 

dağılımı gösterilmiştir. Karbondioksit, polar olmayan yapısı nedeniyle hücre 

zarından kolayca nüfus edebilirken, bikarbonat için aktif enzimatik taşıma 

mekanizması gerekir (Borowitzka et al., 2016). Atık sudaki inorganik karbon 

miktarı, aydınlatma kadar önemli bir faktördür (Arias et al., 2017). İnorganik 

karbonun yetersiz olması, mikroalgal büyümeyi ve asimile edilen azot ve fosfor 

miktarını sınırlayabilir. Bu durumda ortama harici bir kaynaktan karbondioksit 

ilavesi gerekebilir. Karbon kaynağının türü, konsantrasyonu ve enjeksiyon 

periyodu azot, fosfor giderimi ve biyokütle üretkenliğini etkiler. Ortama %1-6 

arasında karbondioksit sağlanmasının mikroalgal büyümeyi ve atık su arıtımını 

iyileştirdiği bildirilmiştir (Qi et al., 2017; Yao et al., 2015). Daha yüksek 

miktarlar ise inhibisyona neden olabilir. Bununla birlikte, harici karbondioksit 

kaynağı işletme maliyetini arttırır ve sisteme entegrasyonu için bazı tasarımsal 

modifikasyonlara ihtiyaç duyulabilir. 

Ayrıca atık sudaki diğer karbonlu maddelerin giderimi azalabilir. 

Ortamdaki çözünmüş karbondioksit konsantrasyonu ile kimyasal oksijen 

ihtiyacı (KOİ) giderimi arasında zıt yönlü ilişki söz konudur (Hu et al., 2012). 

Bu durumun üstesinden gelmek için fotoototrofik şartlarda sisteme belli 

aralıklarla karbondioksit sağlanıp biyokütle miktarı arttırılarak ışık yokluğunda 

organik karbonun heterotrofik tüketimi gerçekleştirilebilir (Duarte-Santos et 

al., 2016). 

 

→

→

→

→
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Şekil 5. pH değerine göre inorganik karbonun dağılımı (T: 25°C) 

 

2.4.5. Organik Karbon 

Atık sudaki en önemli bileşenlerden birisi organik maddelerdir. Organik 

kirleticiler, genellikle, biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ), kimyasal oksijen 

ihtiyacı (KOİ) ve toplam organik karbon (TOK) parametreleri ile ölçülür. Tipik 

bir evsel atık suda proteinler, karbonhidratlar ve yağlar başlıca organik 

bileşenleri oluşturur. Endüstriyel atık sularda ise organik madde miktarı ve 

moleküler yapısı büyük bir aralıkta değişim göstermektedir. Üretim 

teknolojilerdeki gelişmelere bağlı olarak her yıl 10000’den fazla yeni türde 

organik bileşik atık sulara karışmaktadır (Metcalf et al., 2003). Bu organik 

içeriğin bir kısmı biyolojik yöntemlerle kolayca parçalanabilirken, diğer kısmı 

ise nihai arıtıma uğramadan arıtma tesisini terk edebilmektedir. Hatta bazı 

kirleticilerin belirli miktarların üstünde bulunması, arıtımı gerçekleştiren 

canlılar için toksik etkiye sahiptir ve inhibisyona neden olabilir. 

Günümüzde geleneksel biyolojik arıtım yöntemlerinin yanı sıra çeşitli 

mikroalg türleriyle de organik madde giderimi sağlanabilmektedir. Bazı 

fotosentetik mikroalgler, organik karbonlu bileşikleri CO2 ve ışık olan 

miksotrofik şartlarda veya ışığın olmadığı heterotrofik ortamda metabolize 

edebilen fakültatif heterotrofik yapıdadırlar (Perez-Garcia et al., 2011). Genel 

olarak miksotrofik ortamdaki mikroalgal biyokütle gelişimi, heterotrofik 

ortama göre daha hızlı gerçekleşir. Auxenochlorella protothecoides türü ile 

evsel atık su arıtımı yapılan bir araştırmada miksotrofik şartlarda heterotrofik 

şartlara göre biyokütle üretim miktarı yaklaşık 2.5 kat artmıştır (Hu et al., 



105 | ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR II 

 

2012). Mikroalg türü ve ortam koşullarına ek olarak organik bileşiklerin 

karmaşıklığı da atık suyun mikroalgler tarafından karbon kaynağı olarak 

kullanılmasını büyük oranda etkiler. S. acutus türü ile evsel atık su arıtımı 

yapılan bir çalışmada %77 KOİ giderim verimi bildirilmiştir (Alva et al., 2013). 

Chlorella vulgaris ile yapılan başka bir çalışmada ise %90 BOİ giderimi elde 

edilmiştir (He et al., 2013). Bununla birlikte glikoz ve metanol gibi bazı basit 

yapılı bileşiklerin varlığı, mikroalgal biyokütle bileşimini değiştirebilir ve diğer 

kirleticilerin giderim verimini arttırabilir. Örneğin, 10 g/L glikoz kullanılarak 

heterotrofik ortamda yetiştirilen Chlorella hücrelerinde ototrofik ortamda 

yetişenlere göre %280 daha fazla yağ ve %45 daha fazla karbonhidrat tespit 

edilmiştir (Miao and Wu, 2006). Karışık mikroalg kültürü ile sentetik atık su 

ortamında glikoz ilavesiyle nitrat giderimi %9.9’dan %55’e ve fosfor giderimi 

%33’ten %55’e yükselmiştir (Chandra et al., 2014). Organik karbonla 

zenginleştirme, mikroalgal atık su arıtım performansını iyileştirmek için 

kullanışlı bir yöntem olsa da işletme maliyetini artırır. Bu yüzden mandıra, 

mezbahane ve balık işleme tesisi gibi endüstrilere ait basit yapılı organik 

atıklar, biyokütle üretimini ve arıtım verimini arttırmak için alternatif ve ucuz 

organik karbon kaynakları olarak değerlendirilebilirler (Mohsenpour et al., 

2021). 

 

2.4.6. Azot 

Evsel, tarımsal ve bazı endüstriyel atık sular; amonyak, nitrat, nitrit ve 

organik azotlu maddeler yönünden zengindir. Ayrıca ileri azot giderim yöntemi 

uygulanmayan geleneksel aerobik veya anaerobik arıtımdan geçen atık sularda 

da belli miktarda azot bulunur. Alıcı ortama deşarj edilen azotlu sular, alglerin 

ve istenmeyen bitkilerin gelişimine izin vererek doğal ekosisteme zarar 

verebilirler. Mikroalgal sistemler, azotlu maddelerin gideriminde başarılı ileri 

arıtım yöntemlerinden birisidir. Tablo 4’te çeşitli atık su türlerinin mikroalgal 

arıtım giderim performanslarına yer verilmiştir. 
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Tablo 4. Mikroalgal sistemlerin atık su giderim verimi 

Atık su 

türü 
Mikroalg türü 

Giderim 

verimi (%) 

Biyokütle 

üretkenliği 

(g/L gün) 

Kaynak 

Evsel  
Auxenochlorella 

protothecoides 

TN: 10 

TP: 13.5 

TOK: 16 

0.193 Renuka et al., 2015) 

Mandıra 
Chlamydomonas 

polypyrenoideum 

NO3
-: 62 

PO4
3-: 69 

KOİ: 80 

2.2 
Umamaheswari and 

Shanthakumar, 2016 

Tekstil 
Chlorella 

vulgaris 

TN: 86-99 

TP:100 
5 Yu et al., 2017 

Su 

ürünleri 

Nannochloris 

oculata 

TN: 78 

NO2
-:84 

PO4
3-: 15 

- Emparan et al., 2019 

Evsel Scenedesmus sp. 
 

 
- Bhatt et al., 2014 

 

Azot; proteinlerin, amino asitlerin, nükleik asitlerin, enzimlerin ve 

fotosentetik pigmentlerin temel elementidir. Bu yüzden mikroalglerin hücre 

yapısını ve büyümesini doğrudan etkiler. Hücresel azot ile yağ miktarı ters 

orantılıdır. Ortamda yeterli miktarda azot bulunmadığı durumlarda hücresel 

yağ miktarında artış gözlenir. Ancak bu durumda, mikroalglerin hücre 

bölünmesi ve fotosentetik karbondioksit fiksasyonu kabiliyeti azalır (Sajjadi et 

al., 2018). Azot kısıtlaması olmadığında, fotosentetik karbondioksit fiksasyon 

hızı, azot asimilasyon hızının 7-10 katına kadar ulaşır (Jiang et al., 2012). 

Mikroalgler, amonyum, nitrat ve nitrit gibi inorganik ve amino asitler, üre, 

pürinler ve nükleozitler gibi organik kaynaklardan azot ihtiyacını 

karşılayabilirler (Ross et al., 2018). İnorganik azot kaynakları arasında 

amonyum, genellikle, mikroalgler tarafından amino asit sentezinde doğrudan 

kullanılabildiği için daha çok tercih edilir (Perez-Garcia et al., 2011). Nitrit ve 

nitrat ise asimile edildikten sonra amonyum formuna dönüştürülür. Ancak 

amonyum azotu miktarının 20 mg/L’nin üstüne çıktığı ortamlar, mikroalgler 

için toksisiteye neden olurlar (Borowitzka, 1998). Mikroalg türünün hücresel 

bileşimindeki karbon, azot ve fosfor oranı, karbon fiksasyonu ve azot 

asimilasyonunda önemli rol oynar. Azotlu atık suların mikroalgal sistemlerde 

TN: 46

TP: 100
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arıtımı yapılırken ortamdaki azot kaynağının yanı sıra karbon, fosfor ve diğer 

elementlerin türü ve miktarı da göz önüne alınmalıdır. 

 

2.4.7. Fosfor 

Evsel ve tarımsal faaliyetler ile çeşitli endüstrilerden ciddi miktarda 

fosforlu madde atık sulara karışmaktadır. Evsel atık sulardaki fosforun 

yarısından fazlası sentetik deterjanlardan kaynaklanmaktadır (Horan, 1990). 

Atık sularda fosfor, genellikle, pH değerine bağlı olarak çeşitli ortofosfat 

formlarında bulunmaktadır (Shen et al., 2015). Fosfor yönünden zengin atık 

suların arıtılmadan veya ileri fosfor giderimi yapılmadan alıcı ortama deşarjı, 

kontrolsüz alg patlamasına ve ötrofikasyona neden olabilir. Mikroalgler, 

büyümeleri için ciddi oranlarda inorganik fosfor kullanabilme yetenekleri 

nedeniyle üçüncül arıtım yöntemi olarak kullanılabilirler. Örneğin Chlorella 

vulgaris ile yapılan bir çalışmada %78 inorganik fosfor giderimi elde edilmiştir 

(Lau et al., 1996). Aynı tür ile evsel ve endüstriyel atık su arıtımı yapılan başka 

bir çalışmada ise sırasıyla %85.7 ve %97.8 fosfor giderimi gerçekleştirilmiştir 

(Colak and Kaya, 1988). 

Fosfor, sinyal iletimi, enerji transferi ve fotosentez ile ilişkili olan 

hücresel metabolik süreçlerde önemli bir rol oynayan temel bir besin 

elementidir. Fosfataz enzimi, hücre yüzeyinde organik fosfatı ortofosfata 

dönüştürür ve mikroalgler fosforu inorganik ortofosfat olarak bünyesine alırlar. 

Enerji gerektiren bu süreç, özellikle inorganik fosfatın yetersiz olduğu 

ortamlarda ortaya çıkar. Yüksek inorganik fosfor varlığında ise fazla fosfor, 

polifosfat granülleri şeklinde asimile edilip hücre içerisinde saklanır ve bu 

sayede fosfor yokluğunda hücresel gelişim bir süre daha devam edebilir. Bu 

yüzden mikroalgler, ışık ve sıcaklığın aksine, fosfor konsantrasyonundaki 

değişikliklere hemen yanıt vermezler ve daha toleranslıdırlar (Sajjadi et al., 

2018). 

 

2.4.8. Ağır Metaller 

Ağır metaller; minerallerin çözünmesi, erozyon ve volkanik patlamalar 

gibi doğal yollardan veya çeşitli antropojenik kaynaklardan ortaya çıkmaktadır. 

Madencilik, metal eritme, elektro kaplama, metalürji, petrokimya, çimento, 

tarımsal amaçlar için pestisit ve gübre kullanılması gibi endüstriyel faaliyetler 

sonucunda önemli miktarlarda ağır metal çevreye karışabilir. Kurşun, arsenik, 
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bakır, çinko, krom, kadmiyum, cıva ve nikel atık sularda en çok bulunan ağır 

metallerdir (Qasem et al., 2021). Ayrıca evsel atık sularda da ağır metaller 

bulunabilir. Ağır metal içeren atık suların arıtılmadan sucul ortama deşarjı 

ekosisteme ve insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. 

Mikroalgler, metabolik aktivitelerini sürdürebilmek için temel besin 

maddelerinin yanı sıra diğer elementlere de ihtiyaç duyarlar. Bunlar sodyum, 

kalsiyum, klor ve kükürt gibi mikro besinler ve demir, bakır, çinko, mangan, 

molibden ve kobalt gibi eser metallerdir (Hänsch and Mendel, 2009). 

Mikroalgal büyüme için birçok ağır metal eser miktarlarda besi ortamında 

istenirken, yüksek konsantrasyonlarda toksik etkiye neden olurlar (Mantzorou 

et al., 2018). Ağır metaller, mikroalgler tarafından iki yolla ortamdan alınır: 1) 

canlı hücrelerin hücre zarından içeri taşınarak biriktirilir veya 2) biyosorpsiyon 

yoluyla ölü hücrelerin yüzeyine bağlanır. Alg yüzeyi hidroksil, karboksil ve 

sülfidril gibi negatif yüklü fonksiyonel gruplara sahiptir. Bu fonksiyonel 

gruplar ve hücre dışındaki polisakkaritler, proteinler ve yağlar sayesinde metal 

iyonlarının adsorpsiyonu gerçekleşir (Li et al., 2019). Canlı hücrelerde yüzeye 

tutunan metallerin bir kısmı aktif taşıyıcı proteinler vasıtasıyla hücre içinde 

biriktirilir (Zabochnicka-Świątek and Krzywonos, 2014). Biyosorpsiyon, 

biyobirikime göre daha hızlı gerçekleşir ve çevresel koşullardan daha az 

etkilenen bir süreçtir (Kumar et al., 2015). Toksik seviyelerde ağır metal içeren 

atık sular, mikroalgal sistemlere aktarılmadan önce kimyasal çökelme, 

adsorpsiyon, pıhtılaşma/flokülasyon veya yüzdürme gibi fizikokimyasal 

teknikler ile ön arıtıma tâbi tutulmalıdır. 

 

2.4.9. Mikroorganizmalar 

Atık sular, milyonlarca farklı mikroskobik ve makroskobik organizmaya 

ev sahipliği yapmaktadır. Atık su kaynağına göre bakteriler, protozoalar, 

mantarlar, virüsler ve sınırlı sayıda bazı alg türleri içerebilir. Bakteriler, tüm 

biyolojik atık su arıtma süreçlerinde mikrobiyal topluluğun en büyük bileşenini 

oluştururlar. Patojenik bakteriler, genellikle, ortamdaki diğer bakterilerden 

daha kısa, virüslerden ise daha uzun süre hayatta kalma eğilimindedir. Bakteri 

ve diğer mikrobiyal canlıların varlığı, atık su arıtma sistemlerinde 

kaçınılmazdır, çünkü muazzam hacimlerdeki atık suyun mikroalgal sisteme 

gelmeden önce etkin bir şekilde sterilize edilmesi mümkün değildir. Atık sudan 

mikroorganizmaların giderilmesinde, yüksek oranlı algal havuzlar, geleneksel 
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arıtma sistemlerinden daha başarılıdırlar. Çünkü çoğu zaman, mikroalgal 

sistemlerdeki ortam koşulları bakteriler ve diğer küçük canlılar için uygun 

değildir. Ancak mikroorganizmalar, tek kültürlü veya düşük konsantrasyonlu 

algal sistemlerde kontaminasyon riski oluşabilirler. 

 

2.5. Hidrolik Bekletme Süresi ve Biyokütle Bekletme Süresi 

Genellikle aktif çamur sistemlerinde karşımıza çıkan hidrolik bekletme 

süresi (HBS), atık suyun sistemdeki kalış süresini ifade etmek için 

kullanılmaktadır. Biyoreaktör hacminin atık su debisine bölünmesi ile 

tanımlanır. Mikroalgal bazlı sürekli sistemlerde atık su arıtımını etkileyen 

önemli bir işletme parametresidir. Hidrolik bekletme süresinin minimum 

mikroalgal büyüme süresinden daha kısa olması istenmez. Öte yandan uzun 

bekletme süreleri besin miktarını sınırlar ve iç gölgelenmeyi arttırır, bu da 

biyokütle üretkenliğini ve arıtım verimini olumsuz etkiler. Mikroalglerin doğal 

ortamlarında yapılan araştırmalar, atık sudaki organik ve inorganik 

kirleticilerin giderilebilmesi, biyolojik bozunma, foto-bozunma ve sorpsiyon 

süreçlerinin gerçekleşebilmesi için daha uzun bekletme süresine ihtiyaç 

duyulduğunu ortaya koymaktadır (Matamoros et al., 2015). Mikroalg türü, 

ortam koşulları, reaktör tasarımı ve atık su özelliklerine göre bekletme süresi 

farklılık gösterebilir. Kapalı mikroalgal arıtma sistemlerinde bekletme süresi 2-

5 gün, yüksek oranlı algal havuzlarda ise 2-9 gün aralığındadır (Abdel-Raouf 

et al., 2012; Muñoz and Guieysse, 2006; Posadas et al., 2017). Membran 

fotobiyoreaktörler, 6 saat ila 5 gün arasında nispeten daha kısa hidrolik 

bekletme süreleri ile işletilebilmektedir. Metabolik aktivitelerdeki azalma ve 

düşük mikroalgal büyüme hızı nedeniyle daha soğuk mevsimlerde daha uzun 

bekletme sürelerine ihtiyaç duyulur. Uzun bekletme süresinden kaçınmak için 

çeşitli stratejiler uygulanabilir. Bunlardan birisi ortam koşullarına göre atık 

sudaki kirleticileri daha hızlı giderme yeteneğine sahip mikroalg türünün 

seçilmesi ve sistemdeki varlığının korunmasıdır. Bir diğer yaklaşım ise 

mikroalgal arıtma sistemindeki biyokütle bekletme süresini makul düzeyde 

artırarak yüksek biyokütle konsantrasyonları sağlamaktadır. Daha yüksek 

biyokütle konsantrasyonlarında daha hızlı ve daha kararlı besin giderimi elde 

edilerek hidrolik bekletme süresi kısaltılabilir. 

Biyokütle bekletme süresi veya biyokütle yaşı; biyokütle 

konsantrasyonu, baskın mikroalg türleri ve mikroalgal büyüme hızı ile 
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yakından ilişkilidir (Bilad et al., 2014). Biyokütle geri devri olmayan bir 

sistemde biyokütle yaşı hidrolik bekletme süresine eşittir. Geri devirli 

sistemlerde ise fotobiyoreaktör hacminin sistemden atılan günlük biyokütle 

debisine bölünmesi ile hesaplanır. Kısa biyokütle yaşı, mikroalglerin yeterince 

büyümeden sistemden uzaklaştırılmasına neden olur, bu durumda 

fotobiyoreaktördeki biyokütle konsantrasyonu azalır ve bir süre sonra atık su 

arıtımı tamamen durabilir. Mikroalgal bazlı sistemler, genellikle, 10 günden 

daha uzun biyokütle bekletme süresinde işletilirler. Uzun biyokütle yaşlarında 

biyokütle üretkenliği azalır. Daha uzun biyokütle yaşı ise nispeten daha yavaş 

büyüyen türlerin birikimine izin verir ve kirletici giderim verimi artar. Ancak 

uzun biyokütle bekletme sürelerinde mikroalg flokları oluşabilir ve gölgeleme 

etkisi nedeniyle ışık emilimi azalabilir. Biyokütle yaşı ve hidrolik bekletme 

süresi, fotobiyoreaktörün tasarımı, işletme şartları ve atık su dinamikleri göz 

önüne alınarak hedeflenen biyokütle verimliliği ve çıkış suyu kalitesine göre 

belirlenmelidir. 

 

3. SONUÇ 

Atık su üretimi, geçtiğimiz yüzyılda yaşanan küresel nüfus patlamasıyla 

paralel olarak artış göstermiştir. Atık suların arıtılmadan alıcı ortama tasfiyesi 

halk sağlığını olumsuz etkiler ve önemli sosyal ve çevresel sorunlara yol açar. 

Uzun yıllardan beri çeşitli türlerdeki atık suların arıtımı için mikroalg kullanımı 

geniş ölçekte incelenmektedir. Bu amaçla birçok farklı teknoloji geliştirilmiş 

ve belirli ihtiyaçları karşılamak için yeni stratejiler araştırılmıştır. Bu bölümde 

mikroalglerin hücre yapısı, biyokimyasal özellikleri, yetiştirilme yöntemleri ve 

atık su arıtımındaki kullanım alanlarına değinilmiştir. 

Geleneksel atık su arıtma teknolojilerine kıyasla mikroalg bazlı sistemler 

organik ve inorganik kirleticilerin giderimi, patojenlerin azaltılması, değerli 

biyokütlenin geri kazanımı, oksijen üretimi, karbondioksit fiksasyonu ve enerji 

tasarrufu gibi önemli avantajlara sahiptir. Ancak tüm bu avantajlara rağmen, 

mikroalgal arıtma sistemlerinin üstesinden gelmesi gereken birçok zorluk da 

söz konusudur. Bu dezavantajlar arasında arazi gereksinimi, atık su 

kompozisyonu, çevre ve işletme koşulları, biyokütle hasadı ve biyokütlenin 

değerlendirilmesi sayılabilir. İlerleyen dönemlerde yapılacak araştırmalarda bu 

alanlara yoğunlaşılarak yenilikçi çözümler üretilmesi ile sürdürülebilir atık su 

arıtımında mikroalg teknolojisinin gerçek değerine ulaşacağı düşünülmektedir.
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GİRİŞ 

Günümüzde nüfus yoğunluğunun hızla artması, endüstriyel faaliyetlerin 

sürekli olarak hız kazanması, kentlerin hızla büyümesi vb. nedenlere paralel 

olarak çevre sorunları da hızla artarak çeşitlenmekte ve bunların sonucunda da 

başta su kirliliği olmak üzere dönüşümü imkânsız çevre sorunları ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum Dünya’daki mevcut tatlı su rezervlerinin daha verimli 

kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu amaçla su ve atık su arıtımında 

geçmişten günümüze kadar çeşitli geleneksel yöntemler kullanılmış, 

günümüzde ise su ve atık su arıtımında mevcut proseslerin yanı sıra elektrik 

akımının kullanıldığı birçok proses kullanılmaya ve geliştirilmeye devam 

etmektedir. 

 

1. Elektrokimyasal Arıtım Sistemleri 

Genel anlamda elektrokimya, elektrik akımı ile oluşan kimyasal 

reaksiyonları inceleyen bir bilim dalıdır. Bir başka deyişle elektrokimya, akım 

üreten veya akımla meydana gelen redoks reaksiyonlarını inceler ve elektrik 

akımının kimyasal reaksiyonlar üzerine olan etkilerini açıklar (Yalçın ve Gürü, 

2010; Fil, 2014; Kul, 2015). Kimyasal reaksiyonlardan elektrik enerjisi 

üretebilen veya kimyasal reaksiyonlara neden olmak için elektrik enerjisini 

kullanabilen reaktörler ise elektrokimyasal hücre olarak adlandırılır (Yalçın ve 

Gürü, 2010). 

Elektrokimyasal hücrelerde yükseltgenme yarı reaksiyonları anotta, 

indirgenme yarı reaksiyonları katotta gerçekleşir ve bu tepkimelerin toplamı, 

hücre tepkimesi olarak bilinir (Fil, 2014). Bir elektrokimyasal reaksiyonda, 

elektronlar arası gerilim farkı ise elektrokimyasal hücre potansiyeli veya pil 

gerilimi (E°) olarak bilinir. Gerilim farkının birimi volt (V) olup, bu değer 

Eşitlik 1 (Nernst eşitliği) kullanılarak hesaplanır. Elektron akışı, anottaki 

gerilimin katottakinden fazla olması nedeniyle anottan katoda doğrudur ve 

gerilim farkının değeri, kimyasal tepkimedeki bileşenlere, ortam sıcaklığına ve 

derişime bağlı olarak değişir. Elektrokimyasal hücrede elektrokimyasal 

reaksiyonların başlaması için gerekli olan minimum potansiyel ayrışma 

gerilimi, akım verilmeden ölçülen elektrot potansiyeli ise denge potansiyeli 

olarak isimlendirilir. Bunun dışında elektrokimyasal hücrede meydana gelen 

reaksiyonların elektrokimyasal hücre potansiyeli her zaman pozitif olup, 

reaksiyon bu koşullarda istemli olarak gerçekleşir. Bu değer negatif ise var olan 
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koşullarda reaksiyon istemsiz gerçekleşir (Brett and Brett, 1994). 

Elektrokimyasal reaksiyonlarda elektrotlar üzerinde açığa çıkan maddelerin 

kütleleri, devreden geçen yük miktarıyla doğru orantılı olarak değiştiğinden, 

elektronlar, reaksiyona giren ve reaksiyonda oluşan maddeler gibi 

değerlendirilip hesaplama yapılabilir. 1 A’lik bir elektrik akımının 1 sn’de 

taşıdığı elektrik yükü 1 Coulomb (C), 1 mol elektronun taşıdığı yük (96485 C) 

ise 1 Faraday (F) olarak bilinir (Fil, 2014; Kul et al., 2015). 

 

2,303.R.T
E E .logQ

n.F
= −      

 (1) 

 

Eşitlik 1’de E° standart elektrokimyasal hücre potansiyelini (V), R ideal 

gaz sabitini (8.3145 J/mol K), T mutlak sıcaklığı (K), n reaksiyonda alınan 

verilen elektron sayısını, F Faraday sabitini (96485 C/mol) ve Q ise reaksiyon 

katsayısını ifade etmektedir. 

Elektrokimyasal olaylar açısından bakıldığında elektrokimyasal hücreler 

ve piller arasında fark olmasa da kimyasal reaksiyonların meydana gelebilmesi 

için dışarıdan akım verilerek sistem zorlanır. Şekil 1’de elektrokimyasal bir 

hücre şeması örneği gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Bir elektrokimyasal hücrenin şematik gösterimi 
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Şekil 1’den de görülebileceği üzere bir elektrokimyasal hücrede akım 

yönü daima katottan anoda doğru olup, dış bir akım kaynağı olmadan katot 

üzerinde indirgenme reaksiyonlarının gerçekleşmesi mümkün değildir (Yalçın 

ve Gürü, 2010). 

 

2. Atıksuların Arıtımında Kullanılan Elektrokimyasal 

İşlemler 

Tarihte su arıtımı için elektrik kullanım fikri ilk olarak 1889’da 

İngiltere’de ortaya atılmıştır (Chen, 2004). 1904’te mineral zenginleştirme için 

elektroliz uygulamasının, 1909’da elektrokoagülasyon sisteminin patenti 

alınmış, 1946 yılına gelindiğinde ise ilk kez ABD’de elektrokoagülasyon 

yöntemi içme suyunun arıtımında uygulanmıştır (Chen, 2004). Takip eden 

yıllarda elektrokimyasal hücrelerin nispeten yüksek ilk yatırım maliyetleri ve 

yüksek elektrik maliyetleri su ve atıksu arıtımında uygulama alanı bulamamış 

olsa da son 30 yıl içinde içme suyu standartlarının sıkılaştırılması ile kullanımı 

daha verimli ve kompakt bir hale gelmiş ve günümüzde büyük önem 

kazanmıştır (Chen, 2004). 

Klasik arıtma teknolojileri ile karşılaştırıldığında, elektrokimyasal 

hücreler daha yüksek verimlerle çalışırlarken, daha düşük reaktör hacimlerine 

ve daha kısa reaksiyon sürelerine ihtiyaç duyarlar (Fil, 2014; Kul, 2015). 

Elektrokimyasal hücreler, sistemde kullanılan anot-katot türleri ve meydana 

gelen reaksiyonlara bağlı olarak farklı isimlerle anılırlar. Bunlar; 

elektrokoagülasyon, elektroflotasyon, elektroflokülasyon, elektrofiltrasyon, 

elektrodiyaliz, elektrofenton, elektroindirgeme, elektroforez, 

elektrooksidasyon vb. olarak sıralanabilirler. 

 

2.1. Elektrokoagülasyon 

Elektrokoagülasyon, yumaklaştırıcı özelliği olan alüminyum ve demir 

gibi çözünebilen metal elektrotların kullanıldığı elektrokimyasal hücrelerdir. 

Su ve atık su arıtımının sağlandığı bu proseslerde, yumaklaştırma ve çökelme 

reaksiyonları, kimyasal koagülasyondan farklı olarak hücrelerdeki elektrotlar 

aracılığı ile gerçekleşir (Fil, 2014). Hücrede yumaklaştırıcının oluşması ve 

kirleticilerin yumaklar oluşturmak üzere bir araya gelmeleri, başta iletkenlik 

olmak üzere hücredeki sulu ortamın kimyasına bağlıdır (Mollah et al., 2001). 

Elektrokoagülasyon sisteminde oluşması muhtemel reaksiyonlar ve 
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elektrokoagülasyon sisteminin şematik gösterimi sırasıyla Çizelge 1 ve Şekil 

2’de gösterilmiştir (Mollah et al., 2001; Dede Sağsöz et al., 2022; İrdemez et 

al., 2022, Bingül Reçber et al., 2022). 

 

Çizelge 1. Elektrokoagülasyon hücrelerinde meydana gelmesi muhtemel reaksiyonlar 

Anot olarak demir elektrotlar kullanıldığında; 

Anotta; 

2

(s) (aq)

2

(aq) (aq) 2(s)

Fe Fe 2e

Fe 2OH Fe(OH)

+ −

+ −

→ +

+ →
 

Katotta; 

2 2(g) (aq)2H O 2e H 2OH− −+ → +  

Toplam reaksiyon; 

(s) 2 2(s) 2(g)Fe 2H O Fe(OH) H+ → +  

Anot olarak demir elektrotlar kullanıldığında ve çözünmüş oksijen varlığında; 

Anotta; 

2

(s) (aq)

2

(aq) 2 2(g) 3(s) (aq)

4Fe 4Fe 8e

4Fe 10H O O 4Fe(OH) 8H

+ −

+ +

→ +

+ + → +
 

Katotta; 

(aq) 2(g)8H 8e 4H+ −+ →  

Toplam reaksiyon; 

(s) 2 2(g) 3(s) 2(g)4Fe 10H O O 4Fe(OH) 4H+ + → +  

Anot olarak alüminyum elektrotlar kullanıldığında; 

Anotta; 

(aq)Al Al 3e+ −→ +  

Katotta; 

3

(aq) 2 3(s) (aq)Al 3H O Al(OH) 3H+ ++ → +  

Toplam reaksiyon; 

3(s) n 3n(s)nAl(OH) Al (OH)→  
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Şekil 2. Elektrokoagülasyon hücrelerinin şematik gösterimi 

 

Çizelge 1 ve Şekil 2’de görüleceği üzere elektrotlar harici bir güç 

kaynağına bağlanırsa, katot pasifleşmeye, anot ise yükseltgenerek çözünmeye 

başlar. Sistemde demir ve alüminyum elektrotlar kullanılmakta ve reaksiyonlar 

sonucunda demir hidroksitler (Fe(OH)2, Fe(OH)3) ve alüminyum hidroksitler 

(Aln(OH)3n) oluşmaktadır. Elektrokoagülasyon sistemlerinde anottaki çözünme 

hızını optimum seviyede tutabilmek için yüzey alanı daha büyük elektrotlar 

kullanılmalıdır. Sistemin bu dezavantajı, elektrotların tek/çok kutuplu ya da 

seri/paralel kombinasyonları kullanılarak aşılmış olup, hücrelere ait 

kombinasyonlar Şekil 3’te görülebilmektedir (Mollah et al., 2001). 

 

 
Şekil 3. Elektrokoagülasyon hücrelerinde farklı bağlantı kombinasyonları 
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2.1.1. Elektrokoagülasyon Prosesinin Avantajları 

Kolay işletme ve ucuz elektrotların varlığı atıksu arıtımında 

elektrokoagülasyon prosesinin sahip olduğu avantajların başında gelmektedir. 

Elektrokoagülasyon prosesinin diğer avantajları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Fil, 2014). 

 

• Daha az bakım gerektirir ve alıkonma süreleri kısa ve kontrolü 

kolaydır. 

• Suyun çözünmemiş katı madde içeriği kolaylıkla giderilir. 

• Arıtılmış su temiz, renksiz ve kokusuzdur. 

• Oluşan çamurun çöktürülmesi ve susuzlaştırılması kolay, asitlere karşı 

daha kararlı ve su tutulumu daha sınırlı olan büyük boyutlardaki 

yumaklar filtrasyon ile daha hızlı ayrılırlar. 

• Oluşan gaz kabarcıkları, kirleticilerin çözeltinin üst kısmına doğru 

taşınmasını sağlar ve kirleticiler kolaylıkla ana çözeltiden ayrılır. 

• Arıtılmış suyun yeniden kullanımı düşünüldüğünde geri kazanım 

maliyeti daha düşüktür. 

• Genellikle kimyasal madde ilavesine gerek duyulmadığından ikincil 

kirlenmeye sebep olmaz. 

• Sisteme güneş panellerinin entegresiyle elektrik olmayan kırsal 

bölgelerde rahatlıkla kullanılır. 

 

2.1.2. Elektrokoagülasyon Prosesinin Dezavantajları 

Elektrokoagülasyon prosesinin avantajlarının yanı sıra belli 

dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar (Fil, 2014); 

 

• Anot materyali çözündüğünden belli aralıklarla yenilenmelidir. 

• Birçok yerde elektrik kullanımı yüksek maliyetli olabilir. 

• Katotta oluşabilecek geçirimsiz oksit tabakaları nedeniyle sistem 

veriminde zamanla azalma görülebilir. 

• Elektrik maliyeti göz önüne alındığında arıtılan atıksu yüksek 

iletkenliğe sahip olmalıdır. 

• Jelimsi yapıdaki hidroksit, zaman zaman çözünme eğilimindedir. 
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2.2. Elektroflotasyon 

Elektroflotasyon, suyun elektrolizi sırasında elektrotlarda oluşan gaz 

kabarcıkları yardımıyla atık sulardaki kirleticilerin uzaklaştırılması süreci olup 

ilk olarak maden endüstrisinde kullanım alanı bulmuş, sonraki yıllarda su ve 

atıksu arıtımında da başarıyla uygulanmıştır (Bhaskar et al., 1984; Mohtashami 

and Shang, 2019; Muller, 1992; Fil 2014; Kul 2015, Kul et al., 2015). 

Elektroflotasyon prosesinde ayırma işlemi sıvı içerisinde oluşturulan gaz 

kabarcıkları yardımıyla gerçekleşmekte olup, oluşan ince kabarcıklar 

elektrotlardan uzaklaşarak su yüzeyine yükselirken suda askıda katı veya sıvı 

parçacıklarla çarpışırlar. Bu çarpışmalar sonucu birbirine tutunan kabarcıklar 

ve parçacıklar su yüzeyine yükselir ve süreç sonunda yüzeyde oluşan floklar 

mekanik bir sıyırıcı yardımıyla uzaklaştırılır (Bhaskar et al., 1984; Mohtashami 

and Shang, 2019). Gaz kabarcıklarına tutunan parçacıkların yoğunlukları, 

içinde bulundukları sıvıdan daha fazla olsa da su yüzeyine çıkabilirler ve 

sonuçta sıvı fazdan kolaylıkla ayrılabilirler (Clark, 1999; Özyonar, 2020). 

Çizelge 2 ve Şekil 4’de elektroflotasyon prosesi ve olması muhtemel 

reaksiyonlar gösterilmiştir. 

 

Çizelge 2. Elektroflotasyon hücrelerinde meydana gelmesi muhtemel reaksiyonlar 

Anotta; 

2 2(g) (aq)2H O O 4H 4e+ −→ + +  

Katotta; 

2 2(g) (aq)2H O 2e H 2OH− −+ → +  

Toplam reaksiyon; 

2 2(g) 2(g)2H O 2H O→ +  

Arıtılacak suyun içeriğinde klor var ise; 

 

22Cl Cl 2e− −+  

Anotta çözünebilen plakalar kullanılıyorsa; 

 
n

(s) (aq)

2 (aq) 2(g)

M M ne

2H O 4H O 4e

+ −

+ −

→ +

→ + +
 

 

 

→
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Şekil 4. Elektroflotasyon hücresinin şematik gösterimi 

 

Prosesde flotasyonun gerçekleşmesi için gereken gaz, elektroliz sonucu 

belli bir ölçüde suyun indirgenmesi ile oluşmakta olup, elektroflotasyon 

hücresinde saf suyun elektrolizi sırasında Çizelge 2’de verilen çeşitli redoks 

tepkimeleri meydana gelir (Hosny, 1996; Mansour and Chalbi, 2006). Su 

içerisinde klorür (Cl-) ve klor gazı (Cl2) gibi maddeler mevcutsa anotta farklı 

reaksiyonlar da oluşabilmektedir. Anotta alüminyum veya demir gibi aktif 

metaller kullanıldığında ise metal iyonları çözeltiye karışmaktadır (Daneshvar 

et al., 2007). Reaksiyonlar sonucu pıhtılaştırıcı görevi gören hidroksit 

iyonlarının oluşmasıyla birlikte elektroflotasyon prosesinin verimliliği de 

artmaktadır. 

Elektroflotasyon prosesleri mekanik olarak hareketli parçalar 

içermediğinden, bu sistemlerin kurulumu, bakımı ve işletilmesi daha kolaydır. 

Ayrıca, uygulanan elektrik akımını değiştirerek proseste ayarlamalar kolaylıkla 

gerçekleştirilebilir. Elektroflotasyon prosesi, klasik kimyasal yöntemlerden 

farklı olarak, kimyasal madde ilavesine ihtiyaç duymadığından, atık suların 

arıtılmasında alternatif bir yöntem olarak kullanılmakta ve sistem verimliliğini 

arttırmak için çeşitli konfigürasyonlarda reaktörler ve elektrotların kullanıldığı 

çalışmalar yürütülmektedir. 
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2.2.1. Elektroflotasyonun Avantajları 

Geleneksel flotasyon ile karşılaştırıldığında elektroflatosyonun birçok 

avantajı vardır. Bunlar (Hosny et al., 1992); 

 

• Kirleticiler atık sudan hızlı bir şekilde uzaklaştırılabilir, 

• Daha az çamur üretilmesinin yanında uygun elektrotlar kullanılarak 

aynı anda flotasyon ve koagülasyon sağlanabilir. 

• Elektroflotasyon prosesinin ekipmanları kompakttır ve bu nedenle 

sınırlı alanlarda kurulum için uygundur. 

• Sadece akımı ayarlayarak kontrolü rahatlıkla sağlanabildiğinden 

otomasyonu oldukça kolaydır. 

• Basitlik, düşük sermaye ve işletme maliyetleri sunar  

 

2.2.2. Elektroflotasyonun Dezavantajları 

Elektroflotasyonun avantajlarının yanı sıra çeşitli dezavantajları da 

aşağıda sıralanmıştır (Chen, 2004). 

 

• Elektroflotasyonun temel dezavantajı kabarcık üretimi için elektrik 

enerjisi kullanımıdır. 

• Elektroflotasyonun doğrudan uygulanması sırasında iletkenlik düşükse 

büyük miktarda elektrik tüketilir. 

 

2.3. Elektrodiyaliz 

Su arıtımında ilk olarak 1890 yılında Maigrot ve Sabates tarafından 

suların tuzdan arındırma işlemleri için önerilen elektrodiyaliz hücreleri, 

endüstriyel ölçekte 50 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Örnek bir 

elektrodiyaliz hücresi Şekil 5’te görülmekte olup, elektrodiyaliz hücrelerinde, 

iyon değişim membranları kullanılarak yüksek oranda su geri kazanımı 

sağlanır. Hücrede faz değişimi, reaksiyon veya kimyasal ilavesine gerek 

duyulmaz.  
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Şekil 5. Elektrodiyaliz hücresinin şematik gösterimi 

 

Şekil 5’te şematik olarak verilmiş elekrodiyaliz hücreleri günümüze 

kadar içeriğinde kullanılan iyon değişim membranlarındaki yenilikler başta 

olmak üzere önemli ilerlemeler kaydederek önemli prosesler arasında yerini 

almıştır (Yazıcı, 2012). Çoğunlukla saflaştırma, ayırma ve değerli bileşenlerin 

geri kazanımı için kullanılmaktadır (Hacıoğlu, 2006; Yazıcı, 2012). 

Öncesinde basit bir ön arıtım prosesinin yeterli olduğu elektrodiyaliz 

prosesi başta ters osmoz olmak üzere diğer arıtım proseslerine karşı çeşitli 

avantaj ve dezavantajlara sahiptir (Yazıcı, 2012; Ergün, 2008).  

 

2.3.1. Elektrodiyaliz Prosesinin Avantajları 

 

Elektrodiyaliz prosesinin çeşitli avantajları maddeler halinde 

sıralanmıştır. 

 

• İşletilmesi çok kolaydır. 

• Enerjiyi verimli bir şekilde kullanan proses benzer proseslerle 

kıyaslandığında daha az işletme, yatırım ve bakım maliyeti gerektirir. 
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• Ters ozmos, iyon değişimi ve diyaliz gibi diğer süreçlerle 

kıyaslandığında atıksu bileşenleri için yüksek seçicilik sağlar. 

• İyon değiştirici membranlar için ihtiyaç duyulan rejenerasyona gerek 

yoktur. 

• Proses, yüksek basınçlı pompalara ihtiyaç duymadığından çok sessiz 

ve düşük basınçlarda işletilebilir. 

• Membranlar uzun ömürlüdür, bundan dolayı membran koruyucu 

kullanımına ihtiyaç yoktur. 

• Birçok iyon formuna sahip ve yoğun içerikli iyon içerikli sularda etkin 

olarak kullanılabilir. 

• Kimyasal madde gereksinimi yoktur. 

• Yüksek oranda ürün geri kazanımı sağlar. 

  

2.3.2. Elektrodiyaliz Prosesinin Dezavantajları 

 

Elektrodiyaliz prosesinin çeşitli dezavantajları aşağıda sıralanmıştır. 

 

• Her ne kadar benzer proseslere kıyaslandığında enerjiyi verimli bir 

şekilde kullanmak mümkün olsa da elektrik ihtiyacı fazladır. 

• Prosese hâkim yetişmiş eleman sayısı oldukça sınırlıdır. 

• Çoğu insan kaynaklı organik kirleticiler ve mikroorganizmalar 

üzerinde etkisi sınırlıdır. 

 

2.4. Elektrofenton 

Elektrofenton prosesi, kalıcı veya toksik organik kirleticileri sulardan 

uzaklaştırmak için kullanılan en popüler elektrokimyasal oksidasyon 

proseslerinden birisidir. Proseste, oksijene doygun Fe2+ içeren sulu çözeltilerde 

sırasıyla H2O2 ve ·OH radikalleri oluşturulur. Devam eden süreçte çözeltide 

mevcut organik kirleticiler bu ·OH radikalleriyle reaksiyona girerek 

parçalanmakta, yeterli işlem süresi mevcutsa bu organik kirleticiler giderek 

mineralize olmaktadırlar. Şekil 6’da bir elektrofenton prosesi şematik olarak 

gösterilmiştir.  
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Şekil 6. Elektrofenton hücresinin şematik gösterimi 

 

2.4.1. Elektrofenton Prosesinin Avantajları 

Elektrofenton proseslerinin bazı avantajları aşağıda sıralanmıştır. 

 

• İhtiyaç duyulan H2O2 yerinde ve sürekli üretilebildiğinden nakliye ve 

depolamaya olan ihtiyaç ortadan kalkar. 

• H2O2 çözeltisi seyreltik olduğundan sistem daha güvenli hale gelir. 

• Katotta Fe2+ tekrar üretilebilir. 

• Sisteme O2 girişi çözeltinin karışımını arttırır. 

 

2.4.2. Elektrofenton Prosesinin Dezavantajları 

Elektrofenton prosesinin aşağıda sıralanan çeşitli dezavantajları 

bulunmaktadır. 

 

• Oluşan H2O2, katot ara yüzeyi üzerinde birikim yapabildiğinden 

kısmen bozunabilir. 

• Yüksek derişimler söz konusu olduğunda protonlar ve elektronlar 

birbirleriyle yarışır ve bunun sonucunda H2(g) açığa çıkar. 
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2.5. Elektrooksidasyon 

Grafit, platin, bor kaplı elmas vb. çözünmeyen bir anot malzemesi 

kullanılan elektrooksidasyon hücrelerinde, organik maddeler direk veya dolaylı 

yollardan oksitlenerek sulardan uzaklaştırılması sağlanır. Şekil 7’de bir 

elektrooksidasyon prosesinin şematik görünümü ve genel olarak oksidasyon 

aşamaları gösterilmiştir (Kul et al., 2022). 

 

 

Şekil 7. Genel oksidasyon aşamaları ve elektrooksidasyon hücresinin şematik 

gösterimi 

 

Direk oksidasyon aşamasında kirleticiler anot yüzeyine adsorbe olurlar 

ve bu şekilde anot yüzeyinden elektron transferi gerçekleşmiş olur. Dolaylı 

elektrooksidasyon aşamasında ise anot yüzeyinde organik kirleticilerin 

oksidasyonun da etkili olan klor, hipoklorit, hidrojen peroksit, ozon vb. ajanlar 

üretilerek arıtım gerçekleşir. 

Diğer bütün sistemlerde olduğu gibi elektrooksidasyon sisteminde bir 

takım avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Aşağıda elektrooksidasyon prosesinin 

olumlu ve olumsuz yönleri karşılaştırılmıştır  

 

2.5.1. Elektrooksidasyon Prosesinin Avantajları  

Elektrooksidasyon proseslerinin aşağıda sıralanan çeşitli avantajları 

bulunmaktadır. 
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• Sadece elektrik akımı kullanılarak istenilen kimyasal maddeler elde 

edilebildiğinden, kimyasal bir reaksiyon oluşturmak için herhangi bir 

kimyasal madde eklemeye gerek kalmaz. Bu durum kimyasal madde 

depolama ve taşıma problemi ortadan kaldırır. 

• Basit ekipmanlar gerektirirler, genellikle düşük sıcaklık ve basınçta 

çalıştırılırlar ve özellikle elektriğin ucuz olduğu yerlerde oldukça 

düşük maliyetlidir. 

• Kolay uygulanabilmektedir ve reaksiyon istenildiği gibi kontrol 

edilebilmektedir ve oldukça etkin sonuçlar vermektedir. 

• Geleneksel metotlarla arıtılamayan toksik kirletici içeren atıksuların 

arıtılması sağlanabilmektedir. 

 

2.5.2. Elektrooksidasyon Prosesinin Dezavantajları 

Elektrooksidasyon prosesinin aşağıda sıralanan çeşitli dezavantajları 

bulunmaktadır. 

 

• Elektrotların yüzeyinde geçirimsiz tabakalar oluşabildiğinden 

elektrot  kirliliğinin önlenmesi gerekmektedir. 

• Ucuz ve uzun ömürlü elektrotlara ihtiyaç duyulmaktır. 

• Arıtılacak suyun yüksek bir iletkenliğe sahip olması gerekmektedir. 

• Konsantrasyon düştüğü için (kütle taşınımının sınırlı olmasından 

dolayı) akım verimliliği azalabilir.
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GİRİŞ 

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme insanoğlunun hayatını 

kolaylaştıran ürünler sağlamasına rağmen, bu esnada çevreye verilen tahribat 

yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir. Özellikle hava kirliliği konusunda 

Şekil 1’de gösterildiği üzere Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki yaşayanlar son 

10 yılda hava kalitesinin düştüğünden şikâyet etmektedir (TRT Haber, 2022). 

Ayrıca enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik elektrik üretimi, endüstriyel 

üretim ve ulaşım konusunda fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan 

hava kirliliğinin her yıl 4.5 milyon insanın erken ölümüne yol açtığı tahmin 

edilmektedir. Yapılan çalışmalar, parçacıklı madde kirliliğine maruz kalma 

yoluyla, kardiyovasküler hastalıklar, KOAH, alt solunum yolu enfeksiyonları, 

akciğer kanseri, miadından önce doğum, Tip 2 diyabet, felç ve astım gibi 

hastalıklarda artış yaşandığını göstermektedir (Du et al., 2016). Bu tehlikeli 

parçacıklardan biri PM2.5 olarak da bilinen, 2.5 μm veya daha küçük boyutu 

olan kirleticilerdir. Yapılan bilimsel araştırmalar, PM2.5’a maruz kalmanın, 

milyonlarca kişinin ölümüne ve yüz milyonlarca kişinin engelli olarak hayatına 

devam etmesine yol açtığını belirtmektedir (Cohen et al., 2017). Dünya Sağlık 

Örgütü’ne (WHO) göre ise insanların neredeyse %90'ı hava kalitesi açısından 

belirtilen sınırları aşan kirli havayı solumaktadır (Osseiran and Lindmeier, 

2018). 

 

 
Şekil 1. Avrupa’daki hava kirliliği 
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Hava kirliliği sadece bireylerin sağlıklarını değil, ekonomiyi de olumsuz 

yönde etkilemektedir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organization 

for Economic Co-operation and Development, OECD) tarafından sunulan 

raporda hava kirliliğinin dünya gayri safi hasılasının %1'ine mal olabileceğini 

göstermiştir (OECD, 2016).  

Kırsal nüfusun göç etmesi sonucunda kentsel nüfus gün geçtikçe 

artmaktadır. Kentleşme ve sanayileşme, lojistik, sağlık hizmetlerine erişim ve 

hava kirliliğinin artması gibi birçok soruna yol açmaktadır. Dünya bankası 

verilerine göre, 2021 itibarı ile kentsel nüfus oranı ülkemizde %77 iken, dünya 

genelinde %57 olarak tespit edilmiştir (Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü, 

2022). Ayrıca bu oranın dünya geneli için 2050 yılına kadar %68’e yükselmesi 

beklenmektedir (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, 2018). 

İçten yanmalı motorlu araçların ulaşımda kullanılması ve artan ulaşım 

hizmetleri de önemli bir kirlilik kaynağıdır (Djebbri and Rouainia, 2017). Hava 

kirliliğinin bir diğer kaynağı ise sanayileşmenin çıktısı olan seri üretimdir. 

Hava kirliliği konusunda en yaygın kirleticiler azot monoksit (NO), karbon 

monoksit (CO), partikül madde (PM), kükürt dioksit (SO2) ve diğerleridir.  

Hava kirliliğinin incelenmesi üzerine eski tarihlerden bu yana birçok 

çalışma bulunmaktadır. Fakat içinde bulunduğumuz yüzyılın son çeyreğinde 

hava kirliliğine daha fazla değinilmesi sonucunda, insanların yaşam kalitelerini 

iyileştirmek ve kirlilik sorunlarını çözmek için bilgi ve iletişim teknolojileri, 

sabit/hareketli sensörler vasıtasıyla akıllı şehir kavramı geliştirilmiştir (Bekkar 

et al., 2021). Bu sayede hava kirliliğine, insan uygulamalarının etkisi hakkında 

büyük çapta kentsel veri elde edilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu verilerin elde 

edilmesinde etkili bir sistemin kurulması insan sağlığı açısından yetkililerin 

karar alma sürecinde büyük önem taşımaktadır. Fakat kirlilik verilerinin 

zamansal ve uzamsal açıdan doğrusal olmayan özellikleri sebebiyle karmaşık 

yapıda olmaları, bu verilerin işlenmesini yani bilgiye dönüştürülmesini oldukça 

zor bir işlem haline getirmektedir (Lu et al., 2021). Teknolojik gelişmeler 

sayesinde hızlı işlemcilerin ve veri haberleşmesinin geliştirilmesi, bu dijital 

verilerin elde edilip yorumlanmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca yenilikçi 

sinyal işleme ve yapay zekâ teknikleri ile kirlilik verilerinin analizi üzerine 

önemli bir uygulama alanı doğmuştur.   
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Bu bölümde, yapay zekâ ve onun alt kolları olan makine öğrenmesi ve 

derin öğrenme gibi başlıkların hava kirliliği ile birlikte ele alınması üzerine 

çeşitli araştırmalara ve yeni eğilimlere yer verilecektir. 

 

1. HAVA KİRLİLİĞİ VE YAPAY ZEKÂ 

Hava kirliliğinin yapay zekâ ile analizi üzerine yapılan araştırmaların 

çoğu, literatürde son 10 yıllık bir süreçte öne çıkmaktadır. Hava kirliliği 

verilerinin, yüksek derecede rastgele ve farklı dönemlerde sürekli değişim 

eğiliminde olan rüzgâr hızı ve yönü gibi birçok meteorolojik etmenlerin 

varyasyonlarından etkilenmesi gibi sebeplerden dolayı kirlilik değişkenlerinin 

yayılımının tahmini hayati öneme sahiptir (Shi et al., 2019). Araştırmacılar 

tarafından, istatistiksel modellerin, makine öğrenmesi ve çok katmanlı derin 

öğrenme tabanlı tekniklerin kullanılması ile son yıllarda kirletici 

konsantrasyonunun tahmini için birçok yöntem sunulmaktadır (LeCun et al., 

2015). Yakın tarihli bir çalışmada araştırmacılar, hava kalitesi, meteorolojik 

veriler ve hava durumu verileri vasıtasıyla, Otoregresif Entegre Hareketli 

Ortalama (Autoregressive Integrated Moving Average, ARIMA), Facebook 

Prophet, Uzun Kısa Süreli Bellek (Long short-term memory, LSTM) ve 

Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks, CNN) yöntemlerini 

kullanarak farklı dört model geliştirerek, Pekin şehrindeki PM2.5 seviyeleri 

tahminini gerçekleştirmiştir (Garg and Jindal, 2021). Araştırmacılar yine 

Çin’de PM2.5 konsantrasyonu tahmini üzerine, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) Büyükelçiliği’nden elde edilen saatlik kirlilik verilerini kullanarak çift 

yönlü uzun kısa süreli hafıza (Bidirectional Long Short-Term Memory, Bi-

LSTM) modeli geliştirmişlerdir (Jeya and Sankari, 2020). Yine Pekin’deki 

PM2.5 konsantrasyonunun tahmini üzerine yapılan bir çalışmada ise Uzun Kısa 

Süreli Tam Bağlantılı Hafıza (Long Short-Term Memory-Fully Connected, 

LSTM-FC), LSTM ve Yapay Sinir Ağı (Artificial Neural Network, ANN) 

yöntemleri kullanılmıştır (Zhao et al., 2019). Diğer bir çalışmada ise Güney 

Kore’deki Seul şehrinde bulunan 25 izleme istasyona ait veriler ile PM2.5 

konsantrasyonunun modellenmesi üzerine LSTM ve Otomatik Kodlayıcıların 

Gürültüsünü Giderme (Denoising Auto Encoders, DEA) yöntemleri 

kullanılmıştır (Xayasouk et al., 2020). Kirlilik verilerinin zamansal ve 

mekânsal özelliklerini otomatik olarak manipüle edebilmek için araştırmacılar, 

Seul kentindeki hava kirliliği sorununun çözümü üzerine CNN ve LTSM’nin 
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bir kombinasyonu olan Evrişimli Uzun Kısa Süreli Belleğin (ConvLSTM) 

kullanılmasını önerdiler (Le et al., 2020). Ayrıca zaman serisi trafik akışı, hava 

kirliliği ve atmosferik verileri kullanarak LSTM yöntemi aracılığı ile yollardaki 

trafik akışını tahmin edebilen araştırma da hava kirliliği verilerin dolaylı yoldan 

başka verilerin elde edilmesinde de kullanılabileceğini göstermektedir (Awan 

et al., 2020). Diğer bir çalışmada ise makine öğrenmesinin bir alt alanı sayılan, 

çok görevli öğrenme (Multi-Task Learning, MTL) problemi olarak saatlik hava 

kirliliği konsantrasyonun tahminini formüle ederek bir model geliştirilmiştir 

(Zhu et al., 2018). Başka bir çalışmada ise hava kirliliği tahmini üzerine sensör 

verileri ile kamera verilerini birleştirerek farklı yapay zekâ mimarileri 

incelenmiştir (Kalajdjieski et al., 2020).  Ayrıca, hava kirliliği üzerine PM2.5, 

NO2, SO2 ve CO gibi kirleticilerin konsantrasyonların saatlik verilerinin 

kullanılması ile tahmin edilmesinde Radyal Temel Fonksiyon (Radial Basis 

Function, RBF) çekirdeği ile Destek Vektör Regresyonu (Support Vector 

Regression, SVR) yöntemlerinin kullanılması vasıtasıyla yüksek başarımlara 

erişilebileceği görülmüştür (Castelli et al., 2020). Başka bir çalışmada ise hava 

kirliliği tahmininde Doğrusal Olmayan Otoregresif Eksojen Model (Nonlinear 

Autoregressive Exogenous Model, NARX), Yapay Sinir Ağları (Artificial 

Neural Networks, ANN) ve Coğrafi Ağırlıklı Regresyon (Geographically 

Weighted Regression, GWR) makine öğrenme yöntemleri hava kirliliği 

tahmininde kullanılmıştır (Delavar et al., 2019). Ayrıca Lojistik Regresyon 

Yöntemi kullanarak PM2.5 verileri ile kirlilik tahmin üzerine bir çalışma da 

bulunmaktadır (Adityia et al., 2018). Literatürde İspanya’nın Madrid kentine 

ait trafik, kirlilik ve meteorolojik verileri kullanılarak CO, NO, NO2, O3 ve 

PM10 gibi farklı kirleticilerin seviyelerini tahmin etmek için regresyon modeli 

oluşturan bir yöntem de bulunmaktadır (Lana et al., 2016).  

Araştırmalar hava kirliliği tahmini üzerine makine öğrenmesi 

yöntemlerinin, kimyasal modüller kullanarak hesaplama gerektiren yöntemlere 

göre daha doğru ve ekonomik olabileceğini göstermektedir (Czernecki et al., 

2021). Baklanov, Danimarka’daki hava kirleticilerini modellemek için 

Çevresel Yüksek Çözünürlüklü Sınırlı Alan Modelini (High-Resolution 

Limited Area Model, HIRLAM) kullanmıştır (Baklanov et al., 2017). Diğer bir 

çalışmada ise araştırmacılar St. Petersburg’daki hava kirliliği tahmini üzerine 

Kimya ile birleştirilmiş Hava Araştırması ve Tahmini (Weather Research and 

Forecasting Model Coupled with Chemistry, WRF-Chem) modelini kullanarak 
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başarılı sonuçlar elde etmişlerdir (Nerobelov et al., 2021). Polonya’daki PM2.5 

ve PM10 (Czernecki et al., 2021), Chile, Santiago'daki PM2.5 (Perez and 

Menares, 2018), Tahran'daki PM2.5 (Karimian et al., 2019) ve Çin, 

Şanghay'daki, PM2.5 kirleticilerinin (Ma et al., 2020) modellenmesi üzerine 

makine öğrenmesi tekniklerini kullanan çalışmalar da bulunmaktadır. 

Çalışmalarında Ekstra Ağaçlar (Extra Trees, ET), Rastgele Orman (Random 

Forest, RF), Derin Sinir Ağları (Deep Neural Network, DNN) ve Gradyan 

Destekli Regresyon Ağaçları (Gradient Boosting Regression Tree, GBRT) gibi 

yapay zekâ yöntemlerini kullanan araştırmacılar başarılı sonuçlara ulaşmıştır 

(Chen et al., 2022). Tüm bu yöntemlerin yanında gelişmiş ülkelerdeki hava 

kirliliğini tahmin etmek üzerine makine öğrenmesi yöntemlerini kullanan başka 

çalışmalarda bulunmaktadır (Boonphun et al., 2019; Chang et al., 2020; 

Cosovic and Junuz, 2018; Nabavi et al., 2019).  

Yapay zekâ ve hava kirliliği konularını ortak payda da birleştiren mevcut 

çalışmalarda, genel olarak hava kirliliği verilerinin, hava kirliliğini etkileyen 

diğer verilerle birlikte kullanılmasıyla, kirlilik tahmini üzerine regresyon 

modelinin oluşturulması üzerinedir. 

   

2. YAPAY ZEKÂ NEDİR? 

Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi kavramların 

tanımları yıllar içinde çeşitli değişikliklere uğramıştır. En basit anlatımla yapay 

zekâ, bilgisayarların insan zekâsını taklit etmesini sağlayan teknikler 

bütünüdür. Temel olarak yapay zekâ, içeriğinde makine öğrenmesi, konuşma 

tanıma, bilgisayarla görü ve diğer uygulamalar için pratik yazılımlar 

geliştirebilmek amacıyla tercih yöntemi olarak tasarlanmıştır (Hong et al., 

2020). Yapay zekâ yöntemlerinin doğal bilimlerindeki problemlere 

uygulanması yakın tarihlere kadar çok rağbet görmemiştir. Web of Science 

(WOS) verilerine göre, son 10 yıl için yapay zekâ konusundaki çalışma sayıları 

Şekil 2’de, hava kirliliği ve yapay zekâ konularının birlikte ele alındığı çalışma 

sayıları ise Şekil 3’de gösterilmektedir (WOS, 2022). Bu iki grafik 

incelendiğinde yapay zekânın son yıllarda özellikle hava kirliliği konusunda en 

popüler araştırma yöntemlerinden biri olarak dikkat çeken bir oranda 

büyüdüğünü göstermektedir.  
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Şekil 2. Yapay zekânın akademik çalışmalardaki yükselişi 

 

 
Şekil 3. Hava kirliliği konusunda yapay zekânın çalışmalardaki yükselişi 

 

Yapay zekâya dayalı sistemler, çeşitli problemlerin çözümünde insanlar 

kadar, hatta insanlardan daha iyi performans göstermektedir (Mnih et al., 

2015). Yapay zekâ ve en yaygın alt alanı olan makine öğrenmesi günümüzde 

robotik ve görüntü işlemeden sensör verilerinin işlenmesine kadar çeşitli 

alanlarda başarıyla uygulanmaktadır.   

Şekil 4’de gösterildiği üzere derin öğrenmeyi de kapsayan makine 

öğrenmesi, istatistiksel yöntemler vasıtasıyla verilerden öğrenme yoluna 

dayanmaktadır. Bu yöntemler vasıtasıyla, bir verideki karmaşık ve gizli olan 

bilgileri matematiksel nesneler olarak ifade edebilmek mümkündür. Yapay 

zekâ geliştiricilerinin çoğu, bir problemin çözümüne yönelik program 

yazmaktansa istenen giriş ve çıkış örneklerini sisteme göstererek model 

geliştirmenin daha basit olacağı konusunda hemfikirdir (Karthikeyan and 

Priyakumar, 2022). Yapay zekâ temek olarak makinelerin günlük hayat 

problemlerini ustaca gerçekleştirilmesi için çeşitli yöntemleri inceler. 
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Şekil 4. Yapay zekâ, makine öğrenmesi ve derin öğrenme arasındaki ilişki 

 

Makine öğrenmesi yaklaşımları, kesin çizgilerle birbirlerinden 

ayrılamamasına karşılık genel olarak Şekil 5’de gösterildiği üzere çeşitli 

standartlara göre sınıflandırılabilmektedir. Bu standartlardan biri, tasarlanan 

modelin insan denetimine ihtiyacı olup olmadığına dayanır. Bu açıdan 

incelendiğinde makine öğrenmesi; denetimli, denetimsiz ve destekli öğrenme 

olmak üzere üç türe ayrılır. 

  

 
Şekil 5. Farklı makine öğrenmesi yöntemleri 
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Makine öğrenmesi yaklaşımları içerisinde en yaygın olarak kullanılan 

yöntemler denetimli yöntemlerdir (Hastie et al., 2009). Hava kirliliği tahmini 

üzerinde olan çalışmalarda kullanılan yöntemler de genellikle bu kategoriye 

girmektedir. Denetimli öğrenmede temel esas insanlar tarafından etiketlenen 

verilerin kullanılmasıdır. Seçilen yöntemde eğer bu veriler kullanılmıyorsa 

çalışma denetimsiz öğrenme sürecindedir. Kullanılan tüm yöntemler, öğrenme 

sürecindeki hataları en aza indirgemeyi amaçlar. Bu esnada kullanılan 

algoritmalar, karmaşık, doğrusal olmayan desen ve ilişkileri ortaya çıkarabilir 

bu bakımdan makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak el ile programlanmış 

geleneksel modellerden daha üstün sonuçlar elde etmek mümkündür.  

 

2.1. Hava kirliliğinin tahmininde makine öğrenmesi 

Hava kirliliğinin tahmini ve takibi konusundaki makine öğrenmesi 

yaklaşımlarına ait genel blok diyagramı Şekil 6’da gösterilmektedir.  

  

Şekil 6. Hava kirliliği tahmini ve takibindeki makine öğrenmesi yaklaşımları 

 

Şekil 6’daki blok diyagramı incelendiğinde hava kirliliği tahmininde 

yapılması gereken ilk işlem veri tabanının araştırılarak özniteliklerin elde 

edilmesidir. Modelin oluşturulmasında yeterli miktarda verinin kullanılması 

makine öğrenmesindeki kilit esaslardan biridir. Veri tabanı elde edildikten 
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sonra verilerin kaydedilmesindeki eksik ve aykırı değerlere bakılır. Aykırı 

değerler, istatistik temelli makine öğrenme yaklaşımında kullanılacak bazı 

yöntemler için zafiyet oluşturabilmektedir. Bu bakımdan kullanılacak olan 

yönteme göre, aykırı değerlerin göz ardı edilmesi gerektiren durumlar ihtimal 

dâhilindedir. Eksik verilerin incelenmesinde ise ortalama ve medyan 

değerlerinin kullanılması istatistikte oldukça popülerdir. Fakat zaman serisi söz 

konusu olduğunda eksik veri sorununu çözmek için çok sayıda yöntem 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerden lineer enterpolasyonun eksik değerlerin 

benzetim sonucundaki tüm yüzdeleri için saatlik PM10 verilerinin tahmininde 

en iyi yöntem olduğu gösterilmektedir (Norazian et al., 2006). Denklem 1’de 

Spline lineer enterpolasyon fonksiyonu verilmiştir. 

 

 i i-1
i-1 i i-1 i

i-1 i i i-1

x-x x-x
SL(x) = f(x ) +f(x )      x x , x , i=1, ..., n

x -x x -x
  (1) 

Burada x bağımsız değişken olmak üzere x0, x1, ⋯ xn Spline’ın bilinen 

değerleridir. SL(x), f değerini bu noktalarda enterpolasyon yapan lineer 

Spline’dır. 

Özniteliklerin seçilmesi aşamasında giriş değerleri arasındaki korelasyon 

incelenir. Kirletici konsantrasyonlarının yanında hava sıcaklığı, atmosferik 

basınç, rüzgâr hızı ve yönü, nem miktarı gibi hususlar hava kalitesini belirleyen 

unsurlar olduğu için eğitim aşamasında kullanılacak girdi parametre sayıları 

oldukça fazladır. Model eğitiminde girdi olarak çok sayıda öznitelik 

bulunduğunda, hedef çıktı değerleri ile bu öznitelikler arasındaki korelasyonu 

bulmak eğitim karmaşıklığını azaltarak performansı artırır (Tao et al., 2019). 

Denklem 2’de belirtilen pearson korelasyon iki değişkenin ilişkisinin tespitinde 

en çok kullanılan yöntemlerdendir. Burada x ve y değişkenler olmak üzere x  

ve y  değişkenlerin ortalama değerleridir. 
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      (2) 
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Özniteliklerin seçilmesi akabinde yapılacak işlem verilerin eğitim ve test 

aşamasında kullanılmak üzere ikiye ayrılması işlemidir. Burada dikkat edilmesi 

gereken ana unsun kör ve adil bir modelin geliştirilmesidir. Bu bakımdan 

tahmin modelinin geliştirilmesi için kullanılan eğitim verileri modelin doğruluk 

performansının testi için de kullanılmamalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir 

diğer husus ise eğitim ve test için yeterli veri kullanılmasıdır. Bu bakımdan 

yapılan çalışmalarda genellikle verilerin %80’i eğitim için %20’si ise test için 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte modelin performansı birkaç defa sınanıp 

doğruluk değerlerinin standart sapmalarının belirli bir değerin altında tutulması 

için eğitim ve test veri kümelerinin boyutlarını güncellemek daha doğru bir 

yaklaşım olacaktır. 

 Model geliştirildikten sonra etkinliğini değerlendirmek için Ortalama 

Mutlak Hata (Mean Absolute Error, MAE), Kök Ortalama Karesel Hata (Root 

Mean Squared Error, RMSE) ve determinasyon katsayısı (R2) gibi göstergeler 

kullanılmaktadır. Denklem 3’de gösterilen MAE, tüm örneklerin gerçek değeri 

ile model tahmin değerleri arasındaki sapmaların mutlak değerlerinin 

ortalamasıdır. Denklem 4’de gösterilen RMSE, tüm hatanın karesinin 

ortalamasının kareköküdür. Denklem 5’da gösterilen R2 ise, bağımlı değişkenin 

bağımsız değişten tarafından regresyon ilişkisi yoluyla açıklanabilen tüm 

varyasyonlarının oranını gösterir. Bu değer 1’e ne kadar yakınsa, bağımsız 

değişken, bağımlı değişkeni o kadar iyi açıklayabilir. 
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Bu üç denklemde n örneklem büyüklüğü olmak üzere iy  ve 
ly değerleri 

gerçek değerleri ve tahmin değerlerini, ly  değeri ise tüm gerçek değerlerin 

ortalamasını göstermektedir.  



153 | ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR II 

 

 Aşağıda makine öğrenmesi ve derin öğrenme ile hava kirliliği tahmini 

konusunda model geliştirmek için kullanılan popüler yöntemler başlıklar 

halinde verilmektedir. 

 

2.1.1. Doğrusal Regresyon  

Bu yöntemde amaç bir değişkeni başka bir değişkene göre tahmin 

edebilmektir. Tahmin edilen değişken bağımlı değişken olarak isimlendirilir. 

Tahminde kullanılan değişken ise bağımsız değişkendir. Bu yöntem vasıtasıyla 

bağımlı değişken değerini en iyi temsil eden bir veya birden fazla bağımsız 

değişken ile doğrusal denklemin katsayıları tahmin edilir. En temel 

algoritmalardan doğrusal regresyon yöntemi Denklem 6’da gösterilmektedir. 

 

( ) Ty h x x = =        (6) 

Burada x öznitelik vektörü, h hipotez fonksiyonu yani probleme ait 

modelin matematiksel ifadesi ve T ifadesi ise sapma terimi ile modelin 

parametre vektörüdür. 

 

2.1.2. Gauss Süreç Regresyonu  

Gauss Süreç Regresyonu (GSR) yöntemi parametrik olmayan çekirdek 

tabanlı olasılık modelleri oluşturmak için kullanılır (Rasmussen and Williams, 

2019). Gauss sürecinin fonksiyonlar üzerine olan olasılık dağılımı Denklem 

7’de gösterilmektedir. 

 

f(x)  GP (m(x), K(x,x'))      (7)

    

Burada m(x) ortalama, K(x, x') ise kovaryans fonksiyonlarıdır. Rastgele 

değişkenler x, x' ∈ X olmak üzere m(x), K(x, x') Denklem 8 ve 9’da verilen 

eşitlik ile hesaplanır. 

 

 ( )m(x) = E f x        (8) 

TK(x,x') = E (f(x)-m(x))-(f(x')-m(x'))       (9) 

 

2.1.3. Destek Vektör Regresyonu 
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Destek vektör makineleri Cortes ve Vapnik tarafından geliştirilmesine 

rağmen (Cortes and Vapnik, 1995), regresyon problemleri için uyarlaması 

Smola ve Schölkopf tarafından ileri sürülmüştür (Smola and Schölkopf, 2004). 

Bu yöntem, doğrusal olmayan bir fonksiyon üzerinden giriş verilerinin 

eşlendiği yüksek boyutlu girdi uzayında bir doğrusal regresyon fonksiyonunun 

hesabına dayanır ve fonksiyonun hesabı için Denklem 10 kullanılır. 

 

1
( )

D

i ii
f(x)  w x b

=
= +       (10) 

 

Burada  
1

( )
D

i i
x

=
 giriş öznitelikleri b ve  

1

D

i i
w

=
 ise tahmin 

katsayılarıdır. Doğrusal destek vektör regresyonu Denklem 11’de, doğrusal 

olmayan destek vektör regresyonu ise Denklem 12’de gösterilmektedir.  
*

1
,

l

i i ii
f(x)  a a x x b

=
= − +      (11) 

*

1
,

l

i i ii
f(x)  a a k x x b

=
= − +      (12)  

 

Burada 
*,i ia  a  problem kısıtlarına ait değişkenleri, ,ik x x  ise çekirdek 

fonksiyonunu göstermektedir. En yaygın çekirdek fonksiyonları doğrusal, 

polinom, üstel ve Gauss’dur (Santamaría et al., 2015). 

 

2.1.4. Otoregresif Model 

Otoregresif model (Auto-Regressive, AR) önceki gözlemleri girdi olarak 

alarak, zamanın bir sonraki adımındaki değerleri tahmin eden bir modeldir. Bu 

model Denklem 13’de gösterilmektedir. 

 

1

p

i t i ti
f(x)  c+ x −=

= +      (13) 

 

Burada 1 2 pφ , φ , ... , φ  model parametreleri olmak üzere, c sabit terim,   

ise gürültüyü ifade eder. P, AR(p) ile gösterilen modelin sırası olarak ifade 

edilir. AR model katsayıları en küçük kareler yöntemi ile hesaplanabilir.  

 

2.1.5. Mevsimsel Bütünleşik Otoregresif Hareketli Ortalama  

Bütünleşik Otoregresif Hareketli Ortalama (Auto-Regressive Integrated 

Moving Average, ARIMA), zaman serisi verilerinin daha iyi anlaşılıp 

gelecekteki zaman verilerinin tahmini için AR modele hareketli ortalama 
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bileşeninin eklenmesi ile oluşur. ARIMA modeli Denklem 14’de 

gösterilmektedir. 

 

( ) ( )1 1
1 (1 ) 1

p pi d i

i t i ti i
L L x L   

= =
− − = + +     (14) 

 

Burada p, d, q değerleri sırasıyla AR bileşeninin zaman gecikmelerini, 

farklılaşma derecesini ve hareketli ortalama bileşeninin sırasını gösterir. 

Mevsimsel ARIMA modeli (Seasonal ARIMA, SARIMA), ARIMA modelinin 

terimlerinin yanı sıra m ile gösterilen periyodik bir terimin eklenmesi ile 

meydana gelir. 

 

2.1.6. Yığınlanmış Uzun Kısa Süreli Hafıza 

Uzun Kısa Süreli Hafıza (Long Short-Term Memory, LSTM) ağları, 

verileri daha uzun süre hafızada tutmak amacıyla tasarlanmış özel bir tür 

tekrarlayan sinir ağlarıdır (Recurrent Neural Networks, RNN) (Hochreiter and 

Schmidhuber, 1997). LSTM yönteminde, RNN yöntemine kıyasla yinelenen 

modüllerinde dört etkileşimli katman vardır. Bir LSTM ağının katmanları 

matematiksel olarak Denklem 15-20’de gösterilmektedir.  

 

1( )t g f t f t ff W x U h b −= + +      (15) 

1( )t g i t i t ii W x U h b −= + +       (16) 

1( )t g o t o t oo W x U h b −= + +      (17) 

1( )t h c t c t cc W x U h b −= + +      (18) 

1 tt t t tc f oc i oc−= +       (19) 

( )t t h th o o c=        (20)

         

Burada , ,t t tf  i  o  ve tc  sırasıyla unutma kapısı, giriş kapısı, çıkış kapısı 

ve hücre giriş kapısının aktivasyon vektörleridir. tc  ve th  hücre durumu ve 

gizli durum vektörleridir. tx  giriş durum vektörüdür. qW  ve qU  matrisleri ise 

giriş ve tekrarlayan bağıntıların ağırlıklarını içerir. Aktivasyon 
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fonksiyonlarında h  hiperbolik tanjant fonksiyonunu, c  ise sigmoid 

fonksiyonunu ifade eder. 

Yığınlanmış LSTM, LSTM katmanlarının karmaşıklığını artırmaya 

yardımcı olacak şekilde üst üste istiflendiği bir LSTM ağının uzantısıdır. Giriş 

zaten bir LSTM katmanının sonucu olduğundan, mevcut LSTM katmanı girişin 

daha karmaşık bir özellik temsilini oluşturabilmektedir. 

 

2.1.7. Otomatik Kodlayıcılı Uzun Kısa Süreli Hafıza 

Otomatik Kodlayıcı (Auto-Encoder), giriş verilerinin özelliklerini 

denetimsiz olarak öğrenmek için kullanılan yapay sinir ağı türüdür (Kramer, 

1991). Otomatik kodlayıcı, gürültüyü göz ardı ederek eğitim verilerini 

kodlamayı öğrenecek şekilde modelin eğitimini amaçlar. Yöntem, Denklem 

21-23’de ifade edilen bir kodlayıcı ve kod çözücüden oluşur.  

 

: x F →        (21) 

: F x →        (22)  

2

,
, arg ( )min

 
 xx o

 
  = −      (23) 

 

Burada ϕ ve ψ sırasıyla kodlayıcı ve kod çözücü bileşenleridir. x girdi 

olmak üzere F eşleme tarafından oluşturulan özellik uzayını belirtmektedir. 

Otomatik kodlayıcılı LSTM, diziler halinde düzenlenmiş veriler üzerinde 

çalışmak için kodlayıcı ve kod çözücü bileşenlerinde bir LSTM mimarisinin 

kullanıldığı bir tür sinir ağıdır. 

 

2.1.8. Çift Yönlü Uzun Kısa Süreli Hafıza 

LSTM ağının bir uzantısı olan Çift yönlü LSTM (Bi-directional LSTM), 

zıt yönlü iki gizli katmanın aynı çıkışa bağlandığı bir RNN uygulamasıdır 

(Schuster and Paliwal, 1997). Eklenen bağlantı sayesinde, çıktı katmanı hem 

geçmiş hem de gelecek durumlardan aynı anda faydalanabilir. Çift yönlü bir 

katmanda, nöronlar ileri ve geri durumlara karşılık gelen pozitif ve negatif yöne 

ayrılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus iki durumun çıkışının, zıt 

yönün girişine bağlanmamasıdır. 
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2.1.9. Evrişim Uzun Kısa Süreli Hafıza 

Evrişimsel Sinir Ağları (Convolution Neural Networks, CNN), diğer 

ağların matris çarpımından farklı olarak evrişim (konvolüsyon) adı verilen özel 

bir matematiksel işlemin kullanıldığı bir tür sinir ağıdır (Lecun et al., 1998). 

Temel olarak görüntü analizinde oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip 

olmasına rağmen bu yöntem zaman serisi analizinde de geniş bir uygulama 

alanına sahiptir. Tam bağlantılı katmanların varlığı nedeniyle aşırı uyum 

sağlamaya eğilimli olan Çok Katmanlı Algılayıcılardan (Multi-Layer 

Perceptrons, MLP) farklı olarak CNN, verilerdeki hiyerarşik kalıpları 

kullanarak düzenlenir ve dolayısıyla daha basit ve küçük yapıları kullanarak 

daha karmaşık kalıpları birleştirir. Evrişim katmanının, uzamsal öznitelikleri 

yakalama konusundaki başarımı sayesinde, zaman içindeki korelasyonları 

tespit etmek için LSTM katmanları kullanılır. Fakat katmanları istifleyerek, 

uzay ve zaman özellikleri arasındaki korelasyon düzgün bir şekilde tespit 

edilemeyebilir. Bu bakımdan evrişim LSTM yönteminde evrişimler, doğrudan 

LSTM birimlerine girdi okumanın bir parçası olarak kullanılır. 

 

3. SONUÇ 

Hava kirliliği konusu, sinyal işleme, derin öğrenme, makine öğrenmesi 

gibi güncel yapay zekâ uygulamaları açısından oldukça önemli bir alandır. 

Hayat kalitesini artırmak için temiz bir havaya ve yüksek başarımda çalışacak 

hava kirliliği modelleme yöntemlerine ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Günümüzdeki teknolojik gelişmelere rağmen, varlığımız büyük ölçüde doğal 

çevremize bağlıdır. Neyse ki teknolojileri geliştirmek ve sanayileşmek uğruna 

zarar verdiğimiz çevremizi, yine bu unsurları kullanarak takip edebilmekte, 

olumsuz durumların tespiti ve önlenmesinde kullanılabilmekteyiz.
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GİRİŞ 

Günümüzde sanayileşmenin giderek artış göstermesi ile beraber artan 

üretim, çevre üzerine olumsuz etkiler göstererek çevremizi ve dolayısıyla insan 

sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Bununla birlikte son yıllarda kuraklığın 

sebep olduğu su sıkıntısının yaşandığı ülkemizde halihazırda var olan temiz su 

kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerekliliği ile kurum ve 

kuruluşlarda alternatif su kullanım olanaklarının araştırılmasına sebep 

olmuştur. Bu sebeple endüstriyel üretimlerin neticesinde oluşan atıksuların 

çevreye zararsız hale getirilebilecek seviyede arıtılması ve geri kazanılarak 

endüstride tekrar kullanılabilmesi gibi konular araştırmaların başlıca konuları 

olarak ele alınmıştır. Üretim sonucu açığa çıkan atıksuların kanalizasyon 

sistemine ya da alıcı ortamlara deşarj edildiği takdirde çevresel problemler 

oluşturmaması ve canlı sağlığını tehdit eder düzeyde olmaması bakımından Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında verilen deşarj standartlarını 

sağlayacak şekilde söz konusu alıcı ortamlara verilmeden önce arıtılması 

gerekmektedir. Atıksuların bünyesinde bulunan askıda katı madde, organik ve 

toksik maddelerin farklı arıtma yöntemleriyle arıtılması son derece önemlidir. 

Endüstriyel atıksuyun geri dönüştürülmesi ile elde edilen geri kazanılmış suyun 

endüstride tekrar kullanılması halinde; endüstriye ek ve güvenilir su 

kaynaklarının temin edilmesi ya da mevcut olan temiz su kaynaklarının 

arttırılması ile atıksu arıtım maliyetlerinin düşürülmesi açısından önemli 

avantajlar sağlamaktadır. Dünya geneline bakıldığında geri kazanılan 

atıksuyun yaklaşık olarak %25’i endüstride tekrar kullanılmaktadır (Metcalf et 

al., 2004, Lens et al., 2002). Son zamanlarda klasik arıtma yöntemlerinin 

atıksulardaki kirlilikleri deşarj standartlarına ulaştırmakta yetersiz kalması ve 

endüstriyel atıksuyun uzaklaştırılmasında artan maliyetler doğrultusunda 

endüstriler daha etkin arıtma yöntemlerini kullanmaya yönelmiştir. 
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1. UV IŞINIMI VE OZONLAMA 

1.1. UV Işınımı 

Ultraviyole, mikroorganizmalar üzerinde oldukça fazla bir 

öldürücü etkiye sahiptir (Hijnen et al., 2006).  Nitekim güneş ışınlarının 

ultraviyole etkisi pratikte pek yarar sağlamaz. Mikroorganizmaların 

üzerine direkt olarak öldürücü etkisi olan 230-280 nm aralığında UV 

ışınlarının epey bir bölümü ozon tabakası ile süzülmektedir. Böylelikle 

dünya üzerinde yaşayan canlılar korunmaktadır. Dalga boyu 254 nm 

olan UV ışını; virüs, bakteri, parazit gibi canlılar için oldukça etkilidir 

(Rochelle et al., 2005, Hijnen et al., 2006). Bahsedilen dalga boyundaki 

UV ışınları mikroorganizmalardaki hücre zarından içeriye süzülerek 

DNA zincirinde değişiklikler yapmaktadır. DNA’sı bozulan canlılarda 

üreme dahil olmak üzere bütün hücresel faaliyetleri durmakta ve nitekim 

hücre ölümü gerçekleşmektedir. İçme ve kullanma sularında UV 

ışınlarının (200-800 nm) dezenfeksiyon etkisi 20. yüzyıl başlarından 

itibaren bilinmektedir (Şengül, 2009). Son yıllarda ise atıksu ve 

arıtımında ve dezenfeksiyonunda kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde ultraviyole sistemlerin dezenfeksiyon amacıyla kullanımı 

oldukça yaygındır. Etkinliği mikroorganizmaların hassasiyetine bağlı 

olan UV ışınları ayrıca kendisini absorbe eden maddeler, atıksuyun 

hümik asiti (atıksuya renk veren yapraklardan çözünen maddeler), 

sudaki katı maddeler ile bu katı maddelerin miktarı ve tipi, Fe ve Mg 

içeriği gibi birçok fiziksel ve kimyasal özelliklerden de etkilenmektedir 

(Demirbaş ve Denizli, 2015). UV sistemlerinde kuvars camın kolayca 

temizlenebilir ve kolayca yıkanabilir nitelikte olması gerekmektedir 

(Bolton and Linden, 2003, Aydın, 2009). Ayrıca suyun lambaya olan 

uzaklığı ile lambanın önünde kalma süresi de oldukça mühimdir. 
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Dezenfeksiyon işleminden etkili bir sonuç alınması için ultraviyolenin 

suya yakından uygulanması ve su bir yüzeyden seyreltilerek yavaş bir 

hızla geçirilmelidir. 

UV sistemler, atıksuların arıtılması ve dezenfeksiyon işleminde 

kullanımına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Topaç, 2016).  

 

• UV reaktör tipine göre (kapalı kanal, açık kanal reaktör 

sistemler) 

• UV lamba tipine göre (düşük basınç ya da orta basınç cıva 

lambaları) 

• UV lamba konfigürasyonuna göre (atıksuya daldırılmış lambalar, 

kuvars cam kap muhafazalı, temassız sistemler) 

 

UV sistemleri, bir ya da birden fazla reaktörden oluşabildiği gibi 

seri veya paralel bağlı da olabilir (Pala ve Toklucu, 2010). UV sisteminin 

verimliliği ve etkili bir dezenfeksiyon için UV lambaların verimliliği ile 

hidrolik tasarım oldukça önemlidir. 

UV sistemlerinin hidrolik tasarımında aşağıda bahsedilen hususlar 

sağlanmalıdır.  

 

• UV ışını sistemine atıksuyun tamamının girmesi 

• UV reaktörlerinin bütün kesiklerinin ışımaya tabi tutulması 

• Hidrolik akışın olabildiğince piston akışlı reaktöre benzemesi 

• Hidrolik akışın olabildiğince dikey karışımı sağlayacak biçimde 

olması 
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UV ışınları, teknik olarak alçak ya da orta basınç cıva lambaları 

kullanılarak üretilir. UV lambaları açık ya da kapalı sistem şeklinde 

olabilir (Ulu, 2019). Atıksu arıtımında veya dezenfeksiyonunda orta 

basınçlı cıva lambaları açık kanal sistemlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Kapalı UV sistemlerin ise içme suyu elde etmek için 

kullanımı yaygındır. 

Tasarım ve ekipman ile ilgili özellikler aşağıda belirtilmiştir; 

 

• 1000 m3/sa üzerindeki debi değerlerinde toplam debinin paralel 

kanallara dağıtılması gerekmektedir (Özkal, 2017).  

• Sistemler iklim değişiklikleri ve her türlü hava şartlarında her 

daim çalışabilir vaziyette olmalıdır. 

• UV modülleri işletme personeli tarafından herhangi bir yardım 

gerektirmeden yerleştirilip sökülebilecek kapasitede ve 

sağlamlıkta olmalıdır. 

• Seyreltilmiş asitlere ve de suya batırılabilmeli kurulmuş 

radyatörler hasarlara karşı koruyacak özellikte olmalıdır.  

• Kuvars cam tüp muhafazası ve UV lambalarının kurulum, 

demonte ve el ile temizlenmesi için kolayca ulaşılabilir olmalıdır. 

• Bütün elektrik kurulum ve bağlantıları kolayca ulaşılabilir olmalı 

aynı zamanda nemli ve ıslak ortamlarda işletme koşulları 

sağlanmalıdır.  

• Lambaların tüpleri; 0.75-1.50 m uzunluğunda ve 1.50-2.00 m 

çapında olmalıdır.  

• Toplam ışığın yaklaşık %85’inde 254 nm dalga boyu 

vardır. Enerjinin %35-40’ı ışığa dönüşmektedir.  
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1.1.1. UV Işınının Yan Etkileri ve Emniyet Tedbirleri 

 

• Su ve atıksu üzerinde herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.  

• UV ışınları, işletme sırasında gözlerde ve deride hasarlara neden 

olabilir (Kiremitçi, 2005).  

• UV sistemleri, sistemden hiçbir şekilde radyasyon kaçırmayacak 

nitelikte tasarlanmalıdır.  

• UV ışını bölgeleri ışık geçirmez olmalıdır.  

• Uyarı ve ikaz levhaları açıkça belirtilmelidir.  

• Bakım ve temizleme işlemleri UV lambaları kapalıyken 

yapılmalı ve lambalar temizlenirken çevre dostu kimyasalların 

kullanılmasına özen gösterilmelidir.  

• Kullanılmış UV lambaları, cıva içerdikleri için evsel atık 

sınıfında değildir ve floresan tüpler ile birlikte uzaklaştırılabilir.  

 

UV dozu olarak adlandırılan ölçü birimi Joule/m2’dir. UV cihazı 

seçilirken UV dozu en az 400 J/m2 olmalıdır (Aydın, 2009). 

UV dezenfeksiyonu için temel parametre olan UV dozu Eşitlik 

1’de verilen formül ile hesaplanabilir; 

 

D I t=          (1) 

 

Burada D UV dozu (mW s/cm2, mJ/cm2), I ortalama UV ışını 

şiddeti (mW/cm2) ve t temas süresini (s) ifade etmektedir. 

Su ve atıksu arıtımında kullanılan UV dezenfeksiyon proseslerinde 

suyun UV ışın ihtiyacı genellikle 254 nm dalga boyunda 
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spektrofotometre ile belirlenmektedir. UV teknolojisinin dezenfeksiyon 

için uygunluğunu tayin etmek için kullanılan en önemli parametre 

%Transmisyon’dur (%İletim, %Geçirgenlik). 

 

% 100 ATransmisyon A−=       (2) 

 

Burada A absorbansı (cm-1) ifade etmektedir. 

 

• Birincil arıtım çıkış suyu (0.30-0.55 cm-1) 

• İkincil arıtım çıkış suyu (0.15-0.35 cm-1) 

• Nitrifikasyon sonrası ikincil arıtım çıkış suyu (0.10-0.25 cm-1) 

• Filtrelenmiş ikincil arıtım çıkış suyu (0.10-0.25 cm-1) 

• Mikrofiltrasyon yapılmış ikincil arıtım çıkış suyu (0.04-0.10 cm-1) 

• Ters osmoz çıkışı (0.01-0.05 cm-1) 

 

. .

0.
dk I t

tN N e
−

=        (3) 

 

Burada Nt t zaman sonunda numunedeki mikroorganizma 

konsantrasyonunu (adet/100 mL), No başlangıçta numunedeki 

mikroorganizma miktarı (adet/100 mL), kd ölüm hız sabiti (cm2/mW s, 

cm2/mJ), I ortalama UV ışını şiddeti (mW/cm2) ve t temas süresidir (s). 

 

.

0

1
.

.

k de
I I

k d

−−
=        (4) 
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Burada; I kör numune için UV ışın şiddeti (mW/cm2), k absorbans 

katsayısıdır (2.303A). d ise örnek derinliği olup Eşitlik 5’de verilen 

formülle hesaplanabilir.   

 

3

2

Numune hacmi (cm )
d=

Numunenin bulunduğu yüzey alanı (cm )
   (5) 

 

UV sistemlerinin çok fazla avantajı bulunmaktadır. Uygulamaları 

oldukça kolay ve ekonomik olması, dezenfeksiyon etkinliğinin yüksek 

olması, su içerisinde çevre ve insan sağlığına zararlı dezenfeksiyon yan 

ürünleri oluşturmaması, suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerinde 

değişikliklere yol açmaması, suda istenmeyen tat ve koku oluşturmaması 

gibi avantajlarından dolayı kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır (Aydın, 

2009; Okpara et al., 2011; Oğur et al., 2004).  

 

1.2. Ozonlama 

Ozon, oksidasyon kabiliyeti oldukça yüksek bir gaz olduğu için 

dezenfeksiyon amacıyla kullanımı yaygındır (Rice et al., 1981; Ünver ve 

Filiz, 2011). Diğer bütün dezenfektanlardan üstünlüğü olduğu gibi 

fazlalığı zararlı değildir. Ozonlamanın en önemli özelliklerinden biri 

klordan daha yüksek oksidasyon kapasitesine sahip olmasıdır (Gümüş ve 

Akbal 2013). Ozonun etkinliği şu şartlara bağlıdır; 

 

• Ozon dozu 

• Reaksiyon süresi 

• Arıtılacak organik madde yükü 

• pH değeri 
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Ozon, yüksek pH değerlerinde düşük pH değerine kıyasla daha 

hızlı parçalanmaktadır. Bu nedenle dezenfeksiyon etkisi de 

azalmaktadır. Endotermik reaksiyon ile üretilen ozon, hızlıca moleküler 

oksijen ve atomik oksijene parçalanmaktadır (Sırma, 2021). Bu sebeple 

ozon sadece kullanılacağı zaman üretilmelidir (Sönmez, 2019). Ozon 

yalnızca yüksek voltajlarda ya saf oksijen ya da kuru havadan elde 

edilmektedir. Saf oksijen kullanımında 80-100 g/m3, kuru hava 

kullanımında yaklaşık 40 g/m3 kadar ürün elde edilebilir. Saf oksijen 

kullanımında 1 g oksijen için 6-15 Wh, kuru hava kullanımında ise 10-

30 Wh, elektrik enerjisi gerekmektedir. Ozonlama sonucu organik 

peroksitler ile krom, brom gibi yan ürünler de oluşabilir. Ozon korozif 

ve toksiktir. Bu yüzden bütün parça ve ekipmanların ozona dayanaklı 

olması gerekmektedir (Koşar, 2020). Ozonlamada karışım oldukça önem 

arz etmektedir. 

Karıştırıcı tiplerinden yaygın olarak kullanılanlar aşağıda 

verilmiştir; 

• Dağıtılmış kabarcık tipleri (aynı ve ters yönde) 

• Dolgulu kule içinde karıştırma  

• Mekanik karıştırma 

• Pozitif basınç enjeksiyonlu karıştırma  

• Negatif basınçlı enjeksiyonlu karıştırma  

 

Gerekli doz miktarı yaklaşık 5-35 g ozon/m3 atıksu’dur. Fazla ozon 

miktarı ise 0.1-1 g ozon/m3 atıksu’dur. Reaksiyon süresi ise 5-30 dakika 

aralığında değişmektedir. Ozon tesislerinin işletilmesi esnasında aşağıda 

verilen koşulların sağlanması gerekmektedir; 
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• Hava sıcaklığının 30℃’yi, bağıl nemin ise %60’ı geçmemelidir. 

• Reaktörün bulunduğu özel bir bölge olmalıdır. 

• Yakın çevrede korozif gaz ve oksitleyiciler bulunmamalıdır. 

• Tesiste ozona dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır. 

 

Ozon üretim sistemi kapalı kabin sisteminde olmalıdır. Ozon, 

toksik olmasından dolayı atık gazdaki fazla ozon parçalanmalıdır. Fazla 

ozonun parçalanması için çeşitli sistemler vardır. Bunlar; 

 

• Termal parçalanma (350℃ üzeri sıcaklık ve 2 s temas süresi) 

• Katalitik parçalanma (Paladyum/CuO-MnO, T = 60-80℃) 

• Aktif karbon 

 

1.2.1. Ozonlamanın Yan Etkileri ve Emniyet Tedbirleri 

Fazla konsantrasyonlardaki ozon toksiktir (Gezer, 2019). Göz, 

burun ve ciğerler için tahriş edici etkisi bulunmaktadır (Kavaklı ve Aksu, 

2021). Ozon, 0.2 mg/m3 üzerinde ise öksürüğe neden olduğu gibi 4 

mg/m3 üzerinde tahriş edici etkisi görülmektedir. Ayrıca 20 mg/m3 

üzerindeki konsantrasyonlar akciğer ödemine sebep olmaktadır. 

Ozonlama sonucu meydana gelen ve zararlı olan dezenfeksiyon yan 

ürünleri; biyolojik parçalanabilir çözünmüş organik karbon (BDOC), 

bromat, bromoform, aldehitler, ketoasitler, asimile edilebilir organik 

karbon (AOC) ve peroksitlerdir (Akçay vd., 2007). 

Bahsedilen güvenlik tedbirleri oldukça önemlidir. 
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• Ozon tesisleri kapalı bir oda içerisinde bulunmalı ve 0.2 

mg/m3’lük seviyenin geçilmemesine dikkat edilmelidir. 

• Havalandırma tehlike alanının dışında ve kontrol edilebilir 

şekilde olmalıdır. 

• Herhangi bir arıza söz konusu olduğunda ozon kaçışının 

olabileceği odalarda gaz uyarı dedektörleri bulundurulmalıdır. 

• Tesislerin işletiminde ve bakım işlerinde yetişmiş personeller 

görevlendirilmelidir. 

 

Chick Kanunu’nun modifiye edilmiş hali ozonlu dezenfeksiyonda 

kullanılmaktadır. 

 

t

0

N
U<q  =1

N
→        (6) 

n
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0

N U
U>q  =

N q

−

 
→  

 
      (7) 

100
D U
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=  

 
       (8) 

 

Burada; Nt t zaman sonunda numunedeki mikroorganizma 

konsantrasyonunu (adet/100 mL), N0 başlangıçta numunedeki 

mikroorganizma konsantrasyonunu (adet/100 mL), U transfer edilen 

dozu (mg/L), n sabit (eğimden), q başlangıç için ihtiyaç duyulan ozon 

miktarını (mg/L, grafiğin kesim noktasından), D toplam gerekli ozon 

dozunu (mg/L), TE ozon transfer verimini (%80-90 arasında seçilir) 

ifade etmektedir. 
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Ozon, yaklaşık 10 dakikada hızlıca bir dezenfeksiyon 

sağlamaktadır. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında ardında kalıntı 

bırakmayan tek dezenfektan olması özelliğinden dolayı çeşitli 

dezenfektanlara kıyasla avantajlı hale getirmektedir (Polat, 2009). 

Ozonun bir faydası da suyun koku ve tadını iyileştirilmesidir. Ozon çok 

kuvvetli bir dezenfektan olmasının yanı sıra üretilmesi oldukça pahalıdır. 

Bu nedenle genellikle büyük tesislerde kullanılması uygundur (Rice et 

al., 1981). 

Ozon son derece kararsız bir madde olduğundan 

dezavantajlarından biri olarak sayılabilir. Ozon stabil bir gaz olmadığı 

için depolanamaz. Aynı zamanda ozonun kullanılacağı yerde üretilip 

anında suya dozlanması gerekmektedir.
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GİRİŞ 

Günümüzde, her yıl yaklaşık 300 ila 400 milyon ton arıtılmamış organik 

kirletici üretilmekte ve oldukça büyük miktarlardaki bu kirletici çeşitli 

şekillerde alıcı ortamlara verilmektedir. Bu durum özellikle sanayi bölgeleri ve 

yoğun yerleşimin olduğu bölgelerde tehlikeli boyutlara varan su, toprak ve hava 

kirliliğine neden olmaktadır. Bu büyük ve küresel sorunun üstesinden 

gelinebilmesi, yine küresel ölçekte yürütülmesi gereken büyük bir mücadele 

gerektirir. Buna göre son zamanlarda birçok ülke çevre kirliliğini kontrol etmek 

amacıyla oldukça katı düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca Dünya’nın her yerinde 

on binlerce araştırmacı çevre kirliliğini kontrol etme ve/veya var olan 

kirliliklerin azaltılması yoluyla çevrenin iyileştirilebilmesi umuduyla bu alanda 

sürekli yeni teknolojiler geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam 

etmektedirler. 

Son dönemlerde çevredeki kirlilikleri azaltmak üzerine yapılan 

çalışmalarda özellikle organik kirleticilerin tamamen bozundurularak 

giderilmesinde en ilgi çekici çözümlerden birisi de fotokataliz teknolojisidir. 

Çünkü fotokataliz teknolojisi, çok çeşitli organik kirleticileri etkili ve verimli 

bir şekilde tamamen mineralize ederek herhangi bir ikincil atık oluşturmadan 

giderebilme potansiyeline sahiptir. 

Fotokataliz, ilk kez 1972'de Fujishima ve Honda tarafından suyun yarı 

iletken elektrotta elektrokimyasal fotolizi üzerine yaptıkları araştırmalarında 

tanıtıldı (Fujishima and Honda, 1972). Proses, ileri oksidasyon proseslerinin 

(AOP'ler) yüksek maliyet, tamamlanmamış mineralizasyon ve yüksek hidroksil 

radikali oluşumu gerektirmesi gibi dezavantajlarını büyük ölçüde ortadan 

kaldırmaktadır (Ong et al., 2018). Fotokataliz prosesinde, fotokatalizörü aktive 

edebilmek için ışık enerjisine gereksinim duyulmaktadır.    Fotokataliz 

reaksiyonları ışık veya foton kaynakları kullanılarak kontrol edilebilmektedir.   

Şu anda, en çok çalışılan fotokatalizörler titanyum dioksit (TiO2) (Yujie 

et al., 2016; Truong et al., 2020; Vaiano et al., 2018) ve çinko oksittir (ZnO) 

(Hasnidawani et al., 2016; Kosera et al., 2017; Shaban et al., 2016). Bununla 

birlikte, bu malzemelerin en büyük dezavantajı foto uyarılma sonucu üretilen 

elektronların (e-) ve deliklerin (h+) hızlı bir şekilde yeniden birleşmesidir. 

Yeni fotokatalizörler sentezlemek veya var olan fotokatalizörlerin 

verimliliklerini ve kararlılıklarını arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar, 

araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu çalışmada, fotokataliz 
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süreçlerinin tarihsel gelişimi, fotokataliz süreçleri, fotokatalizör olarak 

kullanılan malzemeler, fotokataliz süreçlerinde verimi etkileyen çalışma 

parametreleri hakkında genel bilgiler sunulmuştur. 

 

1. FOTOKATALİZ SÜREÇLERİNİN TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

Henüz, 1901 gibi oldukça erken bir tarihte İtalyan kimyager Giacomo 

Luigi Ciamician, ışığın tek başına bir kimyasal reaksiyonu mümkün kılıp 

kılmayacağını araştırmak için deneyler yapan ilk bilim insanlarından birisidir 

(Albini and Fagnoni, 2008). Ciamician mavi ve kırmızı ışıklarla deneyler yaptı 

ve kimyasal bir etkinin sadece mavi ışıkta gerçekleştiğini gözlemledi. O bu 

etkileşimin sadece ışığın ortamı ısıtması sonucu ortaya çıkan termal ısıtma ile 

gerçekleşemeyeceğini biliyordu. Bir terim olarak fotokataliz kelimesi bilimsel 

literatürde ilk kez 1911 yılında kullanıldı (Bruner and Kozak, 1911). Bu 

çalışmada bilim adamları ile ışık ışıması altında çinko oksit (ZnO) bileşiğinin 

Prusya mavisinin rengini zayıflatmasına atıfta bulunarak bu süreci fotokataliz 

olarak tanımladılar. Bu gözlem, 1924'te ışınlama altında Ag+’nın Ag’ye 

indirgenmesi gibi başka reaksiyonlar için de fotokatalizör olarak çinko oksitin 

kullanıldığı çalışmalara ilham kaynağı olmuştur (Baur and Perret, 1924). 

Bu çabalardan çok önce ışığa duyarlı reaksiyonlar keşfedilmiş olmasına 

rağmen, bu süreçlerin ışığa duyarlı bir katalizör içermediği belirtilmektedir 

(Braslavsky and Rubin, 2011). Daha sonraki çalışmalarda, TiO2 ve Nb2O5'in 

1932'de AgNO3’ün Ag’ye ve AuCl3’ün Au'ya fotokatalitik indirgenmesini 

sağladığı rapor edilmiştir (Fujishima et al., 2008).   

Kısa bir sonra ise 1938'de bu kez Goodeve ve Kitchener tarafından 

yapılan bir başka çalışmada, TiO2’in O2 varlığında boyaları ağartmak için ışığa 

duyarlı bir aktivite sergilediği belirlendi (Goodeve and Kitchener, 1938). Bu 

süreçte fotokataliz süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da pratik 

uygulamalarda kullanım alanı bulunmadığı için araştırmacılar tarafından 

fazlaca bir ilgi görmemiş ve bu süreçte kayda değer çalışmalar yapılmamıştır. 

Fakat 1970’lerin başında ortaya çıkan bazı durumlar fotokatalize olan ilginin 

tekrar artmasına neden olmuştur. Bu yıllarda Dünya’ da başlayan petrol krizi 

bir taraftan bilim insanlarını fosil yakıtlara alternatif enerji kaynakları aramaya 

yöneltirken aynı zamanda (Lotfabadi, 2015) bu süreçte artan yoğun endüstriyel 

faaliyetlerin çevre üzerinde neden olduğu olumsuz etkiler yenilenebilir enerji 
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kaynaklarına olan ilgiyi daha da arttırmıştır (Ravelli et al., 2009). Bu süre 

zarfında bu konu hakkında birçok ufuk açıcı yeni çalışmalar yapılmış ve birçok 

makale yayınlanmıştır. 1972'de Fujishima ve Honda, UV ışık ışınlaması altında 

TiO2 elektrotları kullanarak H2 üretimi ile foto-destekli H2O oksidasyonunu 

açıkladıkları bir çalışma yayınladılar (Fujishima and Honda, 1972).  Daha sonra 

ise Schrauzer ve Guth tarafından 1977’de argon altında ışık dışında başka 

herhangi bir enerji girişi olmaksızın sadece fotokimyasal etkilerle suyun H2 ve 

O2’ye ayrıştırıldığını rapor eden bir çalışma yayınlamışlardır (Schrauzer and 

Guth, 1977; Fujishima et al., 1979), fotokatalizör olarak çeşitli inorganik yarı 

iletkenlerin kullanıldığı fotokatalitik CO2 azaltımı üzerine çalışmalar 

yürütmüşlerdir (Inoue et al., 1979).  

Bu tarihten beri fotokataliz teknolojisi üzerine yapılan araştırmalar temel 

ilkelerin anlaşılmasına, fotokatalitik verimlerin artırılmasına, yeni 

fotokatalizörlerin araştırılmasına ve reaksiyonların kapsamının 

genişletilmesine odaklanmaktadır. Örneğin 1997'de TiO2 üzerinde 

fotokimyasal etkileşimlerin bir sonucu olarak süper hidrofilik etkinin ortaya 

çıkabildiği keşfedilmiştir (Wang et al., 1997). Bu özellik daha sonraları kendi 

kendini temizleme ve buğulanmayı önleme gibi önemli işlevlere sahip TiO2 

temelli yeni yapı malzemelerinin geliştirilmesinde kullanılmıştır (Serpone et 

al., 2012).  

Günümüzde, yeni fotokatalizörlerin geliştirilmesinde TiO2’den daha 

yüksek fotokatalitik aktiviteye sahip birçok alternatif malzeme üzerinde 

çalışılmıştır. Fakat yeni geliştirilen bu malzemelerin büyük bir bölümü geniş 

bant aralıklarına sahiptir ve sadece belirli bir spektrum aralığındaki UV ışıkları 

altında aktiftir (Kudo et al., 1989). 

 

2. FOTOKATALİZ 

Hızlı endüstriyel gelişme, hem yenilenemez enerjiye büyük ölçüde 

bağımlılığa hem de atmosferik CO2 konsantrasyonunda endişe verici bir artışa 

neden olmaktadır.  Dahası bu durum küresel ölçekte büyük enerji 

gereksinimlerine ve çevresel krizlere neden olmaktadır (Li et al., 2020; Li et 

al., 2019; Li et al., 2021; Zhang et al., 2015). Bu nedenle toplumun 

sürdürülebilir kalkınmasını devam ettirebilmek için yeni ve temiz enerji 

kaynaklarının geliştirilmesi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının yaygın 

kullanımının sağlanması ve var olan enerji kaynaklarının mümkün olan en üst 
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düzeyde verimle kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi acil ve 

oldukça önemli bir gereksinimdir.  

Sularda bulunan organik kirleticileri en hızlı ve etkili bir şekilde 

gidermek için en yaygın kullanılan yöntemlerden biriside fotokataliz 

süreçleridir. Genel olarak sudaki organik kirleticilerin başlıca kaynakları 

kısmen biyolojik olarak bozunan organik ve inorganik kirletici türlerini içeren 

evsel atıksular, kanalizasyon suları ve endüstriyel atık sulardır. Suda bulunan 

organik kirleticiler düşük konsantrasyonlarında bile suda yaşayan 

organizmaları zehirleyebilme potansiyeline sahiptir (Salman, 1999). Bu 

nedenle, suda ya da havada bulunan organik kirleticileri daha çevre dostu 

maddelere dönüştürmek için fotokataliz gibi etkili bir kimyasal bozundurma 

süreci gereklidir. Bugüne kadar fotokataliz metoduyla arıtımı çalışılan organik 

kirleticiler, çeşitli boyarmaddeler, antibiyotik bazlı endokrin bozucular, 

pestisitler, herbisitler ve bazı toksik maddeler gibi kirleticilerdir. Bu 

çalışmalardan elde edilen veriler, her biri çevresel açıdan önemli birer tehdit 

olan bu maddelerin fotokataliz sayesinde etkili bir şekilde giderilebildiği 

göstermektedir.  

Bir kavram olarak kataliz terimi, katalizör adı verilen ve kimyasal 

reaksiyonun hızını arttırabilen ve reaksiyon sonunda değişmeden kalan bir 

maddenin sentezini, modifikasyonunu ve mekanizmasını içeren çalışmaların 

bütününü kapsayan genel bir terimdir. Günümüzde, yeşil bir süreç olarak 

değerlendirilen fotokataliz teknolojisi aracılığıyla güneşten gelen ışınların 

doğrudan enerjiye dönüşümüne sağlayabilme imkânı da sunmaktadır. Bu 

sayede, artan enerji taleplerinin karşılanması ve fosil yakıt kaynaklı sera 

gazlarının zararlı etkilerinin azaltılması için en önemli alternatif olan güneş 

enerjisinin kullanımını ve depolanmasını arttırma potansiyeli ile de büyük ilgi 

gören bir araştırma alanıdır (Habisreutinger, et al., 2013). Bu büyük ilginin 

sonucunda fotokataliz teknolojisi enerji, sağlık, çevre, kirlilik kontrolü ve 

yüksek katma değerli kimyasalların sentezi gibi birçok alanda yaygın bir 

şekilde uygulanmaya başlamıştır (Lu et al., 2020). Bu nedenle, fotokataliz 

prosesleri, insan yaşamında her geçen gün daha fazla görünür olmakta ve 

dolayısıyla prosese duyulan ilgi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde 

fotokataliz süreçlerinin daha yaygın bir şekilde kullanımını, fotokataliz 

teknolojinin endüstriyel ölçekte pratik uygulamalarının arttırılması ile mümkün 

olabilecektir.    
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Bir fotokatalizörün genel katalitik performansını belirleyen üç temel 

süreç vardır.  Bunlar; katalizörün üzerinde düşen fotonu absorblaması, 

fotojenere yük taşıyıcıların ayrılması ve katalizör yüzeyine transferi ve yüzey 

reaksiyonudur (Han et al., 2019). Işık absorpsiyonu, fotokatalizörlerin enerji 

bant yapısı ile yakından ilişkilidir. Bununla birlikte, halihazırda var olan 

fotokatalizörlerin büyük bir bölümü, fotokatalizörün aktivitesini dolayısıyla 

proses verimliliğini kısıtlayan geniş bir bant aralığına sahiptir.  Öte yandan, 

sadece fotokatalizörün yüzeyine doğru taşınan fotojenere elektronlar ve 

delikler fotokatalitik reaksiyona katılabilir. Oysa bunların çoğu fotokatalizör 

yüzeyine ulaşamadan fotokatalizörlerin yığın fazında kolayca yeniden 

birleşebilmektedir. Ek olarak, bazı fotojenere elektronlar veya delikler, hedef 

reaksiyona katılmak yerine fotokatalizörün kendisini deforme edebilmektedir.  

Geçtiğimiz yaklaşık kırk yılı aşkın sürede, ışık absorpsiyonunun 

kapsamını etkin bir şekilde geliştirmek, fotojenere yük taşıyıcıların yeniden 

birleşmesini azaltmak ve yüzey reaksiyonlarını hızlandırmak için kullanılan 

yarı iletken fotokatalizörlerin çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

ayarlamak için çeşitli stratejiler önerilmiştir (Wu et al., 2021).  

Günümüzde fotokataliz temelli arıtma teknolojileri, kâğıt üretimi, tekstil, 

baskı, boyama ve elektrokaplama endüstrisi vb. dahil olmak üzere birçok farklı 

kaynaktan gelen endüstriyel atık suyun arıtılmasında başarılı bir şekilde 

uygulanmaktadır. Ek olarak, fotokataliz teknolojisinin güneş enerjisini 

kullanarak su ayırma (Mi et al., 2021), fotokatalitik CO2 azaltma (Yiqiang He 

et al., 2019), metanın oksidatif bağlanması (Ma et al., 2021) ve bazı kimyasal 

maddelerin sentezi (Leng et al., 2020; Tan et al., 2021) gibi birçok çalışmada 

kullanılabilir olduğu gösterilmiş olsa da bu yöndeki çalışmaların büyük bir 

bölümünün sadece laboratuvar çalışması düzeyinde kaldıkları görülmektedir. 

Bununla birlikte, sistem düzeyindeki fotokatalizör mühendisliği oldukça 

zaman alıcı bir süreçtir. Bu nedenle yapı-aktivite ilişkilerinin ve çeşitli foto-

redoks mekanizmalarının anlaşılması bu süreci hızlandırmak için oldukça 

önemlidir. Ayrıca yerinde karakterizasyon teknikleri, teorik hesaplamalar ve 

yapay zekâdaki ilerlemelerin bu süreci daha verimli bir şekilde hızlandırması 

beklenmektedir. 

Yeni fotokatalizörlerin geliştirilmesi ve operasyonel parametrelerin 

fotokataliz prosesinin verimine etkileri üzerine çok fazla çalışma yapılmış 

olmasına rağmen, laboratuvar ölçekli ve endüstriyel ölçekli uygulamalar 
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arasında hala önemli bir boşluk vardır. Laboratuvar çalışmalarında genellikle 

maliyet, katalizör geri dönüşümü ve tekrar kullanılabilirliği, enerji tüketimi, 

toksisite, katalizör deaktivasyonu, katalizörün kimyasal kararlılığı, çevresel 

etkenler vb. birçok önemli husus dikkate alınmaz ve sadece fotokataliz 

prosesinin sistemin fizibilitesine ve mekanizmasının açıklanmasına 

odaklanılmaktadır. Bununla birlikte, endüstriyel uygulamalarda fiili üretim 

sürecinde kontrol edilemeyen çeşitli ekstra faktörler vardır. Bu nedenle 

katalizörlerin üretimi, laboratuvardaki kadar kontrol edilebilir ve kararlı 

olmayacaktır (Tang et al., 2021). Bu nedenle ekonomik, uygulanabilir ve 

istikrarlı büyük ölçekli katalizör üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, 

fotokatalitik sistemlerin endüstriyel ölçekte uygulanabilir olmasını 

gerçekleştirmenin anahtarıdır. 

Fotokataliz teknolojisinin endüstriyel uygulaması için diğer bir önemli 

faktör ise fotokataliz prosesinde kullanılacak reaktörün tasarımı ve 

optimizasyonudur (Danon et al., 2012; Pieber et al., 2018; Reilly et al., 2017). 

İyi tasarlanmış bir reaktör, yalnızca reaksiyon verimliliğini arttırmakla 

kalmayıp aynı zamanda tüketilen enerji ve katalizör miktarını önemli derecede 

azaltarak ekonomik olarak da katkı sağlayacağından optimum proses 

verimliliği elde edebilmek için reaktörün sistem tasarımının optimize edilmesi 

büyük önem arz etmektedir. 

Makul ve adil bir aktivite değerlendirme standardının olmaması 

fotokataliz teknolojisinin endüstriyel ölçekte uygulanabilir olmasının önündeki 

en büyük engellerden birisidir. Şu anda, çoğu literatür fotokatalizörlerin 

aktivitesini genellikle uygulama yapılan çözeltinin birim hacmi/kütlesi başına 

kullanılan katalizör miktarına göre veya katalizörün yüzey alanına göre 

değerlendirmektedir (Albero et al., 2020; Qureshi and Takanabe, 2017). Ancak 

her iki yaklaşımda önemli hatalar içermektedir. Çünkü fotokatalitik olarak 

gerçekleşen bir süreçte hedef ürünün üretim hızı ya da kirleticinin bozunma hızı 

ile kullanılan fotokatalizörün kütlesi ya da yüzey alanı arasında genellikle 

doğrusal bir ilişki yoktur. Ayrıca fotokatalitik sistemlerde kullanılan ışık 

kaynaklarına ilişkin standartlar da ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Dahası farklı araştırmacılar tarafından kullanılan reaktörlerin boyutlarının 

farklı olması ve dolayısıyla aydınlatma mesafelerinin de farklı olmasından 

dolayı, bu çalışmalardan doğru bir şekilde mukayese edilebilir veriler elde 

edebilmek pek mümkün değildir. Bu nedenle yalnızca hedef ürünün üretim 
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hızını ya da kirleticinin bozunma hızına ilişkin verileri esas alarak, üretilen 

fotokatalizörün aktivitesini farklı literatürlerde sunulan verilerle karşılaştırmak 

anlamsızdır. 

Fotokataliz teknolojisi, birçok araştırmacı tarafından yeşil, temiz, çevre 

dostu, düşük maliyetli ve düşük enerji tüketimi gibi özellikler ile 

nitelenmektedir. Bununla birlikte, bazı durumlarda fotokataliz sistemlerine 

trietilamin, tetraklorometan, laktik asit, trietanolamin ve çeşitli alkoller gibi 

çeşitli kimyasal maddelerin eklenebildiği bilinmektedir (Liu et al., 2021). Bu 

kimyasalların ilavesi fotokataliz prosesinin verimliliğini önemli ölçüde 

arttırıyor olsa da istenmeyen yan ürünlerin oluşmasına ve dolayısıyla çevre 

kirliliğine de neden olabilmektedir (Wang et al., 2021).  Bazı durumlarda, 

belirli bir oksidasyon reaksiyonunu başka bir indirgeme reaksiyonu ile entegre 

etmek örneğin, benzil alkol oksidasyonunu aynı sistemde hidrojen üretimi ile 

birleştirmek yüksek reaksiyon verimini ve ekonomik faydaları aynı anda elde 

edebilmek için daha iyi bir yol olabilir (Han et al., 2021; Qi et al., 2020, Qi et 

al., 2020).  

Yapılmış iki bilimsel çalışmada çeşitli endüstrilerden gelen organik 

kirleticilerin su kirliliğinin ana kaynağı olduğu ifade edilmektedir (Gogate and 

Pandit, 2004; Low et al., 2015). Hayatımızın her alanında yaygın kullanılan 

organik kökenli kimyasal maddeler yoğun bir biçimde tüketilmektedir. 

Örneğin, Dünya’da yaşayan bir bireyin, kişi başına günlük yaklaşık 15 g 

farmasötik ürün tükettiği ve bu rakamın gelişmiş ülkelerde 3 ila 10 kat daha 

fazla olabileceği iddia edilmektedir (Zhang et al., 2008). Sularda arıtılmadan 

kalan organik kirleticiler, mikrobiyal büyümeyi destekleyerek oksijen 

tükenmesine yol açabilir ve tüm su kütlelerinin ekosistemini bozabilme 

potansiyeline sahiptir (Sirota et al., 2013).  

Truong et al. (2020) tarafından yapılan bir çalışmada 10 mg/L metilen 

mavisi boya içeren çözeltideki boyar madde kirliliğini gidermek için güneş 

ışığını simüle eden 350 W gücünde Xenon lamba kullanılarak oluşturulan UV 

radyasyonu altında fotokatalizör olarak grafen@Fe-Ti ikili oksit kompozitleri 

kullandıklarını ve yaklaşık 6 mg fotokatalizör kullanarak çözeltideki tüm boya 

içeriğinin yaklaşık 20 dakikada tamamen giderilebildiğini rapor etmişlerdir.  

Cheshme et al. (2017), kirletici olarak 15 mg/L metil oranj boyası içeren 

çözeltideki boyar madde fotokatalitik oksidasyonla gidermeyi amaçladıkları bir 

çalışmalarında ışık kaynağı olarak 546.8 nm dalga boyuna sahip 400 W 
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gücünde bir yüksek basınçlı cıva buharlı lamba ve fotokatalizör olarak ise Cu 

katkılı ZnO/Al2O3 kullanmışlardır. Araştırmacılar, 0.6 g/L fotokatalizör dozajı 

ile 50 dakika içinde çözeltideki boyar maddenin tamamen bozunduğunu rapor 

etmektedirler. 

Cao et al. (2018) tarafından yapılan çinko ferrit (ZnFe2O4) 

fotokatalizörünü kullanarak tetrasiklin hidroklorürü fotokatalitik olarak 

bozundurmayı amaçladıkları bir çalışmalarında ışık kaynağı olarak 300 W 

gücünde bir Xenon lamba kullanmışlar ve 500 mg/L tetrasiklin hidroklorür 

içeren çözeltideki kirleticinin yaklaşık %84.08’inin 40 mg/L fotokatalizör 

dozajı ile 50 dakika içinde giderildiğini rapor etmişlerdir.  

Osotsi et al. (2018), 20 ppm tetrasiklin içeren çözeltideki tetrasiklini 

parçalamak için fotokatalizör olarak ZnWO4-x kullandılar. Yaklaşık 2 g/L 

fotokatalizör dozajı ve 300W gücündeki ultraviyole (UV) lambasının ışıması 

altında 80 dakika içinde %91 bozundurma verimi gözlemlemişlerdir.  

Sekar et al. (2018), fotokatalizör olarak Fe-ZnO/PVA kullandıkları bir 

çalışmalarında 40 mg/L naftalin içeren çözeltideki naftalinin 16 W UV lambası 

kullanarak 0.06 g/L katalizör dozajı ile 4 saatte yaklaşık %96'sını 

bozundurduklarını bildirmektedirler.  

Moyet et al. (2018), 254 nm dalga boyuna sahip cıva UV lambasının 

ışıması altında, 0.1 g/L katalizör dozajı ile Cu-BiOCl fotokatalizörünü 

kullanarak 10 mg/L atrazin içeren çözeltideki atrazinin 30 dakikada tamamen 

bozunduğunu rapor etmektedirler. 

 

2.1. Fotokatalitik Süreçlerde Mekanizma 

Katalizör desteğiyle gerçekleştirilen kimyasal tepkimeler çok daha hızlı 

gerçekleşir. Çünkü normal tepkimeye göre daha az aktivasyon enerjisi 

gerektirirler. Aktivasyon enerjisi (Ea), Şekil 1'de gösterildiği gibi bir 

reaksiyonun gerçekleşmesi için aşılması gereken eşik enerjisidir. Normal 

reaksiyonlara katalizör ilave edildiğinde eklenen katalizör mevcut reaksiyon 

mekanizmasını değiştirerek daha düşük aktivasyon enerjisi ile gerçekleşebilen 

alternatif bir mekanizma ortaya çıkarır. Bunun sonucunda genellikle reaksiyon 

hızında hissedilir bir artış gözlemlenir (Fu et al., 1990). 
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Şekil 1.   Katalizörlü ve katalizörsüz gerçekleştirilen kimyasal tepkimelerde aktivasyon 

enerjisinin değişimi 

 

Bir ışıma altında aktive olarak katalizör özelliği kazanan malzemelerin 

katalizör olarak kullanıldığı kataliz yöntemi fotokataliz olarak 

adlandırılmaktadır. Günümüzde fotokataliz teknolojisi, özellikle hava ve su 

ortamında bulunan çeşitli organik kirleticilerin etkili bir şekilde giderimini 

içeren çevresel uygulamalarda yüksek bir potansiyel vadetmektedir. 

Teorik olarak, fotokataliz proseslerinde fotokatalitik reaksiyonu 

başlatmak ve fotokatalizörü aktive etmek için ışığa ihtiyaç duyulur. Ohtani'ye 

göre fotokatalitik ve katalitik reaksiyon arasındaki fark, fotokatalistin tercih 

edilen kristal yönelimlerinden kaynaklanmaktadır (Ohtani, 2010). Buna göre, 

bir ışık kaynağından yayılan ışığın yoğunluğu, reaksiyonun gerçekleşmesini 

sağlayan elektron-delik çiftleri üretmek için reaksiyonun kinetiğini etkilerken, 

katalitik reaksiyonun gerçekleşmesi aktif bölgelere bağlıdır (Ahmad Farid et 

al., 2017; Ibrahim et al., 2020; Mansir et al., 2017). Fotokatalitik bir sürecin 

şematik gösterimi Şekil 2’de verilmiştir. 
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Şekil 2. Fotokatalitik bir sürecin şematik gösterimi 

 

Şekil 2' de gösterildiği gibi fotokatalizörün aktivitesi, reaksiyonu 

başlatmak için gerekli olan serbest radikalleri oluşturmak için elektron (e-) ve 

boşluk (h+) çiftleri oluşturma yeteneğine bağlıdır. Değerlik bandındaki (VB) 

bir elektron, yarı iletken özellikli katalizör tarafından değerlik bandı ve 

iletkenlik bandı arasındaki bir enerji farkı olan bant aralığına eşit veya daha 

fazla ışık enerjisini absorpladığında iletkenlik bandına (CB) uyarılır. Teorik 

olarak reaksiyon, ışık kaynağından yeterli sayıda fotonun (hv) değerlik bandı 

üzerindeki elektrona (e-) çarpmasıyla başlar. Fotonla uyarılan elektron (e-) 

iletkenlik bandına yönelir ve değerlik bandında bir boşluk (h+)  bırakır. Hem 

elektron (e-) hem de boşluk (h+) fotokatalizörün yüzeyine doğru transfer 

olmaya başlar. Yüzeyde eşzamanlı olarak h+, organik kirleticileri oksitlemek 

için zincir reaksiyonunu başlatan hidroksil radikalleri (OH.) oluşturmak üzere 

suyu oksitleyecektir. Elektron ise oksijenle reaksiyona girerek süper oksi 

radikallerini oluşturur (Mahlambi et al., 2015). Bu oluşan ürünler sayesinde 

katalizör yüzeyinde gerçekleşen oksidasyon ve indirgeme süreçleri, organik 

kirleticilerin daha çevre dostu olan bir ürüne dönüşmesi ile sonuçlanmaktadır. 

 

2.2. Fotokatalizör Olarak Kullanılan Malzemeler 

Fotokatalizör hem kendiliğinden gerçekleşebilen hem de kendiliğinden 

gerçekleşmeyen reaksiyonlara izin vererek organik kirleticileri çevre dostu 

maddelere indirgemek için umut verici bir teknik olarak görülmektedir. Daha 

önce yapılan bazı çalışmalardan elde edilen veriler; yarı iletkenlerin saf halde 
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fotokatalizör olarak kullanıldıklarında genellikle oluşan elektron-delik 

çiftlerinin rekombinasyonu problemi ortaya çıkmaktadır. Bu durumun 

üstesinden gelmek için yarı iletken fotokatlizörlerin başka metal ya da 

malzemelerle desteklenmesi veya hibrit formlarının üretilmesi önerilmektedir.  

Katalizörden maksimum aktivite elde edilebilmesi katalizörün sentez 

tekniği ve destek olarak kullanılan malzemenin türü ve özellikleri ile yakından 

ilişiklidir. Araştırmacılar tarafından fotokatalizör sentezlemek için çok çeşitli 

yöntemler önerilmektedir. Ancak, fotokatalizörlerin üretim yöntemleri ile 

fotokatalitik aktivitesi arasındaki etkiyi mukayese eden çalışma sayısı henüz 

çok azdır. 

 

2.3. Hibridizasyon Türleri Fotokatalist  

Geniş bir bant aralığına sahip olan yarı iletken malzeme fotokatalizör 

olarak kullanıldığında elektron (e-) ve delik (h+) çiftlerinin, katalizör yüzeyine 

ulaşamadan yeniden birleşmesi gerçekleşebilmektedir. Oysa fotokatalitik 

oksidasyonun gerçekleşebilmesi için bu ürünlerin katalizör yüzeyine ulaşması 

gerekmektedir (Takanabe, 2017). Son yıllarda, araştırmacılar, görünür güneş 

ışığı aralığında ışık emilimini artırmak ve dolayısıyla malzemenin fotokatalitik 

aktivitesini iyileştirmek amacıyla yarı iletken fotokatalizörleri çeşitli metalleri 

yapıya dahil ederek (doping) hibrit katalizörlere dönüştürmeye 

odaklanmışlardır. Elde edilen veriler bu uygulamanın katalizörün aktivitesini 

önemli ölçüde arttırdığını/geliştirdiğini göstermektedir.  

Bu yöntem, ana yarı iletkenin değerlik bandı veya iletken bant kenarı ile 

hemen hemen aynı enerji seviyelerine sahip başka bir metalin (çoğunlukla nadir 

toprak elementleri) yapıya dahil edilmesine dayanan bir yöntemdir.  

Bununla birlikte bu yöntemde bazı durumlarda e- ve H+ 

rekombinasyonunu destekleyebilecek ters etkiler de gözlemlenebilmektedir (Li 

et al., 2014). Bu nedenle değerlik bandından ayrılan elektronun partikülün 

yüzeyine doğru olan transfer mesafesini azaltmak ve dolayısıyla yığın fazda 

daha fazla elektron-delik çiftleri oluşturmak için nano boyutlu fotokatalizörler 

üretmek veya partikül morfolojisi değiştirmek, fotokatalitik aktiviteyi 

geliştirmek için daha etkili bir yöntem olarak görülmektedir (Zhang et al., 

1998).  

Fotokatalizörlerin aktivitelerinin geliştirilmesindeki temel eğilimlerden 

birisi de katalizörün bir destek malzemesi ile desteklenmesidir. Bu yaklaşım, 
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aktif bölgeyi katalizör yüzeyinde daha homojen bir şekilde dağıtabilme 

yeteneğinden dolayı oldukça ilgi görmektedir. Destek maddesi, fotokatalizörün 

kirletici madde ile etkileşimini arttırmak için yüksek bir yüzey alanı sağlayarak 

oksidasyon sürecini geliştirebilir (Sakata et al., 2006; Zheng et al., 2019). 

Destek olarak kullanılan malzeme, fotokatalitik işlem sırasında yardımcı 

katalizör veya ikincil bir katalizör olarak da işlev görebilmektedir (IUPAC, 

1997). Dahası bazı durumlarda, sulu bir çözelti ile karıştırıldıktan sonra 

genellikle mikrokristalin ve nanokristalin tozlar formunda bulunan katalizörü 

işlem sonunda ayırmada karşılaşılan zorluğun üstesinden gelmek için 

destekleme bir zorunluluktur (Loddo et al., 1999). Araştırmacılar, 

katalizörlerin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için polimer membran 

(Korolkov et al., 2018; Li et al., 2019), silika (Popa et al., 2018; Ren et al., 

2017), metal oksit (Hu et al., 2016; Liu et al., 2019), grafen (Pawar and Lee, 

2014; Zhang and Zhang, 2016), zeolit (Sacco et al., 2018), karbon nanotüp 

(CNT) gibi destek malzemelerinin (Sharifi et al., 2019), seramikler (Zhang et 

al., 2018) ve alüminyum oksit (Neves, et al., 2017) gibi malzemelerin katalizör 

desteği olarak kullanılabilirliklerini araştırmışlardır.   

Dahası, titanyum dioksit (Boreriboon et al., 2018; Hu et al., 2018), çinko 

oksit (Fujita et al., 2017; Nouri et al., 2018), silikon dioksit (Junhao Li et al., 

2018; Mitoraj et al., 2018) ve alüminyum oksit (Larimi and Khorasheh, 2018; 

Shi et al., 2018) gibi metal oksitlerin de katalizör desteği olarak 

kullanılabilirlikleri ve katalizörün verimi üzerine etkileri de incelenmiştir. 

İdeal bir fotokatalizör desteğinin, yüksek yüzey alanına sahip olması ve 

fiziksel ve kimyasal açıdan stabil ve kararlı yapıda olması gerekmektedir.   Bazı 

çalışmalarda, yüksek termal iletkenliğe sahip olmanın da katalizör verimi 

üzerinde destekleyici bir etkiye sahip olabildiği rapor edilmektedir (Larimi and 

Khorasheh, 2018; Shi et al., 2018; Sun et al., 2019). 

Grafen, grafen oksit, indirgenmiş grafen oksit ve karbon nanotüp gibi 

malzemeler de destek malzemesi olarak kullanıldıklarında sahip oldukları 

yüksek yüzey alanları sayesinde, çözelti ortamına maruz kalan yüzeylerinde 

fotokatalizörün dağılmasına izin vererek katalizörün aktif yüzeylerinin 

tamamen kullanılabilmelerini sağlamaktadırlar. Dolayısıyla, fotokatalitik 

oksidasyon sürecinin verimliliğini önemli derecede arttırabilme potansiyeline 

sahiptirler. 
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2.4. Fotokataliz Proseslerinde Verime Etki Eden Faktörler 

Fotokataliz işleminin performansını birkaç değişken etkileyebilir. 

Katalizör dozajı, pH, ışınıma maruz kalma süresi, sıcaklık ve kirleticinin 

başlangıç konsantrasyonu gibi parametrelerin fotokataliz proseslerinde verimi 

önemli derecede etkileme potansiyeline sahip oldukları bilinmektedir.  Bu 

nedenle, yüksek verimli bir süreç için optimum çalışma parametrelerinin 

belirlenmesine ve dolayısıyla da bir dizi deney içeren optimizasyonların 

gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı önemli çalışma 

parametrelerinin fotokataliz süreçleri üzerindeki muhtemel etkileri aşağıda 

özetlenmiştir.   

 

2.4.1. Fotokatalizör Dozajı  

Katalizör dozajı birçok araştırmacı tarafından açıklandığı gibi fotokataliz 

süreci üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.  Genellikle artan katalizör dozajı, 

giderim veriminin artışına neden olmaktadır. Fakat araştırmacılar bazı 

durumlarda artan katalizör dozajının, belirli bir değerden sonra verimi 

etkilemediğini ya da azalttığını bildirmektedirler (Khavar et al., 2017). Benzer 

şekilde, aşırı yüksek katalizör dozajları uygulandığında, bu fazla miktardaki 

katalizör ışığın reaktör içerisinde dağılmasına engel olur ve reaktörün bazı 

bölgelerinde yeterli düzeyde bir aydınlanma sağlanamaz. Bu durum katalizör-

ışık etkileşiminin azalmasına neden olarak verim kaybına neden olabilmektedir 

(Elhalil et al., 2018). Bu nedenle katalizör dozajının tüm bu durumlar dikkate 

alınarak optimize edilmesi gerekmektedir.  

 

2.4.2. Atıksu Örneğinin pH Değeri 

Fotokataliz proseslerinde çözeltinin pH değeri proses verimi üzerinde 

etkili olabilen bir parametredir.  Fotokataliz sürecinin ilk adımı kirleticinin 

katalizörün yüzeyinde absorblanması olarak değerlendirilmektedir.  

Adsorpsiyon proseslerinde ise sulu ortam malzemenin yüzey yükü üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Malzemenin yüzeyinin, hedef adsorbatla aynı yüke 

sahip olması halinde adsorpsiyon verimi azalır ve dolayısıyla da fotokataliz 

prosesinde verim kaybı ortaya çıkar.  Dolayısıyla, maksimum fotokataliz 

verimini sağlamak için en iyi adsorpsiyonu sağlayan pH değerinin 

tanımlanması gerekmektedir (Elhalil et al., 2018). Dahası asidik pH 

koşullarında, fotokatalizörün çözünmesi söz konusu olabilir ve bu durum da 
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yine proses veriminin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, fotokataliz 

prosesinde yüksek bir verim elde edebilmek için fotokatalizörün yüzey yükü ve 

çözeltinin pH değeri belirlenerek optimum pH değeri tanımlanmalıdır (Subash 

et al., 2013).  

 

2.4.3. Işın Yoğunluğu 

Fotokatalitik bir süreçte genellikle katalizör yüzeyine çarpan fotonların 

sayısı arttıkça fotokatalitik reaksiyonun hızı artar. Bu etkileşime katkı yapan 

başlıca 2 faktör bulunur. Bu faktörler katalizörün yüzey alanı ve uygulanan 

ışımanın yoğunluğudur. Her ikisinin de artması katalitik reaksiyonun hızı 

üzerinde önemli bir etkiye sebep olur. Dolayısıyla, ışık yoğunluğu arttıkça daha 

fazla hidroksil radikalinin üretilmesine neden olur ve bu sayede fotokataliz 

sürecini hızlandırır (Daneshvar et al., 2004).  

Tekin ve Saygı (2013), 25 mg/L asit siyahı içeren çözeltideki 

boyarmaddeyi fotokatalitik oksidasyonla giderdikleri bir çalışmalarında düşük 

yoğunlukta bir ışık yayınımı yapan 44 W/m2 gücünde bir lamba ve nispeten 

daha yüksek yoğunlukta ışık yayınımı yapan 132 W/m2 gücündeki ışık 

kaynakları deneyler yapmışlardır. Araştırmacılar, yüksek yoğunlukta ışık 

yayınımı uygulanarak yapılan denemede boya çözeltisindeki boyar maddenin 

40 dakikalık sürede tamamen giderildiğini buna karşın düşük yoğunlukta ışık 

yayınımı uygulanarak yapılan denemede aynı sürede sadece %80 oranında bir 

bozunma gözlemlemişlerdir.  

Bhatia et al. (2017), 25 mg/L atenolol çözeltisine 1.5 g/L katalizör dozajı 

ile TiO2-grafen fotokatalizörü ekleyerek çözeltiyi 1000 mW/cm2 ışık 

yoğunluğuna sahip olan bir lamba ile ışımaya tabi tutarak bir deney 

gerçekleştirdiler. Bu deneyde hemen hemen 60 dakikada çözeltideki tüm 

boyanın bozunduğu buna karşın, aynı şartlarda 250 mW/cm2’lik ışıma ile 

gerçekleştirildiğinde ise aynı sürede çözeltideki kirletici konsantrasyonunun 

sadece 20 mg/L’ye düştüğünü bildirmektedirler.  

Işık yoğunluğundaki bir artış, bir fotokatalizör ile etkileşime girecek daha 

fazla foton üretebilir, böylece daha fazla hidroksil radikali ve süperoksit iyonu 

oluşur. Bu durumda, daha fazla kirleticinin daha hızlı bir şekilde bozunması ile 

sonuçlanır. Ancak gereğinden fazla uygulanan ışık yoğunluğunun enerji 

tüketiminin artmasına ve dolayısıyla proses maliyetinin artmasına neden 
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olacağı için en yüksek verimlilikle kirleticilerin foto bozunmasını temin eden 

optimum ışık yoğunluğunun belirlenmesi gerekir.  

 

2.4.4. Sıcaklık 

Genellikle, sıcaklığın yükselmesi belirli bir aralıkta foto bozunumu 

destekleyici bir etkiye neden olur.  Fotokatalitik reaksiyonların ilk adımı 

genellikle reaktan ya da organik kirleticilerin fotokatalizör yüzeyinde 

adsorbsiyonu olarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre, sıcaklığın belirli 

bir değere kadar adsorbsiyon proseslerini de destekleyici bir etki ortaya 

koyduğu dikkate alınırsa, sıcaklığın belirli bir değere kadar fotokataliz sürecini 

de olumlu yönde etkilemesi muhtemeldir. 

Tambat et al. (2016), oda sıcaklığında ve nispeten yüksek sıcaklıkta 

(60°C) olmak üzere iki fotokataliz deneyi yapmışlardır. Bu deneylerde, 

60°C’de ortamdaki metil oranj boyasının CeO2 fotokatalizörü ile tamamen 

giderildiği rapor edilirken düşük sıcaklıkta (20°C) yapılan denemede 

çözeltideki boyanın tamamen bozunmadığı bildirilmektedir.  

Ayrıca Ateş et al. (2018), Al2O3-NP/SnO2 fotokatalizörü ile metil oranj 

çözeltisindeki boyarmaddeyi gidermeyi hedefledikleri çalışmalarında 

sıcaklığın 10°C'den 55°C'ye yükseltildiğinde verimin %60.90'dan %93.95'e 

yükseldiğini rapor etmişlerdir.  

Bununla birlikte, bunun ötesinde, elektron deliği yeniden birleştiğinde 

reaksiyon sıcaklığının hızı negatif bir etki verebilir ve bozunma reaksiyon 

hızında bir azalmaya neden olabilir (Bhatia et al., 2017). Bu nedenle, sıcaklığı 

reaksiyon sıcaklığı aralığında kontrol etmek çok önemlidir.  

 

2.4.5. Kirleticinin Başlangıç Konsantrasyonu 

Fotokatalizör, oksitleyici ajanın oluşumu ve kirletici arasındaki 

sinerjistik etki nedeniyle fotokatalitik süreçte optimum başlangıç çözelti 

konsantrasyonunun belirlenmesi önemlidir. Subash et al. (2013), Asit Siyahı-1 

boyasını fotokatalitik oksidasyonla gidermeyi amaçladıkları bir çalışmada, 

çözeltideki boya konsantrasyonun artmasıyla giderim veriminde bir düşüş 

gözlemlediklerini bildirmektedirler. Araştırmacılar, ışık kaynağından gelen 

fotonların yol uzunluğunun azalması nedeniyle çözeltiye tam olarak nüfuz 

etmediğini bildirmektedirler.  Elhalil et al. (2018) ise bu durumun tersine, 

kafein giderimi yaptıkları bir çalışmalarında kafein çözeltisinin başlangıç 
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konsantrasyonunu arttırdıklarında giderim veriminde bir artış 

gözlemlediklerini rapor etmektedirler. Araştırmacılar, bu artışın, hidroksil 

radikalleri ile kafein moleküllerinin arasındaki daha yüksek çarpışma 

ihtimalinden kaynaklandığını rapor etmişlerdir. Bu sonuçlardan da görüleceği 

üzere kirleticinin başlangıç konsantrasyonu fotokataliz verimini etkileme 

potansiyeli olan ve fotokataliz çalışmalarında dikkate alınması gereken bir 

çalışma parametresi olarak değerlendirilmelidir.   

 

2.4.6. Fotokatalizörün Kararlılığı ve Dayanıklılığı 

Bir fotokatalizörün kararlılığı ve dayanıklılığı, onun verimliliğini ve 

kalitesini değerlendirebilmek için önemli parametrelerdir. Literatürde daha 

önce yapılan birçok çalışmada bir maddenin kararlılığı ve dayanıklılığının 

büyük ölçüde söz konusu maddenin morfolojik özelliklerine bağlı olduğu 

vurgulanmaktadır. Bir fotokatalizörün, katalitik performansının azalması, 

deaktivasyon süreci olarak bilinir. Bu fenomen reaksiyonların tipine, 

çözücülere ve diğer proses parametrelerine bağlıdır. Fotokatalizör 

deaktivasyonu genellikle reaksiyon sürecinin birkaç döngüsünden sonra 

gözlemlenmeye başlar.  

Bir fotokataliz prosesinde, birçok farklı neden fotokatalizörlerin 

deaktivasyonuna neden olabilmektedir. Fotokatalizörün yüzeyinde adsorblanan 

kirletici madde kalıntıları ve/veya reaksiyonlar sırasında oluşan organik ara 

ürünler katalizör deaktivasyonuna neden olan en önemli faktörlerden birisidir. 

Bu durum, yüksek gözenekli yüzeye sahip nano boyutlu fotokatalizörlerin 

katalitik aktiviteleri üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir. Ayrıca özellikle 

asidik koşullar gibi sert ortamlarda çalışılması gereken durumlarda katalizörün 

çözünmesi ya da yapısının bozulması da söz konusu olabilir. Bir başka metalin 

yapıya dahil edilmesi (dope edilmesi) ile üretilen fotokatalizörlerin yapılarında 

bulunan dopantların katalizörün birkaç döngü kullanılmasından sonra 

dekompoze olarak yapıdan uzaklaşabildiği ve dolayısıyla fotokatalizörün 

veriminin düşmesine neden olabildiği de bilinmektedir (Zhang et al., 2019). 

Katalizörlerin tekrarlı kullanımlarını sınırlayan önemli bir diğer faktör ise 

kullanılan katalizörün, çözeltiden özellikle filtrasyon vb. sistemlerle 

ayrıştırıldığı durumlarda yıkama/saflaştırma işlemi sırasında kaybedilmesidir. 

 

 



199 | ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR II 

 

 

3. GELECEK PERSPEKTİFİ 

Günümüzde, hâlihazırda özellikle su arıtma teknolojileri için ticari 

ölçekte kullanılabilecek sadece birkaç fotokatalizör geliştirilmiştir. Bunun 

nedeni geliştirilen birçok yeni fotokatalizörün ucuz maliyet, yüksek verimlilik 

ve stabilite ve çevre dostu olma gibi bazı kriterleri karşılamamalarıdır.  

Bununla birlikte, geçtiğimiz on yıllarda bildirilen her tekniğin katalizör 

kararlılığı, verimliliği, maliyeti, üretimi, yapısı ve katalizörün performansı 

açısından kendi avantajları ve zayıflıkları vardır.  Bu çalışmalarda 

katalizörlerin sentezi için birçok teknik önerilmiştir. Fakat bu tekniklerin büyük 

bir bölümü katalizörün morfolojisini kontrol edilememesi, kolay kontamine 

olması, karmaşık saflaştırma süreçleri gerektirmeleri, yoğun işgücü gerektiren, 

çok kademeli işlemler içermeleri, pahalı başlangıç kimyasallarına duyulan 

gereksinim, atık oluşturma ve çevre dostu olmama, düşük verim ve yoğun 

enerji tüketimi vb. gibi birçok çeşitli sorunları içermektedir.  

Bir fotokatalizör için kritik öneme sahip olan yarı iletkenlerin bant 

aralığı, taşıyıcı taşıma türü, malzemelerin kristalliği, yüzey alanı ve uygun 

hazırlama tekniği kullanılarak kontrol edilebilen fotokatalizörün kararlılığı gibi 

faktörlerin tümü katalizörün sentez tekniği ile yakından ilişiklidir. Tüm bu 

faktörler potansiyel olarak elektron-boşluk yeniden birleşimi sürecini, kirletici 

ve fotokatalizör arasındaki sinerjiyi, malzemelerin saflığını, aktif bölgelerin 

mevcudiyetini ve fotokatalizörün yeniden kullanılabilirliğini etkiler. 

Dolayısıyla, bu faktörler, fotokataliz teknolojisi üzerine araştırma geliştirme 

yapan araştırmacılar için açık birer yol tarifidir. Yeni fotokatalizörlerin 

geliştirilmesi sürecinde karşılaşılan engeller, sınırlamalar, zorluklar 

araştırmacılar için bir müddet daha bir araştırma boşluğu oluşturmaya devam 

edecektir.
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GİRİŞ 

Çevre kirliliği, günümüz modern Dünya’sının en büyük ve en önemli 

sorunlarından birisidir. Aşırı büyüyen insan nüfusunun ihtiyaç ve taleplerini 

karşılamak için tarımda, enerji üretiminde ve tüm kimya endüstrilerinde sürekli 

bir artış devam etmektedir.  İnsanlar tarafından mal ve hizmet üretimi için 

kullanılan ya da uygulanan hemen hemen tüm süreçler çevre kirleticilerinin 

salınımı ile sonuçlanmaktadır.  Bu kirleticiler havaya, suya ve toprağa 

salınmaktadır ve insan, bitki, hayvan ve mikroorganizmaların yaşamı üzerinde 

ciddi zararlı etkilere neden olmaktadırlar. İnsanların ihtiyaç duyduğu mal ve 

hizmetlerin üretimi ve iyileştirilmesine yönelik çabalar kesinlikle 

durdurulamaz çünkü bunlar insanoğlunun yeryüzünde yaşamını devam 

ettirebilmesi için gereklidir. Bunun yerine bir taraftan, çevre dostu ürünlerin 

yine çevre dostu teknolojilerle üretimine imkân sağlayan yeşil süreçlerin 

kullanımı teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Diğer taraftan ise mevcut 

çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması ve azaltılmasına yönelik çözüm yolları 

geliştirilmesine odaklanılmalıdır. Sürdürülebilir bir insan toplumu için bu son 

derece önemlidir.   

Atıksu herhangi bir amaçla kullanılmış olan sudur. Atıksular; insan 

atıkları, yemek artıkları, yağlar, sabunlar ve kimyasallar gibi çeşitli maddeleri 

içerir. Atıksuların başlıca kaynaklarını evsel atıksular ve endüstriyel atıksular 

olmak üzere iki başlık altında değerlendirmek mümkündür.  Evsel atıksular; 

lavabo, duş, küvet, tuvalet, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi 

sistemlerden gelen suları içerirken, endüstriyel atıksular; mutlaka temizlenmesi 

gereken ve bol miktarda kimyasal madde içeren atıksulardır. Doğa, küçük 

miktarlardaki atıksular ve kirliliklerle baş etme konusunda inanılmaz bir 

yeteneğe sahip olsa da çeşitli kaynaklardan her gün üretilen milyarlarca litre 

atıksuyun alıcı ortamlara deşarj edilmeden önce mutlaka bir arıtım sürecine tabi 

tutulması gerekmektedir. Arıtma tesisleri, atık sudaki kirleticileri doğanın 

üstesinden gelebileceği bir düzeye indirme potansiyeline sahiptirler. 

Çeşitli endüstriyel faaliyetler sırasında büyük miktarlarda temiz su 

kullanılır ve kullanılan bu sular farklı kirleticiler içeren atık sular olarak atılır. 

Kirletici madde, kimyasal, biyolojik veya fiziksel yollarla çevrenin doğasını 

değiştiren ve daha sonra su, toprak ve/veya havada kirliliğe neden olan 

maddeler için kullanılan bir terimdir.  
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Endüstriyel atıksularda bulunan kirletici maddelerin giderimi için hali 

hazırda uygulanmakta olan ve fiziksel, kimyasal ya da biyolojik süreçleri içeren 

onlarca metot vardır. Geleneksel arıtım yöntemleri olarak da değerlendirilen bu 

yöntemler, günümüzde artan endüstriyel faaliyetler sonucu alıcı ortamlara 

deşarj edilen ve çok farklı türden birçok kirleticiyi aynı anda içerebilen 

atıksuların arıtımında yetersiz kalabilmektedir.  

Atıksu arıtımı için en yaygın kullanılan teknik adsorpsiyondur. 

Adsorpsiyon, sulu bir çözelti içerisinde bulunan bir katı maddenin yüzeyinde 

sudaki kirleticilerin birikmesini içeren bir süreçtir. Adsorpsiyon işlemi için iki 

temel bileşen gereklidir. Bunlardan ilki adsorbat olarak adlandırılır ve diğer 

maddenin yüzeyinde biriken maddeyi niteler. Atıksu arıtımında adsorbat 

terimi, kirleticiyi temsil eder. Diğer bileşen ise adsorban olarak adlandırılır ve 

yüzeyinde adsorbatların adsorplandığı maddeyi tanımlamak için kullanılır.  

Dünya üzerinde yürütülmekte olan yoğun endüstriyel faaliyetlerin bir 

sonucu olarak birçok farklı türden kirletici ortaya çıkmaktadır ve bu kirleticiler 

çevre üzerindeki olumsuz etkileriyle bir endişe kaynağı olmaktadır.  

Endüstriyel boyama faaliyetlerinin bir sonucu olarak birçok farklı 

kimyasal madde içeren kirli su açığa çıkmaktadır, bu da su yaşamının ölümü, 

toprakların bozulması ve içme suyunun zehirlenmesi ile sonuçlanır. Boyalar, 

maddeleri renklendirmek için kullanılan bileşiklerdir. Kâğıt, tekstil, mobilya, 

plastikler, otomotiv vb. sayısız endüstriyel faaliyet gerçekleştirilirken çok 

çeşitli türlerde boyalar oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle 

tekstil endüstrisinde yürütülen boyama işlemleri sırasında kullanılan boyanın 

büyük bir bölümü kumaşa bağlanmaz ve atıksu şeklinde dışarı atılır. Bu 

nedenle, boyama işlemi sırasında kullanılan boyanın yaklaşık %10-15 

oranındaki kısmı atıksu ile dışarı atılır ve atıksu oldukça renkli ve estetik açıdan 

rahatsız edici bir hale gelir. Renkli atıksu salınımı, ciddi bir çevre sorununun 

yanı sıra bir halk sağlığı sorunu da içermektedir (Islam, et al., 2021). Halkın su 

kalitesi algısı renkten büyük ölçüde etkilenir. Bu nedenle atık sudan rengin 

uzaklaştırılması genellikle çözünür renksiz organik maddelerin 

uzaklaştırılmasından daha önemli olarak görülmektedir.  

Günümüzde suda çözünebilen ya da çözünmeyen 8000’den fazla türde 

boya üretilmekte ve üretilen bu boyalar kâğıt, boyama, kâğıt hamuru, tekstil, 

boya ve tabakhane endüstrileri gibi çeşitli endüstrilerde yoğun bir şekilde 

kullanılmaktadır. Boyalar, suya verdikleri renk ve yüksek kimyasal toksisiteleri 
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nedeniyle önemli kirleticiler olarak görülmektedir. Boya içeren atıksular uygun 

ve etkili bir metotla arıtılmadan çevreye salınmaları halinde, çevrede uzun süre 

stabil kalabilmekte ve dolayısıyla önemli sağlık sorunlarına neden 

olabilmektedirler (Badawi et al., 2021). Örneğin, hidrolize olmuş Reaktif Mavi 

19 (RB19) boyasının yarı ömrü 25℃ ve pH 7’te yaklaşık 46 yıldır (Wan Ngah 

et al., 2008). Ayrıca çoğu boyalar moleküler yapılarında güçlü kanserojenik 

etkileriyle bilinen krom metali içermektedir (Priyadarshini et al., 2021; 

Tatarchuk et al., 2019). Boyalar toksik olmalarının yanında ve birçok 

mikrobiyolojik tür üzerinde mutajenik etkiye de sahiptirler. Dahası, ışık 

penetrasyonunu azalttıkları için fotosentez sürecini olumsuz etkilemektedirler 

ve dolayısıyla da akarsularda, göllerde veya denizlerdeki yaşamı da tehdit 

etmektedirler. Ayrıca insanlarda böbrek yetmezliği ve karaciğer hasarı gibi 

ciddi yan etkilere de neden olabilmektedirler (Badawi et al., 2021; Dalvand et 

al., 2017).  

Öte yandan hızlı sanayileşme, ağır metallerin çevreye aşırı salınımına 

neden olmakta ve bu durum bu malzemelerin yüksek toksisiteleri nedeniyle 

küresel bir endişeye neden olmaktadır. Kadmiyum, manganez, arsenik, cıva, 

krom, kobalt, bakır, kurşun, demir, vanadyum, molibden, bizmut ve nikel gibi 

ağır metal olarak nitelenen metallerle endüstriyel atıksularda sıkılıkla 

karşılaşılmaktadır. Bu kirliliğin başlıca kaynakları madencilik faaliyetleri, pil 

imalatı, metal kaplama endüstrisi, petrol üretim ve işleme tesisleri, pestisitler, 

metal ergitme ve işleme tesisleri, pigment üretimi, boya üretimi, fotoğraf 

endüstrileri ve baskı tesisleri gibi sanayi kollardır (Chakraborty et al., 2022). 

Sulardaki ağır metal kirliliği genellikle sağlık kuruluşları ve diğer otoriteler 

tarafından izin verilen sınırların çok üstündeki konsantrasyonlara ulaşmaktadır. 

İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden bu kirliliğin alıcı ortamlara deşarj 

edilmeden önce mutlaka arıtılması gerekmektedir. Ağır metaller canlı 

organizmalarda birikebilir ve organik atıkların aksine biyolojik olarak 

parçalanamazlar ve birçok rahatsızlığa ve hastalığa neden olabilirler (Gupta et 

al., 2019).   

Su kaynaklarında aşırı miktarda ilaç kalıntıları ve boyalar gibi organik 

kirleticilerin ya da ağır metallerin bulunması uzun süredir büyük bir endişe 

kaynağı olup önemli çevre ve halk sağlığı tehditleri oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte adsorpsiyon, yüksek verimliliği, maliyet etkinliği ve kolay kullanımı 

nedeniyle çeşitli kaynaklardan gelen organik kirleticileri veya ağır metalleri 
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sudan uzaklaştırmak için basit, düşük maliyetli ve etkili bir tekniktir. Bugüne 

kadar, büyük bir bölümü kesikli sistemlerde olmak üzere birçok farklı doğal 

malzemeler ve tarımsal veya endüstriyel atıklar gibi çeşitli malzemeler atıksu 

arıtım uygulamalarında adsorban olarak kullanılmış ve bu malzemelerin 

adsorptif özellikleri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.   

Çevresel nanoteknoloji, sulardan organik kirleticilerin veya ağır 

metallerin giderimi için en çok yönlü ve uygun maliyetli çözümler sunabilme 

potansiyeli olan yeni bir yaklaşımdır. Fakat bu yeni teknolojinin atıksu 

dekontaminasyonu için uygulanabilirliğinin değerlendirilebilmesi için 

teknolojik, toksik, mali ve çevresel yönlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi 

gerekmektedir. Bu çalışma, nanoteknolojinin adsorpsiyon sürecine etkileri ve 

adsorban olarak kullanılan nanoteknoloji temelli yeni malzemeler hakkındaki 

güncel değerlendirmeleri içermektedir. 

 

1. ADSORPSİYON 

Atıksuların herhangi bir arıtım sürecine tabi tutulmadan ya da yetersiz 

bir arıtımla çevreye salınmasından kaynaklanan su kirliliği Dünya çapında bir 

çevre sorunudur. Metalürji, madencilik, kimyasal imalat ve pil imalat 

endüstrileri gibi birçok endüstriden gelen atık sular, birçok farklı organik 

kirleticinin yanında önemli miktarlarda toksik ağır metal iyonu içerirler.  Bu 

atıksuların, alıcı ortamlara deşarj edilmeden önce içerdikleri kirleticilerin ve 

toksik ağır metal iyonlarının giderilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

uygulanmakta olan çöktürme, membran filtrasyonu, sorpsiyon ve iyon değişimi 

vb. birçok konvansiyonel arıtım yöntemi bulunmaktadır (Matlock et al., 2002; 

Yang et al., 2011). Bu yöntemler arasında basit, etkili ve uygun maliyetli 

olduğu için adsorpsiyon tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır. Kil mineralleri, 

oksitler ve karbon esaslı malzemeler gibi bazı adsorbentleri kullanarak ağır 

metal iyonlarının sulu çözeltilerden giderimi birçok araştırmacı tarafından 

oldukça kapsamlı bir şekilde incelenmiştir (Fonseca et al., 2011; Tan et al., 

2009; Tan et al., 2008). Bununla birlikte bu malzemelerin birçoğu düşük 

adsorpsiyon kapasitesi ve düşük proses verimleri ile ticari ölçekli uygulamalar 

için elverişli değillerdir.  

Nanomalzemeler yüksek yüzey alanları, gelişmiş aktif bölgeleri ve 

yüzeylerinde bol miktarda bulunan fonksiyonel grupları sayesinde bu 

sorunların üstesinden gelmek için önemli fırsatlar sunmaktadırlar.  Şimdiye 
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kadar, karbon nanotüpler (Long and Yang, 2001; Wang et al., 2008), karbon 

nanotüp bazlı malzeme kompozitleri (Yang et al., 2011) ve grafen ve türevleri 

(Chandra and Kim, 2011; Chandra et al., 2010; Zhao et al., 2011) gibi çeşitli 

nanomalzemeler, farklı organik ve inorganik kirleticilerin sulu ortamlardan 

giderilmesinde adsorban olarak kullanılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen 

veriler bu nanomalzemelerin oldukça yüksek bir adsorpsiyon kapasitesine 

sahip olabildiklerini göstermektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda, farklı kirlilik türlerinin üstesinden gelebilmek için 

birçok farklı arıtım süreci incelenmiştir. Geleneksel atık su arıtma işlemleri, 

çevreyi ve halk sağlığını tehdit eden birçok kirletici türünün mikrobiyal ve 

kimyasal olarak uzaklaştırılması yoluyla atıksu arıtımı için uzun süredir 

kullanılmaktadır (Mbakop et al., 2021). Atıksulardan kirleticilerin 

uzaklaştırılması amacıyla uygulanan arıtma yöntemlerini temel olarak fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik yöntemler olarak sınıflandırabilmek mümkündür 

(Fernández-Alba et al., 2001).   

Fiziksel arıtım teknikleri ile kirleticilerin gideriminde arıtım fiziksel 

kuvvetler uygulanarak sağlanmaktadır. Atık içerisinde bulunan büyük parçalar 

çeşitli kırıcı ve öğütücülerle öğütülür ya da karışımda asılı halde duran büyük 

parçacıkların yerçekimi ile çökeltilmesi için çöktürme tekniği kullanılır 

(Elawwad et al., 2017). 

Kimyasal arıtım yöntemlerinde atıksulardaki kirleticileri gidermek için 

kimyasal işlemler uygulanmaktadır. İlk olarak atık suyun kimyasal 

koagülasyon ve benzeri işlemler uygulanarak atıksuya eklenen çeşitli destek 

kimyasalları sayesinde su içerisinde disperse olmuş durumdaki küçük katı 

parçacıklarının çökelmesi teşvik edilmekte ve bu katılar daha çökebilir 

formlara dönüştürülmektedir. Böylece, askıdaki katıların giderim verimi 

önemli ölçüde arttırılabilmektedir.  Çözünmüş haldeki kirleticiler ise 

adsorpsiyon vb. işlemlerle giderilebilmektedir.  Aktif karbon böyle bir işlemde 

kullanılan iyi bilinen adsorbanlardan biridir. Ayrıca, klor veya klor içeren bazı 

kimyasal maddeler ve bunların alternatifleri olan bazı malzemeler 

mikroorganizmaların dezenfeksiyonu için kullanılır.  

Biyolojik arıtım proseslerinde ise çözünmüş organikler ve/veya çok 

küçük parçacık boyutlarına sahip olan kirletici maddenin topaklaştırılarak 

inorganik veya organik katılara dönüştürülmesi sağlanır. Bu süreçlerde, 

kolloidal haldeki organik kirleticilerin bazı bakteriler ve diğer mikroorganizma 
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türleri ile çeşitli gazlara dönüştürülmesi ve daha sonra çökeltme tanklarında 

çöktürülerek giderilmeleri sağlanmaktadır. 

 

2. ADSORBAN MALZEMELER 

Adsorpsiyon organik bileşikler, ağır metal iyonları, boyalar, fenoller vb. 

dahil olmak üzere su kaynaklarından çok sayıda kirleticinin çıkarılmasında 

etkili ve basit bir su arıtma yöntemidir (Engel and Chefetz, 2016; Ghaedi et al., 

2013; Gotovac et al., 2007; Ncibi and Sillanpää, 2015; Yang et al., 2006). Aktif 

karbon, geniş yüzey alanı nedeniyle atık su arıtımı için en yaygın kullanılan 

karbon esaslı bir adsorpsiyon malzemesidir (Corda and Kini, 2018).  

Adsorpsiyon prosesindeki son gelişmeler, araştırmacıları yüksek 

teknoloji ile üretilen pahalı malzemelere alternatif olabilecek etkili ve 

ekonomik adsorbentler araştırmaya yöneltmiştir. Buna göre, düşük maliyetli ve 

yüksek verimli adsorban arayışının sonucunda araştırmacılar ticari aktif 

karbonun daha ekonomik üretim yollarını araştırmaya da odaklanmışlardır (Ali 

et al., 2019; Habeeb et al., 2017). Birçok araştırmacı saman (Kannan and 

Sundaram, 2001), palmiye yağı lifi (Tan et al., 2008), ayçiçeği çekirdeği 

kabuğu (Thinakaran et al., 2008), kauçuk ağacının (Hevea brasiliensis) tohum 

kabuğu (Hameed and Daud, 2008), hindistan cevizi özü (Namasivayam and 

Kavitha, 2002) ve hurma çekirdeği (El-Naas et al., 2010) gibi çeşitli atıklardan 

aktif karbon üretimi yapılabildiğini bildirmektedirler. 

Ahmad ve Hameed yaptıkları bir çalışmada, bir tekstil fabrikasından 

salınan gerçek atık sudan renk ve KOİ giderimi sağlamak üzere bambu 

atıklarından ürettikleri aktif karbonu kullandılar. Araştırmacılar bambu 

atıklarından aktif karbon üretimi için fosforik asit destekli kimyasal aktivasyon 

yöntemini kullandılar (Ahmad and Hameed, 2009). Bu yöntemde, ham madde 

olarak kullanılan bambu atıklarının belirli bir miktarı tartıldı ve belirli bir 

hacimde konsantre fosforik asit (ağırlıkça %40) ile karıştırıldı.  Daha sonra 

yapısına fosforik asit emdirilen edilen numuneler üç gün süre ile güneş ışığı 

altında kurutuldu ve daha sonra borulu bir fırında 10℃/dk ısıtma hızı ile saf N2 

gaz akışı (150 cm3/g) altında 500℃’de 2 saat süreyle ısıl işleme tabi tutuldu. 

Bu işlem öncül aktivasyon olarak nitelendirilmektedir. Aktivasyondan sonra 

elde edilen numuneler oda sıcaklığına soğumaya bırakıldı ve ardından pH 6-

7’ye ulaşıncaya kadar birçok kez 70℃ sıcaklığa kadar ısıtılan sıcak distile su 

ile yıkandı. Son olarak, elde edilen numuneler 24 saat boyunca 110℃’de 
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kurutuldu ve ardından muhafaza edilecekleri kapaklı plastik kaplara alındı. 

Araştırmacılar, bu çalışmalarında aktif karbon üretimi için yaklaşık 

%30.213’lük maksimum verim değeri elde ettiler. Dahası araştırmacılar, 

ürettikleri aktif karbon malzemesinin mezo gözenekli yapıda olduğunu, 

yaklaşık 988.23 m2/g’lık bir BET yüzey alanına 0.69 cm3/g’lik toplam gözenek 

hacmine ve 2.82 nm’lik bir ortalama gözenek çapına sahip olduğunu rapor 

etmektedirler.  

Aktif karbon, geniş yüzey alanı ve hem organik hem de inorganik 

kirleticileri giderebilme yeteneği gibi benzersiz özelliklere sahip bir 

malzemedir. Ticari aktif karbonun adsorban olarak kullanıldığı adsorpsiyon 

prosesi ile endüstriyel atıksulardan boya ve metal iyonlarının giderimi   birçok 

araştırmacı tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmiştir (Chakraborty et al., 

2022; Corda and Kini, 2018). Ek olarak, çok sayıda araştırmacı nikel, kobalt, 

kadmiyum, bakır ve krom gibi toksik ağır metallerin adsorpsiyonla gideriminde 

aktif karbonun mükemmel bir malzeme olabileceği bildirmiştir (Dias et al., 

2007; Kadirvelu et al., 2003).  

Gomez et al. (2007), yaptıkları bir çalışmada ticari aktif karbonu 

kullanarak adsorbsiyon metoduyla asit turuncu 61, asit kırmızısı 97 ve asit 

kahverengi 425 gibi çeşitli toksik boyaların giderimini incelemişlerdir. 

Araştırmacılar, söz konusu boyaların teker teker ya da karışımlarından oluşan 

çözeltiler hazırlayarak üzerine adsorbent olarak ticari aktif karbon ilave 

etmişlerdir. Elde edilen veriler, ticari aktif karbon 0 ila 250 dakika arasında 

değişen sürelerde çözeltilerdeki boyar maddenin tamamen giderilebildiğini 

göstermektedir.  

Iqbal ve Ashiq tarafından yapılan bir diğer çalışmada aktif kömür, sulu 

çözeltilerden bromofenol mavisi, alizarin kırmızısı-S, metil moru, fenol 

kırmızısı, malahit yeşili (MG), erikrom siyahı T ve metilen mavisi gibi birkaç 

toksik boyanın adsorbsiyonla gideriminde bir adsorban olarak etkin bir şekilde 

değerlendirilmiştir (Iqbal and Ashiq, 2007). Araştırmacılar bu çalışmalarında 

pH, temas süresi ve sıcaklık gibi parametrelerin adsorpsiyon performansı 

üzerindeki etkisini de incelemişler ve aktif kömür üzerindeki tüm boyaların 

adsorpsiyonunun yüksek pH ve yüksek sıcaklıklarda azaldığını 

gözlemlediklerini rapor etmişlerdir.  

Büyük yüzey alanı, aktif kömürün gözenekli yapısının temel bir 

özelliğidir ve çeşitli kirleticilerin adsorpsiyon kapasitesini önemli ölçüde 
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arttırır (Babel and Kurniawan, 2003). Bununla birlikte çeşitli boyalar ve metal 

iyonları içeren endüstriyel atıksuların arıtımında kullanılan aktif kömürün 

rejenere edilememesinden dolayı proses ekonomik olma özelliğini 

kaybetmektedir.  

 

3. NANOSORBENTLER 

Atıksu arıtımı, dünya çapında üstesinden gelinmesi gereken en büyük 

zorluklardan biri haline gelmiştir. Adsorpsiyon yöntemi, sularda bulunan 

organik veya inorganik bazlı çok çeşitli su kirleticilerinin giderilmesi için 

düşük maliyeti ve etkili giderim çözümleri sunabilen en önemli su arıtma 

metodolojilerinden birisidir (Cincinelli et al., 2015). Adsorpsiyon işlemi 

sırasında gaz veya sıvı numunede bulunan kirleticiler, genellikle katı bir yüzey 

olan emiciye bağlanır ve birikir (Thines et al., 2017). Adsorbsiyon 

proseslerinde adsorban olarak kullanılan nanomalzemeler, nanosorbentler 

olarak anılmaktadır. Nanosorbentler, geniş bir reaktif yüzey alanı, yüksek 

gözeneklilik, katalitik potansiyel ve yüksek afinite gibi adsorpsiyon verimini 

önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip özellikler sunabilen nano ölçekli 

yapılardır (Santhosh et al., 2016). 

Antibiyotikler, pestisitler, hormonlar, antiviral ilaçlar, toksik boyalar gibi 

organik kirleticilerin ilgili atık sulardan giderimi için nanoteknoloji 

uygulamaları son yıllarda önemli ölçüde artış göstermektedir. Nano ölçekte 

üretilen adsorban malzemeler, yüksek adsorpsiyon kapasitesi, geniş yüzey 

alanı, çevre dostu üretim ve hem organik hem inorganik bileşiklere karşı 

sergiledikleri yüksek afinite gibi benzersiz özelliklere sahip olabilmektedirler. 

Buna göre nanosorbentlerin adsorpsiyon proseslerinde kullanımı sudaki 

kirleticilerin giderimine ilişkin süreçlere önemli katkılar sağlayabilir.  

Su arıtma uygulamalarında nanoteknolojinin kullanım amaçları su 

filtrasyonu, su iyileştirme ve su arıtma olmak üzere üç temel başlık altında 

incelenebilir (Mohmood et al., 2013). Su filtrasyonu, istenmeyen organik 

bileşiklerin ve mikro kirleticilerin uzaklaştırılması için yüksek stabilite, kolay 

ve ucuz çalışma ve düşük enerji tüketimi ile yarı geçirgen nanogözenekli 

membranların (0.001-0.01 µm) kullanımına dayanmaktadır (Ali et al., 2019; 

Cincinelli et al., 2015; Ma et al., 2017). Su iyileştirme uygulamalarında ise 

zeolitler, karbon temelli malzemeler, biyomalzemeler ve çeşitli metal yada 

metal oksitler gibi malzemelerle spesifik organik veya inorganik kirleticiler için 
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yüksek afiniteye sahip nanoyapıların veya nanosorbentlerin geliştirilmesine ve 

bu sayede çok çeşitli kimyasal kirleticilerin etkili bir şekilde giderimi 

hedeflenmektedir (Cincinelli et al., 2015). Nanomalzemeler, çeşitli su 

kirleticilerinin giderimi için basit, etkili, düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir 

yöntemlerin tasarımını mümkün kılmaktadır (Santhosh et al., 2016). Su arıtma 

veya dezenfeksiyon süreçlerinde, grafen bazlı malzemeler, metalik ve biyoaktif 

kompozitleri kullanarak antibakteriyel aktiviteye sahip nanomalzemelerin 

kullanılmasıyla toksik maddeler ve patojenlerin dezenfeksiyon kalıntıları 

oluşturmadan etkin bir şekilde giderilmesi hedeflenmektedir (Ma et al., 2017; 

Mohmood et al., 2013).  

 

3.1. Adsorpsiyon İçin Karbon Temelli Nanomalzemeler 

Su arıtımı için en çok kullanılan absorban malzemeler, geniş spektrumlu 

adsorpsiyon kapasitesi, düşük maliyeti, yüksek absorpsiyon özellikleri ve kolay 

bertarafı nedeniyle granüler ya da toz formundaki aktif karbon ürünleridir. 

Bununla birlikte, yavaş adsorpsiyon kinetiği ve rejenerasyonunun zorluğu gibi 

dezavantajları da vardır (Cincinelli et al., 2015).  Karbon temelli 

nanomalzemelerin de gelişmiş adsorptif özellikler sergilemesi beklenmektedir.  

Karbon bazlı nanomalzemeler yapıları tamamen veya esas olarak karbon 

atomlarından oluşan malzemelerdir. Karbon temelli nanomalzemeler genel 

olarak mekanik mukavemet, elektron afinitesi ve işlevselleştirilebilmedeki 

esneklikleri (Ali et al., 2019) gibi özellikleri ile su arıtma prosesleri için 

oldukça kullanışlı malzemelerdir. Karbon temelli nanomalzemeler, sudaki 

kirleticileri uzaklaştırma özelliklerini geliştirmek için membranlara veya diğer 

yapısal ortamlara da entegre edilebilir (Thines et al., 2017).  Çevresel amaçlar 

için en yaygın kullanılan karbon temelli nanomalzemeler, karbon nanotüpler 

(tek duvarlı veya çok duvarlı), karbon nanofiberler, grafen ve türevleri, 

fullerenler ve karbon bazlı kompozitlerdir (Adeleye et al., 2016).  

 

3.1.1. Karbon Nanotüpler  

Günümüzde su kalitesinin iyileştirilmesi ihtiyacı atıksularda bulunan 

kirleticilerin arıtım yoluyla azaltması veya tamamen ortadan kaldırılması için 

yeni yöntemlerin ve yeni malzemelerin geliştirilmesine odaklanan araştırmalar 

için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Karbon esaslı malzemeler, sularda 

bulunan organik ve inorganik kirleticileri gidermek için üstün adsorban 
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özellikleri ile bilinmektedirler. Karbon bazlı malzemeler arasında karbon 

nanotüpler (CNT) yüksek yüzey alanları ve kimyasal aktiviteleri ile bu amaç 

için iyi bir alternatif olarak değerlendirilmektedir (Santhosh et al., 2016).  Japon 

bir bilim adamı olan Ijıma tarafından ilk keşfedildikleri günden günümüze 

kadar bu malzemeler sıra dışı özellikleri ile bilim adamlarının ilgisini üzerine 

çekmiştir (Iijima, 1991). Karbon nanotüpler, sp2 hibridizasyonunda (grafit 

tabakalar) altıgen bir karbon atomu kafesinin silindir şeklinde bir yapı içinde 

yuvarlandığı bir karbon allotropunu temsil eder (Lee et al., 2018; Mohmood et 

al., 2013). CNT’ler, tüpü oluşturmak için haddelenmiş grafen levhaların 

sayısına bağlı olarak iki ana kategoride sınıflandırılır: tek bir karbon atomu 

katmanından oluşan tek duvarlı karbon nanotüpler (SWCNT) ve düzinelerce 

karbon atomundan oluşan çok duvarlı karbon nanotüplerdir (MWCNT) (Ali et 

al., 2019; Cincinelli et al., 2015). Genellikle, SWCNT’ler 0 ile 3 nm arasında 

bir çap sergilerken, MWCNT’ler ise 100 nm çapa kadar ulaşabilir (Thines et 

al., 2017). CNT’ler yalnızca geniş yüzey alanları nedeniyle değil aynı zamanda 

olağanüstü mekanik, termal ve elektriksel özellikleri nedeniyle de oldukça ilgi 

gören malzemelerdir (Abdelbasir and Shalan, 2019; Cai et al., 2017).  CNT’leri 

üretmek için hali hazırda uygulanmakta olan birçok yöntem vardır. Bu 

yöntemlerin bazıları yeşil yöntemler olarak da nitelenmektedir (Makgabutlane 

et al., 2021).  

CNT’ler yüksek ve hızlı absorpsiyon yetenekleri, termal ve oksidasyon 

kararlılığı, elektriksel iletkenlik ve yüksek elektron depolama kapasitesi gibi 

diğer adsorbanlara göre önemli avantajlar sunan belirli morfolojik ve 

fizikokimyasal özellikler sergilemektedirler (Lee et al., 2018; Santhosh et al., 

2016). Diğer taraftan CNT’ler yüksek hidrofobik yüzey özelliklerinden dolayı 

sulu çözeltilerde düşük dağılım ve zayıf ara yüzey etkileşimi gibi bazı 

dezavantajlara da sahiptirler. Bu dezavantajlar CNT’lerin sulu ortamda 

aglomera olmasına neden olmakta ve dolayısıyla adsorpsiyon veriminde 

azalmaya sebep olmaktadır (Ali et al., 2019; Lee et al., 2018). Ayrıca suda 

yaşayan mikro organizmalar için toksisite oluşturma potansiyelleri de 

bulunmaktadır (Freixa et al., 2018). Ayrıca keşfedilmelerinden bu yana, karbon 

nanotüpler etkin adsorbanlar olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak 

aktif karbon gibi adsorbanlarla karşılaştırıldıklarında yüksek sentez ve 

saflaştırma maliyeti nedeniyle uygulamaları sınırlıdır (Santhosh et al., 2016). 

CNT’lerin performansı, çevresel uygulamalarını iyileştirmek için nanotüplerin 
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yüzeyini farklı fonksiyonel gruplarla işlevselleştirerek geliştirilebilmektedir. 

Karboksilik, laktonik veya fenolik gruplarla işlevselleştirme, kimyasal 

etkileşimler yoluyla polar bileşiklerin adsorpsiyonunu uyarır. 

İşlevselleştirilmemiş olan bir yüzey, polar olmayan bileşikleri fiziksel 

kuvvetlerin etkisi adsorbe etme eğilimindedir (Lee et al., 2018; Santhosh et al., 

2016; Thines et al., 2017). İşlevselleştirmenin proses verimini önemli ölçüde 

artırdığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Wang et al., 2016). 

Son yıllarda üstün elektriksel, mekanik, termal ve optik özelliklerinin 

yanı sıra büyük yüzey alanı ve hızlı reaksiyon kinetikleri sayesinde CNT’lere 

olan ilgi sürekli artmakta ve bu artan ilginin sonucunda bu konuda önemli 

ilerlemeler kaydedilmektedir (Abdelbasir and Shalan, 2019; Cai et al., 2017; 

Maazinejad et al., 2020; Arabi et al., 2019). Temel olarak, karbon nanotüpler 

silindir şeklinde sarılmış grafen levhalardır ve SWCNT’ler ve MWCNT’ler 

olmak üzere başlıca iki tipe sahiptirler (Abdelbasir and Shalan, 2019; Singh et 

al., 2012). Bu malzemelerin adsorbsiyon özelliklerinin incelenmesi amacıyla 

çok sayıda çalışma yapılmış ve karbon nanotüplerin ağır metaller ve boyalar 

gibi çeşitli kirleticileri adsorbe etmek için büyük bir adsorpsiyon kapasitesine 

sahip oldukları belirlenmiştir (Madrakian et al., 2011; Santhosh et al., 2016).  

Adsorpsiyon mekanizması, adsorban ve kirletici moleküller arasındaki 

hidrojen bağı, elektrostatik kuvvetler, Van der Waals kuvvetleri ve hidrofobik 

etkileşimler gibi kuvvetlere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bir 

adsorpsiyon işleminin giderim performansı, adsorbanın adsorpsiyon 

kapasitesine bağlıdır. Başka bir deyişle, adsorbanın kirletici ile temas halinde 

olan yüzey alanı ve aktif bölgelerinin sayısı, kirleticilerin adsorpsiyonu için çok 

önemlidir. Bu nedenle, karbon nanotüpler verimli aktif bölgelerin yanı sıra 

geniş yüzey alanı nedeniyle mükemmel bir adsorban malzemeler olarak 

görülmektedir (Ahmed et al., 2015; Ibrahim et al., 2016; Mubarak et al., 2016).  

Asit veya alkali çözeltilerle muamele edilerek tüplerin açık ucunda veya yan 

duvarlarına karbonil, karboksil ve hidroksil grupları eklenerek karbon nano 

tüplerin yüzey modifikasyonu yapılabilir (Hirsch and Vostrowsky, 2005). Bu 

fonksiyonel grupların varlığı, karbon nano tüplerin yüzeyindeki safsızlıkları 

ortadan kaldırarak adsorpsiyon özelliklerini iyileştirir ve ayrıca daha güçlü 

elektrostatik kuvvetler sağlamaktadır (Vinod et al., 2013; Ma et al., 2012; 

Rosenzweig et al., 2013). 
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Zeng et al. (2013), malahit yeşili gibi organik boyaların adsorpsiyonla 

giderimini amaçladıkları bir çalışmalarında kirleticinin adsorpsiyonunu 

arttırmak için   polianilin (PANI) bileşiğinin polimerizasyonu sırasında 

CNT’leri gözenekli bir destek olarak kullanarak oldukça geniş yüzey alanına 

sahip karbon nanotüp dolgulu PANI kompozitleri elde etmişlerdir. Daha sonra, 

malahit yeşili çözeltilerinde CNT/PANI kompozitlerinin adsorpsiyon 

davranışını deneysel olarak inceleyen araştırmacılar, sentezledikleri 

CNT/PANI kompozitlerinin 16 mg/L’lik bir başlangıç malahit yeşili 

konsantrasyonunda 13.95 mg/g gibi oldukça yüksek bir denge adsorpsiyon 

kapasitesi sergilediğini rapor etmektedirler. Ayrıca, CNT’lerle birlikte üretilen 

kompozitin saf PANI bileşiğine oranla %15 daha fazla adsorpsiyon kapasitesi 

gözlemlendiğini ve bu artışın yapıya ilave edilen CNT’lerden kaynaklandığını 

rapor etmektedirler.  

Atieh (2011), ağır metalle kontamine olmuş atıksulardan aktif karbon ile 

desteklenen karbon nanotüpler üzerinde Cr6+ iyonlarının giderimini 

incelemiştir. Araştırmacı, aktif karbon ile desteklenmiş karbon nanotüpler 

üzerinde, Cr6+ adsorbsiyonu için elde edilen maksimum adsorpsiyon 

kapasitesinin 9 mg/g olarak gözlemlendiğini ve bu sonuca göre aktif karbon ile 

desteklenmiş karbon nanotüplerin krom iyonlarının uzaklaştırılması için son 

derece etkili bir adsorban olduğunu rapor etmektedir.   

Yapılan bir çalışmada sulu bir çözeltiden Pb2+ iyonlarını gidermek için 

yüzeyleri asitle aktifleştirilmiş çoklu duvarlı karbon nanotüpleri adsorbent 

olarak kullandılar ve asitle muamelesiyle gerçekleştirilen yüzey aktifleştirme 

sürecinin Pb (II) adsorpsiyonu üzerinde önemli bir rol oynadığını 

bildirmektedirler (Wang et al., 2007).  

 

3.1.2. Grafen ve Grafen Türevli Malzemeler 

Karbon nanotüplerin yanı sıra, grafen, karbon atomlarının bir bal peteği 

formunda düzenlenmiş (Thines et al., 2017; Wang and Chen, 2019) ve sp2 

hibritleştirilmesi ile elde edilen iki boyutlu bir malzemedir. Grafen ve türevleri, 

birçok farklı alanda çok çeşitli amaçlarla oldukça yaygın bir şekilde 

kullanılıyor olmakla birlikte sularda bulunan organik ya da inorganik 

kirleticileri gidermek için kullanılan karbon bazlı bir nanosorbent olarak da 

yaygın bir kullanıma sahiptir (Yaqoob et al., 2020). Diğer karbon temelli 

nanomalzemelerle karşılaştırıldığında grafen oksit, karbon nanotüplere göre 
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daha düşük üretim maliyetleri, daha yüksek adsorbsiyon için aktif yüzey gibi 

bazı önemli üstünlüklere sahiptir. Grafenin etkin yüzey alanlarının daha fazla 

olması tek grafen katmanının sahip olduğu her iki açık yüzeyin kirleticilerle 

etkileşime izin verebilirken; kirleticilerin karbon nanotüplerin iç duvarlarına 

ulaşamamasından kaynaklanmaktadır. Dahası, grafit eksofoliasyonu ile 

sentezlenen grafen ürünleri, sentez için kullanılan katalizör kullanılmadığı için 

katalizör kalıntısı içermeme ve adsorpsiyon potansiyelini artıran daha fazla 

sayıda oksijen içeren fonksiyonel grupları içermesi gibi ekstra üstünlüklere 

sahiptirler (Rienzie et al., 2019; Santhosh et al., 2016). Bununla birlikte grafen 

oksit, çalışılan çözeltinin pH, iyonik kuvvet, sıcaklık ve doğal organik madde 

veya yüzey aktif madde konsantrasyonları gibi özelliklerinden fazlaca etkilenir 

ve bu dolayısıyla da bazı durumlarda grafen oksitin adsorpsiyon kapasitesi bu 

durumdan olumsuz etkilenebilir (Rienzie et al., 2019). 

Grafen, elektronik cihazlar, süper kapasitörler, piller, kompozitler, esnek 

şeffaf ekranlar ve sensörler gibi çeşitli uygulamalarda yaygın olarak kullanılan 

çok önemli bir malzemedir. Olağanüstü fiziksel, mekanik ve termal özellikleri 

ile grafen ve grafenden üretilen grafen oksit (GO) ve indirgenmiş grafen oksit 

(rGO) gibi grafen türevli malzemeler birçok çevresel uygulamada yaygın 

olarak kullanılmaktadırlar (Dutta et al., 2019). Grafen ve grafen oksit nano 

tabakaları, yakın gelecekte büyük ölçekte ve düşük fiyata sentezlenebilmesi 

halinde özellikle atıksulardan ağır metal iyonlarının gideriminde oldukça 

kullanışlı malzemeler olabilir. 

Grafen ve türevleri, bir veya daha fazla sayıda atomik katmanlı bir yapıya 

sahip olan grafit türü bir malzemedir ve karbon temelli adsorbentler için güçlü 

bir alternatif nanomalzemedir (Lee et al., 2021). Grafen ve grafen türevli 

malzemeler bugüne kadar birçok farklı kirleticinin adsorbsiyon metoduyla 

gideriminde adsorbent olarak başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Örneğin, Qian 

et al. (2020) tarafından yapılan bir çalışmada hem kurşun iyonları hem de 

metilen mavisi boya giderimi için iki aşamalı bir sentez metoduyla lignin-poli 

(N-metilanilin)-rGO hidrojelini sentezlediler. Araştırmacılar ürettikleri bu 

malzemeyi adsorbent olarak kullandıkları denemelerde kurşun iyonları ve 

metilen mavisi boyası için adsorpsiyon kapasitelerini sırasıyla yaklaşık 753.5 

mg/g ve 201.7 mg/g olarak gözlemlediler. Araştırmacılar, bu verilere göre 

ürettikleri malzemenin oldukça gözenekli, çevre dostu ve yüksek verimli bir 

adsorbent olduğunu rapor etmektedirler.  
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Katubi et al. (2021) tarafından yapılan bir çalışmada MnFe2O4/GO 

nanokompoziti yerinde sentez yöntemiyle hazırlanmış ve atıksulardan kurşun 

iyon Pb2+ iyonlarının ve nötr kırmızı boyasının gideriminde adsorban olarak 

kullanılmıştır. Araştırmacılar, hazırladıkları nanokompozitin yüzeyinde tek 

tabakalı homojen adsorpsiyonunu gösteren Langmuir yasası ile uyumlu bir 

adsorbsiyon davranışı gözlemlediklerini ayrıca ürettikleri nanokompozitin Pb2+ 

iyonları ve nötr kırmızı boyasının gideriminde oldukça yüksek bir adsorpsiyon 

kapasitesi sergilediğini rapor etmektedirler. Mangan ferritin güçlü manyetik 

özellikleri sayesinde adsorban olarak kullanılan kompozitin adsorbsiyon işlemi 

sonunda harici bir mıknatısla kolayca ayrılabildiği de bildirilmiştir. Bu 

çalışmada temas süresi, pH, başlangıç konsantrasyonu ve adsorban dozajı gibi 

operasyonel parametrelerin adsorpsiyon verimi üzerindeki etkisi de 

incelenmiştir. Artan kirletici konsantrasyonu, adsorpsiyon kapasitesinin Pb2+ 

iyonları için 63’ten 625 mg/g’ye ve nötr kırmızı boyası için 20’den 90 mg/g’ye 

yükselmesine neden olduğu ifade edilmektedir. Dahası artan adsorban 

dozajının, Pb2+ ve nötr kırmızı boya için giderim veriminin sırasıyla %39’dan 

%98.8’e ve %63’ten %94’e artmasına neden olduğu bildirilmektedir.  Her iki 

kirleticinin adsorpsiyonu için optimum pH değeri 6.0 olarak tanımlanmıştır. 

MnFe2O4/GO nanokompozitinin yeniden kullanılabilirliği beş döngüye kadar 

incelenmiş ve bu malzemenin bu döngülerden sonra bile verimliliğini 

koruyabildiği de gözlemlenmiştir. 

Zhao et al. (2011) sulu çözeltilerden Cd2+ ve Co2+ iyonlarının giderimi 

için adsorban olarak kullanılmak üzere sadece birkaç katmanlı grafen oksit 

nano tabakalarını sentezlediler. Bildirilen sonuçlar ağır metal iyonlarının 

adsorbsiyonun güçlü bir şekilde çözeltinin pH değerine bağlı olduğu ve grafen 

oksit nano tabakalarının yüzeyindeki bol miktarda oksijen içeren yüzey 

fonksiyonel gruplarının varlığının etkisiyle gerçekleştiğini göstermektedir. 

Ayrıca Chandra et al. (2010), bir yaş kimyasal sentez metoduyla yaklaşık 

∼10 nm parçacık boyutlarına sahip manyetit-grafen hibritlerini sentezlediler. 

Üretilen kompozitin oda sıcaklığında süperparamanyetik davranış sergilediğini 

ve harici bir manyetik alanla sulu çözeltiden ayrılabilir özellikte olduğu da 

bildirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, saf manyetit parçacıklarıyla yapılan 

denemeden elde edilen verilerle karşılaştırıldığında, elde edilen kompozitin 

içme suyunda bulunması büyük bir sorun olan As (III) ve As (V) gibi toksik 

ağır metaller için daha yüksek bir adsorpsiyon kapasitesi sunduğunu 
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göstermektedir. Araştırmacılar, yüksek adsorpsiyon kapasitelerinin, 

indirgenmiş grafen oksit takviyesinin saf manyetite göre agregasyonu çok daha 

azalttığı ve bu sayede sentezlenen M-rGO kompozitinin adsorpsiyon için uygun 

alanlarınının da önemli derecede artmasından kaynaklandığını 

vurgulamaktadırlar. 

 

3.2 Metaller ve Metal Oksit Nanomalzemeler 

Endüstriyel atıksulardan düşük maliyet ve yüksek verim ile organik 

madde, renk ve ağır metaller gibi çeşitli kirleticileri adsorpsiyon yöntemiyle 

giderebilmek için adsorban olarak kullanılmak üzere çeşitli yöntemlerle 

hazırlanan metal oksit temelli nanomalzemelerin ve bunların hibritlerinin 

geliştirilmesi ve bu malzemelerin potansiyel adsorpsiyon kapasitesinin 

belirlenmesi amacıyla birçok çalışma yapılmaktadır. Bu malzemelerin 

adsorpsiyon potansiyellerini arttıran en önemli özellikleri nano boyutlu 

olmaları ve küçük boyutlarıyla ilişkili geniş yüzey alanlarıdır. Ayrıca, 

olağanüstü elektron iletim özellikleri, gerçek endüstriyel atık sulardan ağır 

metallerin, boyaların ve diğer bazı organik kirleticilerin giderilmesinde 

mükemmel adsorbent nanomalzemeler olarak kullanılabilme potansiyellerini 

arttırmaktadır.  

 

3.2.1 Metal Nanomalzemeler 

Sahip oldukları yüzey reaktiviteleri, geniş yüzey alanları ve küçük 

partikül boyutları nedeniyle, demir, bakır ve alüminyum gibi metallerin sıfır 

değerlikli formlarının adsorban olarak kullanılabilme potansiyelleri kapsamlı 

bir şekilde araştırılmaktadır. Son yıllarda, sıfır değerlikli demir, sıfır değerlikli 

bakır, sıfır değerli alüminyum gibi sıfır değerlikli metal nanomalzemelerin 

endüstriyel atıksulardan adsorpsiyon temelli arıtım proseslerinde adsorban 

olarak kullanılabilme potansiyelleri üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır 

(Abdelbasir and Shalan, 2019; Cai et al., 2017; Yang et al., 2019). Sıfır 

değerlikli metalik nanomalzemelerin kimyasal yapıları, bu malzemelerin farklı 

kirletici türlerinin etkili bir şekilde giderimi için adsorptif özelliklerini önemli 

ölçüde geliştirmektedir. Demir ve bakır gibi metallerin sıfır değerlikli formları 

iyi elektron vericilerdir. Kirletici moleküller bu metallerden elektron alır ve H+ 

ile birleştiğinde bunları geçiş ürünlerine dönüştürmektedirler.  
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Demir bazlı nanopartiküller, özellikle çevresel iyileştirme 

uygulamalarında benzersiz fizikokimyasal özellikleri nedeniyle son yıllarda 

oldukça ilgi çeken malzemelerdir. Bu nanoparçacıkların üretimi için yeni 

sürdürülebilir tekniklere artan bir talep olmuştur. Ebrahiminezhad et al. (2018) 

tarafından yapılan bir çalışmada, Akdeniz selvisinin (Cupressus sempervirens) 

sulu özü kullanılarak kolay ve yeşil bir yaklaşımla yeni bir demir temelli bir 

nanomalzemenin başarıyla üretildiği rapor edilmiştir. Elde edilen malzemenin 

son derece reaktif ve ultra küçük (yaklaşık ~1.5 nm çapında) demir 

nanoparçacıklardan oluşan nanokümeler formunda olduğu gözlemlenmiştir. 

Sentezlenen demir nanokümelerin çapları 9 ila 31nm arasında olup ortalama 

çapın 19 nm olarak ölçüldüğü rapor edilmiştir. Malzemenin karakterizasyonuna 

ilişkin yapılan çalışmalarda ise sentezlenen partiküllerin X-ışını 

difraktogramında sıfır değerlikli demir için karakteristik pikin (2θ = 43.5°’de) 

gözlemlendiği ve dolayısıyla üretilen ürünün sıfır değerlikli demir olduğunun 

doğrulandığı bildirilmiştir. Bu sonuç, Akdeniz selvi yaprağı ekstraktının ferrit 

iyonların tamamen indirgenmesi için büyük potansiyele sahip olduğunu 

göstermektedir. Üretilen nanokümeler sulu çözeltilerden metil oranj boyasının 

giderimi için adsorban olarak kullanıldı ve optimum şartlarda 6 saatlik bir 

işlemde renk giderme verimliliği %95 olarak belirlendi. Bu çalışmadan elde 

edilen veriler demir nanokümelerin sulu ortamlardan kirleticilerin 

giderimlerine ilişkin gelecek uygulamalarda kullanılabilme potansiyeline sahip 

olduğunu göstermektedir.  

 

3.2.2 Metal Oksit Nanomalzemeler 

Metal oksit nanoparçacıkları, harika elektronik özelliklere sahip 

adsorbanlar oluşturma konusunda üstün bir yeteneğe sahiptir. Bunun nedeni, 

oksit partikülleri ile partikül boyutu arasındaki boşluğun azalması, müteakip 

iletkenlik varyasyonu ve kimyasal reaktivitedir (Moezzi et al., 2012). Metal 

oksit nanopartikülleri, üçlü ligandların oluşumu sayesinde boyalar ve ağır metal 

iyonlarının eliminasyonu için gelişmiş adsorpsiyon davranışı 

sergilemektedirler (Liu et al., 2019). Metal oksit nanomalzemelerin adsorban 

olarak kullanıldığı adsorpsiyon süreçlerinde kirleticilerin giderim verimi 

genellikle ortamın pH değerine göre önemli ölçüde değişmektedir. Metal ve 

atık su arasındaki kimyasal etkileşimler veya yüzey fonksiyonel gruplarının 

doğasına bağlı olarak çeşitli metal kompleksleri oluşabilir ve/veya muhtemel 
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elektrostatik etkileşimler nedeniyle ağır metal iyonlarının giderim oranı pH ile 

artar. Ayrıca, negatif yüklü bölgelerin artması, pozitif yüklü metal iyonları 

arasındaki çekim kuvvetlerini ve sorbent malzemeler üzerindeki negatif 

bölgeleri arttırır.   

 

3.2.3 Nanokompozit Malzemeler 

Birçok organik ya da inorganik kirleticilerin endüstriyel atık sulardan 

düşük maliyet ve yüksek verimlilikle uzaklaştırması amacıyla çok sayıda 

nanomalzeme üzerinde çalışılmış ve geliştirilmiştir. Nanomalzemelerin 

gelişmiş elektron iletim özellikleri, gerçek endüstriyel atık sulardan organik ya 

da inorganik kirleticilerin giderilmesinde mükemmel bir potansiyele sahip 

sorbent nanomalzemelerin üretimini mümkün kılabilir. Nanokompozitlerin 

sinerjik etkisi de adsorpsiyon performansında kritik bir rol oynar. Böylece 

metal/metal oksit (Fe/MgO) (Ge et al., 2018), metal oksit/karbon malzemeler 

(NiO/grafen) (Zhang et al., 2018), metal oksit/karbon malzemeleri (MWCNTs-

Fe3O4) (Sadegh et al., 2018), metal oksit/metal oksit (Fe3O4/MnO2, 

Co3O4/SiO2) (Abdel Ghafar et al., 2015; Kim et al., 2013) ve metal 

oksit/polimer malzemeleri (Fe3O4/polipirol) (Gopal et al., 2020) gibi çeşitli 

metal kökenli hibrit nanokompozit malzeme türü geliştirilmiş ve atıksu 

arıtımında başarılı bir şekilde kullanılmıştır.  

 

4. GELECEK PERSPEKTİFİ 

İdeal bir adsorban malzemenin yüksek gözeneklilik ve büyük yüzey 

alanına sahip olması, gelişmiş iyon değiştirme yeteneğine sahip olması, 

kolaylıkla ve bol miktarda bulunabilmesi, rejenere edilerek yeniden 

kullanılabilmesine, çevre dostu olma, düşük maliyetli olması, toksik olmaması 

gibi özelliklere sahip olması beklenir. Tüm bu özelliklerin tamamını bir arada 

sunabilen çok az malzeme bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılan adsorpsiyon 

çalışmalarında en çok kullanılan malzeme grubu aktif karbon türü 

malzemelerdir.  Aktif karbonlar, kirli sulardan birkaç kirleticiyi etkili bir 

şekilde giderebilen adsorban malzemeler olarak bilinmektedir. Bununla 

birlikte, yüksek üretim maliyetleri ve rejenerasyon süreçlerinde karşılaşılan 

zorluklar nedeniyle büyük ölçekli uygulamalarda kullanılabilirlikleri sınırlıdır. 

Aktif karbon haricinde, bugüne kadar, çeşitli tarımsal atıklar, endüstriyel atık 

malzemeler, doğal malzemeler ve biyokütle atıkları gibi çok sayıda adsorban 
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malzemenin herhangi bir şekilde kirlenmiş atıksulardaki organik ya da 

inorganik kirleticileri ortadan kaldırabilen düşük maliyetli ve etkili adsorban 

ihtiyacını karşıladığı da rapor edilmiştir.  

Nanoteknoloji, en verimli ve ekonomik adsorbanlar arasında ortaya çıkan 

yeni bir yoldur. Bununla birlikte, atık su arıtımında kullanım için tüm teknik, 

ekonomik ve çevresel yönleri değerlendirmek için daha fazla bilimsel 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca nanomalzemelerin büyük ölçekli 

sistemlerde kullanımını içeren çalışmalar da yapılmalıdır.    

Karbon esaslı nanomalzemeler olan karbon nanotüpler, grafen ve grafen 

türevi olan adsorban malzemelerin de adsorpsiyon için en üstün bir yeteneğe 

sahip oldukları birçok araştırmacı tarafından doğrulanmıştır. Ancak, 

hâlihazırda bu malzemelerin üretilmesi oldukça yüksek maliyetlidir. 

Dolayısıyla bu malzemelerin doğrudan adsorban olarak kullanılmaları yerine 

çeşitli tarımsal atık ve endüstriyel atık adsorbanları, doğal malzemeler ve 

biyosorbentler dahil olmak üzere düşük maliyetli adsorbanların verimini 

arttırmak amacıyla bu malzemelerle kompozitlerinin üretilerek kullanımı 

tavsiye edilmektedir.
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GİRİŞ 

Plastikler, petrol veya gazdan çıkarılan monomerlerin 

polimerizasyonundan türetilen sentetik organik polimerlerdir (Cole et al., 

2011). Kolay işlenebilirlikleri ve ucuz üretim teknikleri nedeni ile plastikler 

torba, ambalaj ve kapak gibi çok geniş çapta ürünlerin üretiminde, elektrik-

elektronik, tarım ve otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Plastikler hafif, sağlam, korozyona dayanıklı ve ucuz olmalarından dolayı 

insanlar için günlük yaşamda birçok alanda vazgeçilmez bir ürün haline 

gelmiştir. 20. yüzyıldan beri seri şekilde üretilmeye başlanan plastiklerin 

kullanımı nüfusun artması ve endüstrinin gelişmesine bağlı olarak artmıştır. 

1950 yılında küresel plastik üretimi 1.5 milyon ton iken 2018 yılında bu miktar 

359 milyon tona ulaşmış olup, 2050 yılında da 33 milyar ton olması 

beklenmektedir (Shanmugam et al., 2020).  

 İşlevsel özellikleri nedeniyle yaşantımızın bir parçası olan plastikler 

güneş ışığı, rüzgâr, dalga hareketleri gibi çeşitli çevresel koşullara maruz 

kaldığında foto ve termo-oksidatif bozunma yoluyla parçalanır ve 

makroplastikler, mezoplastikler ve mikroplastikleri oluşturur (Prata et al., 

2019). Mikroplastikler 5 mm'den küçük boyuttaki plastiklerdir ve küresel 

boyutta deniz ortamına yönelik en önemli potansiyel tehditlerden biridir 

(Laskar and Kumar, 2019). Araştırmalar plastiklerin yaygın kullanımı ve 

yetersiz yönetiminden dolayı her yıl 4.8 milyon ila 12.8 milyon ton arasında 

mikroplastiğin doğaya salındığını ve çok sayıda çevre sorununa neden 

olduğunu göstermiştir (Ye et al., 2021). 

Nehirlerden denizlere ve okyanuslara kadar uzanan su kütlelerindeki 

mikroplastikler ilaçlara, kişisel bakım ürünlerine ve evdeki çamaşırlardan veya 

fabrikalardan atılan kanalizasyona eklenen plastik granüllerden kaynaklandığı 

gibi balık tutmanın plastik atıklarından, tarımsal üretim yan ürünlerinden, 

turizm sırasında terk edilen plastik ürünlerden ve bölge sakinlerinin günlük 

yaşamları boyunca attıkları plastik çöplerden de kaynaklanabilir. Suda yaşayan 

organizmalar tarafından yutulan mikroplastikler hücre aktivitesi, organ 

bütünlüğü, sindirim sistemi ve büyüme hızı üzerinde sürekli olumsuz bir etkiye 

sahiptir. (Galloway and Lewis, 2016). Ayrıca mikroplastikler sucul 

ekosistemlerin sürdürülebilirliğini olumsuz etkiler, besin zincirinin dolaşımı 

yoluyla daha yüksek besin seviyelerine geçebilir (Farrell and Nelson, 2013) ve 

nihayetinde insan sağlığına zarar verebilir (Besseling et al., 2014). Bu nedenle 



ÇEVRESEL PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR II | 248 

 

 

su ortamındaki mikroplastik kirliliğinin tespiti ve giderimi çevre ve insan 

sağlığını korumak için büyük önem taşımaktadır.  

Mikroplastikleri atıksudan uzaklaştırmak için filtrasyon, flotasyon, 

membran biyoreaktör, elektrokoagülasyon ve aktif çamur prosesi gibi farklı 

teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mikroplastikler ve özellikleri, 

mikroplastiklerin su ortamına girme yolları, mikroplastiklerin çevre ve insan 

sağlığına etkileri, atıksulardan mikroplastik gidermek için kullanılan ileri 

arıyım teknolojilerini teknikleri değerlendirmektir. 

 

1. MİKROPLASTİK 

Mikroplastikler tanımlanırken çalışmadan çalışmaya değişen çeşitli 

boyut aralıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Graham and Thompson (2009) 

10 mm’den küçük plastikleri mikroplastik olarak sınıflandırırken Derraik 

(2002) 2–6 mm arasındaki plastikleri mikroplastik olarak sınıflandırmıştır. 

Browne et al. (2010) mikroplastik tanımı için <1 mm boyutundaki plastikleri 

kullanmışlardır. Bununla birlikte genel olarak 5 mm’den küçük plastik 

parçacıkları mikroplastik olarak tanımlanmaktadır. Mikroplastikler plastiklerin 

çeşitli çevre koşulları nedeni ile parçalanması sonucu oluşabileceği gibi 

kozmetik ve hava püskürtme gibi çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere özel 

olarak ta üretilebilir. 

Su ile toprak arasında taşınabilen mikroplastikler, küçük boyutlarından 

dolayı geniş bir özgül yüzey alanına sahiptir (Şekil 1). Çevreden organik 

kirleticileri, metalleri, endüstriyel üretimden gelen katkı maddelerini ve diğer 

maddeleri emebilirler. Bu nedenle mikroplastikler doğal ekosistemler ve insan 

sağlığı için önemli tehditler oluşturma potansiyeline sahiptir. 

 

 
Şekil 1. Mikroplastiklerin çevresel ortamda çevrimi (Lamichhane et al., 2022) 
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2. Mikroplastiklerin Sınıflandırılması 

 

2.1. Mikroplastiklerin Kaynaklarına göre Sınıflandırılması 

Mikroplastikler kaynaklarına göre birincil mikroplastikler ve ikincil 

mikroplastikler olmak üzere iki alt başlıkta sınıflandırılmaktadır. 

 

2.1.1. Birincil Mikroplastikler 

Birincil mikroplastikler, diş macunu, sabun, duş jeli, yüz temizleyici gibi 

kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, ilaç, çamaşır, tekstil, reçine peleti gibi evsel 

ve endüstriyel uygulamalar için özel olarak üretilmiş olan mikroplastiklerdir 

(Horton and Dixon, 2018; Lasee et al., 2017). 

 

2.1.2. İkincil Mikroplastikler 

İkincil mikroplastikler, büyük boyuttaki plastiklerin rüzgâr, su, güneş 

ışığı ve diğer çevresel faktörlere maruz kalması sonucu mekanik olarak aşınma 

ve bozunması nedeniyle oluşan mikroplastiklerdir (Murphy et al., 2016). Balık 

ağları, poşetler, lastiklerin açınması sonucu oluşan mikroplastikler ikincil 

mikroplastiklere örnek olarak verilir (Malankowska et al., 2021). 

 

2.2. Mikroplastiklerin Boyutlarına göre Sınıflandırılması 

Mikroplastikler boyutlarına göre büyük mikroplastikler ve küçük 

mikroplastikler olmak üzere iki alt başlıkta sınıflandırılmaktadır. 

 

2.2.1. Büyük Mikroplastikler 

Boyutları 1-5 mm arasında olan mikroplastikler büyük mikroplastikler 

olarak sınıflandırılır. 

 

2.2.2. Küçük Mikroplastikler 

Boyutları ˂1mm olan mikroplastikler küçük mikroplastikler olarak 

sınıflandırılır (Krishnan et al., 2022). 

 

2.3. Mikroplastiklerin Şekillerine Göre Sınıflandırılması 

Şekillerine göre mikroplastikler tipik olarak levha, film, çizgi/elyaf, 

parça, pelet/granül ve köpük olarak sınıflandırılırlar (Şekil 2). 
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Şekil 2. Tipik mikroplastik şekilleri (a: levha; b: film; c: çizgi/elyaf; d: fragman/parça; 

e: pelet/granül; f: köpük) (Wu et al., 2018) 

 

2.3.1. Mikroboncuklar 

Mikroboncuklar, kabaca 5 μm ila 1 mm arasında değişen plastik parçalar 

veya boncuklardır. Polietilen, polilaktik asit, polipropilen, polistiren veya 

polietilen tereftalat dahil olmak üzere sentetik polimerlerden yapılırlar. Bu tür 

mikroplastikler genellikle yüz temizleme, duş jeli gibi kişisel bakım amaçlı 

tüketici ürünlerinden kaynaklanmaktadır (Rochman et al., 2015). 

 

2.3.2. Mikrolifler 

Mikrolifler, doğal ortamda gözlemlenen en yaygın mikroplastik türleri 

arasındadır. Bu sentetik mikrolifler tipik olarak naylon, polietilen tereftalat 

veya polipropilenden üretilir. İnce ve kalın mikrolifler, olmak üzere kendi 

içinde iki alt başlığa ayrılır. İnce mikroliflerin, kaynağı giyim eşyaları, halı, 

kilim, perde gibi tekstil ürünlerinin parçalanmasına atfedilirken kalın 

mikrolifler, büyüt boyuttaki halat ve ağ gibi denizcilik ekipmanlarının 

parçalanmasına atfedilir (Cole, 2016). 

 

2.3.3. Peletler 

Birincil mikroplastiklerin 1-5 mm arasındaki küresel ve oval şeklindeki 

boncuklarına karşılık gelen mikroplastiklerdir (Lorenzo-Navarro et al., 2021). 

 

2.3.4. Film (İnce Tabaka) Mikroplastikler  
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En yaygın mikroplastik türüdür. Plastik torbalar ve ambalaj kağıtları gibi 

kısa ömürlü sarf malzemelerden kaynaklanır (Free et al., 2014; Wang et al., 

2019). 

 

2.3.5. Sentetik Granül Kauçuk Mikroplastikler 

Araç lastiklerinden veya diğer kauçuk ürünlerden çıkan yumuşak sentetik 

kauçuk granüller veya küçük pullar, göze çarpan bir diğer mikroplastik türüdür 

(Ziajahromi et al., 2020). 

 

2.3.6. Köpük 

Köpük paketleme, inşaat malzemeleri ve balıkçılık endüstrisinde yaygın 

şekilde kullanılan gözenekli plastiklerdir (Lozano et al., 2021). 

 

2.3.7. Mikroplastik Parçalar 

Büyük boyutlu plastiklerin parçalanmasıyla oluşan düzensiz şekil ve 

boyutlardaki sert ve sivri plastik parçalardır. 

 

3. Mikroplastiklerin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 

Mikroplastikler yüksek dayanıklılıkları, kararlılıkları, küçük boyutları ve 

hafiflikleri nedeniyle zararlıdır; mikron boyutları, suda yaşayan organizmalar, 

hayvanlar ve kuşlar tarafından yutulmalarına izin vermektedir. İnsanlar için 

balık ve deniz ürünleri bir protein kaynağı olup, bunları tüketmekle aynı 

zamanda bu türler aracılığıyla mikroplastikleri yutmalarına neden olmakta ve 

sonuç olarak, bu tür tüketim insan sağlığı için potansiyel bir tehdit 

oluşturmaktadır. Mikroplastiklerin alımı genellikle doğrudan ölümcül zarara 

neden olmaz, ancak kronik etkileri olabilir. Mikroplastiklerin hidrofobik 

doğası, nispeten geniş yüzey alanı/hacim oranı ve vektör kapasitesi, poliklorlu 

bifeniller (PCB), polisiklik aromatik hidrokarbonlar, polibromlu difenil eterler, 

diklorodifeniltrikloroetan, endokrin bozucu bileşikler, çeşitli ilaçlar ve ağır 

metaller gibi sayısız toksik kirleticiyi adsorbe etmelerine neden olur. 

Plastiklerde düşük konsantrasyonlarda bile kullanılan Bisfenol-A, hem 

insanlarda hem de hayvanlarda düşük konsantrasyonlarda bile olumsuz etkiler 

sergileyen bir endokrin bozucu bileşik olarak kabul edilmektedir Ayrıca 

plastiğin esnekliğini arttırmak için plastikleştirici olarak kullanılan ftalatlar, 
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endokrin bozucu bileşik olarak kategorize edildikleri için oldukça 

tehlikelidirler ve önemli üreme bozukluklarına yol açarlar. Mikroplastiklerin 

yutulmasının tehlikeleri arasında büyüme engeli, fiziksel bozulma ve 

bağırsaklardaki histolojik varyasyonların yanı sıra davranışsal dalgalanmalarla 

birlikte lipid metabolizmasındaki değişiklikler de yer alır. (Dey et al., 2021; 

Sharma et al., 2021; Yao et al., 2020). 

 

4. Atıksulardan Mikroplastik Gideriminde İleri Arıtım 

Yöntemleri 

 

4.1. Membran Teknolojileri 

Membran teknolojileri, atıksudan mikroplastikleri gidermek için başarılı 

bir şekilde kullanılmakta olup giderim verimi mikroplastiklerin dayanıklılığına, 

boyutuna, konsantrasyonuna ve giriş akışına bağlıdır. Membran teknolojisi ile 

biyolojik arıtım sistemlerini içeren arıtma tesislerinde mikroplastik giderim 

verimi %99.9'a kadar çıkmaktadır (Padervand et al., 2020). Bununla birlikte, 

membran yüzeyinde veya gözeneklerinin içinde partiküllerin birikmesi, 

membran uygulamasının ana dezavantajı olup, endüstriyel uygulamada önemli 

bir sıkıntı olmaktadır. 

 

4.1.1. Ultrafiltrasyon 

Ultrafiltrasyon (UF) teknolojisi, küçük alan, düşük maliyet ve 

modülerleştirme ile atıksu arıtımında çıkış suyu kalitesini artıran yüksek bir 

performansa sahiptir. Bu teknolojide 1–100 nm arasında gözenek boyutuna 

sahip asimetrik UF membranları kullanarak neredeyse tüm partikülleri, 

kolloidleri, bakterileri, mikroorganizmaları, belirli virüsleri ve organik madde 

türlerini gidermek mümkündür (Meng et al., 2019).  
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Şekil 4. Ultrafiltrasyon prosesi ile atıksulardan mikroplastik giderimi (Liu et al., 2021) 

 

4.1.2. Ters Osmoz 

Ters osmoz, ağır metal, tuz ve diğer kirleticilerin giderimi içi su ve atıksu 

arıtımında yaygın olarak kullanılan arıtım yöntemlerinden biridir. Bununla 

birlikte membran kirlenmesi ve membran geçirgenliği, ters osmoz sisteminin 

etkili bir şekilde kullanımına engel teşkil etmektedir. Bu nedenle sistem 

optimizasyon, sentez yöntemleri, malzemeler ve modifikasyon açısından 

geliştirilmiştir (Hailemariam et al., 2020). Dalmau-Soler et al. (2021) 

tarafından yapılan çalışmada ozonlama ve klasik arıtma yöntemleri ile %18 

mikroplastik giderim verimi elde edilmişken membran filtrasyon ve ters 

osmozu içeren ardışık arıtma sistemi ile %54 mikroplastik giderim verimi elde 

edilmiştir. Zhang et al. (2021) tarafından yapılan çalışmada da ultrafiltrasyonun 

ters osmoza kıyasla 1-5 mm aralığındaki mikroplastikleri daha yüksek verimle 

giderdiği belirlenmiştir. 

 

4.1.3. Dinamik Membran Teknolojisi 

Dinamik membran teknolojisi, atıksudaki partiküller ve diğer kirleticiler 

destekleyici membrandan filtrelendiğinde ikincil membran/bariyer görevi 

gören bir kek tabakasının oluşumuna dayanır. Dinamik membran teknolojisinin 

filtrasyon mekanizması, MF/UF proseslerine kıyasla oldukça farklı olup, 

filtrasyona karşı direnç yalnızca kek tabakasından kaynaklanır. Kirleticilerin 

giderimi kendi kendine oluşturulan bu membran tabakası ile gerçekleşmektedir. 

Bununla birlikte, kalın katmanlar ve yoğun kirlilik, membranın performansında 

bir kayba neden olur. Yatırım ve işletme maliyetleri ile filtre modül 
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maliyetlerinin geleneksel membran filtrasyonundan önemli ölçüde düşük 

olması avantajlı yönleridir (Ersahin et al., 2012). Dinamik membranlar, 

atıksularda gittikçe yaygınlaşan düşük yoğunluklu, bozunmayan 

mikroplastiklerin giderilmesi için umut verici bir teknolojidir. Bu 

mikroplastikler, klasik arıtım yöntemleri ile giderilemez ve sonraki birimlerde 

işletme ve bakım maliyetlerinin artmasına neden olur. Li et al. (2018) 

tarafından yapılan çalışmada, sentetik bir atıksuyun filtrelenmesi yoluyla 90 

μm'lik bir destekleyici ağ üzerinde dinamik membranlar oluşturulmuş ve 

mikroplastik içeren atıksu 20 dakikalık filtrasyondan geçirilmiş ve 20 dakika 

sonra atıksuyun bulanıklığı <1 NTU'ya düşürülmüştür. Bu durum 

mikropartiküllerin dinamik membran teknolojisi ile etkili bir şekilde 

giderildiğini doğrulamaktadır. 

 

4.1.4. Membran Biyoreaktör 

Modern atıksu arıtma teknolojilerinden biri olan membran biyoreaktör 

(MBR) teknolojisi, daha yüksek çamur yaşları ve daha yüksek çamur 

yoğunlukları ile klasik aktif çamura göre birçok avantaja sahiptir ve bu nedenle 

kirleticileri gidermek için gelişmiş özellikler sağlar. MBR teknolojisi, 

konvansiyonel yöntemlere kıyasla atıksulardan mikroplastik parçacıkların daha 

verimli bir şekilde giderilmesini sağlar. Konvensiyonel yöntemler 

mikroplastikleri atıksudan verimli bir şekilde gidermez ve arıtılmış nihai 

atıksular, mikroplastiklerin su ortamlarına giriş yolu olarak işlev görmekte iken 

MBR tekniği kullanılarak atıksudan mikroplastik giderim verimi %96.2'dir 

(Mishra et al., 2022). Lv et al. (2019) tarafından yürütülen çalışmada, membran 

biyoreaktörlerin kullanımı ile %99,5’a varan yüksek bir mikroplastik giderim 

verimi elde edilmiştir. Benzer şekilde Bayo et al. (2020) tarafından yapılan 

çalışmada da MBR teknolojisi ile atıksudan mikroplastik giderim verimi 

%79.01’dir. 
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Şekil 5. Membran biyoreaktör ile mikroplastik giderimi (Krishnan et al., 2023) 

 

4.2. Elektrokoagülasyon 

Elektrokoagülasyon teknolojisi su ve atıksu arıtımında başarılı şekilde 

kullanılmaktadır. Elektrokoagülasyon ile mikroplastiklerin giderim sürecinde 

anodik çözünmeyle açığa çıkan Al3+ ve Fe3+ katottan açığa çıkan OH− ile 

reaksiyona girerek AlOH2
+, Al(OH)2

+, Al(OH)3 ve Al3(OH)4
5+ komplekslerini 

oluşturur. Bu esnada mikroplastikler oluşan Fe(OH)2 veya Al(OH)3 

kompleksleriyle birleşip eşzamanlı olarak çöker (Şekil 3). Proses çöktürme ile 

eş zamanlı olarak yüzdürme ile de kirleticilerin giderimini mümkün kıldığı için 

mikroplastik gideriminde yüksek verimler elde edilmiştir (Shen et al., 2022). 

 

 

Şekil 3. Elektrokoagülasyon prosesi ile atıksulardan mikroplastik giderimi (Shen et al., 

2022) 

 

Elkhatib et al. (2021) tarafından yapılan çalışmada 25-1500 µm 

boyutundaki mikroplastikler %99 verimle giderilmiştir. Akarsu ve Deniz 
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(2020) tarafından yapılan çalışmada Fe-Al elektrotları kullanılarak 60 dakikalık 

reaksiyon sürecinde %98 mikroplastik giderim verimi elde edilmiştir. Xu et al. 

(2022) tarafından yapılan çalışmada bipolar plakalar ile 20 dakikada %97.5 

mikroplastik giderim verimi elde edilmiştir. 

 

4.3. Manyetik Ayırma 

Atıksudan manyetik olarak mikroplastik gideriminde plastiğe bağlanan 

hidrofobik demir bazlı nanopartüküllerden yararlanılarak manyetik alan 

oluşturulur. Bu yöntem ile daha az çamur oluşumu ve daha yüksek giderim 

verimi elde etmek mümkündür. Manyetik olarak mikroplastik giderimi üç 

aşamada gerçekleşir. Manyetik nanoparçacıkların hazırlanması, plastiklerin 

bağ yapabilmesi için nanopartikül üzerinde moleküler bir yapının oluşturulması 

ve manyetik olarak mikroplastiklerin giderilmesidir (Zhang et al., 2021) (Şekil 

6). Demir bazlı nanoparçacıklar, ferromanyetik özellikleri, düşük maliyetli 

bulunabilirlikleri ve kullanılabilir spesifik yüzey alanlarının fazla olması 

nedeniyle tercih edilmektedir (Dey et al., 2021). 

 

 
Şekil 6. Manyetik ayırma ile mikroplastik giderimi a) Fe nanoparçacıklarının 

hekzadesiltrimetoksisilan (HDTMS) ile modifikasyonu, hidrofobik etkileşim nedeniyle 

plastiğe bağlanan hidrofobik Fe nanoparçacıkları oluşturur. b) Bağlı Fe 

nanopartikülleri, partiküller üzerinde manyetik etki ettiğinden, MP'lerin manyetik geri 

kazanımına izin verir. c Doğal Fe oksit tabakası üzerindeki OH gruplarına bağlanan 

HDTMS (Grbic et al., 2019) 

 

Grbic et al. (2019) tarafından yürütülen çalışmada Fe nanoparçacıklarla 

deniz suyundan 10–20 μm polietilen ve polistiren boncukların %92'si ve >1 

mm MP'lerin (polietilen, polietilen tereftalat, polistiren, poliüretan, polivinil 

klorür ve polipropilen) %93'ü geri kazanılmıştır. Ayrıca tatlı su ve tortulardan 
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200 μm ila 1 mm arasında değişen MP'lerin (polietilen, polistiren, poliüretan, 

polivinil klorür ve polipropilen) sırasıyla %84 ve %78'ini geri kazanılmıştır. 

Benzer şekilde Dey et al. (2021) tarafından yapılan çalışmada da 10 ila 20 μm 

aralığındaki PS ve PE boncukları yaklaşık %92, 1 mm'den küçük 

mikroplastikler (PET, PVC ve PP) %93 ve 200 μm 1 mm boyutundaki 

mikroplastiklerde sırasıyla %78 ve %84 oranında manyetik çekim kuvveti ile 

tatlı sudan giderilmiştir. 

 

4.4. Biyoremediasyon 

Sulardan mikroplastik giderim yöntemlerinden biride bakteriler, 

mantarlar ve algler gibi mikroorganizmalar kullanılarak plastik parçacıkların 

biyoremediasyonudur. Bu yöntemin en önemli dezavantajı canlı 

organizmaların kullanılmasının zorluğudur. Plastik biyobozunması için en 

yaygın olarak çalışılan bakteri grubu, farklı plastik sınıflarını bozabilme 

özelliğiyle bilinen Pseudomonas türleridir (Jeyavani et al., 2021). Skariyachan 

et al. (2017) 120 günlük arıtım sürecinden sonra yüksek yoğunluklu polietilen 

ve düşük yoğunluklu polietileni sırasıyla %55 ve %75 oranında gidermek için 

Bacillus, Paenibacillus, Stenotrophomonas ve Pseudomonas türlerinden oluşan 

bir mikrobiyal karışım kullanmıştır. 

 

 
Şekil 7. Biyoremidasyon ile mikroplastik giderimi 

 

4.5. Hızlı Kum Filtrasyonu 

Hızlı kum filtrasyonu atıksu arıtma tesislerinde mikroplastik giderimi 

için ileri bir arıtma teknolojisi olarak işlev görmektedir. Tanecikli ortam 

kullanılarak partiküllerin uzaklaştırılmasında üç işlem yer alır. Bunlar Brown 
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hareketi sürecini içeren taşıma; parçacıklar arasındaki çökelme ve çekim, 

mekanik süzme, adsorpsiyon (fiziksel-kimyasal) ve biyolojik süreçler dahil 

olmak üzere yapışma yeteneği ve parçacıklar ve itici güçler arasındaki 

çarpışmalar dahil olmak üzere direnme yeteneği. Hızlı kum filtre işleminde, 

Van der Waals kuvvetlerinin varlığından dolayı fiziksel-kimyasal işlemlerin 

oluşma olasılığı olsa da partikül uzaklaştırma çoğunlukla fiziksel işlemlerden 

kaynaklanır. İlk olarak, nispeten büyük asılı parçacıklar, filtre ortamından 

geçerken (mekanik süzme) kum taneleri arasında tutulur. İkinci olarak, Van der 

Waals kuvvetlerinin (fiziksel adsorpsiyon) etkilerinin neden olduğu daha küçük 

parçacıklar kum tanelerinin yüzeyine tutunur (Şekil 8). Yapışma kuvvetini 

artırmak için bir kimyasal filtre yardımcısı da (yani bir pıhtılaştırıcı veya 

topaklaştırıcı) sisteme eklenebilir (Sembiring et al., 2021). 

 

 
Şekil 8. Hızlı kum filtrasyonu ile mikroplastik giderimi 

 

Bayo et al. (2020) tarafında yapılan çalışmada, bir kentsel atık su arıtma 

tesisinin nihai atıksuyundaki mikroplastiklerin giderilmesinde hızlı kum 

filtrasyonunun etkisini belirlemek için bu teknolojiye sahip bir atıksu arıtma 

tesisi 18 ay boyunca izlenmiştir. Giriş suyunda on dört farklı plastik polimer 

tanımlanmış ve hızlı kum filtrasyonu ile %75.49 oranında mikroplastik 

giderimi elde edilmiştir. 

 

4.6. Fotokatalitik Bozunma 

Fotokataliz, iyi bozunma performansı, düşük maliyeti ve çevre dostu 

olması nedeniyle yıllardır yoğun bir şekilde araştırılan ve uygulanan, ışık 

ışıması altında fotokatalizörler tarafından üretilen aktif türleri kullanarak 
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kirleticileri su ve karbondioksite indirgeyebilen gelişmiş bir oksidasyon işlemi 

olarak kabul edilir. TiO2, ZnO ve BiOCl gibi bazı fotokatalizörler 

mikroplastikleri indirgemektedir. Fotokatalitik bozunma sırasında, ZnO gibi bir 

yarı iletkenin fotonlarla soğrulması ile pozitif yüklü boşlukların oluşmasına 

neden olur ve bunun ardından suyla reaksiyona girerek OH• oluşmasına neden 

olur. Böylece üretilen serbest radikaller, yarı iletken yüzeyde adsorbe edilen 

mikro kirleticileri CO2 ve H2O'ya mineralize eder (Şekil 9) (Xu et al., 2021). 

 

 
Şekil 9. Mikroplastiklerin fotokatalitik bozunmasının sistematik gösterimi (Xu et al., 

2021) 

 

Uheida et al. (2021) tarafından yapılan çalışmada mikroplastiklerinin iki 

hafta süreyle ışınlanmasının ardından, ortalama parçacık hacminde %65 

oranında bir azalma olduğu belirlenmiştir. 

 

4.7. Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon prosesi, adsorban malzemeler kullanarak atıksudan 

mikroplastikleri gidermek için umut verici ve yenilikçi bir tekniktir. 

Adsorpsiyon, adsorbatın adsorbanların yüzeyine Van der Waals kuvveti veya 

iyon değişimi iyon değişimi ile bağlanmasına neden olan basit bir 

fizikokimyasal süreçtir. Sundbæk et al. (2018) Fucus vesiculosus deniz 

yosununun (kahverengi algler), hücre duvarındaki alginik asit varlığı nedeniyle 

mikroplastikleri adsorbe edebildiğini göstermiştir. Karboksilik fonksiyonel 

grup, kahverengi alglerde aljinat polimeri üzerinde bulunur ve alglerin 

adsorpsiyon kapasitesi, bu fonksiyonel grupların yüzeyde bulunabilirliği ile 
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doğru orantılıdır. Dolayısıyla, adsorbanların plastik bağlama kapasitesi 

karboksilik grubun varlığına atfedilebilir. Sun et al. (2020) pH 6-8'de çeşitli 

mikroplastik türlerini etkili bir şekilde adsorbe eden kitin ve grafen oksit 

kullanarak geliştirdikleri adsorbent ile yüksek adsorpsiyon kapasiteleri 

gözlemlemiştir (polistiren %89.8; karboksilatla modifiye edilmiş polistiren 

%72.4; aminle modifiye edilmiş polistiren %88.9). pH 10'da OH- değişim 

bölgelerinde negatif yüklü polistiren ile rekabet oluştuğundan düşük bir verim 

gözlemlenmiştir (%43.7). Adsorbentin mikroplastik adsorbe etmesinden grafen 

oksidin karboksil grubu ile aminle modifiye edilmiş polistirenin karboksil 

grubu arasındaki etkileşimlere ek olarak, karboksilatla modifiye edilmiş 

polistirendeki kitinin amino grupları ve karboksil grupları arasında elektrostatik 

etkileşimler sorumludur. MP'lerde polimerlerin grafen oksit ve aromatik 

halkaları arasındaki π-π etkileşimlerine ek olarak, polimerlerin adsorban ve 

amino/karboksil grupları üzerindeki oksijen içeren fonksiyonel gruplar 

arasında H-bağları da meydana gelebilir. Çeşitli kaynaklardan türetilen 

biyokömür ve aktifleştirilmiş biyokömürlerde mikroplastiklerin adsorpsiyonu 

için incelenmiştir. Siipola et al. (2020) tarafından yapılan çalışmada Pinus 

sylvestrus ve Picea spp. kabukları 3 saat boyunca 475°C'de piroliz yoluyla 

biyokömür elde etmek için kullanıldı. Elde edilen biyokömür ile büyük 

boyuttaki mikroplastikler tamamen giderilmişken 10 µm boyutundaki küresel 

mikroboncukların gideriminde yüksek verim gözlenmemiştir 
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