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Membran kirlenmesi konusunda
yapılan çalışmalar genellikle
farklı sonuçlar vermekle
birlikte temel olarak membran
kirlenmesini iki faktörün direct
olarak etkilediği
anlaşılmaktadır. Birincisi,
ortamda askıda flok halinde
veya kolloidal olarak bulunan
mikroorganizmalar, ikincisi ise
mikroorganizmaların çözünmüş
yapısal materyalleri (SMP) ve
extraselüler polimerik madde
(EPS) içerikleridir.
Mikroorganizmalardan
kaynaklanan kirlenme,
mikroorganizmaların flok
boyutları, bağlı EPS miktarına,
bağlı EPS membranın hidrofilik
hidrofobik özellikleri,
membran gözenek boyutuna,
viskozite ve sıcaklık gibi
faktörlere bağlıdır. Bir adet
klasik AÇ ve bir adet JLBR
farklı çamur yaşlarında
sentetik atıksu ile
beslenecektir. AÇ tankına ve
JLBR çıkış tankına
yerleştirilecek dörtlü membran
modülleri ile dört farklı
membrane tipi eşzamanlı test
edilecektir. Çalışma boyunca
üç farklı gözenek
büyüklüğünde membrane
denenecektir. Reaktörlerde
flok büyüklükleri, yüzey
özellikleri ve EPS analizleri
periyodik olarak yapılacaktır.
Ayrıca filter çıkışlarında ve
çökeltim çıkışında gerek KOI ve
gerekse serbest EPS analizleri
gerçekleştirilecektir. Bu
çalışmada ayrıca hem klasik
hemde çapraz akışlı filtrasyon
üniteleri ile her bir membranın
kek dirençleri ve kirlenme
modelleri incelenecektir farklı
çamur yaşlarında
incelenecektir.

AKTİF ÇAMUR VE JET LOOP BİYOREAKTÖRLERDE
MEMBRAN KİRLENME MEKANİZMALARININ
ARAŞTIRILMASI
Destekleyen Kurum : TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2008/ 2011
Süresi
: 36 Ay
Bütçesi
: 267.867 TL

Amaçlar
 Bu çalışmanın genel amacı biyolojik
reaktörlerde kirlenmeye etki eden
faktörlerin sistematik olarak incelenerek
kirlenme mekanizmasının
belirlenmesidir.
 Bu çalışmanın ana amacı flok yapıları
birbirinden farklı iki biyolojik proseste
(Jet loop membran biyoreaktör ve klasik
aktif çamur prosesi) membran
kirlenmesinin ve filtrasyon
performansının incelenmesidir.
 Membran kirlenme çalışmaları her iki
sistem için batık, çapraz akış ve klasik
(dead end) şeklinde gerçekleştirilmiştir.
 Kirlenme mekanizmaları üç farklı
gözenek boyutuna sahip dört farklı türde
membranla gerçekleştirilmiştir.
 Çalışmanın son kısmında ise membran
kirlenmesinin azaltılması için
polilelektrolit uygulaması yapılmış ve
filtrasyona etkileri tespit edilmiştir.

Hedeflenen Çıktılar
 Bu çalışmada elde edilecek
sonuçların farklı proseslerdeki
membran kirlenme mekanizmalarına
da açıklık getirmesi beklenmektedir.
 Çalışmanın işletme ve yatırım
giderleri daha düşük arıtım
alternatifleri sunması
beklenmektedir.
 Membran proseslerin etkin olarak
kullanılmasıyla hem çamur hacminde
azalma hemde stabil çamur elde
etme gibi avantajları ayrıca arıtma
ekonomisine pozitif katkı
sağlayacaktır.
 Ayrıca bu proje çıktıları farklı
endüstriyel alanlarda da geniş
kullanım potansiyeli olan membran
uygulamaları içinde önemli olup,
ayrıca projenin yetişmiş insan gücüne
katkısı da göz ardı edilmemelidir.
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Biyolojik arıtma sistemlerinde
katı sıvı ayırımı yapmak
amacıyla mikrofiltrasyon ve
ultrafiltrasyon proseslerinin
kullanımı son yıllarda oldukça
yaygın araştırma alanı bulmuş
olup gerçek ölçekte
uygulamalar her geçen gün
artmaktadır. Ancak, akı
azalması, sık yıkama
ihtiyacının oluşması ve
membran değiştirme
süresinin kısalması MBR’ların
en büyük dezavantajlarıdır.
Elektriksel alan altında
gerçekleştirilecek membran
filtrasyon uygulamaları hem
kolloidleri hem de SMP’leri
yüzeyden uzaklaştırarak
membran kirenmesini
azaltarak, MBR’ların
uygalamalarında daha
ekonomik çözümler
sunabilecektir. Kesikli
deneylerde belli bir voltaj
değerinin üzerinde elektriksel
alan uygulamalarının demir
elektrotta KOİ giderim
verimini, titanyum elektrot
kullanılması durumunda ise
çamurun filtrelenebilme
özelliklerini negatif
etkilerken belli bir voltaj
altında hem filtrelenebilirlik
hem de mikrobiyal aktivitede
iyileşme göstermiştir. Batık
membran çalışmalarında
demir anot kullanıldığında
koagülasyonun membran
akılarını küçük artışlar tespit
edilmiştir. Platin kaplı
titanyum elektrotlarla yapılan
çalışmalarda 12 V’a kadar
önemli akı artışları elde
edilmezken 30, 40 ve 50 V
elektrik uygulandığında hiç
elektrik alan uygulanmayan
modüllere göre 4 kata kadar
akı artışları elde edilmiş olup
bunlar elektroforez ve
elektroozmoz ile
ilişkilendirilmiştir.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları:Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Kontrolü Taşınım
Süreçleri, Membran Prosesler

BATIK MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERDE (MBR) EŞ ZAMANLI
ELEKTROFİLTRASYON VE ELEKTROKOAGÜLASYON
UYGULAMALARI İLE MEMBRAN KİRLENMESİNİN AZALTILMASI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2011 / 2013
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 198.908 TL
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Amaçlar
 Bu çalışmanın amacı, doğru akımlı
elektriksel alan kullanarak
elektrofiltrasyon ve elektrokoagülasyon
proseslerinin eşzamanlı gerçekleştirmesi
ve MBR’ların en büyük sorunu olan
membran kirlenmesinin azaltılmasıdır.
 Bu çalışmada iki ayrı membran
konfigürasyonu test edilecektir. Birinci
konfigürasyonda polimerik bir
mikrofiltrasyon membranı kullanılarak
anot besleme tarafına katot ise süzüntü
tarafına yerleştirilecektir. İkinci
konfigürasyonda ise gözenekli paslanmaz
çelik filtre kullanılacak olup filtrenin
kendisinin katot olarak kullanılmasının
avantaj ve dezavantajlarının
belirlenmesi planlanmaktadır.
 Her iki membran konfigürasyonunda
elektriksel alan hem sürekli hem de
aralıklı voltaj uygulamaları ile
gerçekleştirilecektir.
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Hedeflenen Çıktılar
 Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar
diğer membran proseslerde de (ters
ozmoz, ultrafltrasyon v.b.)
kullanılabilecek olup, sonuçların yeni
projeler üretme potansiyeli
mevcuttur.
 Elektriksel alan destekli membran
uygulamaları ek bir enerji gideri
olmasına karşın kirlenmenin
azaltılması karşısında elde edilecek
pozitif katkılarla bir denge
oluşturması söz konusudur.
 Elektriksel alan altında
gerçekleştirilecek membran
filtrasyon uygulamaları hem
kolloidleri hem de SMP’leri yüzeyden
uzaklaştırarak membran kirenmesini
azaltarak, MBR’ların uygalamalarında
daha ekonomik çözümler
sunabilecektir.

P

Protein

K

Karbonhidrat

Prof. Dr.
Ahmet KARAGÜNDÜZ

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Evsel atık su arıtma
tesislerinin yanı sıra, birçok
endüstriyel atık suda
(tavuk ve balık işleme
tesisleri, gübre fabrikaları,
et işleme tesisleri gibi)
yüksek oranda amonyum
azotu bulunmaktadır.
Genel olarak, mevcut
teknolojlerin özellikle
yüksek amonyak derişimine
sahip atık suların
arıtılmasında kullanımı
problemli olup, amonyum
azotu giderimi ve geri
kazanımı amacıyla yeni,
etkin ve ekonomik
proseslerin geliştirilmesi
halen ihtiyaç duyulan bir
alandır. Bu amaçla
Kapasitif İyonsazlaştırma
Prosesi (KİP) ve Membran
Kapasitif İyonsuzlaştırma
Prosesinin (MKİP) amonyum
azotu giderimi ve geri
kazanımı bu proje
kapsamında incelenecektir.
Proseslerin etkinliği,
membran tipinin prosese
etkisi, amonyağın elektrot
bölgesinde geri kazanımı,
atık su özelliklerinin
prosese olan etkileri hem
sentetik hem de gerçek
atık su ile
gerçekleştirilecektir. Daha
sonra bu parametrelerin
etkileri diğer iyonların ve
organik maddelerin
varlığında tespit
edilecektir. Son olarak,
çürütücü çamuru üst suyu
kullanılarak sistem
performansı gerçek atık su
ile test edilerek,
sistemlerin verimlilikleri,
optimum işletim şartları
belirlenecektir.

İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH
kirliliği, NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi

MEMBRAN KAPASİTİF İYONSUZLAŞTIRMA PROSESİ
KULLANILARAK ATIK SULARDAN AMONYUM GİDERİMİ VE
GERİ KAZANIMININ ARAŞTIRILMASI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2014 / 2016
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 216.249 TL

Amaçlar
 MKİP ve KİP teknolojileri kullanarak
sistemin iyon giderim performansının
araştırılması
 Membran özelliklerinin proses
verimliliğine etkisinin belirlenmesi
 İşletim parametrelerinin (pH, debi, giriş
konsantrasyonu ve voltaj) proseslere
etkilerinin tespiti
 Prosesin, atık suda bulunan NH4+’ ü
elektrot bölgesinde amonyak olarak
ayırımının ve geri kazanımının
belirlenmesi
 Kullanılan atık su içerisindeki iyon
çeşitliliğinin NH4+ iyonunun giderimi
üzerindeki etkisinin belirlenmesi
 Sentetik atık su kullanılarak yapılacak
çalışmaların ardından sistemin gerçek
atık su ile çalıştırılarak performansının
belirlenmesi

Hedeflenen Çıktılar
 Proje çıktılarının başarıya ulaşması
durumunda, amonyak giderimi ve
geri kazanımını sağlayacak yenilikçi
ve ekonomik bir proses
gerçekleştirilmiş olacaktır.
 Bu prosesin mevcut arıtma tesislerine
kolaylıkla entegre edilebilmesi
mümkün olup, çok düşük bir yatırım
maliyeti ile mevcut tesislerin
rehabilite edilmesi ve verimliliğin
arttırılması mümkündür.
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Hidrofobik organik maddeler
(HOM) kirlenmiş toprak ve
sedimentte yaygın olarak
bulunurlar. Toprakla veya
sedimentle HOM’ler arasındaki
kuvvetli bağlanmalar ve
HOM’lerin sudaki düşük
çözünürlük değerleri
nedenleriyle remedizasyon
methodlarının başarılarını
kısıtlanmaktadır. Ayrıca,
toprağın hidrolik
karekteristikleri, HOM’lerin
yerinde (in-situ) remedizasyon
işlemlerini negatif olarak
etkileyebilmektedirler. Örnek
olarak kili topraklardaki
hidrolik su akışının oldukça
düşük olması nedeniyle klasik
remedizasyon yöntemlerinin
kullanımı mümkün
olmamaktadır. Bu tip
toprakların ıslahında
elektrokinetik metodlar
kullanılabilir. Bugüne kadar
yapılan elektrokinetik
yöntemlerle ilgili çalışmaların
çoğunda ağır metallerle
kirletilmiş alanların ıslahı
araştırılmıştır. Organik
maddelerin ıslahında ise
kullanımı organik maddelerden
kaynaklan sınırlamalar
nedeniyle kullanımları oldukça
kısıtlı olmuştur. Yüzey aktif
maddelerin elektrokinetik
uygulamalari henüz çok
yetersiz aşamadadır. Yüzey
aktif maddeler hem sudaki
HOM konsantrasyonunu misel
oluşumu nedeniyle artırırlar,
hem de yüklü olmalarından
dolayı iyon migrasyonu nedeni
ile kirleticilerin taşınımını
artırması beklenir. Bu
nedenle, yüzey aktif madde ile
iyileştirilmiş elektrokinetik
yöntemi sudaki çözünürlüğünün
düşük olduğu organik
maddelerin gideriminde
kullanılabilecek methodlardan
biri olabilme potansiyeline
sahiptir.

Mühendislik Fakültesi
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İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH
kirliliği, NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi

ORGANİK KİRLETİCİLERİN YÜZEY AKTİF MADDELERİN
VARLIĞINDA ELEKTROKİNETİK YÖNTEMLERLE TOPRAKTAN
GİDERİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2003/ 2005
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 17.662 TL

Hedeflenen Çıktılar
 Hücre deneyleri yüzey aktif
misellerinin sıvı ortamda
taşınabildiğini ve elektrik alan
altında kirlilik giderimi için
kullanılabileceğini göstermiştir.

Amaçlar
 Elektrokinetik metodun organik
kirleticilerin topraktan gideriminde
kullanılabilirliğinin laboratuvar
ölçeğinde araştırılması

 Kolon deneyleri elektroozmotik
akımın anyonik yüzey aktif madde
ile ters yönde olduğunu göstermiş
olup elektrokinetik akımın minimize
edilmesi gerektiği görülmüştür.

 Organik kirleticilerin toprak, yüzey aktif
madde ve su fazları arasındaki
dağılımlarının tespit edilmesi

 Voltajdaki artış hem elektroozmotik
akımın, hem de iyonların anot ve
katoda taşınım hızlarını
arttırmaktadır. Elektroozmotik
akım kontrol edilebilirse, yüksek
voltajda daha yüksek taşınımlar
elde edilebilir.

 Farklı yüzey aktif maddelerin organic
kirleticilerin elektrokinetik yöntem ile
taşınımına olan etkilerinin tespit
edilmesi
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 Elektrokinetik metot, uzun süreler
isteyen ve başka alternatifin
bulunamadığı koşullarda
kullanılması uygun bir yöntem
olarak öne çıkmaktadır.
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Gri sular, evlerde, ofislerde ve okullarda
tuvalet atık sularını içermeyen,
duşlardan, banyo ve mutfak
lavabolarından, çamaşır ve bulaşık
makinelerinden kaynaklanan sular olarak
tanımlanmaktadır, suyun tekrar kullanımı
açısından uygun bir aday olarak
düşünülebilir. Çünkü; gri sular dış
etkenlere bağlı olmayıp kişisel hijyen
ihtiyacından dolayı devamlı olarak
üretilmekte ve yerinde tekrar
kullanılabilmektedir. Tekrar kullanım
uygulamaları olarak tuvalet rezervuarları,
bahçe sulama, araba yıkama vs.
sayılabilir. Gri suyun kirlilik derecesini
temel olarak tüketicilerin alışkanlıkları
belirler. Oluşan kirlilik kullanılan kişisel
hijyen ürünlerinin, deterjanların, kirli
kıyafetlerin ve vücut kirinin bir
sonucudur. Bu kirleticiler kolaylıkla
biyolojik olarak bozunabilirler. Gri suyun
arıtılması diğer sistemlerle
kıyaslandığında daha hızlı ve düşük
maliyetli olarak gerçekleşebilmektedir.
Elde edilen arıtılmış suyun kalitesi de çok
daha yüksek olmaktadır. Arıtılmış gri
suyun kulanım suyu olarak kullanılması su
kaynaklarının korunmasına katkı
sağlayacaktır.
Atık suların arıtılmasında kullanılan çok
sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu
proseslerde kullanılan kimyasalların
zararsız olması ve tehlikesiz ürünlere
parçalanması gerekmektedir. Ferrat (VI)
yüksek oksidasyon yeteneği ve aynı
zamanda dekompozisyonu ile elde edilen
demir hidroksitin birçok seyreltik atık su
için etkili bir flokülant olmasından dolayı
bu gereksinimleri karşılamaktadır. Ferrat
(VI) tuzlarının ucuz, çevre dostu güçlü bir
oksidan olması, kolay elde edilebilmesi ve
arıtımın pratikliği bu metodun avantajları
arasındadır. Gri suların arıtımında fiziksel
proseslerin tek başına kullanımı yetersiz
kalmakta, organiklerin, nitrüentlerin ve
surfaktanların giderimi tam olarak
sağlanamamaktadır.
Bu projenin ilk aşamasında ferrat (VI)’ın
elektrokimyasal yöntemle üretimi için
optimum koşullar yapılan deneysel
çalışmalarla belirlenmiştir. Optimum
koşulların belirlenmesi için akım verimi ve
enerji tüketimi temel alınmıştır. Projenin
ikinci aşamasında ise, elektrokimyasal
yöntemle üretilen ferrat (VI)’ın gri su
arıtımında uygulanabilirliğinin
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla
TÜBİTAK lojmanlarından toplanan gri su
numuneleri standart jar test prosedürü
uygulanarak ferrat (VI) ile oksidasyona
tabi tutulmuştur. Farklı ferrat (VI)
dozlarında ve pH’larda yapılan çalışmalar
sonucu gri su arıtımı için optimum
koşullar giderim verimlerine göre
belirlenmiştir. Nispeten düşük ferrat (VI)
dozları ile (46.7-60 mg/L) ve pH 7’de gri
su arıtımı başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Arıtılmış gri suyun kalitesi EPA’nın
belirlediği kriterlere uygunluk göstermiş
ve tekrar kullanım açısından potansiyel
oluşturmuştur.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Elektrokimyasal prosesler, Quantum kimyası, Su ve
atık su arıtımı.

ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE ÜRETİLEN FERRAT (VI) TUZLARI İLE GRİ
SULARIN OKSİDASYON VE DEZENFEKSİYONU: OPTİMUM KOŞULLARIN
VE TEKRAR KULLANIM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2012 / 2013
Süresi
: 1 yıl
Bütçesi
: 28.500 TL

Amaçlar
 Cihaz ile ferrat iyonun üretimi ve gri su arıtımı
konusunda birikim elde edinilirken, elektrot
malzemesi, fiziko-kimyasal parametreler ve
arıtılmış su değerleri arasında bilimsel ilişkiler
kurulmaya çalışılacaktır.
 Proje kapsamında planlanan cihaz ile süper okside
su olarak da bilinen güvenli, geniş spektrumlu
biyosidal özelliğe sahip, çevre dostu yeni bir reaktif
maddenin üretilmesi hedeflenmektedir.
 Bu gri su arıtım teknolojisinin, gri sulardaki patojen
ve organik madde konsantrasyonlarındaki
varyasyonlara dayanıklı ve tekrar kullanım kalite
standartlarına uygun çıkış suyu üretecek şekilde
olması araştırılacaktır.


Gri su arıtım verimi üzerinde farklı başlangıç Fe
(VI) konsantrasyonlarının, sıcaklıklarının, reaksiyon
sürelerinin, başlangıç pH değerleri gibi reaksiyon
şartlarının etkisi araştırılacaktır.

Hedeflenen Çıktılar










Bu çalışma kapsamında kullanılacak proses ile, en
verimli ferrat (VI) üretim koşulları belirlenerek,
literatürde pek yer almayan ferrat (VI) ile gri su
arıtımı gerçekleştirilecek ve diğer gri su arıtım
prosesleriyle hem verim hem de ekonomi açısından
karşılaştırılmaları sağlanacaktır.
MBR gibi klasik yöntemlerle gri su arıtım
proseslerinde mutlaka prosesi dezenfeksiyon adımı
takip etmektedir ki tekrar kullanım standartlarını
sağlamak için gerekli bir proses adımıdır. Fakat bu
proseste
ferrat
(VI)'ın
oksidasyon
yanında
dezenfeksiyon yeteneğinin de olması ile bir bakıma
hibrit bir proses geliştirilerek daha fizibıl ve
ekonomik bir proses sağlanacaktır.
Ferrat (VI)'ın dekompozisyonu ile oluşan Fe+3 ile
koagülasyon etkisi gerçekleştiğinde koagülasyon için
kullanılan kimyasal (alum, demir klorür gibi)
ilavesine gerek olmayacağından aşırı kimyasal madde
sarfiyatı azaltılmış ve dolayısıyla proses maliyeti de
düşürülmüş olacaktır.
Gri su arıtımı için daha az yer kaplayan, kurulumu ve
işletilmesi kolay, modüler ve yüksek performanslı bir
arıtma sisteminin tasarımına yönelik çok yararlı
sonuçlar elde edilecektir.
Bu çalışmada ulusal ve uluslararası seviyede yayınlar
yapılacak
ve
teknolojik
gelişime
katkıda
bulunulacaktır.

Prof. Dr.
Bülent Keskinler

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Membran Prosesler, Biyolojik Arıtma, Endüstriyel
atık su Arıtımı

Sulu çözeltilerdeki kolay
parçalanabilir organik
maddeleri çevrimiçi izleme
sağlamak amacıyla
çözünmüş oksijen
elektrodu ile birleştirilmiş
immobilize mikroorganizma
esaslı BOİ sensörü
geliştirilmiştir. Geliştirilen
mikrobiyal BOİ
biyosensörünün poroz bir
destek malzemesi ve Clark
tip çözünmüş oksijen
probunun birleştirilmesi ile
oluşturulması, literatürde
yer alan ve çözünmüş
oksijen probu üzerine
immobilze edilen
mikroorganizmalarla
oluşturulan BOİ
biyosensörlerinden farklı
olarak uygulanan ilk örnek
olmaktadır. Bu biyosensör
ile evsel ve endüstriyel atık
sular için yapılan BOİ
ölçümleri geleneksel 5
günlük BOİ testleri ile elde
edilen değerlerle oldukça
bağlantılı ölçülmüştür.

MİKROBİYAL BOİ BİYOSENSÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2005 / 2007
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 97.360,00 TL

Amaçlar
 Sulu çözeltilerde kolay parçalanabilir
organik
maddelerin
çevrimiçi
izlenebilmesi
 Geliştirilen mikrobiyal BOİ sensörünün
poroz bir destek malzemesi ve Clark tip
çözünmüş
oksijen
probu
ile
birleştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar
 Evsel ve endüstriyel atık sularına ait
BOİ5 analizlerinin yapılabilmesi,
 Bu biyosensör ile farklı evsel ve
endüstriyel atık suları için bulunan
BOİ değerlerinin geleneksel 5 günlük
BOİ testleri ile elde edilen değerlerle
bağlantılı olması.

Dr.
Banu ÇETİN

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Dilovası Türkiye’de sanayinin
merkezi olan Kocaeli ili
sınırları içerisindedir. Bölgenin
yerleşim alanlarında yaşayan
insanlar sanayi kuruluşları ve
ulaşım ağlarındaki faaliyetler
sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz
emisyonlarından ciddi biçimde
etkilenmektedir. Bu proje
kapsamında EPA’nın öncelikli
kirleticiler listesinde yer alan
16 adet PAHlar ile Stockholm
Sözleşmesi “kirli düzine”
kirleticilerinden olan PCBler
izlenecektir. Örnek alma
işlemi 4 mevsimi de
kapsayacak şekilde
programlanacaktır. Böylece
pasif örnekleme sisteminde ve
kuru çökelme örneklerinde
kirleticilerin hem mekansal
hem de mevsimsel değişimleri
de incelenebilecektir.
Kurulacak meteoroloji
istasyonu ile elde edilen
sıcaklık, rüzgar hızı gibi
meteorolojik parametrelerin
kirletici konsantrasyonlarına
etkisi de incelenecektir. Bu
çalışma ile ülkemizde organik
kirletici kaynaklı hava
kirliliğinin izlenmesinde pasif
örnekleme tekniğinin
kullanımının yaygınlaştırılması
sağlanacaktır. Elde edilen
bulgular Dilovası’nın kirletici
potansiyeli ve bu kirleticilerin
sebep olduğu sağlık riskleri
hakkında önemli bilgiler
verecektir. Ayrıca gaz fazlı
kirleticiler, PAH, PCB, EC/OC
ve 14C verisinin birlikte
yorumlanması ise hem
kirleticilerin hangi
kaynaklardan yoğun olarak
atmosfere salındığı hem de
kaynaktan atmosfere
bırakıldıktan sonra atmosferde
geçirdiği dönüşüm
mekanizmaları hakkında bize
çok önemli ipuçları verecektir.

İlgi Alanları: Hava Kirliliği ve Kontrolü, Organik Kirleticiler
(PAH, PCB, PBDE, OCP)

DİLOVASI ENDÜSTRİ BÖLGESİ VE ÇEVRESİNDE HAVA
KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN ORGANİK VE İNORGANİK
KİRLETİCİLERİN DÜZEYLERİNİN VE KAYNAKLARININ
BELİRLENMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2014/2016
Süresi
: 30 Ay
Bütçesi
: 375.625 TL

Amaçlar

 PAHlar ve PCBler gibi kalıcı organik
kirleticilerin (POP) yoğun sanayi bölgesi
olan Dilovası ilçesinde farklı noktalarda
pasif örnekleme cihazlarıyla mekânsal ve
zamansal değişimlerinin incelenmesi
 Yine aynı noktalarda partikül faz kuru
çökelme örneklerinde PAH ve PCB
konsantrasyonlarının,
EC/OC,
14C,
metaller,
çeşitli
anyon
ve
katyon
miktarlarının
belirlenmesi
ve
hem
zamansal
hem
de
mekansal
değişimlerinin incelenmesi
 Dilovası’nda
kurulacak
sabit
bir
istasyonda
sıralı
PM2,5
örnekleyici
kullanılarak EC/OC, 14C, metaller, çeşitli
anyon ve katyon derişimlerinin ve O3 ve
NOx
miktarlarının
zamansal
değişimlerinin incelenmesi,

Hedeflenen Çıktılar
 PAH, PCB, EC/OC, metaller ve iyonların
konsantrasyonlarının zamansal ve mekansal
olarak incelenmesi
 Bu kirleticilerin potansiyel kaynaklarının
belirlenmesi

 Değerlendirilen parametreler için uzun
mesafeli kirlilik alanlarının belirlenmesi
 Bölgede yaşayan nüfusun maruz kaldığı
kirleticilerin
toksisitesinin
ve
sağlık
risklerinin hesaplanmasıdır.

Prof. Dr.
Bülent Keskinler

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Membran Prosesler, Biyolojik Arıtma, Endüstriyel
atık su Arıtımı

Sulu çözeltilerdeki kolay
parçalanabilir organik
maddeleri çevrimiçi izleme
sağlamak amacıyla
çözünmüş oksijen
elektrodu ile birleştirilmiş
immobilize mikroorganizma
esaslı BOİ sensörü
geliştirilmiştir. Geliştirilen
mikrobiyal BOİ
biyosensörünün poroz bir
destek malzemesi ve Clark
tip çözünmüş oksijen
probunun birleştirilmesi ile
oluşturulması, literatürde
yer alan ve çözünmüş
oksijen probu üzerine
immobilze edilen
mikroorganizmalarla
oluşturulan BOİ
biyosensörlerinden farklı
olarak uygulanan ilk örnek
olmaktadır. Bu biyosensör
ile evsel ve endüstriyel atık
sular için yapılan BOİ
ölçümleri geleneksel 5
günlük BOİ testleri ile elde
edilen değerlerle oldukça
bağlantılı ölçülmüştür.

MİKROBİYAL BOİ BİYOSENSÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2005 / 2007
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 97.360,00 TL

Amaçlar
 Sulu çözeltilerde kolay parçalanabilir
organik
maddelerin
çevrimiçi
izlenebilmesi
 Geliştirilen mikrobiyal BOİ sensörünün
poroz bir destek malzemesi ve Clark tip
çözünmüş
oksijen
probu
ile
birleştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar
 Evsel ve endüstriyel atık sularına ait
BOİ5 analizlerinin yapılabilmesi,
 Bu biyosensör ile farklı evsel ve
endüstriyel atık suları için bulunan
BOİ değerlerinin geleneksel 5 günlük
BOİ testleri ile elde edilen değerlerle
bağlantılı olması.

Prof. Dr.
Bülent Keskinler

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Membran Prosesler, Biyolojik Arıtma, Endüstriyel
atık su Arıtımı

Bu projede Yunanistan ve
Türkiye tarım sanayisi
tarafından üretilen
biyoatıkların
değerlendirilebilmesi için
biyoteknolojik prosesler
geliştirmektir. Önerilen
projenin amacı gerek bahsi
geçen biyoatıklardan
kaynaklanan çevre
kirliliğini azaltmak ve
gerekse de biyoprosesin
ekonomik
sürdürülebilirliğine katkı
sağlayabilecek olan
mikrobik lipitler, etanol,
sitrik asit vb. gibi yüksek
katma değerli ürünler
üretmektir. Yenilenebilir
kaynaklar ve tarım
sanayisinden kaynaklanan
atıklar her iki ülkenin tarım
üretiminin bir özelliği
olacaktır (örneğin
biyodizel, zeytinyağı,
domates, şeker, elma ve
şarap gibi ürünlerin
üretiminde açığa çıkan yan
ürünler). Proje
kapsamında önerilen
biyoproses, çevre dostu
olması ve elde edilecek
ürünlerin de yüksek ticari
değere sahip olması
amaçlanmaktadır.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ELDE ETMEK İÇİN
BİYOATIKLARIN BİYOTEKNOLOJİK ARITIMI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2011 / 2013
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 225.786,2 TL

Amaçlar
 Tarım
endüstrisi
değerlendirilmesi

 Bu
atıklarından
elde
ürünlerin belirlenmesi

atıklarının

Hedeflenen Çıktılar

edilebilecek

 Uygun mikroorganizmaların belirlenmesi
 Biyolojik prosesin simule edilebilmesi ve
büyük ölçekli sistem tasarlanabilmesi
için
matematik
modellerinin
geliştirilmesi

 Tarım sanayi atıklarından değerli
mikrobik
metabolitler
üretmek
amacıyla biyoteknolojik prosesler
geliştirmek.
 Bahsi geçen
kaynaklanan
azaltmak.

biyolojik
çevre

atıklardan
kirliliğini

Mikroorganizmalar

Tarımsal Biyoatıklar
(Biowaste)

(3)

Aerobik-Anaerobik
Aşılama

Öncü işlemler

(4)

(2)

(1)

Hayır
Değerli metabolit oluşturma
potansiyelinin incelenmesi

(5)

Evet
Metabolitlerin saflaştırılması
ve karekterizasyonu

Küçük ölçekli
fermantasyon

(6)

(7)

Sonuçların değerlendirilmesi
ve Modellerin geliştirilmesi

Büyük ölçekli fermantasyon ve
biyoreaktör sistemlerinin geliştirlmesi

(9)

(8)

Prof. Dr.
Bülent Keskinler

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Membran Prosesler, Biyolojik Arıtma, Endüstriyel
atık su Arıtımı

Proje kapsamında tekstil
atık sularından yalnız su
geri kazanımı söz konusu
olduğunda mevcut biyolojik
arıtım çıkışı Ters
Ozmos(TO) membranından
geçirilecek, TO süzüntüsü
ile su geri kazanımı
sağlanırken, TO konsantresi
hidrodinamik kavitasyon
destekli ileri oksidasyon
prosesleri (İOP) ile
arıtılacak ve daha sonra
Ardışık kesikli reaktör
(AKR) sistemi ile deşarj
kriterleri sağlanacaktır.
İkinci alternatif olarak su
ve tuz gideriminin beraber
olduğu sistemde ise mevcut
biyolojik arıtma çıkışı önce
nanofiltrasyon (NF) daha
sonra TO membranından
geçirilecektir.TO süzüntüsü
ile su geri kazanımı, TO
konsantresinden
Elektrodiyaliz (ED) prosesi
ile tuz geri kazanımı
sağlanacaktır.NF konsatresi
ise hidrodinamik kavitasyon
(HK) destekli İOP’lerle
arıtılıp, optimum BOİ/KOİ
artış oranını sağlayan İOP
sonrası AKR ile arıtım
gerçekleştirilecektir. İOP
olarak H2O2, Ozon, Fenton
(FeSO4) ve İleri Fenton (Fe0
ile) yöntemleri
denenecektir. Optimum
şartlara ulaşmak için
Hidrodinamik Kavitasyonun
pH, giriş basıncı, eklenen
kimyasal konsantrasyonu,
reaksiyon süresi gibi
işletme parametreleri her
bir İOP için denenecektir

TEKSTİL ATIKSULARINDAN SU VE TUZ GERİ KAZANIMINDA
MEMBRAN KONSANTRELERİNİN HİDRODİNAMİK KAVİTASYON
DESTEKLİ YENİ BİR TEKNOLOJİ İLE ARITIMI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2014 / 2017
Süresi
: 36 Ay
Bütçesi
: 355.539,14 TL

Amaçlar
 1Geri
kazanımda
konsantrelerinde
renk
sağlamak.

membran
giderimi

 2 Renk giderimi için kullanılan kimyasal
oksidant miktarını azaltarak prosesin
uygulanabilirliğini arttırmak.
 3 Konsantre akımında inert KOİ’nin
yapısını değiştirerek biyolojik olarak
arıtımını mümkün hale getirmek.

Hedeflenen Çıktılar
 1 Membran proseslerde en büyük
sorun
olan
konsantrede
renk
giderimine yönelik alternatif bir
arıtma çözümü bulmak.
 2 Tekstil atık sularından su ve tuz
kazanımı
için
ekonomik,
sürdürülebilir ve çevre dostu yeni bir
proses geliştirmektir.

Doç. Dr.
Coşkun AYDINER
Kâğıt ve tekstil
endüstrilerinde yüksek
miktarlarda su tüketilmekte
ve atık su oluşmaktadır
(1000-5000 m3/gün). Bu
endüstriyel atık suların
konvansiyonel arıtma
sistemleriyle arıtılması,
düşük su geri kazanımı
sağlamakta, ancak yüksek
miktarlarda bertarafı
gereken arıtma çamurları
oluşturmaktadır. Basınç
sürücülü membran
proseslerle arıtma
uygulamaları, atık su
debisinin yaklaşık %2750’sine (yaygın olarak % 1936’sına) varabilen oranlarda
konsantre akım oluşumuna
sebep olmaktadır. Oluşan
konsantre kalitesinin
bertaraf seçeneklerini
kısıtlaması, proses işletme
maliyetlerini oldukça
arttırmaktadır. Sonuçta,
basınç sürücülü membranlar
ile hedef endüstrilerde etkin
su geri kazanımı ve
konsantre yönetimi bir arada
sağlanamamaktadır.
Bu projede; su tüketimi
yüksek olan tekstil ve kâğıt
endüstrisi atık sularının
bütünleşik ileri
oksidasyon/membran
filtrasyon sistemi ile
arıtılarak, gerçek ölçekli
tesisler için sadece teknik
olarak değil aynı zamanda
ekonomik olarak
uygulanabilir yenilikçi arıtma
seçeneği/seçeneklerinin
geliştirilmesi; Bu bağlamda,
arıtılmış atık suyun proseste
yeniden kullanımı ve
konsantrede hacim ve yük
azaltımına dayalı ortaya
konacak sıfır/sıfıra yakın sıvı
deşarjı odaklı bütüncül bir
atık su yönetimi yaklaşımıyla
Ülkemiz temiz su
kaynaklarının ve çevrenin
sürdürülebilir nitelikte
korunmasına katkıda
bulunulacaktır

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
İleri Su Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Su Geri
Kazanımı, Su Kalitesi Yönetimi, Membran Konsantreleri
Yönetimi, Nano ölçekte Taşınım ve Modelleme, Bilimsel
Araştırma Teknikleri.

YOĞUN SU TÜKETİLEN ENDÜSTRİLERDE BÜTÜNLEŞİK İLERİ
OKSİDASYON/MEMBRAN FİLTRASYON SİSTEMİ İLE SU GERİ
KAZANIMI VE KONSANTRE YÖNETİMİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2014 / 2015
Süresi
: 30 Ay
Bütçesi
: 798.301,66TL

Amaçlar
 1.Su tüketimi yüksek olan tekstil ve kâğıt
endüstrisi atık sularının bütünleşik ileri
oksidasyon/membran filtrasyon sistemi ile
arıtılarak, gerçek ölçekli tesisler için sadece
teknik olarak değil aynı zamanda ekonomik
olarak
uygulanabilir
yenilikçi
arıtma
seçeneği/seçeneklerinin geliştirilmesi
 2.Arıtılmış atık suyun proseste yeniden
kullanımı ve konsantrede hacim ve yük
azaltımına dayalı ortaya konacak sıfır/sıfıra
yakın sıvı deşarjı odaklı bütüncül bir atık su
yönetimi yaklaşımıyla ülkemiz temiz su
kaynaklarının ve çevrenin sürdürülebilir
nitelikte korunmasına katkıda bulunulması

Hedeflenen Çıktılar
 1.Kâğıt ve tekstil endüstrisi atık suları
özelinde, sıfır/sıfıra yakın sıvı deşarjı
yaklaşımı uyarınca endüstriyel su ve atık
su yönetiminin planlanması
 2.Mevcut en iyi teknolojilerin (İOP ve MP)
bir arada kullanılacağı yenilikçi arıtma
sistemi seçeneklerinin gerçek atık sulara
uygulanması
 3. Proseste yeniden kullanım amaçlı geri
kazanım suyunun miktar ve kalitesinin
arttırılması
 4. Membran konsantrelerinin çevresel
etkilerini azaltmak amacıyla teknolojik
uygulama ve nihai bertaraf esaslarının
belirlenmesi
 5. atık su arıtımı ve konsantre azaltımı
ile etkin su geri kazanımı sağlayan
bütünleşik arıtma teknolojisinin gerçek
ölçekte
uygulanabilirliğinin
teknoekonomik olarak ortaya konması
 6. Önerilen arıtma yaklaşımının diğer
yoğun su tüketimine sahip endüstriler için
de uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi

Doç. Dr.
Coşkun AYDINER
Bu proje çalışmasında,
yenilikçi bir membran
teknolojisi olan ileri osmoz
(FO) prosesi kullanılarak, süt
endüstrisi peynir işleme atık
sularından suyun geri
kazanılması ve konsantre
edilen atık sudan peynir altı
suyu (PAS) tozunun üretimi
amaçlanmıştır. Bu amaçla,
FO/ters osmoz (RO) ve
amonyak-karbondioksit
FO/RO kombinasyonlarındaki
bütünleşik arıtma
sistemlerinin teknik ve
ekonomik analizleri
gerçekleştirilmiştir. Projenin
ilk aşamasında, kesikli
şartlarda işletilen iki farklı
ileri osmoz prosesinin en
uygun işletme
performansları; atık su
kompozisyonunun, proses
işletme modlarının,
sıcaklığın, çekme
çözeltilerinin, membran
türlerinin ve
mikrofiltrasyonla ön arıtma
uygulamasının etkileri
altında araştırılarak tespit
edilmiştir. Projede çalışılan
yenilikçi bütünleşik
membran sistemlerinden
NH3-CO2 FO/RO sistemi hariç
diğer üç sistemde (FO/RO,
FO/MD ve MD/RO); PAS’ndan
su geri kazanımı, PAS’nun
konsantre edilmesi ve
sonrasında PAS tozu üretimi
adımları bütününün,
Dünya’da yaygın kullanılan
ultrafiltrasyon/RO membran
sistemiyle yarışan
maliyetlerde
gerçekleştirilebileceği
belirlenmiştir. Bu
sistemlerle, daha düşük
miktarlarda arıtılması
gereken peynir işleme atık
suyu oluşumuna imkân veren
daha yüksek miktarlarda su
geri kazanımı ile, daha iyi
kalitede yeniden kullanım
suyu elde edilebileceği
ortaya konmuştur.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
İleri Su Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Su Geri
Kazanımı, Su Kalitesi Yönetimi, Membran Konsantreleri
Yönetimi, Nano ölçekte Taşınım ve Modelleme, Bilimsel
Araştırma Teknikleri.

İLERİ OSMOZ KULLANILARAK PEYNİR ALTI ATIK SULARINDAN
SU GERİ KAZANIMI VE EYNİR ALTI SUYU TOZU ÜRETİMİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2010 / 2012
Süresi
: 30 Ay
Bütçesi
: 248,630 TL

Amaçlar
 Bu projenin amacı, yenilikçi bir
membran teknolojisi olan ileri osmoz
(FO) prosesi kullanılarak, süt endüstrisi
peynir işleme atık sularından suyun geri
kazanılması ve konsantre edilen atık
sudan peynir altı suyu (PAS) tozunun
üretilmesi için etkin ve ekonomik
prosesler geliştirmektir.

Hedeflenen Çıktılar
 1.Yüksek
organik
kirletici
varlığında ileri osmoz prosesinin
etkinliğini ve membran kirlenme
dinamiklerini belirleyici faktörleri
ortaya çıkarmak
 2.% 25-30 seviyelerinde yüksek
katı madde içeriğinde peynir altı
atık suyunu konsantre etmek
 3.Elde edilen geri kazanım
suyunun kalitesini ve en uygun
geri kazanım şartlarını belirlemek
suretiyle elde edilen sonuçlar
üzerinden yaygın uygulamalara
sahada tekno-ekonomik olarak
alternatif ya da üstün teknolojik
uygulamalar geliştirmek

Doç. Dr.
Coşkun AYDINER
Bu proje çalışmasında; ileri
osmoz (İO) prosesiyle tatlı
sulardan su temini ve
arıtılmış evsel atık sulardan
su geri kazanımı sağlamak ve
bu suretle İO/DTMD (direkt
temas membran distilasyon)
sisteminde deniz yaşamı ve
deniz suyu kalitesi üzerine
olumsuz etkiler yapan
konsantre deniz suyu akımı
oluşturmaksızın, tek başına
DTMD prosesinin deniz
suyundan içme suyu
üretimindeki etkinliğinin
teknik ve ekonomik olarak
arttırılması amaçlanmıştır.
Projede, uzun süreli teknik
performanslar proses
modelleme ve maliyet analiz
yazılımında gerçek ölçek
benzeştirilerek, bütünleşik
İO/MD sistemine ait farklı
işletme senaryolarının
tekno-ekonomik
uygulanabilirlikleri
incelenmiştir. İO prosesi ile
seyreltilmiş deniz suyu MD
proseste kullanıldığında,
proses daha yüksek su
akısıyla işletilmiştir. İO/MD
sistemi tatlı kaynak sularıyla
beslendiğinde, birim su
arıtma maliyeti ve
fayda/maliyet oranının,
ortalama % 27 seviyesinde
iyileştirilebildiği
belirlenmiştir. Ancak, sistem
arıtılmış evsel sularla
beslendiğinde, herhangi bir
ekonomik iyileşmenin elde
edilemeyeceği tespit
edilmiştir. Sonuçta
görülmüştür ki; MD prosesi,
seyreltme amaçlı harici tatlı
su kaynağı kullanılan İO
prosesle birleştirilerek,
denize deşarj konsantre
akım üretilmeksizin, sahada
tekno-ekonomik olarak
başarıyla uygulanabilir deniz
suyundan içme suyu eldesi
gerçekleştirilebilmektedir.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
İleri Su Arıtma Teknolojileri, Evsel ve Endüstriyel Su Geri
Kazanımı, Su Kalitesi Yönetimi, Membran Konsantreleri
Yönetimi, Nano ölçekte Taşınım ve Modelleme, Bilimsel
Araştırma Teknikleri.

İLERİ OSMOZ/DİREKT TEMAS MEMBRAN DİSTİLASYON
BÜTÜNLEŞİK MEMBRAN SİSTEMİ İLE DENİZ SUYUNDAN İÇME
SUYU ELDESİNİN TEKNOEKONOMİK ANALİZİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2012 / 2015
Süresi
: 33 Ay
Bütçesi
: 329.040 TL

Amaçlar
 Bu projenin amacı, ileri osmoz/direkt
temas
membran
distilasyon
(İO/DTMD) bütünleşik sistemi ile, bir
yandan denize geri deşarj konsantre
deniz suyu akımı üretmeksizin deniz
suyundan
içme
suyu
eldesini
gerçekleştirmek, diğer yandan da
DTMD
prosesi
tek
başına
uygulandığındaki birim içme suyu
arıtma maliyetlerini azaltarak sahada
tekno-ekonomik olarak uygulanabilir
deniz suyu desalinasyon sistemleri
geliştirmektir.

Hedeflenen Çıktılar
 1.Deniz suyundan içme suyu üretiminde
konsantre atık üretmeksizin yenilikçi ileri
osmoz (İO) ve direkt temas membran
distilasyon (DTMD) membran proseslerini
kullanmak
 2.Deniz suyu desalinasyonuyla eşzamanlı
olarak, göl ve yeraltı sularından doğrudan
su temini yapmanın yanı sıra II. ve III.
evsel atık su arıtma çıkış sularından
ayrıca su geri kazanımı sağlamak
 3. Sürekli işletim şartları altında DTMD ve
entegre
membran
sistem
performanslarını belirlemek ve membran
kirlenme performanslarını karakterize
etmek
 4.Proses performansların kütle dengesi
simülasyonlarıyla
saha
ölçek
uygulamalara yönelik tekno-ekonomik
analizler gerçekleştirmek
 5.Geliştirilen MD entegre sistemlerin
yaygın kullanımı bilinen ters osmoza
kıyasla pratikte uygulanabilirlik esaslarını
ve sahada başarım seviyelerini ortaya
çıkarmak.

Arıtma sistemlerinde membran
proseslerinin kullanılmasındaki en
büyük sorun membran kirlenmesidir.
Son 20 yılda literatürde membran
sistemleri ile ilgili olarak birçok
çalışma yapılmıştır. Kirlenme,
membran yüzeyinin veya
gözeneklerinin askıda katı maddeler,
partiküler veya kolloidler tarafından
kontrolsüz bir şekilde tıkanmasıdır.
İçme suyu veya doğal sularda
kullanılan membran sistemlerinde,
kirlenmeye kolloidal maddeler sebep
olurken, atıksu arıtımında özellikle
aktif çamur sistemine entegre edilen
membran sistemlerinde (membran
biyoreaktör-MBR) kirlenmeye hem
bakteriyel hücreler hem de hücre
dışına salgılanan kolloidal maddeler
sebep olmaktadır. Nanoteknoloji
alanındaki gelişmelere bağlı olarak
membranların nanomateryal
ilavesiyle üretilmesi ve üretilen bu
membranların biyolojik sistemlerde
denenmesi bu projenin genel
amacını oluşturmaktadır. Şu ana
kadar yapılmış olan çalışmalardan
farklı olarak, değişik
nanomateryaller ile üretilen plaka
halindeki membranların kullanım
ömürleri uzun süreli (30-60-90 gün)
işletim şartlarında MBR sisteminde
belirlenmiş ve bunun yanında
kimyasal olarak temizlemeye karşı
olan dayanıklılıkları da tespit
edilmiştir. İlk olarak iki farklı
membran malzemesi için (polisülfon
(Psf) ve selüloz asetat (SA)) evre
dönüşüm (phase-inversion)
yöntemindeki parametreler optimize
edilmiştir. İkinci başlıkta, altı farklı
nanomateryal (gümüş (Ag),
alüminyum (Al), titanyum oksit
(TiO2), alüminyum oksit (Al2O3),
silikon dioksit-silika (SiO2) ve karbon
nanotüp(CNT)) ile membran
üretiminin optimum şartları
belirlenmiş ve klasik filtrasyon
sisteminde membranların
performansları test edilmiştir.
Deneylerin son aşamasında, klasik
filtrasyonda en yüksek performansı
göstermiş olan membranların sabit
akı modunda işletilen, lab-ölçekli
MBR sisteminde filtrasyon
performansları ve kimyasal
temizlemeye karşı olan
dayanıklılıkları tespit edilmiştir.
İkinci ve üçüncü aşamada çamurda
ve membran yüzeyinde yapılan FISH
tekniği ile tür analizi ve CLSM
(konfokal lazer mikroskop) ölçümü
ile SMP, EPS içeriklerinin tespit
edilmesi, membrandaki
nanomateryal ile bakteri arasındaki
mekanizma aydınlatılmıştır.

Doç. Dr.
Derya Yüksel İMER

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Membran prosesler, nanoteknoloji,
membran üretimi, membran biyoreaktör (MBR) teknolojileri

BİYOKİRLENMEYE DİRENÇLİ NANOMATERYALLER İLE
ÜRETİLEN POLİMERİK MEMBRANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE
MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERDE UYGULANMASI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2012 / 2014
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 261.964 TL

Amaçlar
 Nanomateryaller
(nanoparçacık
ve
nanotüp)
ile
üretilmiş
polimerik
membranların biyolojik kirlenmeye karşı
olan dirençlerinin belirlenmesi,
 Nanomateryalli membranların üretim
optimizasyonu, model çözeltiler ile
filtrasyon performanslarının belirlenmesi
ve gerçek aktif çamur ortamında uzun
süreyle
kullanılabilirliklerinin
tespit
edilmesi,
 Proje sonucunda, MBR sistemlerinde
kullanılmak
üzere
yeni
membran
malzemelerinin başarıyla üretimi ve
optimizasyon
çalışmalarının
sonuçlanması.

Hedeflenen Çıktılar
 Bu projede, üretimi gerçekleştirilen
yeni
nesil
nanomateryalli
membranlar,
biyolojik
olarak
kirlenme
problemini
kaynağında
çözmüştür.
 Membranların direkt amaca yönelik
olarak üretilmesi özellikle MBR
sistemlerinde, ilerde çıkabilecek
sorunları da minimuma indirecektir.
 Çevre
mühendisliği
alanında
membran sistemlerinin kullanıldığı
çalışmalarda,
yurtdışından
ithal
edilen, temini uzun süren ve maliyeti
yüksek ticari membranlar yerine
laboratuarda
istenilen
özellikte
membranların
üretimi
yaygınlaşacaktır.
 Membran üretimi ile ilgili yapılacak
olan bu çalışmalar arttıkça membran
temini konusunda yurtdışına olan
bağımlılık da azalacaktır.

Doç. Dr.
Ebubekir YÜKSEL
Filtrasyon, içmesuyu
arıtımında askıdaki maddeleri
uzaklaştırmak, bulanıklığı
gidermek, okside olmuş demir
ve manganı tutmak,
amonyumu okside etmek,
mikroorganizmaları büyük
oranda gidermek gibi çok ve
çeşitli gayelerle kullanılan ve
içme suyu tesislerinin kalbi
olarak kabul edilen bir arıtma
etotudur. Ayrıca, filtrasyon
işleminden önce birçok
fizikokimyasal proses
kullanılmakta ve bu
fizikokimyasal prosesler
filtrasyona, su kalitesine
doğrudan veya dolaylı etki
yapmaktadır. Bu projenin
hedefi direkt filtrasyon
öncesinde uygulanacak önozonlama işleminin
koagülasyona ve filtrasyona
(filtre çıkışı su kalitesine ve
yük kayıplarına) olan
etkilerinin araştırılmasıdır.
Ön-ozonlamanın koagülasyona
etkileri literatürde genellikle
jar test prosedürü veya
laboratuar ölçekli çalışmalarla
araştırılmıştır. Direkt
filtrasyon tesislerinde ön
ozonlama-yumaklaştırıcı
etkileşimleri ve bu
etkileşimlerin yumaklaştırıcıın
cinsine (alum, demir, polimer,
vs.) bağlılığı sistematik bir
şekilde ve yeterli bir düzeyde
çalışılmamıştır. Bu çalışma ile
bir pilot tesis kurularak
koagülasyondan önce ön
ozonlamanın direkt filtrasyona
etkileri detaylı bir şekilde
araştırılmış; aynı koşullar
altında farklı
umaklaştırıcıların (alum ve
demir klorür) kullanımı ve
dozajların değiştirilmesi gibi
uygulamaların prosese
etkilerinin ne şekilde olacağı
ortaya koyulmuştur.
Tamamlanan proje sonrasında
3 uluslararası makale, 2 ulusal
sempozyum bildirisi
yayımlanmış, proje konusu ile
ilgili 3 yüksek lisans tezi
tamamlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: İçme Suyu Arıtımı, atık su Arıtımı, Membran
Prosesler, atık su Arıtımında Elektrokimyasal
YöntemlerCoğrafi Bilgi Sistemleri

DİREKT FİLTRASYONDA ÖN-OZONLAMA KOAGÜLASYON
ETKİLEŞİMLERİNİN SU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2005/ 2008
Süresi
: 36 Ay
Bütçesi
: 100.000 TL

Amaçlar
 Ülkemizde büyük şehirler dışında içmesuyu
arıtımı problemi vardır ve bu problem
gittikçe büyümektedir. Önerilen bu çalışma,
bir arıtma tesisinin proses olarak tüm
adımlarını içermektedir. Bu çalışma ile;
 Filtrasyon öncesi ön ozonlama süresi ve
miktarının filtre çıkış suyu kalitesine etkisi,
 Alum, demir veya farklı polielektrolit
kullanımının filtraston süresi ve geri yıkama
sıklığına etkisi,
 Ön ozonlama ile kimyasal kullanımında teknik
ve ekonomik yönden en uygun kombinasyonun
bulunması hedeflenmiştir.

Hedeflenen Çıktılar
 Polielektrolitin (PE) tek başına
yumaklaştırıcı olarak kullanıldığı
deneylerde PE’nin kesikli olarak
dozlanması yük kaybını azaltarak
filtre ömrünü uzatmış, su kalitesini
iyileştirmiş, ekonomik olarak da PE
tüketimini yarı yarıya azaltmıştır.
 Havalandırma ile karşılaştırıldığında
ön ozonlamanın genel olarak filtre
işletme süresini etkilemediği ancak
çıkış suyu kalitesini iyileştirdiği
söylenebilir.
 Filtre işletme süresi ve parçacık
giderimi bakımından alum ve
demir klorür arasında fark
gözlenmezken bulanıklık
gideriminde alum daha avantajlı
bulunmuştur.

Su Veri Tabanı (SVT)
projesi için TÜBİTAK
finansör, GYTE ve
Bahçeşehir Üniversitesi
geliştirici, DSİ Müşteri
Kurum olarak sözleşme
imzalamışlardır.SVT
Projesi 2008 yılı sonunda
tamamlanmış olup,
rojede; Etüd ve Plan
Dairesi, Jeoteknik
Hizmetler ve YAS
Dairesi, İşletme ve
Bakım Dairesi ve
Teknoloji Dairesi yer
almıştır.
Projeye öngörülen finans
tutarı 6,5 milyon TL olup
5,8 milyon TL
harcanmıştır. 30.12.2008
tarihinde Proje Sonuçları
uygulama Planı (PSUP)
TÜBİTAK’a gönderilmiştir
(http://svtbilgi.dsi.gov.t
r/Sorgu.aspx). Projenin
sonuçlandığına dair
TÜBİTAK’tan 2009 Mart
ayında
bilgilendirme yazısı
gelmiştir.
DSİ-SVT

1- Hidrometrik verileri,
(yağış, sıcaklık, seviye,
debi, vb)
2- Yeraltı Suyu verilerini,
3- Su Kalitesi verilerini
istasyon bazında, belli
zaman aralıklarında
saklamakta,
sorgulamakta ve
kullanıcıların
hizmetine çeşitli
raporlar aracılığı ile
sunmaktadır.

Doç. Dr.
Ebubekir YÜKSEL

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: İçme Suyu Arıtımı, atık su Arıtımı, Membran
Prosesler, atık su Arıtımında Elektrokimyasal
YöntemlerCoğrafi Bilgi Sistemleri

DEVLET SU İŞLERİ SU VERİ TABANI PROJESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2006/ 2008
Süresi
: 30 Ay
Bütçesi
: 607.500 TL

Amaçlar
 DSİ’nin kullandığı her türlü su kaynağına ait
ölçme,
değerlendirme
ve
modelleme
çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin
saklanması,
raporlanması
ve
diğer
uygulamalarda kullanılmasıdır.
 Türkiye’nin yeraltı ve yüzey su kaynaklarından
toplanan su ile ilgili bütün verilerin (miktar,
kalite
vb);
Uydu/GPRS/GSM/Network
üzerinden merkezdeki su veri tabanında
tutularak hidrolik, hidrolojik, su miktarı ve su
kalitesi açısından değerlendirilmesi, hızlı ve
doğru veriye ulaşılması, verilerin bir merkezde
depolanması ve paylaşılması, hedeflenmiştir.

Hedeflenen Çıktılar
Proje sayesinde;

 Proje kapsamında geliştirilen
veritabanı ve bununla ilişkili iş
süreci uygulamaları, DSİ’nin
elinde mevcut bulunan su ile
ilgili tüm verilerin elektronik
ortama atılmasını ve
yönetimini sağlamakta, DSI’de
su verisi üreten tüm iş
süreçleri, DSİ Su Veri Tabanı
üzerinden online olarak
yürütülmekte ve bu veri
tabanı kullanılarak
analiz/raporlama yapılmakta
olup, istenildiğinde kurum içi
kurum dışı diğer uygulamalara
da girdi sağlanmaktadır.

Doğal organik maddeler (DOM); yüzeysel
ve yeraltı sularında bulunmakta olup,
farklı kimyasal yapı, bileşen ve
moleküler boyuta sahip bir dizi
bileşenlerden oluşmaktadır. Sularda
bulunan DOM’ lar, ekosistemde ve
mühendislik sistemlerindeki su kalitesi
üzerinde bir kısım olumsuz etkilere yol
açmaktadır. DOM’ ların sularda
kirleticilerin taşınması, estetik bakımdan
renge neden olmaları ve ışık
geçirgenliğini azaltmak gibi istenmeyen
etkileri bulunmaktadır. Sonuç olarak,
sulardaki DOM’un varlığı içme suyu
arıtma işlemlerinde birçok probleme
neden olmaktadır. Örneğin, DOM
bileşikleri suların koagülasyon ve
oksidasyonunda kimyasal madde
sarfiyatını artırır, filtre ömrünü kısaltır,
suya renk verir ve şebeke sistemlerinde
bakterilerin tekrar büyümesine neden
olur ve mutajenik ve kanserojenik
olmalarından şüphelenilen dezenfeksiyon
yan ürünlerini (DYÜ) oluşturur.
Sulardan DOM’ ların gideriminde
koagülasyon/flokülasyon, adsorpsiyon,
iyon değişimi, membran filtrasyon ve
oksidasyon gibi prosesler
kullanılmaktadır. Bu mevcut proseslerin
DOM gideriminde yetersiz kalmasından
dolayı alternatif arıtım yöntemleri
araştırılmalıdır. Son yıllarda bu amaçla
elektrokoagülasyon (EC) prosesi üzerinde
bir takım çalışmalar yapılmaktadır.
Çalışmalar EC prosesi ile su arıtımında iyi
bir verim elde edildiğini ortaya
koymaktadır. Kimyasal koagülasyonun
aksine EC prosesi ile arıtılmış suda sülfat,
klorür gibi ikincil kirleticilerin
oluşmaması, az miktarda çamur üretimi,
arıtım tesisinin işletme kolaylığı gibi
avantajlara sahiptir. Bu nedenle, EC
prosesinin DOM gideriminde etkili bir
metot olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat
etkili bir DOM giderimi için arıtım proses
koşullarının (DOM konsantrasyonu, pH,
akım yoğunluğu, işletme süresi,
iletkenlik, elektrot türü, vb.) çok iyi
optimize edilmesi gerekmektedir.
Bu projede, EC prosesi ile yüzeysel
sulardan DOM giderimi araştırılmıştır. EC
prosesinin işletim zorluklarını ortadan
kaldırmak amacıyla anot elektrot olarak
demir ve alüminyum bilye elektrotlar
kullanılmıştır. Önemli parametrelerin
arıtım verimi üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Yüzey yanıt metotu (YYM)
kullanılarak bu parametelerin proses
üzerindeki etkisi ve optimum şartlar
saptanmıştır. Yüksek performanslı boyutçıkarım kromatografisi (HPSEC)
yönteminin kullanıldığı karakterizasyon
çalışması ile EC prosesinde hangi DOM
türünün etkin olarak giderildiği tespit
edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile içme
suyu kalitesini artıran, ikincil bir atık
oluşturmayan EC prosesinin optimum
şartları saptanmış, diğer arıtım
proseslerine alternatif bir yöntem olarak
kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.

Dr.
Feride ULU KAÇ

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Elektrokimyasal Prosesler,
İçme suyu ve Endüstriyel atık su arıtımı.

ELEKTROKOAGULASYON PROSESİ İLE YÜZEY SULARINDA DOĞAL
ORGANİK MADDELERİN GİDERİM OPTİMİZASYONU VE GİDERİM
MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2013 / 2014
Süresi
: 1 Yıl
Bütçesi
: 29.000 TL

Amaçlar
 1. DOM giderimi için yenilikçi bir reaktör
ve elektrot konfigürasyonu geliştirmek,

 2. YYM ile pH, akım yoğunluğu, EK proses
zamanı, DOM konsantrasyonu gibi proses
şartlarının optimizasyonu,
 3. EK
prosesi
boyunca, DOM’un
moleküler boyut dağılımının boyutçıkarım kromatografisi ile belirlenmesi
ve böylelikle arıtım performansının
anlaşılması.

Hedeflenen Çıktılar
 1. DOM’un giderim mekanizması ve
yapısının aydınlatılması

 2. Literatürde EK prosesi ile DOM’un
gideriminin ayrıntlı olarak anlaşılması
 3. Optimize edilmiş EK prosesinin
içme suyu arıtım tesisine eklenerek
daha kaliteli içme suyu elde etmek

Dr.
Elif İNCE ŞENTÜRK
Projenizin kısa özeti: Nitroaromatik,
nitro-heterosiklik
bileşikler ve diğer bazı azot içeren
yapılar mühimmat (patlayıcı),
pestisit, plastik, boya, ilaç ve
petrol endüstrisinde hammadde
olarak kullanılmakta veya ürün
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu
bileşiklerin üretimi, taşınması ve
kullanımı
sonucunda
ciddi
çevresel problemler oluşmaktadır.
Dolayısıyla, bu bileşikleri içeren
atık suların arıtılması oldukça
önemlidir. Bu çalışma kapsamında
ultrases
destekli
anaerobik
membran
biyoreaktör
ile
mühimmat endüstrisi atık sularının
arıtılması araştırılmıştır. Sistem
performansını etkileyecek çok
sayıda değişken olduğu için
değişkenlerin sistem üzerinde
etkilerinin ortaya konabilmesi için
güvenilir
kantitatif
sonuçlar
çıkararak yorumlar yapabilmek ve
sistemi optimize edebilmek için
“istatistiksel deney planlama”
metodu uygulanmıştır. Anaerobik
kültüre farklı frekanslarda (20,
40, 60, 100, 200, 400 ve 800 kHz)
ultrases
uygulanarak
mikroorganizmalar üzerinde en az
olumsuz etkinin meydana geldiği
frekanslar tespit edilmiştir. Daha
sonra seçilen ultrases frekansına
(20 ve 800 kHz) sahip anaerobik
membran biyoreaktörler farklı güç
yoğunluğunda (0.8, 5.4 ve10.0
W/L), farklı uygulama süresinde
(5.0, 12.5 ve 20.0 dakika) ve
farklı peryotlarda (8, 16 ve 24
saat)
çalıştırılmıştır.
Herbir
çalışma koşulları için reaktörlerin
mühimmat endüstrisi atık suyunda
bulunan TNT, RDX ve HMX
giderme
performansları
değerlendirilmiştir. Elde edilen
sonuçlara
göre
sistem
modellemesi ve optimizasyonu
yapılmıştır.
Ayrıca
ultrases
uygulamasının
EPS
ve
SMP
konsantrasyon
değişimleri
ile
granül boyut dağılımı üzerine
etkisi incelenmiştir. Farklı ultrases
uygulaması için reaktörler kararlı
hale ulaştıktan sonra membran
tıkanma
modelleri
(Standart
tıkanma,
Gözenek
tıkanması,
Yüzeyde kısmi tıkanma ve Kek
filtrasyonu) elde edilen basınç
değerlerine uygulanmıştır. Ayrıca
her bir reaktör içinde bulunan
mikroorganizmaların
tür
tanımlaması
yapılmıştır.
Son
olarak sessiz anaerobik membran
biyoreaktör ve sono anaerobik
membran biyoreaktör (20 kHz)’de
TNT’nin,
RDX’in
ve
HMX’in
biyodegredasyonu için “Haldane
kinetik model” uygulanmıştır.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Biyoteknolojik Uygulamalar-Anaerobik Arıtma;
Elektrokimyasal Arıtma; İyon Değiştirme; Adsorpsiyon

NİTRO-AROMATİK VE NİTRO-HETEROSİKLİK ORGANİK
KİRLETİCİLERİN ULTRASES DESTEKLİ ANAEROBİK MEMBRAN
BİYOREAKTÖRDE ARITIMI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2011 / 2013
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 297.379 TL

Amaçlar
 Rekalsitrant ve toksik nitro-aromatik ve
nitro-heterosiklik yapıda bileşikler içeren
mühimmat endüstrisi atık sularının
“ultrases destekli anaerobik batık
membran biyoreaktör”de parçalanma
veriminin incelenmesi,
 Nitro-aromatik
ve
nitro-heterosiklik
bileşikler için en iyi parçalanma verimi
ve mikroorganizmaların en az zarar
gördüğü frekansları tespit etmek,
 Ultrasesin biyoaktivite üzerine etkisi
ortaya koymak,
 Membran
kirliliğinde
hücre
dışı
enzimlerin etkisini belirlemek,
 Konu ile ilgili yeni çalışmalara ışık
tutmak

Hedeflenen Çıktılar
 Nitro-aromatik ve nitro-heterosiklik
bileşikler için en iyi parçalanma verimi
ve mikroorganizmaların en az zarar
gördüğü frekanslar tespit edildi,
 Membran
kirliliğinde
hücre
dışı
enzimlerin etkisi belirlendi,
 Ultrasesin biyoaktivite üzerine etkisi
ortaya konuldu,
 2 adet yüksek lisans tezi yaptırıldı,
 2 adet ulusal sözlü bildiri yapıldı,
 1 adet ulusal poster sunum yapıldı,
 2
adet
uluslararası
makale
(incelemede)

Prof. Dr.
Güleda ENGİN

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Membran Biyoreaktörler ile Atıksu Arıtımı
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi
Havza Yönetimi
Biyolojik Nütrient Giderimi

AKDENİZ HAVZALARININ HİDROLOJİSİ ÜZERİNDE İKLİME BAĞLI
DEĞİŞİKLİKLER - ENTEGRE İZLEME VE MODELLEME SİSTEMİ İLE
RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE BELİRSİZLİĞİN AZALTILMASI
Destekleyen Kurum: AB
Başlangıç/Bitiş T. : 2010 / 2014
Süresi
: 48 Ay
Bütçesi
: 3.000.000 €

Amaçlar
 İleri düzey coğrafi arazi izleme
teknikleri
 Uzaktan
algılama
analizleri
ve
erişimleri
 Entegre hidrolojik modelleme
 İklim
değişikliği
etki
değerlendirmesinde
mevcut
belirsizliklerin azaltılması

Hedeflenen Çıktılar
 Yerel ölçekli iklim modellerinin
üretimi
 İklim
değişikliğinin
seçilen
su
havzaları üzerindeki etkilerin tespiti
 Havza bazında iklim değişikliğinin
değerlendirilmesine
yönelik
modelleme ve izleme önerileri
 Sonuçların yerel ölçekte tarım ve su
kaynakları
ile
ilgili
paydaşlara
sunumu
Mean Annual Temperature in Izmit Bay (°C)
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Proje konsorsiyumu, iklim
değişikliği analizindeki
mevcut belirsizlikleri
azaltmak ve entegre bir
kantitatif risk ve hassasiyet
değerlendirme aracı
geliştirmek üzere. yenilikçi
arazi izleme içerikleri,
uzaktan algılama
teknikleri, entegre
hidrolojik (ve biyofiziksel)
modelleme ve sosyo
ekonomik faktör analizleri
içeren bir kombinasyonu
kullanacaktır. Bununla
birlikte, bütün bunlar
uygulanabilir bir su
kaynakları yönetim
enstrümanı tasarlanması ve
iklim değişikliği altında
uygun tarım
uygulamalarının seçilmesi
için gerekli bilgiyi
sağlayacaktır. Entegre risk
ve hassasiyet analiz aracı
anlaşmazlıkların sebep
olduğu eylemlerin (örneğin
göç vb.) değerlendirmesine
de olanak verecektir.
Geliştirilen modeller, yeni
değerlendirme araçları ve
bunların sonuçları mevcut
metotlara karşı
değerlendirilecektir.
Gelişmeler paydaşlara ve
karar vericilere açık,
anlaşılması kolay bir
şekilde, yeni bulguları
bölgelerindeki su
kaynakları ve tarımsal
yönetim girişimlerinde
uygulamalarının yanı sıra
potansiyel anlaşmazlıkların
azaltılmasına yönelik
mekanizmaların dizaynın
da kullanmaya olanak
verecek şekilde
aktarılacaktır.

Year

Doç. Dr.
Hatice İNAN

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

İlgi Alanları: İçme suyu ve atık su arıtımı: Elektrokimyasal,
prosesler, fotokatalitik oksidasyon, ozonlama, biyofiltrasyon, iyon
değişimi/adsorpsiyon
prosesleri
(aktif
karbon,
zeolit),
Dezenfeksiyon yan ürünleri ,Azot, fosfor, gri su, sarı su ve zeytin
kara suyu arıtımı

Türkiye, yıllık ortalama 120
bin ton zeytinyağı
üretimiyle dünyada beşinci
büyük üretici
konumundadır ve toplam
dünya zeytinyağı
üretiminin %5’ini
karşılamaktadır.
Zeytinyağı üretimi sırasında
oluşan karasu, evsel atık
sularla karşılaştırıldığında
yaklaşık 230 kat daha fazla
kirlilik yüküne sahiptir.
Karasuyun kanalizasyon
sistemine veya alıcı
ortamlara deşarjı çevre
aşısından büyük tehdit
oluşturması nedeniyle
mutlaka arıtıldıktan sonra
alıcı ortama verilmesi
müsade edilebir. Karasuyun
içerisinde bulunan uzun
zincirli yağ asitleri ve siyah
rengi veren fitotoksik
fenolik bileşikler arıtımı
zorlaştırmakla birlikte aynı
zamanda insan sağlığı için
de faydalı antioksidant
özellikleri olan değerli
bileşiklerdir.
Bu proje ile zeytin
karasuyu içerisinde yüksek
oranda bulunan bu
bileşiklerin geri
kazanımıyla; hem atıktan
değerli ham madde
kazanımı sağlanmış ve hem
de karasuyun kirlilik gücü
azaltılarak biyolojik,
kimyasal vb. yöntemlerle
arıtımının kolaylaşması
sağlanmıştır.

POLİFENOLLERİN ELEKTROKOAGÜLASYON PROSESİ
İLE ZEYTİN KARASUYUNDAN GERİ KAZANIMI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2012 / 2013
Süresi
: 12 Ay
Bütçesi
: 24.925 TL

Amaçlar
 1 Zeytin kara suyu içerisindeki
antioksidant özellikli fenolik
bileşiklerin konsantre edilerek
toplanması ve kara suyu
arıtımının sağlanabilirliği
2
Bu
bileşiklerin
kazanımının sağlanması

geri

 3 Geri kazanımı sağlanan
fenolik bileşiklerin antioksidant
kapasitesinin belirlenmesi

Hidroksitirosol

Vanilik asit

Tirosol

Gallik asit

Hedeflenen Çıktılar
 1 Çevredeki canlı yaşamı
için tehlike oluşturan
ancak gerçekte değerli bir
bileşikler olan fenoliklerin
geri kazanılabilirliği için
ucuz ve pratik olan
elektrokoagülasyon
ile
yapılabileceğinin ortaya
konması
 2 Prosesin
uygun
belirlenmesi

işletiminde
şartların

 3 Farklı şartlarda zeytin
kara suyundan kazanılan
fenolik
bileşiklerin
antioksidant değerlerinin
belirlenmesi
 4 Proses çıkış suyunun
biyolojik arıtılabilirliğinin
belirlenmesi

Doç. Dr.
H. Cengiz Yatmaz
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği

İlgi Alanları: : Fotokataliz, heterojen kataliz , hibrit ve ardışık
proseslerin atık su arıtımında kullanımı
Bu projede fotokatalitik
oksidasyon ve membran
distilasyonu hibrit
prosesinin tekstil
endüstrisinde yaygın olarak
kullanılan boyar madde
çözeltileri için (Reactive
Red 180 ve Reactive
Orange 16) arıtım
uygulaması incelenmiştir.
Fotokatalitik oksidasyonda
katalizör türleri olarak iki
tür yarı iletken (ZnO ve
TiO2) ve bunların karışımı
ve iki farklı tür dalga
boyunda ışıma yapan UVA
ve UVC lambalar
kullanılmıştır. Membran
distilasyon aşamasında her
iki prosesin hibrit tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Ön
aşamada 1 saat
fotokatalitik oksidasyon
prosesi çalıştırılmış ve
sonra membran distilasyon
ünitesi de devreye
sokularak farklı
sıcaklıklarda ve çeşitli
debilerde üniteden
oksidasyona tabi olmuş
çözelti geçirilmiştir.
Çözeltinin geçirildiği
tarafta sıcaklığın artması
ve distilatın toplandığı
tarafta ise düşürülmesi
durumunda distilasyon
ünitesindeki verimin arttığı
gözlenmiştir.

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDAKİ REAKTİF BOYAR
MADDELERİN FOTOKATALİTİK VE MEMBRAN DİSTİLASYON
HİBRİT PROSES İLE GİDERİLMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2012/ 2013
Süresi
: 12 Ay
Bütçesi
: 30.000 TL

Amaçlar
 1. Fotokatalitik proseslerin reaktif boyar
madde çözeltilerinin arıtımında bir ön
proses olarak uygulanması ve optimum
koşulların belirlenmesi
 2. Bu ön arıtımdan çıkan çözeltinin
membran distilasyonu ile ileri arıtımının
gerçekleştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar
Fotokataliz ve membran distilasyon
proseslerinin tekstil endüstrisi atık
sularının aktif arıtımında ardışık ve
hibrit kullanımının uygulanması

Prof. Dr.
Mehmet KOBYA
Doğal su kaynaklarında
arsenik (As) kirliliği,
Türkiye’nin yansıra tüm
dünyada karşılaşılan en
önemli çevresel
problemlerden biridir.
Arseniğin sağlık üzerine
olumsuz etkilerinden dolayı
2001 yılında Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) içme
sulardaki maksimum
arsenik konsantrasyonunu
(MCL), 50 mg/L’den 10
mg/L’ye düşürmüştür.
Bu çalışmada Fe ve Al bilye
anotların kullanıldığı yeni
bir elektrokoagülasyon (EC)
reaktörü ile sulardan As
giderimi üzerine değişken
etkileri deneysel tasarım
optimizasyonu ile (BoxBehnken) analiz edilmiştir.
ANOVA analizinde ise
yüksek R2 >0.85 ve Adj-R2
>0.80 değerleri
bulunmuştur. Fe ve Al
anotlar ile As(III) ve As(V)
giderimi üzerine özellikle
akım şiddeti (i), EC süresi
(tEC), hava debisi ve
reaktör anot yüksekliğinin
etkisi olduğu görülmüştür.
İstenen MCL’nin sağlanması
bakımından
değerlendirilecek olursa; Al
ve Fe anotlar ile As(V)
gideriminin As(III)’den daha
düşük tEC ve i değerlerin
de sağlandığını ortaya
koymuştur. Ayrıca Fe
anotların Al anotlardan
daha etkili olmasına
rağmen her iki anotta hem
As(III) ve hem de As(V)
giderim verimini istenen
değerlere düşürmektedir.
Sonuç olarak Fe ve Al bilye
anotların kullanıldığı EC
prosesi sulardan As
giderimi için alternatif bir
proses olarak düşünülebilir.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Endüstriyel Atıksu Arıtım Prosesleri, Sıvı
Membran Prosesleri, Elektrokimyasal Su Arıtım Prosesleri,
İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, İçme Suyu Arıtım Prosesleri

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULARDAN ARSENİK GİDERİMİ:
PROSES GELİŞTİRME VE PROSES OPTİMİZASYONU
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2012 /2014
Süresi
: 28 Ay
Bütçesi
: 202.525 TL

Amaçlar
 1.Sulardan As giderimi için etkin bir EC
prosesi geliştirmek (<10 mg/L As koşulunu
sağlayan)
 2. Fe ve Al bilye anotların kullanıldığı bir
EC reaktörü tasarlamak
 3. Tasarlanan proseste As giderim verimi
üzerine işletme ve proses değişken
etkilerinin
modellenmesi
ve
optimizasyonu
 4.Sulardaki arsenik türlerine (As(V) ve
As(III)) göre EC prosesinin optimizasyonu
 5. Sudaki bazı anyon ve katyonların As
giderimi
üzerine
etkilerinin
optimizasyonu
 6. As giderim için EC prosesinin farklı
koşullarda işletme maliyetinin analizi

Hedeflenen Çıktılar
 1. Fe ve Al bilye anotların kullanıldığı
EC reaktörü ile sulardan farklı
konsantrasyonlarda (10-1000 mg/L)
As(V) ve As(III) etkin bir şekilde
giderilmiştir.
 2. >%99.9 As(V) ve As(III) giderim
verimi için Fe ve Al bilye anotlar için
işletme maliyetleri (OC) 0.01-0.04
$/m3 ve 0.04-0.46 $/m3 olarak
hesaplanmıştır.
 3. Fe bilye anotların kullanıldığı yeni
tasarlanan
sabit
yatak
EC
reaktörünün sulardan As gideriminde
 Daha etkin olduğu görülmüştür.

 …

Şekil 1. Fe anotlar As(V) giderimi üzerine tEC ve i etkisi (200-1000 mg/L)
Proje Ekibi: Prof.Dr. Erhan Demirbaş, Prof.Dr. Yılmaz Yıldırım, Doç.Dr. M. Salim Öncel,
Doç.Dr. Abdurrahman Akyol, Proje no: 111Y103 TÜBİTAK-ÇAYDAG)

Prof. Dr.
Mehmet KOBYA
Bu çalışmada endüstriyel
atıksuların (tekstil
atıksuları ve kullanılmış
metal kesme sıvıları)
elektrokimyasal arıtım
proseslerinden
elektrokoagülasyon (EC) ile
arıtımı araştırılmıştır. EC
arıtım proses süresince
KOI, TOK, türbidite (NTU)
giderim verimleri ve pH,
iletkenlik, akım ve voltaj
değişimleri izlenmiştir. EC
proses verimi üzerine
elektrot tipi (Fe ve Al) ve
bağlantı şekli, başlangıç
pH, akım yoğunluğu,
işletme süresi ve atıksu
akış hızı gibi parametre
etkileri incelenmiştir.
Ayrıca elde edilen verilere
göre enerji ve elektrot
tüketimleri, ve işletme
maliyetleri hesaplanmıştır.
Çalışmanın birinci
aşamasında belirtilen
endüstriyel atıksuların bir
kesikli EC prosesi ile arıtımı
verimi üzerine ilgili
parametre etkileri, ikinci
aşamada ise KOI, TOK ve
türbidite giderim verimini
maksimize ve işletme
maliyetini minimize edecek
şekilde optimizasyon
çalışmaları yapılmıştır.
Daha sonra ise sürekli akış
EC prosesi ile söz konusu
endüstriyel atıksuların
arıtımı gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen verilerin tekstil
ve kullanılmış metal kesme
sıvılarının arıtımında (KOI,
TOK ve türbidite giderim
verim ve işletme maliyet
değerlerine göre) EC
prosesinin etkili ve
uygulanabilir bir proses
olduğunu göstermiştir.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Endüstriyel Atıksu Arıtım Prosesleri, Sıvı
Membran Prosesleri, Elektrokimyasal Su Arıtım Prosesleri,
İleri Atıksu Arıtım Prosesleri, İçme Suyu Arıtım Prosesleri

ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI İÇİN
ELEKTROKİMYASAL REAKTÖR GELİŞTİRİLMESİ
Destekleyen Kurum:TÜBİTAK
CAYDAG
Başlangıç/Bitiş T. : 2005/2008
Süresi
: 36 Ay
Bütçesi
: 133210 TL

Amaçlar
 Endüstriyel atıksuların EC prosesi ile
arıtılabilirliğinin gösterilmesi
 EC prosesinin etkili ve uygulanabilir bir proses
olması

Kesikli EC Proses Deney Düzeneği

Hedeflenen Çıktılar
 EC prosesinin metal kesme ve endüstriyel
atıksuları için uygun bir arıtma tekniği
olması.

Doç. Dr.
Mehmet Salim ÖNCEL

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: Katı Atık, Toprak Kirliliği, Çevre Jeokimyası

Ülkemizde etkin bir
tehlikeli atık yönetim
sistemi oluşturulabilmesi
için, öncelikle üretilen
tehlikeli atıkların
miktarlarının, bunların
coğrafi dağılımları ile
birlikte niteliklerinin tespit
edilmesi ve buna göre yasal
düzenlemeler ile uyumlu
en uygun bertaraf
yönteminin belirlenmesi
gerekmektedir. Ülkemizde
halen yürütülen Avrupa
Birliği (AB) uyum
çalışmalarında; üretilen
tehlikeli atıkların
bertarafına yönelik yatırım
planlaması yapılmakta ve
AB Tehlikeli Atık Direktifi
ile uyum için belirli
kapasitelerde yakma ve
depolama tesisleri
önerilmektedir.

TÜRKİYE'DE AB ÇEVRE MEVZUATI İLE UYUMLU
TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2009/ 2013
Süresi
: 48 Ay
Bütçesi
: 523 320 TL

Amaçlar

1. Ülkemizde, atık üretimi açısından öncelikli 4
bölgede (Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz)
tehlikeli atıkların bir envanterinin çıkarılması,
2. Tehlikeli atıkların bu bölgelerde sektörel
dağılımının belirlenmesi,
Bu atıklar için ülkemiz koşullarında en uygun
bertaraf yönteminin, AB mevzuatı ile uyumlu bir atık
yönetim sistemi yaklaşımı çerçevesinde belirlenmesi,
3. Tehlikeli atık üretimi açısından öncelikli sektörler  Tehlikeli atıkların AB uyumu
çerçevesinde
düzenlenmiş
için, tehlikeli atık üretim faktörlerinin belirlenmesi,
yönetmeliklere
uygun
ve daha da
ve bu sektörlerde söz konusu olan proses
alternatifleri için atık önleme, azaltma ve bertaraf
önemlisi en etkin ve en ekonomik
seçeneklerinin araştırılması ve
şekilde bertarafının sağlanmasına
4.Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) ve yerel örgütleri
katkıda bulunmak, ya da bunu
tarafından
kullanılabilecek
ve
sürekli
sağlayacak temel altyapı verisini
güncellenebilir, bir tehlikeli atık bilgi sistemi
sağlamaktır
geliştirilmesi

Hedeflenen Çıktılar

Prof. Dr.
Melek Özkan

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji,
Lignoselülozik biyoetanol üretimi , biyofilm giderimi
Kandaki laktatın
miktarındaki artış çeşitli
patolojik durumların (şok,
solunum yetmezliği, kalp
ve karaciğer hastalıkları
gibi) göstergesi
olabilmektedir. Bu nedenle
daha basit, ucuz ve seçici
laktat sensörlerine duyulan
ihtiyaç devam etmektedir.
Laktat seviyesi çok
kullanışlı bir diyagnostik
araç olmasına rağmen
laktat ölçümü için gerekli
sürenin uzun olması acil
kararlar alınması gerektiği
zamanlarda problem
yaratmaktadır. Termofilik
mikroorganizmalardan izole
edilen doğal sıcağa
dayanıklı enzimler yapısal
olarak daha kararlı ve
dayanıklıdırlar. Ayrıca
enzimatik reaksiyonların
birçoğu yüksek
sıcaklıklarda difüzyon ve
kataliz termodinamiğinden
kaynaklanan avantajlardan
yararlanır. Dolayısıyla
sıcağa dayanıklı enzimler
biyosensör yapımında
kullanılabilecek ideal
proteinler olarak
görülmektedirler. Bu
projede kandaki laktat
miktarının daha hızlı ve
hassas tayin edilebilmesi
için Clostridium
thermocellum’dan
klonlanmış olduğumuz
optimum çalışma sıcaklığı
50 °C olan L-Laktat
dehidrogenaz enzimi
kullanılarak amperometrik
bir biyosensör geliştirilmesi
hedeflenmiştir.

SICAĞA DAYANIKLI (CLOSTRİDİUM THERMOCELLUM’DAN
KLONLANMIŞ LAKTAT DEHİDROGENAZ ENZİMİ
KULLANILARAK) LAKTAT BİYOSENSÖRÜ GELİŞTİRİLMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2006/ 2008
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 140.000 TL

Amaçlar

 Yüksek sıcaklıklara (50-60 C) dayanıklı bir
laktat biyosensörü geliştirilmesi. Sıcağa
dayanıklı bir biyosensörün daha dayanıklı ve
raf
ömrünün
daha
uzun
olması
beklenmektedir.
 Sıcağa dayanıklı bir biyosensörün yüksek
scaklıklarda
ölçüm
yapabilmesi
beklendiğinden çok daha hassas ve düşük
laktat konsantrasyonlarını ölçebilcek bir
laktat
biyosensörü
geliştirilmesi
beklenmetedir.

Hedeflenen Çıktılar
 Klonlanmış
sıcağa
dayanıklı
laktat dehidrogenaz enziminin
saf halde,
aktif formda ve
yüksek miktarda elde edilmesi
projenin ilk basamağı olmuştur.
 Klonlanmış ve saflaştırılmış bu
enzim
kullanılarak
oda
sıcaklığında
kararlılığını
koruyan ve yüksek sıcaklıklarda
ölçüm yapabilen bir çalışma
elektrodu geliştirilmiştir (Şekil).
 Geliştirilen laktat biyosensörü
kan serumunda yükselen laktat
konsantrasyonlarını
ölçebilmektedir.

Şekil: Sıcağa dayanıklı laktat biyosensörü ile
farklı sıcaklıklarda laktat ölçümü

Prof. Dr.
Melek Özkan
Özellikle taşımacılık
sektöründe en çok
kullanılan yakıt olan
petrolün çevre kirliğine
sebep olması, reservlerinin
sınırlı olması ve fiyatının
her geçen gün yükselmesi
yeni yakıt ve enerji
kaynaklarına duyulan
ihtiyacı artırmaktadır.
Fermentasyonla üretilen
etanol (biyoetanol)
özellikle taşımacılık
sektöründe benzin yerine
kullanılabilecek
yenilenebilir bir enerji
kaynağıdır. Biyoetanolün
petrol ile rekabetini
güçlendirmek için üretim
maliyetinin düşürülmesi
gerekmektedir. Sellüloz
içeren atık maddeleriden
etanol üretimi etanolün
ekonomik üretimi için
geliştirilmeye çalışılan en
önemli stratejilerden
biridir.
Termofilik, anaerobik bir
bakteri olan Clostridium
thermocellum’un
sellülolitik enzim sistemi
selülozu parçalayabilen
anaerobik bakteriler ve
funguslar için model teşkil
etmektedir. Bu projede
ardışık mikrobiyel sistemler
kullanılarak selülozik
atıklardan biyoetanol
üretimi gerçekleştirilecek
ve işlemin verimliliği
belirlenecektir. Bu
kapsamda selülozik atıkları
glukoz dimer ve
monomerlerine
dönüştürmek amacıyla
C.thermocellum bakterisi,
elde edilen glukozu
etanole dönüştürmek
amacıyla da maya
kullanılacaktır

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji,
Lignoselülozik biyoetanol üretimi , biyofilm giderimi

BİYOETANOL ÜRETİMİNDE SELÜLOZİK KATI ATIKLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2005/ 2008
Süresi
: 30 Ay
Bütçesi
: 160.000 TL

Amaçlar
 Selüloz içeren katı atıkların selülolitik
bakteri
C.
thermocelum
kullanarak
ekonomik bir şekilde kullanılabilir şekerlere
dönüştürülmesi. Elde edilen şekerin verimli
şekilde
fermentasyonla
biyoetanole
dönüştürülmesi, ve bu iki aşamalı mikrobyel
üretimin optimize edilmesi.
 Farklı selülozik atıkarın C. thermocellum
tarafından
parçalanma
durumlarının
belirlenmesi
ve
optimum
parçalanma
koşullarının belirlenmesi.

Şekil: İki aşamalı mikrobiyel proses ile selülozik
atıklardan biyoetanol üretimi

Hedeflenen Çıktılar
 Bu proje kapsamında yapılan
çalışmalar
sonucunda
C.
thermocellum’un
selülozik
atıkları parçalaması sonucu
üretilen
şekerlerin
%
19
oranında biyoetanole fermente
edilebildiği görülmüşütür.
 C. thermocellum’un saf selülozu
parçalama kapasitesinin yüksek
olmasına karşın buğay sapı gibi
lignoselülozik
atıkların
degredasyonunda
dışarıdan
enzim
ilavesine
ihtiyaç
duyulmuştur.
 Proses süresinin uzun olmasına
karşın,
C.
thermocellum
aktivitesi
ile
sağlanan
mikrobiyel
degredasyonun
tarımsal atıklardan biyoetanol
üretiminde kullanılan selülaz
enzim miktarını yaklaşık %14
oranında azaltabilecek ek bir
önişlem
metodu
olarak
kullanılabileceği saptanmıştır.

Prof. Dr.
Melek Özkan

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji,
Lignoselülozik biyoetanol üretimi , biyofilm giderimi
Sanayileşmenin doğal bir
sonucu olarak ağır metal
içerikli atıklar özellikle su
kaynaklarının tehlikeli
boyutlarda kirlenmesine
neden olmaktadır. Ağır
metaller besin zinciriyle
canlı dokularda birikerek
insan ve çevre sağlığını
olumsuz yönde etkilerler.
Ağır metallerin gideriminde
mekanik ve kimyasal
yöntemler kullanılmakla
birlikte bu yöntemlerin
yeterince ekonomik
olmayışı ve yüksek düzeyde
filtrasyon sağlamaması
nedeniyle son yıllarda
biyogiderim üzerindeki
çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Bu proje kapsamında
Kocaeli ili Darıca ilçesinde
bulunan metal işletme
endüstrileri civarından
alınan toprak
örneklerinden izole edilmiş
ve kesikli kültür
koşullarında biyogiderim
kapasiteleri belirlenmiş
olan bakterilerin metal
kaplama endüstrisi atık
sularında bulunabilecek
ağır metalleri giderme
kapasiteleri incelenecektir.
Bakteriler polimerik bir
malzemeye tutuklanarak
kesikli ve sürekli sistemde,
sentetik atık su da ve
fabrika çıkış suyunda ağır
metalleri giderme
kapasiteleri incelenmiştir.

METALE DİRENÇLİ YEREL BAKTERİYEL IZOLATLARIN AĞIR
METAL BİYOGİDERİM KAPASİTELERİNİN INCELENMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2011/ 2012
Süresi
: 12 Ay
Bütçesi
: 20.000 TL

Amaçlar
 16SrRNA dizi analizi ile N5a, N5b, N4c, N3a,
N1c and N1a olarak adlandırılan bakteriyel
izolatların karakterizasyonunun yapılması.
 Bakteriyel izolatların farklı ağır metaller
(nikel, krom ve çinko) ve ayrıca bakır ve
demir için biyogiderim kapasitelerinin
belirlenmesi.
 Tutuklamalı hücre reaktöründe sürekli
sistemde etkin bir ağır metal gideriminin
sağlanması.

Şekil: N4c suşu ile hücre tutuklamalı reaktörde
Ni+2 giderimi (akış hızı 1ml/dk)

Hedeflenen Çıktılar
 Poly HIPE olarak adlandırılan
polimerin bakteriyel izolatların
tutuklanması için uyumlu bir
polimer olduğu tespit edilmiştir.
 İzolatlar arasında sentetik ortamda
ve hücre tutuklamalı reaktörde E.
coli’ye benzerlik gösteren N4c
(Şekil),
metal
fabrikası
atıkçamurunda ise Enterecoccus
durans’a benzerlik gösteren N5b
yüksek giderim verimi sağlamıştır.

Prof. Dr.
Melek Özkan
Membran biyoreaktörler
(MBR) atık su arıtımı için
yaygın olarak
kullanılmaktadırlar.
MBR’lerde işletim sırasında
karşılaşılan en önemli
problemlerden birisi
membran kirlenmesi
(fouling) problemidir.
Membran kirlenmesi kısaca
atık sudaki
mikroorganizmaların
membran yüzeyine
yapışarak zamanla
membran yüzeyinde bir
biyofilm tabaka (kek
tabaka) oluşturmaları
şeklinde tanımlanabilir.
Membran kirlenmesi oluşan
kekin basınç sürücülü bu
sistemde sıkışarak porları
tıkaması, membran
geçirgenliğini azaltması
veya membran akısının
düşmesine, dolayısıyla
membran ömrünün
kısalmasına neden
olmaktadır. Kirlenmiş
membranlar çevreye zarar
veren bazı kimyasallar
kullanılarak veya fiziksel
bazı yöntemler kullanılarak
temizlenmektedir.
Bu proje kapsamında
problemin çözümü için
bakterileri tüketerek
beslenen Bdellovibrio
bacteriovorus türünün
kullanılacağı farklı bir
biyolojik yaklaşım
geliştirilmesi
hedeflenmiştir.
Bdellovibrio gram negatif
bakterilere saldırıp onları
tüketerek yaşayan gram
negatif avcı bir bakteri
cinsidir. Bu avcı bakterinin
membran yüzeyinde oluşan
kek tabakayı parçalayarak
kirlenme problemini
azaltacağı düşünülmüştür

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çalışma Alanları: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji,
Lignoselülozik biyoetanol üretimi , biyofilm giderimi

AVCI BAKTERİ BDELLOVİBRİO KULLANILARAK MEMBRAN
BİYOREAKTÖRLERDEKİ MEMBRAN KİRLENME PROBLEMİNİN
AZALTILMASI VE BAKTERİ POPULASYON PROFİLİ VE BİYOFİLM
OLUŞUMU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2012/ 2014
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 240.000 TL

Hedeflenen Çıktılar
 atık su arıtımında kullanılan
membranların kirlenme probleminin
azaltılması, Kimyasal temizleme
ajanlarının kullanımının kısıtlanması,
 atık su arıtımı sırasında membran
yüzeyinde oluşan biyofilm tabakadaki
mikroorganizmaların tanımlanması ve
biyofilmin karakterizasyonu
sayesinde uygun biyofilm temizleme
yöntemlerinin bulunması,
Avcı bakteri ile membranın temizlenmesi

Amaçlar
 Membran kirlenme problemine biyolojik
ve çevre dostu alternatif çözümler
üretilmesi,
 Biyofilm oluşumuna neden olan
mikrobiyel populasyonların incelenmesi,
 Avcı bakterilerin atıkçamur
bakterilerinin oluşturduğu biyofilm
tabakayı giderme kapasitesinin
belirlenmesi.

 Biyolojik biyofilm temizleme
yöntemlerinin uygulama
kapasitelerinin ortaya konması ve
kullanım alanlarının
yaygınlaştırılması.

Prof. Dr.
Mirat D. GÜROL

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Bu araştırma projesi
mikroalglerden biyodizel
üretim maliyetini düşürecek
yenilikçi (inovatif) teknoloji
ve yaklaşımların
araştırılmasına
odaklanmaktadır. Bu çalışma
üç aşamada
gerçekleştirilecektir: (1) Bu
aşamada temiz su ve sentetik
besinler yerine ikincil
(secondary) arıtımdan geçmiş
kentsel atık su kullanılacak ve
içeriğinde bulunan azot, fosfor
ve eser mineraller kullanılarak
alglerin büyüme hızı ve lipit
miktarları arttırılmaya
çalışılacaktır. Aynı zamanda
simbiyotik olarak büyütülen
ototrofik ve heterotrofik
mikroorganizmalar sayesinde
hem hücrelerin toplam lipit
miktarının arttırılması hem de
atık suyun daha da ileri
derecede arıtılması sağlanmış
olacaktır. Bu aşamada,
prosese karbondioksit
ilavesinin (termik
santrallerden çıkan baca
gazlarının etkisini taklit etmek
için) olası etkileri de
çalışılacaktır. (2) Bu aşamada
alg kütlesi ozonlanarak (ve
gerekirse sonikasyona da tabi
tutularak) hücresel lipitler
biyokütleden ayrıştırılacaktır.
Su yüzeyinde biriken lipit
yüzeyden sıyrılıp hegzan
ayrıştırılması işlemine tabi
tutulacaktır. (3) Bu aşamada
ayrıştırılan lipitten, tam bir
kuruluk gerektiren baz katalist
yerine kısmen kuru olan yağ
fazında asit katalist
kullanılarak
transesterifikasyon yardımıyla
biyodizel elde edilecektir.
Sonuçta, tüm bu yeniliklerin
mikroalglerden biyodizel
üretiminin maliyetini önemli
derecede azaltması
beklenmektedir.

Çalışma Alanı: Su Kirliliği Kontrol Teknolojileri, Su Kalitesi
Yönetimi, Ozonun Su, Hava ve Gıda Üzerinde Uygulamaları,
İleri Oksidasyon Metodları, Mikroalg Kaynaklı Biyoyakıt
Teknolojileri

MİKROALGLERDEN BİYODİZEL ÜRETİMİNDE YENİLİKÇİ
(INNOVATİVE) YAKLAŞIMLAR
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2010 / 2013
Süresi
: 36Ay
Bütçesi
: 435.760 TL

Amaçlar
 Bu proje önerisinin amacı, alg üretimi,
yağ hasatlaması ve yağın biyodizele
dönüştürülmesi
işlemlerinin
toplam
maliyetini düşürerek biyodizel fiyatını
diğer petrol türevi yakıtlarla ekonomik
olarak rekabet edebilecek düzeye
indirmek için izlenebilecek yenilikçi
yaklaşımları araştırmaktır.

Hedeflenen Çıktılar
 Mikroalgleri ikincil arıtımdan geçmiş
kentsel atık suyun içinde büyüterek atık
sudaki besinleri kullanmak ve ototrofik ve
heterotrofik
mikroorganizmaların
simbiyotik
olarak
büyütülmesi
ile
hücrelerin
toplam
yağ
miktarının
arttırılması
 Baca gazlarında bulunan karbondioksit
yardımı
ile
alg
büyüme
hızının
arttırılması.
 Alg büyümesi üzerinde çeşitli stres
yaratıcı faktörlerin (ışık, sıcaklık, besin
eksikliği, yüksek demir miktarı) etkileri
araştırılarak hızlı büyüyen ve yüksek
miktarda
yağ
biriktiren
şartların
belirlenmesi
 Alglerden yağ çıkartılmasının yanı sıra alg
hücrelerinin sudan ayrıştırılması için
sonikasyonlu ya da sonikasyonsuz ozon
kullanmaya dayanan yeni bir yöntem
ortaya çıkarılması
 Ozonlamadan
sonra
hegzan
ile
ekstraksiyona tabi tutulmuş yağlara
kurutma işlemini uygulamaksızın alg
lipitlerinin transesterifikasyonu ile daha
ucuza mal olacak bir proses ortaya
çıkarılması

Dr.
Murat Eyvaz

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği
Çalışma Alanları: Su ve atık su Arıtımında Elektrokimyasal
Yöntemler, İçme Suyu Arıtımı, Poröz Ortamlı Filtrasyon
Sistemlerinin Tasarımı ve İşletilmesi, Su ve atık su Arıtımında
Membran Prosesler, İleri Osmoz Membranı Üretimi ve
Uygulamaları, Membran Biyoreaktörler, Mikrokirletici Analizleri
Bu çalışmanın amacı,
yenilikçi İO membranlarının
üretilerek ve farklı proses
yaklaşımları denenerek, İOMBR’ın literatürde
bildirilen dezavantajlarının
kısmen ya da tamamen
ortadan kaldırılması,
ülkemiz şartlarında evsel
atık su arıtımında kullanımı
ve ürün suyunun ticari ve
zirai kullanım
potansiyelinin
belirlenmesidir. İleri osmoz
(İO) membranının MBR’da
kullanılması son yıllarda
büyük ilgi çekmektedir ve
literatürdeki verilere göre
İO-MBR ile organik karbon
%99 oranında
giderilebilirken, amonyum
azotu %98 oranında
giderilebilmektedir. Evsel
ve endüstriyel faaliyetlerin
su kaynaklarını hızla
tükettiği günümüzde İOMBR prosesinden elde
edilen yüksek kaliteli su,
alternatif bir su kaynağı
oluşturmaktadır.

YÜKSEK PERFORMANSLI İLERİ OSMOZ MEMBRANI ÜRETİMİ VE
BU MEMBRANLAR İLE GERÇEK ATIK SU ARITIM
PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2014 / 2016
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 491.145 TL.

Amaçlar
 Yenilikçi ileri osmoz membranlarının
üretimi ve bu membranların evsel atık su
arıtımında uygulanması,
 Yenilikçi
ileri
osmoz
membran
biyoreaktör (İO-MBR) prosesinin test
edilip performansının ortaya konulması,
 İO-MBR ürün suyunun ticari ve zirai
kullanım potansiyelinin belirlenmesidir.

Hedeflenen Çıktılar
 Dünyada ticarileşmeye başlamasına
karşın
ülkemizde
ileri
osmoz
membranı üretimi üzerine herhangi
bir çalışma yoktur. Bu sebeple 2 tip;
tübüler
nanofiber
ve
halloysit
nanopartikül içeren hollow fiber ileri
osmoz
membranın
üretimi
hedeflenmektedir.
 Performansı uygun görülen membran
seçilerek evsel atık su arıtımına
uygulanacaktır. Dahili ve harici
olmak üzere 2 farklı konfigürasyonda
denemeler yapılacaktır. Hem ileri
osmoz
prosesinin
ülkemiz
koşullarında kullanımı araştırılmış
olacak hem de mevcut MBR
sistemlerinin ürün suyu kalitelerinin
iyileştirilebilmesi
araştırılmış
olacaktır.
 Ürün suyunun temel karakteristikleri
belirlenecek ve zirai ve/veya ticari
kullanımı için gereken su kaliteleri
ile
karşılaştırılacaktır.
Yapılacak
çalışma ile ülkemizin alternatif su
kaynakları envanterine yeni bir veri
girdisi yapılması hedeflenmektedir.
Böylece
geleceğe
yönelik
su
stratejilerinin oluşturulmasında yeni
bir kaynak oluşturulmuş olacaktır.

Prof. Dr.
Nihal BEKTAŞ

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: atık su arıtımda fizikokimyasal yöntemler
(adsorpsiyon, elektrokoagülasyon, İOP), katı atık yönetimi
(kentsel, endüstriyel, ambalaj, inşaat, lastik), su ve atık su
ölçümünde elektroforetik yöntemler, temiz üretim
Bu çalışmanın amacı, su ve
atık su analizleri için, nano
kanal boyutlu analiz kitlerini
oluşturulup miniaturized
planar polimerik ayrıştırma
ünitesinde analiz edilmesi
olarak hedeflenmiştir. Bu
amaçla mikro ölçekli
ayrıştırma ünitesisin
oluşturulmuş, bilgisayar
kontrollü laboratuar
düzenekleri kurulmuştur.
Sistem daha sonra boyar
maddelerin ayrıştırılması ile
test edilmiştir.

SU VE ATIK SU ANALİZLERİ İÇİN NANO BOYUTLU ANALİZ
KİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2006 / 2008
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 119.600 TL

Hedeflenen Çıktılar

Amaçlar
 Mikro ölçekli elektroforetik
sistemi oluşturmak

analiz

 Numune ön işleminin az veya hiç
olmaması, enjektör ve detektörün
aynı
sistem
üzerinde
olması
nedeniyle tamamen küçültülmüş
entegre
bir
analiz
sisteminin
oluşturulmasını sağlar.

 Bilgisayar kontrollü otomasyon sistemin
kurulması

 Portatif olması aynı zamanda yerinde
ölçüm için uygunluk sağlar.

 Sistemin
edilmesi

 Bu ayrıştırma sisteminin çevresel
analiz için önemli olan iyonlara
uygulanması özelikle toksik ve
karmaşık analiz prosedürü olan
iyonlar açısından önemlidir.

model

kirleticiler

ile

test

 Bu aynı zamanda, nanoteknolojinin
çevresel analizlerde kullanılmasının
yolunu açacaktır.

Prof. Dr.
Nihal BEKTAŞ

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
İlgi Alanları: atık su arıtımda fizikokimyasal yöntemler
(adsorpsiyon, elektrokoagülasyon, İOP), katı atık yönetimi
(kentsel, endüstriyel, ambalaj, inşaat, lastik), su ve atık su
ölçümünde elektroforetik yöntemler, temiz üretim

Yapılacak olan çalışmada
mutfak, sera ve bahçe ve,
pazaryeri atıkları gibi
yüksek organik içeriği olan
katı atığın, anaerobik
olarak tasarlanmış
reaktörde kompostlanarak
nihai bir toprak
şartlandırıcısının üretiminin
yanı sıra, biyogaz elde
edilecektir. Oksijensiz
ortamda yapılan kompost,
hem enerji gereksiniminin
az oluşu ile üretilen metan
gazının enerji üretimi
amacıyla kullanımı hem de
satılabilecek bir ürün olan
kompost üretimi nedenleri
bakımından avantajlıdır.
Ayrıca bu proje çıktılarının
belediyeler veya özel
firmaların kullanılacağı bir
model oluşturması
açısından da önemlidir.
Böylelikle yüksek organik
içeren bu atıkların kentsel
atık toplama sistemine
karışmadan kaynağında ayrı
olarak toplanarak entegre
atık yönetimi
gerekliliklerinden biri
sağlanmış olunacaktır. Bu
şekilde hem düzenli
depolamaya giden atık
miktarında azalma söz
konusu olacak, hem de
günümüzde büyük bir sorun
haline gelen enerjinin
eldesi gerçekleşmiş
olacaktır.

ORGANİK MADDE İÇEREN KATI ATIKLARIN ENERJİ ÜRETİMİ
AMACIYLA ANAEROBİK KOMPOSTLAŞTIRILMASI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2011 / 2012
Süresi
: 12 Ay
Bütçesi
: 24.900 TL

Amaçlar
 Yüksek organik madde içeren katı
atıkların kentsel katı atık toplama
sistemine karışmadan kaynağında ayrı
olarak toplanmasının sağlanması
 Hem düzenli depolamaya giden atık
miktarında hem oluşan deponi sızıntı
suyunda azalması
 Atıktan enerji eldesi

Hedeflenen Çıktılar
 Organik madde içeriği yüksek katı
atıklardan
tarımda
kullanılabilir
humus değeri yüksek kompost ürünü
eldesi ve biyogaz oluşumu
 Düzenli depolamaya giden organik
katı atık miktarının azaltılması

Dr.
Özge TÜRKAY DAĞLI

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
Çok geniş spektrumda
kullanılabilecek yeni nesil bir
dezenfektan ajanın üretilmesi bu
çalışmanın amacıdır. Bu amaçla,
tuzlu suya elektrik potansiyeli
vererek suyun fizikokimyasal
özelliklerinin değişmesini
sağlayacak şekilde bir sitem
tasarlanmıştır.

İlgi Alanları: Elektrokimya, İleri oksidasyon yöntemleri,
İçme suyu, Dezenfeksiyon, Mikrobiyoloji

İletkenlik

PH

27

4

Elektrik akımı ile anot ve katot yüzeyine belirli bir elektrik potansiyeli
verilir. Elektroliz sırasında elektrotlarda oluşan polarizasyon enerjisi
(potansiyel enerjisi) su ortamına geçtiğinden dolayı suyun fiziko-kimyasal
özellikleri değişir ve meta stabil duruma geçer. Bunun sonucunda;

Anot bölgesinde oluşan su “anolit” (elektro aktif su)
Düşük pH değerine (2,3 - 2,7),
Yüksek oksidasyon ve redüksiyon potansiyeline (ORP>1000 mV),
Yüksek çözünmüş oksijen ve serbest klor az miktarda klordioksit,
süper oksit radikaller, ozon, hipoklorit vs. gibi iyonları
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A: Time = 8
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Factor Coding: Actual
Log Reduction ((log CFU/ml))
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X1 = A: Time
X2 = B: conc.
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Klordioksit Konsantrasyonu
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Klordioksit Konsantrasyonu (mg/L)

Zaman (dk)

Serbest Klor Konsantrasyonu
(mg/L)

Çözünmüş Oksijen (mg/L)

ORP

Elektro aktif su, güçlü
oksidasyon
potansiyeline sahip
olması nedeniyle
bakteriyel
dezenfektan
olarak
Projenin ikinci aşama ise uygulama aşaması olup, saf hücre kültürü
kullanılır.
hazırlanarak anolitin bakterisidal inaktivasyonu belirlenmiştir. Farklı

şartlar altında (farklı klor konsantrasyonu, temas süresi ve sıcaklık)
anolit suyun Escherichia coli üzerinde etkinliği incelenmiştir. Etkinlik
testleri Yüzey Yanıt yönteminde kurulan Box-Benkhen deney dizaynına
göre gerçekleştirilmiştir.
Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Log Reduction ((log CFU/ml))
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Katot tarafında oluşan su ise “katolit”
yüksek pH değerine (10-11,5)
düşük ORP değerine (-800 ila -900 mV),
yüksek çözünmüş hidrojen
alkali tuzları

Design-Expert® Software
Factor Coding: Actual
Log Reduction ((log CFU/ml))
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X2 = C: temp.
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A: Time = 8
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ORP (eV)

Elektro Aktif Su Üretim Mekanizması

3
pH

İletkenlik (µS/cm)

3,5

: TÜBİTAK
: 2014 / 2015
: 12 Ay
: 30.000 TL

A: Time (min)
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Perturbation

L o g R e d u c ti o n ( ( lo g C F U /m l) )

Projenin ilk aşamasında reaktörün
işletim şartlarının bulunması ve
üretilen dezenfektanın
fizikokimyasal karakteri
belirlenmiştir.

Destekleyen Kurum
Başlangıç/Bitiş T.
Süresi
Bütçesi
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Elektrokimyasal işlemin sonucunda
elektrot ve su arasında elektron
değişimi gerçekleşir. Böylece,
anolit adı verilen son derece
güçlü bir dezenfektan madde
üretilir. Düşük maliyetle kolay
elde edilebilir bu teknoloji zararlı
kimyasal içermemesi bakımından
ekolojiktir.

ELEKTRO AKTİF SU ÜRETİMİ İLE TEMİZ KİMYA UYGULAMASI
VE İÇME SUYU ÖRNEĞİNDE BAKTERİSİDAL İNAKTİVASYONUN
İNCELENMESI

(Klor konsantrasyonu 26 mg/L, sıcaklık 250C ve
bekletme süresi 8 dakika)
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45 15

Anolitin içerdiği klor konsantrasyonu arttıkça daha fazla E.coli giderimi sağlanmıştır. En
yüksek klor konsantrasyonunda ve en uzun bekletme süresinde ise E.coli tamamıyla
giderilmiştir. Üstelik en kısa bekletme süresinde (1 dakika) 5,13 logaritmik azalma elde
edilmiştir. Aynı bekletme süresinde en düşük konsantrasyonda klor içeren anolit (5 mg/L)
uygulaması ile yani modelin en kötü şartlarıyla bile 2.77 logaritmik azalma elde edilmiştir.
Sıcaklık değişiminin E.coli inaktivasyonu üzerinde çok büyük bir etkisi olmamıştır.

Yrd. Doç. Dr.
Pınar ERGENEKON
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği

İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH
kirliliği, NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi

GEBZE-DİLOVASI'NDA PARTİKÜL MADDE KİRLİLİĞİ: KİRLETİCİ
KAYNAKLARIN DÖKÜMÜ VE PARTİKÜL MADDEDE
KANSEROJENİK PAH ANALIZI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2005 / 2008
Süresi
: 36 Ay
Bütçesi
: 100.000 TL

Amaçlar
 Dilovası merkezinde ve kırsalında olmak
üzere iki noktada (uydu fotoğrafında
ölçüm noktaları görülebilir) havadan
toplanan partikül madde (PM) ve gaz
örneklerinde kanserojen olduğu bilinen
çok halkalı aromatik hidrokarbonların
(PAH) konsantrasyonlarının belirlenmesi
 Bölgedeki PM kaynaklarının dökümü ve
en etkili kaynak türünün belirlenmesi

 Bölgedeki en önemli PM kaynağının
sanayi olduğu görülmüştür.
 Ölçülen 16 PAH bileşiğinin ve PM
konsantrasyonlarının Dilovası
merkezinde GYTE noktasına kıyasla çok
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
 2008 Nisan-Eylül aylarında yapılan
ölçümlerde akciğer kanserine neden
olduğu bilinen benzo[a]piren
konsantrasyonlarının kırsalda 3 ng/m3
iken Dilovası merkezinde (DLV) yaklaşık
20 ng/m3 gibi yüksek değerlere çıktığı
tespit edilmiştir.
 Yurdumuzda ve dünyada yapılan diğer
çalışmalarda rapor edilen ortama havası
benzo(a)pyrene konsantrasyonları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

D100 (E5)

DLV
TEM

Bursa

Tayvan

Dilovas
ı

GYTE

B(a)piren
0.4 1.6 0.7
ng/m3

3.3

6.4

20

3

Şikago

PM miktarlarının
2006
yılı
için
tahmin
edilen
dağılımı

Aliağa

GYTE ve DLV ölçüm noktaları

Boston

GYTE

Hedeflenen Çıktılar

PAH

Kocaeli iline bağlı Dilovası
beldesi, kanser nedeniyle
ölüm vakalarının Türkiye
ortalamasının üç katı
olduğu ve ülkemizin
çevresel kirliliği açısından
en kritik bölgelerinden
biridir. Bu çalışmada
beldedeki başlıca kaynaklar
göz önüne alınarak bir
emisyon envanteri
oluşturulmuş, belde
merkezi (DLV) ve arka
planında (GYTE) olmak
üzere iki farklı noktada
PUF örnekleyici ile havadan
toplanan numunelerde
toplam partikül madde,
partikül maddenin organik
içeriği, partikül ve gaz
fazındaki öncelikli 16 PAH
içeriği ölçülmüştür. TPM
ölçümleri 2005-2008
yıllarında olmak üzere
toplam 149 adet olarak
gerçekleştirilmiştir.
Dilovası’nda en büyük
emisyon kaynağının sanayi
tesislerinden çıkan
yayılımlar olduğu
belirlenmiştir. TPM
konsantrasyonları GYTE
noktasında ortalama 185
μg/m3, DLV noktasında ise
ortalama 139 μg/m3 olarak
ölçülmüştür. Ortalama
toplam PAH konsantrasyonu
GYTE için 390 ng/m3 ve
DLV için 1178 ng/m3 olarak
belirlenmiştir. Her iki
noktaya ait PAH
konsantrasyonları
literatürde yer alan
çalışmalarla
kıyaslandığında ölçümlerin
birçok PAH türü açısından
çok daha yüksek değerler
gösterdiği görülmüştür.
Sağlık açısından tehlikeli
boyutlara ulasan Dilovası
beldesindeki hava kalitesi
ilk kez bu çalışmayla
belirlenmiştir.

Yrd. Doç. Dr.
Pınar ERGENEKON
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği

İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH
kirliliği, NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi

NOxlar (NO+NO2) havadaki en
önemli kirletici gazlardandır.
Fosil yakıtların yanma
sürecinde yüksek sıcaklık
bölgesinde oluştuğu gibi nitrik
asit üretimi gibi çeşitli
endüstriyel faaliyetlerden de
kaynaklanabilir. Son yıllarda
mevcut NOx giderim
yöntemlerine alternatif olarak
yeni biyolojik teknolojilerin
geliştirilmesine
çalışılmaktadır. Alternatif NOx
uzaklaştırma teknikleri
özellikle suda NO’nun düşük
çözünürlüğünü gidererek
yüksek giderim verimin
peşindedir.
Bu proje kapsamında NO
bağlama özelliği kazandırılmış
membranlar geliştirilerek, bu
membranların kullanılacağı bir
hollow fiber membran,
boşluklu lif membran, (HFM)
biyoreaktör ile NOxlerin
denitrifikasyon ile giderimi
araştırılacaktır. Literatürde
NO’yu bağladığı bilinen bazı
metal porfirinler bu amaç için
biçilmiş kaftan olabilecek
özellikler taşımaktadır. Metal
porfirinler birçok farklı
fonksiyonel grupla
sentezlenebilmekte, bu aktif
gruplar membran gibi
polimerik yüzeyler üzerine
kimyasal olarak
bağlanabilmektedir. Yüzeyi
porfirinle modifiye edilen bu
membran tasarımlar ilk kez bir
biyoreaktörde NOx tutulumunu
artırmak için kullanılacaktır.

ENDÜSTRİYEL HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜNDE PORFİRİNLE
MODİFİYE EDİLMİŞ BOŞLUKLU LİF MEMBRANLARIN
KULLANILABILİRLİĞİ: DENİTRİFİKASYON YOLUYLA NOX GİDERİMİ
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2015 / 2017
Süresi
: 30 Ay
Bütçesi
: 382.000 TL

Amaçlar
NO tutma kapasitesine sahip porfirin katkılı
içi boşluklu lif membran biyoreaktörde
denitrifikasyon prosesi ile NO’nun N2’ye
indirgenerek giderilmesine yönelik bir
kontrol teknolojisi geliştirmek
Öngörülen giderim teknolojisinin diğer
teknolojilerle kıyaslanarak Türkiye ve dünya
için alternatif bir NOx giderim teknolojisi
olarak kullanılma potansiyelinin
değerlendirilmesi
Mevcut sistemlere alternatif olarak porfirin
katkılı bu HFM biyoreaktörün pilot ölçekte
bir ilk-örnek üretilmesi ve gerçek atık
gazlar için denenmesi

Hedeflenen Çıktıları:
Porfirin katkılı membranın üretimi ve
NO bağlama özelliği kazandırılış bu yeni
membranın karakterize edilmesi
Biyoreaktörün sentetik atık gaz için
giderim performansının ve optimum
çalışma şartlarının belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr.
Pınar ERGENEKON
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği

İlgi Alanları: Ortam havasında Uçucu Organik Bileşik ve PAH
kirliliği, NOx kontrol teknolojileri, partikül maddenin iklime etkisi

NOx gazları (NO ve NO2)
havadaki en önemli kirletici
gazlardandır. Fosil yakıtların
yanma sürecinde yüksek
sıcaklık bölgesinde oluştuğu
gibi nitrik asit üretimi gibi
çeşitli endüstriyel
faaliyetlerden de
kaynaklanabilir. Günümüzde
NOx emisyonlarının
kontrolünde yaygın kullanılan
sistemlerin yüksek enerji
tüketimleri, yatırım giderleri
ve tehlikeli son ürünler gibi
olumsuzlukları vardır. Bu
çalışmada, mevcut BioDeNOx
sistemi temel alınarak
tasarlanan jet-loop
biyoreaktörde NOx gazlarının,
denitrifikasyon prosesi ile
arıtılabilirliği araştırılmıştır.
Yaş ayırıcı ve biyolojik reaktör
tek bir reaktör olarak
birleştirilmiş, denitrifikasyon
prosesi ile arıtımı
gerçekleştirilmiştir. Baca gazı
O2 konsantrasyonu aralığında
(%3-8) yapılan denemelerde
sistemin O2 girişine duyarlı
olmadığı gözlemlenmiştir.
Sistem, yüksek biyokütle
konsantrasyonlarında 1.8
m3/sa geri devir debisinde
%90’a yakın NO giderim
verimine kelat yapıcı
kimyasallar eklenmeden
ulaşmaktadır. Literatürdeki
NOx kontrol teknolojileri ile
kıyaslandığında Jet-BioDeNOx
prosesinin NOx giderimi için
kullanılabilecek bir alternatif
olabileceği sonucuna
varılmıştır.

AZOT OKSİTLERİN JET-LOOP BİYOREAKTÖRDE KİMYASAL VE
BİYOKİMYASAL ARITIMININ İNCELENMESI
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Başlangıç/Bitiş T. : 2011 / 2013
Süresi
: 24 Ay
Bütçesi
: 300.000 TL

Amaçlar
Denitrifikasyona dayalı biyolojik NOx
giderimini tek bir reaktör içinde kelat
yapıcı madde kullanmaksızın gerçekleştiren
jet döngülü NOx kontrol sistemi geliştirmek
Öngörülen giderim teknolojisinin diğer
teknolojilerle kıyaslanarak Türkiye ve dünya
için alternatif bir NOx giderim teknolojisi
olarak kullanılma potansiyelinin
değerlendirilmesi

Hedeflenen Çıktılar
Laboratuvar ölçekli Birleşik Jet-BioDeNOx
arıtım sistemi otomatik kontrollü olarak
üretilip sentetik olarak hazırlanan atık gazda
% 85’lik bir NO arıtımı gerçekleştirdiği
görülmüştür.
Sistem tasarımının optimizasyonu ile çok
daha düşük maliyette ve kompakt tek bir
reaktörde yüksek NOx giderimi sağlayan
paket bir arıtım gerçek ölçekte üretilmesine
yönelik parametreler belirlenmiştir
Hedefimiz bu sistemin mevcut tesislerde
İkincil NOx Kontrol Teknolojisi olarak
kullanılacak hale getirilmesidir

