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ÖNSÖZ 

AB Su Çerçeve Direktifi ile birlikte AB tarafından belirlenen 45 öncelikli madde ve 

ülkelerin belirlediği spesifik (belirli) kirleticilerin su kütlelerinde izlenmesi yönündeki 

araştırmaların önemli bir kısmı mikrokirleticilerin önemli kaynaklarından biri olan atıksu arıtma 

tesisleri (AAT)’de yoğunlaşmaktadır. 

Ülkemizde ise AAT’lerinde MK varlığı, seviyesi, giderimi ve akıbetleri konusunda 

yürütülen araştırmaların sayısı halen çok sınırlıdır. Bu projede, İl, ilçe ve mahalle düzeyinde üç 

farklı ölçekteki yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksularda MK varlığı ve seviyeleri 

araştırılmıştır.  

Konya (İleri biyolojik arıtma), Ereğli (Anaerobik ve fakültatif stabilizasyon), Zincirlikuyu 

(Yapay sulak alan) AAT’lerinde su ve çamur hatlarında, Konya AAT’de işletilmekte olan atıksu 

geri kazanım tesisinde ve bu proje için tasarımı yapılıp, işletmeye alınan pilot ölçekli 

ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) ünitelerinden oluşan membran 

proseslerinde MK giderimi araştırılmıştır. 

MK gruplarından; pestisit (Kloropirifos, Atrazin, Klorfenvinfos), fitalat ester (BBP, DEHP, 

DnOP), yüzey aktif maddeler (Oktil fenol, Nonil fenol), PAH (Benzo[b]fluoranten, 

Benzo[k]fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno[1,2,3-cd]piren, Benzo[g,h,i]perilen, Fluoranten, 

Antrasen, Naftalin), VOC (Diklorometan, Benzen, 1.2-dikloroetan), ilaç etken madde 

(Diklofenak, Karbamazepin, 17-beta-estradiyol, 17-alfa-etinilestradiol) ve ağır metallerden (Cd, 

Pb, Hg, Ni) olmak üzere toplam 27 MK izlenmiştir.  

Proje seçilen MK’lerin giderimlerinin 1 yıl süre ile araştırıldığı ileri biyolojik arıtma, 

anaerobik-fakültatif stabilizasyon havuzları ve yapay sulak alan tesislerini kapsamaktadır. 

Ülkemizde bu proseslere sahip AAT saysı 740’tır. Ülke genelindeki toplam AAT sayısının 

%93’üne tekabül etmektedir. Dolayısı ise bu proje sonuçları ülkemizde AAT’lerde MK giderimi 

konusunda yapılan en kapsamlı araştırmadır. Proje sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Tarım ve Orman Bakanlığı ve yerel yönetimlerin su ve kanalizasyon idareleri tarafından 

mevzuat oluşturmaya ve uygulamaya yönelik olarak kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır. 

Bu projeyi maddi olarak destekleyerek 3 yıllık araştırmanın gerçekleştirilmesine imkân 

sağlayan TÜBİTAK’a ve AAT’lerde MK izleme çalışmalarının yürütülebilmesine izin vererek 

projeyi öneri aşamasından itibaren destekleyen KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne, Konya Teknik 

Üniversitesi (KTÜN) Doktora öğrencisi Mehmet AKKUŞ’a, KTÜN Bilgisayar Mühendisliği 

Bölümü’nden Doç.Dr. Gülay TEZEL’e ve Arbiotek Çevre Çözümleri Ltd.Şti’nden Çevre Yüksek 

Müh. Mustafa COP ve Çevre Müh. Sefa TURGUT’a teşekkür ederiz. 

Proje ekibi adına 

Prof.Dr. Bilgehan NAS  
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ÖZET  

Yerüstü ve yeraltı sularında su kalitesinin belirlenmesi için AB Su Çerçeve Direktifindeki 

45 öncelikli maddede yer alan MK’lerin izlenmesi yönünde araştırmalar hızlanmıştır. Su 

kütlelerinde MK’lerin önemli kaynaklarından biri atıksu arıtma tesisleri (AAT)’dir. 

Bu projede, küçük, orta ve büyük ölçekli 3 yerleşim yerinde 3 farklı arıtma prosesinde 

MK’ler 1 yıl süreyle izlenmiş ve proseslerin MK’leri giderme performansları ortaya konulmuştur. 

MK gruplarından; pestisit (Kloropirifos, Atrazin, Klorfenvinfos), fitalat ester (BBP, DEHP, 

DnOP), yüzey aktif madde (Oktil fenol, Nonil fenol), PAH (Benzo[b]fluoranten, 

Benzo[k]fluoranten, Benzo(a)piren, Indeno[1,2,3-cd]piren, Benzo[g,h,i]perilen, Fluoranten, 

Antrasen, Naftalin), VOC (Diklorometan, Benzen, 1.2-dikloroetan), ilaç etken madde 

(Diklofenak, Karbamazepin, 17-beta-estradiyol, 17-alfa-etinilestradiol) ve ağır metallerden (Cd, 

Pb, Hg, Ni) toplam 27 MK izlenmiştir.  

Konya (İleri biyolojik arıtma), Ereğli (Anaerobik ve fakültatif stabilizasyon), Zincirlikuyu 

(Yapay sulak alan) AAT’lerinden, atıksu geri kazanım tesisinden, pilot ölçekli ultrafiltrasyon 

(UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) ünitelerinden oluşan membran tesisten her 

numune alma döneminde 17 su, 6 çamur numunesi alınarak GC/MS, LC/MSMS ve ICP/MS’de 

MK ölçülmüştür.  

Tesislerin ve arıtma proseslerinin MK verileri arasındaki ilişkilerin anlamlılığının 

istatistiksel olarak ortaya konulabilmesi için saçılma diyagramları, kutu diyagramlar, varyans 

analizi ve Korelasyon hesaplamaları yapılmıştır. 

Atıksularda en yüksek konsantrasyonda tespit edilen MK’ler; sırası ile Ni, DEHP, Nonil 

fenol, Naftalin, Pb ve Diklofenak’dır. VOC’ler en düşük konsantrasyondadır ve görülme sıklığı 

çok düşüktür. Her üç AAT’de arıtılmış atıksuda; Ni, Pb, Hg, DEHP, Nonil fenol, Naftalin, 

Diklofenak, Karbamazepin hariç olmak üzere diğer MK’ler 100 ng/L’den düşüktür. 

%80’in üzerinde verimle arıtılan MK’ler Konya AAT’de Oktil fenol (%93,4), Nonil fenol 

(%92,7), Atrazin (%92,1), Naftalin (%91,5) ve DEHP (%89,3); Ereğli AAT’de Atrazin 

(%83,8)’dir. Zincirlikuyu AAT’de hiçbir parametrede %80’den fazla giderim gerçekleşmemiştir. 

Konya AAT’de Karbamazepin ve Ni, Zincirlikuyu AAT’de Nonil fenol negatif kütle dengesi 

görülen ve çıkış suyunda konsantrasyonları artan MK’lerdir. Membran proseslerden, UF’in MK 

gideriminde etkin olmadığı, NF’in 17 MK’de %50’den fazla giderim sağladığı görülmüştür. RO, 

NF’den sonra bazı MK’lerde ilave giderim sağlamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Atıksu Arıtımı, Biyolojik Arıtma, Mikrokirleticiler, Membran 

Prosesler, Stabilizasyon Havuzu, Su Çerçeve Direktifi, Yapay Sulak Alan, Atıksu Geri 

Kazanımı   
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ABSTRACT 

From the 45 priority pollutants list of EU Water Framework Directive (WFD), researches 

on micropollutants (MP) monitoring has been accelerated. One of the important MP sources 

in water resources is wastewater treatment plants (WWTP). 

In this study, selected MPs were monitored for one year on three wastewater treatment 

plants of small, medium and large-scale urbanized area, and MP removal performances of 

processes were investigated. Totally 27 MPs were monitored, namely: pesticides 

(Chlorpyriphos, Atrazine, Chlorofenvinphos), phtalate esters (BBP, DEHP, DnOP), surfactants 

(Octyl phenol, Nonyl phenol), PAHs (Benzo[b]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, 

Benzo(a)pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Benzo[g,h,i]perylene, Fluorantene, Anthracene, 

Naphtaline), VOCs (Dichloromethane, Benzene, 1.2-dichloroethane), pharmaceutics 

(Diclofenac, Carbamazepine, 17-beta-estradiol, 17-alfa-ethinylestradiol) and heavy metals 

(Cd, Pb, Hg, Ni).  

On each sampling, 17 water, 6 sludge samples were taken from Konya (Biological 

nutrient removal), Ereğli (Anaerobic and facultative stabilization), Zincirlikuyu (Constructed 

wetland) WWTPs, water reclamation plant, and the pilot-scale membrane treatment plant 

(ultrafiltration (UF), nanofiltration (NF) and reverse osmosis (RO)). MPs were analysed on 

samples by GC/MS, LC/MSMS and ICP/MS. The data were analysed statistically by scatter 

plots, box plots, analysis of variance and corelation analyses.  

The highest MP concentrations in raw wastewaters were determined in the order of Ni, 

DEHP, Nonyl phenol, Naphtaline, Pb and Diclofenac, whereas, VOCs were the lowest and the 

most rare. All MP’s, except Ni, Pb, Hg, DEHP, Nonyl phenol, Naphtaline, Diclofenac, 

Carbamazepine, were determined below 100 ng/L in WWTP effluents. MPs that are being 

treated at above 80% efficiency were found as Octyl phenol (93.4%), Nonyl phenol (92.7%), 

Atrazine (92.1%), Naphtaline (91.5%) and DEHP (89.3%) in Konya WWTP; and Atrazine 

(83.8%) in Ereğli WWTP. However, none of the MPs are being treated more than 80% in 

Zincirlikuyu WWTP. The effluent concentrations of Carbamazepine and Ni (in Konya WWTP) 

and Nonyl phenol (in Zincirlikuyu WWTP) were higher than influent raw wastewater levels. UF 

was found ineffective membrane process in MP removal, whereas, NF resulted in higher than 

50% removal efficiency in 17 MPs. It was also observed that RO can result in further removal 

of some MPs. 

 

Keywords: Biological treatment, Constructed wetland, Membrane processes, 

Micropollutants, Stabilization ponds, Wastewater treatment, Water Framework Directive, 

Water reuse.
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1. GİRİŞ 

Mikrokirleticiler (MK) genellikle çevrede düşük konsantrasyonlarda (ng/L -μg/L) bulunan 

ve buna rağmen canlı organizmalar için olumsuz yan etkilere sebep olan kimyasal bileşikler 

olarak tanımlanır (Chèvreve Erkman, 2011).  

Mikrokirleticiler içerisinde endokrin bozucu etkiler ile birlikte kanserojen, mutajen, 

teratojen vb. birçok sağlık sorununa sebep olan bazı bileşenler öncelikli kirleticiler (ÖK’ler) 

olarak adlandırılmaktadır.  

Son yıllarda MK’ların sucul ortamlardaki varlığı, dünya çapında giderek artan çevresel 

bir endişe haline gelmiştir. Yeni nesil kirleticiler olarak da adlandırılan MK’ların büyük bir 

çoğunluğu insan faaliyetleri sonucu, bir kısmıda doğal yollardan çevre ortamlarına 

ulaşmaktadır. Bu kirleticiler; pestisitler, poliaromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), farmasötikler, 

kişisel bakım ürünleri, steroid hormonları, endüstriyel kimyasallar ve birçok yeni ortaya çıkan 

diğer bileşiklerden oluşmaktadır. Mikrokirleticilerin çok çeşitli olması ile beraber düşük 

konsantrasyonlarda bulunması hem mikrokirleticilerin belirlenmesi ve analiz prosedürlerini 

zorlaştırmakta hem de mikrokirleticilerin su ve atıksu arıtma prosesleri ile arıtımında zorluklara 

sebep olmaktadır.   

Mevcut atıksu arıtma tesisleri (AAT) özellikle MK giderimi için tasarlanmamıştır. 

Geleneksel atıksu arıtma prosesleri ile BOİ, KOİ, AKM, N, P gibi klasik kirleticiler istenilen 

seviyelere indirilebilmekte, fakat atıksuların kompleks yapıları içerisinde bulunan ve canlılar 

için toksik etkileri olan birçok bileşenin arıtma tesislerindeki akıbetleri ve arıtma verimleri çok 

bilinmemektedir.  

Bu yüzden MK’lerin birçoğu kararlılık özellikleri ve/veya sürekli tesise gelmeleri nedeniyle 

atıksu arıtma tesislerinden geçebilmektedir. Buna ek olarak, birçok atıksu arıtma tesisi MK’ların 

izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çok yetersizdir (Bolong vd. 2009). Sonuç 

olarak bu bileşiklerin büyük bir kısmı sucul çevrelerde bulunarak doğal hayatı tehdit etmekte 

ve içme suyu endüstrisi için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. MK’ler ekosistemde akut ve kronik 

toksisite, endokrin bozucu etkiler ve mikroorganizmaların antibiyotik direnci kazanmasını da 

içeren bir dizi olumsuzluğa sebep olabilmektedirler (Fent vd. 2006; Pruden vd. 2006). 

MK’ler, çok sayıda noktasal ve yayılı kaynaktan ortaya çıkarak farklı akış yolları 

vasıtasıyla su kütlelerine ulaşır. Evsel ve endüstriyel atıksular MK’ların en büyük kaynaklardan 

bir tanesidir. MK’ler tarafından oluşturulabilecek potansiyel olumsuz ekolojik etkilerden 

kaçınmak ve su kalitesini artırmak için deşarjları azaltmak amacıyla çeşitli önlemler alınmalıdır. 

Bu kapsamda alınabilecek önlemlerden bir tanesi de AAT’lerinden kaynaklanan MK yükünü ve 

toksisitesini azaltmaya yönelik olarak AAT’lerin güncellenerek geliştirilmesidir. AAT’lerinin 

iyileştirilmesi MK’ların çevreye salınımının azaltılması için tek çözüm olmamakla birlikte bu 
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yöntemin, geniş kapsamlı ve çok yönlü azaltma stratejisinin önemli bir parçası olduğu ortadadır 

(Eggen vd. 2014). 

Mikrokirleticiler, klasik AAT’nde gerçekleşen kısmi giderimleri nedeniyle sucul 

ekosistemlere tam olarak arıtılamadan hatta çok az arıtılarak geçmektedir. Bundan dolayı 

AAT’nden çıkan sular, bu bileşiklerin çevreye yayılmasındaki ana faktör olarak 

düşünülmektedir. (Verlicchivd. 2012; Kasprzyk-Hordernvd. 2009) 

Bu kapsamda, AAT’lerinde MK’lerin izlenmesi ve kontrolü hem su ortamındaki yüklerinin, 

baskılarının ve etkilerinin tespiti açısından hemde arıtılmış atıksuların farklı yeniden kullanım 

imkanlarının değerlendirilmesi açısından önemlidir. 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde henüz AAT’lerinde MK giderimi yapılması yönünde bir 

mevzuat olmamakla birlikte, 2000/60/EC sayılı Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ile su kütlelerinde 

(nehirler, göller, kıyı ve geçiş suları, yeraltı suları) su durumunun belirlenmesinde AB 

düzeyinde öncelikli 45 madde için çevresel kalite standartları (ÇSK) belirlenmiştir. Bunun 

yanında ülkelerin kendilerinin belirleyeceği belirli kirkleticiler (spesifik kirleticiler) için de 

ÇKS’lerin belirlenmesi beklenmektedir.   

SÇD’de MK giderimine yönelik spesifik bir arıtma prosesi ilavesi zorunlu olmamakla 

birlikte, Fransa’da 2011 yılından buyan 100.000 eşdeğer nüfus kapasite üzerindeki teisislerde 

ve 2012 yılından sonra da 10.000 eşdeğer nüfus kapasite üzerindeki AAT’lerinde çıkış 

suyunda MK’lerin izlenmesi zorunludur. İsviçre’de ise bazı MK’lerin %80 giderimi yönetmelik 

ile zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, nonilfenol ve nonilfenoletoksilatlar Kanada Hükümeti 

tarafından toksik maddeler olarak kabul edilmiştir (Luo vd. 2014). Farmasötikler ve kişisel 

bakım ürünleri (PPCPs) ve steroid hormonlar gibi diğer MK’lar ise henüz düzenlemesi yapılan 

mikrokirletici listesinde değildir. MK’lar için düzenleyici limitler konulabilmesi için bu bileşiklere 

karşı verilen biyolojik tepkilerin (hem akut hem de kronik etkiler), daha ileri düzeyde 

araştırılması özel bir önem taşımaktadır.  

Ülkemizde atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen ve 2015 yılında yürütülen “Ülke Genelindeki 

Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti, Revizyon 

İhtiyacının Belirlenmesi Projesi (TÜRAAT)” verilerine göre ülke genelinde çok farklı arıtma 

proseslerin uygulandığı ve bazı porseslerin belli illerde, havzalarda yoğunlaştığı görülmektedir 

(Şekil 1.1). 

Şekil 1.2’de işletmede, âtıl ve inşası devam eden atıksu arıtma tesislerinin proseslerine 

göre dağılımı verilmiştir. 2015 yılı verilerine göre işletmede olan; paket biyolojik arıtma, 

biyolojik arıtma, ileri biyolojik arıtma ve ileri biyolojik arıtma + derin deniz deşarjı yapılan 

AAT’lerin (paket biyolojik arıtma tesisleri hariç) sayısı toplam 568’dir.  
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Ülkemizde 29 adet stabilizasyon havuzu içeren AAT inşa edilmiş bunların 17’si 

işletmededir. Küçük yerleşim yerlerinde uygulamaları olan 155 adet de yapay sulak alan halen 

işletilmektedir. 

Şekil 1.3’te ülkemizdeki biyolojik AAT’lerinin, Şekil 1.4’te ileri biyolojik AAT’lerinin Şekil 

1.5.’de stabilizasyon havuzlarının ve Şekil 1.6’da yapay sulak alan tesislerinin illere göre 

dağılımı verilmiştir. 

 

Şekil 1. 1. Türkiye’de bulunan atıksu arıtma tesislerinin proseslerine göre dağılımı (TÜRAAT, 

2016) 

 

 

Şekil 1. 2. Türkiye’de işletmede, âtıl ve inşası devam eden atıksu arıtma tesislerinin 

proseslerine göre dağılımı (TÜRAAT, 2016) 
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Şekil 1. 3. Türkiye’de işletmede, âtıl ve inşası devam eden atıksu arıtma tesislerinin 

proseslerine göre dağılımı (TÜRAAT, 2016) 

 

Şekil 1. 4. Ülkemizdeki ileri biyolojik AAT’lerinin illere göre dağılımı (TÜRAAT, 2016) 
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Şekil 1. 5. Ülkemizdeki stabilizasyon havuzlarının illere göre dağılımı (TÜRAAT, 2016) 

 

Şekil 1. 6. Ülkemizdeki yapay sulak alan tesislerinin illere göre dağılımı (TÜRAAT, 2016) 

 

Bu projede, biyolojik AAT, stabilizasyon havuzu ve yapay sulak alan içeren üç adet 

tesiste MK giderim verimleri araştırılmıştır. Bu tür tesislerin ülkemizde işletmede olan sayısı 

740 adettir.  

Bu üç atıksu alternatifinin ülkemizdeki işletmede olan toplam AAT’lerine olan oranı 

%93’tür. Dolayısı ile üç farklı prosesin seçilmesi ile ülkemizdeki AAT’lerinin MK giderim 

verimleri üzerine önemli bulgular elde edilmiştir. 
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Bu proje kapsamında; 3 farklı ölçekte (il, ilçe ve mahalle) AAT’inde MK varlığı, seviyeleri 

ve giderimi araştırılmıştır. Bunun yanında ülkemizde arıtılmış atıksuların yeniden kullanımında 

ilk ve öncü uygulamalardan olan atıksu geri kazanım tesisinde (mor şebeke) ve pilot ölçekli 

membran proseslerde MK giderimi araştırılmıştır. Bunlar; 

• 1.220.000 nüfusa hizmet veren 4 aşamalı Bardenpho prosesinden oluşan Konya 

Kentsel AAT (İleri Biyolojik Atıksu ArıtmaTesisi) 

• 107.000 nüfuslu Ereğli İlçesi AAT (Anaerobik ve Fakültatif Stabilizasyon Havuzları)  

• 2.240 nüfuslu Zincirlikuyu AAT (YapaySulak Alan) 

• Konya AAT’de atıksu geri kazanım tesisi  

• Konya AAT’de bu proje kapsamında kurulan 90 m3/gün kapasiteli pilot ölçekli 

ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) ünitelerinden oluşan 

membran tesisidir. 

Bu tesislerin su hatlarından ve çamur hatlarından, 02.08.2017 tarihinden başlayarak 1 

yıl süre ile ilk altı ay 2 kez/ay ve son 6 ay 1 kez/ay olmak üzere her defasında 17 su numunesi 

ve 6 çamur numunesi alınarak 27 farklı MK’nin GC-MS, LC-MSMS ve ICP-MS’de tayinleri 

yapılmıştır. Tablo 1.1.’de proje kapsamında araştırılan MK listesi verilmiştir. 

Dünya’da MK’lerin AAT’lerinde mevcudiyeti ve akıbetleri üzerine son 5 yılda yapılan  bir 

çok uluslararası araştırmada arıtma tesislerinin giriş ve çıkışlarında MK'ler izlenmiştir. Arıtma 

prosesleri boyunca ve çamur numunelerinde MK'lerin izlenmesi ise daha az sayıda çalışmada 

karşılaşılmaktadır. 

Bu projede ise; 5 farklı arıtma prosesinin (ileri biyolojik arıtma, stabilizasyon havuzu ve 

yapay sulak alan, geri kazanım tesisi, membran prosesler) her ünitesinde MK izlemesi 

yapılmıştır.  Özellikle literatürde çok sınırlı olan stabilizasyon havuzları ve yapay sulak 

alanlarda MK giderimi araştırılmıştır. Ülkemizde stabilizasyon havuzları ve yapay sulak 

alanlarda MK giderimi üzerinde bu kapsamda yapılan bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Bunun yanında, MK gideriminde biyolojik parçalanma ve adsorpsiyon önemli iki 

mekanizma olması nedeniyle MK akıbetinin anlaşılması açısından arıtma çamurlarında ve 

çamur bertaraf aşamalarında MK varlığı da araştırılmıştır. 

Dekantör süzüntü suyunda MK varlığı ise önemli ve izlenmesi gereken bir akımdır. Büyük 

ölçekli biyolojik arıtma tesislerinde yaygın olarak çamur susuzlaştırma proesi olarak dekantör 

kullanılmaktadır ve dekantör süzüntü suyu tesis başına geri devir ile tekrar iletilerek ham atıksu 

akımına katılmaktadır. Bu proje kapsamında Konya AAT dekantör süzüntü suyunda da MK 

varlığı araştırılmıştır. Literatürde dekantör süzüntü suyunda (yan akımda) MK izlemesi yapılan 

sadece 1 araştırmaya rastlanılmıştır.    
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Tablo 1. 1. Proje kapsamında araştırılan MK grupları ve MK’ler 

MK Grubu MK Adı 

Pestisitler  

(Yarı Uçucu) 

Kloropirifos 

Atrazin 

Klorfenvinfos 

Fitalat esterler, Plastikleştiriciler  

(Yarı Uçucu) 

Benzilbütilftalat (BBP) 

Di-2-etilhekzil ftalat (DEHP) 

Di-n-oktilftalat (DnOP) 

Yüzey Aktif Maddeler  

(Yarı Uçucu) 

Oktil fenol 

Nonil fenol 

PAH'lar  

(Yarı Uçucu) 

Benzo[b] fluoranten 

Benzo[k] fluoranten 

Benzo(a) piren 

Indeno[1,2,3-cd] piren 

Benzo[g,h,i] perilen 

Fluoranten 

Antrasen 

Naftalin 

Uçucu Organik Bileşikler  

(VOCs) 

Diklorometan 

Benzen 

1.2-dikloroetan 

İlaç Etken Maddeleri 

Diklofenak 

Karbamazepin 

17-beta-estradiol (E2) 

17-alfa-etimilestradiol (EE2) 

Ağır Metaller 

Kadmiyum  

Kurşun  

Civa  

Nikel  

 

Ülkemizde evsel/kentsel AAT’lerinde MK izlenmesi ve kontrolü konusunda yapılan 

araştırma sayısı son yıllarda bazı araştırmalara rastlanılsa da çok sınırlıdır. MK’ler çok geniş 

bir yelpazade olduğundan, araştırmalar seçilen MK’ler üzerinden sınırlı süreli izleme ve bazı 

arıtma proseslerini kapsayabilmektedir. 

Bu proje, 3 farklı ölçekte (il, ilçe ve mahalle) AAT ve 5 farklı arıtma metodunda (ileri 

biyolojik arıtma, kum filtrasyonu, membran filtrasyonu, stabilizasyon havuzu, yapay sulak alan) 

1 yıl süreyle, 17 su hattında, 6 çamur hattında olmak üzere MK gruplarından pestisitler, fitalat 

esterler, plastikleriştiriciler ve yüzey koruyucular, PAH’lar, VOC’ler, farmasötikler ve ağır 

metaller olmak üzere çok farklı MK gruplarını kapsayan ve 27 MK’nın araştırıldığı en kapsamlı 

araştırmalardan biri olmuştur. 
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Bunun yanında, arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı ülkemizde son dönemde Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2 önemli proje ile 

gelecek yıllarda yaygınlaşacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’nin evsel 

atıksu geri kazanım ve yeniden kullanım hedefi 2023 yılında %5 olarak açıklanmıştır.  

Evsel atıksu arıtma tesisi çıkış sularında MK’lerin varlığı ve dirençli yapıları, klasik 

yöntemlerle arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere farklı alanlarda yeniden kullanımını 

sınırlamaktadır. 

Konya AAT ülkemizde atıksu geri kazanımında öncü tesislerden biridir. Bu tesiste halen 

işletilmekte olan Mor Şebeke tesisinde de MK seviyeleri ve giderim verimleri araştırılmıştır. 

Membran prosesler atıksuların arıtılması ve yeniden kullanım alternatifleri için farklı 

uygulama alanları bulmaktadır. Aynı zamanda membran proseslerin MK giderimi üzerine 

araştırmalarda artmaktadır. Bu projede 3 farklı membran prosesinde (NF, UF, RO) MK giderim 

verimleri incelenmiştir. 

Proje bütün bu unsurları ile ülkemizde AAT’lerde mevcut MK varlığı ve giderimi 

konusundaki bulguları yanında, farklı arıtma proseslerinin etkinliğinin ortaya konulması yönü 

ile de uluslararası literatüre Türkiye adına önemli katkılar sağlayacaktır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

2.1 Mikrokirleticiler 

Sentetik kimyasallar ile tatlı su ekosistemlerinin kirletilmesi bütün dünyada artmaktadır. 

Dünya nüfusunun hızla artması ile birlikte birçok bölgede ekonomilerin önemli ölçüde gelişmesi 

nedeniyle kimyasal maddelerin üretimi ve tüketimi artmıştır. Mevcut durumda ticari anlamda 

kullanılan Avrupa’da kayıtlı 100,000’den fazla bileşik bulunmaktadır (Eggen vd. 2014). 

Dünya genelinde kimyasal ürünlerin artan tüketimi, yüzey suları ve yer altı suları gibi 

farklı su kütlelerinde insan sağlığı ve sucul yaşam üzerinde hala bilinmeyen birçok etkileri ile 

beraber kimyasal kirliliğin giderek artmasına yol açmaktadır. Birçoğunun konsantrasyonu çok 

düşük seviyelerde (pg/L – μg/L) olmasına rağmen, doğal suların binlerce farklı kimyasal 

tarafından kirletilmesi dünya çapında önemli bir sorun haline gelmiş olup farklı ekolojik 

sorunları da beraberinde getirmektedir (Schwarzenbach vd. 2006). Bu bileşikler çevreye 

girdiklerinde “iz kirleticiler” ya da “mikrokirleticiler” olarak anılırlar.  

Mikrokirleticiler ağır metaller, dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar), 

poliklorlubifeniller (PCB’ler), alev geciktiriciler vb. çeşitli hidrofobik kirleticileri içermekle beraber 

aynı zamanda pestisitler ve farmasötikler gibi daha polar (hidrofilik) ve biyolojik olarak aktif 

olan bileşikleri de kapsar. Deterjanlar, ilaçlar, biyositler veya kişisel bakım ürünleri gibi birçok 

MK genellikle kentsel kanalizasyon sistemlerine dahil olmaktadır.  

Çevrede bulunan MK kaynakları çok çeşitli olup, bunların büyük bir kısmı farmasötikler, 

kişisel bakım ürünleri, steroid hormonlar, yüzey aktif maddeler, endüstriyel kimyasal maddeler 

ve pestisitler olmak üzere 6 kategoriye ayrılır. Tablo 2.1’de sucul ortamlardaki MK’lerin başlıca 

kaynakları özetlenmiştir. 

AB üye devletleri yüzeysel suları ve yeraltı sularını SÇD ile yönetmektedir. SÇD 

kapsamında AB düzeyinde mevcut su koruma düzenlemeleri tek bir çatı altında birleştirilmiş, 

sektörel bakış açısı terk edilerek entegre bir yaklaşım benimsenmiş, kaynak ıslahı ve 

sürdürülebilir kullanım olanağı sağlanmıştır.  

SÇD’nin 16. maddesi, suların kimyasal maddelerle kirlenmesine karşı AB stratejilerinden 

bahsetmektedir. Bu maddenin hükümlerine göre sucul ortamlar ve insan sağlığı için önemli bir 

risk teşkil eden öncelikli madde gruplarının listesi 2 Temmuz 2013 tarihinde AB komisyonunda 

yapılan oylama ile 45’e çıkarılmıştır. 
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Tablo 2. 1. Sucul ortamlardaki MK’lerin kaynakları (Luo vd. 2014) 

Kategori Önemli Alt Sınflar Başlıca Kaynaklar 

Farmasötikler NSAID’ler 

Lipid düzenleyiciler 

Antikonvülsanlar 

Antibiyotikler 

Beta (β) bloke ediciler 

Uyarıcılar 

Evsel atıksular 

Hastane atıkları 

Hayvan besleme işlemleri ve su 

ürünleri yetiştiriciliğinden gelen 

akışlar 

Kişisel bakım ürünleri Parfümler 

Dezenfektanlar 

UV filtreleri 

Böcek kovucular 

Evsel atıksular 

Steroid hormonlar Östrojenler Evsel atıksular 

Hayvan besleme işlemleri ve su 

ürünleri yetiştiriciliğinden gelen 

akışlar 

Yüzey aktif maddeler İyonik olmayan yüzey aktif 

maddeler 

Evsel atıksular 

Endüstriyel kimyasallar Plastikleştiriciler 

Yangın geciktiriciler 

Evsel atıksular 

Pestisitler İnsektisitler 

Herbisitler 

Fungisitler 

Evsel atıksular 

Tarımsal akış 

 

Ülkemizde 30.11.2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Yüzeysel Su Kalitesi 

Yönetimi Yönetmeliği (YSKYY, 2012) en son 10.08.2016 tarihinde yapılan bazı değişikliklerle 

son halini almış ve “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” olarak yayınlanmıştır.  

Yönetmelikte, EK 5-Tablo 4’te “Yerüstü su kaynakları için belirli kirleticiler ve çevresel 

kalitesi standartları” verilmiştir. Bu Tablo’da yer alan 250 kirletici Türkiye’nin belirlediği 

kirleticiler ve ÇKS değerleridir ve yerüstü su kaynaklarında izlenmeldir. EK 5-Tablo 5’te ise 

“Yerüstü su kaynakları için öncelikli maddeler ve çevresel kalitesi standartları” verilmiştir. Bu 

Tablo’da yer alan 45 kirletici AB tarafından belirlenen ve her AB ve aday ülkelerinin izlemesi 

gereken kirleticilerdir. 

“Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”nde verilen öncelikli madde gruplarının listesi Tablo 

2.2.’de verilmiştir.  
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Tablo 2. 2. Yerüstü su kalitesi açısından öncelikli madde grupları (YSKY, 2012) 

2000/60/EC nolu Su Çerçeve Direktifi (SÇD)  
ile belirlenenler 

2 Temmuz 2013 tarihinde 
listeye eklenenler 

No. ÖncelikliMaddeAdı (21) Civavebileşikleri No ÖncelikliMaddeAdı 

(1) Alachlor (22) Naftalin 34 Aclonifen 

(2) Antrasen (23) Nikelvebileşikleri 35 Bifenox 

(3) Atrazin (24) Nonilfenol 36 Cypermethrin 

(4) Benzen  (4-nonilfenol) 37 Dicofol 

(5) 

Bromludifenil eter4  (25) Oktilfenol 38 Heptachlor 

Pentabromodiphenylether 
(türdeşnumaralar 
28,47,99,100,153 ve 154) 

 
(4-(1,1′,3,3′-
tetramethylbutyl)-phenol) 

39 Quinoxyfen 

(6) Kadmiyumvebileşikleri (26) Pentachlorobenzene 40 Cybutryne 

(7) Kloroalkanlar, C10-134 (27) Pentachlorophenol 41 Dichlorvos 

(8) 
Chlorfenvinphos 

(28) 
Polyaromatic 
hydrocarbons 

42 Terbutryn 

(9) 
Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-
ethyl)  

 
(Benzo(a)pyrene) 43 Perfluorooctane 

sulfonic acid (PFOS) 

(10) 
1,2-dichloroethane 

 
(Benzo(b)fluoranthene) 44 Hexabromocyclododec

ane (HBCDD) 

(11) 
Dichloromethane 

 
(Benzo(g,h,i)perylene) 45 Dioxin and Dioxin 

benzeri PCBs 

(12) 
Di(2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP) 

 
(Benzo(k)fluoranthene)  

(13) Diuron  (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 

(14) Endosulfan (29) Simazine 

(15) Fluoranthene6 (30) Tributyltin compounds 

(16) Hexachlorobenzene  (Tributyltin-cation) 

(17) Hexachlorobutadiene (31) Trichlorobenzenes 

(18) 
Hexachlorocyclohexane 

(32) 
Trichloromethane 
(chloroform)  

(19) Isoproturon (33) Trifluralin 

(20) Kurşunvebileşikleri   

 

AB, bu listedeki her bir kirleticinin yüzeysel sulardaki limit konsantrasyonlarını (yıllık 

ortalama: AA-EQS ve maksimum izin verilebilir konsantrasyon: MAC-EQS) Çevresel Kalite 

Standardı (ÇKS/EQS) parametresi olarak SÇD Ek-10’da verilmiştir ve bunlardan proje 

kapsamında incelenenler Tablo 2.3’te özetlenmiştir (EC, 2008; YSKY, 2012). Yerüstü su 

kalitesi yönetmeliği belirli kirleticiler listesinde verilen ve proje kapsamında incelenen MK’lerin 

yerüstü su kaynakları için çevresel kalite standartları ise Tablo 2.4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Tablo 2. 3. AB Öncelikli Maddeler listesinde bulunan ve proje kapsamında İncelenen MK’lerin 

Yerüstü Su Kaynakları için Çevresel Kalite Standartları 

MK Adı YO – ÇKS 

Nehirler/Göller 

(μg/L) 

MAK – ÇKS 

Nehirler/Göller 

(μg/L) 

YO – ÇKS Kıyı 

ve Geçiş Suları 

(μg/L) 

YO – ÇKS Kıyı 

ve Geçiş Suları 

(μg/L) 

Pestisitler 

Atrazin 0,6 2,0 0,6 2,0 

Klorfenvinfos 0,1 0,3 0,1 0,3 

Klorpirifos 0,03 0,1 0,03 0,1 

Uçucu Organik Bileşikler (VOC’ler) 

Benzen 10 50 8 50 

1,2-dikloroetan 10 - 10 - 

Diklorometan 20 - 20 - 

Ftalat Esterler ve Yüzey Aktif Maddeler 

DEHP 1,3 - 1,3 - 

Nonilfenol 0,3 2,0 0,3 2,0 

Oktilfenol 0,1 - 0,01 - 

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH’lar) 

Benzo(a)piren 1,7 x 10-4 0,27 1,7 x 10-4 0,027 

Benzo(b)fluoranten - 0,017 - 0,017 

Benzo(k)fluoranten - 0,017 - 0,017 

Benzo(g,h,i)perilen - 8,2 x 10-3 - 8,2 x 10-3 

Indeno(1,2,3-

cd)piren 

- - - - 

Fluoranten 0,0063 0,12 0,0063 0,12 

Antrasen 0,1 0,4 0,1 0,4 

Naftalin 2 130 2 130 

Ağır Metallar 

Kadmiyum ve 

bileşikleri 

<0,08 – 0,25 0,45 – 1,5 0,2 <0,45 – 1,5  

Kurşun ve bileşikleri 1,2 14 1,3 14 

Civa ve bileşikleri - 0,07 - 0,07 

Nikel ve bileşikleri 4 34 8,6 34 

 

Tablo 2. 4. Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Belirli Kirleticiler Listesinde verilen ve proje 

kapsamında incelenen MK’ların yerüstü su kaynakları için Çevresel Kalite Standartları 

MK Adı YO – ÇKS 

Nehirler/Göller 

(μg/L) 

MAK – ÇKS 

Nehirler/Göller 

(μg/L) 

YO – ÇKS Kıyı 

ve Geçiş Suları 

(μg/L) 

YO – ÇKS Kıyı 

ve Geçiş Suları 

(μg/L) 

Ftalat Esterler 

BBP 2,7 44 2,7 27 

DnOP 1680 16800 1680 16800 

Farmasötikler 

Diklofenak 100 100 100 100 

E2 0,5 0,5 0,5 0,5 

EE2 0,5 0,9 0,5 0,9 
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2.2 Mikrokirleticilerin Sucul Yaşam İçin Etkileri 

Kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) bileşiklerin sebep olduğu küresel sorunun halihazırda 

yürürlükte olan uluslararası mevzuatlar sayesinde kısmen üstesinden gelinmiş olup 

farmasötikler, kişisel bakım ürünleri, biyositler ve endokrin bozucular gibi daha az kalıcı ancak 

sürekli olarak çevreye salınan maddelerin yaban hayatı üzerindeki etkileri ise son zamanlarda 

dünya genelinde rapor edilmiştir. Örneğin; AAT çıkışlarının mansabında bulunan birçok 

nehirde balıklardaki cinsiyet ve üreme bozukluklarının yanısıra balık ve midye feminizasyonu 

gözlemlenmiştir. Bu olumsuzlukların doğum kontrol hapının aktif bileşeni (etinilestradiol) gibi 

östrojenik endokrin bozucuların, doğal östrojenlerin, nonilfenol veya bisfenol A’nın sucul 

ortamlara serbest bırakılması ile alakalı olabileceği tahmin edilmektedir (Alan vd. 2008; Gagné 

vd. 2011b; Jobling vd. 1998; Jobling vd. 2006; Tetreault vd. 2012; Tetreault vd. 2011; Tyler ve 

Jobling 2008; Vethaak vd. 2005). Özellikle AAT’nden çıkan suların az seyrelmeye uğradığı 

durumlarda bu suların akıntı yönündeki bölgelerde farklı yan etkiler de gözlemlenmiştir. Tatlı 

su midyelerinde görülen nöroendokrinsel değişiklikler ve oksidatif stres (Gagné vd. 2011a; 

Gillisvd. 2014), balıklarda görülen histopatolojik etkiler (Galusvd. 2013; Tetreaultvd. 2012) 

makro omurgasız topluluklarda görülen değişimler (doğurganlık, cinsiyet oranı, stres) (Englert 

vd. 2013; Peschke vd. 2014) gibi durumlar, su kaynaklarına ulaşan MK’lerin sebep olabileceği 

olumsuzluklara örnek gösterilebilir (Bundschuh vd. 2011b). Birçok mikrokirleticinin ozonlama 

ile parçalanmasından sonra bahsedilen bazı olumsuz etkilerin ciddi şekilde azaldığı rapor 

edilmiştir (Bundschuh vd., 2011b; Bundschuh ve Schulz, 2011).  

Sentetik östrojen olan etinilestradiol konsantrasyonunun 5-6 ng/L olduğu küçük bir 

göldeki balık populasyonu bu durumdan önce çok şiddetli bir şekilde etkilenmiş (erkek 

feminizasyonu ve üremede başarısızlık) ve sonrasında çökmüştür (Kidd vd., 2007). 

Etinilestradiolün, yumurta döllenmesini azalttığı ve 0.3 ng/L’de dahi balıklardaki cinsiyet oranını 

değiştirdiği rapor edilmiştir (Parrott ve Blunt, 2005). 

Anti-enflamatuar bir ilaç olan diklofenak, antiepileptik karbamazepin ve beta bloklayıcı 

metoprololün AAT arıtılmış çıkış suyunda bulunan 0.5-1.0 μg/L aralığındaki konsantrasyon 

değerlerinin balıkların karaciğer, böbrek ya da solungaçlarında sitolojik değişikliklere neden 

olduğu rapor edilmiştir (Hoeger vd., 2005; Triebskorn vd., 2004; Triebskorn vd., 2007). Bunun 

yanında diklofenak maddesinin yabani hayata olan zararları arasında Pakistan’daki akbaba 

populasyonunun çökmesi örnek gösterilmektedir. Akbabaların diklofenak ile işlenmiş besi 

hayvanlarını tüketmesi nedeniyle böbrek yetmezliğine yakalandığı rapor edilmiştir (Oaks vd., 

2004). Antiepileptik karbamazepin de 0.2-2.0 μg/L konsantrasyon değeri aralığında tatlı su 

topluluklarının yapısını ve ekosistem dinamiklerini değiştirebileceği belirtilmiştir (Jarvis vd., 

2014). 
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Birçok antibiyotiğin (örneğin; azitromisin, klaritromisin, eritromisin ve siprofloksasin) 

potansiyel olarak antibiyotiklere dirençli patojenlerin gelişmesine (minimum seçici 

konsantrasyonun (MSC) üzerindeki konsantrasyonlarda mevcutsa) neden olmalarının yanı 

sıra (Sandegren, 2014), AAT arıtılmış çıkış sularında bulunan konsantrasyon değerlerine 

benzer şekilde düşük konsantrasyonlarda  (1-5 μg/L) alglerin ve siyanobakterilerin 

büyümelerini ciddi şekilde engellediği rapor edilmiştir (Ebert vd., 2011; González-Pleiter vd., 

2013; Harada vd., 2008; Isidori vd., 2005). 

Biyosit olan triklosan potansiyel olarak 0.5 μg/L’nin altındaki konsantrasyon değerlerinde 

nehir biyofilmlerini ve alg topluluklarının yapısını etkilemektedir (Franz vd., 2008; Ricart vd., 

2010). Diğer bir pestisit olan irgarolün de 8-25 ng/L gibi düşük konsantrasyon değerlerinde 

algleri ciddi şekilde etkilediği rapor edilmiştir (Nyström vd., 2002). 

Bu etkilerin birçoğu öldürücü olmayan kronik durumlar olup, bu etkilerin sucul 

ekosistemlerdeki gerçek etkilerinin ne olduğunun tam olarak belirlenmesi çok zordur. Bu 

durum, AAT çıkış sularında bulunan düşük konsantrasyon değerlerindeki mikrokirleticilere 

sürekli maruz kalınmasının zararsız olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısı ile hassas sucul 

ekosistemleri korumak için mikrokirleticilerin salınımının engellenmesi gerekmektedir.  

2.3 Yerüstü Sularında Mikrokirleticiler 

AAT çıkışındaki suların yüzey sularına verilmesi, diğer kaynaklar ile karşılaştırıldığında 

yüzey sularındaki MK varlığının ana nedeni olarak düşünülmektedir (Kasprzyk-Hordern vd., 

2009). MK’ler yüzey sularında seyrelme, askıda katı madde ve sedimanlar üzerine sorpsiyon, 

doğrudan ve dolaylı olarak fotoliz ve aerobik biyolojik bozunma gibi doğal azalımlara maruz 

kalabilmektedirler (Pal vd., 2010). Farmasötik bileşiklerin konsantrasyonları, nehir suyu 

seyrelmesinden dolayı AAT çıkış değerlerinden biraz daha düşük seviyelerde olabilir (Gros 

vd., 2007). Gómez vd. (2012) PCP’lerin doğal azalımlarının, bozunmadan ziyade çok büyük 

olasılıkla nehir suyu seyrelmesi ya da katılar üzerine sorpsiyon ile olduğunu bulmuşlardır. Kuru 

hava koşulları boyunca MK bulunma seviyelerinin tutarlı bir şekilde arttığı, yağmurlu havalarda 

ise MK seviyelerinde düşüşlerin gözlemlendiği rapor edilmiştir. Wang vd. (2011) yazın sulardan 

alınan numunelerdeki farmasötiklerin bulunma miktarının, kışın alınan numunelerden daha az 

olduğunu göstermiştir. Bu durumun muhtemel nedenleri olarak; sıcak hava şartlarında 

farmasötiklerin yüksek biyolojik bozunmaları ve nemli yaz hava koşullarında gerçekleşen 

yüksek seyrelme gösterilmiştir. Bazı durumlarda yağışların yüzey sularındaki MK’ların emisyon 

değerlerine katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Bazı çalışmalar, yapı malzemelerinde (örneğin; 

kaldırım malzemeleri, cephe ve çatı boya malzemeleri) kullanılan kimyasalların (örneğin; 

bisfenol A ve biyositler) yağış sırasında süzündüğü ve ciddi seviyelerde birikerek, çatılardan 

akışlar ile yüzey sularına karıştığını ortaya çıkarmıştır (Sakamoto vd. 2007; Jungnickel vd., 
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2008; Schoknecht vd. 2009; Singer vd., 2010). Bunun yanında yağış olayları, kanalizasyon 

taşmalarını artırarak daha yüksek seviyelerde kirletici deşarjına sebep olmaktadır. Yüzey 

sularının pestisitler tarafından kirletilmesi ise mahsül türüne, toprak özelliklerine, su kütlesinin 

karakteristik özelliklerine (derinlik ve debi), su kütlesine yakın olan arazinin özelliklerine (toprak 

kullanımı, eğim, su kütlesine olan uzaklık) ve iklim şartlarına (sıcaklık, yağış, nem ve rüzgar) 

bağlıdır (Bermúdez-Couso vd., 2013).  

Farklı ülkelerde bulunan yüzey sularında yaygın olarak bulunan MK’lerin gösterildiği 

Tablo 2.5’e göre; steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAIDs), karbamazepin, 

sulfametoksazol ve triklosan yüzey sularında en çok rapor edilen bileşiklerdir. Kosta Rika’da 

tespit edilen yüksek konsantrasyonlara sahip MK’lar, esas olarak hastane atıksularından ve 

diğer kirletilmiş sulardan kaynaklanmaktadır (Spongberg vd., 2011). Özellikle ibuprofen, 

ketoprofen, gemfibrozil ve kafeinin maksimum konsantrasyonları sırası ile 36.8 μg/L, 9.8 μg/L, 

17.0 μg/L ve 1121.4 μg/L olmak üzere hayli yüksek seviyelerde tespit edilmiştir. Ayrıca kafein 

ABD’de (225 ng/L) ve Tayvan’da (1813 ng/L) oldukça yüksek seviyelerde tespit edilmiştir. 

Kosta Rika’dan farklı olarak, ABD’de ve Tayvan’da rapor edilen değerler, sağlık etkisinin 

olmayacağı tahmin edilen konsantrasyonların (PNECs) çok altındadır. Genel olarak, bu tür 

kimyasallar insanlar tarafından aşırı kullanımı sonucu, populasyon yoğunluğu yüksek olan 

bölgelerdeki doğal su kütlelerinde yüksek konsantrasyonlara ulaşabilmektedirler. Çin’in en 

büyük şehirlerinden biri olan Guangzhou’daki yüzey sularında nonilfenol, bisfenol A ve 

triklosanın konsantrasyonları oldukça yüksek seviyelerde tespit edilmiştir. Ayrıca, 

Yunanistan’daki bir nehirde maksimum nonilfenol konsantrasyonu 2704 ng/L ile oldukça 

yüksek bulunmuştur. Çin ve Yunanistan’daki maksimum nonilfenol konsantrasyonları, 

nonilfenol için belirlenen PNEC konsantrasyonunun oldukça üstündedir. Yukarıda bahsedilen 

faktörlere ek olarak nüfusun yaşlanması da farmasötiklerin yüksek seviyelerde bulunmasını 

etkileyen faktörlerden biridir (Al-Rifai vd., 2007). 
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Tablo 2. 5. Farklı ülkelerin yerüstü sularındaki bazı yaygın MK’lerin bulunma oranları (Peng 

vd., 2008; Kasprzyk-Hordern vd., 2009; Kleywegt vd., 2011; Lin vd., 2011; Vulliet vd., 2011; 

Stasinakis vd., 2012) 

Bileşik Adı Konsantrasyon (ng/L)* 

Kanada Çin Fransa Yunanistan Tayvan Amerika PNEC 

İbuprofen 0.98 (79) ND–1417 ND–8 1–67 5–280 ND–77 5000 

Naproksen 1 (87) ND–328 ND–6.4 3–322 – – 37,000 

Diklofenak – – ND–35.0 0.8–1043 – – 10,000 

Karbamazepin 3 (749) – ND–31.6 – – ND–9.6 25,000 

Sülfametoksazol 0.2 (284) – ND–5.1 – 0.3–60 ND–38 20,000 

Triklosan 0.4 (25) 35–1023 – 3–39 – ND–9.8 – 

Östradiol – ND–2 – – – – – 

Kafein – – – – 1–1813 ND–225 10× 105 

Nonilfenol – 36–

33,231 

– 558–2704 – – 330 

Bisfenol A 2.1 (87) 6–881 – 55–162 – – 1000 

Atrazin – – – – – – 2000 

Diuron – – – – – – 1800 

*Değerler ortalama konsantrasyonları gösterirken, parentez içinde değerler maksimum konsantrasyonları göstermektedir. 

 

2.4 Yeraltı Sularında Mikrokirleticiler 

Yeraltı suları, yerüstü suları ile karşılaştırıldığında, MK’ler ile daha az kirlenmesi 

beklenmektedir (Loos vd., 2010; Vulliet ve Cren-Olivé 2011). Bu yüzden, yeraltı sularında 

bulunan MK’ler konusu üzerinde daha az durulmuştur. Yeraltı sularındaki MK karakterizasyonu 

daha çok bölgesel olarak yapılmıştır (ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika’nın bazı 

bölgelerinde). Yeraltı sularının MK’ler ile kirlenmesinin; sızıntı suyu, ve kirlenmiş yüzey suları 

ve tarım alanlarındaki drenajların infiltrasyonundan veya septik tankların ve kanalizasyon 

sistemlerinin sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. MK’lerin konsantrasyonları 

genel olarak sızıntı suyu ile kirlenen yeraltı suları için 10 ng/L ile 104ng/L arasında, septik 

tanklardaki sızıntılar ile kirlenen yeraltı suları için ise 10 ng/L ile 103ng/L arasında 

değişmektedir (Lapworth vd., 2012). Yeraltı sularının pestisitler gibi bazı MK’ler tarafından 

kirletilmesindeki başlıca yol topraktır (Gonzalez-Rodriguez vd., 2011). MK’ler, ayrıca kıyı 

filtrasyonu ve arıtılmış suları kullanarak yapılan yapay beslemeler yolu ile de yer altı sularına 

geçmektedir (Stepien vd., 2013). Genel olarak, yer altı su akışı ve taşınımı (seyrelme, akifer 

maddeleri üzerine adsorpsiyon, bozunma ve ulaşım süresi), MK’lerin konsantrasyonunu 

kaynaktan (örneğin; sızıntı suyu ve septik tank sızıntıları) yer altı suyuna kadar azaltabilir 

(Teijon vd., 2010). Bu yüzden, bileşiklerin yer altı sularına ulaşımında MK’lerin fiziksel ve 

kimyasal özellikleri önemlidir. Örneğin; oktanol su ayrıştırma katsayısı (KOW), kirleticinin yer altı 

sularındaki hareketliliğini etkilemektedir. Bu katsayının 1.5’den küçük olduğu durumlarda 

bileşiklerin çözünmüş fazda kalma eğilimi olmakta ve büyük olasılıkla yer altı sularında 
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bulunmaktadırlar (Dougherty vd., 2010; Karnjanapiboonwong vd., 2011). ABD’de yapılan bir 

çalışmada, yeraltı sularındaki farmasötik seviyeleri ile arıtılmış suyun yeraltına enjeksiyonu 

arasında ve diğer sentetik kirleticilerin (kentsel kullanıma ait herbisitler, insektisitler ve uçucu 

organik maddeler) oluşumu ile arazi uygulamaları arasında iyi bir bağıntının olduğu 

saptanmıştır (Fram ve Belitz, 2011). 

Birçok ülkede, yer altı sularında bulunan MK’lerin büyük bir çoğunluğunun 

konsantrasyonu 100 ng/L’nin altında tespit edilmiştir (Tablo 2.6). NSAID’ler, karbamazepin, 

sulfametoksazol, kafein ve triklosan özellikle tespit edilen bileşiklerdir. Bu bileşikler hem yüzey 

sularında hem de atıksularda en fazla karşılaşılan bileşikler olduğu için MK’lerin farklı sucul 

ortamlarda da bulunduğunun kanıtı olmuştur. MK’lerin bulunma konsantrasyonlarının 

öngörülen etkisiz konsantrasyonlar (PNECs) ile kıyaslanması sonucu, birçok MK’nin çevresel 

önemde olmayacak değerlerde olduğu görülmüştür. ABD’de arazi uygulama bölgelerinde  

steroid hormonlar için önemli ölçüde yüksek konsantrasyonlar (PNEC değerine kıyasla 2 ya 

da 3 kat fazla) tespit edilmiştir (Karnjanapiboonwong vd., 2011). Muhtemelen bu problem 

toprağın bir kısmına atıksu çıkış suyu uygulanmasından kaynaklanmıştır. Araştırıcılar yüksek 

seviyelerde steroid hormonların olumsuz etkilerine çok fazla dikkat çekmeseler de yer altı 

sularında bulunan yüksek seviyelerdeki steroid hormonların varlığı, yer altı suyunun direkt ya 

da dolaylı şekilde içme suyu kaynağı olarak kullanılması durumunda potansiyel bir tehlike 

olacaktır. 

 

Tablo 2. 6. Farklı ülkelerin yeraltı sularındaki bazı yaygın MK’lerin bulunma oranları (Teijon 

vd., 2010; Karnjanapiboonwong vd., 2011; Vulliet ve Cren-Olivé 2011; Stepien vd., 2013) 

Bileşik Adı Konsantrasyon (ng/L)* 

Fransa Almanya İspanya Amerika PNEC 

İbuprofen 0 – 185 (185) 0 (3110) 5000 

Naproksen 1.2 – 204 (263) – 37,000 

Diklofenak 9.7 – (3050) 256 (477) – 10,000 

Karbamazepin 10.4 50 (2325) – 40 (420) 25,000 

Sülfametoksazol 3.0 – 47.57 (117) 160 (1110) 20,000 

Triklosan – – 39.8 (118) 53 – 

Östradiol 0.4 – – 147 – 

Kafein – – 63.56 (505) 130 (290) 10 × 105 

Nonilfenol – – – – 330 

Bisfenol A – – – 2550 1000 

Atrazin – – 36 (756) – 2000 

Diuron – – 8.8 (178) – 1800 

*Değerler ortalama konsantrasyonları gösterirken, parentez içindeki değerler max. konsantrasyonları göstermektedir. 
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2.5 İçme Sularında Mikrokirleticiler 

Kentsel AAT’lerinden salınan MK’ler nedeniyle yüzeysel sularda meydana gelen kirlilik, 

yüzeysel suların içme suyu temini için kullanılan ana kaynaklardan biri olması sebebi ile içme 

suyu kirliliği problemini de beraberinde getirmiştir. Birçok ülkedeki arıtılmış içme sularında 

farmasötikler, biyositler, kişisel bakım ürünleri, plastik katkı maddeleri ya da tatlandırıcılar gibi 

atıksu kaynaklı birçok MK <1-100 ng/L konsantrasyonlarda tespit edilmiştir (Benner vd., 2013). 

Birkaç çalışmada; potansiyel insan sağlığı risklerini tahmin edebilmek amacıyla, içme suyu 

aracılığıyla insan yaşamı boyunca bu MK’lere insanların maruz kalması değerlendirilmiştir 

(Houtmanvd., 2014; Sanderson 2011; Webb vd., 2003). Bir ömür boyunca (70 yıl) günlük 2 

litre su içilerek alınan MK’lerin dozu 5 μg’dan az ya da 4 mg’a kadar değişkenlik 

göstermektedir. Yapılan çalışmalar, en fazla çalışılan 58 farmasötik ile alakalı olarak insanların 

alabileceği tanımlanmış günlük doz (DDD) ile karşılaştırıldığında, bu bileşiklerin bu dozun 

%10’dan azına karşılık geldiğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla, terapötik dozlarla veya diğer 

maruz kalma yollarıyla karşılaştırıldığında; içme suyu yoluyla ilaçlara maruz kalma durumunun 

çok düşük olduğu düşünülmektedir. İçme sularındaki çok düşük MK konsantrasyonları 

nedeniyle, tüm çalışmalar; mevcut maruz kalma seviyelerinde insan sağlığı üzerindeki kayda 

değer olumsuz etkilerin pek muhtemel olmadığı sonucuna varmıştır (Richardson, 2003; 

Sanderson, 2011).  

İçme sularında MK oluşumu ile ilgili sınırlı sayıda yayın vardır (Vulliet vd., 2011). Son 

zamanlarda yapılan bazı çalışmalar MK’lerin büyük bir kısmının içme suyu arıtma tesisi çıkış 

sularındaki değerlerinin, tayin/tespit sınırının altında olduğunu göstermiştir (Benotti vd., 2008; 

Huerta-Fontela vd., 2011; Kleywegt vd., 2011; Wang vd., 2011). Şekil 2.1’de içme sularında 

en çok karşılaşılan bazı MK’lerin maksimum bulunma konsantrasyonları gösterilmiştir. Şekil 

2.1’de görüleceği üzere; karbamazepin ve kafein dışında birçok MK’nin maksimum bulunma 

konsantrasyonları 100 ng/L’nin altında rapor edilmiştir. Kleywegt vd. 2011 yaptığı çalışmada 

özellikle karbamazepin konsantrasyonunun 600 ng/L’yi (diğer birçok MK konsantrasyon 

değerinin 10 katından daha fazla) aşan değerlerde olduğu gözlemlenmiştir. Karbamazepinin 

yüksek seviyelerde bulunması, onun yüksek kararlıkta/kalıcılıkta olması ile açıklanabilir. 

Karbamazepin konsantrasyonu çok yüksek olsa dahi, karbamazepin konsantrasyonları 

öngörülen etkisiz konsantrasyonun (25,000 ng/L) oldukça aşağısındadır. Nonilfenolün 

maksimum konsantrasyonunun (100 ng/L) PNEC değerine (330 ng/L) en yakın olan bileşik 

olduğu da dikkat çekici bir durumdur. Diğer bütün bileşiklerin maksimum konsantrasyonlarının, 

PNEC değerlerine oranla 2 ile 5 kat daha az olmasından kaynaklı güvenli seviyelerde olduğu 

tespit edilmiştir (Kleywegt vd., 2011). Buna rağmen, dönüşüm yan ürünleri gibi diğer bileşiklerin 
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de olumsuz etki gösterebileceği unutulmamalı ve güvenli bir şekilde içme suyu temin 

edilebilmesi için içme sularının daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. 

 

Şekil 2. 1. İçme sularında en çok karşılaşılan bazı MK’lerin maksimum bulunma 

konsantrasyonları (Benotti vd., 2008; Huerta-Fontela vd., 2011; Kleywegt vd., 2011; Vulliet vd., 

2011; Wang vd., 2011) 

2.6 Atıksularda Mikrokirleticiler  

Bazı araştırma sonuçlarına göre, AAT’lerinde bulunan MK’lerin giriş ve çıkış değerleri 

Tablo 2.7’de verilmiştir. AAT’lerinde bulunan MK giriş ve çıkış konsantrasyonlarının rapor 

edilen değerleri, ülkelere göre ciddi değişiklikler göstermektedir. Bu değişiklikler; kimyasalların 

üretim ve tüketim hızı, özel uygulamalar, metabolik davranışları (atılım oranı), kişi başına ve 

günde tüketilen su miktarı, AAT’lerin boyutları, çevresel kararlılık ve atıksu arıtımı proseslerinin 

giderim verimleri esas olmak üzere birçok faktöre bağlıdır (Petrovic vd., 2009; Jelić vd., 2012). 

Çalışmalar, atıksularda bulunan PPCP konsantrasyonlarının, PPCP üretim miktarı ve 

kullanım/tüketim alışkanlıkları ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Choi vd. 2008 

asetaminofen (parasetamol), karbamazepin, simetidin, diltiazem, sülfametoksazol ve 

trimetoprimin atıksıdaki konsantrasyonlarının Kore’deki yıllık üretim miktarları ile uyumlu 

olduğunu rapor etmişlerdir. Asetaminofen, tramadol, kodein, gabapentin ve atenolol Galler ve 

İngiltere’nin ham atıksularında yüksek konsantrasyonlarda (>10 μg/L) tespit edilmişlerdir. Bu 
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durum bu farmasötiklerin yüksek miktarlarda kullanılması ile açıklanmaktadır (Kasprzyk-

Hordern vd., 2009). 

Tablo 2. 7. Bazı MK’lerin farklı ülkelerin AAT’lerindeki seviyeleri ve giderim verimleri (Santos 

vd., 2009; Alder vd., 2010; Zhou vd., 2010; Behera vd., 2011; Luo vd., 2014) 

MK Numune 

Alma Yeri 

Giriş 

 (µg/L) 

Çıkış 

(µg/L) 

Giderim  

(%) 

 

İbuprofen 

 

Yunanistan 

Kore 

İsveç 

 

< 0.004 – 603  

 

N.D – 55  

 

72 – 100  

 

Diklofenak 

Yunanistan 

İsveç 

Amerika 

 

< 0.001 – 94.2  

 

< 0.001 – 0.69  

 

< 0 – 81.4  

 

Eritromisin 

Çin 

İspanya 

İngiltere 

 

0.14 – 10.0 

 

0.02 – 2.84 

 

< 0 – 82.5 

 

Karbamazepin 

Çin 

İspanya 

İngiltere 

 

< 0.04 – 3.78  

 

< 0.005 – 4.60 

 

< 0 – 62.3 

 

Kafein 

Çin 

Yunanistan 

Kore 

 

0.22 – 209 

 

N.D – 43.50 

 

49.9 – 99.6 

 

Triklosan 

İspanya 

Kore 

Fransa 

 

0.03 – 23.9  

 

0.01 – 6.88  

 

71.3 – 99.2  

 

Estradiol 

Fransa 

İtalya 

İsveç 

 

0.002 – 0.05  

 

< 0.001-0.007 

 

92.6 – 100  

 

Nonilfenol 

Çin 

Almanya 

İspanya 

 

< 0.03 – 101.6 

 

< 0.03 – 7.8  

 

21.7 – 99 

 

Oktilfenol 

Çin 

Almanya 

Amerika 

 

< 0.2 – 8.7 

 

0.004 – 1.3 

 

0 – 96.7 

 

DEHP 

Avusturya 

Çin 

Amerika 

 

0.003 – 70.0 

 

0.0001 – 54.0  

 

25 – 97  

 

Bisfenol A 

Yunanistan 

Fransa 

Amerika 

 

< 0.013 – 2.14 

 

< 0.03 – 1.10 

 

62.5 – 99.6 

 

Atrazin 

İsviçre 

Fransa 

İspanya 

 

0.02 – 28  

 

0.004 – 0.73 

 

< 0 – 25  

 

Diuron 

İsviçre 

Fransa 

İspanya 

 

0.03 – 1.96  

 

0.002 – 2.53 

 

26.7 – 71.9 

 

Ağız yoluyla alınan ve potansiyel kirletici içeren farmasötikler insan vücudunda 

metabolize edildikten sonra idrar ve dışkı vasıtasıyla vücuttan atılırlar. Atılım oranı, 
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farmasötiklerin ham atıksuya girişinde rol oynar. Tablo 2.8’de bazı sık karşılaşılan 

farmasötiklerin atılım oranları verilmiştir. Düşük atılım oranına sahip farmasötikler (ibuprofen, 

karbamazepin, sülfametaksazol, diklofenak ve primidione) ham atıksularda da düşük 

konsantrasyonlarda olmak zorunda değildir. Böyle bir durumun oluşması, düşük atılım oranına 

sahip MK’ların yoğun bir şekilde kullanılması ile mümkündür. Bunun yanında bazı yerel yaygın 

hastalıklar, belli dönemlerde spesifik farmasötiklerin tüketiminin artmasına neden olabilir. 

Araştırmalar, iklim koşullarının MK girişinin değişerek dalgalanmasına yol açabileceğini 

göstermiştir (Kolpin vd., 2004). Pestisitlerin kullanımı, farklı iklim koşullarında zararlı böceklerin 

yaygınlaşma dönemlerine bağlı olarak mevsimsel olmaktadır. Diğer önemli bir faktör ise yağış 

miktarı olup, birleşik kanalizasyon sistemi olma durumuna göre atıksu akım davranışını etkiler. 

Kasprzyk-Hordern vd. (2009) kuru hava koşullarında akışın yarıya indiği durumlarda ham 

atıksudaki birçok PPCP konsantrasyonunun iki katına çıktığını tespit etmişlerdir. Bu durumu 

ise yağmur suyunun kanalizasyon içindeki bileşiklerin konsantrasyonlarını seyreltmiş 

olabileceği şeklinde açıklamışlardır. Sıcaklık ve güneş ışığı seviyesi gibi diğer hava koşulları 

da MK’ların AAT’lerden deşarjını etkileyebilmektedir.      

 

Tablo 2. 8. Sucul ortamlarda yaygın olarak bulunan bazı farmasötik bileşiklerin insandan atılım 

oranları (Ternes 1998; Hirsch vd.,1999; Huschek vd., 2004; Jemba 2006; Alder vd., 2010) 

Vücuttan Atılım Oranı Farmasötik Bileşikler 

 

Düşük ( ≤ % 5) 

Aspirin 

Karbamazepin 

İbuprofen 

 

Kısmen Düşük ( % 6 – 39) 

Diklofenak 

Sülfametaksazol 

Primidon 

 

Kısmen Yüksek ( % 40 – 69)  

Bezafibrat 

Norfloksasin 

Trimetoprim 

 

Yüksek ( ≥ % 70) 

Amoksisilin 

Siprofloksazin 

Tetrasiklin 

 

Şekil 2.2, bazı MK’lerin AAT’deki ortalama giriş ve çıkış konsantrasyonlarını 

göstermektedir. Buna göre; MK’lerin büyük bir kısmının AAT’deki giriş konsantrasyonların 0.1 

μg/L ile 10 μg/L arasında değişiklik gösterdiği; bazı farmasötiklerin (asetaminofen, kafein, 

ibuprofen, naproksen ve salisilik asit), bir tane biyositin (triklosan), bir tane yüzey aktif 

maddenin (nonilfenol) ve bir tane endüstriyel kimyasal maddenin (DEHP) ise nispeten yüksek 

konsantrasyonlarda olduğu görülmektedir. Çoğunlukla AAT’deki giriş konsantrasyonları 

bakımından yüksek konsantrasyonlarda (ortalama değer >10 μg/L) bulunan bileşikler 



 

22 

 

ibuprofen, atenolol, kafein ve nonifenoldür. Örneğin; ibuprofen İspanya’daki 4 farklı AAT’de en 

fazla tespit edilen bileşik olup, giriş konsantrasyonu 3.73 μg/L ile 603 μg/L arasında değişkenlik 

göstermektedir (Santos vd., 2009). Yüksek seviyelerdeki konsantrasyonlar, bileşiklerin yüksek 

miktarlarda tüketilmesi ve bileşiklere kolay ulaşım (diğer bileşiklere göre) ile açıklanabilir. 

Kafeinin en yüksek konsantrasyonları ise 50 μg/L’ye yaklaşan değerleri ile Çin’deki 3 farklı 

AAT’deki ham atıksularda tespit edilmiştir (Zhou vd., 2010). Kafeinin çok miktarda bulunması 

büyük ihtimalle kahvenin, çayın ve alkolsüz içeceklerin çok miktarda tüketilmesi ve yine bu 

tüketimden kaynaklanan atıkların atılması ile ilgilidir. Birçok MK’nin çıkış konsantrasyonları ise 

0.001 μg/L ile 1 μg/L arasında dağılım göstermektedir. Atenonol, kafein, DEHP, ibuprofen, 

naproksen, nonifenol ve triklosanın arıtılmış su çıkış değerleri 1 μg/L’den büyük olarak tespit 

edilmiştir. Steroid hormonlar ve pestisitler, diğer gruptaki bileşikler ile kıyaslandığında 

genellikle düşük konsantrasyonlarda (çoğunlukla 1 μg/L’den az) tespit edilmişlerdir. Fakat, bu 

bileşiklerin sularda çok az konsantrasyon seviyelerinde bulunması dahi yüksek östrojenik 

etkilerinden dolayı kaygı verici bir durumdur.   

 

Şekil 2. 2. AAT’lerdeki bazı MK’lerin giriş ve çıkışlarının ortalama konsantrasyonları (Luo vd., 

2014) 

 

Bu çalışmada; MK’ler 7 ana grupta incelenmiştir; (1) pestisitler, (2) fitalat esterler ve 

plastikleştiriciler, (3) yüzey aktif maddeler, (4) poli aromatik hidrokarbonlar (PAHs), (5) uçucu 

organikler bileşikler (VOCs), (6) ilaç etken maddeler ve (7) ağır metaller. Aşağıda atıksularda 

bulunan bu gruplar ve grupta yer alan bazı MK’lerin mevcudiyeti ile ilgili bilgiler özetlenmiştir. 
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2.6.1 Pestisitler  

Pestisitler öncelikli kirleticiler arasında sayıca en fazla maddeyi içeren gruptur. Tarım 

zararlılarına ve ev haşerelerine karşı kullanılan kimyasallara verilen genel isimdir. Biyosit terimi 

ise çoğunlukla diğer tüm amaçlar (ağırlıklı olarak kentsel kullanım) için kullanılmaktadır 

(Sotomayor vd., 2012). Biyositler; örneğin kök girinimi/penetrasyonunu önlemek için bitümlü 

çatı yalıtım membranlarında, alg ve yosun oluşumunu önlemek için dış cephe boyalarında, çim 

veya bitki yönetiminde (golf, parklar, mezarlıklar) veya yabani ot kontrolünde (karayolları, 

demiryolları) uygulanır.  Biyositler ve pestisitler; bitkiler (herbisitler), algler-yosunlar (yosun 

öldürücüler), böcekler (insektisitler) veya mantarlar (fungisitler) gibi hedef organizmaların 

büyümesini durdurmak veya kontrol etmek için tasarlanmıştır. 500’den fazla biyosit ve pestisit 

aktif maddenin Avrupa’da kullanımı onaylanmıştır. Bununla birlikte, İsviçre'deki toplam biyosit 

kullanımının %95'i yalnızca 30 aktif bileşik tarafından oluşturulmaktadır (Bürgi vd., 2009). 

Ayrıca, Avrupa’daki pestisit (fungisit, herbisit ve insektisit) kullanımının (ağırlık olarak) %60’tan 

fazlası da sadece 20 aktif maddenin kullanımı ile gerçekleşmektedir (Eurostat, 2007). Yağış 

olayları sırasında biyositler ve pestisitler; binalardan, parklardan ve bahçelerden sızabilir ve 

kısmen birleşik kanalizasyon sistemlerine geçebilir (Burkhardt vd., 2012; Coutu vd., 2012a). 

Yüzeysel sulardaki pestisitler genellikle tarımsak kaynaklı olarak düşünülmektedir. Bununla 

beraber yeni araştırmalar; nehirdeki pestisit yüklerin oluşmasında kentsel katkıların, tarımdan 

gelen katkılar ile aynı oranda olabileceğini göstermiştir (Wittmer vd., 2011). 

Otla mücadelede yaygın olarak kullanılan herbisitler arasında Alaklor, Atrazin, Simazin, 

Trifluralin, Diuron ve Isoproturon bulunmaktadır. Alaklor, klorlu asetamid ailesindendir ve otla 

mücadelede en çok kullanılan herbisitlerdendir. US-EPA'ya göre yıllık kullanımı 2,7-4,1 milyon 

kg’dır. Dayanıklı yapıları ve yaygın kullanımları yüzünden yer altı ve yüzeysel sularda sıklıkla 

karşılaşılmaktadır (Wang ve Liu, 2014; Souissi vd.,2013). Triazin grubu herbisitlerden olan 

Atrazin ve Simazin de çimlenme öncesi ve filizlenme sonrası geniş yapraklı otları önlemek için 

kullanılırlar (Köck-Schulmeyer vd., 2013). Atrazin yeraltı sularında ençok tespit edilen 

pestisitlerdendir ve endokrin bozucu olduğu bilinmektedir (Gilliom vd., 2007). Trifluralin yaygın 

olarak kullanılan başka bir filizlenme öncesi herbisittir. Su canlılarına karşı yüksek 

toksisitesinden dolayı 2008'den itibaren AB'de kullanımı yasaklanmıştır. Trifluralin gideriminde 

adsorpsiyon tekniklerinin kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır (Lule ve Atalay, 2014; Oh vd., 

2013). Hegzaklorobenzen fungisit grubu pestisitlerdendir (Økland vd., 2005). Yine bir fungisit 

olan pentakloronitrobenzen’in üretimi aşamasında oluşan Pentaklorobenzen de öncelikli MK 

grubuna girmektedir. Genel amaçlı bir pestisit olan Pentaklorofenol yüksek toksisitesi ve 

biyolojik bozunmaya karşı çok dirençli olduğu için MK grubuna girmektedir (Fiege vd., 2000). 

Klorprifos ve Klorfenvinfos zirai amaçlı ve evsel olarak zararlı böceklerin kontrolünde çok 

yaygın olarak kullanılan organofosfatlı pestisitlerdendir. Yaygın ve uygun olmayan kullanımı 
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sağlık risklerini de beraberinde getirmektedir. Bozunma ara ürünleri Klorprifos-oxon (Samet 

vd., 2012) veya 3,5,6-trikloro-2-pyridinol (TCP) olmaktadır (Agudelo vd. 2012). İnsan 

üzerindeki toksik etkileri asetilkolinesteraz enzimini inhibe ederek ve endokrin sistemini 

bozarak gerçekleşmektedir (Ghoshdastidar vd., 2012). Su ortamlarına, zirai alanlardan sızan 

sularla, ilaçlama esnasında rüzgâr etkisi ile taşınım şeklinde, ilaç sanayi ve evsel kullanımlar 

sonucu oluşan atıksuların deşarjı ile ulaşabilmektedir. 

Endosulfan, insektisit ve akarisit olarak yaygın olarak kullanılan, ancak zararlı 

etkilerinden dolayı öncelikli kirleticiler arasına alınan ve 2005 yılında AB tarafından kullanımı 

yasaklanan organoklorlu bir pestisittir (Commission Decision EC 2005/864/EC, 2005). 

Endosülfan'ın sucul ortamlarda bazı metabolitlerine dönüşebildiği ve bütün örneklemeler 

içerisinde %30'luk bir bulunma sıklığına sahip olduğu, endosülfan lakton bileşiğinin AAT'lerde 

çok rastlanılan bir bileşik olmadığı, ancak endosülfan sülfat ve endosülfandiol'ün 

mikroorganizmalar tarafından endosülfanlakton gibi bileşiklere dönüştürülebileceği belirtilmiştir 

(Barco-Bonilla vd., 2013; Weber vd., 2010). Hegzaklorosiklohekzan, Lindan olarak bilinen 

birpestisittir ve bu tür insektisitlerin üretiminde yan ürün olarak da oluşabilmektedir. MK içinde 

yer alan benzen, pestisit, plastikleştirici ve organic çözücü üretiminde kulllanılabilen temel 

aromatik organik bileşiktir. 

Fransa’da yapılan bir çalışmada 20 farklı yüzeysel su numunesinde MK izlenmiş, 

hekzaklorosiklohekzan, klorprifos, simazin, atrazin, diuron, alaklor, oktilfenol ve nonilfenol 

bileşikleri numunelerin %60’ından fazlasında tespit edilmiştir. Numunelerin %74 ve %5’inde 

sırasıyla klorprifos ve nonilfenol için direktifte belirlenen ÇKS’lerin üzerinde sonuçlar 

bulunmuştur; yine aynı çalışmada hiçbir numunede hekzaklorobutadin, 

hekzaklorosiklohekzan, hekzaklorobenzen, endosulfan ve pentaklorofenol’e rastlanmamıştır 

(Barrek vd., 2009). Benzer şekilde, yarı uçucu organikler ve endokrin bozucu maddelerin 

izlendiği bir çalışmada sadece atrazin, simazin ve alaklor sırasıyla numunelerin %44’ünde, 

%39’unda ve %11’inde tespit edilmiştir (ortalama konsantrasyonlar sırasıyla, 95 ng/L, 120 

ng/L, 20 ng/L) (Lacorte vd., 2001). 

Stockholm Sözleşmesi’nde eski jenerasyondan birçok pestisit; çevrede kalıcı olmaları, 

canlı organizmalardaki birikimleri ile insanlar ve vahşi yaşam için neden oldukları toksisite 

nedenleri ile kalıcı organik kirleticiler (POPs) olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sözleşme; aldrin, 

klordan, chlordecone (kepone), dieldrin, endrin, heptaklor, hekzaklorobenzen (HCB), alfa ve 

beta heksaklorosikloheksan (HCH), lindan, mirex, pentaklorobenzen, endosülfan, toksafen ve 

diklorodifeniltrikloroetanı (DDT) içermektedir. Mayıs 2004’te yürürlüğe giren bu sözleşmeden 

dolayı, günümüzde pek çok ülkede bu pestisitlerin kullanımı yasaklanmış ya da ciddi şekilde 

kısıtlanmıştır. 
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Bu pestisitlerin 2001-2003 yılları arasında Yunanistan’daki kentsel ham atıksulardaki 

konsantrasyonları ortalama olarak 10 ile 50 ng/L arasında tespit edilmiştir (Katsoyiannis ve 

Samara, 2005). Tüm bu bileşikler birincil arıtım sırasında askıda katı maddeler ile oldukça iyi 

oranlarda (%50-80) giderilmiş ve biyolojik aşama ile birlikte toplam giderim %75 ile 91 arasında 

gerçekleşmiştir. Arıtılmış atıksulardaki konsantrasyonlar 1 ile 14 ng/L arasında saptanmıştır 

(Katsoyiannis ve Samara, 2004). Saptanan bu değerler, bu kirleticiler için iç sularda belirlenmiş 

Avrupa Çevresel Kalite Standart (EQS) değerlerinden (5-25 ng/L) daha düşüktür. Bununla 

birlikte; aldrin, dieldrin ve endrin bu değerlendirmenin dışında kalarak, kendileri için belirlenen 

EQS değerlerine yakın olarak saptanmıştır. Hatta, heptaklor kendisi için belirlenen EQS 

değerinden (0.0002 ng/L) 50,000 kat daha fazla bulunmuştur (EC, 2013). Bu kalıcı pestisitlerin 

çamurdaki konsantrasyonları 5 ile 40 μg/kg katı madde arasında bulunmuştur (Katsoyiannis 

ve Samara, 2005). 

Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 2013 yılında, “Bitki Koruma Ürünlerinin 

Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu 

Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesi Projesi (BİKOP) Çalışma Grubu” 

kurulmuştur. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye'de geçmişte kullanılmış ve halen 

kullanılmakta olan pestisitler araştırılarak oluşturulmuş pestisit listesi ve bu listede yer alan 

maddelerin kullanım, toksisite ve kalıcılık/biyobirikim özellikleri dikkate alınarak 

önceliklendirilmesi sonucu belirlenen pestisitlere ilişkin “Öncelikli Pestisitler Listesi” 

oluşturulmuştur. 

2.6.2 Fitalat esterler, Plastikleştiriciler  

Son yıllarda bazı kimyasallar; hormonal kontrol üzerindeki olumsuzluklar ile birlikte sucul 

organizmaların, vahşi yaşamın ve hatta insanların gelişimi üzerinde olumsuz etkilere yol 

açmaları nedenleri ile, endokrin sistem bozucular grubuna dahil edilmiştir (Matsui 2008). Bu 

bileşiklerin; kısaltılmış adet döngüsü, kadınlarda meme kanseri, hipospadias, kriptorşidizm ve 

endometriyozis gibi problemlere yol açmaları yanında insanlardaki farklı dokularda mutajenik 

ve kanserojen oldukları bilinmektedir (Balabanič vd., 2011; Park vd., 2012; Becker vd., 2004). 

Fitalat esterler (FE), endokrin bozucu kimyasallar (EDCs) olarak kabul edilen kimyasal 

maddeler arasındadır (Horn vd., 2004). Bu kimyasalların potansiyel olarak tehlikeli yapılara 

sahip olmaları, bu bileşiklerin çevresel akıbetleri konusundaki küresel ilginin artmasına neden 

olmuştur. Bu durum, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin bazı fitalat esterlerin kullanımlarına 

kısıtlamalar getirmesine neden olmuştur (Becker vd., 2004; Gao vd., 2014). Dahası, ABD 

Çevre Koruma Ajansı (EPA) altı ftalat esteri öncelikli kirleticiler olarak sınıflandırmıştır: 

Dimetilftalat (DMP), dietilftalat (DEP), di-n-butilftalat (DBP), benzilbütilfitalat (BBP), di(2-etil 

heksil)ftalat (DEHP), di-n-oktilftalat (DnOP) (Liu vd., 2013). 
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Bazı ftalat esterlerin; üreme için toksik olduğu, sucul hayvanlarda (ambifiler ve 

kabuklular) gelişimi bozduğu ve genetik mutasyona neden olduğu bilinmektedir (Clara vd., 

2010; EU-RAR. 2007, 2008). Üretim süreçleri, kullanımları veya plastiğin ayrışması sırasında 

çevreye kolayca sızarlar. Çünkü, plastik polimerine kovalent bağlarla bağlı olmadıkları için 

plastiklerin kullanılmaları esnasında veya eskimiş PVC'lerden çevre ortamlarına kolaylıkla 

ulaşabilecekleri belirtilmektedir. (Clara vd., 2010; Dargnat vd., 2009). 

FE'ler çoğunlukla plastik üretiminde esneklik, saydamlık ve dayanım gibi özelliklerin 

artırılması amacı ile kullanılırlar. Bunun dışında ilaç sanayi, kişisel bakım ürünleri, sağlık 

ekipmanları, deterjanlar, oyuncaklar, paketleme ürünleri, boya, kozmetik ve pestisitler gibi 

birçok son üründe ve bunların atık sularında bulunmaktadırlar (Gao vd., 2014). (DEHP), en 

çok kullanılan fitalat esterlerdendir ve en önemli endokrin bozucu bileşiklerden birisidir. FE'lerin 

su organizmalarında birikim yaptığı ve endokrin bozucu etkilerinin olduğu bilinmektedir (Nallii 

vd., 2002; Horn vd., 2004). Muhtemel zararlarından dolayı özellikle DEHP bileşiklerinin çevre 

ortamlarındaki akıbetlerinin araştırılması küresel ölçekte önem kazanan bir konudur. FE'lerin 

özellikle oyuncaklarda kullanılması AB tarafından sınırlandırılmıştır. Yine AB, yüzeysel sularda 

ÇKS olarak DEHP'ın 1,3 ng/L'nin altında olmasını istemektedir (Fromme vd., 2002).  

2.6.3 Yüzey Aktif Maddeler 

Alkil fenol bileşikleri genellikle antioksidan, motor yağı, çamaşır ve bulaşık deterjanları, 

boya, plastik, kişisel bakım ürünleri, emilsiyon oluşturucular ve çözelti oluşturucuların 

üretimlerinde kullanılmaktadırlar. Alkil fenol bileşikleri içerisinde özellikle nonilfenol ve 

oktilfenol bileşikleri endokrin aktif kimyasallar olarak bilinirler ve endokrin hormanları gibi 

davranarak sağlık üzerindeki bozucu etkileri ortaya çıkmaktadır (Økland vd., 2005). 

AAT'lerinde sıklıkla görülen bileşiklerdir ve konsantrasyonları (µg/L) doğal hormonlardan (ng/L) 

çok daha fazla olabilmektedir. 

Yüzey aktif maddeler; ev uygulamalarında çoğunlukla deterjan ve temizleyiciler için 

kullanılırken aynı zamanda endüstriyel ve kurumsal temizlik, kişisel bakım, tekstil, boya katkı 

maddeleri, vernikler ve plastiklerde de yoğun olarak kullanılmaktadır (Berna vd., 2007). Yüzey 

aktif maddeler 4 ana sınıfa ayrılırlar; anyonik (2005 yılı için Batı Avrupada’ki tüketimin %61’i), 

iyonik olmayan (%30), katyonik (%7) ve amfoterik (%2) (Berna vd., 2007). Berna ve 

arkadaşlarına (2007) göre, 2005 yılında en fazla tüketilen yüzey aktif maddeler sabunlar 

(%24), lineer alkilbenzensülfonatlar (LAS, %16,6), alkol etoksilatları (AE, %17,9) ve alkol eter 

sülfatlardır (AES, %13,5). Kullanılan diğer yüzey aktif maddeler; çoğunlukla sekonder alkan 

sülfonatlar (SAS, %2,2), alkol sülfatlar (AS, %2), alkil fenol etoksilatlar (APEO, %1), katyonik 

(%6,8) ve amfoterik (%2,5) yüzey aktif maddelerdir. Bir kez kullanıldığında, bu kimyasalların 

çoğu doğrudan kanalizasyona deşarj edilir. Dolayısı ile, yüksek tüketimlerinden ötürü (> 7.5 
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gr/kişi.gün); atıksuyun çözünmüş organik karbonunun (DOC)% 20-30'unu temsil edebilecek 

oranlarda ham atıksulardaki yüzey aktif madde konsantrasyonları (> 40 mg/L) bildirilmiştir 

(Matthijsvd., 1999). 

2.6.4 Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 

Polisiklik veya polinükleer aromatik hidrokarbonlar olarak da adlandırılan bu kirleticiler, 

karbon ve hidrojen atomlarından oluşan, birden fazla aromatik halka içeren bileşiklerdir. 

Aromatik halka sayısına göre değişmekle birlikte yarı uçucu bileşikler olarak da bilinirler. 

Yapıları itibari ile birbirinden farklılık gösteren ve temel teşkil eden 35 adet PAH bulunmaktadır. 

PAH'lar insan kaynaklı (fosil yakıtlar, organik niteliğe sahip maddeler veya atıkların tam 

yanmaması vb) veya doğal kaynaklı (volkanik patlamalar, biyojenik oluşum, kömür, ham petrol, 

yakıt ve bunların yan ürünleri vb.) olarak oluşabilen ve bu yüzden her yerde bulunabilen 

öncelikli kirleticilerdendir (Sims ve Overcash 1983). Antropojenik aktiviteler (askeri 

operasyonlar, araç emisyonları, tarımsal üretim, konutlarda atık yakılması, fosil yakıtların 

yanması, petrol endüstrisindeki sızıntılar, karbon siyahı üretimi, kömür katranı zifti ve asfalt, 

ısıtma ve enerji üretimi ve içten yanmalı motorlardan çıkan emisyonlar gibi), çevreye ciddi 

miktarlarda PAH salınımına neden olmaktadır (Manoli ve Samara 1999; Ravindra vd., 2008). 

PAH’lar havada (Liu vd., 2015), toprakta ve sedimentte(Vane vd., 2014; Wang vd., 2015), su 

kütlelerinde (Chang vd., 2004; Balati vd., 2015) ve hayvan ve bitki dokularında tespit edilmiştir. 

PAH'lar yağmur suyu, yüzey akışı, atmosferik birikim, petrol endüstrisi sızıntıları, sanayi suları 

gibi nedenlerle sulara karışabilmektedirler. Bir kısmı su içerisinde çözünmüş formda diğer 

kısımları da AKM, dip birikintileri ve organizmalar üzerinde tutunmuş formda bulunabilmektedir 

(Qiao vd., 2014).  

PAH’ların yüzlerce farklı kombinasyonu mevcuttur. Bu toksik bileşiklerin ayırt edici 

özelliği, oldukça hidrofobik olmasıdır. PAH’lar katı taneciklerin organik kısımlarının yüzeylerine 

kolayca tutunarak çevrede kalıcı MK’lar oluşturmaktadır (Wild ve Jones 1995). Kimyasal olarak 

kararlı yapıya sahip ve biyolojik olarak parçalanmaya dirençli olmaları sebebiyle çevrede kalıcı 

olan bileşiklerdir (Shin vd., 2006). PAH’lar molekül yapılarına göre düşük molekül ağırlıklı 

(LMW) olanlar ve yüksek molekül ağırlıklı (HMW) olanlar olarak gruplandırılır. Düşük molekül 

ağırlığına sahip PAH’lar iki ve üç halkalı yapıdan oluşurken, yüksek molekül ağırlığına sahip 

PAH’lar 4 ve daha fazla halkalı yapıdan oluşur. Bununla beraber PAH’ların sudaki 

çözünürlüğü, molekül ağırlıkları arttıkça doğrusal olarak azalır (Heitkamp ve Cerniglia 1989; 

Balati vd., 2015). 

 

PAH’ların 100’den fazla farklı türü olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri Çevre 

Koruma Ajansı (USEPA), çevre ve insan sağlığı için olumsuz etkileri olması nedeniyle 16 tane 
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PAH’ı (Tablo 2.9.) öncelikli listeye almıştır (Zhang vd., 2004). Avrupa Birliği ise 8 PAH bileşiğini 

Avrupa’daki sular için öncelikli kirleticiler olarak tanımlanmıştır (EC, 2013). 

 

Tablo 2. 9. US-EPA tarafından öncelikli listeye alınan 16 PAH bileşiğinin fizikokimyasal 

özellikleri 

PAH bileşiği Molekül 

Formülü 

Halka 

Sayısı 

Moleküler Ağırlık 

(gr/mol) 

Kaynama 

Noktası (°C) 

Çözünürlük   

(nmol/L) 

Naftalin C10H8 2 128 218 2,4 x 10-3 

Asenaftilen C12H8 3 152 265 – 275 - 

Asenaften C12H10 3 154 279 2,9 x 10-2 

Fluoren C13H10 3 166 293 – 295 1,2 x 10-2 

Fenantren C14H10 3 178 340 7,2 x 10-3 

Antrasen C14H10 3 178 340 3,7 x 10-4 

Fluoranten C16H10 4 202 - 1,3 x 10-3 

Piren C16H10 4 202 399 7,2 x 10-4 

Benzo[a]antrasen C18H12 4 228 - - 

Krizen C18H12 4 228 - 5,7 x 10-7 

Benzo[b]fluoranten C20H12 5 252 - - 

Benzo[k]fluoranten C20H12 5 252 480 - 

Benzo[a]piren C20H12 5 252 - 8,4 x 10-7 

Dibenzo[a,h]antresen C22H14 5 278 524 (3,7+1,8) x 10-10 

Benzo[g,h,i]perilen C22H12 6 276 500 6,0 x 10-8 

Indeno [1,2,3-

cd]piren 

C22H12 6 276 - - 

 

Toksik, mutajenik ve kanserojenik etkilerinden dolayı öncelikli kirleticiler arasında yer 

alırlar (ATSDR, 1995). PAH'ların kanserojenliği, artan moleküler ağırlıkları ile beraber 

artmaktadır (Eisler 1987). İnsanların PAH’lara maruz kalması farklı organlarda (akciğer, 

mesane, mide, deri, gırtlak, skrotum, göğüs, yemek borusu, prostat, böbrek ve pankreas gibi) 

kanser oluşumu riskinin artması ile ilişkilendirilmektedir (Siddens vd., 2012; Xu vd., 2013). 

Ayrıca, PAH’ların bağışıklık sistemini baskıladığı bilinmekle birlikte endokrin bozucu bileşikler 

olduğu konusunda şüpheler vardır. PAH’ların toksik, mutajenik ve kanserojenik doğasından 

dolayı iyileştirme mekanizmalarının anlaşılarak uygun giderim proseslerinin geliştirilmesi ciddi 

bir ilgi görmektedir (Makkar ve Rockne 2003; Chen vd., 2008).  

Fiziksel, kimyasal, termal, biyolojik ve bitkisel arıtım prosesleri (yakma, termal yayılım, 

radyo frekanslı ısıtma, oksidasyon, iyon değişimi, fotoliz, adsorpsiyon, elektroliz, kimyasal 

çöktürme, doğal azalım, biyostimülasyon, biyoartış, rizofiltrasyon, fitoektrasyon, 

fitostabilizasyon ve fotodegradasyon teknikleri) kontamine olmuş toprak, sediment ve sudan 

PAH’ların arıtımı için kullanılan temel arıtım yöntemleridir (Zhou vd., 2013; Hu vd., 2014; Li 

vd., 2014; Peng vd., 2014; Sun vd., 2014; Wang vd., 2014; Li vd., 2015). Bununla beraber, bu 

yöntemlerin çoğu yüksek yatırım ve bakım maliyetleri ile komplike işletme şartları gibi farklı 
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dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bunlara ek olarak, bu arıtma proseslerinden 

bazıları kanserojen ve mutajenik olabilen ikincil yan ürünlerin oluşumuna neden olarak, halk 

sağlığı üzerinde daha fazla olumsuz etkilere yol açmaktadır (Shih ve Lederberg 1976; 

Comninellis vd., 2008; Oller vd., 2011). 

Bütün yöntemler düşünüldüğünde PAH’ların arıtımı için hem ekonomik hemde çevre 

dostu olması nedeniyle sorpsiyon metodu ümit verici bir arıtımdır (Bhatnagar ve Sillanpää 

2010; Oller vd., 2011; Xi ve Chen 2014). Bundan dolayı, etkin ve ekonomik sorpsiyon 

medyasının bulunması ve PAH giderimi prosesini etkileyen çevresel faktörlerin tespit edilmesi 

amacıyla birçok araştırma yapılmıştır (Hu vd., 2014; Li vd., 2014; Liu vd., 2014; Wang vd., 

2014; Kobayashi ve Sumida 2015; Liu vd., 2015; Staninska vd., 2015, Wang vd., 2015). 

Ulusal literatürümüzde, öncelikli maddeler arasında nispeten daha çok çalışmaların 

yapıldığı PAH grubu kirleticiler, çevresel ortamlarda (Tor vd., 2003; Cetin vd., 2004; Gaga vd., 

2009; Demircioglu vd., 2011) halen araştırılmaktadır. Ülkemizde yer üstü (Morkoc vd., 2009; 

Yildirim vd., 2010; Ardag vd., 2011; Caylak 2012), kıyı (Yilmaz vd., 1998b; Okay vd., 2001; 

Telli-Karakoc vd., 2002; Morkoc vd., 2008) ve geçiş (Yilmaz vd., 1998a) sularındaki PAH'lara 

yönelik çevresel durumu irdeleyen çalışmalar olmasına karşın MK'lere yönelik veri alt yapısının 

oluşturulabilmesi için geniş ölçekte yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Çamurun yakılması ile oluşan küllerde çok küçük konsantrasyonlarda (16 PAH 

bileşiğinin toplamı <0.2 mg/kg kuru madde) bulunabilmektedir (Park vd., 2009). Bununla 

beraber, çamurun eksik yanması sırasında molekül ağırlığı düşük PAH’lar oluşabilmekte, bu 

da baca gazlarında ciddi PAH emisyonlarına (çamurda bulunan PAH kütlesinin %0,02-50’si) 

yol açmaktadır. 

2.6.5 Uçucu Organik Bileşikler (VOC)  

Uçucu organik bileşikler, ortam sıcaklığında yüksek buhar basıncına ve dolayısı ile düşük 

kaynama noktalarına (1 atm basınçta; genellikle 50°C’den daha düşük sıcaklıklar) sahiptir. 

Yakıtlarda, boyalarda, aerosollerde, kozmetiklerde, çözücülerde, dezenfektanlarda ve 

pestisitlerde yaygın olarak kullanılırlar ve genellikle kentsel atıksularda önemli 

konsantrasyonlarda bulunurlar. 

Halojenli çözücüler yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirliliği açısından, su ekosistemi 

ve insan sağlığı açısından büyük öneme sahiptirler. Su ortamında bir seri biyokimyasal 

reaksiyon ile daha toksik olan yan ürünlere dönüşebildikleri rapor edilmiştir (Tobiszewski ve 

Namieśnik, 2011; Økland vd., 2005). Özellikle suların klorlanması sonucu dezenfeksiyon yan 

ürünleri olarak oluşan Trihalometan (THM)'ler bu sınıfa girerler. YSKY ve AB SÇD'de 

diklormetan, 1,2-dikloretan, benzen, triklorbenzen ve triklormetan öncelikli MK olarak 
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belirlenen bileşiklerdir. Özellikle, diklormetan ve 1,2-dikloretan yüzeylerden yağ temizleme ve 

boya giderme işlemlerinde sıkça kullanılan çözücülerdir. Endüstriyel kullanımlarının büyük 

çoğunluğu PVC yapımında, vinil klorür monomerlerinin üretiminde olmaktadır (Tobiszewski ve 

Namieśnik, 2011). VOC’lerin kimyasal karakteristikleri (düşük su çözünürlüğü, yüksek yağ 

çözünürlüğü, yarı uçucu, biyolojik membranlardan geçebilmesi ve yağ dokularında birikebilen) 

nedeniyle çevre alanında en çok ilgi duyulan kirleticilerin başında gelmektedir. Çevrede 

birikebilen ve kalıcı özelliğe sahip VOC’ler ozon tabakasının tahribatıyla ilişkili olarak sera gazı 

etkisinin artmasına neden olmaktadır. Toplam çözünmüş organik karbonun yaklaşık %10'u 

VOC’lerdir (Huybrechts vd., 2003; Chary vd., 2012). VOC’lerin başlıca alt gurupları; halojenli 

organikler, tek halkalı aromatik hidrokarbonlar, organik sülfit ve sülfoksitler, benzen-toluen-

etilbenzen-ksilenler (BTEXs), trihalometanlar (THMs), aseton ve esterlerdir. VOC’ler 

antropojenik (insan kaynaklı) veya biyojenik (canlı organizmaların neden olduğu) kökenli 

olabilirler. VOC’lerin antropojenik kaynakları boyama ve kaplama, petrol, çözücüler, 

endüstriyel ve kentsel atıksular, kentsel ve kırsal deşarjlar ve atmosferik birikimdir (Chary vd., 

2012). Toksisitesi ve çevredeki kalıcılığından dolayı insan sağlığına ve sucul ekosisteme 

yönelik önemli bir risk oluşturacağı düşünülen VOC’ler, AB SÇD kapsamında belirlenmesi ve 

izlenmesi istenilen öncelikli maddeler sınıfında yer almaktadır. 

Klorlu/klorlanmış VOC’ler kentsel AAT çıkış sularında ng/L ile μg/L arasında değişen 

konsantrasyonlarda saptanmaktadır. Kloroform ve dikloroasetonitril 200-800 ng/L aralığında, 

dibromoklorametan, diklorometan (DCM), triklorometan (TCM), tetrakloroetilen (PCE) ve 

trikloroetilen (TCE) 20-350 ng/L aralığında tespit edilmişlerdir (Antoniou vd.,2006; MartinRuel 

vd., 2011). Klorlu VOC’ler (kloroform haricinde çok uçucu olan PCE ve TCE), aromatik 

VOC’lerden daha az uçucu olarak rapor edilmiş ve bu yüzden arıtım sırasında su fazından 

daha az giderildiği bildirilmiştir (Yang vd., 2014). 

2.6.6 İlaç Etken Maddeleri 

İlaç kalıntıları vücuttan atılma oranlarına ve kullanım sıklıklarına göre değişen 

konsantrasyonlarda kanalizasyon sularında görülebilmektedir. Katı atık sızıntı sularına girişi 

evsel kullanımlarda son kullanma tarihi geçmiş ilaçların çöpe atılması, hastanelerde yanlış 

veya kaçak yolla tıbbi atıkların evsel atıklar içerisine karışması, ilaç endüstrilerinde hatalı 

üretimlerin evsel atıklar içerisine atılması ve arıtma çamurlarının depolama sahalarında 

bertarafı gibi uygulamalar sonucunda olabilmektedir (Bound ve Voulvoulis, 2006; Braund vd., 

2009; Glassmeyer vd.,2009; Persson vd., 2009). İnsanların ilaç kullanımları mevsimsel 

koşullara ve bölgesel yaşam alışkanlıklarına göre değişebilmektedir. Ağrı kesici, antibiyotik, 

hormon, kanser ilaçları, antiepileptikler, antidepresanlar gibi birçok ilaç günümüzde insan 
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sağlığı ve veterinerlik uygulamalarında kullanım alanı bulmaktadır (Santos vd., 2010). İlaç 

kalıntılarının izlenmesi ile ilgili uluslararası çalışmalar genellikle yüzeysel sular, evsel atıksu 

arıtma tesisleri ve arıtma çamuru işleme tesisleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.  

Literatürdeki çalışmalara bakıldığında, birçok ilaç kalıntısı için tatmin edici giderim 

verimleri elde edilirken, arıtma metotlarına dirençli ilaç kalıntılarının da bulunduğu 

gözlenmektedir (Trinh vd., 2012). Bu dirençli MK’ler arasında Amitriptyline, Karbamazepin, 

Diazepam, Diklofenak, Fluoxetine, Gemfibrozil, Omeprazole, Sulfamethozil ve Trimethoprim 

gibi MK’ler bulunmaktadır (giderim verimleri %24-%68 arasında). Bu yüzden bu bileşikler 

MK’lerin gideriminin tahmininde indikatör bileşikler olarak gösterilmektedir.  

2.6.7. Ağır Metaller 

Genel olarak, metal kaplama, pil/akümülatör üretimi, boya/pigment üretimi, plastik/cam 

üretimi ve çelik endüstrisi atıksularında bulunan ağır metaller, aerobik ve anaerobik arıtım 

safhalarında ve desarj edildiği alıcıortamlarda olumsuz etkilere sebep olmaktadırlar (Fu ve 

Wang, 2011). Ağır metaller ihtiva eden atıksular genel olarak suda yaşayan veya suyu çeşitli 

amaçlar için kullanan canlılara toksik etki yapan, inorganic karakterli sulardır (Srivastava ve 

Majumder, 2008). Kirliliği oluşturan ağır metaller, arıtıldıkları atıksu arıtma tesislerinin biyolojik 

arıtma kademesinde aktif rol alan ve atıksudaki organic maddeleri gidermekle görevli olan 

mikroorganizmaların arıtma verimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Ağır metaller insanlar 

için önemli kanserojen maddeler arasında yer alırlar. Bu yüzden küresel ve yerel otoriteler 

tarafından çevreye verilmeden önce değişik deşarj limitleri getirilmiştir. Yapılan bir çalışmada 

ağır metal içeren ve sulamada kullanılan atık suların toprak ve bitkilerde ağır metal birikimine 

sebep olduğu belirlenmiştir (Karataş vd., 2006). Ağır metallerin sucul ekosistem üzerine etkisi 

ilk kez AB’nin 76/464/EEC nolu direktifi ile gündeme gelmiştir (Serban, 2011). Ağır metal 

kirliliklerinin önlenmesinde metallerin hassas olarak tayin edilmesi ve verilerin 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla ulusal ve uluslararası standart metotlar 

eşliğinde AAS ve ICP-MS sıklıkla kullanılmaktadır (Dinç ve Yilmaz, 2013; Clara vd., 2012; Fu 

vd., 2012; Mendez-Ramirez ve Hernandez, 2012; Varela vd., 2014; Pereyra vd., 2013; 

Novana, 2005; Fuchs vd., 2002; Liu vd., 2014; Diez vd., 2014; Jackson vd., 2013) 

2.7. Atıksu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin Giderim Mekanizmaları 

Evlerde, iş yerlerinde ve kentsel çevrelerde günlük olarak kullanılan çok çeşitli 

kimyasallar, en nihayetinde kanalizasyon sistemlerine ulaşır. Bu durum; daha çok deterjanlar 

ve katkı maddeleri, kişisel bakım ürünleri, idrar ve dışkı ile atılan farmasötikler ve metabolitleri 

ile birlikte yiyecek veya plastik katkı maddeleri gibi çeşitli ev kimyasalları veya alev 

geciktiriciler, yüzey koruyucular gibi endüstriyel ürünler için geçerlidir. Bu kirleticilerin atıksu 
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arıtımındaki akıbetleri, fizikokimyasal özelliklerine (hidrofobisite, biyolojik parçalanabilirlik, 

uçuculuk vb.) ve uygulanan arıtmanın türüne bağlıdır. Sucul çevrelere mikrokirletici 

salınımını/geçişini azaltmak için, klasik/ konvansiyonel atıksu arıtma tesislerinde (AAT’leri) 

farklı mikrokirletici sınıflarında görülen değişikliklerin anlaşılması gereklidir.  

Bu bölüm; klasik arıtma sistemlerindeki temel giderim mekanizmalarını ve arıtım 

sırasında belirli mikrokirletici sınıflarının akıbetlerini açıklamayı hedeflemektedir. Son olarak, 

biyolojik arıtımları optimize ederek veya ileri fizikokimyasal arıtmalar ile mikrokirletici 

giderimlerinin arttırılmasına/geliştirilmesine yönelik prosesler tartışılmaktadır. 

Mevcut durumda, evsel atıksu arıtımı için klasik bir AAT (Şekil 2.3); (i) kaba atıkları (kaba 

ve ince ızgara), kumu (kum tutucu ünitesi) ve yağ ile gresi (sıyırıcının yüzen yağları topladığı 

yağ bölmesi) gidermek için oluşturulmuş ön arıtım; (ii) askıda katı maddelerin çoğunun 

çökeltme ile giderilmesi için ön çökeltme havuzundan oluşan birincil arıtım, (iii) biyolojik 

parçalanma ile kolay parçalanabilir çözünmüş ya da partikül kirleticilerin giderimi için 

tasarlanmış ikincil arıtım, (iv) amonyak (biyolojik nitrifikasyon ile), nitrat (biyolojik 

denitrifikasyon ile) ve fosfat (çoğunlukla biyolojik veya kimyasal çöktürme) gibi nütrientleri ya 

da bazı durumlarda partikül katı maddeleri (kum filtrasyonu ile) veya patojenleri (dezenfeksiyon 

ile) gidermek için üçüncül arıtımdan meydana gelmektedir. 

 

 

Şekil 2.3. Biyolojik olarak ayrışabilir organik maddelerin nitrifikasyon, denitrifikasyon ve 

kimyasal fosfor ile giderilmesi için aktif çamur prosesli bir klasik AAT’nin akım şeması 

 

Biyolojik arıtma sistemleri; organik maddelerin daha hızlı parçalanmasını sağlamak için 

aktif çamur gibi askıda büyüme sistemlerindeki ya da sabit film sistemlerindeki (damlatmalı 

filtreler veya biyolojik filtreler) mikroorganizmaların yönetilmesini içerir. Her iki sistemde, 

çözünmüş organik maddenin bozunma oranlarını arttırmak amacıyla genellikle havalandırılır. 

Üretilen fazla mikrobiyal biyokütle (ikincil çamur) daha sonra ikincil bir çökeltme havuzunda 

sudan ayrılır. Üretilen tüm çamur nihayetinde stabilize edilir (aerobik veya anaerobik çürütme), 
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susuzlaştırılır (dekantör, belt filtre vb.) ve nihai bertaraf amacıyla gübre olarak (toprak 

iyileştirici) kullanılabilir, katı atık sahasında bertaraf edilebilir ya da yakılabilir. Bu sebeple, 

klasik AAT’leri; atıksulardan katı maddelerin, kolay parçalanabilir çözünmüş organik 

maddelerin ve nütrientlerin (azot ve fosfor) giderimi için tasarlanmıştır. Diğer farklı türdeki 

kirletici maddeleri arıtmak için tasarlanmamış olmalarına rağmen, birçok mikrokirletici madde; 

klasik atıksu arıtımı sırasında meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik proseslerden 

etkilenir. Şekil 2.4’te klasik bir biyolojik AAT’nde gerçekleşen MK giderim mekanizmaları 

verilmiştir. 

 

Şekil 2.4. Klasik bir biyolojik AAT’nde gerçekleşen MK giderim mekanizmaları (Das vd., 2017) 

 

Klasik atıksu arıtımında, mikrokirleticilerin temel giderim mekanizmaları (Şekil 2.5); (i) 

partikül madde üzerine sorpsiyon, (ii) biyolojik dönüşüm, (iii) uçuculuk ve (iv) abiyotik 

parçalanmadır. Sorpsiyon ve uçuculuk, mikrokirleticinin bir fazdan (su) diğer faza (katı veya 

gaz) transferinden oluşurken; biyolojik veya kimyasal oksidasyon, mikrokirleticinin 

dönüşümüne yol açmaktadır. Tam mineralizasyon su, karbondioksit ve minerallerin oluşması 

ile sonuçlanmaktadır. 
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Şekil 2.5. Klasik AAT’lerinde mikrokirleticilerin temel giderim mekanizmaları (Margot, 2015). 

2.7.1 Sorpsiyon 

Çamur veya partikül madde üzerine sorpsiyon, özellikle biyolojik parçalanabilirliği düşük 

olan hidrofobik yada pozitif yüklü mikrokirleticiler için oldukça önemli bir giderim 

mekanizmasıdır. Biyolojik çamura adsorpsiyon iki ana prosese ayrılabilir (Joss vd., 2006a): 

a) Kirleticiler ile askıda katı maddeler yada çamur bileşenleri (hücre dışı polimerik 

maddeler (EPS) veya mikroorganizmaların lipofilik hücre zarı gibi) arasındaki 

hidrofobik etkileşimler 

b) Kirleticinin pozitif yüklü grupları ile mikroorganizmaların başlıca negatif yüklü yüzeyleri 

ya da atık/artık organik madde arasındaki elektrostatik etkileşimler. 

Aktif/pasif hücresel alım (mikroorganizmalar tarafından emilim/absorpsiyon), 

elektrostatik etkileşim, iyon değişimi, yüzey kompleksleşmesi ve hidrojen bağları gibi bazı 

faktörler sorpsiyon mekanizmalarında önemli rol oynamaktadırlar (Pomiès vd., 2013). Bu 

sebeple, adsorpsiyon; kirleticinin fizikokimyasal özelliklerine (yük, hidrofobisite) ve çamurun 

özelliklerine (yüzey yükü, spesifik yüzey alanı, EPS içeriği, organik maddenin oksidasyon 

derecesi, mineral içeriği) bağlı kompleks bir prosestir. Bundan dolayı, farklı çamurlar (birincil 

veya ikincil, floklar ya da biyofilmler) için farklı adsorpsiyon kapasiteleri gözlenir (Barret vd., 

2010a; Mailler vd., 2013). Elektrostatik etkileşimler, atık suyun pH değerinden etkilenir; çünkü 

pH'taki küçük değişiklikler, pKa değeri 6-9 civarında olan fonksiyonel grupların 

protonasyonuna veya deprotonasyonuna yol açabilir. 
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MK’ler sadece partikül maddelere değil aynı zamanda “çözünmüş” fazın bir parçası 

olarak kabul edilen kolloidal taneciklere (1 nm-1 μm) de geçer (Pomiès vd., 2013). Çözünmüş 

yada kolloidal maddelere (DCM) sorpsiyon; kalıcı organik kirleticiler (POP’ler), polisiklik 

aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) veya ağır metaller gibi hidrofobik maddelerin çözünürlüğünü 

arttırır (Barret vd., 2010a; Barret vd., 2010b; Katsoyiannis ve Samara, 2007). Bu durum, 

atıksudaki DCM veya çözünmüş organik karbonun varlığının, bu kirleticilerin “çözünmüş” ve 

“partikül/parçacık” fazları arasında bölünmesini/ayrılmasını önemli ölçüde etkileyebileceği 

anlamına gelir. Bu da kirleticilerin adsorpsiyon yolu ile çamura geçmesini kısıtlayarak, arıtılmış 

atıksularla birlikte çevreye deşarj edilmesi anlamına gelmektedir. Atıksudaki adsorpsiyon 

işleminin diyagramı Şekil 2.6'da sunulmaktadır. 

 

Şekil 2.6. Çamur, çözünmüş ve kolloidal maddeler üzerine mikrokirletici adsorpsiyonu (Margot, 

2015). 

 

Sorpsiyon genellikle eş zamanlı gerçekleşen iki reaksiyondan oluşan tersinir bir 

prosestir: adsorpsiyon ve desorpsiyon. Her iki reaksiyonun hızı eşit olduğunda sorpsiyon 

dengesine ulaşılır (Joss vd., 2006a). Hidrofobik PAH’lar ile polar farmasötikler ve pestisitler 

gibi hidrofilik maddeler de dahil olmak üzere, çeşitli kirleticilerin ikincil çamura sorpsiyon 

kinetiklerinin hızlı olduğu ve sorpsiyon dengesine 0.5-2 saat arasında ulaşıldığı rapor edilmiştir 

(Barret vd., 2010b; Ternes vd., 2004; Wick vd., 2011). Kolloidlerdeki sorpsiyon dengesine daha 

da hızlı (<5dk) bir şekilde ulaşılmaktadır. Biyolojik arıtımlarda daha uzun hidrolik alıkonma 

süreleri (HRT) nedeniyle, AAT’lerinde katı-sıvı adsorpsiyon dengesi için yeterli süre 

bulunmaktadır. Çamur üzerine mikrokirletici adsorpsiyonunu etkileyen ana faktörler, Şekil 

2.7'de verilmiştir. 
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Şekil 2.7. Partiküllere/taneciklere veya arıtma çamurları üzerine kirletici adsorpsiyonunu 

etkileyen ana faktörler (Margot, 2015). 

2.7.2 Biyolojik Parçalanma 

Biyolojik parçalanma, birçok hidrofilik organik mikrokirletici için atıksu arıtımı sırasındaki 

temel giderim mekanizmasıdır. Atıksulardaki mikrokirletici konsantrasyonları; 

mikroorganizmaların büyümelerini desteklemek veya biyolojik parçalanmaları için gerekli olan 

enzimleri ve/veya kofaktörleri uyarmak/tetiklemek için genellikle çok düşüktür (ng/L ile μg/L). 

Bu nedenle, mikrokirleticilerin biyolojik dönüşümü; genellikle diğer büyüme substratlarının 

(karbon ve enerji kaynakları) varlığını gerektirir (Tran vd., 2013b). İz kirleticilerin biyolojik 

dönüşümü iki ana prosese ayrılabilir (Şekil 2.8): (i) karışık substrat üzerinde metabolik 

reaksiyonlar, (ii) kometabolik reaksiyonlar. 
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Şekil 2.8. Mikrokirleticilerin biyolojik dönüşümüne etkili olan metabolik (A; ibuprofen) veya 

kometabolik (B; sülfametaksazol) mekanizmalar (Margot, 2015). 

 

Karışık substratlardaki metabolik reaksiyonlar sırasında mikroorganizmalar; diğer 

organik bileşiklerle birlikte, büyüme substratı olarak organik mikrokirleticileri kullanır. Bu 

substratlar hücre gelişimi için (büyüme ve üreme), enerji (katabolizma) ve/veya karbon kaynağı 

(anabolizma) olarak kullanılır. Katabolik reaksiyonlar kirletici maddenin daha küçük 

moleküllere dönüşmesine, en sonunda da tam mineralizasyona; yani suya, karbondioksite ve 

diğer minerallere dönüşmesine neden olur (Benner vd., 2013). Tek enerji kaynağı olarak belirli 

kirleticileri kullanabilen ve mineralleştirebilen birçok bakteri suşları izole edilmiştir, bu durum 

bu maddeler için metabolik yolların mevcut olduğu anlamına gelir. Bu kirleticilerin çok düşük 

konsantrasyonlarda parçalanması, birlikte hücrelerin büyümesini sürdürecek başka 

substratların varlığını gerektirir. Bununla birlikte, atıksulardaki kolay biyolojik parçalanabilir 

substratların yüksek konsantrasyonlarda bulunması; bu spesifik katabolik yolların 

gerçekleşmesini önleyebilir. Bu tercihli/öncelikli substrat seçimi, tüm kolay parçalanabilen 

substratlar tüketilene kadar mikrokirletici parçalanmasını azaltabilir (Benner vd., 2013; Plósz 

vd., 2012; Plósz vd., 2010). 

Kometabolik reaksiyonlar sırasında, mikrokirleticiler bir büyüme substratı olarak 

kullanılmaz ancak spesifik olmayan enzimler (mono veya di-oksijenazlar, N Asetil 

Transferazlar, hidrolazlar gibi) veya büyüme substratının mikrobiyal dönüşümü sırasında 
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üretilen kofaktörler tarafından katalize edilen yan reaksiyonlarla biyolojik olarak dönüştürülür. 

Kometabolizma “bir büyüme substratının veya başka bir dönüştürülebilir bileşiğin varlığında 

besin kaynaği olmayan bir substratın dönüşümü” olarak tanımlanabilir (Fischer ve Majewsky, 

2014). Kometabolizma genellikle dönüşüm ürünlerinin oluşumuna yol açar ve bu ara ürünler 

muhtemelen diğer mikroorganizmalar için büyüme substratları olarak da kullanılmaktadır 

(Benner vd., 2013; Tran vd., 2013b).  

Her iki reaksiyon da mevcut mikroorganizmaların çeşitliliği nedeniyle muhtemelen aynı 

anda gerçekleştiği için, metabolizma ve kometabolizma arasındaki belirgin ayrım aktif çamur 

gibi karmaşık sistemlerde pek mümkün değildir (Fischer ve Majewsky, 2014). Bu sebeple, 

biyolojik parçalanma ve biyolojik dönüşüm bir bütün olarak kabul edilir ve genellikle ana 

molekülün biyolojik olarak giderilmesi ile (birincil biyolojik parçalanma) ölçülür. 

AAT’lerdeki mikrokirleticilerin biyolojik dönüşümleri; reaktör konfigürasyonu, debi ve 

çamur geri devir oranı ile ilişkili olarak, reaktör içerisindeki çamur konsantrasyonuna, biyolojik 

parçalanabilirliğine ve hidrolik bekletme süresine bağlıdır (Pomiès vd., 2013). AAT’lerindeki 

mikrokirleticilerin biyolojik parçalanmasını/dönüşümünü etkileyen ana faktörler Şekil 2.9’da 

verilmiştir. 
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Şekil 2.9. AAT’lerinde (aktif çamur sistemi) mikrokirleticilerin biyolojik olarak parçalanmasını 

etkileyen ana faktörler (Margot, 2015). 

2.7.3 Uçuculuk 

Mikrokirleticilerin uçması/buharlaşması atıksu arıtımı sırasında; yüzey uçuculuğu veya 

daha belirgin/ciddi olarak havalandırma sırasında sıyrılma şeklinde gerçekleşebilir. Kirleticinin 

sudan havaya transferi, esas olarak bileşiğin uçuculuğuna (buhar basıncı, Henry sabiti) ve 

prosesin çalışma koşullarına (havalandırma, karıştırma, sıcaklık ve atmosferik basınç) bağlıdır 

(Pomiès vd., 2013). 

Gaz akışı sonradan işlemden geçirilmeyecekse, hava sıyırma işlemi su arıtımı için bir 

seçenek olarak düşünülmemelidir. Aksi taktirde, AAT atmosferik kirlenmeye neden olabilir. 

2.7.4 Abiyotik Parçalanma 

Atıksu arıtımı sırasında organik mikrokirleticiler fotoliz, hidroliz ya da diğer kimyasallar 

ile olan abiyotik reaksiyonlar ile potansiyel olarak parçalanabilir. 
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Doğrudan fotoliz, bir fotonun bir bileşik tarafından absorbe edilmesi ile meydana gelir ve 

bağ bölünmesine yol açarak yeni bir bileşik oluşturur. Kirleticiler; çözünmüş organik maddelerin 

güneş ışıması sırasındaki ve kirleticiler ile tepkimeye girebilen geçici uyarılmış türlerin (reaktif 

oksijen, redikaller) üretimi sonucu ayrıca dolaylı fotoliz ile de parçalanabilir (Wang ve Lin, 

2014). Klasik arıtımlarda; güneş ışımalarındaki düşük yüzey hacim oranları (açık olmaları 

durumunda sadece durultucuların yüzeyleri ya da biyolojik havuzlar) ve ışığın suya nüfuzunu 

ciddi şekilde kısıtlayan atıksulardaki yüksek renk ve bulanıklık nedenleri ile doğal güneş ışığı 

ile fotoliz çok sınırlıdır. Bu sebeple, fototransformasyonun klasik sistemlerde önemli bir 

parçalanma mekanizması olması beklenmemektedir. Fotoliz; yüzey alanı ve bekleme 

sürelerinin fazla olması sebebi ile lagünlerle atıksu arıtımında önemli bir rol oynayabilir 

(Verlicchi ve Zambello, 2014). 

Hidroliz, organik bir bileşik içindeki bir atomun veya atom grubunun bir su molekülü (veya 

hidroksit iyonu) ile yer değiştirmesi ile kimyasal bağların ayrılmasının bir sonucudur 

(Schwarzenbach vd., 2003). Birçok sülfonamid, tetrasiklin, makrolid ve β-laktam antibiyotikleri 

içeren özellikle esterler ve amidler gibi bazı organik bileşikler için hidroliz sucul çevrelerdeki 

önemli bir parçalanma yoludur (Ying vd., 2013). Fakat, tüm mikrokirleticiler hidrolize edilemez. 

Sudaki hidroliz hızları, büyük ölçüde pH ve sıcaklığa bağlıdır (Mabey ve Mill, 1978). Hızlar 

genellikle sıcaklıkla beraber hızlı bir şekilde artar ve çoğu bileşik için yüksek pH'lardaki hidroliz 

asit katalizli ya da nötr katalizlere göre daha hızlıdır (Mitchell vd., 2014). Nötr pH ve 25°C'de 

mikrokirleticilerin hidroliz yarı ömürleri (t1/2), birkaç saniye (tert-butil klorür) ile binlerce yıl (örn; 

triklorometan) arasında değişmektedir (Schwarzenbach vd., 2003). Çok yüksek hidroliz 

hızlarına sahip kirleticilerin AAT’lerine ulaşmadan önce kanalizasyonda tamamen 

dönüştürülmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, hidroliz yarı ömrü 7 günden fazla olan 

bileşikler; atıksu arıtımı sırasında (HRT <24 saat) ciddi seviyelerde hidroliz olmazlar (< % 10). 

Evsel atıksularda (pH 6.5-8.0 ve sıcaklık 10-25°C) çoğu mikrokirletici için hidroliz hızları (t1/2 > 

7 gün); biyolojik parçalanma ve sorpsiyona kıyasla oldukça yavaştır (Schwarzenbach vd., 

2003). Bu yüzden β-laktam, makrolid ve tetrasiklin antibiyotikleri (t1/2, 2-5 gün) (Ying vd., 2013) 

gibi bazı az sayıdaki bileşikler haricinde hidroliz; AAT’lerde ihmal edilebilir bir giderim 

mekanizması olarak düşünülebilir. 

Atıksu arıtımı sırasında diğer kimyasal dönüşümler de gerçekleşebilir. Örneğin abiyotik 

nitrasyon; anilin veya fenolik bileşiklerin nitrik oksit (NO) veya nitrit (NO2
-) ile reaksiyona 

girmesiyle nitrofenoller veya kararsız diazonyum katyonları oluşur (nitrifikasyon/ 

denitrifikasyon prosesleri sırasında gerçekleşir) (Jewell vd., 2014; Nödler vd., 2012). Bununla 

birlikte, bu reaksiyonun temel bir giderim mekanizması olması beklenmemektedir. 
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2.8. Atıksulardan Mikrokirletici Giderim Yöntemleri  

Mevcut arıtma işlemlerinin optimize edilmesi veya mikrokirleticilerin giderilmesi için yeni 

ileri arıtma işlemlerinin dahil edilmesi, özellikle gelişmiş ülkelerde AAT’nin performansını 

iyileştirmek için uygulanan ilave işlemlerdir (Batt vd., 2007; Cai vd., 2012). AAT’lerinde MK'lerin 

oluşumu ve giderimi konusundaki birçok çalışma, esas olarak aktif çamur prosesi kullanan 

büyük ölçekli arıtma tesislerine odaklanmıştır (Leech vd., 2009; Qiang vd., 2013). Ayrıca, aktif 

çamurdan farklı bir teknoloji kullanan diğer küçük ölçekli arıtma tesislerinde (genellikle küçük 

topluluklara hizmet eden) MK'lerin giderim performanslarının değerlendirilmesi konusuna 

odaklanılması da bir diğer önemli durumdur. AAT proseslerinden geçebildikleri için bu organik 

kirleticilerin giderimlerinin araştırılması, ekoloji ve çevre sağlığı için çok önemlidir (Gao ve Wen 

2016). 

Aktif çamur, biyofiltrasyon, sulak alanlar gibi biyokimyasal dönüşüm ve parçalama 

metotlarının MK’lerin gideriminde göreceli olarak etkili olduğu belirtilmektedir (Hai vd., 2012; 

Agudelo vd., 2012; Tang vd., 2011; Bian vd., 2009; Kim vd., 2007). MK’lerin mikroorganizmalar 

üzerine kolaylıkla tutunarak çamur içerisinde uzaklaşması yüksek verimlerin elde edilmesinde 

etkili olmaktadır (Kim vd., 2007; Drewes vd., 2002; Snyder vd., 2004; Joss vd., 2005). 

Geleneksel biyolojik prosesler (aktif çamur, biyofiltrasyon vb.) ile endokrin bozucuların 

arıtımında nitrifikasyon bakterilerinin metabolik karakterleri sayesinde endokrin bozucu 

arıtımını gerçekleştirebildikleri rapor edilmiştir (Forrez vd., 2009). Endokrin bozucuların 

biyolojik olarak giderimi aerobik olarak aktif çamurda ve damlatmalı filtrede, anaerobik olarak 

ise kanalizasyonda veya anaerobik çamur çürütücülerde gerçekleşmektedir. Svenson vd., 

(2003) damlatmalı filtrelerin östrojenik aktiviteyi durdurmada aktif çamur sistemlerine göre 

daha az etkili olduklarını ve en yüksek giderim verimlerinin biyolojik ve kimyasal arıtmanın 

kombine edildiği prosesler ile elde edilebileceğini belirtmektedirler. 

Aşağıda bu proje kapsamında araştırılan arıtma proselerinden olan ve büyük yerleşim 

yerleri için genellikle uygulanan aktif çamur prosesi ile küçük yerleşim yerlerinin atıksularının 

arıtılması için uygulanan doğal arıtma yöntemlerinden stabilizasyon havuzları ve yapay sulak 

alanlarda MK giderim verimleri değerlendirilmiştir. Bunun yanında son yıllarda ileri arıtma 

yöntemi olarak ve atıksu geri kazanımı amacı ile inşa edilen ve bu proje kapsamında incelenen 

membran tesislerde (UF, NF, RO) MK giderimi konusunda yapılan çalışmalara da yer 

verilmiştir. 

2.8.1. Aktif Çamur Prosesi 

Klasik aktif çamur prosesi, genellikle kentsel AAT’lerinde kullanılır. Proses, endüstriyel 

veya kanalizasyon atıksuları ile kirlenmiş giriş atıksuyunun havalandırma havuzunda aerobik 



 

42 

 

bakteri biyokütlesi ile karıştırılması ile başlar (Eckenfelder ve Cleary, 2014). Havalandırma 

havuzundaki bekleme süresi; bir sonraki ünite olan çökeltme havuzunda katı/sıvı 

ayrılmasından önce, etkin bir şekilde arıtılmasını sağlamak için uygun şekilde ayarlanır 

(Tchobanoglous vd., 2003). Toplanan çökelmiş aktif çamur, havalandırma havuzunda uygun 

mikroorganizma konsantrasyonunu sürdürebilmek için havalandırma havuzuna geri devrettirilir 

(Eckenfelder ve Cleary, 2014).  

Aktif çamur sürecinde üç temel parçalanma yolu vardır; mikrobiyal prosesler (biyolojik 

parçalanma; metabolik ya da kometabolik), çamur flokları üzerine sorpsiyon ve uçuculuk 

(genellikle havalandırma sırasında). Fakat, uçuculuk; farmasötikler ve PPCP gibi moleküllerin 

Henry sabiti değerleri nedeni ile önemsiz olarak kabul edilebilir (Joss vd., 2006). Klasik aktif 

çamur proseslerindeki PPCP gibi bazı bileşikler ya da MBR prosesindeki östrojenler gibi 

bileşiklerin hidrofobisitiesi dolayısı ile aktif çamur flokları üzerine adsorpsiyonu önemli bir yol 

olabilir (Carballa vd., 2005; Clouzot vd., 2010; Maeng vd., 2013). Ayrıca, sulu çözeltilerdeki 

organik mikrokirleticiler kısmen belirli bir pH değerinde (pKa değerine bağlı olarak) iyonik 

formda olacağından ve log D, pH'a bağımlı olduğu için log D değerleri; bu gibi mikrokirleticilerin 

sorpsiyon ile gideriminde dikkate alınması gereken önemli faktörler olacaktır. Daha önce de 

belirtildiği gibi Wells (2006)’in yansıra Tadkaew vd. (2010)’de log D'nin pH'a bağlı olduğunu 

belirtmişler ve bir iz organik kirleticinin (TrOC) aktif çamur üzerine sorpsiyonunun, verilen bir 

pH'daki bileşiğin log D değeri göz önüne alınarak değerlendirilebileceğini ortaya koymuşlardır. 

Biyolojik parçalanmalar ile ilgili olarak, bazı araştırmacılara göre kometabolik biyolojik 

parçalanmalar; kentsel atıksuların aktif çamur prosesi ile arıtılması sürecinde, atıksudaki 

mikrokirletici maddelerin doğrudan büyüme substratı olarak hizmet edemeyecek kadar düşük 

konsantrasyonlarda olması nedeniyle mikrokirleticilerin giderim mekanizmasında önemli bir rol 

oynayabilir (Quintana vd., 2005; Xue vd., 2010; Fischer ve Majewsky, 2014). Havalandırma 

havuzunda, nitrifikasyon mikroorganizmaları sayesinde amonyağın nitrata dönüşümüne neden 

olan nitrifikasyonprosesi meydana gelir. Amonyak oksitleyen bakteriler gibi organizmalar, 

mikrokirletici maddeleri de okside edebilecekleri belirtilmiştir (Margot vd., 2016). 

PPCP’lerin giderimi, sorpsiyon ve biyolojik parçalanma yollarının birleşimi sayesinde 

gerçekleşir. Dolayısı ile aktif çamur sistemlerinde, PPCP’lerin giderim verimliliği geniş bir 

aralıkta gerçekleşir (Verlicchi vd., 2012; Bernhard vd., 2006; Radjenovi'c vd., 2009; Blair vd., 

2015). Araştırmacılara göre bu durum, AAT çıkış sularındaki parçalanabilir PPCP’lerin düşük 

konsantrasyonlarını açıklayabilir. Bazı MK'lerin dışkı parçacıkları içine alınabileceği ve daha 

sonra dışkının mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla sıvı faza salınabileceği iddia 

edilmiştir (Gobel vd., 2007). Bir başka olası teori ise; tespit edilmeyen metabolitlerin mikrobiyal 

aktivite ile tekrar ana bileşiklere dönüşmesi durumudur (Verlicchi vd., 2012). Konjugatların 
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arıtma sırasında hidrolizle ayrılması, ana bileşiği oluşturarak ilave bir kirletici yük kaynağına 

yol açabilmektedir (Suarez vd., 2008; Kovalova vd., 2013).  

Kullanılan çamurun biyolojik bileşimine göre %0 ile %70 arasında değişen dikolofenak 

giderim verimleri bildirilmiştir (Clara vd., 2005b; Bernhard vd., 2006; De Wever vd., 2007; 

Kimura vd., 2007; Radjenovic vd., 2009). Daha önce yapılan çalışmalarda %50 ile %65 

arasında değişen ketoprofen ve naproksen giderim verimleri rapor edilmiştir. (Carballa 

vd.,2004; Quintana vd.,2005; Radjenovic vd.,2009). Yapılan bir başka çalışmada ise, 

dezenfeksiyon prosesi içeren bir atıksu arıtma işlemi sırasında naproksen'in tamamen 

giderildiği rapor edilmiştir (Metcalfe vd., 2003). Quintana vd., (2005); ketoprofen, dikolofenak, 

bezafibrat, naproksen ve ibuprofen gibi seçilmiş 5 farmasötiğin bulunduğu kentsel atıksu 

arıtımı yapan bir tesisin reaktöründen çekilmiş bir çamur kullanmıştır (Quintana ve Reemtsma, 

2004). Bu çalışmanın sonuçları, yüksek biyolojik parçalanabilirliğe sahip ketoprofen'nin 

mikrobiyal büyüme için tek bir substrat olarak görev yapabileceğini gösterirken buna karşılık 

bir kometabolik dönüşümün asidik farmasötikler için önemli biyolojik parçalanma yolu olduğunu 

da ortaya koymuştur. Trimetoprim’in yaklaşık %40 verimlilik ile giderildiği bildirilmiştir. Bu 

bileşik genellikle dirençli olarak kabul edimekle birlikte, Perez vd. (2005) yavaş büyüyen 

nitrifikasyon bakterilerini kullanarak bu bileşikte parçalanma gözlemlemiştir. Azitromisin, 

eritromisin, ofloksazin veya trimethoprim gibi bazı antibiyotiklerin, iyonik etkileşimler yoluyla 

çamur floklarının negatif yüklü yüzeyi üzerine sorbe edilmesi beklenmektedir (Radjenovi vd., 

2009). 

Daha genel olarak, farklı çalışmalarda belirli bir molekülün giderim verimleri arasında 

gözlenen önemli farklılıklar muhtemelen kıyaslanan aktif çamur sistemlerindeki SRT, HRT 

veya MLSS gibi işletme parametrelerindeki farklılıkların yanı sıra çamur floklarının biyolojik 

bileşimi ve atıksuların kimyasal bileşimindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 

 

Hidrolik Bekletme Süresi ve Çamur Yaşının Etkisi 

Çamur alıkonma süresi; katı alıkonma süresi veya çamur yaşı olarak da bilinmektedir. 

Çamur yaşı mikroorganizmaların havalandırma havuzundaki alıkonma süresini gösterir ve 

mikroorganizmaların büyüme oranı ile ilgilidir. Havalandırma havuzu hacminin, hacimsel 

çamur giderim oranına olan oranı ile hesaplanır. Yüksek SRT'ler; enzim salğlayabilen 

nitrifikasyon bakterileri gibi yavaş büyüyen ototrofik bakteri biyokütlelerinin zenginleşmesini 

sağlayarak, salgılanan enzim sayesinde aromatik halkalara sahip bazı düşük parçalanabilir 

özellikteki moleküllerin parçalanmasına sebep olabilmektedir (Rosenberger vd., 2002; Cirja 

vd., 2008). Belirli bir mikrokirleticinin biyolojik parçalanabilirliğinin bir Monod kinetiği tarafından 

tanımlandığı varsayımı ile, belirli bir SRT; düşük konsantrasyonda bile veya bir kometabolizma 
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durumunda, bu maddeyle ilişkilendirilebilir (Clara vd., 2005a). Mikrokirleticiler, yalnızca farklı 

bileşikler için belirlenen kritik bir SRT değerinde parçalanabilir. Eğer AAT bu kritik değerin 

altındaki bir SRT değeri ile işletiliyorsa, çıkış suyu mikrokirletici konsantrasyonlarının, giriş 

suyu konsantrasyonları aralığında olması beklenir. Clara vd. (2005a) tarafından SRT için 

minimum 10-15 günlük bir değer önerilmiştir. SRT'deki artışın bazı farmasötiklerin giderimini 

artıracağı bildirilmiştir (Jeli'c vd., 2012b; Kreuzinger vd., 2004). Benzer biçimde, MBR 

prosesinde yüksek SRT’den kaynaklanan yüksek MLSS konsantrasyonu ve yavaş büyüyen 

türlerin varlığı, bazı PPCP’lerin daha yüksek verimde giderilmesine neden olmuştur 

(Fernandez Fontaina vd.,2012). Tambosi vd. (2010), 30 gün çamur yaşında işletilen MBR 

prosesinin, test edilen tüm farmasotik bileşikler için, 15 gün çamur yaşında işletilen MBR 

prosesinden daha yüksek giderim verimliliği sağladığını ortaya koymuştur. Aynı gözlem Kimura 

vd. (2007) tarafından da gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, PPCP'lerin giderilmesi üzerindeki etkisi 

çok az rapor edilmiş olsa da, biyokütlenin ortama uyum sağlamasının (aklimasyon) 

ksenobiyotiklerin parçalanması için faydalı olduğu bilinmektedir (Suarez vd., 2012). 

Falås vd. (2016); 25-80 gün arasında değişen SRT’lerde 20'den fazla mikrokirleticinin 

hız sabitleri ve SRT arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Biyolojik arıtma süresince; 

karbamazepin, diklofenak ve asetaminofen gibi bazı farmasötik maddelerin giderimi, SRT'ye 

önemli bir bağlılık göstermemiştir. Bernhard vd. (2006) ile Maeng vd. (2013); karbamazepin 

molekülünün MBR prosesinde değişen SRT’lerde kararlı kaldığını gözlemlemişlerdir. 

Diklofenak ile ilgili olarak, çoğu çalışmada MBR prosesinde yüksek SRT’lerde daha yüksek 

giderim oranları elde edildiği bildirmiş olsa da Clara vd. (2005b) ile Suarez vd. (2012) iki 

değişken arasında bir bağlantı olmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak, bazı çalışmalar SRT'nin, 

mikrokirleticilerin biyolojik olarak parçalanma kinetikleri ile ilgili olarak belirleyici bir faktör 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Majewsky vd. (2011), sülfametoksazol’un yanısıra diklofenak, karbamazepin, 

asetaminofen gibi bazı farmasötiklerin de biyolojik parçalanma kinetiklerini, SRT'leri belirgin 

şekilde farklı olan aktif çamur prosesine sahip iki farklı AAT'de karşılaştırmıştır. Sonuçlar, 

PhAC gideriminin düşük SRT'de ve yüksek heterotrofik mikroorganizma konsantrasyonunda 

daha önemli olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, Sipma vd. (2010)’ne göre; düşük 

konsantrasyon değerlerinin, mikroorganizma büyümesini sürdürmesi beklenmediğinden dolayı 

bazı mikrokirleticilerin biyolojik parçalanabilirliği, çoğunlukla kometabolizma prosesinden 

kaynaklanmaktadır. SRT, ana substratın etkili biyolojik parçalanmasını sağlaması ile ilgili bir 

parametre olmasından dolayı, bu durum; SRT değerlerinde 30 günden daha fazla 

gerçekleşecek bir artışın, farklı bileşiklerin giderilme oranlarında herhangi bir gelişme 

sağlamaması durumunu açıklayabilir (Sipma vd., 2010).   
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Örneğin, SRT'deki artış; farmasötikler gibi çok düşük konsantrasyona (1 ng/L'den birkaç 

mg/L'ye kadar) sahip bileşiklerde etkin biyolojik parçalanma için uygun parametre gibi 

görünmektedir (Sipma vd., 2010). Gobel vd. (2007), yüksek SRT'nin azaltılmış F/M oranlarıyla 

birlikte uygulanmasını, artan bir biyolojik çeşitliliğe yol açabileceğini ve dolayısıyla trimethoprim 

ve klaritromisin gibi bileşiklerin birlikte metabolik prosesler ile giderimlerinin artacağını rapor 

etmiştir.  

Hidrolik alıkonma süresi (HRT), reaktördeki sıvı fazın ortalama kalış süresine karşılık 

gelir. Bu parametrenin reaksiyon hacmi ve F/M oranı üzerinde etkisi olmakla birlikte bileşiğin 

Kbiol katsayısı üzerinde bir etkisi yoktur. Ayrıca, sıcaklık ve çamur yaşıyla ilgili bilgi eksikliği olsa 

bile, bu parametrenin farklı mikrokirleticilerin biyolojik parçalanmaları üzerindeki etkisi büyük 

ölçüde araştırılmıştır. Bernhard vd. (2006), MBR prosesinde farmasötikler gibi mikrokirletici 

maddelerin giderilmesi ve HRT arasında anlamlı bir bağıntı bulunmadığını ancak test edilen 

MBR prosesinin (HRT’si düşük olsa bile), 22 saatlik HRT ile işletilen AAT’den daha iyi giderim 

verimliliği gösterdiğini fark etmişlerdir. Vieno vd. (2007) 2 ila 20 gün arasında SRT'ye sahip 

Finlandiya'daki farklı AAT'lerden aldığı numunelerde, seçilen tüm bileşikler için HRT ve giderim 

verimliliği arasındaki ilişkinin bariz olmadığını bildirmişlerdir. Benzer şekilde, MBR prosesi 

kullanarak TrOC'lerin farklı giderim oranlarında, 7 ila 14 saat aralığında değişen farklı HRT 

sürelerinin etkisini inceleyen Weiss ve Reemtsma (2008) tarafından anlamlı bir etki 

saptanamamıştır. Weiss ve Reemtsma (2008), mikroorganizmaları; substrat olarak düşük 

parçalanabilirliğe sahip polar bileşikler kullanmaya zorlayabilen düşük HRT sürelerinde yüksek 

SRT ve düşük F/M oranı kombinasyonunun, MBR'lerde biyoçeşitliliği arttırdığını ileri 

sürmüştür.  

Gros vd. (2010) İspanya’daki farklı AAT’lerindeki PhAC'lerin giderim verimlerini ve bileşik 

parçalanmasının sözde birinci derece kinetiğini izlediğini varsayarsak PhAC yarı ömür 

sürelerini hesaplamıştır. Konsantrasyonun zaman içerisindeki düşüşünün kullanılan matriste 

kalan konsantrasyon ile orantılı olduğu ortaya konulmuştur. Öte yandan Gros vd. (2010), 

yüksek Kbiol değerlerinde (veya düşük yarılanma ömürleri) ve düşük logKow (düşük sorpsiyon 

kabiliyeti) değerinde bileşiklerin parçalanma kinetiğinin daha çok HRT’den etkilendiğini; düşük 

Kbiol değerlerinde ve yüksek logKow (düşük sorpsiyon kabiliyeti) değerlerinde ise daha çok 

SRT’den etkilendiği sonucunu ortaya koymuştur. Bununla beraber, ibuprofen gibi yüksek Kbiol 

ve düşük logKow değerine sahip bileşiklerin, HRT ve SRT değerleri ne olursa olsun iyi bir 

şekilde giderildiği bazı istisnai durumlar da vardır (Gros vd., 2010). Joss vd. (2006) ayrıca, ng/L 

konsantrasyonlarına kadar birçok organik mikrokirletici parçalanma kinetiğini gözlemlemiş ve 

biyolojik parçalanmaların doğrudan mikrokirletici konsantrasyonundan etkilendiğini ortaya 

koymuştur. Bu kapsamda, mikrokirleticilerin giderimi 3 farklı gruba ayrılmıştır; 
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• Kbiol< 0.1 L/gAKM/gün: parçalanma ile kayda değer bir giderim yoktur (< % 20), ancak 

Kd> 1 L/gr ile kuvvetli absorbe edebilen bileşikler için giderim çamura transfer nedeniyle 

daha yüksek olabilir. 

• 0.1 <Kbiol< 10 L/gAKM/gün: kısmi giderim (%20-90) 

• Kbiol> 10 L/gAKM/gün: Biyolojik parçalanma ile % 90'dan fazla giderim; Özel parçalanma 

verimliliği, reactor konfigürasyonuna güçlü birşekilde bağlıdır. 

 

Bir mikrokirletici madde için Kbiol biliniyorsa, bu bileşiğin etkili bir şekilde giderilmesini 

sağlamak için HRT ayarlanabilir. Bununla birlikte, bu, endüstriyel atıksularda olduğu gibi bir 

veya birkaç kirleticinin özel olarak önem taşıdığı spesifik durumlarda daha mantıklıdır.  

Çözünmüş Oksijen Konsantrasyonunun Etkisi 

Literatürde açıklanan biyolojik parçalanma deneyleri çoğunlukla aerobik koşullar altında 

gerçekleştirilmiştir. Gerçektende, yüksek çözünmüş oksijen (ÇO) şartları altında büyüyen 

nitrifikasyon mikroorganizmaları gibi bazı amonyak oksitleyici mikroorganizmaların, bazı 

MK'leri giderme potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. (Ren vd., 2007). Klasik AAT'leri, 

aerobik ve anoksik koşulların varlığını birleştirmesi ve bu koşullar altında farklı metabolitler 

oluşabilmesi nedeni ile, farklı kirletici maddelerin farklı redoks koşulları altında potansiyel 

giderim mekanizmalarının araştırılması açısından ilgi çekici bir konu haline gelmiştir. Bu 

kapsamda, Suarez vd. (2010), bazı PPCP'lerin hem nitrifikasyon hem de denitrifikasyon 

koşullarındaki giderimlerini incelemiştir. Nitrifikasyon koşulları altında, enerji kaynağı olarak 

inorganik kimyasallar kullanan aerobik bakteriler bulunurken; anaerobik veya heterotrofik 

fakültatif anaerobik bakteriler, anoksik veya anaerobik koşullar altında denitrifiye edici bir 

biyokütle oluşturmuştur. Nitrifikasyon biyokütlesinin gelişmesi nedeniyle aerobik bir reaktörde 

diklofenak gideriminin %0'dan %74'e yükseldiği gözlemlenirken, ortama alışma evresinden 

sonra ibuprofen'in etkin bir aerobik (%95) ve anoksik dönüşümü gözlenmiştir. Oksijen ayrıca 

doğrudan biyokimyasal reaksiyonlara katılabileceği veya enzimatik aktiviteyi düzenlemede rol 

oynayabileceği belirtilmiştir. 

pH ve Sıcaklık Etkisi 

Bir su kütlesinin pH'sı; hem bu ortamda mevcut olan mikrokirleticilerin çözünürlüğünü 

hem de mikroorganizmaların özellikle mikrobiyal enzimatik aktivitelerinin performansını 

etkileyebilir. pH'daki değişiklikler, karmaşık moleküllerin biyolojik parçalanması için gerekli olan 

bazı mikrobiyal enzimleri etkisiz hale getirebilir. Ayrıca, hücre içindeki proteinlerin doğal 

yapısını bozarak mikrobiyal aktivitenin gerçekleşmesini önleyebilir (Sylvia, 2005). Sonuç 
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olarak, biyolojik arıtma sırasında mikrokirleticilerin akıbetleri pH değişimlerinden etkilenebilir. 

Bu tür mikrokirletici molekülleri içeren kimyasal, fiziksel veya biyolojik prosesler, pH değerine 

bağlı olarak özellikle kinetik bakımından bazı değişiklikler gösterebilir (Cirja vd., 2008).  

Ayrıca, MBR prosesindeki pH değerleri nötr ila asidik arasında değiştiği için ketoprofen 

veya ibuprofen gibi bazı farmasötiklerin parçalanmasını artıran nitrifikasyon belirgin olmaktadır 

(Cirja vd., 2008). Urase vd. (2005), MBR’de bazik koşullar yerine (pH 7.5-8.0) asidik (pH 4.3-

5.0) koşullar sağlandığında bazı TrOC'lerin giderim verimlerinde önemli bir artış olduğunu 

rapor etmiştir. Çamur partiküllerine adsorpsiyonların artması nedeni ile düşük pH 

koşullarındaki asidik farmasötiklerin daha fazla giderimi sağlanmıştır. Dâhili MBR prosesinde 

5.0 ile 9.0 arasındaki pH değişikliklerinin, farklı TrOC'lerin giderilmesi üzerindeki etkilerini 

inceleyen Tadkaew vd. (2010)’ne göre; diklofenak, ketoprofen veya ibuprofen gibi asidik 

farmasötiklerin giderimi kuvvetli bir şekilde pH değerine bağlıdır. 

Mikrokirleticilerin parçalanmasını etkileyebilecek bir diğer parametre ise sıcaklıktır. 

Ancak, sıcaklık değişimlerinin atıksu arıtma proseslerinde mikrokirletici giderim 

performanslarına etkilerini inceleyen çok sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Giriş PhAC 

konsantrasyonları; antibiyotik tüketimi nedeniyle kış aylarında yaz aylarına göre daha yüksek 

olsa da, kış aylarında mikrobiyal aktivitelerde yavaşlama gözlenmiştir. Ancak, kontrollü deney 

koşullarının olmaması nedeniyle, sıcaklık değişimlerinin genel etkileri hala belirsizdir. 

Fotodegrasyon veya yağış oranı gibi diğer mevsimsel faktörler de mikrokirleticilerin genel 

parçalanması konusunda rol oynayabilir. 

Bu iki parametrenin organik mikrokirleticilerin giderilmesinde bir etkisi olsa da, pH ve 

sıcaklığın değiştirilmesi veya düzenlenmesi; büyük miktarda enerji ile birlikte çeşitli asit ve baz 

ürünleri gerektirmesi nedenleri ile kentsel atıksu arıtma tesisleri için ekonomik olarak 

karşılanması pek mümkün olmayan bir durumdur. Fakat, bu parametreler düşük debilere sahip 

olan konsantre endüstriyel atıksular için izlenebilir ve düzenlenebilir. 

2.8.2. Stabilizasyon Havuzları 

Stabilizasyon havuzları, mekanik ekipman içermeyen ve dolayısı ile enerji tüketimi 

olmayan, düşük ilk yatırım ve işletme maliyetli atıksu arıtma alternatiflerinden biridir. Tesiste 

nitelikli işletme personeline gerek duyulmadan işletilebilir. Bu avantajlarının yanında, çok 

yüksek hidrolik bekleme sürelerinde tasarlandıklarından geniş arazi ihtiyacı ve diğer biyolojik 

arıtma proseslerine kıyasla düşük organik madde ve AKM giderimi dezavantajlarıdır. Bu 

yüzden stabilizasyon havuzları; ancak küçük nüfuslu yerleşim yerlerinde, arıtma tesisi kurmak 

için büyük arazilerin olduğu ve arazi maliyetinin düşük olduğu, sıcak ve ılıman bölgeler için 
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uygun arıtma sistemi olarak düşünülebilir. Tablo 2.10’da anaerobik ve fakültatif stabilizasyon 

havuzlarının temel tasarım özellikleri verilmiştir.  

 

Tablo 2.10. Anaerobik ve fakültatif stabilizasyon havuzlarının temel özellikleri ve fonksiyonları 

(Polprasert ve Kittipongvises, 2011’den uyarlanmıştır.) 

Özellik 
Anaerobik 

Stabilizasyon Havuzu 

Fakültatif 

Stabilizasyon 

Havuzu 

Derinlik (m) 3-5 1,5-3 

Hidrolik bekletme süresi (HRT) (gün) 10-50 5-20 

Organik yükleme oranı (ORL)  

(kg BOİ5/ha.gün) 
Yüksek > 300 Ortalama 100-300 

BOİ giderimi sağlayan 

mikroorganizma 
Anaerobik bakteri 

Fakültatif bakteri ve 

alg 

Temel Fonksiyon 
Ön arıtma ve BOİ 

giderimi 

BOİ ve nütrient 

giderimi 

 

Yapılan literatür taramasında stabilizasyon havuzlarında organik mikrokirleticilerin 

giderilmesine ilişkin sadece dokuz çalışma bulunabilmiştir. Stabilizasyon havuzlarının 

dünyadaki kullanım yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda bu konuda önemli bir bilgi 

eksikliği olduğu ortadadır. Stabilizasyon havuzlarında çalışılan bileşiklerin çoğu farmasötikler 

ve kişisel bakım ürünleri ile endokrin bozucu bileşikler olarak sınıflandırılabilir. Stabilizasyon 

havuzlarında pestisitlerin, perflorlanmış bileşikler, kullanımı yasak ilaçların ve yapay 

tatlandırıcıların giderilmesi konusunda çok sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. 

Organik mikrokirleticilerin atıksulardan giderimi; atıksuyun bileşimi, AAT'nin işletme 

koşulları ve mikrokirleticilerin özelliklerinin yanı sıra arıtma prosesinin tasarım parametreleri ve 

çevresel koşullar gibi çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik prosesleri içeren karmaşık bir 

prosestir (Clara vd., 2005; Luo vd., 2014; Pessoa vd., 2014). Örneğin, fluoksetin ya da bazı 

antibiyotikler gibi yavaş ile orta dereceli parçalanma kinetiğine sahip mikrokirleticiler, daha 

düşük HRT'lerde veya artan yükleme oranlarında biyolojik olarak daha az verimlilikte 

parçalanmaktadır (Fernandez Fontaina vd., 2012; Luo vd., 2014).  

Çevresel koşullar (mevsimsellik); sıcaklık, güneş ışığı süresi ve yoğunluğunu ile 

biyokütle üretimini etkilediği için organik mikrokirleticilerin giderilmesinde önemli bir rol 

oynayabilir. Bununla birlikte, organik mikrokirletici giderimindeki mevsimsel değişiklikler, daha 

ılık kış sıcaklıkları (≥11oC) olan ılıman iklimlere kıyasla daha soğuk (ortam sıcaklığı ≤4oC) olan 

iklimlerde daha belirgindir (Matamoros vd., 2016b). 
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Stabilizasyon Havuzlarında Organik MK’ler İçin Temel Giderim Mekanizmaları 

Stabilizasyon havuzlarında rapor edilen başlıca organik madde giderim mekanizmaları; 

alglerin veya bazı su bitkilerinin mevcudiyeti ile verimi arttırılabilen prosesler olan 

fotodegradasyon (ışıl bozunum), biyolojik parçalanma ve sorpsiyondur (Şekil 2.10) (Garcia-

Rodríguez vd., 2014). Stabilizasyon havuzlarında arıtma çamurlarına geçerek giderilen 

organik mikrokirleticiler, çamur bertarafında potansiyel sorunlar ortaya çıkarabilir. 

Fotodegrasyon veya biyolojik parçalanma yoluyla dönüştürülen organik kirleticiler, ana 

bileşikten daha fazla veya daha az toksik olan yan ürünlere dönüşebilir. Muhtemel olan üç 

giderim Şekil 2.10’da verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.10. Stabilizasyon havuzlarında organik mikrokirleticileriçin temel giderim 

mekanizmaları 

 

Foto Degradasyon (Işıl Bozunum) 

Organik mikrokirleticilerin güneş ışığına maruz kalmaları ile gerçekleşen fotodegrasyon, 

doğrudan veya dolaylı mekanizmalarla gerçekleşebilir (Andreozzi vd., 2003; Garcia-Rodríguez 

vd., 2014; Rivera-Utrilla vd., 2013; Vione vd., 2014). Doğrudan fotodegrasyon, güneş ışığının 

kirletici tarafından doğrudan emilmesini takiben gerçekleşen kimyasal bir reaksiyonu içerir 

(Andreozzi vd., 2003; Garcia-Rodríguez vd., 2014; Rivera-Utrilla vd., 2013; Vione vd., 2014). 

Organik mikrokirleticinin yapısı; mikrokirleticinin radyasyonu absorbe edip etmeyeceğini 

belirler ve böylece bağların kopmasına ve parçalanmasına neden olacak enerjisini artırır 

Işıl Bozunum  

(Direkt veya Dolaylı) 

Stabilizasyon Havuzlarında Organik 

Mikrokirleticiler 

Biyolojik Parçalanma 

(Aerobik, Anoksik, Anaerobik) 

Sorbsiyon 

(Adsorbsiyon ve/veyaAbsorbsiyon) 

Çıkış suyunda bozunma yan 

ürünleri ve dirençli organik 

mikrokirleticiler 

Çamura geçen organik 

mikrokirleticiler ve/veya onların 

bozunma yan ürünleri 
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(Rivera-Utrilla vd., 2013). Dolaylı fotodegrasyon reaksiyonları; suda bulunan nitrit, nitrat 

anyonları gibi doğal fotosentez ürünleri veya kromoforik çözünmüş organik madde (güneş 

ışığını absorbe edebilen çözünmüş organik maddenin fraksiyonu) gibi reaktif türler (hidroksil 

radikalleri ve tekli oksijen gibi reaktif oksijen türleri) tarafından desteklenir (Niu vd., 2016; 

Rivera-Utrilla vd., 2013; Vione vd., 2014). Organik MK’lerin fotodegradasyonu, stabilizasyon 

havuzlarında temel bir giderim mekanizması olarak bilinmekle birlikte (Garcia-Rodríguez vd., 

2014), yapılan çoğu çalışma, labaratuvar ortamında benzetilmiş güneş ışığı ile veya doğal 

sularda gerçekleştirilmiştir (Andreozzi vd., 2003; Boreen vd., 2003; Lin ve Reinhard, 2005; 

Packer vd., 2003; Rivera-Utrilla vd., 2013). Stabilizasyon havuzlarında MK’lerin 

fotodegradasyonu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma yayınlanmıştır (Jasper vd., 2014; Ryan vd., 

2011). 

Biyolojik Parçalanma 

Biyolojik parçalanma sırasında, organik bileşikler; mikroorganizmalar (örneğin bakteri, 

mantar, alg) tarafından zaman zaman tamamen mineralleşme ile de sonuçlanan daha basit 

kimyasal yapılara parçalanır (Garcia-Rodríguez vd., 2014).  Kirliliklerin giderilmesi için 

anaerobik ve aerobik koşullarda meydana gelen biyolojik parçalanma, stabilizasyon 

havuzlarında gerçekleşen temel kirlilik giderim prosesidir (Garcia-Rodríguez vd.,2014; Li vd., 

2013). Bununla birlikte, bazı arıtma proseslerinde anaerobik koşullarda bile, aerobik ortamlar 

(alglerin çevresinde veya yüzeye yakın kısımlarda) bulunabilir. Biyolojik arıtma proseslerinde 

(örneğin stabilizasyon havuzları) hem aerobik hem de anaerobik ortam şartlarının bir arada 

bulunması, bir dizi farklı organik kirleticinin biyolojik olarak parçalanmasına müsaade eder 

(Hijosa-Valsero vd., 2010b). 

 

Sorpsiyon 

Sorpsiyon hem adsorpsiyon hem de absorpsiyon olarak meydana gelebilir. Adsorpsiyon, 

mikrokirletici moleküllerinin veya iyonlarının sorbent yüzeyine fiziksel olarak tutulması iken 

absorpsiyon ise kirleticinin sorbent içerisine dahil edilmesidir (Garcia-Rodríguez vd., 2014). 

Mikrokirleticinin katılara adsorpsiyonu çoğunlukla onun hidrofobikliğine bağlıdır. Bir bileşiğin 

oktanol su oranı (KOW), sorpsiyon potansiyelini tahmin etmek için kullanılabilir. Genel bir kural 

olarak, logKOW<2.5 olan bileşikler düşük emilim potansiyeline, 2.5 ve 4.0 arasındaki logKOW 

değerleri orta dereceli sorpsiyon potansiyeline ve logKOW> 4.0 olan bileşikler ise güçlü 

sorpsiyon potansiyellerine sahiptir (Luo vd., 2014; Rogers, 1996).  
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2.8.3. Yapay Sulak Alanlar 

Yapay sulak alanlar (YSA); sulak alan bitkisi, toprak ve bunlarla ilişkili mikrobiyal 

topluluğu içeren doğal prosesleri kullanan arıtma sistemleridir. İyi tasarlanmış ve bakımları 

yapılan YSA’lar, suların yeniden kullanımı için uygun çıkış suyu kalitesi sağlayabilir (Rousseau 

vd., 2008). YSA’lar genellikle atıksulardan organik madde, AKM, nütrientler ve bazı metallerin 

giderimi için kullanılmaktadır. Ayrıca, son yıllarda YSA’lar; pestisitler (Matamoros ve Salvado, 

2012), hidrokarbonlar (Guittonny-Philippe vd., 2015) ve birkaç öncelikli kirletici (Gorito vd., 

2017) giderimi için de kullanılmıştır. Günümüzde YSA’lar kentsel/evsel atıksular, yağmur 

suları, tarımsal atıksular ve petrokimya, kâğıt hamuru ve kâğıt endüstrisi, yiyecek atıkları ve 

maden endüstrisi gibi çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı için güvenilir atıksu arıtım teknolojisi 

olarak tanımlanmaktadır (Vymazal, 2011a).  

Bunun yanında, basit tasarımı, düşük ilk yatırım maliyeti ve düşük bakım/işletme 

maliyetleri nedeniyle YSA’lar arıtılmış suların tarımda yeniden kullanıldığı kırsal yerleşim 

yerleri için de kullanılabilir. 

YSA’lar kentsel atıksuların ikincil arıtımında 1000 eşdeğer nüfusa kadar olan nispeten 

küçük yerleşim yerlerine uygulanmakla beraber 2000 eşdeğer nüfus ve üzeri nüfusa sahip 

yerlerden kaynaklanan atıksuların arıtımı için de kullanılabilmektedir (Vymazal, 2011b). Bu 

prosesin kentleşmiş büyük alanlarda kullanımının kısıtlaması; aktif çamur prosesine kıyasla 

daha yüksek alan ihtiyacına gereksinim duymasından kaynaklanmaktadır. Şekil 2.11’de yapay 

sulak alanlarda atıksu arıtımı ve MK giderimi mekanizması verilmektedir. 

 

Şekil 2.11. Yapay sulak alanlarda atıksu arıtımı ve MK gideriminde etkili mekanizmalar 

 

İkincil arıtma teknolojileri ile MK gideriminde çeşitli çalışmalar mevcut olmasına rağmen, 

MK giderimi için YSA’ların arıtma teknolojisi olarak kullanıldığı sadece birkaç uygulama rapor 

edilmiştir (Dordio vd., 2007; Imfeld vd., 2009; Bui ve Choi, 2010; Bhatia ve Goyal, 2014; Garcia-

Rodriguez vd., 2014). 
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YSA’ların yüzey akışlı, yatay yüzeyaltı akışlı ve düşey yüzeyaltı akışlı gibi farklı 

tasarımları da mevcuttur (Vymazal, 2011b). MK giderim verimleri mevsimsel olarak değişkenlik 

göstermekle beraber kış aylarına kıyasla yaz aylarında yüksek giderim yüzdeleri saptanmıştır 

(Garcia-Rodriguez vd., 2014; Y.Li vd., 2014).  

Son zamanlarda literatürdeki çalışmalar; hedef bileşik ve onların giderim metotlarının 

anlatıldığı detaylı çalışmalardan ziyade kapsamlı bir giderim verimi hesaplamak için MK’lerin 

girişte ve çıkıştaki konsantrasyonlarının ölçülmesine odaklanmıştır.  

YSA’larda MK gideriminde ayrıntılı olarak çalışılan bileşiklerin çoğunda %100’e kadar 

giderim sağlanmıştır. Bununla beraber giderim yüzdesi yüzeysel akış ya da yüzeyaltı akış gibi 

YSA işletme parametrelerine de bağlıdır. Örneğin, benzotriazol ve trimetoprim’in serbest yüzey 

akışlı yapay sulak alana kıyasla dikey yüzeyaltı akışlı yapay sulak alanda daha etkin giderimi 

sağlanmıştır. Dikey yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan özellikle biyolojik parçalanmayı teşvik 

etmesi ile bilinmektedir. Su akışı; redoks şartlarınının değişimi ile giderim mekanizmasını 

etkilmektedir (yüzeyaltı akışlı YSA’da oksik şartlarda daha etkin MK giderimi gibi).  

Antibiyotik grubundaki enrofloksasin (veterinerlik uygulamaları) ve siprofloksasin gibi 

mikrokirleticilerin YSA’lardaki arıtımı ile ilgili çalışmalardan bahsedilmemektedir (Hsieh vd., 

2015; Almedia vd., 2017). Şimdiye kadar çoğu endüstriyel kimyasalların, insektisitlerin ve 

pestisitlerin YSA’lardaki giderimi ayrıntılı anlatılmamıştır.  Bu bileşiklerin atıksulardan 

gideriminde YSA’ların uygulanabilirliğinin araştırılması için daha fazla çalışmanın yapılması 

gereklidir. 

Sonuç olarak, YSA’lar belirli MK’leri içeren atıksuların arıtımında ikincil arıtma olarak 

kullanılabilir. YSA kullanılması durumunda; mevcut arazi durumu, YSA tasarımı ile işletme 

şartları ve mevsimsel şartlar gibi göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli faktör 

bulunmaktadır. YSA’larda gerçekleşen prosesin verimliliği temel olarak; işletme şartlarına, 

substrat cinsine, bitki varlığına ve türüne bağlıdır. YSA’lardaki proseslerin etkinliği, çeşitli 

tasarımlar ile YSA’lara seri olarak kombine edilebilen hibrid sistemler ile artırılabilir (Vymazal, 

2011b; Garcia-Rodriguez vd., 2014; Verlicchi ve Zambello, 2014; Zhang vd., 2014; Diaz-Cruz 

ve Barcelo, 2015). YSA’ların diğer prosesler ile kombinasyonu (arıtmanın son aşaması olarak 

güneş ışığının neden olduğu prosesler gibi) da uygulanabilir bir durumdur (Mahabali ve 

Spanoghe, 2013; Felis vd., 2016; He vd., 2016). 

Klasik aktif çamur ve yapay sulak alanın MK giderim verimleri ve farklı kriterler 

kapsamında karşılaştırılması Tablo 2.11’de verilmiştir (Krzeminki vd., 2019). 
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Tablo 2. 11. Klasik aktif çamur ve yapay sulak alanın MK giderim verimleri ve farklı kriterler 

kapsamında karşılaştırılması (Krzeminki vd., 2019) 

Parametre 
Teknoloji 

Klasik Aktif Çamur Yapay Sulak Alan 

Giderim 

verim 

aralığı 

(%) 

Farmasötikler < 0-90 0-99 

Antibiyotikler < 0-90 0-100 

PCB’ler 30-55 M.D 

Östrojenler 18-96 0-100 

İnsektisitler 11-18 M.D 

Pestisitler M.D M.D 

Endüstriyel 

Kimyasallar 
< 0-100 8-100 

Sonradan arıtma ihtiyacı 

İnşa kolaylığı ve 

düzenindeki zorluklar 

Evet Evet/Hayır 

Basit İnşa düzeni 
İnşa kolaylığı 

Ticari olarak mevcut 

İşletme Zorluğu 

Kolay yönetim, karmaşık 

kontrol sistemlerine ihtiyaç 

yok 

Kolay yönetim 

Bakım ihtiyaçları 

Esneklik 

Değişik işletme şartlarında 

sistemin hantallığı nedeni ile 

düşük esneklik 

Düşük esneklik; tasarımı değiştirme 

imkansızlığı 

Güvenirlilik 

Debi dalgalanmalarına 

dayanıksız 

Nispeten debi dalgalanmalarına 

dayanıklı 

Şok yüklere dayanıksız 
Nispeten şok yüklemelere dayanıklı 

Sıcaklığa bağlılık (mevsimsel etkiler) 

Ayak İzi Fazla ayak izi Geniş alan gereksinimi 

Çevresel değerlendirme 

(atık üretimi, atık 

bertarafı, kimyasallar) 

Dirençli CEC içeriğine sahip 

çamur üretimi 

Tıkanıklıkları önlemek için filtrasyon 

ihtiyacı 

Bazı dirençli CEC’lerin giderimi için 

ilave arıtma prosesi ihtiyacı 

İlk yatırım maliyeti 
MBR ve MBBR proseslerine 

kıyasla düşük 

KAÇ prosesine göre düşük ilk 

yatırım maliyeti 

İşletme Maliyeti 0,2-1,4 kWh/m3 enerji 
KAÇ prosesine göre düşük işletme 

maliyeti 

M.D: Mevcut değil 

2.8.4. Membran Prosesler 

Membranlar gözenek çaplarına göre mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), 

nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) olmak üzere 4 anasınıfa ayrılmaktadır. Gözenek 

çaplarına göre ayırma özellikleri de değişmektedir (Koyuncu vd., 2018).  

MF membranlarının gözenek çapları 0,05 ile 2,0 µm arasında değişmektedir. Bu aralıkta 

gözenek çaplarına sahip MF membranları askıda katı madde, bulanıklık, bakteri, partikül ve 

benzeri maddelerin gideriminde oldukça etkilidir. UF membranlarının gözenek çapları 

“gözenek çapı” kavramı yerine, genelde moleküler ağırlık engelleme sınırı (MWCO-molecular 
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weight cut off) ifadesi kullanılmaktadır. MWCO performans bağlantılı bir parametre olup 

minimum giderme oranının %90 olduğu moleküler ağırlık değerini ifade etmektedir. Örneğin 

MWCO değeri 10 KDa olan bir UF membranı, molekül ağırlığı 10 kDa ve üzerinde olan 

maddeleri %90 oranında tutabilmektedir. MWCO değeri düştükçe membranın gözenek çapı 

da düşmektedir. Yani daha düşük gözenek çaplı membranlar daha düşük MWCO değerine 

sahiptir. Ancak MWCO parametresi membranın bir malzemeyi tutma performansını gösterdiği 

için bu parametreyi molekülün boyutu, polarite, kirleticinin membranla olan etkileşimi gibi diğer 

faktörler de etkilemektedir. UF membranları protein, enzim, virüs, organik madde ve 

benzerlerini ayırma kapasitesine sahiptirler. NF membranlarının gözenek çapları 0,001 ile 

0,005 µm aralığında değişmektedir. Bu membranlar çift değerlikli tuzlar, organik boya, pestisit, 

sertlik ve benzeri parametrelerin gideriminde oldukça etkindirler. Ters osmoz membranları ise 

daha çok gözeneksiz yapılar olarak tanımlanmaktadır. RO membranları tek değerlikli tuzları, 

metal iyonlarını ve benzeri maddeleri ayırma kapasitesine sahiptirler (Koyuncu vd., 2018). 

Membranlar düz plaka, içi boşluklu fiber, tübüler ve çoklu delik olmak üzere yaygın 

olarak dört farklı şekilde üretilmekte ve kullanılmaktadırlar. Düz plaka membranlar, levha 

şeklindedirler. Membranların bir yüzeyi aktif ayırma gerçekleştiren tabaka olup, diğer 

yüzeyinden membrandan süzülen su alınmaktadır. İçi boşluklu fiber membranlar, silindir 

şeklinde olup ya içten dışa ya da dıştan içe çalışabilmektedir. Yani ayırma işleminin 

gerçekleştiği tabaka iç yüzeyde veya dış yüzeyde olabilecek şekilde üretilebilir. Tübüler 

membranlar, silindirik şekilde olup çapları biraz daha geniştir. Özellikle yüksek askıda katı 

madde içeren sularda tercih edilmektedirler. Tübüler membranlar silindirik dokuma olmayan 

kumaşın iç yüzeylerinin polimer kaplanması ile üretilirler (Koyuncu vd., 2018). 

Membranın, yapısı ve malzemesi, uygulama alanını belirlemede önem arz etmektedir. 

Tablo 2.12’de membran sürücü kuvveti tipleri, konsantre ve süzüntüye bağlı olarak bazı ayırma 

proseslerinin özellikleri listelenmiştir. 

 

Tablo 2.12. Membran sürücü kuvveti, konsantre ve süzünütüye bağlı olarak ayırma 

proseslerinin özellikleri (Saleh ve Gupta, 2016) 

Ayırma 
Prosesinin 
Tipi 

Sürücü 
Kuvvetin Tipi 

Konsantre Akım Süzüntü Akımı 

Ters Ozmoz Basınç Maddeler, Su Su 

Nanofiltrasyon Basınç Su, çift değerlikli iyonlar, 
ayrışmış asitler, düşük 
molekülağırlıklı moleküller 

Tek değerlikli iyonlar, 
ayrışmamış asitler, su 

Ultrafiltrasyon Basınç Partiküller, bakteri, su Küçük moleküller, su 

Mikrofiltrasyon Basınç Partiküller, bakteri, su Küçük molekküller, su 
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UF, NF, RO prosesleri hakkında genel bilgiler Tablo 2.13’te özetlenmiştir. Filtrasyon ve 

membran proseslerine göre giderilen kirleticiler Şekil 2.12 ve Şekil 2.13’te verilmiştir. 

 

Tablo 2.13. Membran prosesler ve genel özellikleri 

Membran Prosesi UF NF RO 

Memran Tipi Gözenekli Gözeneksiz Gözeneksiz 

Membran Yapısı Asimetrik 
Asimetrik, ince film 

kompozit 
İnce film kompozit 

Sürücü kuvvet Hidrostatik Basınç Hidrostatik Basınç Hidrostatik Basınç 

Tipik kullanım 
alanları 

Virüsler, kolloidler, 
makromoleküllerin 

giderimi 

İyonlar ve renk 
giderimi, su 
yumuşatma 

İyonlar ve küçük 
moleküllerin 

giderimi 

Geçirgenlik dışında 
performans 
göstergesi 

MWCO MgSO4 giderimi NaCl giderimi 

Membran tertip tarzı 
Düz plaka, içi 
boşluklu fiber, 

tübüler 

Düz plaka, içi 
boşluklu fiber 

Düz plaka 

Tipik İşletme basıncı 
(bar) 

0,5 – 5 3 – 15 8 - 60 

 

 

 

Şekil 2.12. Filtrasyon proseslerine göre giderilen kirleticiler  

 

 Mikrofiltrasyon 

0,1 μm 

Ultrafiltrasyon 

0,01 μm 

Nanofiltrasyon 

0,001 μm 

Ters Osmoz 

0,0001 μm 
Kum Filtreleri 

10 μm 

Tek değerlikli 

çözünmüş tuzlar 
Azot Kirliliği 

Askıda Katı Madde 

Saç 

 

 

Bakteriler 

Kolloidler 

Kırmızı Kan Hücreleri 

Virüsler 

Organik 

Makro Moleküller 

Organik Bileşikler 

(Solventler, 

Pestisistler)  

Çift değerlikli 

çözünmüş tuzlar 
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Şekil 2.13. Membran proseslere göre giderilen kirleticiler  

 

Membran filtrasyonu teknikleri (Ghoshdastidar vd., 2012; Snyder vd., 2007; Kim vd., 

2007), adsorpsiyon/İyon değişimi (Bosco vd., 2012; Suciu vd., 2009; Snyder vd., 2007) ve 

hidrodinamik kavitasyon (Wang ve Zhang, 2009) gibi ileri arıtma yöntemleri ile MK’lerin 

gideriminde yüksek giderim verimleri elde edilmiştir. Membran prosesleri içerisinde ters osmoz 

ve nanofiltrasyonun MK’lerin arıtımında oldukça etkili olduğu, ancak ultrafiltrasyon ve 

mikrofiltrasyon tekniklerinin giderimde çok etkili olamadıkları belirtilmektedir (Kim vd., 2007). 

Kullanılan membran tipine göre giderim verimleri %10 ile %95 arasında değişmektedir. MK 

gideriminde en yüksek verimin RO ile elde edildiği, bunu NF ve daha sonra UF’nin takip ettiği 

ve en düşük verimin ise MF ile elde edildiği belirtilmektedir (Liu vd., 2009). Membranların modül 

tipinin (levha, sargı vb), yüzey yüklerinin, polar/apolar olma durumunun ve membran 

kirlenmesinin bu tür bileşiklerin tutulma oranında önemli etkileri bulunmaktadır (Comerton vd., 

2007; Kim vd., 2008). Çalışmalar MK’lerin membran prosesler ile arıtılabilirliğinin büyük ölçüde 

molekül ağırlığı, suda çözünürlükleri, elektrostatik özellikleri gibi fizikokimyasal özelliklerinden 

etkilendiğini göstermektedir (Liu vd., 2009). Sentetik atık suların MBR ile arıtımının yapıldığı 

bir çalışmada klorpirifps giderimi dedeksiyon limitinin altına düşürülmüş ve %100 giderim 

sağlanmıştır (Ghoshdastidar vd., 2012).  

Mikrokirleticilerin membran proseslerde tutulması; genellikle boyut eleme, membrana 

adsorpsiyon ve yük itimi ile başarılabilmektedir. Bu giderim mekanizmaları; membran 

prosesinin tipi, membran karakteristiği, işletme şartları, spesifik mikrokirletici özellikleri ve 

membran tıkanması gibi birçok faktöre bağlıdır (Schafer vd., 2011). 

Garcia vd. (2013)’nin evsel atıksuların yeniden kullanımı amacıyla MF ve RO proseslerini 

birlikte kullandıkları çalışmada; MF prosesinin tek başına, DEHP gibi bazı bileşiklerin 
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gideriminde %50’den fazla giderim sağladığını tespit etmişlerdir. Bununla beraber, MF 

prosesinin RO prosesi ile birlikte kullanıldığı durumda ise çoğu mikrokirleticinin (ibuprofen ve 

nonilfenol hariç) giderim verimi %65-%90 aralığında değişecek şekilde önemli ölçüde artmıştır. 

Benzer şekilde mefanamik asit ve kafein haricinde PPCP’ler kapsamında yapılan çoğu 

çalışmada, ileri arıtım için kullanılan MF/RO prosesinin çok etkin bir giderim verimi (>%95) 

sağladığı ortaya konulmuştur (Sui vd., 2010). 

Röhricht vd., (2009), iki farklı batık düz levha tipindeki NF modülü ile AAT çıkış 

sularındaki farmasötiklerin giderimlerini araştırmıştır. Naproksen ve diklofenak, 

karbamazepine (çok düşük giderim) kıyasla çok daha büyük oranlarda (%60) giderilmiştir. pH 

7 ve 8’de sırası ile 4.2 ve 4.15 pKa değerlerine sahip olan naproksen ve diklofenak 

protonlarından arındırılırken; karbamazepin 13.9 pKa değeri ile protonlarından 

arındırılamamıştır. Dolayısı ile naproksen ve diklofenak negatif yüklü membran yüzeylerinde 

giderilebilirken karbamazepin giderilememiştir.  Bu durum, Schafer vd. (2003) ile Nghiem vd. 

(2005) tarafından belirtilen; iyonize ve negatif yüklü farmasötiklerde daha fazla giderim 

verimlerine ulaşılmasının, pH'ın bir fonksiyonu olduğu görüşüne uymaktadır. 

RO, kısmen ya da ciddi derecelerde mikrokirletici giderimi için genellikle büyük bir 

potansiyele sahiptir. Sahar vd. (2011), klasik aktif çamur-UF ve MBR proseslerinden sonra RO 

prosesini uygulayarak RO prosesinin mikrokirletici giderim verimlerini araştırmıştır. Her iki 

proseste de (Klasik aktif çamur-UF/RO ve MBR/RO) nispeten benzer ve yüksek giderim 

verimleri elde edilmiştir. Makrolitler, farmasötikler, kolesterol ve bisfenol A için %99’un 

üzerinde, diklofenak ve sülfametaksazol için sırası ile %95 ve %97 oranında, sülfadimidin ve 

trimetoprimin her ikisi içinde %93’ün üzerinde giderim verimleri elde edilmiştir. 

2.8.5. Diğer Prosesler 

Son yıllarda yapılan pilot ve gerçek ölçekli laboratuvar çalışmalarında, atıksularda 

bulunan endokrin bozucu bileşiklerin, aktif karbon adsorpsiyonu ile büyük ölçüde giderilebildiği 

kanıtlanmıştır (Liu vd., 2009). Aktif karbon adsorpsiyonu organik kirleticilerin gideriminde 

oldukça iyi olmasına karşın giderim verimini pH, sıcaklık, temas süresi, adsorpsiyon sabitleri, 

MK'ler arasındaki rekabet, çözünürlük farkı, adsorban yüzey alanı ve karbon tipi gibi faktörlerin 

sınırladığı belirtilmektedir (Kumar vd., 2009; Yoon vd., 2007; Snyder vd., 2007; Ternes vd., 

2002; Yoon vd., 2003).  

Aktif karbonun hidrofobik ve apolar yapıdaki organik bileşiklere karşı olan yatkınlığı 

öncelikli kirleticilerin arıtımında yüksek verimlerin elde edilmesini sağlamaktadır. (Kim vd., 

2007; Zhang ve Zhou, 2005). TBT’in sentetik atık sudan uçucu kül ve aktif karbon adsorpsiyonu 

ile gideriminde %90-99 arasında giderim verimleri elde edilmiştir (Ayanda vd., 2013). Benzer 

şekilde, cansız alg hücrelerinin TBT adsorpsiyonunda %90 seviyelerinde giderim 



 

58 

 

gerçekleşmiştir (Tam vd., 2002). Atrazin’in granüler aktif karbon (GAC) ile adsorpsiyonunun 

oldukça iyi olduğu ve 650 ng/L giriş konsantrasyonundan 6,1 ng/L çıkış konsantrasyonuna 

kadar arıtılabildiği rapor edilmiştir (Snyder vd., 2007).  

Endokrin bozucu kimyasalların geleneksel kimyasal çöktürme yöntemleri ile gideriminin 

etkili olmadığı belirtilmekte (Kim vd., 2007; Ternes vd., 2002;) ve etkin bir şekilde arıtımı için 

ileri oksidasyon prosesleri gerekmektedir. Giderim verimini etkileyen faktörler genellikle kirletici 

yapısı, pH, sıcaklık, süre, oksidan dozu ve oksidasyon gücü olmaktadır (Westerhoff vd., 2005; 

Ternes vd., 2003). Literatürde, Fenton, Foto Fenton, ozon, ozon/H2O2, UV/ozon ve gama 

radyasyonu gibi ileri oksidasyonproseslerinin endokrin bozucuların arıtımı için laboratuar 

ölçeğinde uygulandığı çalışmalar bulunmaktadır (Wang ve Liu, 2014; Choi vd., 2010; Ölmez-

Hancı vd., 2009; Maldonado vd., 2006; Gernjak vd., 2006; Westerhoff vd., 2005). Karpova vd. 

(2007) doğal ve sentetik östrojenin fotokatalitik oksidasyon ile kolaylıkla parçalanabildiğini 

göstermişlerdir. Maldonado vd. (2006) ozon oksidasyonu ile Isoproturon’un %99 seviyesinde 

arıtılabildiğini belirtmektedir. Bu tür sentetik atık sularla yapılan çalışmalarda kirletici 

konsantrasyonu gerçek bir atık suda olabileceğinden çok daha yüksek değerlerde olmaktadır. 

Bu proseslere ek olarak endokrin bozucuların ve toksik kimyasalların arıtımı için süperkritik 

CO2 ekstraksiyonu, süper kritik su oksidasyonu ve korona deşarjı ile elektriksel oksidasyon 

gibi farklı arıtma teknolojileri de kullanılmıştır (Yu, 2002; Krause vd., 2009). Kimyasal arıtma 

ile mikrokirleticilerin parçalanarak ve başka bir forma dönüşerek giderimi gerçekleşmektedir. 

Kimyasal oksidasyon ile tam mineralizasyon genellikle mümkün olmamaktadır. Bazı 

durumlarda oluşan ara ürünün zararlı etkisi ana bileşenden daha fazla olabilmektedir. 

Tablo 2. 14’de MK gideriminde uygulanan arıtma proseslerinin değerlendirilmesi, Tablo 

2. 15’de MK’lerin kentsel atıksulardan gideriminde sık kullanılan arıtma teknolojilerinin avantaj 

ve dezavantajları verilmiştir. Tablo 2. 16’da ise atıksu arıtımının çeşitli aşamaları sırasındaki 

bazı organik MK’lerin giderim oranları bulunmaktadır. 
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Tablo 2. 14 MK gideriminde uygulanan arıtma proseslerinin değerlendirilmesi (Luo vd. 2014) 

 
Proses 

Genel Giderim Verimi* Temel Faktörler  Dezavantaj/Problem Kalıntı 

F KBÜ SH EK  Prosese Özgü  MK’ ile ilişkili 

Koagülasyon D–O O–Y D D–Y ● Dozaj ● Hidrofobiklik ● MK gideriminde etkin değil Çamur 

     ● pH ● Moleküler Boyut ● Fazla miktarda çamur 
oluşumu 

 

 
Aktif Karbon 

 
O–Y 

 
O–Y 

 
Y 

 
O–Y 

● Atıksu 
Karakterizasyonu 

● Adsorban 
Özellikleri 

 
● Hidrofobiklik 

● Sulu fazda koagülan 
tuzlarının girişimi 

● Diğerlere göre yüksek 
finansal maliyetler 

 
Kullanılan 
Malzeme      ● Dozaj ● Moleküler Boyut ● Organik madde varlığında 

daha düşük verimlilik 

 

     ● Temas Süresi ● Yapısı ● Rejenerasyon ihtiyacı  

     ● pH ● Fonksiyonel Grup ● Kullanılmış karbonun 
elden çıkarılması 

 

İleri 
Oksidasyon / 
Ozon 

O–Y O–Y Y O–Y ● Dozaj ● Bileşik Yapısı ● Yüksek enerji tüketimi Kalıntı 
Oksidanlar 

     ● pH  ● Yan ürün oluşumu  

     ● Girişim yapan 
iyonlar (ör., Br−) 

 ● Radikal harcayıcıların 
girişimi 

 

     ● Atıksu 
Karakterizasyonu 

●  

   

Nanofiltrasyon O–Y Y O–Y O–Y ● Membran 
Özellikleri 

● Hidrofobiklik ● Yüksek enerji ihtiyacı Konsantre 

     ● pH ● Moleküler Boyut ● Membran kirlenmesi 
 

 

     ● Transmembran 
Basıncı 

 ● Konsantre bertarafı  

     ● Besi suyu kalitesi  ● Membran yüzeyinde 
sorbe edilen 
kimyasalların 
desorpsiyonu 

 

Ters Osmoz O–Y Y Y Y ● Membran 
Özellikleri 

● Hidrofobiklik ● Yüksek enerji tüketimi Konsantre 

     ● pH 

● Transmembran 
Basıncı 

● Moleküler Boyut ● Konsantre bertarafı  

● Ürün suyunun korozif 
yapısı 

 

     ● Besi suyu kalitesi    

Aktif Çamur D–Y O–Y O–Y D–Y ● SRT ● Hidrofobiklik ● Polar ve dirençli 
bileşiklerin her zaman 
aynı seviyelerde 
giderilememesi 

Arıtma 
Çamuru 

     ● Hidrolik Bekleme 
Süresi 

● Biyolojik 
Parçalanabilirlik 

● Mikro kirletici içeren 
çamurların elden 
çıkarılmasından 
kaynaklanan çevresel 
risk artışı 

 

     ● Organik Yükleme    

     ● Redoks Şartları    

MBR D–Y O–Y Y O–Y ● SRT ● Hidrofobiklik ● Orta/Yüksek enerji 
tüketimi 

Arıtma 
Çamuru 

     ● Hidrolik Bekleme 
Süresi 

● Biyolojik 
Parçalanabilirlik 

● Polar ve dirençli 
bileşiklerin her zaman 
aynı seviyelerde 
giderilememesi 

 

     ● Organik Yükleme  ● Membran kirlenmesi  

     ● Redoks Şartları  ● Çamur yaşı yüksek MBR 
çamurunda daha az MK 
sorpsiyonu 

 

Askıda 
büyüme 

D–Y O–Y O–Y O–Y ● Hidrolik Bekleme 
Süresi 

● Organik Yükleme 

● Hidrofobiklik 

● Biyolojik 
Parçalanabilirlik 

● Uzun başlama süreleri 

● Biofilm kalınlığının 
kontrolündeki zorluk 

Arıtma 
Çamuru 

     ● Redoks Şartları    

*F: Farmasotik; KBÜ: Kişisel Bakım Ürünleri; SH: Steroid Hormon; EK: Endüstriyel Kimyasal; D: Düşük; O: Orta; Y: Yüksek 
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Tablo 2. 15. MK’lerin kentsel atıksulardan gideriminde sık kullanılan arıtma teknolojilerinin 

avantaj ve dezavantajları (Abtahi vd. 2018) 

İleri Arıtma 
Kategorileri 

Alt Kategori Avantajları Dezavantajları / Sınırlamaları Referans 

İleri 

Oksidasyon 

Prosesleri 

(İOP) 

Ozonlama Çoğu farmasötik ve endüstriyel 

kimyasalların gideriminde 

dikkate değer kapasite 

Birçok tam ölçekli uygulamada 

makul ozon dozlarıyla başırılı 

giderim oranları  

Ozon oldukça seçici bir oksidan olduğu 

için İbuprofen gibi ozona dirençli 

bileşikler için etkili giderim sağlayamaz. 

 

İkincil arıtma deşarj sularında bulunan 

bromür, ozonlama ile birlikte kansorejen 

etksi bulunan bromata dönüşür. 

(Yao vd. 

2016) 

 

(Yao vd. 

2016, Lee 

vd 2013) 

 

 Ultraviyole 

(UV) ile 

Fotoliz 

 

Işığa duyarlı bileşikler bu 

metod ile kolayca 

parçalanabilir. 

UV prosesi, sadece ışığa duyarlı 

bileşikler içeren atıksular için yüksek 

verimli bir prosestir. 

Bu proses yüksek hacimlive gerçek 

ölçekli atıksular için uygulanabilir 

değildir. 

H2O2 / UV prosesi mikrokirletici 

gideriminde tek başına UV prosesine 

göre daha etkilidir. H2O2 / UV prosesi 

düşük  

O3 ve  ⨪OH reaktivitesine sahip 

organik mikrokirleticilerin dönüşümü 

için uygulanabilir bir çözümdür.                                                             

(Homem 

ve Santos, 

2011) 

 

Adsorbsiyon 

Prosesleri 

Aktif karbon 

ile 

adsorpsiyon 

işlemleri 

Mikrokirleticilerin 

gideriminde etkili ve kolayca 

uygulanabilen teknoloji 

olarak tanımlanmaktadır.  

 

Büyük ölçekli yapılan 

denemelerde, geniş bir 

yelpazedeki farklı 

mikrokirleticilerin giderim 

verimlerinin çok iyi olduğunu 

göstermiştir  

(> %80). Aynı zamanda 

deşarj suyundaki toksisiteyi 

de azalttığı görülmüştür 

Bu prosesi, adsorbe edilmiş 

kirleticileri ve kullanılan aktif karbonu 

tutmak için kum filtrasyonu veya UF 

membran prosesi takip etmelidir.  

UF membranların da daha yüksek 

enerji ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca 

mikrokirleticilerin giderimleri için 

gerekli olan karbon dozu da nispeten 

yüksektir  

(20 mg/L’ye kadar). 

“Granül aktif karbon” söz konusu 

olduğunda, harcanan karbonun bir 

rejenerasyon işlemi gerekirken; 

harcanan "toz aktif karbon", filtrasyon 

işleminden sonra yakılmalı veya 

bertaraf edilmelidir. 

(Bonvin vd. 

2016) 

 

Membran 

Filtrasyon 

RO ve NF Bu proses, düşük molekül 

ağırlıklı MK’lerin giderim 

oranlarının yüksek olması 

çıkış suyu kalitesinin 

mükemmel olması, modüler 

kullanılabilmesi gibi 

nedenlerden dolayı, kirlenme 

problemlerine rağmen diğer 

proseslerle entegrasyonu 

olması sebebiyle büyük ilgi 

görmüştür.                                

NF ve RO proseslerinde ortaya çıkan 

konsantre atıksularda bulunan 

katyon, anyon, sülfat ve MK 

konsantrasyonlarının yüksek olması 

sebebiyle, tesis işletmecileri tam 

ölçekli uygulamalarda 

karışık/kombine prosesleri tercih 

etmektedirler. 

Sırasıyla RO ve NF proseslerinin, 

yüksek ilk yatırım maliyeti (334.3 ve 

338.2 $/m3/d) yüksek işletme 

maliyetleri (0,72 ve 0,57 $/m3) ve 

yüksek enerji tüketimi (yaklaşık 4,7 

ve 3,4 kWh/m3) 

(Taheran 

vd. 2016;  

Comstock 

vd. 2011;  

Elazhar vd. 

2015) 
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Tablo 2. 16. Atıksu arıtımının çeşitli aşamaları sırasındaki bazı organik MK’lerin giderim 

oranları (Ternes ve Joss, 2006; Snyder vd., 2010) 

 

 

Arıtım 

Yüzde Giderim 

 

B(a)p 

 

Antibiyotik-

ler 

Farmasötikler Hormonlar 

DZP CBZ DCF IBP PCT Steroidler1 Anabolik
2 

İkincil  

(aktif çamur) 

nd 10-50 nd - 10-50 >90 nd >90 nd 

Mikrofiltrasyon nd <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 nd 

Ultrafiltrasyon/ 

PAC 

nd >90 >90 >90 >90 >90 nd >90 nd 

Nanofiltrasyon >80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 

Ters osmoz >80 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 

PAC >80 20->80 50-80 50-80 20-50 <20 50-80 50-80 50-80 

GAC  >90 >90 >90 >90 >90  >90  

Ozonlama >80 >95 50-80 50-80 >95 50-80 >95 >95 >80 

İOP  50-80 50-80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 

Üst düzey 

ultraviyole 

 20->80 <20 20-50 >80 20-50 >80 >80 20-50 

Klorlama >80 >80 20-50 -<20 >80 <20 >80 >80 <20 

B(a)p = benzo(a)piren, CBZ = karbamazepin, DCF = diklofenak, DZP = diyazepam, IBF = ibuprofen nd = veri yok,  

PAC = toz aktif karbon, PCT = parasetamol  1 etinilestradiol, estron, estradiol ve estriol  2 progesteron, testesteron 
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2.7. Mikrokirleticiler için Analiz Metotları 

Son yıllarda yapılan birçok çalışma olmasına rağmen, MK'lerin çevre ortamlarındaki 

taşınımı, miktarları, bozunumu, dönüşümü gibi konularda elde edilen bilgiler hala sınırlı 

sayıdadır. MK’lerin çevre ortamlarında bulunan eser miktarlarını tespit edebilecek analitik 

ölçüm metotlarının yetersiz, pahalı ve zor olması bu durumun en önemli sebebi olarak ortaya 

çıkmaktadır (İmren, 2011; Daughton ve Ternes, 1999; Roefer vd., 2000). Öncelikli maddelerin 

tespiti ile ilgili temel sorunlar ve/veya belirsizlikler iki temel başlıkta özetlenebilir (Coquery vd., 

2005; Quevauviller vd., 2008; Lepom vd., 2009; Ademollo vd., 2012);  

i)  MK'ler adı altında sınıflandırılan bazı madde gruplarının (tributyltin, polibromlu difenil 

eterler (PBDE), poliaromatik hidrokarbonlar (PAHs), kısa zincirli klorlu parafinler gibi) su 

numunesinin bütününde ekstraksiyonunu sağlayacak ve EPA, ISO ve EN gibi kuruluşlar 

tarafından küresel ölçekte kabul görmüş analiz metotlarının henüz netlik kazanmaması 

(Lepom vd., 2009; Ademollo vd., 2012) veya geliştirilme aşamasında olması,  

ii)  Listedeki bazı MK’lerin su ortamındaki konsantrasyonları çok düşük olduğundan, 

analitik cihazların kantifikasyon limitlerinin (LOQ) bu maddelerin konsantrasyonlarının üstünde 

kalması (Quevauviller vd., 2008).  

Öncelikli MK’lerin analizlerinde gaz kromatografisi (GC), sıvı kromatografisi (LC ve/veya 

HPLC), atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) ve endüktif eşleşmiş plazma spektrometresi 

(ICP-MS) oldukça yaygın olarak kullanılan analitik teknikler arasındadır. Öncelikli maddelerin 

analitik metodolojilerini içeren ilgili uluslararası standartlar (EPA, ISO, ve EN) “Guidance On 

Surface Water Chemical Monitoring Under The Water Framework Directive” başlıklı 19 

numaralı kılavuz belgede belirtilmiştir (Common Implementation Strategy Working Group, 

2009).  

Literatürde analiz metodu olarak electron-capture detectör ile birlikte direct aqueous 

injection (DAI) sistemi, flame-ionisation detection (FID) sistemi ve mass spectrometry (MS) 

sistemi rapor edilmektedir. Tobiszewski ve Namieśnik (2011)'in yaptıkları literatür 

karşılaştırmasında numune hazırlama sisteminin Purge ve Trap (P&T) olduğu GC-MS'in en 

hassas sistem olduğu bunu katı faz mikro enjeksiyonlu (SPME) GC-MS, DAI-GC-MS ve DAI-

GC-ECD sistemlerinin izlediği belirtilmektedir. Moreno-González vd. (2013) Stir Bar Sorptive 

Extraction (SBSE) tekniğinin de daha az solvent harcayarak çok hassas ölçümleri yapabilecek 

yeni ve umut verici bir metot olduğunu belirtmektedirler.  

Yüzey sularında, arıtma tesisleri çıkış sularında, arıtma çamurlarında, endüstriye 

atıksularda, sedimentlerde, sentetik atıksularda MK’lerin ölçüm yöntemleri, LOD, LOQ 

değerleri, ekstraksiyon yöntemleri incelenmiş ve konu ile ilgili ulaşılan literatür verileri 

karşılaştırmalı olarak Tablo 2.16-17-18-19-20-21’de özetlenmiştir.  
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Tablo 2. 17. Proje kapsamında izlenenen pestisit grubu MK’lerin su/atıksulardaki 

konsantrasyonları, dedeksiyon limitleri ve analiz yöntemleri  

MK 

Adı 
Çalışma Ortamı 

Atıksu 

Konsantrasyonu 

Belirlenebilirlik 

sınırları 
Analiz Yöntemi Ekstraksiyon Yöntemi 

Pestisitler 

K
lo

ro
p

ir
if

o
s
 

Yüzeysel Su 

kaynağı (Moreno-

González vd., 

2013), Atıksu 

(Chary vd., 2012) 

2,9-342,3 ng/L 

(Moreno-González 

vd., 2013),  

12,5–25,8 ng/L 

(Chary vd., 2012) 

LOQ: 2,9 ng/L 

(Moreno-González 

vd., 2013); 

DL: 0,4 µg/L 

(Ghoshdastidar 

vd., 2012), 

LOD: 0.02 μg/L 

(Rojas vd., 2013), 

MQL: 23 ng/L; 

MDL: 5 ng/L 

(Chary vd., 2012) 

GC-SBSE-MS (Moreno-

González vd., 2013),  

GC-MS-SIM  

(Ghoshdastidar vd., 

2012), 

GC-QqQ-MS/MS 

(Chary vd., 2012), 

GC-MS (Barrek vd., 

2009) 

Stir bar sorptive 

extraction (SBSE) 

(Moreno-González vd., 

2013; Chary vd., 2012), 

Solid phase extraction 

(SPE) (Ghoshdastidar 

vd., 2012) (Barrek vd., 

2009) 

A
tr

a
z
in

 

Sentetik (Lapertot 

vd., 2006; 

Maldonado vd., 

2006) 

Yüzey suyu 

(Moreno-González 

vd., 2013), 

Toprak sorpsiyonu 

(Rojas vd., 2013) 

Arıtma çıkışı 

(Allinson vd. 2012) 

1,24-124 ng/L 

(Köck-Schulmeyer 

vd., 2013), 

0.04-0.063 μg/L 

(Allinson vd. 2012) 

 
 

LOQ: 3,9 ng/L 

(Moreno-González 

vd., 2013), 

LOD: 0.19 μg/L 

(Rojas vd., 2013), 

LOD: 0,1-4,1 ng/L 

(Köck-Schulmeyer 

vd., 2013) 

GC-SBSE-MS (Moreno-

González vd., 2013),  

GC-MS (Rojas vd., 2013; 

Katsou vd., 2011) 

LC–MS/MS (Köck-

Schulmeyer vd., 2013),  

GC-MS’de eleme için 

AIQS-DB yöntemi 

(Kadokami vd., 2005) 

SPE (125 × 2 mm, 5 

μm partikül çapı) (Köck-

Schulmeyer vd., 2013), 

GC-MS’de eleme için 

AIQS-DB yöntemi 

(Kadokami vd., 2005), 

SPE (Barrek vd., 2009) 
 

K
lo

rf
e

n
v

in
fo

s
 

Yüzeysel Su 

kaynağı (Moreno-

González vd., 

2013), 

Sentetik, 12 AAT 

çıkışı (Barco-Bonilla 

vd., 2013), Atıksu 

(Chary vd., 2012) 

0,08-0,15μg/L 

(Barco-Bonilla vd., 

2013) 

LOQ: 12,9 ng/L 

(Moreno-González 

vd., 2013); 

LOD: 0.04 μg/L 

(Rojas vd., 2013), 

MQL: 40 ng/L; 

MDL: 10 ng/L 

(Chary vd., 2012) 

HPLC-UV (Reverse 

phase liquid 

chromatography) 

(Lapertot vd., 2006; 

Maldonado vd., 2007; 

Maldonado vd., 2006), 

GC-SBSE-MS (Moreno-

González vd., 2013), 

GC-MS, GC-QqQ-MS/MS 

(Chary vd., 2012), GC-

MS (Barrek vd., 2009) 

C-18 kolon (5 m, 3 

×150mm, akış: 0.5 

mL/dk) (Lapertot vd., 

2006; Maldonado vd., 

2007; Maldonado vd., 

2006), 

Katı Faz Ekstraks. 

(SPE)4, (Barrek vd., 

2009) 

DB-5MS kolon (30 m × 

0.25 mm × 0.25 μm), 

SBSE (Chary vd., 2012) 

(LOD: limit of detection; LOQ: limit of quantification; MDL: Method detection limit; MQL: Method quantification limit) 
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Tablo 2. 18. Proje kapsamında izlenenen Ftalat Esterler, Plastikleştiriciler, Yüzey Aktif 

Maddeler grubu MK’lerin su/atıksulardaki konsantrasyonları, dedeksiyon limitleri ve analiz 

yöntemleri  

MK 

Adı 
Çalışma Ortamı 

Atıksu 

Konsantrasyonu 

Belirlenebilirlik 

sınırları 
Analiz Yöntemi 

Ekstraksiyon 

Yöntemi 

Yarı Uçucu (Ftalat Esterler, Plastikleştiriciler, Yüzey Aktif Maddeler) 

D
i‐

2
‐e

ti
lh

e
k

z
il
 f

ta
la

t 
(D

E
H

P
) 

Atıksu arıtma ve nehir 

(Gao vd., 2014), 

BMR, UF ve RO 

içeren kâğıt end AAT 

(Balabanič vd., 2012), 

Metot Geliştirme (Sha 

vd., 2011), Biyolojik 

AAT (Yu ve Chu, 

2009), AT'nin değişik 

aşamaları (Marttinen 

vd., 2003) 

AAT g: 2,4-31 ng/L, 

AAT ç: 1,7-25,4 ng/L, 

Nehir-su: 2,3-11,55 

ng/L, Nehir-sed: 227-

567 ng/g (Gao vd., 

2014), AAT1g=1026 

ng/L, AAT1sorb=29020 

ng/L ve AAT1ç=0, 

AAT2g=166 ng/L, 

AAT2sorb=30290 ng/L 

ve AAT2ç=0 (Yu ve 

Chu, 2009), AATg=209 

µg/L, AATçamur=4617 

µg/L ve AATç=6µg/L 

(Marttinen vd., 2003), 

5.4-14.9 mg/kg (Jang 

vd., 2009) 

LOD: 0,13 ng/L 

(Gao vd., 2014), 

LOD: 10,6 μg/L 

(Sha vd., 2011), 

MDL: 103 ng/L 

(Yu ve Chu, 

2009) 

GC–MS operating 

in electron impact 

and selective ion 

monitoring modes 

(Gao vd., 2014), 

HPLC-UV (Sha 

vd., 2011), GC–

MS (Yu ve Chu, 

2009) 

Standard liquid phase 

extraction (method 

8061, U.S. EPA) (Gao 

vd., 2014), Ionic 

liquid-based 

dispersive liquid–

liquid micro-extraction 

(IL-DLLME), Agilent 

ZORBAX SB-C18 

column (4.6250 mm, 

5 mm particle size) 

(Sha vd., 2011), SPE, 

DB-5MS kılcal kolon 

(30 m x 0.25 mm i.d.x 

0.25) (Yu ve Chu, 

2009) 

N
o

n
il

 F
e

n
o

l 

Akarsu (Lee vd., 

2014), 

Arıtma çıkışı (Allinson 

vd. 2012), sızıntı suyu 

(Xu vd., 2008) 

50 ng/L (Lee vd., 

2014); 

0.011-0.017 µg/L 

(Allinson vd. 2012), 

92-482 ng/L 

(Xu vd., 2008) 

10ng/L 

(Xu vd., 2008) 

GC/MS (Lee vd., 

2014) 

GC-MS’de eleme 

için AIQS-DB 

yöntemi 

(Kadokami vd., 

2005) 

Sıvı-sıvı 

ekstrajksiyonu (Lee 

vd., 2014) 

GC-MS’de eleme için 

AIQS-DB yöntemi 

(Kadokami vd., 2005) 

O
k

ti
l 

F
e

n
o

l 

Akarsu (Lee vd., 

2014) 

Arıtma çıkışı (Allinson 

vd. 2012) 

5 ng/L (Lee vd., 2014), 

0.007-0.043 µg/L 

(Allinson vd. 2012) 

- 

GC-MS’de eleme 

için AIQS-DB 

yöntemi 

(Kadokami vd., 

2005) 

GC-MS’de eleme için 

AIQS-DB yöntemi 

(Kadokami vd., 2005) 

(LOD: limit of detection; LOQ: limit of quantification; MDL: Method detection limit; MQL: Method quantification limit) 
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Tablo 2. 19. Proje kapsamında izlenenen PAH grubu MK’lerin su/atıksulardaki 

konsantrasyonları, dedeksiyon limitleri ve analiz yöntemleri  

MK 

Adı 
Çalışma Ortamı 

Atıksu 

Konsantrasyonu 

Belirlenebilirlik 

sınırları 
Analiz Yöntemi 

Ekstraksiyon 

Yöntemi 

PAH’lar 

B
e

n
z
o

(a
) 

p
ir

e
n

 

Arıtma çıkışı, atıksu 

ve nehir (Qiao vd., 

2014; Qiao vd., 

2013)  

Arıtma çamurları 

(Torretta ve 

Katsoyiannis), 

Anaerobik MBR 

(Barco-Bonilla vd., 

2011), sızıntı suyu 

(Xu vd., 2008) 
 

0,01-0,05 µg/L 

(Qiao vd., 2014), 

6-6,74 ng/L (Qiao 

vd., 2013), 47,4-

89,7 ng/L (tahmini) 

(Torretta ve 

Katsoyiannis), 

9.2 mg/kg (Jang vd., 

2009), <1.3-30.4 

ng/L (Xu vd., 2008) 

 

MDL=0,31 ng/L; 

MQL: 0,62 ng/L 

(Qiao vd., 2013), 

LOD: 2 ng/L,  

LOQ: 5 ng/L 

(Barco-Bonilla vd., 

2011),  

LOQ: 1,6 ng/L 

(Moreno-González 

vd., 2013), LOD: 

1.3ng/L (Xu vd., 

2008) 

GC–MS-EI-SIM (Qiao 

vd., 2013), GC-QqQ-

MS/MS (Barco-Bonilla 

vd., 2011), GC-SBSE-

MS (Moreno-

González vd., 2013) 

DB-17MS kılcal kolon 

(30 m uzunluk×0.25 

mm iç çap ×0.25 µm 

film kalınlığı) (Qiao vd., 

2013), SPE ve SBSE 

(Barco-Bonilla vd., 

2011) 

B
e
n

z
o

 [
b

] 
fl

u
o

ra
n

te
n

 

Arıtma çıkışı, atıksu 

ve nehir (Qiao vd., 

2014; Qiao vd., 

2013), sızıntı suyu 

(Xu vd., 2008) 

0,01-0,05 µg/L 

Arıtma çıkışı daha 

fazla (Qiao vd., 

2014), 6,4-9,1 ng/L 

(Qiao vd., 2013), 

88,8-194 ng/L 

(tahmini) (Torretta 

ve Katsoyiannis), 

75-125 ng/L (Qi vd., 

2011), 13.2 mg/kg 

(Jang vd., 2009), 

5-21.3 ng/L (Xu vd., 

2008) 

MDL=1,1 ng/L;  

MQL: 2,22 ng/L 

(Qiao vd., 2013), 

LOQ: 3,2 ng/L 

(Moreno-González 

vd., 2013), LOD: 

2.6 ng/L (Xu vd., 

2008) 

GC–MS-EI-SIM (Qiao 

vd., 2013; Robles-

Molina vd.,2010),  

GC-MS (Torretta ve 

Katsoyiannis) 

SPE (Qiao vd., 2014; 

Qiao vd., 2013; Qi vd., 

2011) 

(B
e
n

z
o

(g
,h

,i
)p

e
ry

le
n

e
) Arıtma çıkışı, atıksu 

ve nehir (Qiao vd., 

2014; Qiao vd., 

2013; Qi vd., 2011), 

Arıtma çamurları ve 

ham atıksu tahmini 

(Torretta ve 

Katsoyiannis, 2013) 

0,01-0,05 µg/L 

(Qiao vd., 2014), 

7,2-9,4 ng/L (Qiao 

vd., 2013),  

350-711 ng/L 

(tahmini) (Torretta 

ve Katsoyiannis, 

2013) 7.6 mg/kg 

(Jang vd., 2009) 

MDL=0,45 ng/L; 

MQL: 1,26 ng/L 

(Qiao vd., 2013), 

LOQ: 2,8 ng/L6 

GC-MS (Torretta ve 

Katsoyiannis, 2013), 

GC–MS-EI-SIM  

(Qi vd., 2011), 

SBSE/TD/GC/MS6 

SPE (C18 kartuş), HP-

5 kolon (30 m × 0.25 

mm iç çap × 0.25 μm 

film kalınlığI) (Qi vd., 

2011) 

B
e
n

z
o

 [
k

] 

fl
u

o
ra

n
te

n
 Arıtma çıkışı, atıksu 

ve nehir (Qiao vd., 

2014; Qiao vd., 

2013), sızıntı suyu 

(Xu vd., 2008) 

0,01-0,05 µg/L 

(Qiao vd., 2014); 

(Xu vd., 2008) 

MDL=0,02 ng/L; 

MQL: 0,04ng/L 

(Qiao vd., 2013) 

GC–MS-EI-SIM  

(Qi vd., 2011) 

SPE (Qiao vd., 2014; 

Qiao vd., 2013; Qi vd., 

2011) 

In
d

e
n

o
[1

,2
,3
‐c

d
] 

p
ir

e
n

 

Arıtma çıkışı, atıksu 

ve nehir (Qiao vd., 

2014; Qiao vd., 

2013; Qi vd., 2011), 

Anaerobik MBR 

(Barco-Bonilla vd., 

2011), sızıntı suyu 

(Xu vd., 2008) 

0,01-0,05 µg/L 

(Qiao vd., 2014) 

MDL=0,62 ng/L; 

MQL: 1,1 ng/L 

(Qiao vd., 2013), 

LOD: 10 ng/L,  

LOQ: 100 ng/L 

(Barco-Bonilla vd., 

2011), LOD:1.2 

ng/L  

(Xu vd., 2008) 

GC-QqQ-MS/MS 

(Barco-Bonilla vd., 

2011) 

SPE ve SBSE (Barco-

Bonilla vd., 2011) 
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Tablo 2. 20. Proje kapsamında izlenenen PAH grubu MK’lerin su/atıksulardaki konsantrasyonları, 

dedeksiyon limitleri ve analiz yöntemleri (devamı) 

 

F
lu

o
ra

n
te

n
 

Arıtma çıkışı, atıksu 

ve nehir (Qiao vd., 

2014; Qiao vd., 

2013), Arıtma 

çamurları (Torretta 

ve Katsoyiannis, 

2013), Anaerobik 

MBR (Barco-Bonilla 

vd., 2011), sızıntı 

suyu (Xu vd., 2008) 

0,01-0,05 µg/L 

(Qiao vd., 2014; 

Qiao vd., 2013), 170 

ng/L (Torretta ve 

Katsoyiannis, 2013), 

50-250 ng/L (Qi vd., 

2011),  

<1.0-122.6 ng/L (Xu 

vd., 2008) 

MDL=0,31 ng/L; 

MQL: 1,7ng/L 

(Qiao vd., 2014; 

Qiao vd., 2013),  

LOD: 5 ng/L,  

LOQ: 10 ng/L 

(Barco-Bonilla vd., 

2011), LOD:1.0 

ng/L (Xu vd., 2008) 

GC-MS (Torretta ve 

Katsoyiannis, 2013), 

GC–MS-EI-SIM (Qi 

vd., 2011), GC-QqQ-

MS/MS (Barco-Bonilla 

vd., 2011) 

SPE (C18 kartuş) 

(Qiao vd., 2014; Qiao 

vd., 2013), HP-5 kolon 

(30 m × 0.25 mm iç 

çap × 0.25 μm film 

kalınlığ) (Qi vd., 2011), 

SPE ve SBSE (Barco-

Bonilla vd., 2011) 

N
a
ft

a
li

n
 

Arıtma çıkışı, atıksu 

ve nehir (Qiao vd., 

2014; Qiao vd., 

2013, Qi vd., 2011) 

Arıtma çamurları ve 

atıksu (Torretta ve 

Katsoyiannis, 2013), 

Anaerobik MBR 

(Barco-Bonilla vd., 

2011), sızıntı suyu 

(Xu vd., 2008) 

0,1-0,5 µg/L 89.4 

(Qiao vd., 2014),  

51-152 ng/L (Qiao 

vd., 2013), 461-668 

ng/L (tahmini) 

(Torretta ve 

Katsoyiannis, 2013), 

<5.0-72.9 ng/L (Xu 

vd., 2008) 

MDL=3,1 ng/L;  

MQL: 11,46 ng/L 

(Qiao vd., 2014),  

LOD: 10 ng/L,  

LOQ: 100 ng/L 

(Barco-Bonilla vd., 

2011); LOD:5 ng/L 

(Xu vd., 2008) 

GC-MS (Torretta ve 

Katsoyiannis, 2013), 

GC–MS- (EI)- (SIM) 

(Qi vd., 2011), GC-

QqQ-MS/MS (Barco-

Bonilla vd., 2011) 

SPE- C18 kartuş (Qiao 

vd., 2014; Qiao vd., 

2013) [28,30], HP-5 

kolon (30 m × 0.25 mm 

iç çap × 0.25 μm film 

kalınlığ) (Qi vd., 2011), 

SPE ve SBSE (Barco-

Bonilla vd., 2011) 

A
n

tr
a
s

e
n

 

Arıtma çıkışı, atıksu 

ve nehir (Qiao vd., 

2013; Qiao vd., 

2014; Qi vd., 2011) 

Arıtma çamurları ve 

ham atıksu tahmini 

(Qiao vd., 2013)   

Anaerobik reaktör 

ve MBR çıkış suyu 

(Barco-Bonilla vd., 

2011) 

Arıtma çıkışı 

(Allinson vd. 2012) 

Atıksu<0,2 µg/L;  

AAT çıkış<0,05µg/L 

(Qiao vd., 2013; 

Qiao vd., 2014),  

50 ng/L (Torretta ve 

Katsoyiannis, 2013), 

<25ng/L (Qi vd., 

2011), 

0.03 μg/L (Allinson 

vd. 2012) 

MDL: 0,91 ng/L; 

MQL: 1,67 ng/L, 

(Qiao vd.,2014; 

Qiao vd., 2013),  

MDL: 0.02 ∼0.9 

ng/L (Qi vd., 2011),  

LOD: 2 ng/L,  

LOQ: 5 ng/L 

(Barco-Bonilla vd., 

2011) 

GC–MS-electron 

impact (EI)-selective 

ion monitoring (SIM) 

modu (Qi vd., 2011),   

GC-MS (Torretta ve 

Katsoyiannis 2013),  

GC triple quadrupole 

mass spectrometry 

(GC-QqQ-MS/MS) 

(Barco-Bonilla vd., 

2011), 

GC-MS’de eleme için 

AIQS-DB yöntemi 

(Kadokami vd., 2005) 

Solid phase extraction 

(SPE- C18 kartuş) 

(Qiao vd., 2013; Qiao 

vd., 2014), 

HP-5 kolon (30 m × 

0.25 mm iç çap × 0.25 

μm film kalınlığ) (Qi 

vd., 2011),  

SPE ve Stir bar 

sorptive extraction 

(SBSE). (Barco-Bonilla 

vd., 2011) 

Solid phase extraction 

(Empore SDB-XC disk; 

47 mm; 3 M, MN, 

USA) (Allinson vd. 

2012; Allinson vd. 

2008) 

(LOD: limit of detection; LOQ: limit of quantification; MDL: Method detection limit; MQL: Method quantification limit) 
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Tablo 2. 21. Proje kapsamında izlenenen VOC ve ilaç etken madde grubu MK’lerin 

su/atıksulardaki konsantrasyonları, dedeksiyon limitleri ve analiz yöntemleri  

MK Adı  Çalışma Ortamı 
Atıksu 

Konsantrasyonu 

Belirlenebilirlik 

sınırları 
Analiz Yöntemi 

Ekstraksiyon 

Yöntemi 

VOC’ler 

B
e

n
z
e

n
 

Sentetik  

(Asenjo vd., 2011) 

120 mg/L  

(Asenjo vd., 2011) 
  

HPLC-UV ve UV-Vis 

(Asenjo vd., 2011) 
  

1
.2
‐

D
ik

lo
ro

e
ta

n
 

Endüstriyel Atıksu 

(Tobiszewki ve 

Namieśnik, 2011) 

51,6-1693 µg/L 

(Tobiszewski ve 

Namieśnik, 2011)  

LOD: 0,33 µg/L, 

LOQ: 1 µg/L 

(Tobiszewski ve 

Namieśnik, 

2011) 
Direct aqueous injection 

(DAI) –GC–ECD 

(Tobiszewski ve 

Namieśnik, 2011) 

Zb-624 kolon (Zebron, 

USA) 60 m×0.32 mm 

i.d., 1.8μm film 

thickness 

(Tobiszewski ve 

Namieśnik, 2011) 

D
ik

lo
ro

m
e

ta
n

 

1,9-2090 µg/L 

(Tobiszewski ve 

Namieśnik, 2011) 

LOD: 0,6 µg/L,  

LOQ: 1,8 µg/L, 

ULOL:200 μg/L 

(Tobiszewski ve 

Namieśnik, 

2011) 

İlaç Etken Maddeler 

1
7

 a
lp

h
a

-

e
th

in
y

le
s

tr
a
d

io
l 

(E
E

2
) 

Sediman ve 

çamur, Doğal su 

kaynaklarında  

(Aris vd. 2014) 

11.7-14 ng/L 

(Türkiye’de),  

34 ng/L (dünyanın 

çeşitli yerlerinde); 133 

ng/g (dünyada)  

(Aydın ve Talınlı, 2013) 
 

 

GC-MS  

(Santos vd., 2010) 

 

SPE  

(Santos vd., 2010) 

1
7

 b
e

ta
-e

s
tr

a
d

io
l 
 

(E
2

) 

Sediman ve 

çamur, Doğal su 

kaynaklarında 

(Aris vd. 2014) 

1.1-5.39 ng/L 

(Türkiye’de),  

175 ng/L (dünyanın 

çeşitli yerlerinde); 41 

ng/g (dünyada) (Aydın 

ve Talınlı, 2013) 
 

 

GC-MS  

(Santos vd., 2010) 

 

SPE  

(Santos vd., 2010) 

D
ik

lo
fe

n
a
k
 

AAT giriş (Sarı vd., 

2014; Vileno ve 

Silanpaa, 2014) 

İlaç end.atıksuyu 

(Vileno ve 

Silanpaa, 2014) 

AAT giriş-çıkış 

(Nosek vd., 2014)  

295-1376 ng/L; (Sarı 

vd., 2014) 

0.44-7.1 µg/L (Vileno ve 

Silanpaa, 2014);  

203 µg/L (Vileno ve 

Silanpaa, 2014), (ilaç 

end. atıksuyu) 0.249-

0.545 µg/L (Nosek vd., 

2014) 

 

 

LC-MS/MS (Sarı vd., 

2014; Vileno ve 

Silanpaa, 2014) 

GC-MS (Vileno ve 

Silanpaa, 2014; Nosek 

vd., 2014; Santos vd., 

2010) 

 

 

SPE,kendi yöntemleri, 

Oasis HLB ve MCX 

kartuş (Sarı vd., 

2014), SPE (Oasis 

HLB sorbent ) (Nosek 

vd., 2014), 

SPE (Santos vd., 

2010) 

K
a
rb

a
m

a
z
e

p
in

 

Arıtma çıkışı  

(Allinson vd. 

2012), 

Arıtma giriş-çıkış  

(Nosek vd., 2014) 

0.158-3.205 µg/L 

(Allinson vd. 2012), 

0.525-2.873 µg/L  

(Nosek vd., 2014) 

 

GC-MS’de eleme için 

AIQS-DB yöntemi 

(Kadokami vd., 2005), 

GC-MS (Nosek vd., 

2014; Santos vd., 2010) 

 

GC-MS’de eleme için 

AIQS-DB yöntemi 

(Kadokami vd., 2005), 

SPE (Santos vd., 

2010) 
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Tablo 2. 22. Proje kapsamında izlenenen ağır metal grubu MK’lerin su/atıksulardaki 

konsantrasyonları, dedeksiyon limitleri ve analiz yöntemleri  

MK 

Adı 
Çalışma Ortamı Atıksu Konsantrasyonu 

Belirlenebilirlik 

sınırları 
Analiz Yöntemi 

Ekstraksiyon 

Yöntemi 

Ağır Metaller 

K
a

d
m

iy
u

m
 v

e
 

b
il

e
ş

ik
le

ri
 

Atıksu (Clara vd., 2012; 

Mendez-Ramirez ve 

Hernandez, 2012), 

Hastane atıksuyu (Varela 

vd., 2014),  

Atıksu (Pereyra vd., 

2013) 

0-0,35 μg/L (Fu vd., 2012),  

1,73 (Mendez-Ramirez ve 

Hernandez, 2012), 

 <10 µg/L (Varela vd., 2014),  

0,6-7 µg/L (Pereyra vd., 2013), 

0.03–0.25 μg/L (Novana, 2005), 

0.05–2 μg/L (Fuchs vd., 2002)  

    

K
u

rş
u

n
 v

e
 

b
il

e
ş

ik
le

ri
 

Atıksu (Mendez-Ramirez 

ve Hernandez, 2012; 

Katsou vd., 2011), 

Sentetik (Liu vd., 2014), 

Hastane atıksuyu (Varela 

vd., 2014) 

0.217 mg/L (Mendez-Ramirez ve 

Hernandez, 2012),  

2,61 (Katsou vd., 2011),  

320 mg/L (Liu vd., 2014),  

10-20 µg/L (Varela vd., 2014),  

3-7 µg/L (Pereyra vd., 2013) 

LOD: 5 µg/L  

(Liu vd., 2014) 

Atomic Absorption 

Spectrometer 

(AAS) (Liu vd., 

2014) 

 

C
iv

a
 v

e
 b

il
e
ş

ik
le

ri
 

Sediment (Diez vd., 

2014),  

Hastane atıksuyu (Varela 

vd., 2014),  

Kirlenmiş nehir (Jackson 

vd., 2013),  

Atıksu (Pereyra vd., 

2013) 

9-22 ng/L (Diez vd., 2014),  

0,3-1,2 µg/L (Varela vd., 2014), 

0,25 µg/L (Jackson vd., 2013), 

0,1-37 µg/L (Pereyra vd., 2013) 

  
GC + ICP-MS 

(Diez vd., 2014) 
  

N
ik

e
l 

v
e
 

b
il

e
ş

ik
le

ri
 

Atıksu (Clara vd., 2012),  

Sentetik (Liu vd., 2014) 

1-41 μg/L (Clara vd., 2012),  

3-70 μg/L (Novana, 2005),  

4–54 μg/L (Fuchs vd., 2002), 

320 mg/L (Liu vd., 2014) 

LOD: 10 µg/L 

(Liu vd., 2014) 

Atomic Absorption 

Spectrometer 

(AAS) (Liu vd., 

2014) 

  

(LOD: limit of detection; LOQ: limit of quantification; MDL: Method detection limit; MQL: Method quantification limit) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 Mikrokirletici Seviyeleri İzlenen Atıksu Arıtma Tesisleri  

Mikrokirleticilerin arıtma proseslerindeki akıbetleri şu tesislerde izlenmiştir. 

 

1) Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) tarafından işletilen ve 1.220.000 nüfusa 

hizmet veren 4 aşamalı Bardenpho prosesinden oluşan Konya kentsel AAT (İleri 

Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi) 

2) KOSKİ tarafından işletilen 107.000 nüfuslu Ereğli İlçesi AAT (Anaerobik ve Fakültatif 

Stabilizasyon Havuzları)  

3) KOSKİ tarafından işletilen 2.240 nüfuslu Zincirlikuyu AAT (Doğal Arıtma, Yapay Sulak 

Alan) 

Konya, Zincirlikuyu, Ereğli AAT’nin konumları Şekil 3.1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda verilen ve 3 farklı nüfusda ve büyüklükteki yerleşim yerleri; mahalle, ilçe ve il 

düzeyinde seçilmiştir. 

 Böylece noktasal ve yayılı kaynaklardan kanalizasyon şebekesine ve atıksu arıtma 

tesisine gelebilecek olan MK’lerin türleri ve konsantrasyonlarındaki farklılıkların belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Ülkemizde kent ölçeğindeki biyolojik atıksu arıtma tesislerinde MK seviyeleri ve 

145 km 

 

Konya 

Şekil 3.1. Konya, Zincirlikuyu ve Ereğli AAT’nin konumları 
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giderimleri konusunda sınırlı sayıda araştırma yapılmış olsa da küçük yerleşim yerlerinde ve 

stabilizasyon havuzu ve yapay sulak alan tesilerinde MK seviyeleri ve giderimleri konusunda 

araştırmaya rastlanmamıştır.  

3 farkı ölçekteki yerleşim yerinde ve 3 farklı prosesden oluşan atıksu arıtma tesisinde 

MK seviyeleri ve giderim verimlerinin araştırılması yanında Konya AAT’de bulunan atıksu geri 

kazanım tesisinde ve Konya AAT’de inşa edilen pilot ölçekli atıksu arıtma tesisinde de MK 

giderim verimleri araştırılmıştır. 

Böylece yukarıda verilen 3 AAT yanında MK giderimi araştırılan prosesler aşağıda 

verilmiştir. 

1) Konya AAT’de atıksuların yeşil alan sulamada yeniden kullanımı ön ve son klorlama, 

çok katmanlı kum filtresi (MMF) ve UV dezenfeksiyon ünitelerinden oluşan atıksu geri 

kazanım tesisi 

2) Konya AAT’de proje kapsamında tasarımı ve inşaası yapılan ve işletilen 90 m3/gün 

kapasiteli ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) ünitelerini 

içeren pilot ölçekli membran tesisi 

 

Aşağıda MK seviyeleri ve giderim verimleri araştırılan tesisler ile ilgili detaylı bilgi 

verilmiştir. 

3.1.1 Konya Atıksu Arıtma Tesisi  

2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Konya’nın nüfusu 2.205.609 kişidir. İl 

merkezi nüfusu ise 1.301.222 kişidir. Konya'da karasal iklim hüküm sürer. Yazları kuru ve 

sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. 5 mm yağışla Ağustos yılın en kurak ayıdır. Ortalama 44 

yağış miktarıyla en fazla yağış Mayıs ayında görülmektedir. 22.6 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak 

ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık -0.1 olup yılın en düşük ortalamasıdır. Yılın en kurak ve en 

yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 39 mm. Yıl boyunca ortalama sıcaklık 22.7 dolaylarında 

değişim göstermektedir. Konya iline ait aylık sıcaklık değişimi ve yağış miktarı Şekil 3.2.’de ve Tablo 

3.1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.1. Konya ilinin sıcaklık ve yağış miktarının aylık değişimi 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ort. Sıcaklık (°C) -0.1 2 5.5 10.5 15.2 19.3 22.6 22.1 17.9 12.8 7 2.2 

Min. Sıcaklık (°C) -4.3 -3 -0.5 4.1 8.3 12 15.1 14.5 10.1 5.5 1 -2.1 

Maks.Sıcaklık (°C) 4.2 7 11.6 17 22.2 26.7 30.2 29.7 25.8 20.1 13.1 6.5 

Yağış (mm) 40 32 31 33 44 24 6 5 10 32 34 41 
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Şekil 3.2. Konya iline ait aylık sıcaklık değişimi ve yağış miktarı grafiği 

 

Merkez ilçeler olan Selçuklu, Kartay ve Meram ilçelerinin atıksuları Konya AAT’de 

arıtıldıktan sonra DSİ ana tahliye kanalına deşarj edilmektedir. DSİ ana tahliye kanalı ise Tuz 

Gölü’ne bağlanmaktadır. 

2010 yılında işletmeye alınan Konya İleri biyolojik atıksu arıtma tesisine; Selçuklu, 

Meram, Karatay ilçelerinde yaşayanlardan kaynaklanan evsel nitelikli atıksular ile birlikte Tablo 

3.2’ de verilen kent merkezinde bulunan sanayi sitelerinin atıksuları ile kanalizasyon 

şebekesine bağlı olan çeşitli endüstriyel atıksular da ulaşmaktadır. 

Konya ilinde ilk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulumu 1976 yılında yapılmış ve 2019 

yılı itibari ile 5. kısımda arsa tahsisleri de yapılarak hızlı bir gelişim göstermiştir. Yaklaşık 500 

firmanın faaliyet gösterdiği OSB’de %18 otomotiv yedek parça, %12 metal, %11 makine imalatı 

sekötrleri öne çıkmaktadır. OSB’nin atıksuları 10.000 m3/gün kapasiteli kimyasal ve nbiyolojik 

arıtma proseslerinden oluşan AAT’de arıtıldıktan sonra DSİ tahliye kanalına deşarj 

edilmektedir. 

Kent merkezinde bulunan ve atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlı olan sanayi 

siteleri ise Tablo 3.2’de verilmiştir. 
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Tablo 3.2. Konya’da atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlı olan ve Konya AAT’de arıtılan 

sanayi siteleri 

Sanayi Sitesi Sanayi 

Alanı (m2) 

İş Yeri 

Sayısı 

Sektörler 

Büsan Özel Organize 

Sanayi  

1.250.000 673 Otomotiv yan sanayi ürünleri, araç üstü ekipmanlar, 

makine imalatı 

Marsan Sanayi Sitesi 1.500.000 320 Ahşap Doğrama, PVC, Demir bükme kesme, çelik 

kapı 

Konimsan Sanayi Sitesi 610.000 176 Biriket, beton mamülleri, parke taş, bordür taş, karo, 

panel duvarlar, mermer, PVC, alüminyum doğrama, 

tarım makineleri, mermer makineleri üretimi 

Konsan Sanayi Sitesi  450.000 121 Araç üstü vinç ve makine üretim 

Ketenci Sanayi Sitesi  350.000  55 Tarım makineleri ve madeni yağ üretimi 

Aykent Sanayi Sitesi 300.000 1343 Ayakkabı, çanta ve deri ürünleri imalatı 

Şekerciler Sanayi Sitesi 168.300 130 Şekerli ürünler imalatı (şeker, çikolata, kek) 

Modesa Sanayi Sitesi  167.000 176 Mobilya, elektronik-otomasyon sistemleri, tekstil, 

ayakkabı üretimi 

Yeni Dökümcüler 

Sanayi Sitesi 

165.000 70 Döküm imalatı, Tornacılık, Model ve kalıp imalatı 

Sütçüler Sanayi Sitesi  55.300 9 Süt ve süt ürünleri imalatı 

Kostim Sanayi Sitesi  44.000 32 Tarım makineleri, endüstriyel mutfak ürünleri, 

otomotiv yedek parça üretimi 

 

Konya AAT, karbon gideriminin yanında kısmi nitrifikasyon gerçekleştirilen Bardenpho 

prosesinden oluşturulmuş ve ileride fosfor giderimi yapabilecek şekilde ATV 131 E standardına 

göre tasarlanmıştır. 

Projeye göre; I. kademede 1 milyon kişi eşdeğer nüfusda 200,000 m3/gün atıksu ve II. 

kademe ile 300.000 m3/gün atıksu arıtılacaktır. Tesisin mevcut atıksu debisi 170.000-200.000 

m3/gün arasında değişmektedir.  

Tablo 3.3’te Konya AAT tasarım kriterleri Tablo 3.4’te anaerobik çamur çürütücü tasarım 

parametreleri özetlenmiştir. Şekil 3.3’te Konya AAT akım şeması verilmektedir. 
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Tablo 3.3. Konya kentsel AAT tasarım kriterleri 

Parametre Birim Kademe I Kademe II 

Dizayn yılı 2015 2030 

Nüfus Kişi 1.000.000 1.600.000 

Kişi başı su tüketimi l/kişi.gün 200 187 

Günlük ortalama debi m3/gün 200.000 300.000 

Giriş Kirlilikleri 

BOİ5 
kg/gün 64.000 96.000 

mg/l 320 320 

AKM 
kg/gün 59.000 88.500 

mg/l 295 295 

TKN 
kg/gün 10.000 15.000 

mg/l 50 50 

TP 
kg/gün 3.000 4.500 

mg/l 15 15 

Çıkış Değerleri 

BOİ5 mg/l 20 <20 

AKM mg/l 20 <20 

TN mg/l - <10 

TP mg/l - <1 

pH - 6-9 6-9 

 

Tablo 3. 4. Anaerobik çamur çürütücü tasarım parametreleri 

Parametre Birim Değer 

Sıcaklık ◦C 35 

Katı Madde Konsantrasyonu % 5 

Çamur Bekletme Süresi gün 20 

Ön Çökeltme Çamur Miktarı kg/gün 38.839 

Biyolojik Fazla Çamur Miktarı kg/gün 25.897 

Toplam Çamur Miktarı kg/gün 64.736 

Organik Katı Madde Giderim Verimi % 54 

Hacim m3 7.000 

Sayı adet 4 

Çap metre 21 
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Konya AAT; kaba ve ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, ön çökeltme havuzu, 

4 kademeli Bardenpho prosesi, son çökeltme havuzu ve UV dezenfeksiyon ünitelerinden 

oluşmaktadır. Çamur bertarafı amacı ile de; graviteli yoğunlaştırma, anaerobic çamur çürütücü 

ve susuzlaştırma içinde dekantör projelendirilmiştir.  

Tesiste anaerobik çamur çürütücülerden elde edilen gazdan elektrik üretimi 

gerçekleştirmek üzere biyo gaz depolama tankı, desülfürizasyon ünitesi ve kojenerasyon 

sistemi de bulunmaktadır. Tesise ait görüntüler Şekil 3.4, 3.5, ve 3.6’da verilmektedir. 

 

 

Şekil 3.3. Konya AAT akım şeması 

 

Şekil 3.4. Konya AAT son çökeltme havuzları 
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Şekil 3.5. Konya AAT tesis görüntüsü 

 

Şekil 3.6. Konya AAT havalandırma havuzları              

 

Tablo 3.5’te Konya AAT’de 2017-2018 yılı döneminde ham atıksu karakterizasyonu ve 

arıtma sonrası çıkış suyu kalitesi verilmektedir. Tesis tasarımında 320 mg/L BOİ5 değeri 

öngörülmüş olmakla birlikte bu dönemde ortalama 449 mg/L BOİ5 ve 867 mg/L KOİ değeri ile 

yüksek organik içeren atıksu AAT’ye gelmektedir. Aynı şekilde 83 mg/L ile toplam azot değeri 

de tasarımda öngörülen 50 mg/L değerinin çok üzerindedir. Tesis ortalama < 20 mg/L AKM ve 
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BOİ5 değerleri ile tasarımda öngörülen çıkış suyu kalitesini sağlamaktadır. 4 Kademeli 

Bardenpho prosesine göre tasarlana tesiste kısmi azot giderimi hedeflenmiş ve Bio-P havuzu 

2. kademe için tasarlanmıştır. 2017-2018 yıllarında azot giderim verimi yaklaşık %58 olarak 

fosfor giderimi ise yaklaşık %54 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 3. 5. Konya AAT işletme verileri (atıksu karakterizasyonu ve çıkış suyu kalitesi) 

Parametreler Tesis Giriş Tesis Çıkış 

AKM (mg/L) 

Min. 380 8 

Max. 660 24 

Ort. 455 20 

KOİ (mg/L) 

Min. 670 33 

Max. 1120 88 

Ort. 867 64 

BOİ (mg/L) 

Min. 318 7 

Max. 652 25 

Ort. 449 18 

TN (mg/L) 

Min. 70 28 

Max. 88 38 

Ort. 83 35 

TP (mg/L) 

Min. 11 4 

Max. 15 8 

Ort. 13 6 

pH 

Min. 7,1 7,2 

Max. 8,2 8,3 

Ort. 8,4 8,1 

 

Tablo 3.6’da verilen Konya AAT biyolojik arıtma prosesi işletme şartları aktif çamur 

proseslerinde mikrokirleticilerin gideriminde önemli olan işletme parametreleridir. Tesis 

ortalama 10 gün çamur yaşında işletilirken, havalandırma havuzlarında 3600 mg/L MLSS 

değeri sağlanmıştır. Çözünmüş oksijen değeri havalandırma havuzlarında oksik bölümlerde 

0,9-2,1 mg/L aralığında değişim göstermekte iken ortalama 1,2 mg/L değeri sağlanmıştır.  

 

Tablo 3. 6. Konya AAT işletme verileri (Biyolojik arıtma prosesi, 2017-2018 yılı) 

MLSS (mg/L) Çözünmüş Oksijen (mg/L) SVI (L/g) Çamur Yaşı (gün) 

Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. Min. Max. Ort. 

2800 4200 3600 0,9 2,1 1,2 180 240 220 8,7 12,1 10,0 

 

Tablo 3.7’de Konya AAT’de ön çökeltme ve son çökeltme havuzlarında oluşan birincil 

ve ikincil çamur miktarları, katı madde muhtevaları (%KM), graviteli yoğunlaştırıcı sonrası 

anaerobik çamur çürütücülere beslenen çamur miktarları ve %KM değerleri verilmiştir. Bunun 



 

77 

 

yanında anaerobik çürütücünün işletme parametrelerinden olan sıcaklık ve (ortalama 37,8 0C, 

Mezofilik) çamur bekleme süresi (SRT, 18 gün) verilmiştir.  

Bu proje kapsamında ham atıksu ve çeşitli arıtma prosesleri ile arıtılan atıksuda 

mikrokirletici seviyelerinin belirlenmesi yanında arıtma çamurlarındaki seviyelerde 

araştırılmıştır. Literatürde su örneklerinde mikrokirletici seviyeleri ve çeşitli arıtma proseslerinin 

giderim verimi üzerine araştırmalar son yıllarda bulunmakla birlikte, mikrokirleticinin akıbetinin 

belirlenmesi açısından tesiste oluşan çamurlardaki seviyelerin izlenmesi önemlidir. Literatürde 

ise arıtma çamurlarındaki mikrokirletcilerin seviyeleri ve çeşitli çamur bertaraf porseslerinin 

etkileri üzerine yapılan araştırma ise sadece son 1-2 yılda görülmektedir.  

Konya AAT’de ortalama 200.000 m3/gün atıksu arıtılırken 1400 m3/gün de süzüntü 

suyu oluşmaktadır.  Bu proje kapsamında, dekantör ile çamur susuzlaştırma prosesi sonrası 

oluşan ve tesisin başına yeniden geri çevrilerek, arıtma proseslerine katılan süzüntü 

suyunundaki (yan akım) mikrokirleticilerde araştırılmıştır. 

 

Tablo 3. 7. Konya AAT işletme verileri (Çamur prosesleri, 2017-2018 yılı) 

  Min. Max. Ort. 

Oluşan Çamur Miktarı (kg/gün) 

Ön çamur 55.000 

Biyolojik Fazla Çamur 25.000 

Çürütücü Besleme 60.000 

Dekantör Çıkış 145.000 

Katı Madde Miktarı (%) 

Ön çamur 2,3 3,5 2,4 

Biyolojik Fazla Çamur 0,8 1 0,85 

Çürütücü Besleme 3,4 4,5 4 

Anaerobik Çürütücü 2,5 3,5 2,5 

Dekantör Giriş 1,8 3,1 2 

Dekantör Çıkış 22 29 25 

Sıcaklık (0C)       

Anaerobik Çürütücü 36,4 38 37,8 

Bekletme Süresi (gün) 

Anaerobik Çürütücü 17 20 18 

Süzüntü Suyu Miktarı (m3/gün) 

Dekantör Çıkış 1.200 1.600 1400 
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Konya Kentsel AAT Üniteleri 

Izgaralar 

Katı partiküllerin giderilmesi, daha sonraki arıtma ekipmanları ve proses yapılarının 

korunması amacıyla, çubuk aralığı 40 mm ve 15 mm olan kaba ve çubuk aralığı 6 mm olan 

ince ızgaralar yer almaktadır. 

I. Kademede 1 adet 40 mm lik ızgara ve diğer kaba-ince ızgaralar için 4 adet otomatik 

temizlemeli ve 1 adet manuel temizlemeli olmak üzere toplam 5’er adet ızgara kullanılmaktadır. 

Konya AAT’de kullanılan kaba ve ince ızgaralar Şekil 3.7. ve Şekil 3.8.’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Şekil 3. 8. İnce ızgaralar 

Kum ve Yağ tutucu  

Evsel atıksu içeriğindeki kum ve yağın giderilmesi amacıyla, tabanda dip sıyırıcısı, giriş 

tarafında kum toplama haznesi ve kum pompası bulunan dikdörtgen betonarme havuz olarak 

kum ve yağ tutucu ünitesi ve 2 adet kum ayırıcı ekipmanı yer almaktadır. Hava ihtiyacı, kum tutucu 

blower binasında yer alan 3 (2 asıl + 1 yedek) blower ile sağlanmaktadır.  

Konya AAT’de kullanılan kum ve yağ tutucu üniteleri Şekil 3.9.’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. 7. Kaba ızgaralar 
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Şekil 3.9. Kum-Yağ tutucular 

Ön çökeltme havuzu  

Kum ve yağ tutucu ünitesi ile kum ve benzeri inorganik malzemelerden temizlenen 

atıksu, debi ölçüm kanalı ve dağıtım yapılarının ardından cazibe ile ön çökeltme havuzuna 

giriş yapmaktadır. Ön çökeltme havuzları, merkezi çamur toplama çukuru, çamur ve köpük için 

sıyırıcı mekanizması ile birlikte dairesel kesitli betonarme tanklar olarak dizayn edilmiştir.  

I. Kademe için paralel çalışan 4 adet ön çökeltme havuzu tesis edilmiştir. Konya AAT’de 

kullanılan ön çökeltme havuzları Şekil 3.10’da gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.10. Ön çökeltme havuzları 
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Biyolojik Arıtma Ünitesi   

Biyolojik olarak C ve N giderimi esasına göre biyolojik arıtma prosesi tasarlanmıştır. 

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon metodu ile N (Kjeldahl ve NO3-N) giderimi 2015 yılına kadar 

kısmen uygulanırken, ikinci kademede tam N ve P giderimi uygulanacaktır. Havalandırma 

havuzunun hacmi nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesinin gerektirdiği boyutlarda (77.000 m3) 

yapılmıştır. 

N ve P’nin birlikte giderimi için geliştirilmiş beş kademeli Bardenpho prosesi seçilmiştir. 

Önde biyolojik P giderimi (II. Kademede), ardından da dört kademeli Bardenpho prosesi ile N 

giderimi sağlanacak şekilde sistem seçimi ve dizaynı yapılmıştır. 

Bardenpho prosesinde denitrifikasyonun olabilmesi için C kaynağı olarak hem atıksudaki 

C hem de içsel solunum hidrolizi sonucu oluşan karbon kullanılır. C oksidasyonu, nitrifikasyon 

ve denitrifikasyon için havuzda ayrı bölümler kullanılır. Atıksu öncelikle anoksik olan 

denitrifikasyon reaktörüne girer. Bu reaktöre aynı zamanda karbon oksidasyonu-nitrifikasyon 

reaktörü çıkış suyu da geri döndürülerek verilmektedir. Atıksudaki karbon, geri döndürülen 

sudaki nitratı denitrifiye etmek için kullanılır. Organik yükleme yüksek olduğundan, 

denitrifikasyon da hızlıdır. Atıksudaki NH4 ilk anoksik ortama girmekte ve hiçbir değişime 

uğramadan sistemde ilk havalandırma tankına gelir. Bu tanktan çıkan nitrifiye olmuş atıksu, 

ikinci anoksik reaktöre girer. Bu ikinci reaktörde içsel solunum ile C sağlanır ve denitrifikasyon 

gerçekleştirilir. İkinci havalı reaktör nispeten küçük olup, N gazının ortamdan uzaklaştırılması 

için kullanılır. İkinci anoksik reaktörde son havalandırmada nitrifiye olmuş çamurdan ayrılan 

NH3‘ün denitrifikasyonu gerçekleştirilir. 

Konya AAT’de kullanılan biyolojik arıtma prosesi Şekil 3.11’de gösterilmiştir. 

 

                   
 

Şekil 3.11. Havalandırma havuzları 
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Son Çökeltme Havuzu  

Son çökeltme havuzu merkezi çamur toplama çukuru, çamur ve köpük giderimi için 

sıyırıcı mekanizmasına sahip dairesel betonarme tanklar olarak dizayn edilmiştir. I.Kademede 

paralel çalışan 8 adet havuz yapılmıştır. Her bir havuz, son çökeltme havuzu dağıtım yapısında 

bulunan kapaklarla ayrılmaktadır. Bir havuzun devre dışı kalması durumunda, diğer havuzlar 

toplam hidrolik yükü karşılayabilecek kapasitede yapılmıştır. 

Aktif çamur ve atıksu karışımı her bir havuzun merkezindeki ters sifon ile havuza giriş 

yapmaktadır. Arıtılmış su çevresel savaklarla toplanmakta ve cazibe ile arıtılmış çıkış suyu 

kanalına ve devamında çıkış debi ölçüm kanalına iletilmektedir. Konya AAT’de kullanılan son 

çökeltme havuzları Şekil 3.12’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.12. Son çökeltme havuzları 

UV dezenfeksiyon ünitesi 

Son çökeltme havuzlarından savaklanan arıtılmış atıksular, UV dezenfeksiyon kanalına 

iletilmektedir. Kanala gelen arıtılmış atıksuyu yönlendirmek ve paralel çalışmakta olan kanalları 

gerektiğinde devre dışı bırakabilmek amacıyla UV kanalları girişinde yeterli sayıda kapak 

yapılmıştır. Kanal içinde UV Modüler sistemleri için gerekli olan su yüksekliği, girişte yer alan 

bir (1) adet çarpma plakası ve çıkışta yer alan bir adet aşağı doğru sürülen kapak vasıtasıyla 

kontrol edilmektedir. 

UV lambaları kanal içinde yatay doğrultuda ve akış yönüne paralel olarak yerleştirilmiştir. 

Her bir kanalda UV lambalarını taşıyan modüller bulunmaktır. Ayar kabinleri, elektrik panelleri 

gibi üniteler UV ünitesinden ayrı olarak kanalın hemen yakınında yapı içine yerleştirilmiştir. 

Konya AAT’de kullanılan UV dezenfeksiyon ünitesi Şekil 3.13.’te gösterilmiştir.  
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Bu araştırmanın yapıldığı dönemde (2016-2019) UV dezenfeksiyon ünitesi işletmeye 

alınmadığından atıksular dezenfekte edilmeden deşarj edilmiş ve atıksu geri kazanım tesisine 

ve proje kapsamında inşa edilen pilot arıtma tesisine son çökeltmeden çıkmış olan arıtılmış 

atıksu beslenmiştir. Proje kapsamında incelenen atıksu geri kazanım tesisinde UV 

dezenfeksiyon ünitesi bulunmaktadır. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.13. U.V dezenfeksiyon ünitesi. 

Çamur yoğunlaştırıcılar  

Çamur yoğunlaştırma amacı ile, graviteli çamur yoğunlaştırma sistemine sahip havuzlar 

olarak dairesel şekilde inşa edilmiştir. Toplamda 4 adet 21 metre çapında çamur yoğunlaştırıcı 

bulunmaktadır. Konya AAT’de yer alan çamur yoğunlaştırma ünitesi Şekil 3.14’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.14. Çamur yoğunlaştırıcılar 
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Anaerobik çamur çürütücü 

 Ham çamur çevre için kayda değer bir tehlike arz etmekte olup, bu nedenle biyolojik 

ayrışma ile stabilize edilmelidir. Stabilizasyon; çamurun organik içeriğinin, sonradan bertaraf 

edildiğinde sağlık ve koku sorunlarına yol açan bakterilere besin vazifesi görmemesini 

sağlayacak şekilde azaltılmasıdır.  

Bu amaçla her biri için; hacmi 7.000 m3, SRT’si 20 gün, sıcaklık 35 °C, %KM 5 ve % 

UKMgid 54 olmak üzere 4 adet anaerobik çamur çürütücü tasarlanmıştır. Konya AAT’de 

kullanılan anaerobik çamur çürütücüler Şekil 3.15’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.15. Anaerobik çamur çürütücüler 

Çamur karışım tankı 

Anaerobik çamur çürütücülerden çıkan çürümüş çamurun susuzlaştırma ünitesine 

iletilmeden önce homojenliği ve debi kontrolünü sağlamak için 13,5 m çapında ve 5,5 m 

derinliğinde 1 adet çamur karışım tankı inşa edilmiştir. Konya AAT’de kullanılan çamur karışım 

tankı Şekil 3.16’da gösterilmiştir. 
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Şekil 3.16. Çamur karışım tankı 

Çamur susuzlaştırma ünitesi 

Çamur karışım tankından alınan çamur susuzlaştırma ünitesi içerisinde öncelikle 

polielektrolit dozlama ünitesinde yumaklaştırma işleminden geçirildikten sonra her biri 25 m3/sa 

kapasiteli 4 adet santrifüj dekantörler vasıtasıyla %27 KM oranında susuzlaştırma 

gerçekleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Konya AAT’de çamur susuzlaştırma için kullanılan 

polielektrolit ünitesi Şekil 3.17’de ve Şekil 3.18’de ise dekantörler gösterilmiştir. 

 

              

 

 

 

   

 

 

                                                                               

                                                                                       Şekil 3. 18. Dekantörler 

Gaz deposu 

Anaerobik çamur çürütücülerden elde edilen biyogazın depolandığı her birinin hacmi 

4.000 m3 olmak üzere 2 adet gaz tankı mevcuttur. Biyogazın içindeki H2S’i gidermek amacıyla 

desülfürizasyon ünitesi yapılmıştır. Konya AAT’de bulunan gaz depolama tankı Şekil 3.19’da 

ve desülfürizasyon ünitesi ise Şekil 3.20’de gösterilmiştir. 

Şekil 3.17 Polielektrolit ünitesi 
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Şekil 3.20. Desülfürizasyon ünitesi 

Isı merkezi ve enerji geri kazanım ünitesi 

Anaerobik çamur çürütücüye gelen yoğun çamurdan metan gazının elde edilebilmesi 

çamurun belirli bir sıcaklığa ulaştırılması ile olur. Çamurun gerekli olan bu sıcaklık değerine 

çıkarılması için gerekli enerji, ısı merkezi ve enerji geri kazanım binasındaki sıcak su kazanları 

tarafından karşılanmaktadır. Çamurun istenilen sıcaklığa getirilmesi için 2 adet eşanjör tesis 

edilmiştir. 

Elde edilen biyogazın elektrik enerjisine dönüştürmek amacıyla her biri 834 kWh 

kapasiteli 3 adet gaz motoru tesis edilmiş ve tesisin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı geri 

dönüşüm yoluyla temin edilmesi planlanmıştır. Konya AAT’de kullanılan ısı kazanları, 

eşanjörler ve gazmotorları sırasıyla Şekil 3.21’de verilmiştir.   

 

 

Şekil 3.21. Isı kazanı, eşanjörler ve gaz motorları 

 

Şekil 3.19. Gaz Balonları 
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3.1.2 Ereğli Atıksu Arıtma Tesisi 

Konya İline bağlı olan, Ereğli ilçesinin merkez nüfusu 2017 yılı nüfus sayımına göre 

108.421 kişidir. Konya il merkezine uzaklığı 153 km’dir. İlçenin yüzölçümü 2.260 km²’dir. 

İç Anadolu Bölgesinde hüküm süren karasal iklim Ereğli için de geçerli olmaktadır. 

Yağışlar genellikle yağmur ve kar olarak düşer. Dolu yağışları Mayıs ve Haziran ayında 

görülür. Kar yağışları Ocak-Şubat aylarında toplanır. 

21.9 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık 0.3 olup yılın 

en düşük ortalamasıdır. 5 mm yağışla Temmuz yılın en kurak ayıdır. Ortalama 44 mm yağış 

miktarıyla en fazla yağış Nisan ayında görülmektedir. 

Şekil 3.22’de İlçenin iklim diyagramı ve yıllık sıcaklar değerleri, Tablo 3.8’de ise yıllık 

ortalama, en yüksek ve en düşük sıcaklıkların aylara göre dağılımı verilmektedir 

     

 

Tablo 3. 8. Ereğli aylara göre ortalama sıcaklık değerleri 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazira

n 

Temmuz Ağusto

s 

Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ort. Sıcaklık (°C) 0.3 2.1 6.1 11 15 18.8 21.9 21.1 17.5 12.1 6.8 2.3 

Min. Sıcaklık (°C) -4.2 -3.1 0.1 4.5 7.9 11.1 13.5 12.3 8.6 4.5 0.5 -2.3 

Maks. Sıcaklık (°C) 4.9 7.3 12.1 17.6 22.2 26.6 30.3 30 26.4 19.8 13.2 6.9 

Yağış (mm) 37 33 36 44 44 24 5 5 9 27 32 41 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.22. Ereğli İli aylık sıcaklık değerleri ve yağış miktarları 
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İlçe toplam kullanım alanının %58,13’ü tarım arazilerine, %34’ü çayır-meralara, %3,53’ü 

ise ormanlara ayrılmıştır. İlçe tarım arazileri Konya tarım arazilerinin %5,84’ünü oluştururken, 

çayır-meralar Konya ili çayır mera alanının %10,09’unu oluşturmaktadır. İlçede çayır-mera 

alanlarının fazla olması, hayvancılık faaliyetlerinin özellikle küçükbaş hayvancılık yapılabilmesi 

için bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır. Ereğli ilçesi geniş ve düz tarla arazileri, sulu tarım 

arazileri, tarım geçmiş deneyimleri ile büyük bir tarım potansiyeli taşımaktadır. 

Ereğli’nin tarım arazileri Konya tarım arazilerinin %5,5’ini oluştururken, sebze alanı 

%18,7 sini, meyve alanı ise %10,2 sini gibi önemli bir alanı kaplamaktadır. Özellikle elma ve 

beyaz kiraz üretiminde son yıllarda önemli oranda bahçe tesis edilmiştir. Bunun en önemli 

nedenlerinden birisi de sulu tarım alanlarının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Ereğli 

ilçesindeki toplam tarla arazisi 954,884 da olup, bu alanın %9,42 sinde durum buğdayı, %20,74 

ünde diğer buğday çeşitleri, %14,66’sında diğer arpa, %2,56’sında şeker pancarı, %6,49’unda 

mısır, gibi farklı ürünler yetiştirilmektedir.  

İlçede 17.831 da alan sebze üretimi için ayrılmıştır. Bu alanın %22,43’ünde domates 

yetiştiriciliği yapılırken, geri kalan kısmında çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. Bu sebzelerden 

en önemlisi, çok çeşitli alanlarda kullanılan ve ihraç edilen siyah havuçtur. 

Ereğli İlçesinde 2017 yılı itibariyle 164.113 adet büyükbaş hayvan mevcuttur. Ereğli İlçesi 

2017 yılı itibariyle 180.381 adet küçükbaş hayvan mevcuttur. 

Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır. 

OSB’de toplam 76 firma faaliyet göstermektedir. OSB’de ağırlıklı olarak; süt ürünleri imalatı 

(%25), yem (%9,2) ve soğuk hava deposu (%9,2) sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer 

almaktadır.  Ereğli OSB’nin kendisine ait I. Kademe için, 1.500 m3/gün II. Kademe için 3.000 

m3/gün kapasiteli AAT bulunmaktadır. OSB AAT’de arıtılan atıksular Ereğli ilçesi 

kanalizasyonun hattına bağlı değildir ve alıcı ortama deşarj edilmektedir. Dolayısı ile Ereğli 

AAT ham atıksuyunda ve stabilizasyon havuzundan alınan numunlerde OSB atıksuları 

bulunmamaktadır. 

İlçede süt ve süt ürünleri üretimi en önemli sektör konumundadır. Bunun dışında şeker 

fabrikası, meyve suyu imalatı ve tekstil sektörleri en önemli sektörler arasında yer almaktadır. 

Tablo 3.9’da ilçenin tarıma dayalı imalat sanayi durum tablosu verilmiştir. 
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Tablo 3.9. Ereğli tarıma dayalı imalat sanayi durum tablosu 

Tarıma Dayalı Sanayi Kolları 
Faaliyet 

Sayısı  

Gıda ürünlerinin imalatı     

Etin işlenmesi ve saklanması 5 

Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı  4 

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması  2 

Sebze ve meyve suyu imalatı  8 

Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması (Soğan)  1 

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı  68 

Dondurma imalatı  1 

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı  2 

Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı  7 

Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı  2 

Şeker imalatı  1 

Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı (Tahin Helvası)  9 

Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı (Çemen)  1 

Hazır yemeklerin imalatı (Jöle)  1 

Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı (Reçel)  1 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı (Yumurta)  3 

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı  3 

İçeceklerin imalatı   

Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi  3 

Tekstil ürünlerinin imalatı   

Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi  1 

Tekstil ürünlerinin bitirilmesi  1 

Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı   

Oluklu kâğıt ve mukavva imalatı ile kâğıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı  1 

 

Ereğli İlçesinin merkezinde faaliyet gösteren endüstrilerden kaynaklanan atıksu debisinin 

2018 yılı için 787 m3/gün olduğu belirtilmiştir. Tablo 3.10.’da verilen sanayi tesisleri atıksularını 

kanalizasyon şebekesine deşarj etmekte ve Ereğli AAT’de arıtılmaktadır.  
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Tablo 3.10. Ereğli Merkezde bulunan ve atıksuları Ereğli AAT’ye bağlı olan sanayi tesisleri 

İşletme Adı Faaliyet 
Atıksu Miktarı 

(m3/gün) 

Arpacı Süt ve Gıda Mamulleri San. Ltd.Şti. Süt Ürünleri İmalatı 300 

Ersu Meyve ve Gıda San. A.Ş. Meyve Suyu İmalatı 68 

Akbel Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. A.Ş. Süt Ürünleri İmalatı 54 

Kuzucu Süt Mamulleri Süt Ürünleri İmalatı 165 

Torunoğlu Süt ve Gıda San. Tic.  Süt Ürünleri İmalatı 200 

 

Mevcut atıksu arıtma tesisinin hizmet verdiği alanın; Ereğli Merkez’in nüfusu 106.985 kişi 

olarak belirtilmiştir (TÜİK, 2017). Ereğli AAT çıkış yapısında 2018 yılında ölçülen 88 günlük 

ortalama debi 16.500 m3/gün’dür. Bu debiye göre, kişi başına oluşan atıksu miktarı sızıntı suyu 

ve sanayi atıksuları da dâhil olmak üzere; 154 L/kişi*gün olarak hesaplanmıştır. 

Ereğli AAT’nin uydu görüntüsü Şekil 3.23’te, tesisinin boyutları ve genel yerleşim planı 

Şekil 3.24’te, tesise ait fotoğraflar Şekil 3.25, 3.26 ve 3.27’te verilmiştir. Tablo 3.11’de tesisin 

tasarım değerleri, Tablo 3.12’de ise KOSKİ’den alınan tesisin ham atıksu analiz değerleri 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 3.23. Ereğli AAT uydu görüntüsü 

 

 

 

 

 



 

90 

 

Ereğli AAT’de anaerobik stabilizasyon havuzlarında 18 gün bekleme süresi ve 

ardından iki adet fakültatif stabilizasyon havuzlarında da 20’şer gün bekleme süresi olmak 

üzere tesiste toplam 58 gün hidrolik alıkonma süresi vardır. 

 

Tablo 3. 11. Ereğli AAT tasasrım değerleri 

Ünite Adı Derinliği, m Hacmi, m3 Bekleme süresi, gün 

Anaerobik havuz 3.5 152.900 18 

Fakültatif havuz 1 2,0 167.238 20 

Fakültatif havuz 2 2,0 167.238 20 

Toplam Hidrolik Bekleme Süresi 58 

 

Ereğli AAT ham atıksu karakterizasyonuna bakıldığında ise, orta-yüksek kirlilikte, 

ilçedeki süt endüstrilerinin de etkisi ile nispeten yüksek azot ve fosfor değerleri AAT’ye 

ulaşmaktadır.  

 

Tablo 3.12. Ereğli AAT ham atıksu ortalama değerleri (Mart 2016-Haziran 2018, KOSKİ 

Genel Müdürlüğü) 

Tarih pH 
AKM KOİ BOİ TN NH4-N TP 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

AAT Giriş  7.53 237 592 349 82.7 60.6 9.1 

Şekil 3. 24. Ereğli AAT boyutları ve genel yerleşim planı 
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Şekil 3. 26. Ereğli AAT fakültatif havuz 

Şekil 3. 27. Ereğli AAT anaerobik havuz 

Şekil 3. 25. Ereğli AAT tesisi girişi 
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3.1.3 Zincirlikuyu Atıksu Arıtma Tesisi 

Konya İli, Kulu ilçesine bağlı olan Zincirlikuyu, Kulu ilçe merkezine 25 km ve Konya İl 

merkezine ise 150 km mesafededir. Belde halkının büyük ekseriyeti tarım ve hayvancılıkla 

uğraşır. Zincirlikuyu beldesinin 2018 yılı nüfusu 1.998 kişi olarak açıklanmıştır. (TÜİK, 2018) 

Yetiştirdikleri ürünler buğday, arpa, kimyon ve pancardır. Hayvan besiciliğide son 

yıllarda önem kazanmıştır. Tarım modern usullerle yapılmaktadır.  

Şekil 3.28’de Zincirlikuyu Mahallesinin iklim diyagramı ve yıllık sıcaklar değerleri, Tablo 

3.13’te ise yıllık ortalama, en yüksek ve en düşük sıcaklıkların aylara göre dağılımı 

verilmektedir. 

 

     

Tablo 3. 13. Zincirlikuyu Mahallesinin sıcaklık ve yağış miktarının aylık değişimi 

  Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ort. Sıcaklık (°C) -0.5 1.4 5.5 10.3 14.3 18.4 21.6 21.3 17.6 11.9 6.2 1.6 

Min. Sıcaklık (°C) -4.2 -3.2 -0.2 4 7.7 11.1 14 13.5 9.9 5.1 0.6 -2.2 

Maks. Sıcaklık (°C) 3.3 6.1 11.2 16.6 21 25.7 29.2 29.1 25.4 18.7 11.8 5.4 

Yağış (mm) 64 53 58 56 49 16 5 3 9 25 43 67 

 

21.6 sıcaklıkla Temmuz yılın en sıcak ayıdır. Ocak ayında ortalama sıcaklık -0.5 olup 

yılın en düşük ortalamasıdır. Yılın en kurak ve en yağışlı ayı arasındaki yağış miktarı: 64 mm 

Yıl boyunca ortalama sıcaklık 22.1 dolaylarında değişim göstermektedir. 

 

 

 

Şekil 3. 28. Zincirlikuyu Mahallesi aylık sıcaklık değerleri ve yağış miktarları 



 

93 

 

Son yıllarda özellikle küçük yerleşim yerlerinde atıksuların arıtılması için Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından yapay sulak alan (YSA) tip projeleri uygulanmaktadır. Konya İl 

sınırlarında 59 adet YSA tesisi son 5 yılda inşa edilmiştir.  

Konya İli Kulu İlçesi Zincirlikuyu Mahallesi 2820 kişilik nüfusa hizmet eden ve 210 m3/gün 

kapasiteli Zincirlikuyu Atıksu Arıtma tesisinin prosesi yapay sulak alandır. Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğü hibe ve proje desteği ile Zincirlikuyu Belediyesi tarafından Yapay 

Sulak Alan olarak inşa edilerek 2006 yılında işletmeye alınmıştır. Seçilen YSA tesisi 

Zincirlikuyu AAT’dir ve en eski tarihlilerden biri olup, bitki durumu ve işletme verimi ile en iyi 

verimin elde edildiği tesislerden biridir. Zincirlikuyu Atıksu arıtma tesisinin tesis bilgileri Tablo 

3.14’te, Ekim 2013 – Ağustos 2015 yılları arasında KOSKİ tarafından yapılan analiz sonuçları 

ortalama değerleri Tablo 3.15’te verilmektedir. Zincirlikuyu AAT’nin uydu görüntüsü Şekil 

3.29’da tesinin boyutları ve genel yerleşimi Şekil 3.30’da tesise ait fotoğraflar ise Şekil 3.31’de 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.14. Zincirlikuyu AAT tesis bilgileri 

AAT Adı  ZİNCİRLİKUYU AAT  

Proses Tipi  Yüzeyaltı Akışlı Yapay Sulak Alan  

Kapasite 210 m3/gün 

Nüfus  2251  

Koordinat Bilgisi  38° 54' 10.37"K 33° 07' 45.33"D  

Üniteler  Tesiste; 5,1x12,2 m boyutlarında foseptik tank ve 42x54 m boyutlarında 3 

adet YSA bulunmaktadır.  

 

Zincirlikuyu mahallesinden kaynaklanan atıksuların düşük organik madde ve azot, 

fosfor içeriğine sahip olduğu, AKM konsantrasyonunun da orta kirlikte bir atıksudan daha 

seyreltik olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3.15. Zincirlikuyu YSA AAT ham atıksu ortalama değerleri (Ekim 2013-Ağustos 2015, 

KOSKİ Genel Müdürlüğü) 

Tarih pH 
AKM KOİ TN NH4-N TP 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

AAT Giriş  7.75 193 277 40.9 28.4 7.7 

AAT Çıkış  7.69 13.6 50.3 26.2 18.8 3.1 
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Şekil 3. 29. Zincirlikuyu AAT uydu görüntüsü 

 

Şekil 3.30. Zincirlikuyu AAT genel yerleşim 
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Şekil 3. 31. Zincirlikuyu AAT tesis fotoğrafları 
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3.1.4 Atıksu Geri Kazanım Tesisi (Mor Şebeke) 

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), 2012 yılında işletmeye aldığı 3600 m3/gün 

kapasiteli atıksu geri kazanım tesisi ile Konya AAT çıkış suları ike kentsel yeşil alanların 

sulanmasını amaçlamıştır.  

Kentsel yeşil alanların sulanması için atıksu arıtma tesisinin çıkışında kurulan geri 

kazanım tesisi ve sulama suyu şebekesinden oluşan sistem Mor Şebeke olarak 

adlandırılmıştır. Ülkemizde evsel atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımında öncü olan ve 

yeni bir sulama hattı ile inşa edilen tek proje olan Mor Şebeke projesi aşağıdaki unsurlardan 

oluşmaktadır:  

• Arıtılmış atıksu deposu (betonarme) 

• 3600 m3/gün kapasiteli atıksu geri kazanım tesisi ve binası 

• 1500 m3 hacimli geri kazanılmış su deposu (betonarme) 

• 21274 m’lik sulama hattı (ø90- ø200- ø315) 

 

Atıksu geri kazanım tesisi; ön klorlama, çok katmanlı kum filtresi, son klorlama, UV 

dezenfeksiyon ünitelerinden oluşmaktadır. Kum filtresi öncesi, bulanıklık giderimini artırmak ve 

filtre yatağında tutulan madde miktarını artırabilmek için koagülant kullanılacaktır. Ayrıca, 

Konya AAT bünyesindeki mevcut UV ünitesi işletilmediği için kum filtresi öncesi bir ön klorlama 

yapılmaktadır. Bu sayede; mikroorganizmaların Kum filtresi malzeme yatağı üzerinde 

çoğalarak sistemi bloke etmesi önlenmektedir. AAT Teknik Usuller Tebliği’nin kontrol altında 

tutulmasını/izlenmesini istediği bir diğer parametre olan bakiye klor için, çıkış hattında klor 

dozlanmaktadır. Atıksu geri kazanım tesisine ait görüntüler Şekil 3.32’de, kum filtrelesi ve 

klorlama tanklarına ait görüntüler Şekil 3.33’te, UV dezenfeksiyon ünitesi ve mor şebeke 

sulama hattına ait görüntüler Şekil 3.34’te verilmektedir. 

Şekil 3.32. Atıksu geri kazanım tesisi 
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2010 yılında yürürlüğe giren AATTUT Ek 7’de verilen “Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu 

Olarak Geri Kullanım Kriterleri” bölümünde; arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak sahip 

olduğu potansiyel vurgulanmış ve bu suların sulamada kullanılması için uygun şartlar, ileri 

arıtma teknikleri, sağlanması gereken limit değerler ve izleme periyotları ilgili yönetmekte Tablo 

E7.1 de verilmiştir. Arıtılmış suyun sulamada kullanılması için iki değişik sınıf oluşturulmuş 

olup, bu kriterler minimum gereksinimleri sağlamakta ve bazı özel uygulamalarda ilave kriterler 

de uygulanabilmektedir. Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünlerinin ve park, bahçe gibi kentsel 

alanların sulanmasında hem yenen ürün ile hem de park, bahçe gibi alanlarda insanların 

bitkileri ile su teması olabileceği için iyi kalitede sulama suyu gerekmektedir. Sulama suyunun 

mikrobiyolojik kalitesi çok iyi kontrol edilmelidir. Tablo 3.16’da kentsel alanların sulanmasında 

kullanılacak arıtılmış atıksulara uygulanabilecek arıtma tipleri ve geri kazanılmış atıksuyun 

kalitesi verilmiştir. 

Şekil 3.34. Atıksu geri kazanım teisis UV dezenfeksiyon ünitesi ve mor şebe sulama hattı 

Şekil 3.33. Atıksu geri kazanım tesisi kum filtresi üniteleri ve klorlama tankları 
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Tablo 3. 16. Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması 

Geri kazanım türü Arıtma tipi Geri kazanılmış suyun kalitesi İzleme periyodu 
 

Sınıf A 

b-Kentsel alanların sulanması 

b) Her türlü yeşil alan 

sulaması (Parklar, golf 

sahaları vb.)  

-İkincil arıtma  

-Filtrasyon 

-

Dezenfeksiyon 

-pH=6-9 

-BOİ5 < 20 mg/L 

-Bulanıklık < 2 NTU 

-Fekal koliform: 0/100 mL 

-Bazı durumlarda, spesifik virüs, 

protozoa ve helmint analizi 

istenebilir. 

-Bakiye klor > 1 mg/L 

-pH: Haftalık 

-BOİ5: Haftalık 

-Bulanıklık: 

Sürekli 

-Koliform: günlük 

-Bakiye klor: 

sürekli 

 

 

Proje ile çim alanı, ağaçlandırma alanı, refüjler olmak üzere toplam yaklaşık 3 milyon 

m2 alan sulanmaktadır. Böylece; su kaynakları sınırlı olan ve yeraltısuyu seviyesi heryıl 

düşmekte olan Konya’da içmesuyu kalitesindeki yeraltı suyu ile sulanan alanlar geri kazanılmış 

atıksular ile sulanmaktadır.  

Şekil 3.35’te arıtılmış atıksuları taşıyacak olan mor şebekenin atıksu arıtma tesisi 

alanında projelendirilen geri kazanım tesisinden kentteki yeşil alanlara ulaştıracak güzergâh 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 3.35. Mor Şebeke projesi ve sulanacak olan yeşil alanlar 
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3.1.5 Pilot Ölçekli UF, NF, RO Tesisi  

Konya AAT’de halen mevcut olan atıksu geri kazanım tesisi içine pilot ölçekli yeni bir geri 

kazanım tesisi kurulmuştur. 90 m3/gün kapasiteli pilot tesis; Ultrafiltrasyon (UF), Nanofiltrasyon 

(NF) ve Ters Osmoz (RO) sistemlerinden oluşmaktadır. Böylece, evsel atıksulardaki MK’lerin 

seviyeleri, Konya AAT’nde ve membran proseslerde giderilme verimleri ortaya konulacaktır. 

Mikrokirleticilerin farklı arıtma proseslerinde giderimlerinin araştırılması ve teknolojik çözümler 

üretilmesi için kurulan 90 m3/gün kapasiteli pilot tesis aşağıdaki prosesler ve ekipmanlardan 

oluşmaktadır. 

Pilot tesis; Konya kentsel AAT çıkış sularının çok katmanlı kum filtresi, UV dezenfeksiyon 

sisteminden oluşan atıksu geri kazanım tesisinden geçtikten sonra elde edilen ürün suyu ile 

beslenecektir. 

Pilot tesis; UF, NF ve RO sistemlerinden oluşmaktadır. Elde edilen ürün suyu açısından 

UF’in yaklaşık %85, NF’in %55 ve RO’un %65 verimle çalışacağı öngörülmüştür.  

Pilot tesiste UF besleme debisi 90 m3/gün olacak, UF çıkışı ile NF beslenecek ve NF 

çıkışı ile RO beslenecektir. RO çıkışı geri kazanılmış atıksu debisi yaklaşık 20 m3/gün dür 

Konya AAT'de mevcut olan geri kazanım tesisi çıkış suyu özelliklerine göre pilot tesis 

tasarımı yapılmıştır. Pilot tesise giriş atıksu özellikleri; Bulanıklık < 5 NTU, KOİ<40 mg/L, 

BOİ<20 mg/L, AKM<10 mg/L ve İletkenlik ise 1700-2000 µS/cm olarak belirlenmiştir.  

Pilot tesise ilişkin bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. 

• UF Prosesi; koagülant dozaj sistemi, kartuş filtre, UF modülleri, analizörler (iletkenlik, 

debi, basınç), UF kimyasal yıkama ve ters yıkama sistemi (CEB), UF ürün suyu deposu 

• NF Prosesi; NF besleme pompası, antiskalant dozaj sistemi, kartuş filtre, yüksek basınç 

pompası, NF membranları, analizörler, otomatik durulama ve CIP sistemi, antiskalant 

dozaj sistemi, kostik dozaj sistemi,  

• RO Prosesi; yüksek basınç pompası, RO membranları ve analizörlerden oluşmaktadır.  

Konya AAT son çökeltme havuzu çıkış suyu bir depodan basınçlı kum filtrelerine 

iletilmektedir. Çok katmanlı kum filtresinden geçen atık su UV dezenfeksiyon sonrası 8 m3 

kapasiteli bir depoya alınarak, montajını yaptığımız membran proseslere beslenmektedir.  Pilot 

tesis, tam otomasyon ile çalışmakta arıtılmış atıksu, önce UF membranlarından geçmekte, 

ardından NF membranlarına beslenmektedir. NF membranlarında arıtılan atıksu son olarak 

RO membranlarına yüksek basınçlı pompalar ile basılarak bina içinde bulunan drenaj kanalına 

verilmektedir.  
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Arıtma sürecinde arıtılmış su numunelerin alımı için uygun yerlerde numune alma 

muslukları teşkil edilmiştir. Şekil 3.36’da pilot ölçekli ileri atıksu arıtma tesisinin montaj alanı, 

Şekil 3.37, 3.38 ve 3.39’da pilot tesis üniteleri ve ilk işletmeye alma sonrası çıkış suyu örnekleri 

görülmektedir. Pilot tesis 12 ay süre ile Eylül 2017-Ağustos 2018 tarihleri arasında 

çalıştırılmıştır.  

    

Şekil 3.36. Pilot tesisi kurulum ve montaj görüntüleri 

Şekil 3.37. Pilot tesis üniteleri  
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Şekil 3. 38. Pilot tesis üniteleri 

   

 

 

     

Şekil 3.39. Pilot tesis ilk işletmeye alma sonrası çıkış suyu örnekleri 
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3.3 Numune Alma Noktaları ve Tarihleri 

Proje önerisinde verildiği üzere; Mikrokirleticilerin arıtma proseslerindeki akıbetleri 3 

farklı yerleşim yerindeki AAT’de, Konya AAT’de mevcut atıksu geri kazanım tesisinde ve 

önerilen proje kapsamında kurulacak olan pilot ölçekli tesiste izlenmiştir.  

• KOSKİ tarafından işletilen ve 1.220.000 nüfusa hizmet veren 4 aşamalı Bardenpho 

prosesinden oluşan Konya kentsel AAT 

• Konya AAT’de atıksu geri kazanım tesisi  

• Konya AAT’de bu proje kapsamında kurulan 90 m3/gün kapasiteli pilot ölçekli 

ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) ünitelerinden oluşan 

membran tesisi   

• KOSKİ tarafından işletilen 107.000 nüfusa hizmet veren Ereğli İlçesi AAT (Anaerobik 

ve Fakültatif Stabilizasyon Havuzları)  

• KOSKİ tarafından işletilen 2.240 nüfuslu Zincirlikuyu AAT (Yapay Sulak Alan)  

 

Şekil 3.40’ta Konya AAT, atıksu geri kazanım tesisi ve pilot tesisin numune alma 

noktaları, Şekil 3.41’de MK izlemesi yapılan Zincirlikuyu AAT ve Ereğli AAT’nin numune alma 

noktaları verilmiştir. Şekil 3.42’de ve Şekil 3.43’te MK izlemesi yapılan arıtma tesislerinin akım 

şeması ve numune alma noktaları verilmiştir.  
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Şekil 3. 40. Konya AAT, atıksu geri kazanım tesisi ve pilot tesisin numune alma noktaları  
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Şekil 3. 41. Zincirlikuyu AAT ve Ereğli AAT’nin numune alma noktaları 
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Şekil 3.42. Konya AAT, Mor Şebeke ve pilot tesis akım şeması ve numune alma noktaları 
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Şekil 3.43. Zincirlikuyu AAT ve Ereğli AAT’nin akım şeması ve numune alma noktaları 

 

Bu tesislerin su hatlarından ve çamur hatlarından proje önerisinde Şekil 3.40’ta verilen 

noktalarından 02.08.2017 tarihinden başlamak üzere İP3 ve İP4 kapsamında su ve çamur 

numuneleri alınarak GC-MS, LC-MSMS ve ICP-MS’de mikrokirleticilerin tayinleri yapılmıştır. 

Şekil 3.44 ve Şekil 3.45’te numune alınan atıksu arıtma tesisleri ve numune alım noktalarını 

da içerecek şekilde farklı tarihlerde proje ekibi tarafından numune alımlarından örnekler 

verilmiştir. 

Her numune alma döneminde;  

Konya AAT’den 4 su numunesi ile 4 çamur numunesi alınmıştır. Konya AAT’de mevcut 

olan mor şebeke tesisinden 4 noktadan su numunesi alınmış, Konya AAT’de kurulan pilot 

atıksu arıtma tesisinden ise 3 noktadan su numunesi alınmıştır.  

Böylece, Konya AAT’den toplam 11 farklı noktadan su numunesi ve 4 farklı noktadan 

çamur numunesi olmak üzere toplam 15 numune alınmıştır. 

Ereğli AAT’den 3 su numunesi ve 2 çamur numunesi alınmıştır. Zincirlikuyu YSA 

tesisinden ise 3 su numunesi alınmıştır. 

Proje ile her numune alma döneminde; incelenen 3 farklı AAT’den 17 su numunesi ve 6 

çamur numunesi olmak üzere toplam 23 numune alınarak MK varlığı araştırılmıştır. İzleme 

süresi 12 aydır. Konya AAT’de; ham atıksu, ön çökeltme havuzu çıkış, biyolojik arıtma çıkış 

(mevcut atıksu geri kazanım tesisi kum filtresi giriş), çamur süzüntü suyu, kum filtresi çıkış, UV 

dezenfeksiyon çıkış, son klorlama çıkışı, mor şebeke sulama noktası, UF çıkışı, NF çıkışı ve 
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RO çıkışından su numuneleri alınmıştır. Konya AAT’de ön ve son çökeltme çamurundan, 

anarobik olarak çürütülmüş çamurdan ve santrfüj dekantör ile susuzlaştırılmış çamurdan 

çamur numnesi alınmıştır. Ereğli ilçesinde bulunan stabilizasyon havuzlarının anaerobik 

stablizasyon havuzu ve fakültatif stabilizasyon havzularının dip çamurlarından numune 

alınmıştır. Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’den ham atıksudan ve arıtmanın farklı 

kademelerinden de su numuneleri alınarak bu sistemlerin MK giderme verimi izlenmiştir.  

Su numuneleri anlık olarak alınmıştır. Atıksulardan numune alımında TS ISO 5667-10 

standardı, çamur numunesi alımında TS 9545 EN ISO 5667 standarına uygun çalışılmıştır.  

Şekil 3.44 ve 3.45’te proje kapsamında MK izlemesi yapılan tesislerden numune alma 

fotoğrafları verilmiştir. 

   

Şekil 3.44. Proje kapsamında incelenen tesislerden numune alma fotoğrafları 



 

108 

 

  

 

 

 

Şekil 3.45. Proje kapsamında incelenen tesislerden numune alma fotoğrafları 
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Tablo 3.17.’de proje kapsamında tesislerden alınan su ve çamur numunelerinin dağılımı 

verilmektedir. 

 

Tablo 3.17. Tesislerden alınan su ve çamur numunelerinin dağılımı 

KONYA AAT 

SU 

Ham Atıksu 

Ön Çökeltme Çıkışı 

Son Çökeltme Çıkışı 

ÇAMUR 

Ön Çökeltme Çamuru 

Son Çökeltme Çamuru 

Anaerobik Stabilizasyon Çamuru 

Dekantör Çamuru 

SÜZÜNTÜ Dekantör Süzüntü Suyu 

MOR ŞEBEKE 

SU 

Kum Filtresi Çıkışı 

Uv Dezenfeksiyon Çıkışı 

Geri Kazanılmış Su Deposu 

Mor Şebeke Sulama Noktası 

PİLOT ÖLÇEKLİ MEMBRAN PROSES ARITMA TESİSİ 

SU 

UF Çıkış 

NF Çıkış 

RO Çıkış 

EREĞLİ AAT 

SU 

Ham Atıksu 

Anaerobik Havuz Çıkışı 

Fakültatif Havuz Çıkışı 

ÇAMUR 
Anaerobik Havuz Çamuru 

Fakültatif Havuz Çamuru 

ZİNCİRLİKUYU YSA AAT 

SU 

Ham Atıksu 

Foseptik Çıkış 

AAT Çıkış 
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Tablo 3.18.’de proje kapsamında Konya AAT, Konya AAT Mor Şebeke tesisi, Konya AAT 

pilot ölçekli membran tesisi, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’den 02.08.2017- 17.08.2018 

tarihleri arasında gerçekleştirilen numune alımlarının tarihleri verilmektedir.  Pilot tesisin 

kurulumu ve işletmye alınması Ekim ayında tamamlandığından ilk numune alımı 06.10.2017 

tarihinde yapılmıştır. Atıksu geri kazanım tesisi yeşil alan sulama suyu ihtiyacı olan yaz 

aylarında işletmede olduğundan Mor şebeke ve pilot tesis numuneleri kış aylarında 

alınmamıştır.   

 

Tablo 3.18. Numune alma tarihleri 

 

Numune 

alma tarihi 

Konya 

AAT 

Konya AAT 

Mor 

Şebeke 

Konya AAT 

Pilot Tesis 

Ereğli 

AAT 

Zincirlikuyu 

AAT 

Su Çamur Su Su Su Çamur Su 

02.08.2017 ✓ ✓      

18.08.2017 ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ 

15.09.2017 ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

06.10.2017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

18.10.2017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

09.11.2017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

21.11.2017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

04.12.2017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

20.12.2017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

19.01.2018 ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

09.02.2018 ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

26.04.2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

30.05.2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

29.06.2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

27.07.2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

17.08.2018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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3.4 Mikrokirletici Analizleri 

Proje kapsamında izlenecek MK’ler ve ölçümde kullanılacak yöntemler Tablo 3.19’da 

proje önerisinde verilen ve projede gerçekleştirilen olarak özetlenmiştir. 

Proje kapsamında Tablo 3.19’da listesi verilen mikrokirleticiler, ilk altı ay boyunca 15 

günde bir ve ikinci 6 ay boyunca ayda bir kez olmak üzere Şekil 3.40 ve Şekil 3.41’ de belirtilen 

noktalardan numune alınarak analiz edilmiştir. Böylece toplam 24 noktadan bir yıl süre ile 

mikrokirleticilerin analizleri hem atık su hem de çamurda yapılmıştır. Numuneler cam kaplara 

alınarak +4oC de muhafaza edilmiştir. Su numunelerinin ekstraksiyonları iki hafta içerisinde 

tamamlanmıştır. Çamur numuneleri alındığı gün porselen krozelerde 40°C’de kurutmaya 

bırakılmıştır. Mikrokirleticilerden yarı uçucular (pestisitler, PAH’lar, fitalat esterler, yüzey 

koruyucular), uçucular ve ağır metallerin analizleri Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma 

ve Uygulama Merkezi’nde (SÜ-İLTEK) proje ekibi tarafından, ilaç etken maddelerin analizleri 

ise akredite bir laboratuvardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Atıksu analizlerinde 

SÜ-İLTEK’de bulunan GC-MS’in yoğun bir şekilde kullanılması nedeniyle, 21.12.2017-

17.08.2018 tarihleri arasındaki çamur numunelerinde bulunan yarı uçucuların analizleri 

akredite bir laboratuvarda yapılmıştır. 

Tablo 3.20 ve 3.21’de proje kapsamında incelenen pestisitlerin ve PAH’ların, fitalat 

esterler, yüzey koruyucular, VOC’lar, ilaç etken maddeler ve ağır metallerin kimyasal yapıları 

ve bazı fizikokimyasal özellikleri verilmiştir. 
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Tablo 3. 19. MK analizleri için projede önerilen ve projede kullanılan yöntemler 

Mikrokirletici Adı 

Projede Önerilen Yöntem Projede Kullanılan Yöntem 

LOQ Yöntem Cihaz 
Ekstraksiyo

n 
 

LOQ LOD Yönte
m 

Cihaz 
Ekstra
ksiyon 

 ppt 

Pestisitler 

Atrazin - 
Lab.içi 
metod 

GC-MS EPA 608 5.32 1.59 Literatür GC-MS 
EPA 

3510C1  

Klorfenvinfos 
10 ppb 

EPA 
8082A 

GC-MS EPA 3510A 
107.3 32.19 EPA 

8270D 
GC-MS 

EPA 
3510C Kloropirifos 877.2 263.2 

PAH’lar 

Antrasen 

10 ppt 
 

EPA 
8270D 

GC-MS 
 

EPA 3535A/ 
EPA 3550C 

 

9.0 2.70 

EPA 
8270D 

GC-MS 
EPA 

3510C 

Benzo(a) piren 7.06 2.12 

Benzo[b]  
fluoranten 

5.1 1.53 

Benzo[g,h,i] 
perilen 

1.4 0.43 

Benzo[k] 
fluoranten 

6.45 1.94 

Indeno[1,2,3-cd] 
piren 

59.03 17.71 

Fluoranten 7.61 2.28 

Naftalin 71.0 21.3 

Fitalat Esterler ve Yüzey Koruyucular 

Di-2-etilhekzil 
ftalat (DEHP) 

10 ppt 
EPA 

8270D 
GC-MS 

EPA 3510C/ 
EPA 3440C/ 
EPA 3620C 

14.94 4.48 

EPA 
8270D 

GC-MS 

EPA 
3510C 

Benzil bütil ftalat 
(BBP) 

    4.81 1.44 

Di-n-oktil ftalat 
(DnOP) 

    227.27 68.18 

Nonil fenol 
20 ppt 

EPA 
8270D 

GC-MS 
EPA 3510C/ 

CEN TS 
16182 

31.8 9.5 ASTM 
D7065 

EPA 
3510C1  

Oktil fenol 58.82 17.65 

Uçucular (VOC) 

Benzen 

10 ppb EPA 
5021A 

GC-MS 
Head-
space 

EPA 5021A 

48.0 14.4 Szelew
ski, 

2011 
GC-MS 

Head-
space  

1.2-dikloroetan 156 46.8 

Diklorometan 0.2 0.06 

İlaç Etken Maddeleri 

17 alfa-
etinilestradiol 
(EE2) 

500 ppt 

EPA 
1694 

LC-
MS/MS 

Direk 
enjenksiyon 

165 500 

EPA 
1694 

LC-
MS/MS 

Direk 
enjenk-
siyon 

165 500 
17 beta-estradiol 
(E2) 

500 ppt 
33 100 

Diklofenak 100 ppt 
33 100 

Karbamazepin 100 ppt 

Ağır metaller 

Kadmiyum ve 
bileşikleri 

0.1 ppb 
EPA 
3051 
EPA 
200.8 

ICP-MS 

Direk 
enjenksiyon/ 
EPA 3051 A 

 

     

Kurşun ve 
bileşikleri 

0.1 ppb      

Civa ve bileşikleri 0.1 ppb      

Nikel ve bileşikleri 3 ppb      
 

1 EPA 3510C metodu modifiye edilmiştir. 
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Tablo 3. 20. Proje kapsamında incelenen pestisitlerin ve PAH’ların kimyasal yapıları ve bazı 

fizikokimyasal özellikleri 

Mikrokirletici Adı CAS NO 
Molekül 

Formülü 

Molekül ağırlığı 

(g/mol) 
Kimyasal yapısı Log Kow 

Pestisitler 

Atrazin 
 

1912-24-9 
C8H14ClN5 215.68 

 

2.61 

Klorfenvinfos 470-90-6 
C12H14Cl3O4

P 
359.564 

 

3.81 

Kloropirifos  2921-88-2 
C9H11Cl3NO

3PS 
350.59 

 

4.96 

PAH’lar 

Antrasen 120-12-7 C14H10 178.2 

 

4.45 

Benzo(a) piren 50-32-8 
C20H12 

 

252.3 

 
 

6.06 

Benzo[b] fluoranten 205-99-2 C20H12 552.3 

 

6.04 

Benzo[g,h,i] perilen 191-24-2 
C22H12 

 

276.34 

 
 

6.50 

Benzo[k] fluoranten 207-08-9 
C20H12 

 

252.3 

 
 

6.06 

Indeno[1,2,3-cd] 

piren 
193-39-5 C22H12 276.3 

 

6.58 

Fluoranten 206-44-0 

 

C16H10 

 

202.26 

 

4.90 

Naftalin 91-20-3 C10H8 128.17 

 

3.29 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=206-44-0&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=91-20-3&interface=CAS%20No.&lang=en&region=US&focus=product
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Tablo 3. 21. Proje kapsamında incelenen fitalat esterler, yüzey koruyucular, VOC’lar, ilaç 

etken maddeler ve ağır metallerin kimyasal yapıları ve bazı fizikokimyasal özellikleri 

Mikrokirletici Adı CAS NO 
Molekül 

Formülü 

Molekül 

ağırlığı, g/mol 
Kimyasal yapısı Log Kow 

Fitalat Esterler ve Yüzey Koruyucular 

Di-2-etilhekzil ftalat 

(DEHP) 
117-81-7 C24H38O4 390.56 

 

7.60 

Benzil bütil ftalat 

(BBP) 
85-68-7   C19H20O4 312.36 

 

4.73 

Di-n-oktil ftalat 

(DnOP) 
117-84-0 C24H38O4 390.56 

 

8.10 

Nonil fenol 104-40-5 C15H24O 220.35 

 

5.76 

Oktil fenol 140-66-9 C14H22O 206.32 

 

 

Uçucular (VOC)      

Benzen 71-43-2 C6H6
 78.11 

 
2.13 

1.2-dikloroetan 107-06-2 C2H4Cl2 98.95 
 

1.48 

Diklorometan  75-09-2 CH2Cl2 84.93 

 

1.25 

İlaç Etken Maddeleri 

17 alfa-etinilestradiol 

(EE2) 
57-63-6 

C20H24O2 
296.41 

 

3.67 

17 beta-estradiol 

(E2) 
50-28-2 

 

C18H24O2
 

272.39 

 

4.01 

Diklofenak 15307-86-5 C14H11Cl2NO2
 296.147 

 

4.51 

Karbamazepin 298-46-4 C15H12N2O 236.274 

 

2.45 

Ağır metaller 

Kadmiyum ve bil.leri 7440-43-9 Cd 112.41 - - 

Kurşun ve bileşikleri 7439-92-1 Pb 207.20 - - 

Civa ve bileşikleri 7439-97-6 Hg 200.59 - - 

Nikel ve bileşikleri  7440-02-0 Ni 58.69 - - 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C14H22O
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C6H6
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C2H4Cl2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=CH2Cl2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C20H24O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C20H24O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C20H24O2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C14H11Cl2NO2
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C15H12N2O
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3.4.1 Yarı uçucu mikrokirleticilerin analizleri 

3.4.1.1 Kullanılan malzeme ve kimyasallar 

Atrazin, klorfenvinfos, kloropirifos, benzo(a)piren, benzo[b]fluoranten, 

benzo[g,h,i]perilen, benzo[k]fluoranten ve fluoranten standartları Ehrenstorfer’den, di-2-

etilhekzil ftalat, nonil fenol ve  oktil fenol Sigma’dan, antrasen, indeno[1,2,3-cd] pirenve naftalin 

Sigma Aldrich’den satın alınmıştır. Surrogate standard karışımı (2- florofenol, nitrobenzen-D5, 

2-florobifenil, 2,4,6-tribromofenol, p-terfenil-D14) ve iç standard karışımı (asenaften -D10, 

krisen-D12, naftalin-D8, perilen-D12, fenantiren-D10) Accustandard’dan satın alınmıştır. 

Mikrokirleticilerin ekstraksiyonunda GC-saflıkta diklorometan, aseton ve n-hekzan 

kullanılmıştır (Merck, Almanya). Çamur numunelerinin ekstraksiyonunda Filter-Lab marka 

Soxhlet kartuşu kullanılmıştır. Ekstraktların temizliğinde (clean-up işlemi) kullanılan silika jel ve 

cam yünü Merck’den, sodyum sülfat Fisher Scientific (USA)’den temin edilmiştir. 

3.4.1.2 Standard çözeltilerin hazırlanması ve kalibrasyon eğrilerinin çizilmesi 

Standard çözeltilerin hazırlanmasında çözücü olarak metanol ve diklorometan 

karışımları (%20-80) kullanılmıştır. Öncelikle, standard çözeltilerin stok çözeltileri 2.000 µg/mL 

(ppm) konsantrasyonunda hazırlanmış ve daha sonra bu stok çözeltiler 200 ppm’e seyreltilerek 

kalibrasyon çözeltilerinde kullanılmıştır. İç standard ve surrogate standard karışımları için stok 

çözeltiler ayrı olarak hazırlanmış ve seyreltilerek kalibrasyon çözeltilerinde kullanılmıştır.  

Standard ve surrogate karışımları 1 L suya spike edilerek on farklı konsantrasyonda 

kalibrasyon çözeltileri hazırlanmış ve ekstraksiyon işlemlerine geçilmiştir.  

Sudan mikrokirletici ekstraksiyonu için sıvı-sıvı ekstraksiyon işlemi uygulanmıştır (Şekil 

3.46). Sıvı-sıvı ekstraksiyon metodunda pestisitler, PAH’lar ve fitalat esterlerin ekstraksiyonu 

için önerilen EPA 3510 C metodu (EPA, 1996), nonil fenol ve  oktil fenol ekstraksiyonu için 

önerilen ASTM D7065 metodu (ASTM, 2011) ve atrazin ekstraksiyon metodu (K. Vitanov vd., 

2003) birleştirilmiştir. Yarı uçucuların tamamının ekstraksiyonu EPA 3510 C sıvı-sıvı 

ekstraksiyon metodu (EPA, 1996) ile yapılmıştır. Böylece hem zamandan hem de malzemeden 

tasarruf sağlanmıştır. Ekstraksiyon işlemi tamamlanarak viallere alınan numuneler Agilent 

marka gaz kromotografi kütle spektrofotometresi (GC-MS) cihazı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Numune oto sampler aracılığı ile kapiller GC kolonuna (HP-5MS 30m×0.25mm×0.25µm) 1 µL 

olarak enjekte edilmiştir. Taşıyıcı gaz olarak yüksek safllıkta (%99.999) He gazı kullanılmıştır, 

gazın akış oranı 1.2 ml/dk’dır. Yarı uçucuların GC-MS ile analizinde, EPA-8270 D metodu bazı 

analitlerin daha iyi ayrılmasını sağlamak üzere modifiye edilerek kullanılmıştır. Pestisitler, 

PAH’lar ve Fitalat esterler için uygulanan GC-MS metodu Tablo 3.22’de verilmiştir. 
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Su/Atıksu 1 L’lik ayırma hunisine alındı 

↓ 

10 g Na2SO4 eklendi ve çözünmesi sağlandı 

↓ 

Suyun pH'sı 8-9 aralığına getirildi 

 

Surrogate standard karışımları spike edildi 

↓ 

2 defa 50 mL diklorometan ile çalkalama/karıştırma yapıldı  

↓ 

Faz ayrımı gerçekleştiğinde organik faz alt taraftan alındı (1) 

↓ 

H2SO4 ile pH değeri 2-2.5 olarak ayarlandı (Bu işlem nonyphenol ve  

octylphenol ekstraksiyonu için yapıldı) 

↓ 

2 defa 50 mL diklorometan ile çalkalama/karıştırma yapıldı 

↓ 

Faz ayrımı gerçekleştiğinde organik faz alt taraftan alındı (2) 

↓ 

İki faz birleştirildi 

↓ 

Cam yünü, sodyum sülfat ve silikajel içeren kolondan geçirilerek 

temizleme/su alma işlemi yapıldı 

↓ 

100 µL n-hekzan ilave edildi 

↓ 

Çözücü, döner buharlaştırıcıda, 40°C’de 1 mL kalana kadar 

bekletildi 

↓ 

Extrakt 2 mL’lik viallere alındı  

↓ 

İç standard ilave edildi 

↓ 

GC-MS'de analiz edil 

Şekil 3. 46. Proje kapsamında incelenen fitalat esterler, yüzey koruyucular, VOC’lar, ilaç etken 

maddeler ve ağır metallerin kimyasal yapıları ve bazı fizikokimyasal özellikleri  
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Tablo 3. 22. Pestisitler, PAH’lar ve Fitalat esterler için uygulanan GC-MS metodu 

Inlet 
 

Fırın 
 

MSD   

Sıcaklık 250 °C 
 

Sıcaklık (°C) Kalış zamanı (dk) 
 

Küçük kütle 35  amu 

Basınç 9.1473 psi 
 

Başlangıç 40 4 
 

Büyük kütle 500 amu 

Toplam akış hızı 34.2 mL/dk 

 

Rampa 1 10 
32

0 
2 

 

Frekans 3.1 tarama/dk 

Septum purge 

akış hızı 
3 mL/dk 

 

Toplam çalışma 

süresi 
34 dk 

 

Eşik  5 

Çalışma süresi 34 dk 

 

Maksimum 

sıcaklık 
350  °C 

 

Kuadropol 

sıcaklığı 
150°C 

Mod Splitless 

      

Source 

sıcaklığı 
230 °C 

Enjeksiyon hacmi 
1 µL 

      

Transfer line 

sıcaklığı 
310 °C 

Kolon Agilent HP-5MS (30m x 0.25 mm x0.25 µm 

Basınç 9.1473 psi lk akış hızı 1.2 mL/dk 

Akış Hızı mL/dk mL/dk Kalış zamanı (dk) 

Başlangıç 1.2 0 

Rampa 1 99 1.9 14 

Toplam çalışma süresi 34 dk 

 

Mikrokirleticilerin tespit zamanlarının kullanılan metot (EPA-8270 D) ile uyumunu görmek 

üzere standard çözelti karışımı ekstraksiyondan sonra GC-MS cihazına verilerek 

kromatogramı elde edilmiştir (Şekil 3.47). Mikrokirleticilere ait piklerin birbirinden net bir şekilde 

ayrıldığı ve tespit sürelerinin metot ile uyumlu olduğu görülmüştür.  

  

 

Şekil 3. 47. Fitalat, pestisit ve PAH’lara ait standard pikleri 
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Kalibrasyon grafikleri oluştururken rastgele ve sistematik hataları önlemek amacıyla, iç 

standard ile kalibrasyon grafiği çizme yöntemi tercih edilmiştir. Analitler EPA 8270D’nin (EPA, 

1998) önerdiği iç standartlara bağlanmıştır (Tablo 3.23). Kalibrasyon grafiğinde en az 5 farklı 

konsantrasyon kullanılarak R2≥0.99 değerini sağlayanlar dikkate alınmış (Tablo 3.23), 

sağlamayanların kalibrasyonları yenilenmiştir. Analitlere ait kalibrasyon grafikleri Şekil 3.48 ve 

Şekil 3.49’da verilmiştir. Surrogate standartlara ait kalibrasyon grafikleri Şekil 3.50’da 

verilmiştir. Kantitatif ölçme sınırı (LOQ) hesaplanırken en düşük konsantrasyona sahip 

standart çözeltinin sinyal / gürültü oranı kullanılmıştır. LOQ değerlerinin büyük çoğunluğunda 

proje önerisinde verilenden daha küçük değerlere ulaşılmıştır (Tablo 3.23).  

Projede numuneler okunmadan önce kalibrasyon grafikleri standart karışımı ile kontrol 

edilmiştir. Uygun olmayan kalibrasyonlar yenilenmiştir. Proje süresi boyunca kalibrasyon 

grafikleri 6 kez yenilenmiştir.  

Tablo 3. 23. Fitalat, pestisit ve PAH’larla ilgili kalibrasyon verileri 

Mikrokirletici adı RT 

Ana 

iyon 

(Target 

ion) 

Yan 

iyonlar 

Bağlı olduğu iç 

standart 

Kalibrasyon 

aralığı (ppb) 

R2 

değeri 

LOQ 

(ppt) 

Proje 

LOQ  

S
u
rr

o
g
a
te

 s
ta

n
d
a
rt

 

2-Florofenol  64 63-92-112 - 0.2 - 25 0.997 55.38 - 

Nitrobenzen 

D5 
10.542 82 54-52-128 - 0.2 - 20 0.998 316.46 - 

2-Florobifenil 14.750 172 
170-171-

173 

Acenaphthene-

D10 
0.05 - 25 0.999 5.704 - 

2.4.6-

Tribromofenol 
18.133 330 61-62-332 

Acenaphthene-

D10 
0.2 - 25 0.998 41.36 - 

p-Terfenil-

d14 
23.610 244 

122-243-

245 
Chrysene-D12 0.05 - 25 0.999 2.71 - 

Naftalin  12.109 128 
51-129-

127 
Naphthalene-D8 0.05 - 25 0.999 3.55 

10 

ppt 

Antrasen 19.816 178 
170-176-

179 

Phenanthrene-

d10 
0.05 - 25 0.999 9.0 

10 

ppt 

Kloropirifos 21.812 97 
29- 197- 

199 
- 0.05 - 10 0.999 123 

10 

ppb 

 Fluoranten 22.522 202 
201-200-

203 

Phenanthrene-

D10 
0.05 - 25 0.999 7.61 

10 

ppt 

Klorfenvinfos 22.610 267 
81- 269- 

323 
- 0.05 - 10 0.999 10.30 

10 

ppb 

Di-2-etilhekzil ftalat - 

DEHP 
26.526 149 

57- 279-

167 
Chrysene-D12 0.05 - 40 0.990 14.94 

10 

ppt 

Di-n-oktil ftalat (DnOP) 27,906 149 
43, 57, 

279 
Perylene-d12 0,05 - 5 0,999 0.5 - 

Benzil bütil ftalat (BBP) 24,983 149 
65, 91, 

206 
Chrysene-d12 0,05 - 25 0,999 4.8 - 

Benzo[b]fluoranten 28.295 252 
126-250-

253 
Perylene-D12 0.05 - 50 0.999 5.10 

10 

ppt 

Benzo[k] fluoranten 28.349 252 
253-250-

126 
Perylene-D12 0.05 - 40 0.999 6.45 

10 

ppt 

Benzo(a)piren 28.932 252 
253-250-

126 
Perylene-D12 0.05 - 10 0.993 7.06 

10 

ppt 

Indeno[1,2,3-cd]piren 31.030 276 
274-138-

277 
Perylene-D12 0.05 - 5 0.998 32.11 

10 

ppt 

Benzo[g,h,i]perilen 31.440 276 
277-138-

137 
Perylene-D12 0.05 - 25 0.999 1.44 

10 

ppt 
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Şekil 3.48: Analitlere ait kalibrasyon grafikleri 
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Şekil 3. 49. Analitlere ait kalibrasyon grafikleri 
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Şekil 3. 50. Surrogate standardlara ait kalibrasyon grafikleri  
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Atrazin için uygulanan GC-MS metodu Tablo 3.24’te, kalibrasyon grafiği ve standart 

çözeltiye ait kromatogram Şekil 3.51’de verilmiştir. Atrazin için yapılan kalibrasyon 

çalışmalarında R2:0.999 ve LOQ: 5.32 ng/L değerlerine ulaşılmıştır (Tablo 3.25). 

 

Tablo 3. 24. Atrazin için uygulanan GC-MS metodu 

Inlet 
 

Fırın 
 

MSD   

Sıcaklık 280°C 

 

Sıcaklık (°C) 

Kalış 

zamanı 

(dk)  

Küçük kütle 35  amu 

Basınç 7.3496 psi 
 

Başlangıç 120 1 
 

Büyük kütle 300 amu 

Toplam akış hızı 
33.7 

mL/dk  
Rampa 1 30 190   

 
Frekans 

3.1 

tarama/dk 

Septum purge 

akış hızı 
3 mL/dk 

 
Rampa 2 4 240   

 
Eşik  5 

Çalışma süresi 17 dk 
 

Rampa 3 45 295   
 

Kuadropol sıcaklığı 150 °C 

Mod Splitless 
 

Toplam çalışma 

süresi 
17 dk 

 
Source sıcaklığı 230 °C 

Enjeksiyon 

hacmi 
2 µL 

      

Transfer line 

sıcaklığı 
310 °C 

Kolon Agilent HP-5MS (30m x 0.25 mm x0.25 µm 

Basınç 7.3496 psi 
İlk akış 

basıncı 
0.7 mL/dk 

Akış  Consant flow 
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Şekil 3. 51. Atrazin ait kalibrasyon grafiği ve kromatogram 

 

Tablo 3. 25. Atrazin ile ilgili kalibrasyon verileri 

Mikrokirletici 

adı 
RT 

Ana iyon 

(Target 

ion) 

Yan iyonlar 

Bağlı 

olduğu iç 

standart 

Kalibrasyon 

aralığı 

 (ppb) 

R2 

değeri 

LOQ  

(ppt) 

 

Proje 

LOQ 

Atrazin 7.077 200 
173- 58- 

215 
- 0.5 - 10 0.999 5.32 - 

 

Nonil fenol ve oktil fenol analizi için uygulanan GC-MS metodu Tablo 3.26’da kalibrasyon 

grafiği ve standart çözeltiye ait kromatogram Şekil 3.52’de verilmiştir.  
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Tablo 3.26: Nonil fenolNonil fenol ve oktil fenol için uygulanan GC-MS metodu 

Inlet 
 

Fırın 
 

MSD   

Sıcaklık 290 °C 

 

Sıcaklık (°C) 

Kalış 

zamanı 

(dk)  

Küçük kütle 35  amu 

Basınç 10-12 psi 
 

Başlangıç 50 2 
 

Büyük kütle 300 amu 

Toplam akış hızı 34.2 mL/dk 
 

Rampa 1 10 320 5 
 

Frekans 
3.1 

tarama/dk 

Septum purge 

akış hızı 
3 mL/dk 

 

Toplam çalışma 

süresi 
34 dk 

 
Eşik  5 

Çalışma süresi 34 dk 
 

Maksimum sıcaklık 350  °C 
 

Kuadropol 

sıcaklığı 
150 °C 

Mod Splitless 
      

Source 

sıcaklığı 
230 °C 

Enjeksiyon 

hacmi 
1 µL 

      

Transfer line 

sıcaklığı 
310 °C 

Kolon Agilent HP-5MS (30m x 0.25 mm x0.25 µm 

Basınç 7.3496 psi 
İlk akış 

basıncı 
11.16 psi 

Akış  Consant pressure 

 

Nonil fenolün 12 adet izomeri olması sebebi ile (Şekil 3.52), her bir izomerin ayrı ayrı 

kalibrasyon grafiği çizilmiştir. İzomerlerin kalibrasyon aralıkları pik alanlarıyla orantılı olarak 

belirlenmiştir. Nonil fenol konsantrasyonu 12 adet izomerin toplamı olarak ifade edilmiştir. 

Tablo 3.27’de nonil fenol ve oktil fenole ait kalibrasyon verileri bulunmaktadır. Proje önerisinde 

nonil fenol ve oktil fenol için LOQ değeri 20 ppt olarak belirlenmiştir. Deneysel çalışmalarda 

oktil fenol için daha düşük LOQ değeri elde edilmiştir. 
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Şekil 3. 52. Oktil fenole ait kalibrasyon grafiği ve nonil fenol ve oktil fenole ait kromatogram 

Tablo 3. 27. Oktilfenol ve nonil fenol izomerlerine ait kalibrasyon parametreleri 

Mikrokirletici adı RT 
Ana 

iyon 
Yan iyonlar 

Bağlı olduğu iç 

standart 

Kalibrasyon 

aralığı  

(ppb) 

R2  
LOQ 

(ppt) 

 oktilfenol 16.103 107 41- 57- 136 
Acenaphthene-

D10 
0.05 - 20 0,999 13.4 

Nonil fenol 0,83-38,9 - 31.8 

NF isomer-1 16.604 91 94- 80 Fenantren -D10 0.005-0.61 0.998 48.95 

NF isomer-2 16.805 135 136-95-137 Fenantren -D10 0.002-1.94 0.997 34.75 

NF isomer-3 17.312 135 41- 107- 121 Fenantren -D10 0.081-6.48 0.999 16.13 

NF isomer-4 17.478 149 121- 191- 107 Fenantren -D10 0.002-1.78 0.998 9.66 

NF isomer-5 17.492 135 95- 137- 136 Fenantren -D10 0.024-4.79 0.997 20.08 

NF isomer-6 17.547 149 191- 91 Fenantren -D10 0.002-1.19 0.998 9.22 

NF isomer-7 17.658 135 136- 107- 121 Fenantren -D10 0.02-3.95 0.995 28.41 

NF isomer-8 17.707 121 91- 163- 107 Fenantren -D10 0.001-1.116 0.997 37.74 

NF isomer-9 17.762 149 95- 177- 107 Fenantren -D10 0.003-2.261 0.999 10.91 

NF isomer-10 17.797 121 163- 164 Fenantren -D10 0.003-2.37 0.999 24.84 

NF isomer-11 17.859 135 41 Fenantren -D10 0.045-8.986 0.998 47.62 

NF isomer-12 17.866 41 80- 94- 189 Fenantren -D10 0.043-3.432 0.999 93.02 

 

3.4.1.3 Çamur numunelerinin ön işlemleri ve ekstraksiyonu 

Çamur numuneleri alındığı gün porselen krozelerde 40°C’de kurumaya bırakılmıştır. 

Ekstraksiyon işleminde ise Çamur numunelerinden yarı uçucuların ekstraksiyonu EPA 3540C 

(EPA, 1996c) yöntemi ile yapılmıştır (Şekil 3.53). Ekstraksiyondan sonra çamur numuneleri 

GC-MS’de analiz edilmiştir.  
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SÜ-İLTEK’de bulunan GC-MS cihazının proje kapsamındaki su numunelerinin analizinde 

yoğun bir şekilde kullanılması sebebi ile numune ekstraktlarında uzun süre beklemeden 

kaynaklı grişimlerin önlenmesi için 21.12.2017-17.08.2018 tarihleri arasındaki çamur 

numunelerinde bulunan yarı uçucuların analizleri akredite bir laboratuvarda yapılmıştır.  

Akredite laboratuvar çamurlardan mikrokirleticilerin ekstraksiyonunda EPA 3550C 

(Ultrasonik Ekstraksiyon) metodunu  ve yarı uçucu mikrokirleticilerin analizinde EPA 8270D 

(EPA, 1998) metodunu kullanmıştır.  

 

Çamur numuneleri 40°C'de kurutuldu 

↓ 

Yaklaşık 1mm olacak şekilde ezildi 

↓ 

Soxhlet kartuşuna 5 g çamur ve 5 g Na2SO4 konuldu 

↓ 

Surrogate standard karışımı spike edildi 

↓ 

Soxhlet cihazına kartuş yerleştirildi 

↓ 

50 mL aseton ve 50 mL n- hekzan ile 24 saat ekstraksiyon yapıldı 

↓ 

Cam yünü, sodyum sülfat ve silikajel içeren kolon ile temizleme (clean up) işlemi yapıldı 

↓ 

Çözücü, döner buharlaştırıcıda, 40°C’de 1 mL kalana kadar bekletildi 

↓ 

Extrakt 2 mL’lik viallere alındı  

↓ 

İç standard ilave edildi 

↓ 

GC-MS'de analiz edildi 

 

Şekil 3. 53. Çamur numunelerinden yarı uçucuların ekstraksiyonu 
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3.4.1.4 Geri kazanım ve tekrarlanabilirlik çalışmaları 

Geri kazanım değerlerinin hesaplanması amacı ile surrogate standart karışımları 

kullanılmıştır. Ekstraksiyondan önce numuneye ilave edilen surrogate standardı için analizden 

sonra cihazın okuduğu konsantrasyon değerleri kullanılarak aşağıdaki formüle göre geri 

kazanım hesaplanmıştır. Kalibrasyon kontrolü amacı ile en az 3 farklı konsantrasyonda 

hazırlanan standard miksinin mikrokirletici içermeyen su numunelerine spike edilerek ekstrakte 

edilmesi ve ekstraktın GC-MS’de analiz edilmesi ile de geri kazanımlar hesaplanmıştır. % Geri 

kazanım oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır.  

 

Tekrarlanabilirlik değerleri, eş zamanlı ekstraksiyonu yapılan aynı konsantrasyona sahip 

3-6 adet örneğin verilerinden aşağıdaki formüle göre hesaplamıştır.  

 

Proje kapsamında elde edilen geri kazanım ve tekrarlanabilirlik değerleri Tablo 3.9’da 

verilmiştir. Geri kazanım değerleri incelendiğinde atıksu numunelerinde benzo[b] fluoranten, 

benzo[k]fluoranten ve fluoranteniçin standart metotlarda önerilen %70-120 aralığından daha 

yüksek değerler elde edilmiştir. Diğer mikrokirleticilerin bu aralık içerisinde kaldığı 

görülmektedir. Çamur için benzo[b]fluoranten hariç diğerleri %70-120 aralığındadır. 

Tekrarlanabilirlik çalışmalarında sonuçların bağıl standart sapma değerleri %10’dan daha 

düşük olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 𝐺𝑒𝑟𝑖 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛𝚤𝑚 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 = 100 ∗
𝑂𝑘𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟
 

%𝑅𝑆𝐷 = 100 ∗
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎

𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎
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Tablo 3. 28. Çamur ve atıksu numunelerinde yarı uçucu mikrokirleticiler için geri kazanım ve 

tekrarlanabilirlik oranları 

Analit adı Su Numuneleri Çamur Numuneleri 

Geri kazanım (%) % RSD Geri kazanım (%) % RSD 

Antrasen 114 2.4 90 6.2 

Atrazin 93 5.9 98 6.5 

Klorfenvinfos 85 6.1 93 6.7 

Kloropirifos 87 5.8 79 6.1 

Di-2-etilhekzil ftalat  99 4.6 119 6.1 

Nonil fenol 122 7.4 112 8.8 

Oktil fenol 115 5.3 116 3.1 

Benzo(a)piren 124 3.7 89 9.6 

Benzo(b)fluoranten 137 5.3 116 3.1 

Benzo(k)fluoranten 129 5.6 118 6.0 

Benzo(g,h,i)piren 89 5.1 106 5.8 

Indeno(1,2,3-cd)piren 90 3.3 81 6.6 

Fluoranten 128 4.2 101 7.2 

Naftalin 116 1.7 84 9.2 

3.4.2 Uçucu mikrokirleticilerin (VOC) analizi 

3.4.2.1 Kullanılan malzeme ve kimyasallar 

Tolüen standardı Promochem’den, 1.2-dikloroetan, benzen ve diklorometan standardları 

ise Ehrenstorfer’den satın alınmıştır. İç standard olarak florobenzen, 2-bromo-1-kloropropan 

ve tolüen – D8 kullanılmıştır (Supelco, Sigma Aldrich). Matriks etkisini gidermek/azaltmak için 

kullanılan NaCI Merck’den temin edilmiştir. 

3.4.2.2 Standard çözeltilerin hazırlanması ve kalibrasyon eğrilerinin çizilmesi 

Temin edilen standartlardan metanol kullanılarak 100 ppm konsantrasyona sahip stok 

çözeltileri hazırlanmış ve kalibrasyon çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılmıştır. İç standard 

çözeltisi karışımı da 100 ppm’lik konsantrasyonda hazırlanmıştır. VOC kayıplarını en aza 

indirmek için stok ve kalibrasyon çözeltileri hazırlanırken soğuk oda kullanılmıştır. Tüm stok 

çözeltilerin kapakları parafinle sıkıca kapatılarak -20°C derecede muhafaza edilmiştir.  

VOC analizlerinde Headspace GC-MS kullanılmıştır. Ekstraksiyon headspace 

bölümünde yapılmıştır. Headspace, ısıtma ve çalkalama işlemleri ile 15 dk boyunca ve 85oC’de 

numune içerisinde bulunan tüm uçucuların gaz fazına geçirilerek vialin boş olan kısmında 

toplanmasını sağlamaktadır. Ardından gaz fazdan numune otomatik şırınga vasıtasıyla 

alınarak kolona split modda enjekte edilmektedir. Kalibrasyon işlemleri için 7 farklı 

konsantrasyona sahip standart çözeltileri hazırlanmıştır. Headspace vialine 10 mL saf su, 5 g 

NaCl, analitler ve iç standard konulmuş ve iki tekrarlı olarak cihazda analiz edilmiştir. 

Kalibrasyon çözeltileri yarı uçucularda olduğu gibi SIM modda okutulmuştur. 
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VOC analizlerinde EPA 5021-A (EPA, 2014) ve Agilent firmasına ait “Environmental 

Volatiles using Headspace-GC/MSD Analyzer” (Szelewski, 2011) metodu kullanılmıştır. 

Agilent DB Wax kolonu (60 m x 0.25 mm x 1 μm) ile tüm analitlerin ayrılması sağlanmıştır. 

Uçucu mikrokirleticilerin analizinde kullanılan GC-MS metodunun ayrıntıları Tablo 3.29’da 

verilmiştir. Bu metot ile standard çözeltiye ait kromatogramda piklerin birbirinden net bir şekilde 

ayrıldığı görülmüştür (Şekil 3.54).  

 

Tablo 3. 29. VOC’lar için uygulanan GC-MS metodu 

Inlet  Fırın  MSD  

Sıcaklık 250 °C  Sıcaklık (°C) Kalış zamanı (dk)  Küçük kütle 29  amu 

Basınç 8.4261 psi  Başlangıç 40 1  Büyük kütle 275 amu 

Toplam akış hızı 14.8 mL/dk  Rampa 1 10 250 1  Frekans 
3.1 

tarama/dk 

Septum purge 

akış hızı 
3 mL/dk  Toplam çalışma 

süresi 
23 dk  Eşik 5 

Çalışma süresi 23 dk  Headspace  Kuadropol 

sıcaklığı 
150 °C 

Split oranı 20:1  Vial sıcaklığı 85°C  Source 

sıcaklığı 
230 °C 

Split akış hızı 11.2 mL/dk  Dengeleme zamanı 15 dk  Transfer line 

sıcaklığı 
250 °C 

   Vial basıncı 10 psi    

   Loop boyutu 1 mL    

   Loop sıcaklığı 85°C    

   Ekstraksiyon süresi 0.3 dk    

   Vial hacmi 20 mL    

        

Kolon Agilent DB-WAX (60m x 0.25mm x 1µm) 

Basınç 15 psi İlk akış basıncı 1.1506 ml/dk 

Akış Consant pressure 

 

Şekil 3. 54. VOC’lara ait standard pikleri 
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Uçucu mikrokirleticilere ait kalibrasyon grafiklerinden (Şekil 3.55) elde edilen bazı veriler 

Tablo 3.30’da özetlenmiştir. Kalibrasyon grafiklerinde R2 değerinin en az 0.99 olması 

sağlanmıştır. Kantitatif ölçme sınırı (LOQ) hesaplanırken standart çözeltiye ait en düşük 

konsantrasyondaki sinyal/gürültü oranı kullanılmıştır. LOQ değerlerine bakıldığında naftalin 

için proje önerisindeki değerden yüksek bir değere ulaşıldığı görülmektedir. Yarı uçucular için 

kullanılan metotta ise naftalin için önerilen LOQ değerine ulaşılmıştır. Diğer uçucular için proje 

önerisinden daha düşük LOQ değerlerine ulaşılmıştır (Tablo 3.30). Projede numuneler 

okunmadan önce kalibrasyon grafikleri standart karışımı ile kontrol edilmiştir. Uygun olmayan 

kalibrasyonlar yenilenmiştir.   

 

    

   

Şekil 3. 55. Projede incelenen uçucu mikrokirleticilere (VOC) ait kalibrasyon grafiği 
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Tablo 3. 30. Uçucu mikrokirleticiler (VOC) için tanımlayıcı şartlar ve hesaplanan kalibrasyon 

verileri 

Mikrokirletici  RT 
Ana 

iyon 
Yan iyonlar 

Bağlı olduğu 

iç standart 

Kalibrasyon 

aralığı (ppb) 

R2 

değeri 

LOQ 

(ppt) 

Diklorometan 6.636 49 51- 84- 86 
2-bromo-1-

kloropropan 
0.05-15 0.990 0.19 

Benzene 6.911 78 77- 52- 51 Florobenzen 0.05-25 0.998 48 

1.2-Dichloroethane 8.744 62 49- 27- 64 
2-Bromo-1- 

kloropropan 
0.05-10 0.998 156 

Naftalin 19.688 128 127- 102- 129 Tolüne-D8 0.05-25 0.996 71 

3.4.1.3 Numune alınması, saklanması ve ön işlemler 

VOC numuneleri alınmadan önce 20 ml’lik headspace viallerine 5 g tuz ilave edilmiştir. 

Su numuneleri 10 mL olacak şekilde headspace viallerine konulmuş ve VOC kayıplarını 

engellemek için ağızları sıkıca kapatılarak soğuk ortamda laboratuvara getirilmiştir. Çamur 

numuneleri 2 g olarak alınmış ve üzerine 8 mL su eklenmiştir.  

3.4.2.4 Geri kazanım ve tekrarlanabilirlik çalışmaları 

Geri kazanım ve tekrarlanabilirlik değerleri yarı uçucularda olduğu gibi yapılmıştır 

(Bakınız Bölüm 3.4.1.4). VOC’lara ait geri kazanım değerleri atıksu numuneleri için %82-170, 

çamur numuneleri için %54-200 aralığında bulunmuştur (Tablo 3.31). Tekrarlanabilirliğin 

göstergesi olarak bağıl standart sapma değerleri atıksu numuneleri için %1-5, çamur 

numuneleri için %5-13 aralığında bulunmuştur.  

Tablo 3. 31. Çamur ve su numunelerinde VOC’lar için geri kazanım ve tekrarlanabilirlik 

oranları 

Analit adı Su Numuneleri 

 

Çamur Numuneleri 

Geri kazanım (%) % RSD Geri kazanım (%) % RSD 

Diklorometan 170 5 200 13 

Benzen 82 1.2 77 5.1 

1.2-Dikloroetan 83 1.8 85 5.4 

Naftalin 84 3.0 54 6.9 
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3.4.3 İlaç etken maddelerinin analizi 

İlaç etken maddelerin analizleri akredite bir laboratuvardan hizmet alımı yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. Analizlerde LC-MS/MS cihazı kullanılarak EPA 1694 metoduna (EPA, 

2007b) göre geliştirilen laboratuvar içi metot kullanılmaktadır. Bulanık ve partikül madde içeren 

su numuneleri 0,45 µm gözenek çapına sahip şırınga ucu filtrelerden geçirildikten sonra başka 

bir ön işleme tabi tutulmadan iç standart (Kloropirifos D10) ilavesi ile doğrudan LC/MS-MS 

cihazında analiz edilmiştir. Kalibrasyon eğrisi en az 6 noktada suya spike yöntemi ile 

oluşturulmaktadır ve R2 değerleri 0,95’ten küçük olan kalibrasyonlar yenilenmektedir. 

Analizlere başlamadan önce kalibrasyon için kullanılan çözeltilerden orta konsantrasyona 

sahip bir çözelti ile doğrulanmaktadır. Doğrulama kabul kriteri belirlenen derişim için ± %10’dur. 

Tablo 3.32’de akredite laboratuvar tarafından belirlenen ilaç etken maddelere ait çalışma 

detayları ve elde edilen değerler verilmiştir. 

 

Tablo 3. 32. İlaç etken maddeler için tanımlayıcı şartlar ve kalibrasyon verileri 

Analit adı 
Ekstraksiyon 

yöntemi 

Analiz 

Yöntemi 

Kullanılan 

Cihaz 

Kalibrasyon 

aralığı 
R2 LOQ 

Geri 

kazanım 
%RSD 

17 alfa-

etinilestradiol 

(EE2) Direk 

enjeksiyon 

 

Lab. içi 

metod 

 

LC/MSMS 

 

100-2000 

ppt 

Min 

0,995 

100 

ppt 
%90 <%10 17 beta-

estradiol (E2) 

Diklofenak 

Karbamazepin 

 

İlaç etken madde analizlerinde Agilent marka Quad LC/MS-MS (Agilent, 6460, HPLC 

series 1200) kullanılmıştır. Asidik analiz için Poroshell 120 SB-C18 (4,6mm I.D. x 150mm x 2,7 

micron particle size), bazik analiz için Zorbax extend C18 (3,0mm I.D. x 100 mm x 3,7 micron 

particle size) kolonları kullanılmıştır. Tablo 3.33’te ilaç etken madde analizleri LC MS/MS 

çalışma şartları verilmiştir.  
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Tablo 3. 33. İlaç etken madde analizleri çalışma şartları 

Asidik çalışma şartları Bazik çalışma şartları 

Akış Hızı; 0,6 ml/dk 

Kolon Fırını Sıcaklığı; 35oC 

Dedektör; MS/MS 

Enjeksiyon Hacmi; 30 µl 

Mobil Faz; A:B - % 90:10 

A: 5mM Amonyum Format ve % 0,1 Formik 

asit içeren deiyonize su, 

B: Metanol 

Mobil Faz; Mobil Faz; A:B - % 80:20 

A : % 0,1 NH3 içeren deiyonize su, 

B: Metanol 

 

Source; Elektron Sprey (ESI) 

Gaz Sıcaklığı; 325 oC 

Gaz Akışı; 10 lt/min 

Nebulizer; 45psi 

Sheath Gas Sıcaklığı; 375 oC 

3.4.4 Ağır metallerin analizi 

Standart metotlarda tavsiye edilen ICP yöntemi ile ölçülmüştür. Numunelerdeki metal 

ölçümü için TS EN ISO 17294-1/2 metodu esas alınmaktadır.  Numuneler için 1, 10, 50, 100, 

250, 500, 1000 ve 2000 ppb arasında 8 kalibrasyon noktası belirlenmiş ve bu noktalara göre 

cihazda kalibrasyon yapılmıştır. Kalibrasyon standartları stok standardının ultra saf su ile 

seyreltilmesiyle hazırlanmıştır. Kalibrasyon standartları maksimum 2000 ppb olacak şekilde 10 

mg/l içeriğe sahip stok çözeltilerden seyreltilerek hazırlanmış ve polietilen tüplerde uygun 

koşullarda buz dolabında muhafaza edilmektedir. Numuneler 10 ml’lik sample kaplara alınmış 

ve üzerlerine 100 µl nitrik asit eklenerek iyice çalkalanmıştır. Numune içerisinde gözle görülen 

ve asitle çözünmeyen partikül varsa 10 ml’lik enjektör yardımı ile 0.45 µm gözenek çapına 

sahip şırınga tipi filtreyle 10 ml’lik sample kaba süzülmüş ve 100µl nitrik asit eklenerek, kapağı 

kapatılıp çalkalanmıştır. Hazırlanan numuneler oda sıcaklığında Perkin Elmer Elan DRC-e 

marka ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectrometry) cihazı kullanılarak metal ve 

ağır metal içerikleri belirlenmiştir. Ağır metal için kalibrasyon eğrisi sipesifik özellikleri ve geri 

kazanım ve tekrarlanabilirlik sonuçları Tablo 3.34’te verilmiştir. 

 

Tablo 3. 34. Ağır metal için kalibrasyon eğrisi sipesifik özellikleri ve geri kazanım ve 

tekrarlanabilirlik sonuçları 

Ağır metaller 
R2 değeri 

(Linearite) 

Genişletilmiş 

Ölçüm belirsizliği 

Geri kazanım 

Aralığı 

Tekrarlanabilirlik 

oranları (%RSD) 

Kadmiyum ve bileşikleri ≥ 0,999 %9,1 %86-104 %4,41 

Kurşun ve bileşikleri ≥ 0,999 %8,6 %88-102 %4,07 

Civa ve bileşikleri ≥ 0,999 - - - 

Nikel ve bileşikleri  ≥ 0,999 %8,4 %86-100 %3,97 

 



 

134 

 

 3.5 Veri Analizi   

Üç farklı arıtma tesisinden 1 yıl boyunca alınan numunelerde yapılan MK analizlerinin 

bulguları ile oldukça geniş bir veri seti elde edilmiştir. Bu verilerin tesis bazında, ünite bazında 

birbirleri ile karşılaştırılması ve benzerlik ve farklılıkların yorumlanabilmesi için istatistiksel 

analizler yapılmııştır. Analizler için veri seti 13 alt veri setine ayrılmıştır (Tablo 3.35). İstatistiksel 

analizlerde Tablo 3.35’te gösterildiği gibi öncelikle herbir arıtım akım şeması ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir: Konya AAT su hattı, çamur hattı, çürütücü ve dekantör, mor şebeke, bu 

proje kapsamında yapılmş olan pilot tesis, Ereğli AAT su hattı, çamur hattı ve Zincirlikuyu AAT 

üniteleri olmak üzere 9 ayrı grup oluşturulmuştur.  Ayrıca bu üç arıtma tesisi giriş hamsularının 

ve arıtım çıkış sularının birbiriyle kıyaslamasının yanısıra herbir arıtma tesisinin kendi giriş-

çıkış su kaliteleri de çalışılan herbir MK için istatistiksel olarak değerlendirilmiştir (Tablo 3.35).   

İstatistiksel değerlendirme yaklaşımında öncelikle zamana bağlı veriler arasında ikili 

kombinasyonlarında saçılma diyagramları çizilmiştir. Bu diyagramlar yardımıyla dağılımların 

genel durumu, aykırı verilerin olup olmadığı görsel olarak incelenmiştir. Ardından herbir veri 

setindeki ünitelerin verileri ile kutu diyagramları oluşturulmuştur. Hem çentikli hem düz kutu 

diyagramı çizilerek herbir parametre için herbir ünitedeki veri dağılımı, %95 güven aralığında 

verilerin toplanabilme durumu, normal dağılıma aykırı bir sağa yatık veya sola yatıklık olup 

olmadığının değerlendirilmesi ve aykırı verilerin varlığı incelenmiştir. Saçılma diyagramlarında 

aykırı veri olarak gözlenen verilerin istatistiksel olarak da aykırı olup olmadığı böylece ortaya 

konmuştur.  

Üçüncü olarak her parametrenin 1 yıllık verilerinin minimum, maksimum, ortalama ve 

standart sapma değerleri hesaplanmış ve grafikler üzerinde gösterilmiştir. Grafikler herbir veri 

alt seti için oluşturulmuş, böylelikle Tablo 3.35’te sunulan 13 değerlendirme gurubunda gurup 

içinde veri değer aralıklarının nasıl değiştiği incelenmiştir. Önceki bölümlerde hesaplanan 

giderim yüzdelerine ilave olarak bu analizde parametrenin akım şeması boyunca değişim 

trendi de takip edilmiştir.   

Dördüncü aşamada 13 alt veri setinde önce varyans analizi (ANOVA) ve sonra Levene, 

Pearson, Spearman ve Kendall korelasyon testleri yapılarak veriler arası korelasyonlar 

istatistiksel olarak ortaya konmuş ve yorumlanmıştır.  

İstatistiksel analizler yapılırken saçılma diyagramları ve kutu grafiklerde aykırı veri olarak 

tespit edilen veriler sonraki analizlerde de veri setinin içinde bırakılmıştır. Aykırı verilerin aykırı 

olma sebebi ölçüm-analiz hatası olabileceği gibi numune alınan gündeki bir istisna durum, bir 

pik yükleme vb sebep de olabileceğinden ölçülen veriler istatistiklerde aynen kullanılmş, hiçbir 

data hariç tutulmamıştır. 
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İstatistiksel analizler kapsamında saçılma diyagramları Excel2010’da çizilmiştir. Kutu 

diyagramları, minimum, maksimum, ortalama ve standart sapma değerleri, varyans analizi ve 

korelasyon hesaplamaları için MATLAB R2014’te kod yazılmış ve herbir parametre için proses 

bazında kodlar ayrı ayrı çalıştırılarak bulgular elde edilmiştir. Daha sonra bulgular Aynı 

dosyada birleştirilmiş ve bu raporun EK’ler kısmında sunulmuştur. Aşağıdaki bölümlerde 

istatistiksel analizler daha detaylı açıklanmıştır. 

 

Tablo 3. 35. İstatistiksel analizler için kullanılan veri sınıfları ve ünite adı kısaltmaları 

İstatistiksel 
Değerlendirme Yapılan 

Alt Veri Seti 
Ünite Adı 

İstatistiksel 
Hesaplamalarda 

Kullanılan Kısaltma 

1KONYA SU 

Konya AAT HAM ATIKSU K_AAT_HAM 

Konya AAT ÖN ÇÖKELTME ÇIKIŞI K_AAT_ÖÇÇK 

Konya AAT SON ÇÖKELTME ÇIKIŞI K_AAT_SÇÇK 

2KONYA ÇAMUR 

Konya AAT ÖN ÇÖKELTME ÇAMURU K_AAT_ÖÇÇM 

Konya AAT SON ÇÖKELTME ÇAMURU K_AAT_SÇÇM 

Konya AAT ANAEROBİK STABİLİZASYON ÇAMURU K_AAT_ASTÇM 

Konya AAT DEKANTÖR ÇAMURU K_AAT_DEKÇM 

3DEKANTÖR 

Konya AAT ANAEROBİK STABİLİZASYON ÇAMURU K_AAT_ASTÇM 

Konya AAT DEKANTÖR ÇAMURU K_AAT_DEKÇM 

Konya AAT DEKANTÖR SÜZÜNTÜ SUYU K_AAT_DEKSU 

4MOR ŞEBEKE 

Konya AAT SON ÇÖKELTME ÇIKIŞI K_AAT_SÇÇK 

Konya AAT Mor Şebeke KUM FİLTRESİ ÇIKIŞI K_MŞ_KFÇ 

Konya AAT Mor Şebeke UV DEZENFEKSİYON ÇIKIŞI K_MŞ_UVÇ 

Konya AAT Mor Şebeke SU DEPOSU K_MŞ_DEPO 

Konya AAT Mor Şebeke SULAMA NOKTASI K_MŞ_SULA 

5PİLOT TESİS 

Konya AAT Mor Şebeke UV DEZENFEKSİYON ÇIKIŞI K_MŞ_UVÇ 

Konya AAT Pilot Tesis UF ÇIKIŞ K_PLT_UF 

Konya AAT Pilot Tesis NF ÇIKIŞ K_PLT_NF 

Konya AAT Pilot Tesis RO ÇIKIŞ K_PLT_RO 

6EREĞLİ SU 

Ereğli AAT HAM ATIKSU E_HAM 

Ereğli AAT ANAEROBİK HAVUZ ÇIKIŞI E_AN_ÇK 

Ereğli AAT FAKÜLTATİF HAVUZ ÇIKIŞI E_FAK_ÇK 

7EREĞLİ ÇAMUR 
Ereğli AAT ANAEROBİK HAVUZ ÇAMURU E_AN_ÇM 

Ereğli AAT FAKÜLTATİF HAVUZ ÇAMURU E_FAK_ÇM 

8ZİNCİRLİKUYU 

Zincirlikuyu YSA AAT HAM ATIKSU Z_HAM 

Zincirlikuyu YSA AAT FOSEPTİK ÇIKIŞ Z_FOS 

Zincirlikuyu YSA AAT ÇIKIŞ Z_YSA 

9GİRİŞ KIYAS 

Konya AAT HAM ATIKSU K_AAT_HAM 

Ereğli AAT HAM ATIKSU E_HAM 

Zincirlikuyu YSA AAT HAM ATIKSU Z_HAM 

10ÇIKIŞ KIYAS 

Konya AAT SON ÇÖKELTME ÇIKIŞI K_AAT_SÇÇK 

Ereğli AAT FAKÜLTATİF HAVUZ ÇIKIŞI E_FAK_ÇK 

Zincirlikuyu YSA AAT ÇIKIŞ Z_YSA 

11KONYA GİRİŞ_ÇIKIŞ 
Konya AAT HAM ATIKSU K_AAT_HAM 

Konya AAT SON ÇÖKELTME ÇIKIŞI K_AAT_SÇÇK 

12EREĞLİ GİRİŞ-ÇIKIŞ 
Ereğli AAT HAM ATIKSU E_HAM 

Ereğli AAT FAKÜLTATİF HAVUZ ÇIKIŞI E_FAK_ÇK 

13ZİNCİRLİKUYU  
GİRİŞ-ÇIKIŞ 

Zincirlikuyu YSA AAT HAM ATIKSU Z_HAM 

Zincirlikuyu YSA AAT ÇIKIŞ Z_YSA 
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3.5.1 Saçılma Diyagramları (Scatter Plots) 

Çok değişkenli ve çeşitli verilerde değişkenler arasındaki ilişkilerin istatistiksel 

değerlendirmesinde diğer veri analizi teknikleri kullanılmadan önce tercihen saçılma 

diyagramları çizilerek parametrelerin birbirlerine göre dağılımları incelenir. İki veri seti 

arasındaki lineer veya non-lineer ilişkiler ile aykırılıklar saçılma diyagramları ile kolayca tespit 

edilebiir (Berthouex ve Brown, 1994). Böylece diğer istatistiksel yöntemlerle elde edilecek 

bulgular hakkında da ön fikir edinilmesi mümkün olmaktadır. Veri setleri arasındaki ilişkilerin 

yapısı ve yönünü daha hassas tanımlamak için ileride anlatılan istatistiksel analiz yöntemleri 

uygulanmıştır. 

3.5.2 Kutu Grafikler (Box Plots) 

Bir veri setinin istatistiksel özetini görsel olarak sunmayı sağlayan grafik türü olarak kutu 

grafikler kullanılmııştır. Grafikte oluşturulan kutunun üst ve alt sınırları verilerin ilk çeyreği (Q1: 

25th percentile) ve üçüncü çeyreği (Q3: 75th percentile) değerleridir. Kutunun içinde medyan 

değeri (Q2: 50th percentile) gösterilmektedir. Kutunun üst ve altından uzanan çizgiler ‘bıyık’ 

olaak adlandırılmaktadır ve uzunlukları çeyrekler arası uzaklık (interquartile range) değeri 

kullanılarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan bıyık mesafesinden daha uzak olan veriler aykırı 

veri (outlier) olarak adlandırılmaktadır. Kutu diyagramlar özellikle bulguların birbirine yakın 

olması ve/veya normal dağılım göstermesi beklenen veri türleri için uygun olan bir genel 

değerlendirme yaklaşımıdır. Bu sebeple Grafik üst ya da alt tarafında kırmızı artı (+) işareti ile 

gösterilen yakın veya uzak aykırı değerler o veri setinde genel dağılım dışında ekstrem 

değerleri yani özel durumları işaret etmektedir. Genellikle bıyık uzunluğunun her iki yönde Q1 

ve Q3 değerleriden 1.5(Q3-Q1) kadar uzakta bitmesi ve bunun dışında kalan verilerin aykırı 

veri olarak adlandırılması istatistiksel olarak anlamlı bulunur. Buradaki 1.5 değeri normal 

dağılımda yaklaşık 2.7σ ve verinin %99.3’ünün dahil edilmesi durumunu temsil eder.   

Düz kutu diyagramlarının yanısıra çentikli (notched) diyagramlar da kullanılıır. Bunlarda 

medyan değeri etrafındaki dağılımın normal dağılımdan ne kadar uzak olduğunu ve %95 

güven aralığında verilerin medyan etrafında normal dağılım veya kurtosis durumunda olup 

olmadığını daha net gösterir. Medyan değerinden başlayan ve iki yöne simetrik uzanan 

çentiklerin uzunluğu  

𝑄2 ± 1.57(
𝑄3 − 𝑄1

√𝑛
) 

formülüyle hesaplanır. Burada n değeri veri setindeki sayısal gözlem sayısıdır. Veri 

sayısı herhangi bir yöndeki dağılımı temsil edemeyecek şekilde az olduğu durumda çentikler 

kutunun sınır değerinin ardına uzar ve geri kıvrılmak durumunda kalır. Bu da o yönde yatıklık 

(kurtosis) olduğuna işaret edecektir. Çentikler özellikle farklı veri gruplarını kıyaslamakta 
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kolaylık sağlar, kutuların çentikleri üst üste çakışmıyorsa medyanların %95 güven seviyesinde 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu sonucuna ulaşılır.    

3.5.3 Minimum, Maksimum, Ortalama, Standart Sapma 

Veri setindeki herbir değişkenin bir ünitede 1 yıllık analiz bulgularının hiçbir istatistiksel 

veri eleme tekniği uygulanmaksızın, ham data üzerinden en düşük (minimum), en yüksek 

değerleri tespit edilmiş ve o ünite için aralık değerler bu şekilde kabul edilmiştir. Veri 

değerlendirme sürecinde istatistiksel olarak bazı veriler aykırı çıkmış olsa da yukarıda daha 

önce de belirtildiği gibi aykırı verilerin aykırı olma sebebi ölçüm-analiz hatası olabileceği gibi 

numune alınan gündeki bir istisna durum, bir pik yükleme vb sebep de olabilir. Bu sebeple 

ölçülen değerler istatistiklerde aynen kullanılmş, aritmetik ortalama ve standart sapma 

hesaplanırken de hiçbir data hariç tutulmamıştır.  

3.5.4 Varyans Analizi, ANOVA Testleri 

İki veya daha fazla sayıdaki bağımsız değişkenin ortalamaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test eden yöntemdir. ANOVA bağımsız 

değişkenlerin kendi aralarında nasıl etkileşime girdiklerini ve bu etkileşimlerin bağımlı değişken 

üzerindeki etkilerini analiz etmek için kullanılır, üç ya da daha fazla ortalamanın eşit olup 

olmadığını test eder. Böylece aynı parametrenin birbirinden farklı koşullarda elde edilen 

değerlerinin birbirinden istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklı olup olmadığını ortaya koyar. 

Bu çalışmada ANOVA herbir MK için Tablo 3.35’te sunulan 13 değerlendirme gurubunda 

üniteler arası ortalama farkının anlamlı olup olmadığını test etmek için yapılmıştır. İstatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmaması demek o sistemde o MK parametre için dikkate değer bir 

arıtım olmaması şeklinde yorumlanmıştır.  

ANOVA F istatistiğini verir. F, verilerdeki sistematik varyans miktarını sistematik olmayan 

varyansla karşılaştırır. F etkinin olduğunu söyler ama spesifik olarak etkinin ne olduğunu 

söylemez (Cochran ve Cox, 1992). ANOVA hesaplarında veri setindeki herbir değişken için 

hem grup içi hem gruplar arası varyanslar (SS), serbestlik dereceleri (df), kareler ortalaması 

(MS) hesaplanmış, MS oranlarından F değeri bulunmuş ve p olasılıklar hesaplanmıştır (Olson, 

1987). ANOVA bulguları Tablo 3.36’da görülen formatta hazırlanmış ve Ek4’te bütün 

parametreler için yapılan hesaplar sunulmuştur. Tabloda Grup İçinde olarak adlandırılan 

hesaplar bir değişkenin 1 yıllık verilerinin kendi ortalama değerlerine göre varyasyonunu 

bulmak için yapılan hesaplardır. Gruplar arasındaki hesaplar ise ANOVA yapılan set içindeki 

tüm grupların birbirine göre genel ortalamasına göre varyanslarının hesaplanmasıdır.  
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Tablo 3. 36. ANOVA bulguları içeriği 

Varyasyon  

EK4’de 

Tabloda 

gösterimi 

Kareler 

Toplamı,  

SS 

Serbestlik 

Derecesi, 

 df 

Kareler 

Ortalaması 

MS 

F p 

Grup içinde Groups SSB k-1 SSB/df MSB/MSE  

Gruplar arasında Error SSE n-k SSE/df   

Toplam Total SS n-1    

k: anova yapılan değişken sayısı; n: herebir değişken veri setindeki veri sayısı 

 

Popülasyondaki k sayıda değişkenin kendi ortalamaları birbirine eşit olursa F değeri 1.00 

çıkacaktır. Buna göre F’in 1.00’den daha büyük olması durumunda kategorilerin ortalamaları 

birbirinden farklı demektir ve eğer hesaplanan F değeri ilgili serbestlik derecesinde hazır 

tablolardan okunan kritik F değerinden büyükse ortalamaların farklı istatistiksel olarak 

anlamlıdır. ANOVA hipotez testinin bulgularının yorumlanmasında iki yaklaşım vardır: 

- Kitap Metodu: F değerinin tablodan bulunan kritik F ile kıyaslanması ve kritik değerden 

büyükse varyansların anlamlı ölçüde farklı olduğu sonucuna varılması. 

- Hesap Metodu: F değerinin büyük olma olasılığının yani p değerinin hesaplanması ve 

p değeri α anlamlılık değerinden (bu çalışmada 0.05 kullanıldı) küçük ya da eşitse 

ortalamaların anlamlı ölçüde farklı olduğu sonucuna varılması 

Bu çalışmada yazılan kodda hem F hem p değerleri hesaplatılmıştır. Ek4’te her ikisi de 

rapor edilmiş, değerlendirmeler p değerleri üzerinden yapılmıştır. Kritik durumlarda gerek 

görülürse F değerlerinin tablo kritik değerleri ile kıyaslaması yoluna gidilmiştir. 

3.5.5 Korelasyon Testleri 

İki değişken arasındaki ilişkiyi matemaiksel olarak ölçebilmek için verilerin yapısı ve 

özelliklerine göre farklı korelasyon testleri uygulanır (Olson, 1987). Aşağıda bunlar 

açıklanmıştır. 

Levene Testi 

Veri serilerinin varyanslarının eşitliğini değerlendirmek için yapılan bir testtir. 

Ortalamaları kıyaslamadan önce yapılır. Levene testi anlamlılık gösteriyorsa homojen varyans 

kabulü olmayan daha genel testlere geçilir. Bu testte ‘Levene Quadratic’ değeri ve bunun %95 

güven aralığında ‘p’ olasılık değerleri hesaplanır.  Test, Levene Quadratic değerlerinin F 

dağılım tablosundan okunan F(α,k-1,n-k) değeriyle kıyaslanması esasına dayanmaktadır ve  p 

değerinin 0,05’den küçük olması durumunda varyansların homojen (eşit/yakın) olmadığı 

yorumu yapılır.  
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Pearson Korelasyon Testi 

İki veri seti arasında lineer korelasyon varlığını, yönünü ve kuvvetini ölçmek için yapılan 

testtir. İki değişkenin (metrik kesikli ve/veya sürekli) normal dağılım özelliği gösterdiği 

durumlarda başarılı sonuç verir. Bu testte lineer korelasyon katsayısı olan Pearson rho (ρ) 

değeri iki veri setinin kovaryansının standart sapmalarının çarpımına bölünmesiyle hesaplanır. 

Değişkenler arasında artan (pozitif) lineer korelasyon olması durumunda ρ +1, azalan (neagtif) 

lineer korelasyon olması durumunda ρ -1 ve lineer korelasyon olmaması durumunda sıfır 

değerini alır. ρ değeri 0.9’dan büyükse korelasyon kuvvetli, 0.4’den küçükse korelasyon zayıf 

olarak nitelendirilir. Testte ayrıca olasılık (p) değeri hesaplanır. %95 güven aralığında p<0.05 

olduğunda ρ değerinin sıfırdan farklılığı istatistiksel olarak anlamlıdır, yani iki veri seti arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif ya da negatif yönde korelasyon mevcuttur yorumu 

yapılabilir.   

Spearman Korelasyon Testi 

İki değişkenin metrik olmadığı sıralı ölçülerde veya normal dağılım göstermediği 

durumlarda iki veri seti arasında rank (sıralama) varlığını ve monotonik ilişkiyi hesaplayan 

korelasyon değeridir. Veri setleri arasındaki ilişkinin monotonik bir fonksiyon olup olmadığını, 

sıralanışın itatistiksel açıdan birbirine bağı olup olmadığını gösterir.  Herbir değişkenin, 

diğerinin mükemmel monoton fonksiyonu olması durumunda, veri setinde tekrarlayan veri de 

olmaması durumunda +1 veya -1 Spearman ρ elde edilir. ρ değerinin sıfırdan büyük olması 

artan monotonik trend, sıfırdan küçük olması ise azalan monotonik trend göstergesidir. 

Saçılma diyagramında iki veri dağılımı yaklaşık elips şeklinde ise ve belirgin aykırı data yoksa, 

Spearman ve Pearson korelasyon katsayıları birbirine yakın bulunur. 

Bu testte de olasılık (p) değeri hesaplanır. p<0.05 olduğunda ρ değerinin sıfırdan uzak 

olduğu ve veri setleri arasında korelasyon olduğu şeklinde yorumlanır. p>0.05 olduğunda ρ 

değerinin sıfıra yakın olduğu, yani iki veri seti arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

korelasyon olmadığı yorumu yapılabilir.   

Pearson ve Spearman rho (ρ) değerlerinin büyüklüğü ile iki veri seti arasında 

korelasyonun yani ilişkinin gücü hakkında bu çalışmada şu şekilde yorumlama yapılmıştır:   

 

ρ Veriler arası korelasyon 

0.0 – 0.2 Çok zayıf, yok sayılabilir düzeyde 

0.2 – 0.4 Zayıf 

0.4 – 0 .7 Orta düzeyde 

0.7 – 0.9 Güçlü 

0.9 – 1.0 Çok güçlü 
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Kendall Korelasyon Testi 

İki veri seti arasında bulunan rank (sıralama) korelasyonunun ölçüsüdür. Hesaplanan 

Kendall tau (τ) değeri 1’e yaklaştıkça verilerin (gözlemlerin) benzer rankları (sıralamaları) 

olduğu söylenebilir. Yani gözlem çiftleri uyumludur, biri arttığında diğeri de artmıştır ya da tam 

tersidir. İki veri setinin birinin dizilişi diğerinin tam tersi ise τ değeri -1 olur. τ değeri sıfıra 

yaklaştıkça kolonlar arası sıralama ilişkisi yok demektir, seriler tamamen birbirinden 

bağımsızdır. Saçılma diyagramında iki veri seti arasında görsel olarak tespit edilen sıralama 

ilişkisin Kendall testi ile doğrulanmış ve korelasyon istatistiksel olarak hesaplanmş olur.  

 

  



 

141 

 

4. BULGULAR  

Proje kapsamında MK seviyeleri ve akıbetleri araştırılan Konya AAT, Ereğli AAT ve 

Zincirlikuyu AAT’de 27 farkı MK aşağıdaki gruplara ayrılarak tesislerde ham atıksulardaki ve 

farklı arıtma kademelerindeki MK seviyeleri değerlendirilmiştir. 

• Pestisitler  

• Fitalat esterler, plastikleştiriciler  

• Yüzey Aktif Maddeler 

• Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 

• Uçucu Organik Bileşikler (VOC)  

• İlaç etken maddeleri  

• Ağır metaller  

 

Bulgular bölümü 4 başlık altında ele alınmıştır. 1. Bölümde incelenen MK grupları için 

ayrı ayrı MK seviyleri literatür ile desteklenerek Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’de 

ham atıksulardaki seviyeleri değerlendirilmiştir. 2. Bölümde MK’lerin giderimi tesisler ve 

prosesler bazında değerlendirilerek Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT, mor şebeke 

ve pilot ölçekli membran tesisten elde edilen veriler tartışılmıştır. Böylece atıksu hattının 

değerlendirlmesinin ardundan Konya AAT ve Ereğli AAT’den alınan çamur numunelerinin 

sonuçları 3.Bölümde değerlendirlmiştir. Son olarak 4. Bölümde atıksu ve çamur numuneleri 

verilerinin istatistiksel değerlendirlmesi detaylı olarak yer almaktadır. Veri analizi ve istatistiksel 

değerlendirme bölümüne ilişkin detaylı sonuçlar Ek’ler bölümümnde sunulmuştur. 
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4.1. Mikrokirleticilerin Seviyeleri  

4.1.1 Pestisitler 

 

Kentsel atıksulardaki pestisit konsantrasyonları; yağış olaylarından (yağış sırasında 

daha yüksek yük) ve mevsimlerden (uygulama dönemleri) etkilendikleri için oldukça 

değişkendir. Kuru havalarda ise ev kullanımlarından kaynaklandığı düşünülen birkaç bileşiğin 

kanalizasyon şebekesine dahil olduğu da gözlenmektedir (Wittmer vd., 2011). Spesifik olaylar 

sırasında (örneğin; bertaraf faaliyetleri), birkaç μg/L’ye ulaşan konsantrasyon pikleri haricinde, 

ham atıksulardaki ortalama pestisit/biyosit konsatrasyonları genellikle 1 μg/L’den daha düşüp 

olup, çoğu bileşik için 100 ng/L’den daha düşük konsantrasyonlarda saptanmaktadır (Campo 

vd., 2013; Köck-Schulmeyer vd., 2013; Singer vd., 2010). AAT çıkışlarındaki konsantrasyon 

değerleri, giriş konsantrasyonlarına oldukça benzerlik göstermekle birlikte çoğu bileşik için 5 

ile 300 ng/L arasında değişiklik göstermektedir.  

Su havzalarını kullanan karma arazilerde, AAT çıkış sularının; yüzey sularındaki pestisit 

yüküne olan katkısı oldukça önemlidir. Terbutilazin, izoproturon ve atrazin (esas olarak tarımda 

kullanılır) için %8 ile 30’a; mekokrop, diazinon, diüron, karbendazim ve terbutryn için ise %40 

ile 70’e kadar (ağırlıklı olarak kentsel çevrelerde kullanılır) değişiklik göstermektedir (Gerecke 

vd., 2002; Wittmer vd., 2011). 

Tablo 4.1’de Pestisit grubu mikrokirleticiler için literatürde yapılan bazı çalışmalar 

özetlenmiştir. Proje kapsamında pestisit grubundan seçilen MK’lerden atrazin, kloropirifos, ve 

klorfenvinfos için yürütülen araştırmaların hangi örnek üzerinde olduğu (su, atıksu, çamur vb), 

deneysel ölçümlerin belirlenebilirlik sınırları, numunelerin alındığı noktalar (AAT giriş-çıkışı 

veya spesifik bir proses) ve AAT girişi ve çıkışında ölçülen pestisit seviyeleri ile giderim 

verimleri özetlenmiştir. 

En çok kullanılan ve mikrokirletici olarak incelenen pestisitler böcek öldürücü (insektisit) 

ve bitki öldürücü (herbisit) grubundandırlar. Atrazin, otla mücadelede yaygın olarak kullanılan 

herbisitler arasındadır. Triazin grubu herbisitlerden olan Atrazin çimlenme öncesi ve filizlenme 

sonrası geniş yapraklı otları önlemek için kullanılırlar (Köck-Schulmeyer vd., 2013). Atrazin 

yeraltı sularında ençok tespit edilen pestisitlerdendir ve endokrin bozucu olduğu bilinmektedir 

(Gilliom vd., 2007). 

Kloroprifos ve Klorfenvinfos zirai amaçlı ve evsel olarak zararlı böceklerin kontrolünde 

çok yaygın olarak kullanılan organofosfatlı pestisitlerdendir. Yaygın ve uygun olmayan 

kullanımı sağlık risklerini de beraberinde getirmektedir. 
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Tablo 4. 1. Pestisit grubu mikrokirleticiler için literatürde yapılan bazı çalışmalar 

Madde 
ismi 

Çalışma ortamı 
Belirlenebilirlik 

Sınırları 
İzleme 

noktaları 

Giriş 
(Konsan-
trasyon) 

Sonuç 
(Konsantrasyon) 

Giderim 
Verimi 

Kaynak 

  Atıksu Çamur Diğer LOD GK-r LOQ          

A
tr

a
z
in

 

✓ - - -  0.06 
µg/L 

Kanalizasyon 
sebekesi 

 0-20 ng/L - 
Gasperi 

vd., 2008 

✓ - -    

12 adet AAT. 
(MBR, lagün, 
aktif çamur 

vb.) 

 40 ng/L - 
Barco-

Bonilla vd., 
2013 

x   200 
ng/L 

  28 adet AAT  <LOD  Martí vd., 
2011 

x - - 
10 

ng/L 
 - 

Lamelli 
Çökeltme ve 

Biyolfiltre 

 Ortalama: 1 ng/L  Gasperi 
vd., 2010 

x - - 
3-10 
ng/L 

  AAT 
0- 325 
ng/L; 

İkincil arıtım: 
0-189ng/L; 

Üçüncül arıtım: 
0-85,6 ng/L; 
Nehir: LOD 

İkincil 
arıtım: 

%30-75; 
Üçüncül 
arıtım: 

%40-100 

Stamatis 
vd., ,2010 

x - x    16 adet AAT  

3,9 -27,44 ng/L 
(Ort:12,82 ng/L) 

GS: %46,67 
ÇAMUR: 0 

 Campo vd., 
2013 

x - -    3 adet AAT 
Ort.:  

1,23 ng/L; 
GS: %17 

Ort.: 7,4ng/L 
GS: %63 

 
Köck-

Schulmeye
r vd., 2013 

x - -   1 
ng/L 

90 adet AAT  
Ort.:2.2 ng/L 

Max:36.6 ng/L 
GS: %68 

 Loos vd., 
2013 

X  Akarsu 
vb. 

    20-28000 
ng/L 

4-730 ng/L %0-25 
Luo vd., 

2014 

K
lo

rf
e
n

v
in

fo
s

 

x - - -  
60 

ng/L 
Kanalizasyon 

hattı 
 <LOQ - 

Gasperia 
vd., 2008 

x - -    
12 adet AAT. 
(MBR, lagün, 
aktif çamur) 

 
0-260 ng/L 

GS : %50-67 
- 

Barco-
Bonilla vd., 

2013 

x   
200 
ng/L 

  28 adet AAT  <LOD  
Martí vd., 

2011 

x - - 
5-8 
ng/L 

  AAT 
0-305 
ng/L 

(Ort.: 37) 

İkincil arıtım: 
0-102 ng/L 
(Ort.:15); 

Üçüncül arıtım: 
0-91 ng/L 
(Ort.:12) 

İkincil 
arıtım: 
%20-70 
Üçüncül 
arıtım: 
%40-70 

Stamatis 
vd., 2010 

x - x    16 adet AAT  

3-268 ng/L  
(Ort: 53)  
GS: %80 

ÇAMUR: 2 ng/g 
GS: %7 

 
Campo vd., 

2013 

K
lo

ro
p

ir
if

o
s

 

x     
60 

ng/L 
Kanalizasyon 

hattı 
 

0-100 ng/L 
GS: %11 

 
Gasperia 
vd., 2008 

x - - 
4-10 
ng/L 

  AAT, nehir 
0-292 
ng/L 

(Ort.: 36) 

İkincil arıtım: 
0-30 ng/L  
(Ort: 3,52) 

 Üçüncül arıtım: 
0-3 ng/L  

(Ort.: 0,2)  
Nehir: <LOD 

İkincil 
arıtım: 

%60-100 
Üçüncül 
arıtım: 

%80-100 

Stamatis 
vd., ,2010 

x - x    16 adet AAT  

1-164 ng/L (Ort: 
19) GS: %90; 

ÇAMUR: 1-113 
ng/g (Ort: 26) 

GS: %93 

 
Campo vd., 

2013 

GS: Görülme sıklığı 
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Proje kapsamında pesitsit grubundan seçilen MK’ler; kloropirifos, atrazin ve 

klorfenvinfos’dur. Konya ve ilçelerinde ot öldürücü olarak Atrazin, Mart ve Nisan aylarında tahıl 

tarımında ve Mayıs ayında da sebze tarımında kullanılmaktadır. Kloropirifos ve Klorfenvinfos 

ise Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yoğun olmak üzere böcek öldürücü olarak 

kullanılmaktadır.  

Şekil 4.1’de Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’ ham atıksularında incelenen üç 

farklı pestisitin 1 yıllık ortalama konsantrasyonları verilmiştir. Her üç pestisitde en yüksek 

konsantrasyonda Konya AAT’de ardından Ereğli AAT’de ve en düşük seviyede Zincirlikuyu 

AAT’de belirlenmiştir. Yerleşim yerinin büyüklüğüne ve nüfusa göre kanalizasyon şebekesine 

ulaşan pestisit seviyesinde değişim olduğu belirlenmiştir.  

 

 

Şekil 4. 1. Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında pestisit grubu 

MK’lerden Kloropirifos, Atrazin ve Klorfenvinfos konsantrasyonu (1 yıllık ortalama) 

 

Kloropirifos; Konya AAT’de 295,2 ng/L seviyelerinde iken, Ereğli AAT’de 115,9 ng/L ve 

Zincirlikuyu AAT de 98,1 ng/L seviyelerindedir. Atrazin Konya AAT’de 228,8 ng/L iken mahalle 

ölçeğinde olan Zincirlikuyu AAT’de sadece 13,5 ng/L seviyesinde yıllık ortalama değerde 

ölçülmüştür. Klorfenvinfos ise incelenen 3 AAT’de 47-129,7 ng/L aralığında belirlenmiştir. 

İncelenen üç AAT’de 1 yıllık ortalama pestisit konsantrasyonları literatür ile 

karşılaştırıldığında; Stamatis vd. (2010) tarafından kloropirifos ve klorfenvinfos için ölçülen 36 

ng/L ve 37 ng/L ortalama ham atıksu konsantrasyonlarının üzerinde değerler Konya ili 
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AAT’lerine ulaşmaktadır. Atrazin konsantrasyonu ise Köck-Schulmeyer vd. (2013) tarafından 

üç farklı AAT’de ölçülen ortalama 1,23 ng/L değerinin çok üzerindedir. 

Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’de pestisitlerin her biri için giderim verimleri 

Bölüm 4.2’de değerlendirilmiştir. Bunun yanında, üç AAT’de ölçülen pestisitlerin 

konsantrasyonları, üniteler arası ilişkiler ve AAT’leri arasındaki istatistiksel değerlendirmeler 

Bölüm 4.4.’de verilmiştir.  

4.1.2 Fitalat esterler, Plastikleştiriciler  

Fitalat esterlerin (FE), sucul ortamlara geçmesinin başlıca yolu, AAT’lerden deşarj edilen 

atıksu ve çamurla ilişkilendirilmektedir (Gao vd., 2014). Bu tehlikeli iz organik maddeler, 

genellikle spesifik olarak bu MK’leri parçalamak için tasarlanmamış olan klasik atıksu arıtma 

proseslerinden arıtılmadan deşarj edilmektedir. AAT’lerinin fitalat esterlerin giderilmesi 

konusundaki performansları çoğunlukla yetersiz kalmaktadır (Xue vd, 2010). Bu nedenle, 

sudaki organizmalar deşarj edilen atıksudaki AAT’lerde giderilemeyen fitalat esterlere maruz 

kalır ve sonuç olarak, tüm besin zinciri için tehlike oluştururlar (Balabanici vd., 2012; Kraigher 

vd., 2008). Kentsel atıksulardaki fitalat esterlerin kaynakları; evsel ve endüstriyel atıklar, 

atmosferik çökelme veya kentsel yüzeysel akışları içerir. 

FE’ler, doğal su kütleleri ile kentsel şebeke sularında; sucul çevrelerin korunması ve 

özellikle kırsal bölgelerdeki içme suyu kaynaklarının muhafazasının sağlanması anlamında 

büyük endişe uyandıran konsantrasyonlarda tespit edilmiştir (Löwenberg vd., 2014).  

Uygulanan AAT prosesi, FE giderimini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir (Qiang 

vd., 2013). Bu nedenle, evsel ve tarımsal kullanımlar için hala yüzey suyuna güvenilen kırsal 

alanlarda, fitalat esterin giderimi ile ilgili arıtma teknolojilerinin performanslarının bilinmesi 

oldukça önem arz eden bir konudur. 

FE’lerin AAT’lerinde akıbetleri ile ilgili bazı çalışmalar bulunmaktadır (Fromme vd., 2002; 

Dargnat vd., 2009; Clara vd., 2010). Tan vd. (2007) AAT giriş suyunda 0.716 ng/mL DEHP, 

1.08 ng/mL DEP (Dietil Ftalat), 0.201 ng/mL DBP (di-n-Butil Ftalat), 0.134 ng/mL BBP (Benzil 

Butil Ftalat) olduğunu tespit etmişler ve bunların bazılarının çıkış suyunda daha yüksek 

değerlerlerde olduğunu belirtmişlerdir. Fromme vd. (2002) arıtılmış suda DEHP 

konsantrasyonunu 1.74 -182 ng/mL ve DBP konsantrasyonunu 0.2-10.4 ng/mL aralığında 

gözlemlerken, Marttinen vd. (2003) ikincil arıtma çıkış suyunda DEHP konsantrasyonunu 6±1 

ng/mL seviyesinde bulmuşlardır.  

Proje kapsamında fitalat esterler ve plastikleştiriciler grubundan BBP, DEHP ve DnOP 

araştırılmıştır. Tablo 4.2’de AAT’lerde DEHP ile ilgili yapılan bazı çalışmalar özetlenmiştir. 

DEHP için yürütülen araştırmaların hangi örnek üzerinde olduğu (su, atıksu, çamur vb), 
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deneysel ölçümlerin belirlenebilirlik sınırları, numunelerin alındığı noktalar (AAT giriş-çıkışı 

veya spesifik bir proses) ve AAT girişi ve çıkışında ölçülen DEHP seviyeleri ile giderim verimleri 

özetlenmiştir. 

 

Tablo 4. 2. Fitalat grubu mikrokirleticiler için literatürde yapılan bazı çalışmalar 

Madde 
ismi 

Çalışma ortamı Belirlenebilirlik Sınırları 
İzleme 

noktaları 

Giriş 
(Konsantr

asyon) 

Sonuç 
(Konsantrasyon) 

Giderim 
Verimi 

Kaynak 

  Atıksu Çamur Diğer LOD GK-r LOQ          

T
o

p
la

m
 

F
it

a
la

tl
a
r 

X X      41-70 
µg/L 

10-114 µg/g  
(30 µg/g) 

 
Lin vd., 

2004; Cai 
vd., 2007 

D
i 
(2

- 
e
ti

lh
e

k
z
il
 f

it
a
la

t 
(D

E
H

P
) 

 X  0,49 
ng/g 

93%    4400-108000 
ng/g (21000ng/g) 

 Cai vd., 
2008 

X X   77%  AAT 
(BNR) 

53-84 
(72) ug/L 

Çıkış: 2-10 (5) 
ug/L                   

Çamur: 61-78 
(67) ug/g 

81% 
Roslev vd., 

2007 

X  Yüzeysel 
su vb. 

    3-70000 
ng/L 

0,1-54000 ng/L %25-97 
Luo vd., 

2014 

X X  84 ng/L 80% 
241 
ng/L 

AAT 

0-132000 
(19000) 

ng/L, 
Çamur: 
13000-
77000 

(38000) 
ng/g 

SBR: 1299-5878 
ng/L, AS: 2070-

4071 ng/L, 
UASB: 5720-

2694 ng/L 
Çamur yükü; 53, 
40 ve 187 g/Gün 

SBR: 
%80; 
AS: 

%74; 
UASB: 
%53 

Gani ve 
Kazmi, 
2016 

X  Akarsu
vb. 

   AAT 

4-72 µg/L 
Çamur: 
12-1250 
mg/kg 

 %38-
100 

Gao ve 
Wen, 2016 

x     100 
ng/L 

Kanalizasy
on hattı 

 
5-188 µg/L  

(Ort. 22µg/L) 
GS: %0-31 

 Gasperia 
vd., 2008 

x   250 
ng/L 

 - 
28 adet 

AAT 
 <LOD 

GS:%32 
 Martí vd., 

2011 

x - -   - 

Lamelli 
Çökeltme 

ve 
Biyolfiltre 

Ortalama: 
1 ng/L 

  Gasperi vd., 
2010 

 
Şekil 4.2’de Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’ ham atıksularında incelenen üç 

farklı FE grubu MK’nin 1 yıllık ortalama konsantrasyonları verilmiştir. Yerleşim yerinin 

büyüklüğüne ve nüfusa göre kanalizasyon şebekesine ulaşan DEHP ve DnOP seviyesinde 

değişim olduğu belirlenmiştir.  

FE grubundan DEHP, BBP ve DnOP’a kıyas ile Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu 

AAT’de en yüksek seviyelerdedir. DEHP’den sonra DnOP yüksek konsantrasyonda her üç 

tesiste de analiz edilmiştir. 

Ham atıksulardaki 1 yıllık ortalama BBP konsantrasyonu Konya AAT’de 113,7 ng/L, 

Ereğli AAT’de 109,8 ng/L ve Zincirlikuyu AAT’de 88,0 ng/L olarak tespit edilmiştir. Zincirlikuyu 
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atıksuyunda BBP seviyesi diğer iki tesisi göre biraz daha düşük seviyelerde olsa da her üç 

yerleşim yerinde BBP konsantrasyonları kanalizasyon şebekesinde birbirine çok yakındır. 

 

 

Şekil 4. 2. Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında FE grubu MK’lerden 

BBP, DEHP ve DnOP konsantrasyonu (1 yıllık ortalama) 

 

DEHP konsantrasyonu Konya AAT’de 13620,2 ng/L, Ereğli AAT’de 5558,6 ng/L ve 

Zincirlikuyu AAT’de 3045,8 ng/L olarak tespit edilmiştir. DEHP için üç farklı büyüklükteki 

yerleşim yerinde önemli miktarda yerleşim yerinin küçülmesi ile atıksudaki DEHP seviyesinin 

azaldığı görülmektedir.  

DnOP konsantrasyonu Konya AAT’de 414,6 ng/L, Ereğli AAT’de 260,9 ng/L ve 

Zincirlikuyu AAT’de 100,9 ng/L olarak tespit edilmiştir. DnOP içinde, DEHP de olduğu gibi 

yerleşim yerinin küçülmesi ile atıksudaki DnOP seviyesinin azaldığı görülmektedir.  

Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’de BBP, DEHP ve DnOP için giderim 

verimleri Bölüm 4.2’de değerlendirilmiştir. Bunun yanında, üç AAT’de ölçülen 

konsantrasyonlar, üniteler arası ilişkiler ve AAT’leri arasındaki istatistiksel değerlendirmeler 

Bölüm 4.4.’de verilmiştir.  
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4.1.3 Yüzey Aktif Maddeler 

 

Alkil fenol bileşikleri içerisinde özellikle nonilfenol ve oktilfenol bileşikleri endokrin aktif 

kimyasallar olarak bilinirler ve endokrin hormanları gibi davranarak sağlık üzerindeki bozucu 

etkileri ortaya çıkmaktadır (Økland vd., 2005). AAT'lerinde sıklıkla görülen bileşiklerdir. Çoğu 

ev kullanımına ait yüzey aktif madde kolayca biyolojik olarak parçalanabilir ve AAT’lerinde 

oldukça iyi (> 95 %) giderilmektedir. Düşük uçuculuklarından (yüksek yüzey aktif özellikler ve 

polarite) dolayı genellikle biyolojik parçalanma ya da adsorpsiyon ile giderilirler (Knepper ve 

Berna, 2003). 

Proje kapsamında yüzey aktif madde grubundan nonil fenol ve oktil fenol araştırılmıştır. 

Tablo 4.3’te AAT’lerde nonil fenol ve oktil fenol ile ilgili yapılan bazı çalışmalar özetlenmiştir. 

Nonil fenol ve oktil fenol için yürütülen araştırmaların hangi örnek üzerinde olduğu (su, atıksu, 

çamur vb), deneysel ölçümlerin belirlenebilirlik sınırları, numunelerin alındığı noktalar (AAT 

giriş-çıkışı veya spesifik bir proses) ve AAT girişi ve çıkışında ölçülen nonil fenol ve oktil fenol 

seviyeleri ile giderim verimleri özetlenmiştir. 

 

Tablo 4. 3. Yüzey aktfi madde grubu mikrokirleticiler için literatürde yapılan bazı çalışmalar 

Madde 
ismi 

Çalışma ortamı 
Belirlenebilirlik 

Sınırları 
İzleme 

noktaları 

Giriş 
(Konsantr

asyon) 

Sonuç 
(Konsantras

yon) 

Giderim 
Verimi 

Kaynak 

  Atıksu Çamur Diğer LOD GK-r LOQ          

 N
o

n
il
 f

e
n

o
l 

X  Akarsu 
vb. 

    
30-

101600 
ng/L 

30-7800 
ng/L 

%22-99 
Luo vd., 

2014 

x     30 
ng/L 

Kanalizasyon 
hattı 

 0-100 ng/L 
GS: %0-31 

 Gasperia 
vd., 2008 

- - x    AAT  9-2110 ng/L - 
Vystavna 
vd., 2018 

x   10 
ng/L 

 - 28 adet AAT  <LOD 
GS: %7 

 Martí vd., 
2011 

x - - 
100 
ng/L 

 - 
Lamelli 

Çökeltme ve 
Biyolfiltre 

Ort.: 1000 
ng/L 

  Gasperi 
vd., 2010 

O
k
ti

l 
fe

n
o

l 

x     10 
ng/L 

Kanalizasyon 
hattı 

 60-350 ng/L 
GS: %100 

 Gasperia 
vd., 2008 

- - x    AAT  <10-110 
ng/L 

 Vystavna 
vd., 2018 

x - -    
12 adet AAT. 
(MBR, lagün, 

AÇ vb.) 

 
50-90000 

ng/L 
GS :%100 

- 
Barco-

Bonilla vd., 
2013 

x   10 
ng/L 

  28 adet AAT  0-2.4 ng/L 
GS: %38 

 Martí vd., 
2011 

x - - 
100 
ng/L 

 - 
Lamelli 

Çökeltme ve 
Biyolfiltre 

 Ortalama:  
150 ng/L 

 Gasperi 
vd., 2010 

X  Akarsu
vb. 

    200-8700 
ng/L 

4-1300 ng/L %0-97 
Luo vd., 

2014 
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Şekil 4.3’te Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’ ham atıksularında incelenen 

nonil fenol ve oktil fenol’un 1 yıllık ortalama konsantrasyonları verilmiştir. Yerleşim yerinin 

büyüklüğüne ve nüfusa göre kanalizasyon şebekesine ulaşan nonil fenol ve oktil fenol 

seviyesinde değişim olduğu ve her üç tesiste de nonil fenol seviyesinin oktil fenole göre yüksek 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 4. 3. Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında yüzey aktif maddeler 

grubu MK’lerden nonil fenol ve oktil fenol konsantrasyonu (1 yıllık ortalama) 

 

Oktil fenol konsantrasyonu Konya AAT’de 617,7 ng/L, Ereğli AAT’de 283,0 ng/L ve 

Zincirlikuyu AAT’de 54,2 ng/L olarak tespit edilmiştir. Nonil fenol konsantrasyonu ise Konya 

AAT’de 6061,0 ng/L, Ereğli AAT’de 283,0 ng/L ve Zincirlikuyu AAT’de 54,2 ng/L olarak tespit 

edilmiştir. 

Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’de nonil fenol ve oktil fenol için giderim 

verimleri Bölüm 4.2’de değerlendirilmiştir. Bunun yanında, üç AAT’de ölçülen 

konsantrasyonlar, üniteler arası ilişkiler ve AAT’leri arasındaki istatistiksel değerlendirmeler 

Bölüm 4.4.’de verilmiştir.  
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4.1.4 Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) 

Hidrofobisiteleri, sudaki düşük çözünürlükleri ve değişken uçuculuk özellikleri nedenleri 

ile partiküllere bağlanma ve organizmalarda birikme eğilimleri vardır. PAH'lar; spesifik evsel 

atıksu kirleticileri olmamakla beraber kentsel ortamlardaki geniş varlıklarından dolayı, özellikle 

yollardaki parçacıklara/partiküllere adsorbe edilir. Bu sebeple, yağış olayları sırasında kentsel 

kanalizasyon sistemlerine ulaşabilirler. Bununla beraber ham atıksulardaki konsantrasyonları 

oldukça düşüktür. İngiltere ve İtalya atıksularında orta seviyelerde saptanan PAH bileşikleri; 

benzo[a]piren, benzo[b] fluoranten, benzo[k] fluoranten, benzo[g,h,i]perilen ve indeno[1,2,3-

cd]piren gibi molekül ağırlığı yüksek bileşikler için 20 ng/L seviyelerinde iken; antrasen (50 

ng/L),  fluoranten (110 ng/L) ve naftalin (1100 ng/L) gibi molekül ağırlığı daha düşük 

bileşiklerde ise daha yüksek seviyelerde saptanmıştır (Fatone vd., 2011; Gardner vd., 2013). 

İtalya atıksularındaki 16 tane PAH bileşiğinin (EPA tarafından öncelikli listeye alınmış olanlar) 

konsantrasyon değerlerinin toplamı 0,2 ile 1,5 μg/L arasında saptanmıştır (Fatone vd., 2011). 

PAH'lar tipik olarak ham atıksulardaki partikül maddeler ile ilişkilidir. Ayrıca, çoğunun log 

Kow değerleri 4.5 ile 7.0 arasında değişmekle beraber çözünmüş fazda %20’nin altındaki 

seviyelerde bulunurlar. Düşük hidrofobisitelerinden (log Kow < 4.2) ötürü sadece naftalin ve 

daha az oranda olmak üzere asenaften ve fluoren; çözünmüş fazda daha yüksek oranlarda 

(%25-100) bulunur (Fatone vd., 2011). 

Proje kapsamında; PAH grubu MK’lerinden olan Benzo[b] fluoranten, Benzo[k] 

fluoranten, Benzo(a) piren, Indeno[1,2,3-cd] piren, Benzo[g,h,i] perilen, Fluoranten, Antrasen 

ve Naftalin araştırılmıştır.  

Tablo 4.4’te ve Tablo 4.5’te AAT’lerde PAH grubu MK’ler ile ilgili yapılan bazı çalışmalar 

özetlenmiştir. PAH’lar için yürütülen araştırmaların hangi örnek üzerinde olduğu (su, atıksu, 

çamur vb), deneysel ölçümlerin belirlenebilirlik sınırları, numunelerin alındığı noktalar (AAT 

giriş-çıkışı veya spesifik bir proses) ve AAT girişi ve çıkışında ölçülen PAH seviyeleri ile giderim 

verimleri özetlenmiştir. Konya AAT’de bu projenin ilk numune alım dönemlerinde PAH giderimi 

Naftalin ve Antrasen için %90’dan fazla tespit edilmiştir (Dolu, 2016). 

Şekil 4.4’te Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’ ham atıksularında incelenen 

PAH’ların 1 yıllık ortalama konsantrasyonları verilmiştir. Yerleşim yerinin büyüklüğüne ve 

nüfusa göre kanalizasyon şebekesine ulaşan PAH seviyesinde değişim olduğu ve her üç 

tesiste de naftalin ve antrasen seviyesinin diğer PAH türlerine göre yüksek olduğu tespit tespit 

edilmiştir.  

 

 

 

 



 

151 

 

Tablo 4. 4. PAH grubu mikrokirleticiler (Toplam PAH) için literatürde yapılan bazı çalışmalar 

Madde 
ismi 

Çalışma ortamı Belirlenebilirlik Sınırları 
İzleme 

noktaları 

Giriş 
(Konsantr

asyon) 

Sonuç 
(Konsantrasyon) 

Giderim 
Verimi 

Kaynak 

  Atıksu Çamur Diğer LOD GK-r LOQ          

T
o

p
la

m
 P

A
H

 
 

X X Hava 
0,7-1,1 

ng/L 
%56-
%106 

 A/O+BAF 

Atıksu: 
403-
7200, 
Hava: 
26-560 
ng/m3 

Atıksu: 127-1720 
(864) ng/L; 

Çamur: 2200-
20000 (8200) 

ng/g 

%85 
Sun vd., 

2018 

X X     A/O içeren 
AÇ 

219 ng/L 

AS: 361 ng/L, 
Deşarj: 44 ng/L,                    
Çamur süzüntü 

suyu: 516 (+-823) 
ng/L, Geri devir: 
1354 ng/g (212 

ng/g),                    
Susuzlaştırılmış 
çamur: 69 ng/g 

 Ozaki vd. 
2015 

 X   %30-
109 

 9 AAT  96-7718 ng/g  Khadhar 
vd., 2010 

X X     AAT: 200000 
m3/G 

372-749 
ng/L 

182-241 ng/L %20-78 
Qiao vd., 

2014 

X  Adsorp
siyon 

   AAT: 100000 
m3/gün 

1600 
ng/L 

<250 ng/L 86% 
Liu vd., 
2011 

      11 AAT  1400-33000 ng/g 
(16 ng/g) 

 Cai vd., 
2007 

X      

Kimy. 
Çöktürme: 

%15 
endüstriyel 

1500 
ng/L 

400 ng/L 
%40-98 

(Ort. 
%73) 

Pham ve 
Proulx, 
1997 

X      , 

140-1540 
ng/L ve 

496-1090 
ng/L 

503 ng/L  

Fatone vd., 
2011; Jiries 
vd. 2000; 
Ren vd., 

2009 

X       14300 
ng/L 

3910 ng/L  
Sanchez-
Avila vd., 

2009 

X       11500 
ng/L 

5690 ng/L  
Manoli ve 
Samara, 

1999 

X       
5160-
6990 
ng/L 

767-1170 ng/L  
Wlodarczyk

-Makula, 
2005 

           

X       - 960-11600 ng/L  Qi vd., 
2012 

X       - 2240 ng/L  Wang vd., 
2013 
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Tablo 4. 5. PAH grubu mikrokirleticiler için literatürde yapılan bazı çalışmalar (devamı) 

Madde 
ismi 

Çalışma ortamı Belirlenebilirlik Sınırları 
İzleme 

noktaları 

Giriş 
(Konsantr

asyon) 

Sonuç 
(Konsantrasyon) 

Gideri
m 

Verimi 
Kaynak 

  Atıksu Çamur Diğer LOD GK-r LOQ          

B
e
n

z
o

(a
) 

p
ir

e
n

 

 X       40-6590 ng/g  Ahmad vd., 2004 

 X  0,61 ng/g 91%    50-6600 ng/g 
(1300) 

 Cai vd., 2007 

X   0,2 ng/L %29-97   48 ng/L 1 ng/L  Pham ve Proulx, 
1997 

B
e
n

z
o

 [
b

] 

fl
u

o
ra

n
te

n
 X   0,7-1,1 

ng/L 
%56-
%106 

 AAT 
8,5-350 

ng/L 
0-40 ng/L  Sun vd., 2018 

 X  0,04 ng/g %40-90  9 AAT  23-212 ng/g  Khadhar vd., 2010 

 X  1,3 ng/g %91    6-3000 ng/g 
(400) 

 Cai vd., 2007 

B
e
n

z
o

 [
k

] 

fl
u

o
ra

n
te

n
 X   0,7-1,1 

ng/L 
%56-
%106 

 AAT 
0-218 
ng/L 

0-43 ng/L  Sun vd., 2018 

 X  0,5 ng/g 
%37-
%90 

   0-12 ng/g  Khadhar vd., 2010 

 X  1,1 ng/g 93%    7-7000 ng/g 
(1200) 

 Cai vd., 2007 

B
e
n

z
o

(b
+

k
) 

fl
u

o
ra

n
te

n
 

X   0,2 ng/L %29-97   105 ng/L 6 ng/L  Pham ve Proulx, 
1997 

B
e
n

z
o

(g
,h

,

i)
 p

e
ri

le
n

 

X   0,7-1,1 
ng/L 

%56-
%106 

 AAT 
0-163  
ng/L 

0-29 ng/L  Sun vd., 2018 

B
e
n

z
o

(g
,h

,i
) 

p
e
ri

le
n

  

   0,02 n/g 
%68-
101 

   0 ng/g  Khadhar vd., 2010 

 X  0,78 ng/g 78%    1-570 ng/g 
(110) 

 Cai vd., 2007 

X   0,2 ng/L %29-97   18 ng/L 1 ng/L  Pham ve Proulx, 
1997 

In
d

e
n

o
(1

,2
,3

-c
d

) 

p
ir

e
n

 

X   
0,7-1,1 

ng/L 
%56-
%106 

 AAT 
0,2-1960 

ng/L 
0-38 ng/L  Sun vd., 2018 

 X  0,08 n/g 
%65-92-

96 
   0 ng/g  Khadhar vd., 2010 

 X  0,75 ng/g 82%    4-480 ng/g 
(50) 

 Cai vd., 2007 

X   0,2 ng/L %29-97   19 ng/L 0 ng/L  Pham ve Proulx, 
1997 

F
lu

o
ra

n
te

n
 

X   0,7-1,1 
ng/L 

%56-
%106 

 AAT 
15-451 

ng/L 
11-121 ng/L  Sun vd., 2018 

X   0,17n/g 
%41-
109 

   9-845  ng/g  Khadhar vd., 2010 

 X  0,99 ng/g 88%    68-8000 ng/g 
(1700) 

 Cai vd., 2007 

X   0,2 ng/L %29-97   150 ng/L 20 ng/L  Pham ve Proulx, 
1997 

N
a
ft

a
li

n
 

   061 n/g %30-48    25-926  ng/g  Khadhar vd., 2010 

X   0,7-1,1 
ng/L 

%56-
%106 

 AAT 
75-3680 

ng/L 
67-898 ng/L  Sun vd., 2018 

 X  0,21 62%    23-2900 ng/g 
(490) 

 Cai vd., 2007 

X   0,2 ng/L %29-97   147 ng/L 88 ng/L  Pham ve Proulx, 
1997 

A
n

tr
a

s
e

n
 X X Hava 

0,7-1,1 
ng/L 

%56-
%106 

 
A/O+BA

F 
20-891 

ng/L 
4-64 ng/L %85 Sun vd., 2018 

X     
0.02 
µg/L 

Kanaliz. 
sebekesi - 0-200 ng/L  Johnny G. vd. 

- - x   - AAT/Nehir  9,4-11,3 ng/L  Y. Vystavna vd. 
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Şekil 4. 4. Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında PAH grubu MK’lerin 

konsantrasyonu (1 yıllık ortalama) 

 

Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında PAH grubu MK’lerin 

seviyeleri incelendiğinde; her üç tesistede en yüksek konsantrasyonda Naftalin tespit 

edilmiştir. Diğer tüm PAH grubu MK’ler 100 ng/L değerinin altında bulunmaktadır. Her üç 

tesiste de en az bulunan PAH grubu MK’sı Benzo[k] fluoranten’dir. Yerleşim yerleri açısından 

kıyaslandığında Naftalin konsantrasyonu büyük değişim göstermekle birlikte (Konya AAT de 

2282,2 ng/L, Ereğli AAT’de 1428,7 ng/L ve Zincirlikuyu AAT’de 360,4 ng/L) diğer PAH’ların 

atıksularda birbirlerine yakın seviyelerde olduğu görülmektedir. 

Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’de PAH için giderim verimleri Bölüm 4.2’de 

değerlendirilmiştir. Bunun yanında, üç AAT’de ölçülen PAH konsantrasyonları, üniteler arası 

ilişkiler ve AAT’leri arasındaki istatistiksel değerlendirmeler Bölüm 4.4.’de verilmiştir.  
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4.1.5 Uçucu Organik Bileşikler (VOC)  

VOC'ler, yakıtlarda, boyalarda, aerosollerde, kozmetiklerde, çözücülerde, 

dezenfektanlarda ve pestisitlerde yaygın olarak kullanılırlar ve genellikle kentsel atıksularda 

önemli konsantrasyonlarda bulunurlar.  

Benzen, toluen, etilbenzen, ksilen ve stiren (BTEXs grubu) gibi aromatik VOC'ler, 

toksisiteleri nedeniyle özellikle endişe verici bileşiklerdir. İtalya’da yapılan bir araştırmada 

(Fatone vd., 2011); 3 ile 5 μg/L konsantrasyon aralığında değişen değerleri ile toluen kentsel 

atıksularda en çok saptanan aromatik VOC olarak bulunmuştur. Ksilen, stiren ve etilbenzen 

ise biraz daha düşük konsantrasyonlarda (100-300 ng/L) bulunurken; benzen genellikle 60 

ng/L’nin altında tespit edilmiştir. Ham atıksularda bulunan diğer aromatik VOC’ler ise; drenaj 

borusu çözücüsü olan 4-klorotoluen (300 ng/L’ye kadar), 1,2,4-trimetilbenzen ve 1,4-

diklorobenzen (1000 ng/L’ye kadar) olarak rapor edilmiştir. Bu aromatik VOC’ler; askıda katı 

maddeler için olan düşük çekiciliklerinden dolayı esas olarak çözünmüş kısımlarda bulunur. 

(Margot, 2015). 

Proje kapsamında da incelenen, diklorometan ve 1,2-dikloroetan yüzeylerden yağ 

temizleme ve boya giderme işlemlerinde sıkça kullanılan çözücülerdir.  

Tablo 4.6’da AAT’lerde VOC grubu MK’ler ile ilgili yapılan bazı çalışmalar özetlenmiştir. 

VOC’ler için yürütülen araştırmaların hangi örnek üzerinde olduğu (su, atıksu, çamur vb), 

deneysel ölçümlerin belirlenebilirlik sınırları, numunelerin alındığı noktalar (AAT giriş-çıkışı 

veya spesifik bir proses) ve AAT girişi ve çıkışında ölçülen Diklorometan, Benzen ve 1.2-

dikloroetan seviyeleri ile giderim verimleri özetlenmiştir. 

Şekil 4.5’te Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında incelenen 

VOC’lerin 1 yıllık ortalama konsantrasyonları verilmiştir. Araştırmada VOC grubu MK’ler en 

düşük seviyede rastlanılan ve çoğu kez tespit edilemeyen gruptur.  

Konya AAT’den alınan 14 su numunesinin hiçbirinde LOD (0,06 ng/L) değerinin üzerinde 

diklorometan tespit edilmemiştir. Benzen sadece bir numunede 37,6 ng/L olarak LOD (14,40 

ng/L) üzerinde görülmüş ve 1,2-dikloroetan ise sadece 2 numunede 598 ng/L ve 518 ng/L 

olarak LOD (46,80 ng/L) değerinin üzerinde tespit edilmiştir. Ereğli AAT’de diklorometan ve 

benzene hiçbir numunede rastlanmamış, Zincirlikuyu AAT’de diklorometan hiçbir numunede 

LOD değeri üzerinde değilken, 1 numunede 1,2-dikloroetan ve 3 numunede benzen tespit 

edilmiştir. 

VOC grubu MK’ler ham atıksu ve çeşitli arıtma kademelerinde çoğunlukla LOD 

değerlerinin altında olduğundan Bölüm 4.2’de verilen arıtma tesislerinde MK giderim 

verimlerinde değerlendirilmemiştir. 
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Tablo 4. 6. Uçucu grubu mikrokirleticiler (VOCs) için literatürde yapılan bazı çalışmalar 

Madde 
ismi 

Çalışma ortamı Belirlenebilirlik Sınırları 
İzleme 

noktaları 

Giriş 
(Konsan
trasyon) 

Sonuç 
(Konsantrasyon

) 

Giderim 
Verimi 

Kaynak 

  Atıksu Çamur Diğer LOD GK-r LOQ          

B
e
n

z
e
n

  

X         
1000
ng/L 

Kanalizasyon 
hattı 

  
0-100 ng/L 
GS: %0-85 

  
Gasperia 
vd., 2008 

X - -       
12 adet AAT. 
(MBR, lagün, 
Aktif Çamur) 

  
130-170 ng/L 

GS:%75  
- 

Barco-
Bonilla 

vd., 2013 

X     
10 

ng/L 
  - 28 adet AAT   

0-44000 ng/L 
(Ort.:30);  
GS: %76 

  
Martí vd., 

2011 

1
,2

-d
ik

lo
ro

e
ta

n
 

X          Kanalizasyon 
hattı 

  <LOQ      
Gasperia 
vd., 2008 

D
ik

lo
ro

m
e
ta

n
 X          Kanalizasyon 

hattı 
  

0-86000 ng/L 
(Kuru hava) 

0-477000 ng/L 
(Yağışlı hava) 

GS: %8-20 

  
Gasperia 
vd., 2008 

X     3 ng/L     28 adet AAT   
0-230 ng/L  
GS: %29 

  
Martí vd., 

2011 

X - - 1 ng/L   - 
Lamelli 

Çökeltme ve 
Biyolfiltre  

Ort.: 
6000 
ng/L 

   
Gasperi 

vd., 2010 

 
 

 

Şekil 4. 5. Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında VOC grubu MK’lerden 

Diklorometan, Benzen ve 1.2-dikloroetan konsantrasyonu (1 yıllık ortalama) 
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4.1.6 İlaç Etken Maddeleri 

İlaç etken maddelerin alıcı ortamlarda toprak, yeraltı suları ve yüzey suları olmak üzere 

çevreye taşındığı görülmektedir. Katı atık depolama sahası, hayvansal atıklar, tatlı su 

yetiştiriciliği atıkları, hastane atıkları, endüstriyel atıklar ve evsel atıklar olmak üzere farklı 

kaynakları olduğu görülmüştür (Heberer, 2002a; Eggen vd., 2012; Pal vd., 2010; Lapworth vd., 

2012).  

Kentsel atıksular; çevredeki farmasötiklerin en önemli noktasal kaynaklarından biri 

olarak kabul edilmektedir (Glassmeyer vd., 2005). İngiltere, Avustralya, ABD ve İspanya gibi 

farklı ülkelerde yapılan birçok çalışma sonucunda, atıksularda 16 ile 54 arasında değişen 

farmasötiklerin tespit edildiği bildirilmiştir (Petrovic vd., 2006; Gros vd., 2006; Bueno vd., 2007; 

Kasprzyk-Hordern vd., 2008; Batt vd., 2008). İnsanlardan kaynaklanan farmasötiklerinin sucul 

çevreye geçmesinin temel yolu; atıksu arıtma tesisleri yoluyla alıcı ortama ulaşmasıdır 

(Ternes, 1998). 

Hastane ve endüstriyel atıksular ve hatta görünüşte önemsiz olan bireysel haneler gibi 

diğer kaynaklar da farmasötiklerin çevreye girmesinin önemli kaynaklarıdır (Kummerer, 2009). 

Hastane atıksularında antiepileptikleri ve anti-enflamatuarları da kapsayacak şekilde 16’ya 

kadar farmasötik saptanmıştır (José Gómez vd., 2006). 

Bazı çalışmalar, AAT’nin giriş ve çıkışında farmasötiklerin bulunmalarını araştırmış ve 

farmasötiklerin giderimlerinin yetersiz olduğunu ortaya koymuştur (Vieno vd., 2007; Snyder, 

2008; Bueno vd., 2012). Örneğin; Gao ve arkadaşlarının 2012’de yaptığı çalışmaya göre, bazı 

antibiyotikler AAT’lerden tamamen arıtılamamakla beraber ortalama giderim verimleri -% 34 

ile % 72 arasında değişmektedir. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar; özellikle Çin ve 

Tunus gibi gelişmekte olan bazı ülkelerde, atıksuların sulama amaçlı kullanılmasının toprakta 

bazı farmasötiklerin ve diğer kirleticilerin var olmasına yol açtığını saptamıştır (Wu vd., 2010; 

Gibson vd., 2010; Chen vd., 2011; Fenet, 2012; Durán-Álvarez vd., 2012). 

Tablo 4.7 ve 4.8’de AAT’lerde proje kapsamında incelenen ilaç etken maddesi MK’ler ile 

ilgili yapılan bazı çalışmalar özetlenmiştir. Yürütülen araştırmaların hangi örnek üzerinde 

olduğu (su, atıksu, çamur vb), deneysel ölçümlerin belirlenebilirlik sınırları, numunelerin 

alındığı noktalar (AAT giriş-çıkışı veya spesifik bir proses) ve AAT girişi ve çıkışında ölçülen 

Diklofenak Karbamazepin ve 17-Ethynylestradiol seviyeleri ile giderim verimleri özetlenmiştir. 

Şekil 4.6’da Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’ ham atıksularında incelenen ve 

atıksularda tespit edilen Diklofenak ve Karbamazepin’in 1 yıllık ortalama konsantrasyonları 

verilmiştir. Araştırmada ilaç etken maddelerden Diklofenak ve Karbamazepin her üç AAT’de 

de tespit edilen ve arıtma kademelerinde görülen MK’ler iken, proje önerisinde yer alan hormon 

grubu MK’lerden olan 17β-Estradiol ve 17α-Ethinylestradiol çoğu kez tespit edilemeyen 
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gruptur. Diklofenak ve Karbamazepin için LOQ değeri 100 ng/L iken, 17β-Estradiol ve 17α-

Ethinylestradiol için LOQ değeri 500 ng/L olarak çalışılmıştır. 17β-Estradiol ve 17α-

Ethinylestradiol Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’den alınan ham atıksu 

numunelerinin hiçbirinde LOQ değerinin üzerinde tespit edilmemiştir.  

Diklofenak ve Karbamazepin Bölüm 4.2’de verilen arıtma tesislerinde MK giderim 

verimlerinde değerlendirilmiş, 17β-Estradiol ve 17α-Ethinylestradiol ham atıksu ve çeşitli 

arıtma kademelerinde LOQ değerlerinin altında olduğundan Bölüm 4.2’de verilen arıtma 

tesislerinde MK giderim verimlerinde değerlendirilmemiştir. 
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Tablo 4. 7. İlaç etken maddeleri grubu mikrokirleticiler için literatürde yapılan bazı çalışmalar 

MK 
İsmi 

Çalışma ortamı 
Belirlenebilirlik 

Sınırları 
İzleme 

noktaları 

Giriş 
(Konsantra

syon) 

Sonuç 
(Konsantra

syon) 

Giderim 
Verimi 

Kaynak 

  Atıksu Çamur LOD LOQ           

K
a
rb

a
m

a
z
e
p

in
 

X     40-3780 
ng/L 

5-4600 
ng/L 

%0-62 Luo vd., 2014 

X     
31-906 
(291) ng/L 

21-657 
(232) ng/L 

%2-37 
(18) 

Biel-Maeso vd., 2018 

X        %6-29 Gruchlik vd., 2018 

X    
Asya 
Ülkeri 

<LOQ-
18500 ng/L 

<LOQ-
900 ng/L 

 
Yang vd., 2017; Sun vd., 2016; 
Behera vd., 2011; Tran ve Gin, 
2017; Subedi vd., 2015  

X    
Kuzey 
Amerika 

<LOQ-440 
ng/L 

28-551 
ng/L 

 
Palmer vd., 2008; Mohapatra vd., 
2016; Yang vd., 2011; Metcalfe 
vd., 2003; Glassmeyer vd., 2005 

X    Avrupa 
<LOQ-
3110 ng/L 

<LOQ-
4596 ng/L 

 

Papageorgiou vd., 2016; Miège 
vd., 2009; Kasprzyk-Hordern vd., 
2009; Gurke vd., 2015; Kosma 
vd., 2014; Clara vd., 2005a; Clara 
vd., 2005b; Kahle vd., 2009 

 X     
<LOQ-50 
ng/g 

 
Matsuo vd., 2011; Peysson ve 
Vulliet 2013; Sun vd., 2016; 
Subedi vd., 2015 

X       % <0-83 

Mohapatra vd., 2016; Gurke vd., 
2015; Ying vd., 2009; Sim vd., 
2010; Behera vd., 2011; Ying vd., 
2009; Kosma vd., 2010; Tran ve 
Gin, 2017 

X      
61–347 
ng/L 

150–731 
ng/L 

 Subedi ve Kannan, 2015 

 X     
28,6–189 
ng/g 

 Subedi ve Kannan, 2015 

X     
109–588 
ng/L 

91,3–631 
ng/L 

 Subedi ve Kannan, 2015 

 X     
57,3–191 
ng/g 

 Subedi ve Kannan, 2015 

X     
6–1032 
ng/L 

6–961 
ng/L 

 
Behera vd., 2011; Choi vd., 2008; 
Dolar vd., 2012; Lajeunesse vd., 
2012 

 X     
17–245 
ng/g 

 
Lajeunesse vd., 2012; Subedi vd., 
2013 

 X 
0,08 
ng/g 

0,23 
ng/g 

  
1,9-12 
ng/g 

 Matsuo vd., 2011 

X   
0,015 
µg/L 

 
0,07-0,97 
µg/L 

0,05-0,15 
µg/L 

 Martín vd., 2012 

 X 
14,8 
µg/kg 

   
<LOD-460 
µg/kg 

 Martín vd., 2012 

1
7
-b

e
ta

-e
s
tr

a
d

iy
o

l 
(E

2
) 

X        %42-62 Gruchlik vd., 2018 

X     25 ng/L  %76 Lagana vd., 2004 

X     85 ng/L  %73 Cui vd., 2006 

X     
0,9–3,8 
ng/L 

 
%50-
92,1 

Chang vd., 2011 

X     5 ng/L  %86 Koh vd., 2007 

X     
46,6–93 
ng/L 

 %69,3 Zhang vd., 2011 

X     4 ng/L  %100 Behera vd., 2011 

X     16,6 ng/L  %90,4 Tan vd., 2007 

X     
1170±16 
ng/L 

41±4 ng/L  He vd., 2013 

X   
0.022 
µg/L 

 
<LOQ-0,19 
µg/L 

<LOQ  Martín vd., 2012 

 X     
7,69-836 
µg/kg 

 Martín vd., 2012 
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Tablo 4. 8. İlaç etken maddeleri grubu mikrokirleticiler için literatürde yapılan bazı çalışmalar 

(devamı) 

MK 
İsmi 

Çalışma ortamı 
Belirlenebilirlik 

Sınırları 
İzleme 

noktaları 

Giriş 
(Konsantra

syon) 

Sonuç 
(Konsantra

syon) 

Giderim 
Verimi 

Kaynak 

  Atıksu Çamur LOD LOQ           

D
ik

lo
fe

n
a

k
 

X     1-94200 
ng/L 

1-690 
ng/L 

%0-81 Luo vd., 2014 

X     
38-1510 
(731) ng/L 

38-1020 
(642) ng/L 

%0-68 
(10) 

Biel-Maeso vd., 2018 

X        %65-90 Gruchlik vd., 2018 

X    
Asya 
Ülkeri 

13-445 
ng/L 

<LOQ-
69,2 ng/L 

 
Yang vd., 2017; Sun vd., 2016; 
Behera vd., 2011; Anumol vd., 
2016; Tran ve Gin, 2016 

X    
Kuzey 
Amerika 

140-2450 
ng/L 

<LOQ-
359 ng/L 

 
Yang vd., 2011; Lee vd., 2005; 
Metcalfe vd., 2003 

X    Avrupa 
<LOQ-
4869 ng/L 

<LOQ-
5164 ng/L 

 

Miège vd., 2009; Kasprzyk-
Hordern vd., 2009; Kosma vd., 
2014; Kosma vd., 2010; Clara vd., 
2005a;   Clara vd., 2005b 

 X     
<LOQ-
133 ng/g 

 
Peysson ve Vulliet 2013; 
Narumiya vd., 2013; Sun vd., 
2016; Kumirska vd., 2015 

X       % <0-98 

Mohapatra vd., 2016; Gros vd., 
2010; Radjenovic vd., 2007; 
Behera vd., 2011; Ying vd., 2009; 
Kosma vd., 2010 

 X 
0,16 
ng/g 

0,49 
ng/g 

  6-29 ng/g  Matsuo vd., 2011 

X   
0,015 
µg/L 

 
<LOQ-0,72 
µg/L 

  Martín vd., 2012 

 X 
1,22 
µg/kg  

   <LOD  Martín vd., 2012 

1
7
-a

lf
a
-e

ti
m

il
e
s
tr

a
d

iy
o

l 
(E

E
2
) 

X     1-3 ng/L <1-2 ng/L 
%44-
100 

Luo vd., 2014 

X    
Asya 
Ülkeri 

<LOQ-26,1 
ng/L 

<LOQ-
13,1 ng/L 

 Huang vd., 2013 

X        %35-99 Gruchlik vd., 2018 

X    
Kuzey 
Amerika 

<LOQ-242 
ng/L 

<LOQ 
ng/L 

 Yang vd., 2011; Yu ve Chu 2009 

X    Avrupa 
0,4-70 
ng/L 

0,5-106 
ng/L 

 
Miège vd., 2009; Clara vd., 
2005a; Clara vd., 2005b 

 X     
<LOQ-17 
ng/g 

 
Harrison vd., 2006; Kumirska vd., 
2015 

X       
%33-
100 

Clara vd., 2005a; Clara vd., 
2005b; Joss vd., 2004 

X     155 ng/L  %67 Cui vd., 2006 

X     1,2 ng/L  %17 Koh vd., 2007 

X     
70-180 
ng/L 

 %47 Martin vd., 2012 

X     
2193±21 
ng/L 

280±3 
ng/L 

 He vd., 2013 

X   
0,067 
µg/L 

 
<LOQ-0,18 
µg/L 

0,03-0,18 
µg/L 

 Martín vd., 2012 

 X     
19,8-160 
µg/kg 

 Martín vd., 2012 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mi%C3%A8ge%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19201071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mi%C3%A8ge%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19201071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mi%C3%A8ge%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19201071
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mi%C3%A8ge%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19201071
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Şekil 4. 6. Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında ilaç etken madde 

grubu MK’lerden Diklofenak ve Karbamazepin konsantrasyonu (1 yıllık ortalama) 

 

Diklofenak; Konya AAT’de 1212,7 ng/L seviyelerinde iken, Ereğli AAT’de 1013,2 ng/L 

ve Zincirlikuyu AAT de 647,0 ng/L seviyelerindedir. Karbamazepin Konya AAT’de 286,2 ng/L 

Ereğli AAT’de 366,1 ng/L ve Zincirlikuyu AAT’de sadece 145,7 ng/L seviyesinde yıllık ortalama 

değerde ölçülmüştür.  

Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’de Diklofenak ve Karbamazepin için 

giderim verimleri Bölüm 4.2’de değerlendirilmiştir. Bunun yanında, üç AAT’de ölçülen 

Diklofenak ve Karbamazepin konsantrasyonları, üniteler arası ilişkiler ve AAT’leri arasındaki 

istatistiksel değerlendirmeler Bölüm 4.4.’de verilmiştir. Diklofenak ve Karbamazepin’in 

AAT’lerinde giderimi çok çalışılan ilaç etken maddeleridir ve literatürde çok geniş aralıkta 

verimler yer almaktadır.  
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4.1.7 Ağır Metaller 

Ağır metaller biyobozunumu olmayan, canlı organizmalarda birikim eğilimi gösteren ve 

yüksek seviyelerde toksik etkiye sahip elementlerdir. Çinko, bakır gibi ağır metallerin bazıları 

iz konsantrasyonlarda yaşam için gereklidir ancak canlı organizmalardaki birikimleri ciddi 

hastalıklara neden olabilir (Fu ve Wang, 2011). “Ağır metal” terimi, genellikle, 5 kg/L 

yoğunluğundan daha büyük olan geçiş metallerini ifade eder ancak alüminyum veya arsenik 

gibi diğer bazı metaller veya metaloitler de bazen bu kategori içine girebilir. Atıksularda toksik 

ağır metal içeriği, çinko (Zn), bakır (Cu), nikel (Ni), cıva (Hg), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) ve 

krom (Cr) gibi parametreler ile yakından ilgilidir (Fu ve Wang, 2011). 

Tarihsel olarak, atık sulardaki ağır metaller endüstriyel emisyonlarla güçlü şekilde 

ilişkilendirilmiştir. Son yıllarda, muhtemelen daha sıkı yasal düzenlemeler ve endüstriyel 

faaliyetlerin şehirlerin dışına çıkarılmasından dolayı endüstriler artık kentsel atık sularda 

bulunan ağır metallerin ana kaynağı olarak görülmemektedir (Ziolko vd. 2011). Bakır (musluk 

ve borulardaki korozyon, yiyecekler), çinko (galvanizli malzemelerden sızıntı, yiyecek), civa 

(amalgam) ve kurşun (ana malzemesi kurşun olan eski sıhhi tesisatlardan sızıntı), krom ve 

nikel (paslanmaz çelik ürünler) veya kadmiyum (ressamların kullandığı boya pigmentleri) gibi 

ağır metallerin önemli kaynağının evsel atıksular olduğu belirtilmiştir. Yağmur suları; çinko 

(galvanizli malzemeler) veya bakır (çatılardan, tren/troleybüslerin zincirleri) gibi özellikle yapı 

malzemelerinden kullanılan ağır metallerin önemli bir kaynağı olabilir, aynı zamanda trafik 

(araç lastiklerinden çinko, fren balataları veya asfalttan bakır ve kurşun) ve tarımsal akışlarda 

(mantar öldürücü ilaç olarak kullanılan bakır) ağır metal kaynağı olabilir. İşletme/ticarethane ve 

endüstriyel atıksular da toplam ağır metal yükünü artırabilir. Örneğin dişçiler civa kaynağı, araç 

yıkama istasyonları bakır, çinko, kurşun, krom veya kurşun kaynağı ve sanat okulları 

kadmiyum (sarı-kırmızı renklerdeki boya pigmentleri) kaynağı olabilir (Chèvre vd., 2011; 

Sörme ve Lagerkvist, 2002). 

Metaller çeşitli kaynaklardan kaynaklandığından kentsel atıksulardaki ağır metal 

konsantrasyonları çok değişkendir. Ham atıksularda Civa ve Kadmiyum (ng/L’den μg/L’ye) 

haricinde metal konsantrasyonları genellikle μg/L’den mg/L’ye değişmektedir. Ağır metaller, 

nikel (çözünmüş fazda >% 50) hariç, çoğunlukla askıda katı madde (toplam konsantrasyonun 

>% 75'i) ile ilişkilidir. Bu yüzden AAT’lerinde ağır metal giderimi AKM giderimine bağlıdır.  

Tablo 4.9’da görüldüğü üzere çoğu AAT’de nikel (ortalama giderim verimi %30) hariç, 

ağır metal giderim verimi (>%75) önemli miktarda AKM giderimi (>%90 ve çıkış suyu 

konsantrasyonu 10 mg/L civarı) ile birlikte gerçekleşmiştir. Düşük nikel giderimi (veya proses 

içerisinde artış) bir dereceye kadar kimyasal fosfor gideriminde kullanılan kimyasallar (Fe3Cl 
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gibi) içerisinde bulunan kirliliklerden (40 ppm Nikel, Bakır ve Krom) kaynaklanabilir (Buzier vd. 

2006).  

Partiküler halde bulunan ağır metallerin yüksek giderim verimi gerçekleşmesine rağmen 

klasik arıtma proseslerinde ağır metallerin çözünmüş konsantrasyonlarında düşük giderim 

verimi (genellikle <%60) elde edilmektedir. Bu yüzden AAT çıkış sularında çoğu metal 

(Alüminyum ve Demir hariç) büyük çoğunlukla (%50-%90) çözünmüş fazda bulunmaktadır. 

Çıkış suyu konsantrasyonları genellikle μg/L’ den düşük aralıklardadır, çıkış sularında en fazla 

konsantrasyona çinko sahipken, çinkoyu bakır ve nikel izlemektedir (Tablo 4.9). Bazı çıkış 

sularında bu konsantrasyonlar yüzeysel sular için ÇKS’larının üzerindedir özellikle çinko, bakır 

ve nikelin alıcı ortamdaki düşük konsantrasyonları bile sucul organizmalar için risk teşkil 

etmektedir (Poté vd. 2008).  

 

Tablo 4. 9. Klasik AAT’lerindeki ağır metaller 

Parametre 
AAT Giderimi (%) 

Kaynak 

AAT Çıkış Suyu 

Konsatrasyonu 

(ng/L) Kaynak 
ÇKS 

(ng/L) 

Toplam Çözünmüş Toplam Çözünmüş 

Kadmiyum (Cd) 85 89 

Gardner 

vd. 2013 

50 24 
Gardner 

vd. 

2012 

<80-250a 

Kurşun (Pb) 89 57 800 400 1200 

Civa (Hg) 79 32 16 11 50 

Nikel (Ni) 31 6 4900 4300 4000 
a:

 Sertlik ile ilgili değerler 

 

Ağır metallerin “çözünmüş” fraksiyonları “serbest” iyonlardan başka çözünmüş organik 

veya inorganik ligandlara veya kolloidlere bağlı metallerden oluşur (Buzier vd., 2006; Worms 

vd. 2010). Atıksudaki nispeten yüksek çözünmüş organik madde konsantrasyonları ve 

dolayısıyla yüksek kompleks oluşturma kapasitesi nedeniyle, serbest metal iyonlarının nadir 

olması beklenir ve çözünmüş metaller organometalik kompleksler halinde oluşur (Ziolko vd. 

2011). Metallerin partiküler ve çözünmüş fazlar arasında bölünmesi çözünmüş organik madde 

varlığından etkilenir: çözünmüş ligandların kompleks oluşturması, partikül yüzeylerine olan 

çekim kuvvetlerini azaltabilir ve çözünürlüklerini arttırabilir, böylelikle Kd bölme katsayısının 

düşmesine neden olabilir (Katsoyiannis ve Samara, 2007). EDTA ve NTA gibi sentetik 

yakalayıcı ajanların AAT çıkış sularında önemli konsantrasyonlarda bulunması (30-500 μg/L) 

(Gardner vd. 2012), metallerin çözünürlüğünü artırarak onları çevreye rejeksiyonunu artırabilir 

(Alder vd. 1990). 

Metallerin biyo bozunurluğu olmadığı için ikincil arıtmada çözünmüş metal giderimi, 

bakteri hücre duvarı ve hücre dışı polimerler gibi çökebilir organik maddelere bağlanabilme 

kuvvetine bağlı veya mikroorganizmalar tarafından hücre içerisine alımına bağlıdır (Ziolko vd. 

2011).  
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Uçuculuk çoğu metal için biyolojik arıtma süresince önemli bir ağır metal giderim 

mekanizması olarak değerlendirilmemektedir (Ziolko vd. 2011). Uçucu bir metal olan civa için 

(Saf civa için KAW değeri 0,3 [-] civarı) uçuculuk, civanın çamura sorbsiyon kabiliyetinin yüksek 

olması nedeniyle toplam akının düşük (ancak önemsiz olmayan) ögesi olarak rapor edilmiştir 

(Gbondo-Tugbawa vd., 2010; Yoshida vd. 2013).  

Şekil 4.7’de Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’ ham atıksularında incelenen ve 

atıksularda tespit edilen Cd, Pb, Hg ve Ni’in 1 yıllık ortalama konsantrasyonları verilmiştir. Buna 

göre; Ni en yüksek konsantrasyonda atıksuda mevcut iken, ardından Pb, Hg ve Cd 

gelmektedir. 

Cd; Konya AAT’de 84,8 ng/L seviyelerinde iken, Ereğli AAT’de 47,5 ng/L ve Zincirlikuyu 

AAT de 20,8 ng/L seviyelerindedir. Pb Konya AAT’de 1236,3 ng/L Ereğli AAT’de 902,8 ng/L 

ve Zincirlikuyu AAT’de 456,5 ng/L seviyesinde yıllık ortalama değerde ölçülmüştür.  

Hg, Konya AAT’de 192,0 ng/L seviyelerinde iken, Ereğli AAT’de 102,9 ng/L ve 

Zincirlikuyu AAT de 131,1 ng/L seviyelerindedir. En yüksek seviyelerde tespit edilen Ni ise 

Konya AAT’de 17840,9 ng/L Ereğli AAT’de 7045,2 ng/L ve Zincirlikuyu AAT’de 4889,6 ng/L 

seviyesinde yıllık ortalama değerde ölçülmüştür. 

Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’de ağır metallerin her biri için giderim 

verimleri Bölüm 4.2’de ve arıtma çamurlarındaki seviyeleri Bölüm 4.3’te değerlendirilmiştir.  

Bunun yanında, AAT’lerde ölçülen ağır metal konsantrasyonları, üniteler arası ilişkiler 

ve AAT’ler arasındaki istatistiksel değerlendirmeler Bölüm 4.4.’de verilmiştir.  

 

Şekil 4. 7. Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT ham atıksularında ağır metaller grubu 

MK’lerden Cd, Pb, Hg ve Ni konsantrasyonu (1 yıllık ortalama) 
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4.2. Mikrokirleticilerin Giderimi 

4.2.1 Konya Atıksu Arıtma Tesisi 

Konya AAT; kısmi azot giderimi hedeflenen 4 kademeli Berdenpho prosesinden oluşan 

ileri biyolojik atıksu arıtma tesisidir.  

Aktif çamur sürecinde üç temel parçalanma yolu vardır; mikrobiyal prosesler (biyolojik 

parçalanma; metabolik ya da kometabolik), çamur flokları üzerine sorpsiyon ve havalandırma 

sırasında gerçekleşen uçuculuk. Farklı çalışmalarda belirli bir molekülün giderim verimleri 

arasında gözlenen önemli farklılıklar muhtemelen kıyaslanan aktif çamur sistemlerindeki SRT, 

HRT veya MLSS gibi işletme parametrelerindeki farklılıkların yanı sıra çamur floklarının 

biyolojik bileşimi ve atıksuların kimyasal bileşimindeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 

Biyolojik arıtma proseslerinde MK giderimini etkileyen önemli işletme parametreleri; 

hidrolik bekletme süresi, çamur yaşı, çözünmüş oksijen konsantrasyonu, pH ve sıcaklık’dır. 

Tablo 4.10.’da Konya AAT biyolojik arıtma prosesi işletme verilerinin 2017-2018 yılı ortalama 

değerleri verilmiştir.  

 

Tablo 4. 10. Konya AAT biyolojik arıtma prosesi 2017-2018 yılı işletme verileri ortalama 

değerleri 

MLSS (mg/L) Çözünmüş Oksijen (mg/L) SVI (L/g) Çamur Yaşı (gün) 

3600 1,2 220 10,0 

 

Clara vd., (2005a)’ne bazı organik MK’lerin çıkış suyu konsantrasyonları tesiste 

işletmede uygulanan SRT’ye bağlı fakat giriş suyu konsantrasyonundan bağımsız 

olabilmektedir. Bu nedenle atıksu arıtma tesisi tasarımında SRT temel parametredir. Örneğin, 

Clara vd., (2005a) tarafından SRT için minimum 10-15 günlük bir değer önerilmiştir. 

Mikrokirleticiler, yalnızca farklı bileşikler için belirlenen kritik bir SRT değerinde parçalanabilir. 

Örneğin, bazen SRT'deki bir artışın bazı farmasötiklerin giderimini artıracağı bildirilmiştir (Jeli'c 

vd., 2012b). Xia vd., (2012)’ne göre uygun işletme şartlarında, yeterli antibiyotik giderimi 

(>%80) için daha yüksek SRT değerleri (>30 gün) uygundur.  Ancak giderim oranı ile SRT 

arasındaki ilişki çok net değildir. Joss vd., (2005) ile Vieno vd., (2007) gibi bazı araştırmacılar, 

SRT'deki artışın etkisinin kesin olmadığını ve test edilen bileşiklere bağlı olarak önemli ölçüde 

değişiklik gösterebileceğini rapor etmişlerdir.  

Bir diğer önemli işletme parametresi olan ÇO için ise, Xue vd., (2010), çalışılan 

bileşiklerin çoğu için birinci dereceden biyolojik parçalanma sabitlerinin ÇO seviyesi ile pozitif 
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ilişkili olduğunu bildirmiştir. Sonuç olarak ÇO konsantrasyon seviyesi, genel parçalanmayı 

teşvik edici anlamda çok önemli bir etken olabilir. 

Biyolojik arıtma sırasında MK’lerin akıbetleri pH değişimlerinden etkilenebilir. Bu tür MK 

molekülleri içeren kimyasal, fiziksel veya biyolojik prosesler, pH değerine bağlı olarak özellikle 

kinetik bakımından bazı değişiklikler gösterebilir (Cirja vd., 2008).  Sıcaklık değişimlerinin 

atıksu arıtma proseslerinde mikrokirletici giderim performanslarına etkilerini inceleyen çok 

sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. 

Konya AAT akım şeması ve bu akım şemasında yer alan her bir tesisin MK giderim 

mekanizması Şekil 4.8’de verilmektedir. Konya AAT’de ızgara, kum tutucu, ön çökeltme 

havuzu, biyolojik arıtma, son çökeltme havuzuunda adsorbsiyon önemli bir MK giderim 

mekanizması ike, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ve havalandırma havuzunda (biyolojik 

arıtma prosesi) blowerlar vasıtası ile verilen havadan dolayı uçuculuk da bir diğer MK giderim 

mekanizması olarak yer alır. Bunun yanun yanında; biyolojik arıtma prosesi ve anaerobik 

çamur çürütme prosesinde biyolojik parçalanma önemli bir MK giderim mekanizmasıdır.  

Şekil 4.9’da Konya AAT ham atıksuyu, ön çökeltme, son çökeltme havuzu ve dekantör 

süzüntü suyunda MK konsantrasyonları ve Şekil 4.10’da Konya AAT ham atıksuyu ve son 

çökeltme havuzu çıkışına göre, Konya AAT’de gerçekleşen 1 yıllık ortalama verilere göre MK 

giderim verimleri sunulmuştur.   
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Şekil 4. 8. Konya AAT akım şeması ve MK giderim mekanizmaları 

 

Şekil 4. 9. Konya AAT ham atıksuyu, ön çökeltme, son çökeltme havuzu ve dekantör süzüntü 

suyunda MK konsantrasyonları (1 yıllık ortalama) 
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Şekil 4. 10. Konya AAT ham atıksuyu ve son çökeltme havuzu çıkışına göre, Konya AAT’de 

MK giderim verimleri (1 yıllık ortalama) 

 

Aktif çamur sistemlerinde, MK’lerin giderim verimliliği geniş bir aralıkta gerçekleşir 

(Verlicchi vd., 2012). Konya AAT’de incelenen 27 MK’de en düşük giderim verimi, negatif kütle 

dengesi ortaya çıkan Karbamazepin’de -%29 ile görülürken en yüksek giderim verimi %93,4 

ile oktil fenol’de gerçekleşmiştir. 

Konya AAT’de pestisit grubundan incelenen Kloropirifos, Atrazin ve Klorfenvinfos’da 

yüksek giderim verimleri elde edilmiştir.   

Konya ve ilçelerinde tarımında ot öldürücü (herbisit) olarak Atrazin, Mart, Nisan ve Mayıs 

ayında kullanılmaktadır. İnsektisit olarak; Kloropirifos ve Klorfenvinfos ise Mayıs, Haziran ve 

Temmuz aylarında yoğun olmak üzere böcek öldürmek için kullanılmaktadır.  

Konya AAT’de insektisitlerden Kloropirifos %79,2 oranında, Klorfenvinfos’da %73,8 

verimle giderilerek son çökeltme havuzundan çıkmaktadır. Herbisit olan Atrazin ise %92,1 gibi 

çok yüksek bir oranda giderilmiştir.  

AAT’lerindeki pestisitlerin/biyositlerin giderimi oldukça değişken olmakla birlikte ortalama 

olarak zayıf/yetersiz giderim verimleri (<%50) rapor edilmiştir (Campo vd., 2013; Köck-

Schulmeyer vd., 2013). Kentsel atıksularda sıklıkla tespit edilen pestisitlerin arıtım sırasındaki 

akıbetleri çok net olmamakla birlikte muhtemelen bazıları kısmen parçalanmakta bazıları ise 

kısmen çamura geçmektedir. Düşük ila orta derecede hidrofobik olmaları (-3,2 ile 3,6 arasında 

değişen log Kow değerleri) nedeniyle (Wittmer vd., 2011) çamurlarda ortalama olarak düşük 
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konsantrasyonlarda (<1’den 44 μg/kg kuru maddeye kadar) bulunurlar (Campo vd., 2013). 

Dolayısı ile sorpsiyon ile giderimin %15’in altında olması beklenmektedir. 

Konya AAT’de fitalat esterler (FE) grubundan incelenen BBP, DEHP ve DnOP’da en 

yüksek giderim verimi %89,3 ile DEHP de gerçekleşirken, DnOP %64,4 verimle giderilmiştir. 

BBP giderim verimi ise %34,1 olarak tespit edilmiştir.  

Klasik arıtma tesislerinde FE’lerin gideriminin %60-%100 aralığında değiştiği 

belirtilmiştir (Nakada vd., 2006; Xue vd., 2010; Marttinen vd., 2003; Oliver vd., 2005). Biyolojik 

arıtma ile DEHP'nin giderimi yüksek görünmekle birlikte, ana mekanizmanın çamur üzerine 

adsorplanma olduğu bulunmuştur. Konya AAT, ön çamurunda ve biyolojik fazla çamurunda da 

incelenen 27 MK arasından en yüksek MK seviyesi DEHP’de tespit edilmiştir. 

Konya AAT’de yüzey aktif maddeler grubundan incelenen oktil fenol ve nonil fenol’da 

yüksek giderim verimleri elde edilmiştir. Oktil fenol Konya AAT’de %93,4 ile en fazla 

giderilebilen MK olarak tespit edilmiştir. Nonil fenol ise %92,7 oranında oktil fenole çok yakın 

bir oranda giderilmiştir. 

Yüzey aktif maddeler kolayca biyolojik olarak parçalanabilir ve AAT’lerde oldukça iyi  

(> 95 %) giderilmektedir. Düşük uçuculuklarından dolayı genellikle biyolojik parçalanma ya da 

adsorpsiyon ile giderilirler (Knepper ve Berna, 2003). Luo vd., (2014) Nonil fenol için %22-%99 

arasında, Oktil fenol için %0-%97 arasında çok geniş bir giderim aralığı vermektedir. 

Konya AAT’de PAH grubundan incelenen 8 MK, Naftalin ve Antrasen hariç olmak üzere 

en düşük giderimin elde edildiği gruptur. Konya AAT’de Naftalin %91,5 verimle giderilirken, 

Antrasen %66,1 verimle giderilmiştir. Naftalin gideriminde adsorpsiyon yanında uçuculuk 

özelliğinden dolayı havalandırma havuzlarında kısmen sıyrılarakda uzaklaşabilmektedir. Diğer 

PAH grubu MK’leri olan Benzo[b] fluoranten, Benzo[k] fluoranten, Benzo(a) piren, 

Indeno[1,2,3-cd] piren ve Fluoranten’de <%40 verim elde edilmiştir. Benzo [g,h,i] perilen’de ise 

negatif verim (-%3,4) elde edilerek AAT çıkışındaki konsantrasyonu artmıştır. 

PAH’lar ile ilgili literatür incelendiğinde; birincil arıtım sırasındaki PAH giderimi (% 30-60) 

bu yüzden oldukça önemlidir ve askıda katı maddelerin giderimi ile ilişkilendirilmektedir 

(Fatone vd., 2011). Konya AAT’de Antrasen ve Naftalin hariç olmak üzere gerçekleşen <%40 

giderim verimi literatür ile uyumlu görülmektedir. 

Biyolojik arıtımda, kalan PAH'lar; aktif çamur partiküllerine olan güçlü çekicilikleri nedeni 

ile çoğunlukla çamur üzerine adsorpsiyon yoluyla giderilir. Biyolojik parçalanma ve uçuculuk 

önemli giderim mekanizmaları (<% 2) olarak değerlendirilmemektedir. Bununla beraber, diğer 

molekül ağırlığı yüksek PAH bileşiklerine (KAW < 2x10-3) kıyasla naftalin; nispi uçuculuğundan 

(2x10-2 KAW değeri ile) dolayı havalandırma sırasında sıyırma/sıyrılma ile kısmen (% 5-20’ye 

kadar) giderilmektedir (Fatone vd., 2011; Manoli ve Samara, 2008; Sander, 1999).  
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AAT’lerindeki toplam PAH giderimi oldukça değişkenlik göstermekle birlikte bileşiğe bağlı 

olarak ortalama %60 ile %90 ve üstü olacak şekilde saptanmaktadır. Aynı zamanda en toksik 

olan, yüksek molekül ağırlıklı PAH’lar genellikle %80’nin üzerinde giderilmektedir (Fatone vd., 

2011; Gardner vd., 2013). Çoğu AAT’nde, USEPA tarafından öncelikli listeye alınan 16 PAH 

bileşiğinin toplamının %70’nin üzerinde azaltıldığı rapor edilmiştir (Fatone vd., 2011). 

İngiltere ve İtalya AAT’lerinin çıkış sularındaki PAH konsantrasyonları; molekül ağırlığı 

yüksek olan benzo[a]piren, benzo[b] fluoranten, benzo[k] fluoranten, benzo[g,h,i]perilen, 

indeno[1,2,3-cd]piren ve antrasen bileşikleri için 1-3 ng/L arasında değişmekte iken daha hafif 

bileşikler olan naftalin, asenaften, fluoren, fenantren, fluoranten ve piren için 10-50 ng/L 

arasında değişmektedir. 16 PAH bileşiğinin toplam konsantrasyon değeri 200 ng/L’nin altında 

rapor edilmiştir (Fatone vd., 2011; Gardner vd., 2012). Nihai çıkış sularında PAH’lar çoğunlukla 

(> % 50) çözünmüş fazla bulunmaktadır (Fatone vd., 2011). 

Konya AAT’de izlenen 8 PAH’ın toplam konsantarasyonu ise AAT çıkışında 1 yıllık 

ortalama verilere göre 387,7 ng/L olarak tespit edilmiştir. Naftalin hariç olmak üzere diğer 7 

PAH’ın toplamı ise 194,1 ng/L dir. 

Çıkış sularında çok düşük konsantrasyon değerlerinde bulunmalarına rağmen çoğu PAH 

bileşiği hala yüzey suları kapsamında kendileri için belirlenmiş yıllık ortalama Avrupa Çevre 

Kalite Standartlarının (ÇKS) üzerindedir. ÇKS değerleri; en düşük 0,17 ng/L ile benzo[a]piren 

ve en yüksek 6,3 ng/L ile fluoranten için olmak üzere diğer bileşikler için de bu değerler 

arasında değişmektedir (EC, 2013). Bu nedenle, PAH'lar; çıkış sularının düşük seviyelerde 

seyreltildiği (<10 kez) durumlarda çevre için risk oluşturabilir. AAT deşarjlarının yapıldığı 

yerlere yakın olan göllerde, PAH’lardan kaynaklı sediment kirliliği de rapor edilmiştir (Poté vd., 

2008). 

Konya AAT’de VOC grubundan incelenen 3 MK, Diklorometan, Benzen ve 1.2-

dikloroetan en düşük seviyede rastlanılan ve çoğu kez numunelerde tespit edilemeyen gruptur.  

Konya AAT’dean alınan 14 su numunesinin hiç birinde LOD (0,06 ng/L) değerinin 

üzerinde diklorometan tespit edilmemiştir. Benzen sadece bir numunede 37,6 ng/L olarak LOD 

(14,40 ng/L) üzerinde görülmüş ve 1,2-dikloroetan ise sadece 2 numunede 598 ng/L ve 518 

ng/L olarak LOD (46,80 ng/L) değerinin üzerinde tespit edilmiştir. Şekil 4.9’da tespit edilen 

VOC konsantrasyonları verilmiş, Şekil 4.10’da ise VOC grubu için giderim verimi 

hesaplanmamıştır. 

VOC grubu MK’leri ile ilgili literatür incelendiğinde aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Klasik 

arıtımlar sırasında aromatik hidrokarbonların giderim verimleri yüksektir (genellikle %70’in 

üzerinde). Bu giderim verimlerinin yaklaşık %50’si ön arıtım ve ön çöktürme sırasında, %50’si 

de biyolojik arıtım esnasında gerçekleşir. Çıkış sularında sadece toluen ciddi konsantrasyon 

seviyelerinde (0,5-2,7 μg/L) saptanmıştır. Düşük uçuculuğundan dolayı O-ksilen en dirençli 



 

170 

 

aromatik VOC (%0-70 giderim) olarak saptanmıştır (Fatone vd., 2011). Uçuculuk (Ön 

arıtımdaki yüzey buharlaşması/uçuculuğu ve havalandırma sırasında sıyırma/sıyrılma); 

muhtemelen aromatik VOC’ler için temel giderim mekanizmasıdır (Byrns, 2001) fakat biyolojik 

parçalanma da giderim anlamında önemli bir rol oynamaktadır (Mozo vd., 2012; Yang vd., 

2014). Uçuculuk; atıksu sıcaklığından etkilenmekle birlikte yaz döneminde daha yüksek 

oranlarda gerçekleşmektedir (Oskouie vd., 2008).  

Klorlu/klorlanmış VOC’ler de kentsel AAT çıkış sularında ng/L ile μg/L arasında değişen 

konsantrasyonlarda saptanmaktadır. Örnek vermek gerekirse; kloroform ve dikloroasetonitril 

(200-800 ng/L), dibromoklorametan, diklorometan (DCM), triklorometan (TCM), 

tetrakloroetilen (PCE) ve trikloroetilen (TCE) (20-350 ng/L) (Antoniou vd., 2006; Martin Ruel 

vd., 2011).  

Konya AAT ham atıksularında, ön çökeltme havuzu ve son çökeltme havuzu 

çıkışlarında izlenen ve atıksularda tespit edilen Diklofenak ve Karbamazepin’in 1 yıllık ortalama 

konsantrasyonları Şekil 4.6’da verilmiştir. Araştırmada ilaç etken maddelerden Diklofenak ve 

Karbamazepin Konya AAT’de tespit edilen ve arıtma kademelerinde görülen MK’ler iken, proje 

önerisinde yer alan MK’lerden olan 17β-Estradiol ve 17α-Ethinylestradiol hiç tespit edilemeyen 

gruptur. 

Diklofenak ve Karbamazepin’in Konya AAT’de giderim verimlerinde değerlendirilmiş, 

17β-Estradiol ve 17α-Ethinylestradiol ham atıksu ve çeşitli arıtma kademelerinde LOQ 

değerlerinin altında olduğundan giderim verimlerinde değerlendirilmemiştir. Konya AAT’de 

Diklofenak %17,4 verimle giderilirken, Karbamazepin için -%29 ile negatif  kütle dengesi ortaya 

çıkmış ve Konya AAT’de 1 yıllık ortalama veri ile 286,2 ng/L seviyesinde ham atıksuda 

bulunurken, arıtma sonrası son çökeltme havuzundan 369,1 ng/L ile deşarj edilmiştir. 

Literatürde ilaç etken maddelerin biyolojik arıtma proseslerinde giderimi ile ilgili çok 

sayıda araştırma mevcuttur ve diklofenak ise en çok çalışılan ilaç etken maddelerden biridir. 

İlaç etken maddelerin AAT’lerinde giderimi ile ilgili araştırmalar incelendiğinde aşağıdaki 

bulgulara ulaşılmıştır. Karbamazepin gibi bazı MK'ler için negatif kütle dengeleri tespit edilen 

araştırmalar olduğu gibi pozitif değerler verilen araştırmalarda bulunmaktadır. 

Çözünmüş ve sorbe edilmiş konsantrasyonları aerobik reaktör deneyleri süresince 

artan Karbamazepin gibi bazı MK'ler için negatif kütle dengelerini de ortaya koymuştur (Blair 

vd., 2015).  Bazı MK'lerin dışkı parçacıkları içine alınabileceği ve daha sonra dışkının 

mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla sıvı faza salınabileceği iddia edilmiştir (Gobel 

vd., 2007). Konya AAT’de giriş konsantrasyonuna göre çıkışda seviyesi önemli miktarda artan 

tek kirletici Karbamazepin’dir. Karbamazepin giderim verimi -%29 olarak hesaplanmıştır. 

Bir diğer farmasötik olan diklofenak için, kullanılan çamurun biyolojik bileşimine göre %0 

ile %70 arasında değişen giderim verimleri bildirilmiştir (Clara vd., 2005b; Bernhard vd., 2006; 
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De Wever vd., 2007; Kimura vd., 2007; Radjenovic vd., 2009). Konya AAT’de ise diklofenak 

giderim verimi %17,4 olarak gerçekleşmiştir. Diklofenak, hem aerobik hem de anaerobik 

koşullar altında dirençli olarak gözlenmiştir (Lahti ve Oikari, 2011). ÇO konsantrasyonu ne 

olursa olsun karbamazepin, diazepam, sülfametaksazol ve trimethoprim gibi bazı diğer 

bileşikler de biyolojik parçalanmaya karşı yüksek direnç göstermiştir (Sua'rez vd., 2010). 

Kruglova ve diğ. (2014), nitrifikasyonlu aktif çamur kullanılan ve 12 oC'de işletilen gerçek 

ölçekli bir AAT ve laboratuar ölçekli bir ardışık kesikli reaktörde üç farmasötik maddenin 

giderimini incelemiştir. Bu sıcaklık değerinde, Karbamazepin’in biyolojik olarak parçalanma 

göstermediği, ibuprofenin ise neredeyse tamamen giderildiği (%99'a kadar) ve diklofenak’ın 

ise yüksek konsantrasyonlu dalgalanmalar gösterdiği ortaya konulmuştur. 

Konya AAT’de negatif giderim verimi elde edilen Karbamazepin’den başka bir diğer MK 

ise Ni’dir. Ni için ham atıksuda 1 yıllık ortalama konsantrasyon 17840,9 ng/L iken çıkış suyunda 

23020,5 ng/L olarak tespit edilmiştir. Bu durumda Ni giderim verimi negatif olmak üzere -%29 

olarak sonuçlanmıştır. Atıksu arıtma tesislerinde kimyasal fosfor giderimi amacı ile FeCl3 

yaygın olarak kullanılan bir kimyasal maddedir ve bileşiminde max. 60 mg/kg Ni içermektedir. 

Literatürde AAT çıkışlarında ölçülen yüksek Ni seviyeleri tesislerdeki kimyasal fosfor giderimi 

ile ilişkilendirilmektedir.  

4.2.2 Ereğli Atıksu Arıtma Tesisi 

Stabilizasyon havuzları Dünya’da ve ülkemizde yaygın kullanılan atıksu arıtma 

alternatiflerinden biridir.  

Ülkemizde 29 adet stabilizasyon havuzu inşa edilmiş ve bunlardan 17’si halen 

işletmededir. Arazinin geniş ve ucuz olduğu sıcak ve ılıman iklimlerde tercih edilen 

stabilizasyon havuzları ülkemizde en çok Konya ve Şanlıurfa ilinde bulunmaktadır. Konya ili ve 

ilçelerinde toplam yedi adet stabilizasyon havuzu prosesli AAT bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar stabilizasyon havuzlarında organik mikrokirleticilerin giderilmesine ilişkin 

sadece dokuz çalışma bulunmaktadır. Stabilizasyon havuzlarının dünyadaki kullanım 

yaygınlığı göz önünde bulundurulduğunda bu konuda önemli bir bilgi eksikliği olduğu ortadadır.  

Stabilizasyon havuzlarında organik mikrokirletici giderimi genellikle arıtma prosesinin ilk 

aşamalarında (anaerobik veya fakültatif havuzlarda) meydana gelir ve daha yüksek HRT'ler 

daha yüksek kirletici giderimleri ile sonuçlanır (Hijosa-Valsero vd., 2010b; Li vd., 2013).   

Giderim; artan havuz sayıları ile oluşan daha karmaşık sistemlerde ya da yapay sulak alan gibi 

stabilizasyon havuzları sonrasına inşa edilmiş bir biyolojik proses ile gelişme eğilimindedir 

(Garcia-Rodríguez vd., 2014). 

Stabilizasyon havuzlarında incelenen MK giderimlerinin klasik prosesler ile aynı veya 

daha iyi olduğu ve giderim performansının <%30’dan (karbamazepin, gemfibrozil ve 
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propranolol gibi dirençli bileşikleri için) >%95’e (kafein, ibuprofen, parasetamol ve metil 

dihidrojasmonat gibi kolay giderilen bileşikler için) kadar oldukça değişken olduğu bildirilmiştir. 

Genel olarak, klasik arıtma proseslerinde giderimi zor olan dirençli (örn; karbamazepin) 

bileşiklerin çoğu, stabilizasyon havuzlarında da düşük verimle giderilirken, klasik arıtma 

proseslerinde kolay giderilen (örn; kafein, parasetamol) bileşikler, stabilizasyon havuzlarında 

da kolayca giderilebilmektedir. 

Mikrokirleticilerin stabilizasyon havuzları gibi biyolojik proseslerde parçalanmasının, 

anaerobik ortam şartlarına kıyasla aerobik ortam şartlarında daha hızlı olduğu rapor edilmiştir 

(Garcia-Rodríguez vd., 2014; Hijosa-Valsero vd., 2010b; Jasper vd., 2014). 

 Proje kapsamında araştırılan MK’lerin stabilizasyon havuzlarında giderimi konusunda 

yapılan araştırmalar çok sınırlıdır ve Tablo 4.11’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 4. 11. Stabilizasyon havuzlarında MK giderim verimleri 

Bileşik 
Ortalama Giderim 

Verimi (%) 
Kaynak 

Diklofenak 65-90 
Hijosa-Valsero vd., (2010b); Matamoros vd., 

(2016b); Ying  vd., (2009) 

Karbamazepin 6-29 
Camacho-Munoz  vd., (2012); Matamoros  

vd., (2016b); Ying  vd., (2009) 

17β  Estradiol (E2) 42-62 Pessoa  vd., (2014); Qiang  vd.,  (2013) 

Estriol (E3) 26-77 Coleman  vd.,  (2010); Qiang  vd., (2013) 

4-Nonilfenol (NP) 75 Qiang  vd.,  (2013) 

 

Proje kapsamında incelenen Ereğli AAT, 18 gün hidrolik alıkonma süreli anaerobik 

stabilizasyon havuzu, 20’şer gün bekleme süreli seri bağlı 2 adet fakültatif stabilizasyon 

havuzu olmak üzere toplam 58 gün hidrolik bekleme süresi olan bir tesistir. Tesiste atıksular 

stabilizasyon havuzlarına verilmeden önce bir kaba/ince ızgaradan geçmektedir. Ham atıksu 

numunesi ızgara sonrası alınmıştır. Fakültatif stabilizasyon havuzunu temsil eden numune ise 

seri bağlı olan 2. stabilizasyon havuzunun çıkışından alınmıştır. Şekil 4.11’de Ereğli AAT akım 

şeması ve numune alma noktaları gösterilmiştir. 
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Şekil 4. 11. Ereğli AAT akım şeması ve numune alma noktaları 

 

Stabilizasyon havuzlarında rapor edilen başlıca organik madde giderim mekanizmaları; 

alglerin veya bazı su bitkilerinin mevcudiyeti ile arttırılabilen prosesler olan fotodegradasyon 

(ışıl bozunum), biyolojik parçalanma ve sorpsiyondur. Şekil 4.12’de Ereğli AAT’de anaerobik-

fakültatif stabilizasyon havuzlarında gerçekleşen MK giderim mekanizmaları verilmiştir. 

Şekil 4.13’te Ereğli AAT’de incelenen MK’lerin ham atıksuda, anaerobik havuz 

çıkışında ve stabilizasyon havuzu çıkışındaki konsantrasyonları verilmiştir. Ereğli AAT’de ham 

atıksuda ve arıtılmış atıksuda en yüksek seviyede olan MK’ler sırası ile DEHP, Nonil fenol, 

Naftalin, Diklofenak ve Karbamazepindir. 

 

Şekil 4. 12. Ereğli AAT (Anaerobik-Fakültatif stabilizasyon havuzu) MK giderim mekanizmaları 
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Şekil 4.14’te verilen MK giderim verimleri incelendiğinde; en yüksek MK giderim verimi 

%83,8 Atrazin’de gerçekleşmiştir. Sırası ile >%50 giderim elde edilen MK’ler ise Naftalin 

%74,1, Dikolofenak %71,9, DnOP %69,4 ve Oktil Fenol %52,5 dir. PAH grubu MK’lerinden 

olan Benzo[b] fluoranten, Benzo[k] fluoranten, Benzo(a) piren, Benzo[g,h,i] perilen ve 

Karbamazepin de ise %0 ile -%11,5 aralığında negatif kütle dengesi tespit edilmiştir. Bu 

parametreler için ham atıksudaki değerler fakültatif havuz çıkışında %0-11,5 artmıştır.  

Diklofenak, fotodegrasyon ile kolayca bozunduğu için (Andreozzi vd., 2003; Packer vd., 

2003), diklofenağın stabilizasyon havuzlarında kısmi olarak gideriminin ışıl parçalanmadan 

kaynaklanması muhtemeldir. Bununla birlikte, bazı durumlarda kimyasal yapı ile giderim 

arasında açık bir ilişki yoktur. HRT değerinin Karbamazepin gibi yüksek yarılanma ömrüne 

sahip ve genelde çok az giderilen veya hiç giderilemeyen bileşiklerin giderim verimini 

etkilemediği görülürken, orta yarılanma ömrüne (10 ila 20 saat arasında) sahip bileşikler için 

elde edilen parçalanma yüzdesi üzerinde rol oynadığı görülmektedir (Gros vd., 2010). Bununla 

beraber, HRT; kentsel atıksu arıtma tesisindeki bazı çok dirençli kirletici bileşiklerin giderimini 

sağlayacak kadar arttırılamaz.  

Ereğli AAT’de ağır metal giderimleri %6-35 arasında gerçekleşerek çalışan üç AAT 

arasında en yüksek ağır metal giderimi gerçekleşen tesis olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 4. 13. Ereğli AAT ham atıksuyu, anaerobik ve fakültatif stabilizasyon havuzu çıkış 

suyunda MK konsantrasyonları (1 yıllık ortalama) 
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Şekil 4. 14. Ereğli AAT ham atıksuyu ve fakültatif stabilizasyon havuzu çıkış suyuna göre, 

Ereğli AAT’de MK giderim verimleri (1 yıllık ortalama) 

4.2.3 Zincirlikuyu Atıksu Arıtma Tesisi 

Yapay sulak alan (YSA) tesisi tasarımında önemli parametreler; su derinliği, HRT, bitki 

örtüsü türü, sıcaklık (mevsimsel) ve YSA yatak malzemesidir (Verlicchi ve Zambello, 2014; 

Zhang vd., 2014).  

Ülkemizde küçük yerleşim yerlerinde düşük ilk yatırım ve işletme maliyeti avantajından 

dolayı yaygın olarak inşa edilen YSA tesislerinde bazı projelendirme, inşaat ve işletme 

sorunları yaşanmış olsa da YSA lar küçük yerleşim yerleri için önemli bir arıtma alternatif olarak 

değerlendirilmelidir. Ülkemizde halen işletmede olan 155 adet yapay sulak tesisi mevcuttur 

(TÜRAAT, 2016). Ülkemizde uygulanan YSA’ların neredeyse tamamı yatay yüzeyaltı akışlı 

YSA tipidir.  

Yatay yüzeyaltı akışlı YSA’lar için yüksek giderim oranları tespit edilmiştir (Imfeld vd., 

2009; Bhatia ve Goyal, 2014; Y.Li vd., 2014; Berglund vd., 2014; Diaz-Cruz ve Barcelo, 2015). 

YSA’lar; diklofenak, metformin, karbamazepin, triklosan, trimetoprim, klaritromisin, eritromisin, 

sülfametaksazol, estron, 17β estradiol, 17α etinilestradiol ve benzotriazol içeren evsel/kentsel 

atıksulardan MK gideriminde potansiyele sahiptir. Diklofenak en çok çalışılan MK olmakla 

beraber, YSA’ların MK giderimi ile ilgili yayınlanmış çalışmaların yaklaşık olarak %70’i 

diklofenak ile ilgilidir. Diğer çalışılan bileşikler ise karbamazepin, triklosan, trimetoprim ve 

sülfametaksazoldur.  
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Bitki örtüsü varlığı, bitki türleri ve sıcaklık gibi diğer faktörler de bileşiklerin giderilmesinde 

etkilidir.  Örneğin E1, E2 ve EE2 giderimi kış aylarına kıyasla yazın artmaktadır. Diğer taraftan 

klaritromisin ve eritromisin giderimi, bitki örtüsü özellikle Iris Tectorum (püsküllü kamış) 

varlığında artmaktadır. Triklosan giderimi ise yüksek sıcaklıklarda ve Phragmites austrails 

(kamış) varlığında artmaktadır.  

Zincirlikuyu YSA’da ham atıksular öncelikle 4 gözlü foseptikte belli bir bekleme süresi 

sonunda ksımen organik madde ve öenmli miktarda AKM giderimi gerçekleştirildikten sonra 

YSA’ya cazibeli olarak iletilmektedir. Şekil 4.15’te Zincirlikuyu AAT akım şeması ve numune 

alma noktaları verilmiştir. Foseptiğin MK giderim verimi üzerine etkisi vardır ve proje 

kapsamında foseptik sonrası MK giderimi de izlenmiştir.  

Şekil 4.16’da Yapay sulak alanlarda gerçekleşen MK giderim mekanizmaları verilmiştir. 

Şekil 4.17’de ise Zincirlikuyu AAT ham atıksuyu, fosseptik çıkışı ve YSA çıkışında tespit edilen 

MK konsantrasyonları verilmiştir.     

 

Şekil 4. 15. Zincirlikuyu AAT akım şeması ve numune alma noktaları  

 

 

Şekil 4. 16. Zincirlikuyu AAT (Yapay sulak alan) MK giderim mekanizmaları 
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Şekil 4.18’de verilen Zincirlikuyu AAT’de MK giderim verimlerine göre; en yüksek giderim 

verimi görülen 4 MK’nin oranları birbirine çok yakındır ve %73,7 ile Kloropirifos, %72,1 ile 

DEHP, %71,4 ile Naftalin ve %69,9 ile Atrazin giderilmiştir. Diğer MK’ler ise %0-30 rasında 

giderilirken, negatif kütle dengesi görülen ve çıkış suyunda konsantrasyonları artan MK’ler 

Nonil fenol, BBP, DnOP ve Hg’dır. Bunlardan özellikle nonil fenol, atıksuda 814 ng/L iken çıkış 

suyunda 1819 ng/L değerine yükselmiştir. Bu durumda nonil fenol için  -%123,2 olarak bir artış 

söz konusudur. Literatürde YSA’larda MK giderimi konusunda yapılan araştırmalar çok sınırlı 

olup, yüzey aktif maddelerin YSA’larda giderimi konsunda da çok az bir bulgu mevcuttur. Nonil 

fenol konsantrasyonundaki bu artışa ilişkin literatür incelendiğinde; bu durum, anaerobik 

koşullar altında öncü oluşumlar olan nonilfenol etoksilatların biyolojik olarak parçalanması ile 

birlikte ana bileşiğe (nonil fenol) dönüşmesi ile açıklanmaktadır. 

 

 

Şekil 4. 17. Zincirlikuyu AAT ham atıksuyu, fosseptik çıkışı ve YSA çıkışında MK 

konsantrasyonları (1 yıllık ortalama) 
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Şekil 4. 18. Zincirlikuyu AAT ham atıksuyu ve YSA çıkış suyuna göre, Zincirlikuyu AAT’de MK 

giderim verimleri (1 yıllık ortalama) 

 

MK gideriminde etkili olabilecek farklı parametreler içerisinde, yapay sulak alan tasarımı 

ve konfigürasyonu; kirleticilerin gideriminde çok daha önemli bir etkiye neden olabilir. Örneğin, 

nonilfenol giderim verimleri; yapay sulak alanların tasarımı nedeni ile negatif değerler ile pozitif 

değerler (%88’e kadar) arasında değişebilir (Papaevangelou vd., 2016). En yüksek giderim 

verimi; aerobik şartların hâkim olduğu dikey yüzeyaltı akışlı yapay sulak alanlarda görülmüştür. 

Bununla beraber hem bitkili hem de bitkisiz yatay yüzeyaltı akışlı yapay sulak alan 

sistemlerinde çoğu durumda çıkış konsantrasyon değerleri; giriş konsantrasyon değerlerinden 

daha fazla çıkmaktadır. Bu durum; anaerobik koşullar altında öncü oluşumlar olan nonilfenol 

etoksilatların biyolojik olarak parçalanması ile birlikte ana bileşiğe dönüşmesi ile açıklanabilir. 

Bunun yanında, diğer bir çalışma ise nonilfenol gideriminde mevsimin ciddi etkisinin 

olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçlar; aynı yüzeyaltı yapay sulak alan sistemi için kış ve yaz 

mevsimlerinde çok farklı giderim verimleri elde edildiğini rapor etmektedir. Giderim verimi yazın 

%80’lere kadar artarken kışın ise %25 seviyelerinde kalmıştır. Kışın düşük giderim verimlerinin 

gözlenmesi; mikrobiyal aktiviteyi engelleyebilen daha soğuk sıcaklıklar nedeni ile gerçekleşmiş 

olabilir (Qiang vd., 2013). 

YSA’larda bitki seçimi de bir diğer önemli konudur. Typha latifolia (hasır otu) ekili olan 

dikey yüzeyaltı akışlı yapay sulak alanlarda nonilfenol giderimi en yüksek seviyelere (%87,5) 

çıkarken; Phragmites australis (kargı) ekili olan aynı tip tesislerde aynı bileşik için negatif 

giderim verimleri saptanmaktadır (Papaevangelou vd., 2016). Zincirlikuyu YSA’da kullanılan 
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bitki Phragmites australis’dir ve nonilfenol için tespit ettiğimiz negatif giderim verimlerinin diğer 

bir muhtemel sebebidir. 

YSA’larda ilaç etken maddelerin giderimi konusunda yapılan araştırmalar 

incelendiğinmde ise; bir veya iki çalışma haricinde diklofenak, karbamezapin ve 

sülfametaksazol’ün YSA’larda tespit edilen giderim verimleri düşüktür. Örneğin, yatay 

yüzeyaltı akışlı yapay sulak alanda karbamazepinin gideriminin %88’den fazla olması bu 

farmasötiğin biyolojik parçalanırlığının düşük olması sebebiyle dikkat çekmektedir. (Garcia-

Rodriguez vd., 2014).  Karbamazepinin giderim mekanizması henüz aydınlatılabilmiş değildir 

ancak Garcia-Rodriguez vd., (2014) giderim verimi ile YSA’daki alıkonma süresi arasında bir 

ilişki tanımlamıştır.  Dikey akış, yüksek sıcaklık, bitki örtüsü varlığı gibi birkaç parametre de bu 

üç bileşiğin gideriminde az miktarda da olsa pozitif etki yapmıştır.  Sonuç olarak bu üç bileşiğin 

YSA’larda kısmen giderildiği düşünülmektedir.  

Karbamazepin; Konya AAT’de -%29 negatif giderim verimi ile sonuçlarken, Ereğli 

AAT’de -%3,7 değerine ulaşmıştır. İncelenen üç farklı AAT prosesi içerisinde tek pozitif 

Karbamazepin giderimi Zincirlikuyu YSA’da %23,6 ile gerçekleşmiştir. Zincirlikuyu YSA’da ağır 

metal giderim verimleri Cd için %17,5, Pb için %11,9, Ni için %1,5 olarak çok düşük seviyelerde 

gerçekleşmiştir. Hg ise -%4,8 olarak negatif yönde tespit edilmiştir.  

4.2.4 Atıksu Geri Kazanım Tesisi (Mor Şebeke) 

Konya AAT içerisinde bulunan ve 3600 m3/gün kapasiteli atıksu geri kazanım tesisi 2012 

yılında işletmeye alınmış ve ön klorlama, çok katmanlı kum filtresi, UV dezenfeksiyon ve son 

klorlama ünitelerinden oluşmaktadır. 

Paredes vd., (2018), AAT çıkış sularında sıklıkla tespit edilen 18 organik mikrokirleticinin 

AAT’lerindeki UV dezenfeksiyonu sırasındaki fototransformasyonu incelenmiştir. Bu 

kapsamda; işletme koşullarının (UV dozu, sıcaklık ve su matrisi) MK'lerin azaltılması ve 

dezenfeksiyon etkinliği üzerindeki etkisini araştırmak için laboratuvar ölçekli bir UV reaktörü 

kullanılmıştır. MK’lerin kimyasal özellikleri ve çıkış sularının kalitesi; bu bileşiklerin 

fototransformansyonlarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Elde edilen sonuçlar, sadece 

sülfametaksazol ve diklofenak gibi UV ışınına karşı hassas bileşiklerin giderildiğini ortaya 

koymaktadır. Bu sebeple, UV arıtımı; MK’leri UV ışını yardımı ile dönüştürebilme anlamında 

etkili bir teknoloji olmasına rağmen dezenfeksiyon için tipik olarak uygulanan UV dozları (10-

50 mJ/cm2), MK’lerin giderimi için yeterli değildir.  

UV prosesi ile MK giderim verimleri yayınlar arasında da farklılık göstermektedir. Örnek 

vermek gerekirse; De la Cruz vd. (2012) uygulanan 10 dakikalık UV ışınımı (254 nm) sonrası 

AAT ikincil çıkış sularında diklofenağın tamamen giderildiğini ortaya koyarken, Pablos vd. 
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(2013) aynı maruz kalma süresi ve dalga boyunda çalışmalarına rağmen % 25’in altında 

giderim verimi elde etmiştir. Bu tutarsızlık, deneysel koşulların MK'lerin fotolizi üzerinde güçlü 

bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

Konya AAT’de mor şebeke tesisinde mevcut olan UV sisteminin UV dozu net olarak 

bilinmemektedir. Uygulanan UV dozunun yeterli olmadığı ve MK gideriminde etkin olmadığı 

belirlenmiştir. Bu yüzden, MK’lerin UV sistemleri ile giderimlerinin arttırılabilmesi için 

AAT’lerinde küçük modifikasyonlar (Yeterli UV dozunun uygulanması, katalizörlerin (örneğin 

H2O2) kullanılması) uygulanmalıdır. Mor şebeke tesisinde bulunan çok katmanlı basınçlı kum 

filtresinin MK giderimi etkileri bulgular içinde en göze çarpanlardan biridir. Konya AAT’de 

bulunan mor şebeke tesisi Nisan-Eylül ayı dönemlerinde yeşil alan sulama suyuna ihtiyaç 

olduğu yaz aylarında çalıştırılmaktadır. Kış aylarında ise tesis işletmede değildir. Bu proje 

kapsamında da mor şebeke tesisi ve pilot ölçekli tesisten Ocak-Mart aylarında numune 

alınamamıştır. Kasım, Aralık ve Nisan aylarında sadece pilot ölçekli tesisi besleyebilmek için 

kum filtresi kısa bir süreliğine çalıştırılmış ve kapatılmıştır. Mor şebeke tesisinden numune 

alma noktaları Şekil 4.19’da verilmektedir.   

Şekil 4.20’de Mor Şebeke MK giderim mekanizmaları verilmektedir. Kum filtresinde MK 

gideriminde etkin olan mekanizmalar sorpsiyon ve filtrasyondur. Dolayısı ile kum filtresi uzun 

süre işletilmediği dönemlerde filtre yatak malzemesi üzerinde tutunan askıda katı maddeler ve 

kolloidlerdeki MK’lerin filtre işletmeye alındığında çıkışa geçebildiği düşünülmektedir.  

 

 

 

Şekil 4. 19. Mor Şebeke akım şeması ve MK izleme noktaları 
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Şekil 4. 20. Mor Şebeke MK giderim mekanizmaları 

 

Şekil 4.21’de Konya AAT son çökeltme havuzu-kum filtresi üniteleri arasında MK giderim 

verimleri verilmiştir. Kum filtresi çıkışında pestisitlerin (Kloropirifos, atrazin ve klorfenvinfos), 

BBP, DEHP, antrasen ve kadmiyumun arttığı tespit edilmiştir. Kum filtrelerinden geçen 

atıksuda MK seviyelerinin arttığına ilişkin bazı araştırma sonuçları da bulunmaktadır. Mor 

şebeke tesisinden kum filtresi sonrası uygulanan UV dezenfeksiyonu ve ardından klor ile 

dezenfeksiyon sonrası, geri kazanılmış su deposuna alınan atıksu 22 km’lik mor şebeke 

sulama şebekesi ile yeşil alanlara sulama amacıyla iletilmektedir. Proje kapsamında 1500 

m3/gün kapasiteli geri kazanılmış su deposundan da her numune alma döneminde numune 

alınmıştır. Burada, alınan numunenin UV çıkışında alınan numune ile korelasyon göstermesi 

beklenmemelidir. Çünkü sulama suyu ihtiyacına göre depo işletilmektedir ve numune alma 

döneminde alınan su, mevsimine göre birkaç haftalık hatta aylık su numunesi dahi olabilir.  

 

Geri kazanılmış su deposundan sonra, son sulama noktasında alınan numnelerde 

yapılan MK izlemesi sonuçlarına göre Şekil 4.22’de Konya AAT son çökeltme çıkış suyunun 

mor şebeke tesisinde arıtlması ile ulaşılan MK giderim verimleri bulunmaktadır. Buna göre; 

Mor Şebeke tesisinde en yüksek giderim verimi elde edilen MK’ler sırası ile Naftalin, 

Kloropirifos, Benzo [g,h,i] perilen, oktil fenol ve DEHP olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, 

kum filtresi sonrası artan antrasen konsntrasyonun, mor şebeke sulama noktasında da arttığı 

ve son çökeltme havuzu çıkış konsantrastyonundan itibaren -%150,7 değerine ulaştığı tespit 

edilmiştir. 

Şekil 4.23’te verilen Konya AAT ham atıksuyu ile mor şebeke tesisi sulama noktasında 

alınan numunelerde MK giderim verimleri sunulmuştur. Genel olarak bakıldığında Konya ham 

atıksuyunda bulunan MK’lerin özellikle Kloropirifos, Atrazin, DEHP, Oktil fenol, Nonil fenol ve 

Naftalinin %80’den fazla giderildiği görülmektedir. Naftalin hariç olmak üzere, PAH grubu 
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MK’lerinde düşük (<%50) giderim elde edilirken, Karbamazepin (-%25,5) ve Nikel (-%20,8) ’de 

negatif verim eldilmiştir. 

Karbamazepin ve Nikel, Konya AAT’de biyolojik arıtma prosesi sonrası son çökeltme 

havuzu çıkışında da her ikisi içinde -%29,0 negatif verimile tesisten artarak çıkmıştır. Son 

çkletme havuzu sonrası uygulanan klorlama, kum filteresi ve UV dezenfeskiyon proseslerinin 

Karbamazepin ve Nikel giderimlerine etkisi çok az olmuş, -%29 olan giderim verimini sırası ile 

-%25,5 ve -%20,8 ‘a yükseltebilmiştir.  

 

Şekil 4. 21. Konya AAT son çökeltme havuzu-kum filtresi üniteleri arasında MK giderim 

verimleri 
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Şekil 4. 22. Konya AAT son çökeltme havuzu-mor şebeke arasında MK giderim verimleri 

 

 

Şekil 4. 23. Konya AAT ham atıksu-mor şebeke arasında MK giderim verimleri 
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4.2.5 Pilot Ölçekli UF, NF, RO Tesisi   

Membran prosesler; düşük molekül ağırlığına sahip organik kirleticilerin yüksek giderim 

verimi, mükemmel çıkış suyu kalitesi, modülerite ve diğer sistemler ile entegre olabilme 

özelliklerinden dolayı büyük ilgi görmektedir (Kim vd., 2008; Lee vd., 2008). Avantajlarının 

yanındaki başlıca dezavantaj; filtrasyon proseslerinin temel olarak kirleticileri parçalamak için 

değil konsantre hale getirilmesi için tasarlanmış olması ve bu atık yığınlarının bertaraf edilmesi 

ihtiyacıdır. Bununla beraber eğer ilaç etken maddeler parçalanmaz ise, süzüntü geri 

kazanımının artması ile membranların süzüntü tarafındaki çözünen madde konsantrasyonu 

artar ve sonuç olarak genel performans beklenildiği kadar yüksek olamayabilir (Kim vd., 2008). 

Membranların yüzeyinde oluşan kirlenme, membranın giderim verimini önemli ölçüde 

azaltmaktadır. Kirlenmenin önüne geçebilmek için düzenli aralıklarla kimyasal temizleme ve 

membran geri yıkama işlemi zamanında yapılmalıdır. Bu sebepten dolayı, filtre edilmeyen 

kısımdaki kirleticiler; kimyasal yöntemlerin birisi ile parçalanmalı ya da zararsız bileşikler haline 

dönüştürülmelidir. Bütün bu avantaj ve dezavantajlarının yanında, membran ayırma 

proseslerindeki giderim verimini etkileyen ve tam olarak anlaşılamamış birçok parametre 

mevcuttur (Geaniyu vd., 2015). Bu durum da göz önüne alınırsa, membran ayırma işlemleri ile 

farmasötiklerin giderimi konusunun tüm yönleri ile anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

Membran prosesleri içerisinde ters osmoz ve nanofiltrasyonun MK’lerin arıtımında 

oldukça etkili olduğu, ancak ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon tekniklerinin giderimde çok etkili 

olamadıkları belirtilmektedir (Kim vd., 2007). Kullanılan membran tipine göre giderim verimleri 

%10 ile %95 arasında değişmektedir. MK gideriminde membran tipleri karşılaştırıldığında en 

yüksek verimin RO ile elde edildiği, bunu NF ve daha sonra UF’un takip ettiği ve en düşük 

verimin ise MF ile elde edildiği belirtilmektedir (Liu vd., 2009). 

NF ve RO, MF ve UF proseslerine kıyasla daha gözenek çapı daha küçüktür. Ters osmoz 

membranları ise daha çok gözeneksiz yapılar olarak tanımlanmaktadır. NF ve RO, yüksek 

oranlarda kirletici giderim verimleri sağladıkları için yaygın bir şekilde su geri kazanım 

endüstrisinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, NF ve RO membranları görece küçük bazı 

mikrokirleticiler için hala biraz geçirgendir (Steinle-Darling vd., 2010). 

Membran prosesler içeren bir endüstriyel AAT’de nonilfenol bileşiğinin UF prosesinde 

%93 ve RO prosesinde %100 arıtıldığı görülmüştür (Balabanič vd., 2012).  

Yangali-Quintanilla vd. (2011), çeşitli mikrokirleticilerin (farmasötikler, pestisitler, 

endokrin bozucular ve diğerleri) NF ve RO prosesleri ile giderimlerini karşılaştırmıştır. NF 

prosesi ile elde edilen giderim verimleri, RO prosesi ile ulaşılan giderim verimine oldukça yakın 

olarak bulunmuştur. 
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Tablo 4.12’de mikrokirleticilerin membran teknolojileri ile giderim verimliliği konusunda 

yapılan araştırmalarının sonuçları gösterilmektedir. Literatüre göre, membranlar daha küçük 

gözenekler içeren NF ve RO prosesleri, farmasötikler ve çözünmüş kirleticilerin giderilmesinde 

etkili bir yöntemdir. NF ve RO membranlar için moleküler ağırlık engelleme sınırı (MWCO) 

sırasıyla 0.001-0.008 µm ve 0.001 µm'den düşüktür. Böylece mikron partikül boyutundaki 

farmasötik bileşikler bu membranlar kullanılarak kolayca giderilir. 

 

Tablo 4. 12. Bazı mikrokirleticilerin membran prosesleri ile giderimi (Luo vd., 2014) 

Membran 
Atıksu 

Kaynağı 

Membran 

Özellikleri 
Bileşik 

Giderim 

(%) 
Kaynak 

NF 
AAT çıkış 

suyu 

Düz levha 

3,5 m2 alan 

TMP: 0.3 veya 0.7 

bar 

Diklofenak 60 

Röhricht vd., (2009); 

Yangali-Quintanilla 

vd., (2011) 

NF 
AAT çıkış 

suyu 

Düz levha 

3,5 m2 alan 

TMP: 0.3 veya 0.7 

bar 

Karbamazepin Önemsiz 

Röhricht vd., (2009); 

Yangali-Quintanilla 

vd., (2011) 

NF 
AAT çıkış 

suyu 

Filmtec NF90 

TMP: 345 kPa  
Atrazin 97 

Röhricht vd., (2009); 

Yangali-Quintanilla 

vd., (2011) 

RO 

İkincil 

arıtma 

çıkış suyu 

Filmtec TW30 

TMP: 9.5-10.2 bar  
Diklofenak 95 

Sahar vd., (2011); 

Yangali-Quintanilla 

vd., (2011) 

 

 MF ve UF gibi düşük basınçlı membran prosesler içme suyu arıtımı için daha 

elverişlidir. Farmasötik giderimi için MF ve UF prosesleri tek başına kullanmaya uygun değildir 

çünkü farmasötiklerin molekül boyutları MWCO’dan daha küçük olduğu için etkin bir giderim 

verimi sağlanamamaktadır. MF ve UF proseslerinin gözenek boyutları sırasıyla 0.1 μm ve 

0.01–0.10 μm seviyelerindedir (Esplugas vd., 2007; Ganiyu vd., 2015). Tek başına MF/UF 

proseslerinin farmasötik gideriminde etkisiz olduğu bilinmesine rağmen, bazı farmasötikler NF 

prosesiyle belli miktarlarda giderilebilmektedir (Gun-Young Park ve Cho, 2005).  Membran 

gözeneklerinden geçemeyen, partiküller ve kolloidleri absorbe olan hidrofobik bileşik kolayca 

membran tarafından tutulur. 

İkincil arıtma ile giderilemeyen ve çıkış sularında bulunan kişisel bakım ürünleri ile 

endokrin bozucu bileşiklerin gideriminde RO’ nun etkisi oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarda, 

doğal ve sentetik steroidler, organohaloidler, galaksolid ve diğer pek çok bileşik RO ile %90 

oranında giderim verimleri elde edilmiştir (Verlicchi vd., 2010).  

Tablo 4.13’te proje kapsamında araştırlan diklofenak ve karbamazepin’in membran 

proses ile giderim verimleri verilmiştir.  
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Tablo 4. 13. Diklofenak ve karbamazepin’in membran prosesler ile giderim verimleri (Snyder 

vd., 2007) 

MK MF UF NF RO 

Karbamazepin <20 <20 50–80 >80 

Diklofenak <20 <20 50–80 >80 

 

  Membran teknolojiler canlı yaşamı için oldukça zararlı etkileri olan ağır metallerin 

giderimi ve atıksu içerisinde bulunan bu metallerin geri kazanımı için de başarılı bir şekilde 

uygulanabilmektedir. Ağır metal gideriminde farklı tipteki membran proseslerin yüksek 

etkinlikleri, kolay işletimleri ve düşük alan gereksinimleri ile oldukça umut vadedici olduğu 

bilinmektedir. Ağır metallerin atıksudan arıtımı için ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon, ters osmoz 

ve elektrodiyaliz prosesleri kullanılmaktadır (Fu ve Wang, 2011). 

UF membranlarının gözenek boyutları, çözünmüş metal iyonlarından çok daha büyüktür. 

Bu nedenle UF membranları ile metal iyonlarını tutmak mümkün değildir. Nanofiltrasyon 

prosesi ayırım performansı açısından UF ve RO arasında orta bir prosestir. Nanofiltrasyonun 

atıksudan nikel, krom, bakır vb. gibi ağır metallerin ayırımı için oldukça etkin bir proses olduğu 

bilinmektedir. RO metal giderimi için de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Literatürde düşük 

basınç RO membranları ile yapılan çalışmalar bulunmaktadır.  

Şekil 4.24’te Konya AAT içerisinde inşa edilen ve mor şebeke suyu ile beslenen pilot 

ölçekli membran tesisi akım şeması ve MK izleme noktaları verilmiştir. 

Şekil 4.25’te pilot ölçekli membran tesisinde MK giderim mekanizmaları görülmektedir. 

Membran proseslerde etkin olan MK giderim mekanizmaları adsorpsiyon ve filtrasyondur.  

Literatürde belirtildiği gibi UF prosesi bu çalışmada MK gideriminde etkin değildir. Şekil 

4.26’da Konya AAT pilot ölçekli membran tesisinde UF çıkış suyu ile beslenen NF prosesinin 

MK giderim verimleri görülmektedir. Buna göre; NF prosesinin Naftalin ve Fluoranten hariç 

olmak üzere diğer MK’lerde önemli bir giderim sağladığı tespit edilmiştir. Özellikle, İlaç etken 

maddelerden Diklofenak ve Karbamazepin’de %100 giderim verimine ulaşılmış, NF çıkışında 

bu MK’ler tespit edilmemiştir. 

Konya AAT ham atıksuyunun biyolojik arıtma sonrası, mor şebeke ünitelerinin MK 

giderimleri de dahil olmak üzere NF prosesi uygulanması ile elde edilen MK giderim verimleri 

Şekil 4.27’de bulunmaktadır. NF prosesinin MK gideriminde etkin olduğu araştırılan 27 MK’nin 

17 sinde %50’den fazla giderim sağladığı görülmüştür. Bunun yanında VOC grubundan 3 

MK‘da zaten membran prosesleri öncesinde tespit limitlerinin altındadır. Şekil 4.27’de görülen 

8 MK için ise %90 dan fazla giderim sağlanmaktadır. 
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Şekil 4. 24. Pilot Ölçekli Membran Tesisi Akım Şeması ve MK İzleme Noktaları 

 

 

 

Şekil 4. 25. Pilot Ölçekli Membran Tesisi MK giderim mekanizmaları 
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Şekil 4. 26. Konya AAT pilot ölçekli membran tesisinde UF çıkış suyundan NF ile MK giderim 

verimleri 

 

 

 

Şekil 4. 27. Konya AAT ham atıksuyu MK’lerinin NF çıkışında toplam giderim verimleri 
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Şekil 4. 28. Konya AAT ham atıksuyu MK’lerinin RO çıkışında toplam giderim verimleri 

 

Şekil 4.28’de görüldüğü gibi RO prosesi ile ham atıksudaki MK’lerin giderim verimleri 

daha da artmış ve özellikle PAH ve pestisit grubu MK’lerde ilave giderim sağlamıştır. Ağır metal 

gideriminde de Hg ve Cd da artış sağlamıştır. 
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4.3 Arıtma Çamurlarında Mikrokirleticilerin Seviyeleri  

Konya AAT’de ve Ereğli AAT’de çamurlarda MK seviyeleri araştırılmıştır. Konaya 

AAT’nin ön çökeltme çamuru (ÖÇÇ), biyolojik çamur içeren son çökeltme çamuru (SÇÇ), 

graviteli yoğunlaştırıcı sonrası anaerobik çamur (AÇ) çürütme prosesinden çıkan çamur ve 

susuzlaştırmada kullanılan dekantöreden çıkan %20-25 KM içeren çamurdan (DÇ) alınan 1 yıl 

süreli örneklerin Bölüm 3.4’te verilen metodlara göre analizi ile elde edilen sonuçların 1 yıllık 

ortalama değerlerinden oluşturulan Şekil 4.29’da Konya AAT’de çamurlardaki MK seviyeleri 

verilmiştir.  

 Konya AAT’de çamurlarda en yüksek konsantrasyonlarda bulunan MK’ler; DEHP, Nonil 

Fenol, DnOP, Naftalin olarak öne çıkmaktadır. DEHP konsantrasyonu ÖÇÇ’nde 157973 

mikrogram/kg seviyelerinde iken SÇÇ’da 29130 mikrogram/kg olarak belirlenmiştir. DÇ’unda 

ise naftalin ortalama 6826 mikrogram/kg olarak tespit edilmiştir. VOC grubu MK’lerinden olan 

Diklorometan çamur numunelerinde tespit edilememiştir. Benzen ise tüm yıl boyunca ön 

çökletme çamurunda 2 kez, diğer çamur örneklerinde ise sadece 1 kez tespit edilmiştir. VOC 

grubu MK’lerden sonra en az seviyede farmasötiklerden olan Diklofenak ve Karbamazepin 

çamur örneklerinde tespit edilmiştir.  

 

 

Şekil 4. 29. Konya AAT arıtma çamurlarında MK seviyeleri 
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Şekil 4.30’da Ereğli AAT’de anaerobik stabilizasyon havuzu dip çamurunundan ve 

fakültatif stabilizasyon havuzu dip çamurundan alınan 1 yıl süreli örneklerin ortalama değerleri 

verilmiştr. Stabilizasyon havuzu tipi AAT’lerinde çamur çekimi olmadığından, oluşan çamurlar 

havuz tabanında uzun yıllar bekletilmektedir. 2008 yılında işletmeye alınan Ereğli AAT’de 2016 

yılında anaerobik havuz tabanlarında biriken çamurlar çekilerek temizlenmiştir. Dolayısı ile 

numune alma döneminde alınan anaerobik havuz çamur örnekleri 1-2 yıldır ham atıksudan 

kaynaklı oluşan çamurları temsil etmektedir. Fakültatif havuzlarda biriken çamurda temizlik 

yapılmamıştır ve fakültatif havuzların taban çamuru yaklaşık 10 yıllıktır. Tesiste 2 paralel hat 

ve 1 anaerobik ve 2 fakültatfif havuz olmak üzere 3 seri arıtma yapılmaktadır. Çamur 

numuneleri 1 yıl boyunca seçilen bir paralel hat üzerinden ve son fakültatif havuzdan alınmıştır. 

Havuzların boyutlarının çok büyük olduğu ve dip çamurunda günlük/haftalık veya aylık 

kirleticilerin seviyelerinin değişmesi hızlı olmayacağı göz önüne alınmalıdır. Şekil X’de Ereğli 

AAT’de anaerobik ve fakültatif stabilizasyon havuzu dip çamurlarındaki MK seviyeleri 

verilmiştir. Ereğli AAT’de; Konya AAT’de olduğu gibi çamurlarda en yüksek 

konsantrasyonlarda bulunan MK’ler; DEHP, DnOP, Nonil Fenol, Naftalin olarak öne 

çıkmaktadır. Bununla beraber çoğu MK için çamurlardaki MK konsantrasyonları Konya AAT 

çamurlarına göre daha yüksek tespit edilmiştir. Şekil 4.31’de Konya AAT ve Ereğli AAT de 

MK’lerin seviyeleri birlikte verilerek, çamurlarda tespit edilen MK’ler karşılaştırılmıştır. 

 

 

 

Şekil 4. 30. Ereğli AAT arıtma çamurlarında MK seviyeleri 
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Şekil 4. 31. Konya AAT ve Ereğli AAT arıtma çamurlarında MK seviyeleri 

 

Arıtma çamurlarda MK seviyeleri konularında yapılan araştırmalar incelendiğinde; 

farmasötikler, hormonlar, pestisitler, ev ve endüstriyel ortamlarda kullanılan kimyasallar gibi 

organik mikrokirleticilerin giderek artan varlığı; ekosistemler ve halk sağlığı için potansiyel 

zararları nedeniyle ortaya çıkan ciddi bir endişe konusudur (Luo vd., 2014). Nitekim, bu alanda 

yapılan araştırmalar ve özellikle AAT’lerde farmasötiklerin giderimi ile ilgilenilmesi (Qian vd., 

2015) 1990'ların sonlarından bu yana katlanarak büyüme göstermiştir (Daughton, 2016). 

Bununla birlikte, AAT'lerinin çamur hattında MK’lerin akıbetleri ile ilgili çalışmalar hala çok 

sınırlıdır ve net olarak azaltma stratejileri önerilmemiştir. 

Konya AAT’de ön çamura ve biyolojik fazla çamura sorpsiyon ve biyolojik parçalanma 

mekanizmaları ile geçen çamurlar, graviteli yoğunlaştırmanın ardından 18 gün bekleme 

süresinde işletilen 4 adet anaerobik çürütücüye verilmektedir. Tesiste; ortalama 36 ton/gün ön 

çamur ve 24 ton/gün biyolojik fazla çamur oluşmaktadır. Anaerobik çamur çürütücülere toplam 

60 ton/gün çamur stabilize edilmek üzere beslenmektedir. Beslenen çamurun yaklaşık %60’ı 

ön çamur ve %40’ı biyolojik fazla çamurdur. Anerobik çürütücü ortalama 37.8 0C’de mezofilik 

şartlarda işletilmekte ve ortalama %4 KM ile çürütücüye beslenen çamur %2,5 KM ile 

çıkmaktadır. 
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Konya AAT’de Şekil 4.31 incelendiğinde; pestisit grubu MK’lerin ön çamurda, biyolojik 

fazla çamura göre daha yüksek konsantrasyonlarda olduğu, fitalat esterlerden DEHP ve 

DnOP’da ön çamurda daha yüksek seviyeler ölçülürken, BBP’de biyolojik çamurda, ön çamura 

göre daha fazla BBP’in çamura geçtiği görülmektedir. Yüzey aktif maddelerden, nonil fenol ve 

oktil fenol’ünde ön çamurda daha fazla MK giderim mekanizmaları ile geçtiği belirlenmiştir. 

PAH grubundan izlenen 8 MK içinde ön çamur daha fazla MK içermektedir. İlaçe etken 

maddelerden diklofenak biyolojik fazla çamurda daha yüksek konsantrasyonda görülürken, 

karbamazepin ön çamurda neredeyse görülmeyip, biyolojik fazla çamurda bulunmaktadır.   

Anaerobik çürütme, arıtma çamurunun temel stabilizasyon prosesi olmakla birlikte 

MK’lerin giderimi anlamında sınırlı bir biyolojik kapasiteye sahiptir (Stasinakis, 2012). Bu 

sebeple, çürütülmüş çamurlarda rutin olarak 1 mg/kg seviyesinin üzerinde kalıntı MK 

konsantrasyonları tespit edilebilir (Golet vd., 2003; Gonzalez-Gil vd., 2016; Langdon vd., 

2011).  

Konya AAT’de anaerobik çürütücü çamurlarında sadece DEHP, nonil fenol, naftalin ve 

ağır metaller 1 mg/kg seviyesinin üzerinde ölçülmüştür. Anaerobik çürütücülerin MK 

gideriminde etkinliğinin sınırlı olduğu literatürde yer bulsa da, Konya AAT’de DnOP giderdiği, 

nonil fenol ve oktil fenol’ün ise çürütücü sonrası seviyelerinin yükslediği belirlenmiştir. 

İncelenen diğer MK’lerin seviyelerinde ise önemli bir değişim gözlenmemiştir.  

Yakın zamanda yürürlülüğe girecek olan ve tarım arazilerinde güvenli çamur 

uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi amacı ile (Inglezakis vd., 2014) mevzuatta belirlenen 

MK'lerin biyokatılardaki sınır değerlerinin sağlanabilmesi için (Chen vd., 2014), anaerobik 

prosesin MK biyolojik dönüşüm kapasitesi maksimuma çıkarılmalıdır. Bu durumun 

başarılabilmesi için, sadece MK’lerin anaerobik çürütücülerdeki giderim verimlerinin izlenmesi 

çalışmalarının ötesine geçilmeli ve anaerobik çürütme sırasında MK’lerin akıbetlerini belirleyen 

faktörlerin detaylı şekilde anlaşılması gereklidir. 

Bazı araştırmacılar, MK'lerin akıbetlerini etkileyen iki temel mekanizma olan sorpsiyon 

ve biyolojik dönüşümün birbiriyle ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Çünkü, sorpsiyon; 

anaerobik çürütme sırasında MK'lerin biyolojik dönüşüm oranlarını ve biyoyararlanımlarını 

değiştirebilir (Barret vd., 2010b). Dağılım katsayısı (Kd); fazlar arasındaki dağılımı tahmin 

etmek ve katı matrislerde MK'lerin emilimini ölçmek için uygundur (Carballa vd., 2008). 

Bununla birlikte, çürütülmüş çamurun katı fazındaki MK konsantrasyonlarının nadiren 

ölçülmesi (Petrie vd., 2015); anaerobik çürütücü sırasındaki sorpsiyonun rolü ile Kd değerleri 

hakkında çok az bilgiye sahip olmamıza neden olmuştur. 

Ana büyüme substratı ile kıyaslandığında MK konsantrasyonlarının düşük olması nedeni 

ile biyolojik parçalanmanın, kometabolizma yoluyla gerçekleşmesi olasıdır (Delgadillo-Mirquez 

vd., 2011; Fernandez-Fontaina vd., 2016; Fischer ve Majewsky, 2014; Plósz vd., 2010).  
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Bu biyolojik parçalanma prosesi; MK’lerin fizikokimyasal özellikleri, mikrobiyal çeşitlilik, 

enzimatik aktiviteler ile birlikte çevresel ve işletme parametrelerinden etkilenmektedir. 

Anaerobik çürütücü konusunda yapılan çalışmaların çoğu; sıcaklık, çamur yaşı (SRT) ve 

organik yükleme hızının MK’lerin giderimine olan etkilerini değerlendirmiş (Barret vd., 2010a; 

Carballa vd., 2007; Gonzalez-Gil vd., 2016; Malmborg ve Magnér, 2015; Paterakis vd., 2012; 

Samaras vd., 2014; Zhou vd., 2017) ve incelenen bu parametrelerin sadece birkaç bileşik ile 

ilişkili olduğu ortaya konulmuştur. Bununla beraber; mikrobiyal populasyon bileşimi, spesifik 

enzimler ile bağlantılı kometabolizma ve bunların anaerobik çürütücü sırasındaki MK’lerin 

biyolojik dönüşümleri konusundaki bağıl önemleri gibi diğer faktörler hakkında çok az şey 

bilinmektedir. 

Mikrobiyal çeşitliliğin MK'nın dönüşümünü nasıl etkilediği belirlemek; çok basamaklı 

anaerobik çürütme prosesine dahil olan çok çeşitli mikroorganizmaların bulunması sebebi ile 

oldukça zordur. Fizyolojileri, beslenme ihtiyaçları, büyüme kinetikleri ve çevresel koşullara 

duyarlılıklarına bağlı olarak iki temel grupta sınıflandırılabilir; asit oluşturan ve metan oluşturan 

mikroorganizmalar. Her iki grubun da MK'lerin akıbetleri üzerine etkisi; bazı MK’lerin biyolojik 

parçalanması için metanojenlerin kapasitesi hakkındaki birkaç kanıt dışında, derinlemesine ele 

alınmamıştır (Cetecioglu vd., 2016; Chang vd., 2005; Lahti ve Oikari, 2011; Veetil vd., 2012). 

Farmasötikler gibi organik kirleticiler, arıtma çamuru, toprak ve su kaynaklarına farklı 

yollar ile geçerler (Harrison vd., 2006). Arıtma çamurlarının toprak iyileştirici olarak 

uygulanması, farmasötiklerin topraklara ve su kaynaklarına geçişinin başlıca yayılı kaynağıdır 

(Lapworth vd., 2012). 

Konya AAT’de anaerobik çamur çürütücü sonrası, dekantör ile yaklaşık %25 KM ulaşan 

çamurdan alınan numunelerde ise; kloropirifos, klorfenvinfos, DEHP, DnOP, oktil fenol, nonil 

fenol ve PAH grubu MK’lerin tamamı yükselmiştir.  

Biyolojik arıtma ile DEHP'nin giderimi yüksek görünmekle birlikte, ana mekanizmanın 

çamur üzerine adsorplanma olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla sadece sudan çamura geçmiş 

ve çamurun işlenmesinden sonra dönen suda da yüksek konsantrasyonlar tespit edilmiştir. 

Anaerobik çamur çürütme esnasında DEHP'nin %33 düzeyinde parçalandığı bulunmuştur (Yu 

ve Chu, 2009; Marttinen vd., 2003). 

Adsorpsiyonun temel giderim mekanizması olmasından dolayı, PAH’lar çamurda 

birikmeye eğilimlidir. Arıtma çamurlarındaki tekil PAH konsantrasyonları 0,1 ila 0,5 mg/kg kuru 

madde (İngiltere medyan konsantrasyonu) aralığında değişirken (Gardner vd., 2013); toplam 

16 PAH bileşiğinin konsantrasyonu ise 1,2 ile 1,8 mg/kg kuru madde aralığında bulunmaktadır 

(Fatone vd., 2011). Konya AAT’de incelenen PAH grubundaki 7 MK’nin dekantör çamurundaki 

toplam konsantrasyonu ortalama 1,2 mg/kg kuru madde olarak tespit edilmiştir. 
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Anaerobik çürütme ve kompostlama ile çamur stabilizasyonunun, çamurdaki PAH 

konsantrasyonlarının azaltılmasında etkisiz kaldığı rapor edilmiştir (Villar vd., 2006). Çamurun 

150 mg/ha üzerindeki dozlarda gübre olarak kullanılması; PAH’ların topraktaki düşük 

parçalanma hızlarından (4 yıl içerisinde %50 giderim) dolayı toprakta birikmelerine yol açar 

(Oleszczuk, 2006). PAH'lar hidrofobik olmalarından dolayı kolaylıkla arıtma çamurlarına 

tutunabilmekte ve çamurun gübre olarak kullanımını sınırlamaktadırlar. AB'ye göre çamurdaki 

değeri 6 mg/kg (kuru ağırlık)'ı geçmemelidir (Torretta ve Katsoyiannis, 2013).  

Konya AAT ve Ereğli AAT çamurlarındaki MK’lerin seviyeleri genel olarak 

karşılaştırıldığında; pestisitlerin, BBP, DnOP, Oktil fenol ve bazı PAH grubu MK’lerin Ereğli 

AAT çamurlarında daha yüksek kontrasyonlarda olduğu belirlenmiştir. Tablo 4.14’te farklı AB 

ülkelerindeki ve Konya AAT’de arıtma çamurlarında ölçülen PAH konsantrasyonları verilmiştir. 

 

Tablo 4. 14. Farklı AB ülkelerinde ve Konya AAT’de arıtma çamurlarında ölçülen PAH 

konsantrasyonları 

Bileşik 

Farklı AB Ülkeleria Türkiye (Konya AAT)c 

Aralık Değer 

(ng/g) 

Numunelerdeki Tespit 

Yüzdesi (%)b 

Aralık Değer 

(ng/g) 

Numunelerdeki 

Tespit Yüzdesi (%)b 

Benzo[b] fluoranten 25,1-1919,4 91 139,9   62.5 

Benzo[k]fluoranten 9,9-1048 100  53,6   75 

Benzo(a) piren 17,9-1475,5 100 310,3 100 

Indeno[1,2,3-cd] piren - - 926,9 100  

Benzo[g,h,i] perilen - - 349,0 100  

Fluoranten 34,5-3216,8 100 563,0  87.5 

Antrasen 15,3-724 84 440,9 100  
a Gawlik, 2012'den uyarlanmıştır. 
b Araştırmacı tarafından alınan numunelerde bileşiğin tespit yüzdesi 
c Bu proje kapsamında ölçülen 

 

Konya ve Ereğli AAT’de izlenen MK gruplarından ağır metallerin bir yıllık ortalama 

konsantrasyonları ise Şekil 4.32 ve Şekil 4.33’te verilmiştir. Şekil 4.33, Cd ve Hg 

konsantrasyonlarının daha net görülebilemesi için logaritmik ölçekte çizilmiştir. Buna göre; 

genel olarak her iki tesiste de Pb ve Ni konsantrasyonlarının Cd ve Hg konsantrasyonlarına 

göre çok daha yüksek olduğu, çok fazla sayıda ve farklı sektörlerde endüstriyel faaliyetin 

bulunduğu Konya’da ağır metallerin çamurlarda, Ereğli ilçesine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. 

AAT’lerine gelen metallerin çoğu fazla çamurun içinde kalacaktır. Nispeten birincil çamur 

ile daha yüksek metal yükü giderilmesine (Yoshida vd. 2013) rağmen birincil ve ikincil çamur 

içerisindeki ağır metal konsantrasyonları az çok birbirine yakındır (Gianico vd. 2013). Çamurda 

fazla miktarda bulunan toksik ağır metalin genellikle çinko (ortalama konsantrasyon 400 mg/kg 
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KM) olduğu, çinkoyu takiben bakır (160 mg/kg KM), kurşun, nikel, krom (20-40 mg/kg KM) ve 

son olarak kadmiyum ve civanın (0,6 mg/kg KM) geldiği rapor edilmiştir (Gardner vd., 2013, 

Gianico vd. 2013) 

Çürütülmüş çamurda ağır metal konsantrasyonu, anaerobik çürütme süresince (organik 

maddelerin bozunumu) yaşanan ağırlık kaybı nedeni ile daha yüksektir (Karvelas vd. 2003). 

Konya AAT’de de tüm ağır metaller ön çamur ve biyolojik fazla çamurdakinden daha fazla 

olarak anaerobik çamurda ölçülmüştür.  

 

 

Şekil 4. 32. Konya AAT ve Ereğli AAT arıtma çamurlarında Ağır Metal grubu MK seviyeleri 
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Şekil 4. 33. Konya AAT ve Ereğli AAT arıtma çamurlarında Ağır Metal grubu MK seviyeleri 

 

Çamurun tarımsal toprak olarak kullanılması durumunda, ağır metaller çoğunlukla 

toprakta birikecektir ve yağmurlarla yüzeysel ve yeraltı sularına karışacaktır (Kwon vd. 2014). 

03.08.2010 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının 

Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya 

çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, 

toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsamaktadır. Yönetmeliğin EK 

I-B’sinde “Toprakta Kullanılabilecek Stabilize Arıtma Çamurunda Müsaade Edilecek 

Maksimum Ağır Metal Muhtevaları” verilmiştir (Tablo 4.15). 

 

Tablo 4. 15. Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunda müsaade edilecek 

maksimum ağır metal muhtevaları 

Ağır Metal (Toplam) Sınır Değerler (mg/kg kuru madde) 

Kurşun 750 

Kadmiyum 10 

Nikel 300 

Civa 10 
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Konya AAT ve Ereğli AAT çamurlarındaki MK seviyeleri Tablo 4.15 ile 

karşılaştırıldığında; çamurdaki Pb, Cd, Ni ve Hg konsantrasyonlarının stabilize arıtma 

çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal muhtevalarının altında olduğu, Konya 

AAT’de dekantörden çıkan çamurdaki Pb, Cd, Ni ve Hg konsantrasyonlarının yıllık ortalama 

değerlerinin Pb için 42,14 mg/kg, Cd için 2,24 mg/kg, Ni için 120,71 mg/kg ve ve Hg için 2,11 

mg/kg olarak belirlenmiştir. Ereğli AAT için ise fakültatif stabilizasyon havuzu dip çamurlarında 

Pb için 18,40 mg/kg, Cd için 0,37 mg/kg, Ni için 78,87 mg/kg ve ve Hg için 1,28 mg/kg olarak 

belirlenmiştir. Tablo 4.16’da bazı ülkelerde arıtma çamurlarında ölçülen ağır metal seviyeleri 

ve Konya ve Ereğli AAT’de ölçülen konsantrasyonlar verilmiştir. 

 

Tablo 4. 16. Bazı ülkelerde, Konya ve Ereğli AAT’de arıtma çamurlarında ölçülen ağır metal 

konsantrasyonları (Fijalkowski vd., 2017 'den uyarlanmıştır) 

Ağır 
metaller 

Birim 

AB 
Ülkelerindeki 

Aralık 
Değera 

Arıtma 
Çamurları 
Direktifi 

(86/278/EEC)'e 
göre Limit 

Değer 

Ölçüm Değerleri 

İrlandab İtalyac Rusyad Çine Kanadaf 
Konya 
AAT 

Ereğli 
AAT 

Cd 
mg/kg 

KM 0,3-5,1 20-40 
12 0,3-0,9   1,65 1,1 

2,24 0,37 

Pb 
mg/kg 

KM 4,0-429,8 750-1200 
252 80-126 34,7 69,7 24 

42,14 18,40 

Hg 
mg/kg 

KM 0,1-1,1 16-25 
ND 0,2-0,9 11,35 - 0,68 

2,11 1,28 

Ni 
mg/kg 

KM 8,6-310 300-400 
18 11-15 75-77 422 10,5 

120,71 78,87 
a Gawlik, 2012'den uyarlanmıştır., b Healy vd., 2016, c Gianico vd., 2013, d Nikovski ve Kalinichenko, 2014 
e X. Wang vd., 2016,  f Enviseng Çevresel Müşavirlik Hizmetleri, 2012 
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4.4 Veri Analizi ve İstatistiksel Değerlendirme 

Bu projenin ana konusu proje kapsamında incelenen MK’lerin arıtma tesisleri akım 

şemaları boyunca farklı arıtma ünitelerinde ve farklı prosesler içeren değişik demografik 

yapıdaki yerleşim yerlerinin arıtma tesislerinde takip edilmesi, 1 yıl boyunca MK değişimi olup 

olmadığının ortaya konması idi. Proje bulguları ile: 

• Arıtma tesisleri su hattında, çamur hattında, Konya mor şebeke hattında ve proje 

kapsamında yaptırılan membran sistem pilot tesiste MK değişimi/giderimi  

• 3 farklı arıtma tesisinin giriş sularında MK varlığı, aynı tesislerin çıkış sularında MK 

varlığı 

• 3 arıtma tesisinin herbirinin giriş suyu ile çıkış suyundaki MK değişimleri 

ortaya konularak kıyaslanması hedeflenmişti. Bu türde bir veri setinde yukarıda anılan 

kıyaslamaların yapılabilmesi ve benzerlik veya farklılıkların anlamlılığının ortaya konulabilmesi 

için uygun istatistiksel yöntemler arasından birkaç tanesi bu proje kapsamında seçilmiş ve 

yazılan MATLAB kodu ile hesaplamalar yapılmştır. Sonuçlar herbir tesis ve herbir MK için 

grafik veya tablolara aktarılmış ve rapor Ek’lerinde sunulmuştur: 

Ek 1’de Saçılma diyagramları 

Ek 2’de Kutu diyagramlar 

Ek 3’te Minimum, Maksimum, Ortalama, Standart Sapma değerleri 

Ek 4’te Varyans Analizi (ANOVA) bulguları 

Ek 5’te Korelasyon bulguları görülmektedir. 

4.4.1 Konya AAT Su Hattı Verileri  

Konya AAT Su hattında 3 ünitede (giriş (ızgara çıkışı), ön çökeltme çıkışı ve son 

çökeltme çıkışı) MK değişimleri genel değerlendirmesi Tablo 4.17 – 4.19’de özetlenmiştir. 

Pestisitler grubunda genel olarak az sayıda aykırı veri olduğu, 1 yıllık veri değişiminin ‘normal 

dağılım’ göstermediği, ANOVA’dan ortalamaların ve varyansların arasındaki farkların 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, varyansların sadece Klorfenvinfos için farklı olduğu, her 3 

MK için de artan lineer korelasyon ve artan monotonik trend olduğu söylenebilmektedir. Sıfıra 

yakın çok sayıda veri olduğundan kutu diyagramlarda sola yatıklık belirgindir. Kloropirifos ve 

Atrazinin ortalamaları varyansları yakın olduğu halde ölçülen aykırı veriler sebebiyle 

saçılmaları yani minimum-maksimum aralıkları ve standart sapmaları büyüktür. 
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Tablo 4. 17. Konya AAT Su hattı verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (Pestisitler, fitalat 

esterler, plastikleştiriciler, yüzey aktif maddeler) 

MK 

Saçılma 
Diyagramları (Ek1) 
ve Min-Max 
grafikleri (Ek3) 

Kutu Diyagramlar 
(Ek2) 

ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Kloropirifos 

Giriş-çıkış arasında 
daha düzenli dağılım 
var, diğerlerinde 
saçılma fazla, 
ortalamalar yakın 

Medyanlar birbirine 
ve sıfıra yakın. 
Giderim var. 
Normal dağılım 
göstermiyor, sola 
yatıklık var. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Orta düzeyde artan lineer 
korelasyon 
Güçlü düzeyde artan 
monotonik trend ve sıralama 

Atrazin 
Aykırı veri var, 
ortalamalar birbirine 
ve sıfıra yakın 

Aykırı veri 
haricindeki değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon anlamlı 
değil 
Orta düzeyde artan sıralama 
ve monotonik trend 

Klorfenvinfos 
Aykırı veri az 
nispeten saçılma az 
ortalamalar yakın 

Hat boyunca arıtım 
belirgin. Normal 
dağılım 
göstermiyor, sola 
yatıklık var. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar farklı 
Güçlü düzeyde artan lineer 
korelasyon 
Orta düzeyde artan 
monotonik trend ve sıralama 

Benzil bütil 
ftalat (BBP) 

Aykırı veri var, 
ortalamalar birbirine 
yakın, saçılmalar az, 
düzenli dağılım 

Aykırı veri 
haricindeki değerler 
ve medyanlar 
birbirine yakın, 
hamsu haricinde 
normal dağılıma 
yakın 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Güçlü düzeyde artan lineer 
korelasyon, artan monotonik 
trend ve artan sıralama 

Di-2-etilhekzil 
ftalat (DEHP) 

Saçılma ve aykırı veri 
fazla, bu yüzden 
maksimum seviye 
çok yüksek, sıfıra 
yakın veri fazla 

Aykırı veri 
haricindeki kutu 
dağılımda 
medyanlar birbirine 
ve sıfıra yakın. 
Giderim var, sola 
yatıklık var. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Sadece giriş ile ön ç. 
arasında 
çok zayıf düzeyde artan 
lineer korelasyon, orta 
düzeyde artan monotonik 
trend ve artan sıralama 

Di-n-oktil 
ftalat (DNOP) 

Saçılma ve aykırı veri 
fazla, bu yüzden 
maksimum seviye 
çok yüksek, ortalama 
sıfıra yakın st sapma 
fazla 

Aykırı veri 
haricindeki kutu 
dağılımda değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. Normal 
dağılıma yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Güçlü düzeyde artan lineer 
korelasyon (Sadece giriş ile 
ön ç. arasında), hepsinde 
orta düzeyde artan 
monotonik trend ve artan 
sıralama 

Oktil fenol 

Giriş ile ön ç. 
arasında saçılma az, 
diğerleri düzensiz, st 
sapma fazla 

Hamsu 
haricindekiler 
normal dağılıma 
yakın. Giderim 
yüksek 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Sadece giriş ile ön ç. 
arasında güçlü düzeyde artan 
lineer korelasyon, artan 
monotonik trend ve artan 
sıralama 

Nonil fenol 

Giriş ile ön ç. 
arasında saçılma az, 
diğerleri düzensiz, st 
sapma az 

Aykırı veri az 
Normal dağılıma 
yakın, hafif sola 
yatıklık. Giderim 
yüksek 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 

Varyanslar farklı 
Prosesler arası lineer 
korelasyon yok, monotonik 
trend ve sıralama zayıf 
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Konya su hattında fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey koruyucuların 1 yıllık 

verilerinde aykırı veri pestisitlere kıyasla daha fazladır. Maksimum değeri ve standart 

sapmaları arttıran bu değerler sebebiyle saçılma fazla. Sıfıra yakın değerlerin fazlalığı normal 

dağılımdan uzaklaşmalar sağlıyor. Ortalama ve varyanslar sadece nonil fenol için istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde farklı diğerlerinde birbirine yakın ve homojen ortalama ve varyanstan 

sözedilebiliyor. Veri setleri yani ünite verileri arasındaki bu farklılık aslında akış diyagramı 

boyunca arıtımın daha sistematik olduğunu vurgular. Ayrıca bu grubun istatistiksel bulgularına 

göre fitalat esterler, plastikleştiriciler ve yüzey koruyucuların giriş suyu değerleri ile ön çökeltme 

çıkışı arasında daha ağırlıklı korelasyonu olduğu söylenebilmektedir. 

PAH grubu MK’lerde aykırı veri fazla gözlenmiştir. Değerlerin çoğu sıfır veya sıfıra yakın 

olduğundan kutu diyagramlara göre medyan değerler yakın bulunmuştur ama normal dağılım 

olup olmadığı hakkında kesin yorum yapılması uygun değildir. Ortalamaların ve varyansların 

istatstiksel olarak homojen bulunmuş olması PAH grubu parametrelerin prosesler boyunca 

arıtıldığı için tutarlı dağılım gösterdiğini belirtmektedir. Bu gruptaki en farklı istatistiksel bulgular 

antrasen verileri ile elde edilmiştir ve antrasen bulguları pestisitlerin istatistiksel bulguları ile 

benzeşmektedir. 

Uçucu organik bileşiklerde elde edilen verilerden sıfırdan farklı olanlar çok az sayıda 

olduğundan diklorometan, benzen ve 1,2-dikloroetan için veriler doğru istatistik yapmaya 

yeterli bulunmamıştır. Naftalin verilerinde ise istatistik yapılmış ancak veriler arası istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Naftalinin ön çökeltmeden çok son çökeltmede daha 

yüksek performansla giderildiği gözlenmiştir. Ortalama ve varyanslar da bunu 

doğrulamaktadır. 
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Tablo 4. 18. Konya AAT Su hattı verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (PAH’lar) 

MK 

Saçılma 
Diyagramları (Ek1) 
ve Min-Max 
grafikleri (Ek3) 

Kutu Diyagramlar 
(Ek2) 

ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Benzo[b] 
fluoranten 

Verilerin çoğu sıfıra 
yakın olduğundan 
aykırı veriler 
sebebiyle giderim 
negatif ve saçılma 
hakkında yorum 
yapılamıyor. 

Aykırı veri fazla. 
Diğer değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Çok güçlü düzeyde artan 
lineer korelasyon ve 
monotonik trend 
Orta düzeyde artan sıralama 

Benzo[k] 
fluoranten 

Verilerin çoğu sıfıra 
yakın olduğundan 
aykırı veriler 
sebebiyle giderim 
negatif ve saçılma 
hakkında yorum 
yapılamıyor. 

Aykırı veri fazla. 
Diğer değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Çok güçlü düzeyde artan 
lineer korelasyon ve 
monotonik trend 
Orta düzeyde artan sıralama 

Benzo(a) 
piren 

Birkaç aykırı veri 
sebebiyle giderim 
negatif ve saçılma 
nisbeten düzenli. 

Aykırı veri var. 
Diğer değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, monotonik 
trend, 
sıralama korelasyonu yok 

Indeno[1,2,
3-cd] piren 

Birkaç aykırı veri 
sebebiyle giderim 
negatif, saçılma 
nisbeten düzenli. 

Aykırı veri fazla. 
Diğer değerler ve 
medyanlar birbirine 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Çok güçlü düzeyde artan 
lineer korelasyon Sadece giriş 
ile ön ç. arasında orta 
düzeyde artan sıralama ve 
monotonik trend 

Benzo[g,h,i] 
perilen 

Verilerin çoğu sıfıra 
yakın olduğundan 
aykırı veriler 
sebebiyle giderim 
negatif ve saçılma 
belirsiz. 

Aykırı veri fazla. 
Diğer değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Çok güçlü düzeyde artan 
lineer korelasyon  
Orta düzeyde artan sıralama 
ve monotonik trend 

Fluoranten 

Birkaç aykırı veri 
sebebiyle giderim 
negatif, saçılma 
nisbeten düzenli. 

Aykırı veri var. 
Diğer değerler ve 
medyanlar birbirine 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
lineer korelasyon yok 
Sadece giriş ile ön ç. 
arasında orta düzeyde artan 
sıralama ve monotonik trend 

Antrasen 

Aykırı veri az, Giriş 
ile ön ç. arasında 
saçılma az, diğerleri 
daha düzensiz, st 
sapma ortalamaya 
yakın 

Aykırı veri az, 
medyanlar farklı, 
normal dağılıma 
yakın 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, artan 
sıralama ve monotonik trend 
giriş ile ön ç. arasında daha 
güçlü, son ç. için orta 
düzeyde  

Naftalin Saçılma düzensiz,  

Aykırı veriler var, 
Ön ç. çıkış değerleri 
girişe yakın ama 
son ç. çıkışında 
giderim var 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, monotonik 
trend, 
sıralama korelasyonu yok 
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İlaç etken maddelerinden 2 tanesi hiçbir numunede gözlenememiştir.  Karbamazepin ile 

Diklofenak düzenli dağılım ve anlamlı korelasyon sergilese de Diklofenak için ortalamalar arası 

fark mevcuttur, giderim sağlanmaktadır ve iki etken maddenin ön çökeltme ile son 

çökeltmedeki akıbetleri istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 

Ağır metallerde istatistiksel bulgular tüm parametrelerde aynı değildir. Yarı uçucularda 

yapıldığı gibi bir genelleme yapılamamaktadır. Ortak bulgu ortalamaların ve varyansların 

homojen oluşudur. Korelasyon daha ağırlıklı olarak giriş ile ön çökeltme çıkışı verileri arasında 

gözlenmiştir. Bu durum biyolojik arıtımda metal gideriminin anlamlı düzeyde olmaması ve 

metallerin daha çok partiküller üzerine adsorplanarak giderilmesi ile ilişkiendirilebilmektedir. 

 

Tablo 4. 19. Konya AAT Su hattı verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (İlaç etken 

maddeler ve ağır metaller) 

MK 

Saçılma 
Diyagramları 
(Ek1) ve Min-
Max grafikleri 
(Ek3) 

Kutu Diyagramlar 
(Ek2) 

ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Karbamazepin 
Saçılma yok, 
dağılım düzenli 

Aykırı veriler yok, 
çıkışta giderim yerine 
artış  

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, artan 
sıralama ve monotonik trend 
giriş ile son ç. arasında 
daha güçlü, ön ç. için orta 
düzeyde 

Diklofenak 
Aykırı veri yok, 
saçılma yok, 
dağılım düzenli 

Pik değerlere rağmen 
medyanlar birbirine 
yakın, çıkış suyunda 
daha düşük 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, artan 
sıralama ve monotonik trend 
giriş ile ön ç. arasında çok 
güçlü, son ç. için orta 
düzeyde 

Cd 
Saçılma var, 
dağılım düzensiz 

Pik değerler var, 
giderim var, sola 
yatıklık fazla 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon anlamlı 
değil 
Giriş ile ön ç. arasında orta 
düzeyde artan sıralama ve 
monotonik trend 

Hg 

Saçılma var, 
Girişle son ç. 
arasında dağılım 
düzenli 

Aykırı veri 
haricindekiler sıfıra ve 
birbirine yakın. Normal 
dağılım gösteriyor. 
Giderim yok 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Giriş ile ön ç. arasında orta 
düzeyde  artan lineer 
korelasyon, artan sıralama 
ve güçlü monotonik trend 

Ni 

Saçılma var, Ön 
ç. ile son ç. 
arasında dağılım 
düzenli 

Çıkış verilerinde aşırı 
sola yatıklık var, 
giderim yok, giriş verisi 
normal dağılım 
gösteriyor 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, sıralama 
ve monotonik trend anlamlı 
değil 

Pb 

Saçılma var, 
Girişle ön ç. ve 
ön ç. ile son ç. 
arasında dağılım 
düzenli 

Aykırı veri var, 
medyanlar sıfıra yakın 
ve sola yatıklık var 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon giriş ile 
son ç. arasında anlamlı 
değil 
orta düzeyde artan sıralama 
ve monotonik trend 
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4.4.2 Konya AAT Çamur Hattı Verileri  

Konya AAT çamur hattı istatistiksel değerlendirmesi için 4 ünitenin çamurlarında ölçülen 

MK değerleri kullanılmıştır: Ön çökeltme çamuru, son çökeltme çamuru, anaerobik 

stabilizasyon çamuru ve dekantör çamuru (Tablo 4.20-4.22). Bütün çamurların pestisit veri 

setlerinde maksimum değerlerin yüksek bulunmasına karşın sola yatıklığın yani sıfıra 

yakınlığın fazla olması sebebiyle ortalamalar birbirine yakın bulunmuştur. Varyanslar da 

istatistiksel olarak homojen bulunmuştur. Her çamur farklı bir prosesten geldiği için verilerin 

birbirleri ile korelasyonu çamurların kaynağı olan su hattı prosesiyle de ilgilidir. Bu sebeple 

özellikle ön çökeltme çamuru ile son çökeltme çamuru verileri arasında daha kuvvetli 

korelasyonlar özellikle Atrazin ve Klorfenvinfos için hesaplanmıştır. 

Fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey koruyucuların çamurlarda ölçülen verilerinde 

normal dağılıma fazla rastlanmamış, ama hem sola yatık (minimum değere yakın yığılma 

gösteren) hem de sağa yatık (maksimum değere yığılma gösteren) dağılımlara rastlanmıştır. 

DEHP ve Oktil fenol verilerinde ortalamalar istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklıdır, ancak 

varyanslar homojendir. DNOP verilerinde (ön çökeltme çamurundaki birkaç yüksek değere 

rağmen) yakın ortalamalar ve homojen varyanslar çamurlardaki birikimin dengeli olduğunu 

göstermektedir. Bu gruptaki diğer MK’lerde ise ortalamalar ve varyanslar yakındır. Su 

hattındaki parametre değişim özellikleri çamura bire bir yansımamaktadır.  

Arıtma çamurlarında PAH dağılımları daha geniş aralıkta seyrettiği için istatistiksel 

anlamda aykırı bulunan verilere fazla rastlanmamıştır. Ön çökeltme çamuru ile anaerobik 

çamur, son çökeltme çamuru ve dekantör çamuru arasında bazı korelasyonlar tespit edilse de 

genellikle PAH verilerinde saçılmanın fazla olduğu görülmüştür. Benzo[g,h,i]perilen verilerinin 

ortalamaları ve varyansları farklı, Antrasen verilerinin ortalamaları, varyansları farklı 

bulunmuştur. Yani bu iki parametrenin farklı çamurlardaki dağılım aralıkları anlamlı düzeyde 

değişmektedir. Diğer PAH’larda ortalamalar yakın olsa da medyan değerler ve dağılım 

aralıkları farklı olup varyanslar homojendir.  

Çamurlara ait Naftalin verilerinde istatistiksel bulgular sudaki Naftalin verileriyle aynıdır. 

Saçılmalar fazla, ortalamalar farklı iken varyanslar homojendir, prosesler arası korelasyon 

bulunmamıştır. 
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Tablo 4. 20. Konya AAT Çamur hattı verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (Pestisitler, 

fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey aktif maddeler) 

MK 
Saçılma Diyagramları 
(Ek1) ve Min-Max 
grafikleri (Ek3) 

Kutu Diyagramlar (Ek2) 
ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Kloropiri-
fos 

Saçılma fazla, 
çamurlar arası fark 
fazla, ortalama ve st 
sapmalar yakın 

Medyanlar birbirinden 
farklı. Sola yatıklık fazla. 
En düşük değerler son 
ç. çamurunda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
lineer korelasyon, monotonik 
trend ve sıralama anlamlı değil 

Atrazin 

Aykırı veri var, saçılma 
fazla, son ç. çamuru ile 
Anaerobik çamur arası 
düzenli dağılım var 

Medyanlar sıfıra yakın, 
en düşük birikim ön 
ç.çamurunda en fazla 
anaerobik çamurda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
ön ç.çamuru ile dekantör çamuru 
arası çok güçlü lineer korelasyon 
ön ç.çamuru ile son ç. çamuru 
arası orta düzeyde artan 
sıralama ve monotonik trend 

Klorfen-
vinfos 

Aykırı veri ve saçılma 
var ortalamalar yakın 
son ç. çamurunda st 
sapma çok yüksek 

Medyanlar sıfıra yakın. 
Sola yatıklık fazla. En 
düşük değerler son ç. 
çamurunda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
lineer korelasyon anlamlı değil 
ön ç.çamuru ile son ç. çamuru 
arası çok güçlü artan monotonik 
trend ve sıralama 

Benzil 
bütil ftalat 
(BBP) 

Aykırı veri az, 
ortalamalar birbirine 
yakın, ön ç.çamuru ile 
son ç.çamuru dağılım 
düzenli, diğerlerinde 
saçılmalar var 

Aykırı veri haricindeki 
değerler ve medyanlar 
birbirine yakın, sola yatık 
dağılım 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
ön ç.çamuru ile son ç.çamuru ve 
dekantör çamuru arasında güçlü 
düzeyde artan lineer korelasyon, 
ön ç.çamuru ile son çök. çam. 
arasında orta düzeyde artan 
sıralama 

Di-2-
etilhekzil 
ftalat 
(DEHP) 

Aykırı veri ve saçılma 
nisbeten az, daha 
düzenli dağılım, düşük 
st sapma 

Aykırı veri haricindeki 
kutu dağılımda 
medyanlar son ç.çamuru 
haricinde yakın. En 
geniş dağılım ve yüksek 
değerler ön 
ç.çamurunda, ön ve son 
ç.çamurlarında sola 
yatıklık var. 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 

Varyanslar homojen 
ön ç.çamuru ile son ç.çamuru 
arasında çok güçlü düzeyde 
artan lineer korelasyon, 
monotonik trend ve sıralama. Ön 
ç.çamuru ile dekantör çamuru 
arasında güçlü düzeyde 
monotonik trend orta düzeyde 
artan sıralama 

Di-n-oktil 
ftalat 
(DNOP) 

Saçılma fazla, aykırı 
veri az, maksimum 
seviye çok değişken, 
ortalama ön ç.çamuru 
hariç sıfıra yakın  

Aykırı veri haricinde 
medyanlar yakın. En 
geniş dağılım ve yüksek 
değerler ön çök. çam. 
diğer çamurlarında daha 
düşük birikim. Son çök. 
çam. sağa yatıklık  

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar farklı 
lineer korelasyon, monotonik 
trend, 
sıralama korelasyonu yok 

Oktil fenol 
Saçılma fazla, 
maksimum ile ortalama 
değerler değişken 

Medyanlar birbirinden 
çok farklı, ön ç.çamuru 
ile dekantör çamuru 
değerleri ve dağılımları 
tam ters, sağa ve sola 
yatıklıklar var 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı  

Varyanslar homojen 
sadece ön ç.çamuru ile 
anaerobik çamur arasında güçlü 
düzeyde azalan lineer 
korelasyon, monotonik trend ve 
orta düzeyde azalan sıralama 

Nonil 
fenol 

Saçılma fazla, aykırı 
veri az maksimum 
seviye ile ortalama 
değişken 

Aykırı veri haricinde 
medyanlar yakın. En 
geniş dağılım ve yüksek 
değerler anaerobik 
stabilizasyon ve 
dekantör çamurunda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
lineer korelasyon, monotonik 
trend, 
sıralama korelasyonu yok 
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Tablo 4. 21. Konya AAT Çamur hattı verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (PAH’lar) 

MK 

Saçılma 
Diyagramları (Ek1) 
ve Min-Max 
grafikleri (Ek3) 

Kutu Diyagramlar (Ek2) 
ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Benzo[b] 
fluoranten 

Saçılma fazla, 
çamurlar arası fark 
fazla, ortalama ve st 
sapmalar yakın 

Aykırı veri yok. Medyan 
değerler birbirine ve sıfıra 
yakın. En geniş dağılım 
anaerobik stabilizasyon 
çamurunda. Sola yatıklık var 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Ön ç.çamuru ile son ç.çamuru 
ve dekantör çamuru arasında 
çok güçlü düzeyde artan lineer 
korelasyon güçlü düzeyde 
monotonik trend ve 
Orta düzeyde artan sıralama 

Benzo[k] 
fluoranten 

Saçılma fazla, 
çamurlar arası fark 
fazla, ortalama ve st 
sapmalar salınım 
gösteriyor Anaerobik 
çamur ile dekantör 
çamuru arası saçılma 
nisbeten düzenli 

Aykırı veri az. Medyan 
değerler dekantör çamuru 
hariç birbirine ve sıfıra yakın. 
En geniş dağılım dekantör 
çamurunda. Sola yatıklık var 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Ön ç.çamuru ile son ç.çamuru 
arasında güçlü düzeyde artan 
lineer korelasyon, Ön ç.çamuru 
ile dekantör çamuru arasında 
güçlü monotonik trend ve orta 
düzeyde artan sıralama 

Benzo(a) 
piren 

Saçılma fazla, 
çamurlar arası fark 
fazla, ortalama ve st 
sapmalar salınım 
gösteriyor Anaerobik 
çamur ile dekantör 
çamuru arası saçılma 
nisbeten düzenli 

Aykırı veri az. Medyan 
değerler birbirinden farklı. En 
geniş dağılım  anaerobik ve 
dekantör çamurunda. Sola 
yatıklık var 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Ön ç.çamuru ile anaerobik 
çamur arasında çok güçlü 
düzeyde artan lineer korelasyon, 
Ön ç.çamuru ile dekantör 
çamuru arasında güçlü lineer 
korelasyon, monotonik trend ve 
artan sıralama 

Indeno 
[1,2,3-cd] 
piren 

Saçılma fazla, 
çamurlar arası fark 
fazla, ortalama ve st 
sapmalar salınım 
gösteriyor 

Aykırı veri yok. Medyanlar 
birbirinden farklı. En düşük 
aralık son ç.çamurunda en 
yüksek dekantör çamurunda. 
Sola yatıklık var 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, monotonik 
trend, 
sıralama korelasyonu yok 

Benzo 
[g,h,i] 
perilen 

Saçılma fazla, 
çamurlar arası fark 
fazla, ortalama ve st 
sapmalar salınım 
gösteriyor 

Aykırı veri yok. Medyanlar 
birbirinden farklı. En düşük 
aralık son ç.çamurunda en 
yüksek dekantör çamurunda. 
Sola yatıklık var 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 

Varyanslar homojen 
Ön ç.çamuru ile anaerobik 
çamur arasında güçlü düzeyde 
artan lineer korelasyon 

Fluoran-
ten 

Saçılma fazla, 
çamurlar arası fark 
fazla, ortalama ve st 
sapmalar salınım 
gösteriyor 

Aykırı veri yok. Medyanlar 
birbirinden farklı. En düşük 
aralık son ç.çamurunda en 
yüksek ön ç. çamurunda. 
Sola ve sağa yatıklık var 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
lineer korelasyon yok 
Ön ç.çamuru ile son ç.çamuru 
arasında güçlü düzeyde artan 
monotonik trend ve artan 
sıralama 

Antrasen 

Saçılma fazla, 
çamurlar arası fark 
fazla, ortalama ve st 
sapmalar salınım 
gösteriyor Anaerobik 
çamur ile Ön ç. 
çamuru arası saçılma 
nisbeten düzenli 

Aykırı veri yok. Medyanlar 
birbirinden farklı. En düşük 
aralık son ç.çamurunda en 
yüksek ön ç. çamurunda. 
Sola ve sağa yatıklık var 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 

Varyanslar farklı 
Ön ç.çamuru ile son ç.çamuru 
arasında güçlü düzeyde artan 
monotonik trend ve artan 
sıralama. Ön ç.çamuru ile 
anaerobik çamur arasında çok 
güçlü artan lineer korelasyon ve 
güçlü monotonik trend 

Naftalin Saçılma düzensiz,  

Aykırı veriler var, Medyanlar 
birbirinden farklı. En düşük aralık 
ön ç.çamurunda en yüksek son 
ç.ve dekantör çamurunda. Son 
ç.ve dekantör çamuru verileri 
sola yatık diğerleri normal 
dağılım gösteriyor 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, monotonik 
trend, 
sıralama korelasyonu yok 
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Karbamazepin ve Diklofenak bütün çamurlarda ön çökeltme çamurundaki ile 

korelasyonlu şekilde artmıştır. Dağılım aralığı geniş olduğu için çamurların değerlerinde 

ortalamalar ve varyanslar yakındır. Karbamazepin sudan giderilmediği için çamurdaki 

seviyeleri sudan giderilen Diklofenak parametresinin seviyelerine göre çok düşüktür. Ağır 

metallerde Cd ve Hg verilerinde ortalamalar da varyanslar da homojendir. Su hattında en iyi 

korelasyonu ön çökeltme verileri sağlamıştı, benzer şekilde ön çökeltme çamuru da diğer 

çamurlar ile korelasyonludur, metal değerleri orada arttıkça diğer çamurlarda da artmaktadır. 

Bütün metaller anaerobik stabilizasyon çamurunda daha yüksektir. Burada ölçülen değerler 

çamurun birim kütlesinde metalin miktarıdır. Anaerobik stabilizasyonda organik madde 

parçalanıp azaldıkça aynı mktarda metalin çamur içindeki kütlesel oranı yükselecektir. 

Tablo 4. 22. Konya AAT Çamur hattı verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (İlaç etken 

maddeler ve ağır metaller) 

MK 
Saçılma Diyagramları 
(Ek1) ve Min-Max 
grafikleri (Ek3) 

Kutu Diyagramlar (Ek2) 
ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Karbamaz
epin 

Saçılma az, dağılım ve 
ortalamalar sıfıra yakın, 
maksimum değerler ön 
ç.çamurunda en düşük 
anaerobik çamurda en 
yüksek 

Aykırı veri az, Medyanlar 
yakın, en fazla miktar 
anaerobik çamurda  

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, artan 
sıralama ve monotonik trend 
ön ç.çamuru ile anaerobik 
çamur ve dekantör çamuru 
arasında daha güçlü 

Diklofenak 

Aykırı veri yok, saçılma 
az, dağılım düzenli, 
ortalamalar maksimum 
değerlere yakın,  

Medyanlar birbirinden 
farklı, aralık değerler 
geniş 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, artan 
sıralama ve monotonik trend 
bütün çamurlar için genelde 
orta düzeyde 

Cd 
Saçılma az, dağılım 
düzenli 

Medyanlar birbirine yakın 
aralıklar geniş, maksimum 
değerler farklı 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil  

Varyanslar homojen 
Ön ç.çamuru ile son ç.çamuru 
ve anaerobik çamur arasında 
güçlü lineer korelasyon ve 
monotonik trend 
orta düzeyde artan sıralama  

Hg 
Saçılma var, dağılım 
sadece birinde düzenli 

Medyanlar birbirine yakın 
aralıklar Cd’den daha dar, 
maksimum değerler farklı 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen 
Ön ç.çamuru ile son ç.çamuru 
arasında orta düzeyde lineer 
korelasyon, monotonik trend 
ve 
artan sıralama 

Ni 
Saçılma az, dağılım 
düzenli 

Medyanlar ve aralıklar çok 
farklı, en fazla dağılım 
anaerobik çamur 
değerlerinde 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı  

Varyanslar homojen 
Ön ç.çamuru ile son ç.çamuru 
ve anaerobik çamur arasında 
güçlü lineer korelasyon ve 
monotonik trend 
orta düzeyde artan sıralama 

Pb 
Saçılma az, dağılım 
kısmen düzenli 

Medyanlar ve aralıklar çok 
farklı, en fazla dağılım 
anaerobik çamur 
değerlerinde, en düşük 
son ç.çamurunda 

p<0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 

Varyanslar homojen 
Ön ç.çamuru ile dekantör 
çamuru arasında orta düzeyde 
lineer korelasyon ve artan 
sıralama, orta düzeyde 
monotonik trend 
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4.4.3 Konya AAT Dekantör Hattı Verileri  

Anaerobik arıtım çamuru verileri ile dekantör çamuru ve dekantör süzüntü suyu 

değerlerinin istatistiksel kıyaslaması ayrıca yapılmıştır. PAH’ların birkaç tanesi, ilaç etken 

maddeler ve metaller haricinde dekantör çamurundaki değerler anaerobik çamurdakilerden 

daha yüksektir. Aynı şekilde dekantör çamuru ile süzüntü suyu kıyaslandığında Oktil fenol, 

birkaç PAH ve benzen haricindeki parametreler süzüntü suyunda çamura kıyasla çok daha 

düşük seviyededir.  

Pestisitlerde ortalamalar, varyanslar ve medyanlar yakındır. Çok az sayıda aykırı veri 

gözlenmiştir fakat Anaerobik stabilizasyon çamuru ile dekantör çamuru haricinde saçılmalar 

fazladır. Anaerobik stabilizasyon çamuru ile dekantör çamuru arasında sadece Kloropirifos 

verilerinde güçlü korelasyon gözlenmiştir. 

Fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey koruyucuların genelde saçılmaları fazladır ve 

aykırı verileri bulunmaktadır. BBP ve Nonil fenol dağılımları benzerdir. DEHP anaerobik 

çamurda ve dekantör çamurunda oldukça geniş dağılımlı ve yüksek seviyedeyken süzüntü 

suyunda düşüktür. DNOP dekantör çamurunnda oldukça fazla, anaerobik çamur ve süzüntü 

suyunda sıfıra yakındır. Medyanlar birbirine yakın, sola yatıklık fazladır. DEHP verilerinin üç 

ünitedeki ortalamaları birbirinden istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklıdır. Diğer 

parametrelerde ortalamalar birbirine yakındır. DEHP, DNOP ve Nonil fenol verilerinin 

varyansları homojen değildir ve stabilizasyon çamuru, dekantör çamuru ve süzüntü suyu 

arasında dikkate değer bir korelasyon bulunmamıştır.   

Benzo[p]floranten ve Benzo[k]floranten harcindeki PAH’ların ortalamaları farkı bu 3 

ünitede istatistiksel olarak anlamlıdır. Saçılmalar genel olarak fazladır, akırı veri azdır ama 

normal dağılımdan uzaktır, genelde sola yatıklık yani düşük değer tarafında yığılma, birkaç 

veride ise sağa yatıklık sözkonusudur. Bazı PAH’lar, örn. Fluoranten, Antrasen süzüntü 

suyuda çamurdakinden çok daha düşük seviyededir. Benzo(a)piren, Indeno[1,2,3-cd] piren, 

Fluoranten ve Antrasen verilerinin üç ünite için varyansları farklıdır. PAH’lar için istatistiksel 

olarak anlamlı korelasyonlar bulunmamıştır. 

Naftalin ortalamaları anlamlı düzeyde farklıdır ama varyansları homojendir, üniteler 

arasında korelasyon yoktur, medyanlar farklıdır, saçılma fazladır. 

Diklofenak ile Karbamazepin dekantör hattında da birbirinden farklı davranış 

sergilemiştir. Karbamazepin ortalamalar yakın varyanslar homojen iken Diklofenak verilerinin 

ortalamaları ve varyansları farklıdır. Su hattındaki arıtılma durumlarının bu hattaki veriler 

üzerinde de etkili olduğu düşünülmektedir. Az sayıda aykırı veri ve saçılma olmasına rağmen 

Anaerobik çamur ile dekantör çamuru arasında her iki parametrede de çok güçlü lineer 

korelasyon, güçlü monotonik trend ve orta seviyede artan sıralama korelasyonu bulunmuştur.  
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Ağır metallerde de Anaerobik stabilizasyon çamuru ile dekantör çamuru haricinde 

saçılmalar fazladır. En fazla korelasyon bu iki veri seti arasındadır. Dört metalde de çok güçlü 

lineer korelasyon, güçlü monotonik trend ve orta seviyede artan sıralama korelasyonu 

bulunmuştur. Metallerin hepsi süzüntü suyunda sıfıra yakın, anaerobik ve dekantör 

çamurlarında daha yüksek seviyelerde ve daha geniş dağılım aralığındadır. Metallerin temel 

gideriminin adsorpsiyon ve mikroorganizma bünyesinde tutma mekanizmalarıyla olması ile bu 

sonuç ilişkilendirilebilir. Bu bulgu ANOVA sonuçları ile de desteklenmektedir, ortalamalaron 

birbirinden farkı istatistiksel olarak anlamlıdır. Varyanslar Cd ve Hg verileri için homojen, Ni ve 

Pb için farklıdır. 

4.4.4 Konya AAT Mor Şebeke Verileri  

Önceki bölümlerde yapılana benzer şekilde Konya AAT Mor Şebeke üniteleri verilerinin 

Ek’lerde sunulan iststistiksel değerlendirme bulguları Tablo 4.23 – 4.25’te özetlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

210 

 

Tablo 4. 23. Konya AAT Mor Şebeke verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (Pestisitler, 

fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey aktif maddeler) 

MK 

Saçılma 
Diyagramları (Ek1) 
ve Min-Max 
grafikleri (Ek3) 

Kutu Diyagramlar 
(Ek2) 

ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Kloropirifos 

Saçılma fazla, 
ortalama ve st 
sapmalar ünite 
bazında değişken.  

Aykırı veri az. 
Medyanlar birbirinden 
farklı. Kum filtresinde 
aralık ve değerler 
yüksek. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, 
monotonik trend ve 
sıralama anlamlı değil 

Atrazin 
Saçılma az, Üniteler 
arası değişkenlik 
fazla 

Aykırı veri az. 
Medyanlar birbirinden 
farklı. Depoda aralık 
ve değerler yüksek. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, 
monotonik trend ve 
sıralama anlamlı değil 

Klorfenvinfos 
Saçılma fazla, 
Üniteler arası 
değişkenlik fazla 

Aykırı veri az. 
Medyanlar ve 
aralıklar birbirine ve 
sıfıra yakın 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, 
monotonik trend ve 
sıralama anlamlı değil 

Benzil bütil 
ftalat (BBP) 

Saçılma fazla, 
düzenli dağılımlar 
var. Üniteler arası 
değişkenlik 
maksimum 
değerlerde, özellikle 
UV çıkışında fazla 

Aykırı veri fazla. 
Medyanlar ve 
aralıklar birbirine ve 
sıfıra yakın. Sola 
yatıklık fazla 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Son ç.çıkış suyu ile depo 
haricindeki üniteler 
arasında güçlü düzeyde 
artan lineer korelasyon, 
monotonik trend, 
sıralama korelasyonu 

Di-2-etilhekzil 
ftalat (DEHP) 

Saçılma fazla, 
Üniteler arası 
değişkenlik 
maksimum 
değerlerde, özellikle 
UV çıkışında fazla 

Aykırı veri az. 
Medyanlar ve 
aralıklar birbirinden 
farklı. Sola yatıklık 
fazla. En geniş 
dağılım kum filtresi 
ve depoda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, 
monotonik trend, 
sıralama korelasyonu 
yok 

Di-n-oktil ftalat 
(DNOP) 

Saçılma fazla, 
Üniteler arası 
değişkenlik 
maksimum 
değerlerde, özellikle 
UV çıkışında fazla 

Aykırı veri fazla. 
Medyanlar ve 
aralıklar birbirine ve 
sıfıra yakın. Sola 
yatıklık fazla. En 
geniş dağılım depoda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, 
monotonik trend, 
sıralama korelasyonu 
yok 

Oktil fenol 

Saçılma az, düzenli 
dağılımlar var. 
Üniteler arası 
değişkenlik 
maksimum 
değerlerde, özellikle 
depoda fazla ama 
ortalamalar ve st 
sapmalar yakın 

Aykırı veri az. 
Medyanlar birbirine 
ve sıfıra yakın. 
Aralıklar hepsinde 
fazla. Sola yatıklık 
az. En geniş dağılım 
depoda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar farklı 
Son ç.çıkış suyu ile 
üniteler arasında güçlü 
düzeyde artan lineer 
korelasyon, monotonik 
trend, 
sıralama korelasyonu 

Nonil fenol 

Saçılma fazla, 
bazılarnda düzenli 
dağılımlar var. 
Üniteler arası 
değişkenlik fazla ama 
ortalamalar yakın, st 
sapmalar 
ortalamalardan düşük 

Aykırı veri yok. 
Medyanlar birbirine 
yakın ama sıfırdan 
uzak. Aralıklar 
hepsinde fazla. Sola 
yatıklık az. En geniş 
dağılım depoda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, 
monotonik trend, 
sıralama korelasyonu 
yok 
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Tablo 4. 24. Konya AAT Mor Şebeke verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (PAH'lar ve 

İlaç Etken Maddeler) 

MK 
Saçılma Diyagramları 
(Ek1) ve Min-Max 
grafikleri (Ek3) 

Kutu 
Diyagramlar 
(Ek2) 

ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Benzo[b] 
fluoranten 

Veri az. Saçılma fazla. UV 
çıkışında en düşük, 
öncesi çok daha yüksek, 
UV sonrası depo ve 
şebekede biraz artış 

Aykırı veri fazla. 
Medyan değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın.  

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Son ç.çıkışı 
ile UV çıkışı hariç hepsinde çok 
güçlü düzeyde artan lineer 
korelasyon orta düzeyde monotonik 
trend ve artan sıralama 

Benzo[k]flu
oranten 

Veri az. Saçılma fazla. UV 
çıkışında en düşük, 
öncesi çok daha yüksek, 
UV sonrası depo ve 
şebekede biraz artış 

Aykırı veri fazla. 
Medyan değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Son ç.çıkışı 
ile kum filtresi çıkışı arasında güçlü 
düzeyde artan lineer korelasyon, 
monotonik trend ve artan sıralama 

Benzo(a) 
piren 

Veri az. Saçılma fazla. UV 
çıkışında en düşük, 
öncesi çok daha yüksek, 
UV sonrası depo ve 
şebekede biraz artış 

Aykırı veri fazla. 
Medyan değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Son ç.çıkışı 
ile kum filtresi çıkışı arasında çok 
güçlü düzeyde artan lineer 
korelasyon, orta düzeyde 
monotonik trend ve artan sıralama. 
Kum filtresi ve şebeke ile de bazı 
korelasyonlar anlamlı. 

Indeno[1,2,
3-cd] piren 

Veri az. Saçılma fazla. UV 
çıkışında en düşük, 
öncesi çok daha yüksek, 
UV sonrası depo ve 
şebekede biraz artış 

Aykırı veri fazla. 
Medyan değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Kum filtresi 
çıkışı haricinde Lineer korelasyon, 
monotonik trend, sıralama 
korelasyonu yok 

Benzo[g,h,i] 
perilen 

Veri az. Saçılma fazla. UV 
çıkışında en düşük, 
öncesi çok daha yüksek, 
UV sonrası depo ve 
şebekede biraz artış 

Aykırı veri fazla. 
Medyan değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Son ç.çıkışı 
ile şebeke haricinde güçlü düzeyde 
artan lineer korelasyon, monotonik 
trend ve orta düzeyde artan 
sıralama. 

Fluoranten 

Veri az. Saçılma fazla. UV 
çıkışında en düşük, 
öncesi çok daha yüksek, 
UV sonrası depo ve 
şebekede biraz artış 

Aykırı veri fazla. 
Medyan değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Son ç.çıkışı 
ile depo haricinde güçlü düzeyde 
artan lineer korelasyon, monotonik 
trend ve artan sıralama. 

Antrasen 

Veri az. Saçılma fazla. UV 
çıkışında en düşük, 
öncesi çok daha yüksek, 
UV sonrası depo ve 
şebekede aşırı artış 

Aykırı veri az. 
Medyan birbirine 
yakın. Aralıklar 
fazla. En geniş 
dağılım depoda 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Son ç.çıkışı 
ile kum filtresi çıkışında güçlü 
düzeyde artan monotonik trend ve 
orta düzeyde artan sıralama. 

Naftalin 

Veri az. Saçılma fazla. UV 
çık. en düşük, öncesi çok 
daha yüksek, UV sonrası 
depo ve şebekede artış 

Aykırı veri az. 
Medyan değerler 
birbirine ve sıfıra 
yakın. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Son ç.çıkışı 
ile kum filtresi çıkışında çok güçlü 
düzeyde artan lineer korelasyon, 
monotonik trend ve sıralama. 

Karbamaze
pin 

Saçılma az, dağılımlar 
düzenli. Ortalamalar ve 
maksimum değerler 
birbirine yakın. 

Aykırı veri yok. 
Medyanlar yakın. 
Aralıklar hepsinde 
çok geniş. Değer-
ler sıfırdan uzak 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Son ç.çıkışı 
ile kum filt. çıkışında ve UV 
çıkışında çok güçlü düzeyde artan 
lineer korelasyon, orta düzeyde 
monotonik trend ve sıralama. 

Diklofenak 

Saçılma az, dağılımlar 
düzenli biraraya yığılma 
fazla. Ortalamalar birbirine 
yakın. Maksimum değerler 
değişken 

Aykırı veri yok. 
Medyanlar yakın. 
Aralıklar hepsinde 
fazla. 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı 
değil 

Varyanslar homojen. Sadece üç 
ünite ile son ç.çıkışı arasında güçlü 
düzeyde artan lineer korelasyon. 
Monotonik trend ve sıralama yok. 
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Tablo 4. 25. Konya AAT Mor Şebeke verileri istatistiklerinden genel çıkarımlar (Ağır Metaller) 

MK 

Saçılma 
Diyagramları (Ek1) 
ve Min-Max 
grafikleri (Ek3) 

Kutu Diyagramlar 
(Ek2) 

ANOVA 
(Ek4) 

Korelasyonlar (Ek5) 

Cd 

Saçılma var, 
dağılım düzensiz, 
UV çıkış değeri en 
fazla 

Aykırı veri az. 
Medyanlar birbirine ve 
sııfıra yakın 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Lineer korelasyon, monotonik 
trend, 
sıralama korelasyonu yok 

Hg 

Saçılma var, 
dağılım düzensiz, 
değerler tüm MŞ’de 
yakın 

Aykırı veri fazla. 
Medyanlar birbirine ve 
sıfıra yakın 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Son ç.çıkışı ile kum filtrresi 
çıkışı arasında güçlü 
monotonik trend ve 
artan sıralama 

Ni 

Saçılma az, dağılım 
daha düzenli, 
ortalamalar yakın, 
st sapmalar düşük 

Aykırı veri yok. 
Medyanlar birbirine çok 
yakın ama aralıklar çok 
büyük 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Sulama şebekesi verileri hariç 
hepsinde çok güçlü lineer 
korelasyoni monotonik trend ve 
orta düzeyde artan sıralama 

Pb 

Saçılma az, dağılım 
kısmen düzenli, 
ortalamalar ve st 
sapmalar yakın 

Aykırı veri yok. 
Medyanlar birbirine ve 
sıfıra yakın aralıklar 
büyük 

p>0.05 
ortalama 
farkları 
anlamlı değil 

Varyanslar homojen 
Hepsinde lineer korelasyon ve 
monotonik trend, orta düzeyde 
artan sıralama 

4.4.5 Konya AAT Pilot Tesis Verileri  

Konya AAT mor şebeke hattında UV dezenfeksiyon çıkışından alınan su bu proje 

kapsamında yaptırılan pilot tesisten geçirilmiştir. Pilot tesis ultrafiltrasyon (UF), Nanofiltrasyon 

(NF) ve Ters osmoz (RO) ünitelerinden oluşmuştur. İstatistiksel değerlendirme için veri setinin 

başına UV çıkış verileri de eklenerek analizler yapılmıştır.  

Pestisitlerden Kloropirifos verilerinin saçılımı fazladır, Atrazin ve Klorfenvinfos verilerinde 

daha düzenli dağılım gösteren ünite çiftleri gözlenmiştir. Genellikle NF ve RO çıkışlarında 

değerler daha düşüktür. Atrazin hiçbir ünitede yüksek verimle giderilmemiştir. Ortalamalar, 

standart sapmalar ve medyanlar birbirine yakındır. Klorfenvinfos verilerinde aykırı veri 

mevcuttur, diğer veriler sıfıra çok yakındır. Hepsinde ortalamalar yakın, varyanslar homojendir. 

UV çıkış ile RO Klorfenvinfos verileri arasında güçlü korelasyon gözlenmiştir. Atrazin 

verilerinde ise bütün ünite çiftleri arasında güçlü artan lineer korelasyon gözlenmiştir. 

Fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey koruyucuların genelde saçılmaları fazladır ve 

aykırı verileri bulunmaktadır. Medyanlar birbirine yakındır ancak dağılımlar parametreler ve 

üniteler arasında farklılık göstermektedir. Nonil fenol değerleri tüm ünitelerde düşüktür. Normal 

dağılım gözlenmemiştir. Sağa ya da çoğunlukla sola yatıklıklar görülmektedir. UF değerleri 

daha yüksektir. DEHP haricinde hepsinde ortalamalar birbirine yakın, varyanslar homojendir. 

Bütün parametrelerin farklı ünite çiftlerinin verileri arasında lineer korelasyon, monotonik trend 

ve artan sıralama korelasyonları orta veya güçlü düzeyde tespit edilmiştir. Ancak korelasyonlar 
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parametreler için sistematik bir yapıda değildir. En fazla korelasyon DEHP ve DNOP 

verilerinde görülmektedir. 

PAH’ların saçılmaları fazla, dağılımları Antrasen hariç düzensizdir, ortalamalar yakın, 

varyanslar homojendir. Çoğunda UF değerleri çok daha yüksek, sonrasındaki NF ve RO 

değerleri daha düşüktür. Kutu grafiklerde görüldüğü gibi aykırı veriler çoğunlukla UF verileri 

olmuştur. Elde edilen bütün veriler, ayıklama yapılmaksızın istatistiksel değerlendirmelerde 

kullanıldığı için bu verilerin tüm istatistiklerde katkıları mevcuttur. PAH’lar için aykırı değerer 

gözardı edildiğinde dağılım aralıkları daha düzenli ve birbirine yakındır. Medyanlar ve 

ortalamalar birbirine yakındır, çoğu PAH için sıfıra da yakındır. Fluoranten ve Antrasen 

dağılımları daha geniş aralıktadır ve sıfırdan uzaktır. Diğer parametre gruplarındaki gibi burada 

da veriler arası korelasyonlarda bir sistematik bulunmamaktadır. Farklı parametreler için farklı 

ünite verileri arasında lineer korelasyon, monotonik trend ve artan sıralama korelasyonları orta 

veya güçlü düzeyde tespit edilmiştir. Daha çok pilot tesis girişi ile RO çıkışı PAH verleri 

arasında bu korelasyonlar ağırlıktadır.  

Naftalin pilot tesiste oldukça düşük değerlerde elde edilmiştir. Aykırı veri haricinde UF 

değerleri de düşüktür. Bulgularda saçılma fazla olmasına karşın pilot tesis girişi ile UF çıkışı 

ve RO çıkışı verileri arasında güçlü korelasyonlar hesaplanmıştır.  

Konya AAT başından buraya kadarki ünitelerde iki ilaç etken maddesi bulguları bu ölçüde 

ilk kez tutarlılık göstermiştir. Her ikisi de giriş ve UF çıkış suyunda daha yüksek seviyede, geniş 

dağılımda yer alırken NF ve RO çıkışlarında tamamen giderilmiştir. Ortalamalar arası farklılık 

her iki etken madde için de anlamlıdır. Ancak varyanslar sadece Karbamazepin için farklıdır. 

Aynı şekilde bu veriler arasında sadece pilot tesis giriş verileri ile UF çıkış verileri arasında çok 

güçlü korelasyon bulunmuştur. 

Ağır metallerin hepsi pilot tesise düşük konsantrasyonlarda girmiştir. Pilot tesis 

ünitelerinde Cd haricindekilerde fazla giderim gözlenmemiştir. Verilerin saçılmaları fazladır, 

düzenli dağılım, Pb haricinde, görülmemektedir. Medyan değerler ve aralıklar Cd 

harcindekilerde birbirinden ve sıfırdan farklıdır. Sadece Ni verileri için ortalamalar ve varyanslar 

homojen değildir. Ni verilerinde pilot tesis girişi ile UF çıkış verilerinde orta düzeyde korelasyon 

gözlenmiştir. Pb verilerinde ise tüm ünitelerde orta düzeyde Lineer korelasyon, monotonik 

trend, sıralama korelasyonu görülmüştür. 
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4.4.6 Ereğli AAT Verileri  

Ereğli AAT anaerobik ve fakültatif stabilizasyon havuzlarından oluşmaktadır ve her 

havuzun hem su hem dip çamurundan alınan örneklerle proje verileri elde edilmiştir. Bu 

sebeple istatistiksel değerlendirmeler su ve çamur hattı için birlikte yapılmıştır. Ereğli AAT 

numunelerinde elde edilen verilerin sayıca az olması ve özellikle su hattında az sayıdaki 

verinin birçok değerinin aynı olması sebebiyle saçılma diyagramlarından sağlıklı yorum 

yapılması uygun görülmemiştir.  

 

Pestisit verilerinde sola yatıklık baskındır. Atrazin diğerlerine göre daha düşük 

seviyelerdedir. Su hattında az sayıda aykırı veri bulunmaktadır. Çamurların pestisit değerleri 

anaerobik ve fakültatif havuzlar arasında farklılık göstermektedir. Ortalamalar birbirine 

yakındır, varyanslar homojendir. Anaerobik çamur ile fakültatif çamur verileri arasında 

Atrazin’de oldukça güçlü korelasyon tespit edilmiştir. Su hattında ise bütün pestisitlerde 

korelasyon olduğu söylenebilir.  

Diğer bir yarı uçucular grubu olan Fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey koruyucuların 

da verilerinde sıfıra yakın yığılmalar baskındır. DNOP haricinde hepsinde su hattında arıtım 

mevcuttur. Pestisitlerle oldukça benzer değişimler sergilemişlerdir. Bunlarda da çamur 

verilerinde dikkate değer bir korelasyon bulunmazken su hattı verilerinde fazlaca aykırı veriler, 

yakın ortalama, homojen varyans, güçlü ve orta şiddette korelasyonlar elde edilmiştir. Ereğli 

AAT’de PAH bulguları da diğer yarı uçucularla oldukça yakın özelliktedir.  

Naftalin Ereğli AAT’de akım şeması boyunca arıtılmaktadır. Verilerde saçılma olsa da 

Fakültatif havuzda ve çamurunda daha düşük seviyelerdedir ortalamalar ve varyanslar farkı 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Sadece çamur verilerinde anlamlı korelasyonlardan 

sözedilebilmektedir. 

İlaç etken maddelerinden Karbamazepin verileri hem su hattında hem çamur hattında 

daha az saçılma daha düzenli dağılım göstermiştir. Bu durumla uyumlu olarak yüksek ve orta 

seviyede korelasyonlar hesaplanmıştır. Diklofenak ise sadece çamurda yüksek korelasyona 

sahiptir.  

Ağır metaller arasında en az saçılma ve en düzenli dağılım Ni verilerinde gözlenmiştir. 

Metal seviyeleri sularda oldukça düşük, çamurlarda yüksek seviyelerdedir. Medyan değerleri 

su verilerinde birbirine yakın, çamurlarda farklıdır. Cd ve Pb ortalamaları farkı istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Hg verilerinde çamur hattında, diğer metallerde ise su hattında lineer 

korelasyon, artan monotonik trend ve sıralama belirlenmiştir.   
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4.4.7 Zincirlikuyu AAT Verileri  

Zincirlikuyu AAT fosseptik ve yapay sulak alandan oluşmaktadır. Bu tesise ait veri 

setinde hemen hemen tüm parametrelerde aykırı veriler bulunmaktadır. Minimum maksimum 

aralıklarını, veri dağılımlarını, korelasyonları yani tüm istatistiksel değerlendirmeleri bu aykırı 

veriler etkilemiştir. O veriler haricindeki dağılımlar dikkate alındığında genel anlamda bu tesiste 

MK arıtımı şöyle yorumlanabilir: Kloropirifos, Atrazin, Naftalin, Karbamazepin, Cd, Pb 

fosseptik’te daha az değişirken YSA’da arıtılmaktadır. Bazı MK’lerde fosseptikte dağılım daha 

düşük aralıkta olup YSA’da daha yüksek değerler gözlenebilmektedir. BBP, DEHP, Oktil fenol, 

Benzo[b]fluoranten, Benzo[k]fluoranten, Hg, Ni fosseptikte daha fazla giderilmektedir. 

Zincirlikuyu AAT’de genel dağılım anlamında her iki ünitede de anlamlı giderim sağlanamayan 

MK’ler Klorofenvinfos, DNOP, Nonil fenol, Benzo[a]piren, Indeno[1,2,3,cd]piren, 

Benzo[g,h,i]perilen, Antrasen, Diklofenak olarak gözlenmiştir. Ortalama değerler ve varyanslar 

homojendir ve medyan değerler de birbirine ve sıfıra yakındır. Bütün parametrelerde Fosseptik 

ve YSA verileri ile giriş suyu verileri arasında orta ve güçlü seviyelerde korelasyon gözlenmiştir. 

4.4.8 Konya, Ereğli ve Zincirlikuyu AAT Giriş ve Çıkış Verileri  

Birbirinden farklı nüfus ve kentsel özellik taşıyan üç yerleşim yerinin atıksu arıtma 

tesislerine gelen atıksulardaki MK seviyelerinin ve arıtım çıkış sularındaki MK seviyelerinin 

kıyaslanması bu bölümde yapılacaktır. Tesislere gelen atıksudaki MK parametrelerin 1 yıllık 

verilerinde ortalama ve varyans farkları olup olmadığı, tesisler arası korelasyon olup olmadığı 

istatistiksel olarak incelenmiştir. Bu incelemelerde de, yukarıdakilerde olduğu gibi, kutu 

diyagramları yorumlanırken aykırı veriler gözardı edilmiş, hesaplamalarda ise tüm veriler dahil 

bulgulara yer verilmştir. 

Yarı uçucu MK’lerde üç arıtma tesisi giriş suyu ortalamalarında ve varyanslarında, nonil 

fenol haricinde, anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Konya AAT hamsu değerleri ile Ereğli ve 

Zincirlikuyu AAT hamsu değerleri arasında pestisitlerin, fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey 

koruyucuların çoğunda ve ilaç etken maddelerinde korelasyondan sözedilebilmektedir ancak 

PAH’larda, Naftalin’de, ağır metallerde, Benzo[k]fluoranten ve Cd haricinde, bir korelasyon 

bulunmamaktadır. Korelasyonlarda, Bölüm 3.5’te açıklandığı gibi, rho (ρ) değerinin +1 veya -

1’e yakınlığı korelasyonun daha güçlü olduğuna işaret ediyordu. Buna göre Konya AAT hamsu 

değerleri ile Zincirlikuyu AAT hamsu değerleri arasında, Ereğli AAT’e kıyasla, birçok MK’de 

daha güçlü korelasyonlar olduğu görülmektedir. Ağır metallerde bu tür bir korelasyondan 

sözedilememektedir. Zincirlikuyu’da ve hatta Ereğli’de sanayi varlığının ve atıksudaki endüstri 

katkısının Konya’daki kadar ileri ölçekte olmaması ile bu durum doğrudan 

ilişkilendirilebilmektedir. İlaç etken maddelerinde ise Konya AAT ile Ereğli AAT arasında daha 
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güçlü korelasyonlar mevcut olup hatta Diklofenak verilerinde Zincirlikuyu ile hiç korelasyon 

tanımlanamamıştır. İlaç kullanımında, özellikle de ağrı kesicilerde, Zincirlikuyu’nun diğer 

yerleşim yerlerindeki ölçekte verilere sahip olması olası değildir ve bu durum verilerle 

istatistiksel olarak da doğrulanmıştır.   

Üç arıtma tesisinin çıkış verileri birbiriyle kıyaslandığında bir arıtma tesisinin çıkış suyu 

tüm MK verileri anlamında diğerlerinden belirgin bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Aykırı veriler 

dikkate alınarak kıyaslandığında bile çıkış ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

sadece PAH’lar ve ilaç etken maddelerde bir de Ni verilerinde gözlenmiştir. Ortalama 

değerlerinin farklı olmasına rağmen, ilaç etken maddeleri ve Flouranten ile Antrasen verilerinde 

Konya AAT ile Ereğli ve Zincirlikuyu AAT arasında korelasyonlar olduğu belirlenmiştir. Diğer 

MK gruplarında bu şekilde toplu bir korelasyon görülmemiş olup parametre bazında istisnalar 

sözkonusudur. Giriş ortalamalarında anlamlı bir fark bulunmamasına rağmen fitalat esterler, 

plastikleştiriciler, yüzey koruyucuların çoğunda üç arıtma tesisinin çıkış değerleri ortalamaları 

anlamlı ölçüde farklıdır. Bu durumda ilaç etken maddelerin ve fitalat esterler, plastikleştiriciler, 

yüzey koruyucuların arıtılabilirliğinde arıtma prosesinin önemi olduğu yorumu 

yapılabilmektedir. Uçucularda, PAH’ların bazılarında Konya AAT ile Zincirlikuyu AAT çıkış 

verileri arasında çok güçlü seviyelere ulaşan korelasyonlar bulunmuştur. Bazı parametrelerde 

ise Pearson, Spearman ve Kendall korelasyonlarından sadece biri veya ikisinde anlamlı 

olasılık bulunmuştur ki en az bir tanesinin varlığı ve pozitif değerde olması bile tutarlı artan bir 

eğilim olduğu çıkarımını yapmaya yeterlidir.  

4.4.9 Konya Giriş-Çıkış, Ereğli Giriş-Çıkış ve Zincirlikuyu Giriş-Çıkış Verileri  

Üç arıtma tesisinin her bir MK için su hattı giriş değerleri ile çıkış değerlerinin 

karşılaştırmasında aykırı değerlerin varlığına rağmen ortalamalar ve standart sapmaların 

düşük olduğu görülmektedir. Sıfıra yakın değerlerin çokluğu ve veri dağılımlarında sola 

yatıklığın ağırlıklı olması sebebiyle ortalamalar birbirine ve sıfıra yaklaşmaktadır. Bu sebeple 

üç tesiste de ANOVA ve Levene istatistiklerine göre ortalamaları ve varyansları anlamlı 

derecede farklı olmayan çok sayıda MK, anlamlı derecede farklı olan az sayıda MK 

belirlenmiştir.  

Pestisitlerden sadece Konya AAT Klorfenvinfos giriş ile çıkış verisi arasında ortalamalar 

farkı anlamlıdır, diğer pestisit ve diğer AAT’lerde farklar anlamlı değildir. Varyanslar üç tesiste 

de homojen olup, Zincirlikuyu AAT’nin Kloropirifos verileri haricinde, giriş değerleri ile çıkış 

değerleri arasında Lineer korelasyon, artan monotonik trend ve sıralama korelasyonu 

bulunmaktadır.  
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Fitalat esterler, plastikleştiriciler, yüzey koruyucular grubunda BBP için her üç arıtma 

tesisinde de giriş-çıkış arası korelasyondan sözedilebilmektedir. DEHP ve Oktil fenol için 

Konya AAT’de korelasyon sözkonusu değilken Ereğli ve Zincirlikuyu AAT’de artan monotonik 

trend ve artan sıralama korelasyonu görülmektedir. DNOP verilerinde Zincirlikuyu AAT’de 

korelasyon sözkonusu değilken bu sefer Ereğli ve Konya AAT’de artan monotonik trend ve 

artan sıralama korelasyonu görülmektedir. Nonil fenolde hiçbir arıtma tesisi giriş-çıkışı 

arasında korelasyon tespit edilememiştir. Zincirlikuyu AAT de ham atıksudaki nonil fenol 

konsantrasyonu, çıkış suyunda tüm aylarda artmaktadır. Levene istatistiği anlamlı olan 

parametrelerde varyanslar farklı iken giriş ile çıkış verileri arasında bir korelasyon olmadığı 

tespit edilmiştir (Örn. Konya AAT’de Oktil fenol ve Nonil fenol).  

PAH’ların tamamında bütün arıtma tesisleri giriş-çıkış verileri ortalamaları ve varyansları 

homojen olup çoğunda lineer korelasyon, artan monotonik trend ve artan sıralama korelasyonu 

görülmektedir. Sadece Benzo[a] piren ve Flouranten verilerinde Konya AAT’de hiç korelasyon 

tespit edilmemiştir.  

İlaç etken maddelerinde de Ereğli AAT Diklofenak verileri haricinde, AAT’lerde giriş-çıkış 

verileri arasında güçlü ve orta düzeyde korelasyonlar tespit edilmiştir. Ereğli AAT Diklofenak 

verilerinde ise Levene istatistiği anlamlı, varyanslar farklı bulunmuştur, buna uyumlu olarak 

ortalamalar farkı da anlamlı bulunmuştur.  

Ağır metallerde dört ağır metalin üç tesisin giriş-çıkışında ortalamalar ve varyanslar 

homojen bulunmuştur. Ereğli AAT giriş-çıkışında Cd, Ni ve Pb için korelasyondan 

sözedilebilmektedir. Giriş ile çıkış ağır metalleri arasında korelasyonu hemen hemen hiç 

bulunmayan Konya AAT olarak bulunmuştur. Zincirlikuyu AAT’de ise Ni ve Pb verilerinde 

korelasyondan sözedilebilmektedir.  
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5. SONUÇ 

Dünya nüfusunun sürekli olarak artması ve yoğun şekilde gerçekleşen kentleşme; evsel, 

tarımsal ve endüstriyel amaçlarla kullanılacak olan suya talebi arttırmaktadır. Artan evsel, 

endüstriyel su kullanımı sonucunda, kanalizasyon şebekeleri ile toplanan atıksuların doğrudan 

veya arıtılarak alıcı ortamlara verilmesi su kütleleri üzerinde artan bir baskı oluşturmaktadır. 

Su kalitesi; ekosistemlerin korunması, gıda güvenliği, insan sağlığı ile birlikte ekonomik 

büyüme ve sosyal gelişme gibi diğer faktörler ile de doğal olarak bağlantılı bir konudur. Bu 

sebeple, su kalitesinin korunması; ekosistem gereksinimlerini karşılamak ve insanların genel 

refahını güvence altına almak amacıyla sürdürülebilir bir gelişme için gerekliliktir. 

Gaz kromatografisi (GC-MS), sıvı kromatografisi (LC-MSMS ve/veya HPLC) ve endüktif 

eşleşmiş plazma spektrometresi (ICP-MS) gibi gelişmiş analitik enstrümantasyon, sudaki tekil 

inorganik ve organik bileşenlerin aşırı derecede düşük seviyelerini tanımlamayı ve miktarını 

belirlemeyi mümkün kılmıştır. Bu analizler maliyetlidir ve özellikle uçucu olmayan organikler 

için kapsamlı ve zor numune hazırlığı gerektirebilir. Bu ve diğer analitik kimya tekniklerindeki 

gelişmeler, sudaki kimyasalların trilyonda bir (ppt) seviyelerine kadar inerek miktarlarının 

belirlenmesine olanak sağlamıştır. Analitik ilerlemelerle birlikte; çevresel sularda, atıksularda, 

geri kazanılmış sularda ve içme sularında neredeyse tüm kimyasallar saptanabilmekle birlikte, 

oldukça düşük konsantrasyonların saptanmasının insan ve çevre sağlığı ile ilişkisinin 

değerlendirilmesi daha büyük bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Analitik teknikler geliştikçe, içme sularında, arıtılmış atıksularda veya yeraltı/yerüstü 

sularında genellikle çok düşük konsantrasyonlarda olmak üzere mevzuatlarda seviyelerine 

ilişkin düzenlemesi yaygın olarak yapılmayan bir takım antropojenik kimyasal bileşikler tespit 

edilmektedir. Bu bileşiklerin saptanması, son zamanlarda çevreye bırakıldığı anlamına 

gelmez. Birçoğu muhtemelen onlarca yıldır çevrede bulunmaktadır. İz konsantrasyonlarda 

bulunan tekil kimyasallar ve bileşik sınıflarının bu geniş grubu, bazen; yeni ortaya çıkan kaygı 

veren kirleticiler ya da mikrokirleticiler olarak adlandırılmaktadır. MK’lerin bu geniş grubu; son 

kullanıma göre kategorize edilen bileşik gruplarını (örneğin; farmasötikler, kişisel bakım 

ürünleri, ev kimyasalları, gıda katkı maddeleri, alev geciktiriciler, plastikleştiriciler ve 

biyosidler), eğer varsa çevresel ve insan sağlığı etkisine göre olan grupları (örneğin; hormonal 

olarak aktif maddeler, endokrin bozucular ya da endokrin bozucu bileşikler) veya bileşik türüne 

göre olan grupları (örneğin; kimyasal, mikrobiyal, fenolik, polisiklik aromatik hidrokarbonlar) 

içerebilir. 

Birçok AAT ve çoğu atıksu su geri kazanım tesisi MK’lerin giderimi için tasarlanmamıştır. 

Klasik atıksu arıtımı sırasında tam olarak arıtılamamaları nedeni ile su kütlelerinde MK’lerin 

bulunduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma vardır. Çoğu MK iz konsantrasyonlarda 
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bulunmasına rağmen, sucul organizmaların bu bileşiklere sürekli olarak maruz kalması; bu 

kirleticilerin farklı özelliklerinden dolayı risk teşkil etmektedir: biyobirikim potansiyeli, potansiyel 

olarak toksik olmaları, endokrin bozucu potansiyelleri vb (Kannan vd., 2005).  

MK’lerin geniş özellik yelpazesi göz önüne alındığında, tüm kimyasallara karşı mutlak bir 

bariyer sağlayan tek başına bir arıtım prosesi yoktur. MK’lerin arıtılmış sulardaki varlığının 

minimize edilmesi için, geniş fizikokimyasal özelliklerin üstesinden gelebilen çeşitli arıtım 

proseslerden oluşan akım şemalarına ihtiyaç duyulmaktadır (Drewes ve Khan, 2010). Tam 

ölçekli ve pilot ölçekli çalışmalar, arıtımın farklı proseslerin kombinasyonlarıyla 

gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Kimyasal oksidasyon ya da aktif karbon adsorpsiyonu 

ile birlikte biyolojik prosesler, fiziksel ayırımı (RO) takip eden kimyasal oksidasyon ya da 

kimyasal oksidasyon veya karbon adsorpsiyonu ile birlikte doğal prosesler uygulanabilir.  

Biyolojik proseslerin, membran proseslerin ve kısmen de aktif karbon proseslerinin tam 

ölçekli veya pilot ölçekli olarak çalıştırılabildiği görülmektedir. Bununla birlikte ileri oksidasyon 

prosesleri gibi bazı metotların giderim verimleri yüksek olmasına rağmen, maliyet ve büyük 

ölçekli uygulamalardaki teknik sorunlar nedeni ile genellikle laboratuvar ölçeğinde kaldığı 

görülmektedir.  

Burada önemli olan soru, bu teknolojilerin tümünün çevre ve insan sağlığının korunması 

için gerekli olup olmadığıdır.  

Evsel/kentsel atıksuların geri kazanılması ve yeniden kullanılması için kullanılan arıtma 

teknolojileri; MK’lerin çok düşük konsantrasyonlara indirilebilmesini sağlayabilmektedir. 

Bununla beraber insan sağlığına olan risklerin çok düşük seviyelerde tutulması için AAT 

çıkışları sürekli takip edilmelidir. Farklı yeniden kullanım alternatifleri için uygulanan arıtım 

teknolojilerinin etkinliği ve güvenliği ile ilgili halk, bilim adamları ve mevzuat düzenleyicilerin 

bilgilendirilmesi önemlidir.  

Bu kapsamda, AAT’lerinde MK’lerin izlenmesi, kontrolü alıcı ortamlardaki baskılarının ve 

etkilerinin tespiti açısından önemlidir. Arıtılmış atıksuların dolaylı veya doğrudan içmesuyu 

olarak yeniden kullanımı, tarımsal sulama amaçlı yeniden kullanım gibi farklı yeniden kullanım 

imkanlarının değerlendirilmesi açısından geri kazanılmış suda MK varlığı ve seviyeleri 

önemlidir. Bunun yanında, stabilize arıtma çamurlarının toprak iyileştirici olarak kullanılması 

durumunda da çamurda MK varlığı ve seviyeleri önem kazanmaktadır. 

AB ülkelerinde henüz AAT’lerinde MK giderimi yapılması yönünde bir mevzuat 

olmamakla birlikte, 2000/60/EC sayılı SÇD ile su kütlelerinde kimyasal su durumunun 

belirlenmesinde AB düzeyinde öncelikli 45 madde için çevresel kalite standartları (ÇKS) 

belirlenmiştir. Bunun yanında ülkelerin kendilerinin belirleyeceği belirli kirleticiler (spesifik 

kirleticiler) için de ÇKS’lerin belirlenmesi beklenmektedir.   
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Ülkemizde 30.11.2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Yüzeysel Su Kalitesi 

Yönetimi Yönetmeliği (YSKYY, 2012) en son 10.08.2016 tarihinde yapılan bazı değişikliklerle 

son halini almış ve “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” olarak yayınlanmıştır.  

Yönetmeliğin amacı; yerüstü sular ile kıyı ve geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-

kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve 

miktarının izlenmesi, bu suların kullanım maksatlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle 

uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi de gözetilerek ortaya konulması, korunması ve 

iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasların belirlenmesidir. 

Yönetmelikte, EK 5-Tablo 4’te “Yerüstü su kaynakları için belirli kirleticiler ve çevresel 

kalitesi standartları” verilmiştir. Bu Tablo’da Türkiye’nin belirlediği 250 kirletici ve ÇKS değerleri 

yer almaktadır ve yerüstü su kaynaklarında izlenmeleri gereklidir. EK 5-Tablo 5’te ise “Yerüstü 

su kaynakları için öncelikli maddeler ve çevresel kalitesi standartları” verilmiştir. Bu Tablo’da 

yer alan 45 kirletici AB tarafından belirlenen ve her AB ve aday ülkelerinin izlemesi gereken 

kirleticilerdir. 

Proje kapsamında incelenen 27 MK’nin ulusal ve uluslararası mevzuattaki yeri Tablo 

5.1’dedir. Seçilen 27 MK; AB’nin öncelikli maddeler ve Türkiye’nin belirli kirleticiler listesinde 

yer almaktadır. Bu MK’lerin yersüstü su kaynakları için baskı kaynaklarından biri de AAT’lerdir.  

SÇD’nde MK giderimine yönelik spesifik bir arıtma prosesi ilavesi zorunlu olmamakla 

birlikte, Fransa’da 2011 yılından buyana 100.000 eşdeğer nüfus kapasite üzerindeki tesislerde 

ve 2012 yılından sonra da 10.000 eşdeğer nüfus kapasite üzerindeki AAT’lerinde çıkış 

suyunda MK’lerin izlenmesi zorunludur. İsviçre’de bazı MK’lerin %80 giderimi yönetmelik ile 

zorunlu hale getirilmiştir.  

Bununla beraber, tüm Dünya’da AAT’lerden kaynaklanan MK’lerin seviyeleri, arıtma 

teknolojileri ile giderimi ve alıcı ortamlardaki etkileri konusunda son yıllarda araştırmalar hız 

kazanmıştır. AAT’lerden kaynaklanan arıtılmış sudaki ve çamurlardaki MK’lerin seviyeleri, 

akıbetleri ve alıcı ortamlardaki etkilerinin daha net olarak ortaya konulmasının ardından 

gelecek yıllarda belirlenecek bazı MK grupları veya MK’ler için AAT’lerinde modifikasyonlar, 

ilave proseslerin yapılmasının önerilmesi veya zorunlu hale getirilmesi söz konusu 

olabilecektir. 

Dünya’da bu konuda yapılan araştırmalar çok hızlı bir şekilde devam ederken, ülkemizde 

yürütülen araştırma sayısı çok sınırlıdır. 
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Tablo 5. 1. Proje kapsamında araştırılan MK’lerin Ulusal ve Uluslararası mevzuattaki yeri 

MK Adı 

SÇD, 
AB Öncelikli Maddeler 

listesinde ve 
YSKY, EK 5-Tablo 5’de 

olan MK’ler 

YSKY 
EK 5-Tablo 4’de 
Belirli Kirleticiler 

listesinde olan MK’ler 

Her iki listede 
bulunmayan 
diğer MK’ler 

Pestisitler 

Atrazin X   

Klorfenvinfos X   

Klorpirifos X   

Uçucu Organik Bileşikler (VOC’ler) 

Benzen X   

1,2-dikloroetan X   

Diklorometan X   

Fitalat Esterler ve Yüzey Aktif Maddeler 

DEHP X   

Nonilfenol X   

Oktilfenol X   

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH’lar) 

Benzo(a)piren X   

Benzo(b)fluoranten X   

Benzo(k)fluoranten X   

Benzo(g,h,i)perilen X   

Indeno(1,2,3-cd)piren X   

Fluoranten X   

Antrasen X   

Naftalin X   

Ağır Metaller 

Kadmiyum ve bileşikleri X   

Kurşun ve bileşikleri X   

Civa ve bileşikleri X   

Nikel ve bileşikleri X   

Fitalat Esterler 

BBP  X  

DnOP  X  

Farmasötikler 

Diklofenak  X  

17-beta-estradiol (E2)  X  

17-alfa-etinilestradiol (EE2)  X  

Karbamazepin   X 

 

Bu projede, MK giderim verimleri araştırılan evsel/kentsel atıksuların arıtımı amacıyla 

farklı büyüklükteki yerleşim yerlerinde inşa edilmiş biyolojik AAT, stabilizasyon havuzu ve 

yapay sulak alan tesisinden işletmede olan tesis sayısı 740’tır. 

Bu üç atıksu arıtma alternatifinin ülkemizdeki işletmede olan toplam AAT’leri içinde oranı 

%93’tür. Dolayısı ile üç farklı prosesin seçilmesi ile ülkemizdeki AAT’lerinin MK giderim 

verimleri üzerine ülke genelini kapsayan önemli bulgular elde edilmiştir. 

Bu proje kapsamında; 3 farklı ölçekte (il, ilçe ve mahalle) AAT’inde MK varlığı, seviyeleri 

ve giderimi araştırılmıştır. Bunun yanında; atıksu geri kazanım tesisinde (mor şebeke) ve bu 

proje kapsamında yaptırılan pilot ölçekli membran prosesler ile MK giderimi araştırılmıştır.  
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Bunlar; 

• 1.220.000 nüfusa hizmet veren 4 aşamalı Bardenpho prosesinden oluşan Konya 

kentsel AAT (İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi) 

• 107.000 nüfuslu Ereğli İlçesi AAT (Anaerobik ve Fakültatif Stabilizasyon Havuzları)  

• 2.240 nüfuslu Zincirlikuyu AAT (Yapay Sulak Alan) 

• Konya AAT’de atıksu geri kazanım tesisi  

• Konya AAT’de bu proje kapsamında kurulan 90 m3/gün kapasiteli pilot ölçekli UF, NF 

ve RO ünitelerinden oluşan membran tesisidir.   

 

12 ay süre ile, ilk 6 ayda 2 kez/ay ve son 6 ayda 1 kez/ay olmak üzere; incelenen 3 farklı 

AAT’den 17 su numunesi ve 6 çamur numunesi olmak üzere her numune alma döneminde 

toplam 23 numune alınarak GC-MS, LC-MSMS ve ICP-MS ile 27 farklı MK’nin analizi 

yapılmıştır.  

Projede değişkenlerin çokluğu ve analiz sayısının çok yüksek olduğu göz önüne 

alınarak; tesisler, prosesler, MK’ler arasında kıyaslamaların yapılabilmesi ve benzerlik veya 

farklılıkların anlamlılığının ortaya konulabilmesi için uygun istatistiksel yöntemler arasından 

birkaç tanesi bu proje kapsamında seçilmiş ve yazılan MATLAB kodu ile hesaplamalar 

yapılmştır. Sonuçlar herbir tesis ve herbir MK için grafik veya tablolara aktarılmış ve rapor 

Ek’lerinde sunulmuştur. 

Ek’lerde; Saçılma diyagramları, Kutu diyagramlar, Minimum, Maksimum, Ortalama, 

Standart Sapma değerleri, Varyans Analizi (ANOVA) bulguları ve Korelasyon bulguları yer 

almaktadır. 

İstatistiksel değerlendirme yaklaşımında öncelikle saçılma diyagramları çizilmiştir. Bu 

diyagramlar yardımıyla dağılımların genel durumu, aykırı verilerin olup olmadığı görsel olarak 

incelenmiştir. Ardından herbir veri setindeki ünitelerin verileri ile kutu diyagramları 

oluşturulmuştur ve aykırı verilerin varlığı incelenmiştir. Saçılma diyagramlarında aykırı veri 

olarak gözlenen verilerin istatistiksel olarak da aykırı olup olmadığı böylece ortaya konmuştur.  

İstatistiksel analizler yapılırken saçılma diyagramları ve kutu grafiklerde aykırı veri olarak 

tespit edilen veriler sonraki analizlerde de veri setinin içinde bırakılmıştır. Aykırı verilerin aykırı 

olma sebebi ölçüm-analiz hatası olabileceği gibi numune alınan gündeki bir istisna durum, bir 

pik yükleme vb sebep de olabileceğinden ölçülen veriler istatistiklerde aynen kullanılmş, hiçbir 

data hariç tutulmamıştır. 

Aykırı verilerden arındırılmış veri setinden incelenen AAT’lerdeki MK giderim verimleri 

hesaplanmıştır. 
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Konya kapalı havzasında yer alan ve birbirlerine yaklaşık 150 km mesafede olan 3 farklı 

ölçekte yerleşim yerinde MK varlığı araştırılmıştır. Yerleşim yerinin büyüklüğü, sanayi tesisi 

varlığı kanalizasyon şebekesine ulaşan MK’lerin varlığı ve konsantrasyonu ile ilişkilidir. Bu 

yerleşim yerlerindeki yeraltı ve yerüstü suları farklı noktasal ve yayılı kaynakların baskısı 

altındadır. MK’ler için evsel ve endüstriyel deşarjlardan kaynaklanan baskılar en önemli 

noktasal kaynaklardır.  MK’lerin su kaynakları üzerinde farklı yayılı kaynaklar ile taşınımı söz 

konusu olsa da kanalizasyon şebekesine ulaşan MK’lerin ana kaynağı evsel ve endüstriyel 

deşarjlar ile yağmur suyu ile birlikte kanalizasyon şebekesine ulaşabilen atmosferik birikim, 

özellikle yollardaki parçacıklara/partiküllere adsorbe olmuş MK’lerdir.  

Araştırılan çoğu MK için; en yüksek konsantrasyonlar Konya AAT’de, en düşük olarak 

da Zincirlikuyu AAT’de tespit edilmiştir. Dolayısı ile tüketim alışkanlıkları, yağmur suyunun 

akışa geçmesi ve özellikle sanayi tesislerinden kanalizasyon şebekesine deşarjların ham 

atıksulardaki MK seviyeleri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Tüm bulgular özetle 

değerlendirildiğinde seçilen MK grupları için kaynaklarına ilişkin aşağıdaki değerlendirmeler 

yapılmıştır.  

Proje kapsamında pestisit grubundan seçilen MK’lerden Klorprifos ve Klorfenvinfos zirai 

amaçlı ve evsel olarak zararlı böceklerin kontrolünde çok yaygın olarak kullanılan 

organofosfatlı pestisitlerdendir. Atrazin, otla mücadelede yaygın olarak kullanılan herbisitler 

arasındadır. Kentsel atıksulardaki pestisit konsantrasyonları; yağış olaylarından ve 

pestisidlerin uygulama dönemlerinden etkilendikleri için oldukça değişkendir. Kuru havalarda 

ise ev kullanımlarından kaynaklandığı düşünülen birkaç bileşiğin kanalizasyon şebekesine 

dahil olduğu da gözlenmektedir (Wittmer vd., 2011). Yağış olayları sırasında pestisitler; 

binalardan, parklardan ve bahçelerden sızabilir ve kısmen birleşik kanalizasyon sistemlerine 

geçebilir (Burkhardt vd., 2012; Coutu vd., 2012a). Yüzeysel sulardaki pestisitler genellikle 

tarımsak kaynaklı olarak düşünülmektedir. Bununla beraber, nehirdeki pestisit yüklerinde 

kentsel katkıların, tarımdan gelen katkılar ile aynı oranda olabileceğini göstermiştir (Wittmer 

vd., 2011). Proje’de 3 farklı yerleşim yerinde ham atıksuda tespit edilen pestisid 

konsantrasyonları karşılaştırıldığında; Konya AAT>Ereğli AAT>Zincirlikuyu AAT olarak bir 

sıralama görülmektedir. Dolayısı ile kanalizasyon şebekesinin hizmet ettiği alanın alanın 

büyüklüğü, yüzeysel akışa geçen yağmur suyu miktarı daha fazla olan Konya ilinde, 

kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine daha fazla pestisid taşınımı olurken, en küçük 

yerleşim yerinde hem kanalizasyon şebekesi uzunluğunun kısa olması hem de mahalle içinde 

asfalt ve beton yüzey gibi alanlarının azlığından akışa geçen yağmur suyu düşük olacağından 

atıksu arıtma tesisine daha az seviyede pestisid taşınmıştır.   

Fitalat esterleri yaygın olarak kullanılan endüstriyel kimyasallardır. FE'ler çoğunlukla 

plastik üretiminde esneklik, saydamlık ve dayanım gibi özelliklerin artırılması amacı ile 
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kullanılırlar. Bunun dışında ilaç sanayi, kişisel bakım ürünleri, sağlık ekipmanları, deterjanlar, 

oyuncaklar, paketleme ürünleri, boya, kozmetik ve pestisitler gibi birçok son üründe ve bunların 

atık sularında bulunmaktadırlar (Gao vd., 2014). Fitalat esterlerin (FE), sucul ortamlara 

geçmesinin başlıca yolu, AAT’lerden deşarj edilen atıksu ve çamurla ilişkilendirilmektedir (Gao 

vd., 2014). Kentsel atıksulardaki fitalat esterlerin kaynakları; evsel ve endüstriyel atıklar, 

atmosferik çökelme veya kentsel yüzeysel akışları içerir. Proje’de 3 farklı yerleşim yerinde ham 

atıksuda tespit edilen FE (DEHP, BBP ve DnOP) konsantrasyonları karşılaştırıldığında; 

pestisitte olduğu gibi, Konya AAT>Ereğli AAT>Zincirlikuyu AAT olarak bir sıralama 

görülmektedir. FE’ler için atmosferik çökelme bir yayılı kaynak olarak değerlendirilse de 

endüstriyel atıkların kentsel yüzeysel akışla yağmur suyunun kanalizasyon şebekesine 

ulaşması sonucu oluşan noktasal kaynaklar öne çıkmaktadır. Konya ilindeki yoğun 

sanayileşme, özellikle plastik endüstrisinin varlığı (PVC vb) Konya ham atıksuyunda ölçülen 

FE grubu MK’lerde seviyenin yüksek olması ile ilişkilidir. Her üç yerleşim yerinde BBP 

konsantrasyonları kanalizasyon şebekesinde birbirine çok yakındır. Gıda ambalajları, boyalar, 

mobilya döşeme ve sentetik deri malzemelerinde kullanılan BBP’nin noktasal kaynaklı olduğu 

söylenebilir.  

Yüzey aktif maddeler; ev uygulamalarında çoğunlukla deterjan ve temizleyiciler için 

kullanılırken aynı zamanda endüstriyel ve kurumsal temizlik, kişisel bakım, tekstil, boya katkı 

maddeleri, vernikler ve plastiklerde de yoğun olarak kullanılmaktadır (Berna vd., 2007). Bir kez 

kullanıldığında, bu kimyasalların çoğu doğrudan kanalizasyona deşarj edilir. Proje kapsamında 

yüzey aktif madde grubundan nonil fenol ve oktil fenol araştırılmıştır. Yerleşim yerinin 

büyüklüğüne ve nüfusa göre kanalizasyon şebekesine ulaşan nonil fenol ve oktil fenol 

seviyesinde değişim olduğu ve her üç tesiste de nonil fenol seviyesinin oktil fenole göre yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Yerleşim yerlerine göre tespit edilen yüzey aktif madde 

konsantrasyonları açısından sıralama Konya AAT>Ereğli AAT>Zincirlikuyu AAT olarak 

belirlenmiştir. Bu da nonil fenol ve oktil fenol içeren yüzey aktif maddelerin kullanımının büyük 

şehirlerde daha fazla olduğunu göstermektedir. 

PAH'lar insan kaynaklı (fosil yakıtlar, organik niteliğe sahip maddeler veya atıkların tam 

yanmaması vb) veya doğal kaynaklı (volkanik patlamalar, biyojenik oluşum, kömür, ham petrol, 

yakıt ve bunların yan ürünleri vb.) olarak oluşabilen ve bu yüzden her yerde bulunabilen 

öncelikli kirleticilerdendir (Sims ve Overcash 1983). PAH'lar yağmur suyu, yüzey akışı, 

atmosferik birikim, petrol endüstrisi sızıntıları, sanayi suları gibi nedenlerle sulara 

karışabilmektedirler. PAH'lar; spesifik evsel atıksu kirleticileri olmamakla beraber kentsel 

ortamlardaki geniş varlıklarından dolayı, özellikle yollardaki parçacıklara/partiküllere adsorbe 

edilir. Bu sebeple, yağış olayları sırasında kentsel kanalizasyon sistemlerine ulaşabilirler. Proje 

kapsamında; PAH grubu MK’lerinden olan Benzo[b] fluoranten, Benzo[k] fluoranten, Benzo(a) 
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piren, Indeno[1,2,3-cd] piren, Benzo[g,h,i] perilen, Fluoranten, Antrasen ve Naftalin 

araştırılmıştır. Ham atıksuda naftalin konsantrasyonu büyük değişim göstermekle birlikte 

(Konya AAT de 2282,2 ng/L, Ereğli AAT’de 1428,7 ng/L ve Zincirlikuyu AAT’de 360,4 ng/L) 

diğer PAH’ların atıksularda birbirlerine yakın seviyelerde olduğu görülmektedir. Özellikle 

naftalin konsantrasyonunda görülen yerleşim yerlerinin büyüklüğüne göre naftalinin 

konsantrasyonundaki büyük fark endüstride fosil yakıt kullanımı ile ilişkilendirilebilir. Dolayısı 

ile endüstrisi olmayan mahalle ölçeğindeki Zincirlikuyu’da çok düşük seviyede naftalin tespit 

edilmiştir. Konya ilinde özellikle yağış olayları sırasında yüzey akışı ile birlikte kentsel 

kanalizasyon sistemlerine PAH’ların ulaştığı söylenebilir. 

VOC'ler, yakıtlarda, boyalarda, aerosollerde, kozmetiklerde, çözücülerde, 

dezenfektanlarda ve pestisitlerde yaygın olarak kullanılırlar. Araştırmada VOC grubu MK’ler 

en düşük seviyede rastlanılan ve çoğu kez tespit edilemeyen gruptur. 

İlaç kalıntıları vücuttan atılma oranlarına ve kullanım sıklıklarına göre değişen 

konsantrasyonlarda kanalizasyon sularında görülebilmektedir. İnsanların ilaç kullanımları 

mevsimsel koşullara ve bölgesel yaşam alışkanlıklarına göre değişebilmektedir. Ağrı kesici, 

antibiyotik, hormon, kanser ilaçları, antiepileptikler, antidepresanlar gibi birçok ilaç günümüzde 

insan sağlığı ve veterinerlik uygulamalarında kullanım alanı bulmaktadır (Santos vd., 2010). 

Kentsel atıksular; çevredeki farmasötiklerin en önemli noktasal kaynaklarından biri olarak 

kabul edilmektedir (Glassmeyer vd., 2005). Kentsel atıksular dışındaki diğer kaynaklar ise; katı 

atık depolama sahası, hayvansal atıklar, tatlı su yetiştiriciliği atıkları, hastane atıkları, 

endüstriyel atıklar ve evsel atıklardır (Heberer, 2002a; Eggen vd., 2012; Pal vd., 2010; 

Lapworth vd., 2012). İlaç etken maddelerinden Diklofenak ve Karbamazepin’in kanalizasyon 

şebekesindeki seviyesi kent ölçeğinde (Konya) ve mahalle ölçeğinde (Zincirlikuyu) yaklaşık 2 

katlık bir fark tespit edilmiştir. Ağrı kesici ve antiepileptik grubundan olan bu etken maddelerin 

bireysel kullanımlarının şehir ölçeğinde daha fazla olabileceği gibi, şehirlerdeki hastane 

kapasiteleri ve yatan hasta kullanımları ile de ilişkili olabilir.  

Ağır metaller, Genel olarak, metal kaplama, pil/akümülatör üretimi, boya/pigment üretimi, 

plastik/cam üretimi ve çelik endüstrisi atıksularından endüstriyel deşarjlar yolu ile kanalizasyon 

şebekesine ulaşmaktadırlar. Metaller çok çeşitli kaynaklardan kaynaklandığından kentsel 

atıksulardaki ağır metal konsantrasyonları çok değişkendir. Konya AAT, Ereğli AAT ve 

Zincirlikuyu AAT ham atıksularında tespit edilen Cd, Pb, Hg ve Ni’in konsantrasyonları 

değerlendirildiğinde; diğer MK’lerde olduğu gibi Konya AAT>Ereğli AAT>Zincirlikuyu AAT 

olarak belirlenmiştir. Bu da ağır metallerin önemli kaynağının noktasal endüstriyel deşarjlar 

olduğunu göstermektedir.  
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Üç yerleşim yerinden kaynaklanan atıksularda en yüksek konsantrasyonda tespit edilen 

MK’ler; sırası ile Ni, DEHP, Nonil fenol, Naftalin, Pb ve Diklofenak’dır. Bu sıralama Konya AAT 

ve Ereğli AAT’de aynı, Zincirlikuyu’da ise Ni, DEHP, Nonil fenol, Diklofenak, Pb, Naftalin olarak 

sıralanmıştır.  

Ham atıksularda; Ni, Pb, DEHP, Nonil fenol ve Naftalin hariç olmak üzere diğer MK’lerin 

10-1000 ng/L seviyelerinde olduğu belirlenmiştir. VOC grubundan seçilen MK’ler en düşük 

konsantrasyondadır ve numunelerde görülme sıklığı çok düşüktür. Tüm AAT’lerde 1 yıl 

boyunca 1-3 kez LOQ değerinin üzerinde tespit edilebilmiştir. İlaç etken maddeler grubundan 

Diklofenak LOQ (100 ng/L) ve Karbamazepin LOQ (100 ng/L) tüm numunelerde görülürken 

17-beta-estradiol (E2) ve 17-alfa-etinilestradiol (EE2) LOQ (500 ng/L) değerlerinin altında 

kalmış hiçbir ham atıksuda tespit edilmemiştir. Pestisit grubu MK’ler en yüksek Konya AAT’de 

görülür iken en düşük Zincirlikuyu AAT’de tespit edilmiştir. Her üç AAT’de arıtılmış 

atıksulardaki MK değerlerine göre; Ni, Pb, Hg, DEHP, Nonil fenol, Naftalin, Diklofenak, 

Karbamazepin hariç olmak üzere diğer MK’lerin genel olarak 100 ng/L değerinin altına indiği 

tespit edilmiştir. Konya AAT’de mor şebeke sonrası sulama noktasında 1000 ng/L değerini 

aşan tek MK 21560 ng/L ile Ni’dir. Pilot ölçekli membran tesisinde RO sonrası alınan 

numunelerde ise; 100 ng/L seviyesi aşan MK’ler DEHP, DnOP, Nonil fenol, Pb, Hg ve Ni’dir. 

Ni 2772,8 ng/L bir yıllık ortalama değer ile RO sonrası tespit edilirken, DEHP 1281,9 ng/L’dir. 

Şekil 5.1’de Konya AAT, Ereğli AAT ve Zincirlikuyu AAT’de ham atıksuda, Şekil 5.2’de 

deşarj edilen arıtılmış atıksuda MK seviyelerinin değişimi verilmektedir. 
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Şekil 5. 1. İncelenen 3 farklı AAT’de ham atıksuda MK seviyelerinin değişimi (Ağustos 2017-

Ağustos 2018) 
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Şekil 5. 2. İncelenen 3 farklı AAT’den deşarj edilen arıtılmış atıksuda MK seviyelerinin 

değişimi (Ağustos 2017-Ağustos 2018) 
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Atıksu arıtma tesisleri açısından değerlendirdiğinde;  

Konya AAT’de pestisitlerden Kloropirifos %79,2, Klorfenvinfos %73,8, Atrazin ise %92,1 

gibi çok yüksek bir oranda giderilmiştir. Fitalat esterler grubundan BBP, DEHP ve DnOP’da en 

yüksek giderim verimi %89,3 ile DEHP de gerçekleşirken, DnOP %64,4 verimle giderilmiştir. 

BBP giderim verimi ise %34,1 olarak tespit edilmiştir. Yüzey aktif maddeler grubundan 

incelenen oktil fenol ve nonil fenol’de yüksek giderim verimleri elde edilmiştir. Oktil fenol Konya 

AAT’de %93,4 ile en fazla giderilebilen MK olarak tespit edilmiştir. Nonil fenol ise %92,7 

oranında oktil fenole çok yakın bir oranda giderilmiştir. PAH grubundan incelenen 8 MK, 

Naftalin ve Antrasen hariç olmak üzere en düşük giderimin elde edildiği gruptur. Konya AAT’de 

Naftalin %91,5 verimle giderilirken, Antrasen %66,1 verimle giderilmiştir. Diğer PAH grubu 

MK’leri olan Benzo[b] fluoranten, Benzo[k] fluoranten, Benzo(a) piren, Indeno[1,2,3-cd] piren 

ve Fluoranten’de <%40 verim elde edilmiştir. Benzo [g,h,i] perilen’de ise negatif verim (-%3,4) 

elde edilerek AAT çıkışındaki konsantrasyonu artmıştır. Konya AAT’de izlenen 8 PAH’ın 

toplam konsantarasyonu AAT çıkışında 1 yıllık ortalama verilere göre 387,7 ng/L olarak tespit 

edilmiştir. Naftalin hariç olmak üzere diğer 7 PAH’ın toplamı ise 194,1 ng/L dir. VOC grubundan 

incelenen 3 MK, Diklorometan, Benzen ve 1.2-dikloroetan en düşük seviyede rastlanılan ve 

çoğu kez numunelerde tespit edilemeyen gruptur. Konya AAT’dean alınan 14 su numunesinin 

hiç birinde LOD (0,06 ng/L) değerinin üzerinde diklorometan tespit edilmemiştir. Benzen 

sadece bir numunede 37,6 ng/L olarak LOD (14,40 ng/L) üzerinde görülmüş ve 1,2-dikloroetan 

ise sadece 2 numunede 598 ng/L ve 518 ng/L olarak LOD (46,80 ng/L) değerinin üzerinde 

tespit edilmiştir. İlaç etken maddelerden 17-beta-Estradiol ve 17-alfa-Etinylestradiol ham 

atıksu ve çeşitli arıtma kademelerinde LOQ değerlerinin altında olduğundan giderim 

verimlerinde değerlendirilmemiştir. Konya AAT’de Diklofenak %17,4 verimle giderilirken, 

Karbamazepin için -%29 ile negatif  kütle dengesi ortaya çıkmış ve Konya AAT’de 1 yıllık 

ortalama veri ile 286,2 ng/L seviyesinde ham atıksuda bulunurken, arıtma sonrası son 

çökeltme havuzundan 369,1 ng/L ile deşarj edilmiştir. Konya AAT’de negatif giderim verimi 

elde edilen bir diğer MK ise Ni’dir. Ni için ham atıksuda 1 yıllık ortalama konsantrasyon 17840,9 

ng/L iken çıkış suyunda 23020,5 ng/L olarak tespit edilmiştir. Bu durumda Ni giderim verimi 

negatif olmak üzere -%29 olarak sonuçlanmıştır. Konya AAT’den elde edilen bu sonuçlara 

ilişkin tartışmalar 4. Bölüm Bulgularda yer almaktadır. 

Ereğli AAT’de en yüksek MK giderim verimi %83,8 Atrazin’de gerçekleşmiştir. %50’den 

fazla giderim elde edilen MK’ler ise Naftalin %74,1, Dikolofenak %71,9, DnOP %69,4 ve Oktil 

Fenol %52,5’dir. PAH grubu MK’lerinden olan Benzo[b] fluoranten, Benzo[k] fluoranten, 

Benzo(a) piren, Benzo[g,h,i] perilen ve Karbamazepin’de ise %0 ile -%11,5 aralığında negatif 

kütle dengesi tespit edilmiştir. Bu parametreler için ham atıksudaki değerler fakültatif havuz 
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çıkışında %0-11,5 artmıştır. Ereğli AAT’de ağır metal giderimleri %6-35 arasında 

gerçekleşerek en yüksek ağır metal giderimi gerçekleşen tesis olarak belirlenmiştir.  

Zincirlikuyu AAT’de en yüksek giderim verimi %73,7 ile Kloropirifos, %72,1 ile DEHP, 

%71,4 ile Naftalin ve %69,9 ile Atrazin’de tespit edilmiştir. Diğer MK’ler ise %0-30 arasında 

giderilirken, negatif kütle dengesi görülen ve çıkış suyunda konsantrasyonları artan MK’ler 

Nonil fenol, BBP, DnOP ve Hg’dır. Bunlardan özellikle nonil fenol, atıksuda 814 ng/L iken çıkış 

suyunda 1819 ng/L değerine yükselmiştir. Bu durumda nonil fenol için  -%123,2 olarak bir artış 

söz konusudur. Nonil fenol konsantrasyonundaki bu artış nonilfenol etoksilatların biyolojik 

olarak parçalanması ile birlikte ana bileşiğe dönüşmesi ile açıklanmıştır. Karbamazepin; Konya 

AAT’de -%29 negatif giderim verimi ile sonuçlanırken, Ereğli AAT’de -%3,7 değerine 

ulaşmıştır. İncelenen üç farklı AAT prosesi içerisinde tek pozitif Karbamazepin giderimi 

Zincirlikuyu YSA’da %23,6 ile gerçekleşmiştir. Zincirlikuyu YSA’da ağır metal giderim verimleri 

Cd için %17,5, Pb için %11,9, Ni için %1,5 olarak çok düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Hg 

ise -%4,8 olarak negatif yönde tespit edilmiştir.  

Şekil 5.3’te Mor şebeke sisteminde yeşil alan sulama noktasında ölçülen MK’lerin 

seviyeleri verilmektedir. 

Mor şebeke tesisinde mevcut olan UV sisteminin UV dozu net olarak bilinmemektedir. 

Uygulanan UV dozunun yeterli olmadığı ve MK gideriminde etkin olmadığı belirlenmiştir. UV 

fotolizi genellikle organik bileşiklerin giderimi için etkili bir arıtma seçeneği değilken, UV 

fotolizinin H2O2 ile kombinasyonu çeşitli MK’lerde yüksek giderim verimleri sağlamaktadır 

(Rosenfeldt and Linden, 2004). Kum filtresi çıkışında pestisitlerin (Kloropirifos, atrazin ve 

klorfenvinfos), BBP, DEHP, antrasen ve Cd’un arttığı tespit edilmiştir.  

Son çökeltme havuzu sonrası uygulanan klorlama, kum filtresi ve UV dezenfeskiyon 

proseslerinin Karbamazepin ve Nikel giderimlerine etkisi çok az olmuş, -%29 olan giderim 

verimini sırası ile -%25,5 ve -%20,8’e yükseltebilmiştir.  

 



 

231 

 

 

Şekil 5. 3. Mor şebeke sisteminde yeşil alan sulama noktasında ölçülen MK’lerin seviyeleri 

(Ağustos 2017-Ağustos 2018) 
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Şekil 5.4’te membran proseslerden (UF, NF, RO) oluşan pilot ölçekli tesisin RO 

çıkışında Ekim 2017-Ağustos 2018 tarihleri arasında ölçülen MK seviyeleri verilmektedir. UF 

prosesinin MK gideriminde etkin olmadığı belirlenmiştir. NF prosesinin Naftalin ve Fluoranten 

hariç olmak üzere diğer MK’lerde önemli bir giderim sağladığı tespit edilmiştir. Özellikle, ilaç 

etken maddelerden Diklofenak ve Karbamazepin’de %100 giderim verimine ulaşılmış, NF 

çıkışında bu MK’ler tespit edilmemiştir. NF prosesinin araştırılan 27 MK’nin 17 sinde %50’den 

fazla giderim sağladığı görülmüştür. Bunun yanında VOC grubundan 3 MK de zaten membran 

prosesleri öncesinde tespit limitlerinin altındadır. NF prosesi 8 MK için %90 dan fazla giderim 

sağlamıştır. RO prosesi ile ham atıksudaki MK’lerin giderim verimleri daha da artmış ve 

özellikle PAH, pestisit ve ağır metal grubu MK’lerde ilave giderim sağlamıştır.  

UF prosesleri bulanıklık gideriminde etkili prosesler olmalarına rağmen, membran 

gözeneklerinin mikrokirletici molekül boyutlarından büyük olması nedeni ile genellikle 

mikrokirletici gideriminde düşük giderim verimlerine sahiptir. Düşük giderim verimleri nedeniyle 

UF prosesinin tek başına mikrokirletici giderimi için kullanılması uygulanabilir değildir. Dolayısı 

ile UF prosesinin diğer prosesler (NF veya RO gibi) ile beraber kullanılması, farklı 

mikrokirleticilerin yüksek seviyelerde giderimi için gereklidir.  

Membran prosesler ve aktif karbon gibi fiziksel uygulamaların en büyük dezavantajı 

giderim verimlerinin çok yüksek olmasına rağmen, membranların konsantre suyu ve aktif 

karbonun rejenerasyon suyunun yüksek oranda MK'leri içermesidir. Gerçekte MK'ler sadece 

faz değiştirmiş ve herhangi bir dönüşüm ve parçalanmaya uğramamıştır. Ancak kirli suyun 

hacmi ilk duruma göre oldukça azalmıştır. Dolayısı ile bu suların tekrar bir arıtmadan geçtikten 

sonra biyolojik arıtmaya verilmesi gerekmektedir. Membran proseslerin kullanımını kısıtlayan 

en önemli sorun, oluşan konsantrenin bertaraf edilmesidir.   
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Şekil 5. 4. Membran proseslerden (UF, NF, RO) oluşan pilot ölçekli tesisin RO çıkışında MK 

seviyelerinin değişimi (Ekim 2017-Ağustos 2018) 
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Konya AAT’de ve Ereğli AAT’de çamurlarda MK seviyeleri izlenmiştir. Konya AAT’de ön 

çökeltme çamuru, biyolojik fazla çamur, graviteli yoğunlaştırıcı sonrası anaerobik çamur 

çürütülmüş çamur ve dekantör çamurundan alınan numunelerde MK’ler değerlendirildiğinde; 

Konya AAT’de çamurlarda en yüksek konsantrasyonlarda DEHP, Nonil Fenol, DnOP, Naftalin 

tespit edilmiştir. DEHP konsantrasyonu ön çamurda 157973 mikrogram/kg seviyelerinde iken 

biyolojik fazla çamurda 29130 mikrogram/kg olarak belirlenmiştir. Dekantör çamurunda 

Naftalin ortalama 6826 mikrogram/kg olarak tespit edilmiştir. Anaerobik çürütücü sonrası 

dekantör çamurunda; kloropirifos, klorfenvinfos, DEHP, DnOP, oktil fenol, nonil fenol ve PAH 

grubu MK’lerin tamamının seviyesi yükselmiştir. Anaerobik çürütme, arıtma çamurunun temel 

stabilizasyon prosesi olmakla birlikte MK’lerin giderimi anlamında sınırlı bir biyolojik kapasiteye 

sahiptir. 

VOC grubu MK’lerinden olan Diklorometan çamur numunelerinde tespit edilmemiştir. 

Benzen tüm yıl boyunca ön çökeltme çamurunda 2 kez, diğer çamur örneklerinde ise sadece 

1 kez tespit edilmiştir. VOC grubu MK’lerden sonra en az seviyede Diklofenak ve 

Karbamazepin çamur örneklerinde tespit edilmiştir.  

Pestisit grubu MK’lerin ön çamurda, biyolojik fazla çamura göre daha yüksek 

konsantrasyonlarda olduğu, fitalat esterlerden DEHP ve DnOP’da ön çamurda daha yüksek 

seviyeler ölçülürken, BBP’de biyolojik çamurda, ön çamura göre daha fazla BBP’in çamura 

geçtiği görülmektedir. PAH grubunda ön çamur biyolojik fazla çamura kıyasla daha fazla MK 

içermektedir. İlaç etken maddelerden diklofenak biyolojik fazla çamurda daha yüksek 

konsantrasyonda görülürken, karbamazepin biyolojik fazla çamurda bulunmaktadır.   

Ereğli AAT’de; Konya AAT’de olduğu gibi çamurlarda en yüksek konsantrasyonlarda 

bulunan MK’ler; DEHP, DnOP, Nonil Fenol, Naftalin’dir. Bununla beraber çoğu MK için 

çamurlardaki MK konsantrasyonları Konya AAT çamurlarına göre daha yüksek tespit edilmiştir. 

Konya AAT ve Ereğli AAT çamurlarındaki Pb, Cd, Ni ve Hg konsantrasyonlarının stabilize 

arıtma çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal muhtevalarının altında olduğu 

belirlenmiştir. Konya AAT’de dekantörden çıkan çamurdaki Pb, Cd, Ni ve Hg 

konsantrasyonlarının yıllık ortalama değerleri Pb için 42,14 mg/kg, Cd için 2,24 mg/kg, Ni için 

120,71 mg/kg ve ve Hg için 2,11 mg/kg’dır. Ereğli AAT için ise fakültatif stabilizasyon havuzu 

dip çamurlarında Pb için 18,40 mg/kg, Cd için 0,37 mg/kg, Ni için 78,87 mg/kg ve ve Hg için 

1,28 mg/kg olarak belirlenmiştir. 

AAT’lerinde MK’lerin varlığı, seviyesi, giderimi, giderim mekanizmaları, metabolitleri ile 

birlikte su, çamur ve yan akım gibi AAT’lerde bir bütün olarak çalışılması önem taşımaktadır. 

Şu an için sadece İsviçre’de AAT’lerde MK giderimi yönünde yasal bir yaptırım söz konusu 

olmakla birlikte, diğer ülkelerde yoğun bir şekilde MK’lerin izlenmesi ve alıcı ortamlara 

deşarjlarında mevzuatlarda yer alabilmesi için araştırmalar yürütülmektedir. Burada önemli 
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olan noktalardan biri, sayıları çok fazla olan ve farklı özelliklerdeki ve etkilerdeki MK’lerin çevre 

ve insan sağlığı üzerine etkilerinin net olarak ortaya konulabilmesidir. AAT çıkışında tespit 

edilen her MK alıcı ortamda insan sağlığı ve çevre için risk oluşturmayabilir. 

Bunun yanında uygulanan MK arıtma teknolojilerinin, işletilebilir, ekonomik olarak 

uygulanabilir, hedeflenen MK’leri etkin bir şekilde giderebilir, arıtım sonrası başka kalıntılar 

veya yan ürünler oluşturmayan proses veya proseslerden oluşması gereklidir.  

Ülkemiz için 1000’den fazla AAT varlığımız da düşünüldüğünde; tüm AAT’lerinin MK 

giderimine yönelik modifikasyonu ekonomik olarak mümkün olmayabilir. Fransa örneğinde 

olduğu gibi öncelikle ülkemizde AAT’lerde MK seviyelerine yönelik araştırma ve izlemelerin 

çoğaltılması ve öncelikli maddeler ve belirli kirleticiler listelerinden çevre ve insan sağlığı 

açısından kritik seviyelerde bulunan MK’lerin belirlenmesi önemlidir.  

Ardından bu kritik MK’lerin bulunduğu AAT’lerinin alıcı ortamlarının özelliği, arıtılmış 

atıksuların var ise yeniden kullanım alternatifleri ve MK yükü de göz önüne alınarak, en uygun 

arıtma teknolojilerinin seçilmesi önem taşımaktadır. 
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Konya (İleri biyolojik arıtma), Ereğli (Anaerobik ve fakültatif stabilizasyon), Zincirlikuyu (Yapay
sulak alan) AAT?lerinden, atıksu geri kazanım tesisinden, pilot ölçekli ultrafiltrasyon (UF),
nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (RO) ünitelerinden oluşan membran tesisten her numune
alma döneminde 17 su, 6 çamur numunesi alınarak GC/MS, LC/MSMS ve ICP/MS?de MK
ölçülmüştür.
Tesislerin ve arıtma proseslerinin MK verileri arasındaki ilişkilerin anlamlılığının istatistiksel
olarak ortaya konulabilmesi için saçılma diyagramları, kutu diyagramlar, varyans analizi ve
Korelasyon hesaplamaları yapılmıştır.
Atıksularda en yüksek konsantrasyonda tespit edilen MK?ler; sırası ile Ni, DEHP, Nonil fenol,
Naftalin, Pb ve Diklofenak?dır. VOC?ler en düşük konsantrasyondadır ve görülme sıklığı çok
düşüktür. Her üç AAT?de arıtılmış atıksuda; Ni, Pb, Hg, DEHP, Nonil fenol, Naftalin,
Diklofenak, Karbamazepin hariç olmak üzere diğer MK?ler 100 ng/L?den düşüktür.
%80?in üzerinde verimle arıtılan MK?ler Konya AAT?de Oktil fenol (%93,4), Nonil fenol
(%92,7), Atrazin (%92,1), Naftalin (%91,5) ve DEHP (%89,3); Ereğli AAT?de Atrazin
(%83,8)?dir. Zincirlikuyu AAT?de hiçbir parametrede %80?den fazla giderim
gerçekleşmemiştir. Konya AAT?de Karbamazepin ve Ni, Zincirlikuyu AAT?de Nonil fenol
negatif kütle dengesi görülen ve çıkış suyunda konsantrasyonları artan MK?lerdir. Membran
proseslerden, UF?in MK gideriminde etkin olmadığı, NF?in 17 MK?de %50?den fazla giderim
sağladığı görülmüştür. RO, NF?den sonra bazı MK?lerde ilave giderim sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Atıksu Arıtımı, Mikrokirletici, Membran Proses, SÇD, Yapay Sulak Alan, Atıksu Geri Kazanımı
?
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Projeden Yapılan Yayınlar: 1- TREATMENT ALTERNATIVES FOR MICROPOLLUTANT REMOVAL IN WASTEWATER
(Makale - Diğer Hakemli Makale),
2- Occurrence and Fate of Pharmaceuticals in Konya/TurkeyWastewater Treatment Plant
(WWTP) (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
3- FENANTREN MİKRO KİRLETİCİSİNİN KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİNDEKİ (AAT)
GİDERİM VERİMİNİN BELİRLENMESİ (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum),
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