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1. Proje Özeti  

     İnsanlığın çevreye verdiği zararı onarmak ya da en azından azaltmak günümüz dünyasında 

en önemli araştırma alanlarından biri olmuştur ve yakın gelecekte de böyle olmaya devam 

edecek izlenimi vermektedir. Çevresel sorunların başında gelen hava ve su kirliliği ile 

mücadelede çeşitli araç ve yöntemler geliştirilmektedir. Bizde proje çalışmamızda bu 

doğrultuda kullanışlı bir ürün ortaya koymaya çalıştık.  

     Genetik alanında DNA jel elektroforezi yapımında kullanılan agaroz ile havaya ve suya 

karışan kimyasal atıkları temizlemek amacıyla 4 farklı jel hazırladık. Agaroz+aktif karbon; 

agaroz+meşe ağacı kabuğu tozu; agaroz+aktif karbon+meşe ağacı kabuğu tozu ve kontrol 

grubu olarak da sadece agaroz içeren olmak üzere 4 farklı jel hazırladık.  

Hazırladığımız jellerin hem asit yağmurlarına neden olan gazların filtre edilmesindeki 

performanslarını ölçmek, hem de atık suların temizlenmesinde kullanılan bir deneysel model 

olarak metilen mavisi giderimindeki başarısını ölçmek adına deneyler tasarladık ve 

gerçekleştirdik.  

     Yaptığımız deneyler sonucunda atık gazların temizlenmesinde en yüksek performansın 

meşe ağacı kabuğu ve aktif karbonlu agaroz jel olduğunu gözlemledik. Metilen mavisi giderim 

deneyleri sonuçları atık su temizlemede meşe ağacı kabuğu tozlu agaroz jelin hem asidik hem 

nötr hem de bazik ortamlarda en başarılı jel olduğunu ortaya koymaktadır. Orman yangınlarına 

en dayanıklı ağaçlardan biri olan meşe ağacının, kabuğunda bulunan bileşenlerin bu 

dayanıklılıkta önemli olduğunu okuduk. Bizde hazırladığımız jellerin ısıya karşı dayanıklılığını 

artırmak amacıyla meşe ağacı kabuğu tozunu jel yapısına katmayı düşündük. Yaptığımız 

deneyler meşe ağacı tozunun ısıl dayanıklılığı artırmasının yanında, metilen mavisi gideriminde 

başarılı bir biyosorbent olduğunu da kanıtlamış oldu. 

 

2. Problem/Sorun: 

     Artan insan nüfusu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan tüketim alışkanlıkları, kontrolsüz ve 

denetimsiz gelişen sanayi üretimi sonucunda dünya her geçen gün daha fazla atık sorunuyla 

karşılaşmaktadır. Havaya ve suya karışan atıkların oluşturduğu hava ve su kirliliği, insan 

sağlığını doğrudan etkilemesinin yanında, asit yağmurları, küresel ısınma ve buna bağlı oluşan 

iklim değişikliği gibi doğal felaketlere yol açmakta ve ekolojik dengeyi bozulmaktadır.  

     Fabrika ve ev bacalarıyla egzozdan ortama verilen kükürt, karbon ve azot oksit gibi asidik 

gazlar inversiyon olayıyla yükselmekte ve rüzgârlarla çeşitli bölgelere taşınmaktadır. Taşınan 

bu gazlar su veya nem ile birleşerek sülfürik ve nitrik aside dönüşerek doğal yağmur suyunun 

pH’ ının 5,6’ dan aşağı düşmesine neden olmaktadır. Bu olaya asit yağmurları adı verilmektedir 

(Akalan, 1984; Ayvaz, 1992). Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan CO2, SO2, SO3, 

NOx gibi gazlar yağışla birleşip asit oluşturabilmekte ve bunları yeryüzüne yağması ile asit 

yağmurlarını oluşturmaktadır (İlhan ve diğ., 2006). Havayı kirleten gazların yaygın olanı 

SO2’dir. Tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayılarak atmosfere ulaşmaktadır. Bu emisyonların 

en önemli bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarda katı ve sıvı yakıtlar yakan 

termik santrallerden oluşmaktadır (Eflatun, 1994). 

     Nüfus artışıyla birlikte su kaynaklarını temiz tutmak konusunda insanlar hassas 

davranmazsa 2025 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yarısının su kirliliğine bağlı 

rahatsızlıklarla ve su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir (Pandey, 2017). Tekstil 

sanayisi başta olmak üzere, her yıl üretilen yaklaşık 800 000 ton sentetik boyanın %2-20’si 
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çevrenin farklı bileşenlerine sulu atık olarak atılmaktadır ve bunların %50’si azo olarak 

sınıflandırılan toksik etkileri olan boyalardır (Akköz, 2018). Ayrıca bu boyaların çoğu iri 

boyutları ve karmaşık molekül yapıları nedeniyle biyolojik parçalanmaya karşı oldukça 

dirençlidir (Akköz, 2018). Son zamanlarda yapılan pek çok çalışmada boya taşıyan atıkların 

giderilmesi ve işlenmesi süreçlerine daha fazla önem verilmektedir (Albadarin ve diğ., 2017). 

 

3. Çözüm  

     Bir kırmızı alg türü olan Agar agar' dan izole edilen doğrusal bir polisakkarit olan agaroz, 

sıcak suda çözünür ve soğutulduğu zaman polimerde karşılıklı hidrojen bağlarının oluşumu ile 

jel yapısı oluşur. (Topal-Sarıkaya, 2008). Agar çözeltisi donuk ve sarımsı, agaroz çözeltisi 

renksiz ve berraktır. Agaroz iyonik olmaması ve düşük konsantrasyonlarda jel vermesi 

nedeniyle agarın kullanıldığı yerlerde kullanılmaktadır (Renn, 1984). 

     Meşeler jeolojik devirlerde ilk ortaya çıkışlarından bugüne kadar geçmiş olan 80–100 

milyon yıl boyunca doğanın her türlü etkilerine karşı koyarak günümüze kadar ulaşan sayılı 

orman ağaçlarımızdan birisidir (Oruç, 2012). Türkiye’ de doğal olarak yetişen 18 tür, 7 alttür 

ve 2 varyetesi ile gerek yayılış alanı genişliği gerekse tür zenginliği bakımından bugün 

dünyanın sayılı meşe bulunuş merkezlerinden biridir (Kayacık, 1985). 

     Akdeniz havzasında bulunan bitkilerin yangından en azından yüzey yangınlarından canlı 

olarak kurtulabilmesinin yolu, önemli dokularını koruyarak bu dokuların letal sıcaklığa kadar 

ısınmalarını önlemektir (Whelan, 1995). Quercus suber türünde yüzey yangınlarında dayanıklı 

kabuk bulunması (Akman ve diğ., 2000)) buna bir örnek olarak verilebilir (Tavşanoğlu ve diğ. 

2006). Q. suber, sahip olduğu gövde yumruları sayesinde yangından sonra yeniden 

filizlenebilmekte ve Akdeniz havzasında yerüstü filizlenme kapasitesi olan tek türdür (Pausas, 

1997). Bilindiği gibi türler, yalıtıcı kabuk yoluyla kambiyumu ve meristematik hücrelerini 

yüksek ısıdan koruyabilmektedir (Whelan, 1995). Yangından sonra Q. suber' deki mortalitenin, 

oldukça düşük olduğu ve sahip olduğu kabuk kalınlığı ile türün yangından sonra kendini 

yenileyebilmesi arasında pozitif bir ilişki olduğu gösterilmiştir (Pausas, 1997). 

      Proje çalışmamızda agaroz, aktif karbon ve meşe ağacı kabuğu tozu ile hazırladığımız jeller 

ile gaz atıkları filtre etmede ve kimyasal su kirleticilerinin başında gelen boyar maddelerin 

gideriminde kullanılabilecek yeni ürünler ortaya koymaya çalıştık. Hava ve su arıtımında 

agaroz jelleri ve bu jeller ile mikroişlemci destekli elektronik ve mekanik sistemler ile birlikte 

kullanabileceğimizi düşündük. Ayrıca jellerimizin ısıya dayanıklı olmasını hedefledik. Meşe 

ağaçlarının kabuklarının orman yangınlarında diğer ağaçlara göre daha dayanıklı olduğunu, 

daha az hasar aldığını öğrendik. Bundan yola çıkarak meşe ağacı kabuğunu toz haline getirerek 

jellerin ısıya dayanıklılığını arttırmayı düşündük. Jelleri agaroz grubu, agaroz+aktif karbon 

grubu, agaroz+meşe ağacı kabuğu tozu grubu, agaroz+aktif karbon+meşe ağacı kabuğu tozu 

grubu olmak üzere dört gruba ayırdık. Oluşturduğumuz jellerle hem hava arıtımında hem de 

hem de atık sulardan boyar madde gideriminde başarılı sonuçlar elde ettik. 

 

4. Yöntem 

Agaroz Jel Hazırlanması 

     Öncelikle 100 ml saf su içerisine 5g toz agaroz ilave edilerek karıştırdık. Hazırladığımız 

karışım şeffaflaşıncaya, agaroz çözününceye kadar, mikrodalga fırın içerisinde ısıttık. 
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Şeffaflaşan bu karışıma 20 ml Asetik asit (beyaz sirke) ilave ettik. Deney gruplarında bulunan 

farklı katkılı agaroz jellerin üretimi için meşe ağacı kabuğu tozu ve toz aktif karbondan, 

hazırlanan jellerin yapısına beşer gram ekledik. Son karışımı iki farklı deneyde kullanımımıza 

uygun olacak şekilde, kalıp görevi yapacak olan kapların içerisine dökerek soğuyup 

polimerleşme sürecinin tamamlanmasını bekledik.  

     Gaz filtrasyonu deneylerinde kullandığımız jelleri hazırlamak için jelimizi temiz bir cam 

yüzeye dökerek istediğimiz kalınlıkta, levha şeklinde bir jel hazırladık. Metilen mavisi giderimi 

deneylerinde kullanacağımız jelleri ise, içinde her birinde altışar pipet bulunan 2 tane 50 ml’lik 

dereceli silindire döküp soğuyup polimerleşmesini bekledik. Pipetler içerisinde bulunan jelleri 

düzgünce çıkardık. İstediğimiz kütlede olacak şekilde keserek küçük standart jel parçaları (0,25 

mg) hazırladık.  Hazırladığımız tüm jelleri kullanım anına kadar streç film ile kaplayarak 

sakladık. 

Atık Gazların Filtre Edilmesi Deneyleri 

     Jellerimizin asit yağmurlarına da neden olan atık gazları filtre edebilme derecelerini tespit 

edebilmek için beş deney grubu oluşturduk. Deney gruplarımızı kontrol grubu, agaroz grubu, 

agaroz+aktif karbon grubu, agaroz+meşe ağacı kabuğu tozu grubu, agaroz+aktif 

karbon+meşe ağacı kabuğu tozu grubu şeklinde isimlendirdik. Ardından bir petri kabının bir 

parçasına Arduino işlemcisine bağlı MQ-135 hava kalitesi ölçüm sensörü bağladık. MQ-135 

hava kalitesi sensörüne bağlı petri kabı parçasını cam beherin üzerine yerleştirdik. Gruplarımıza 

ait her bir jel örneği için ayrı ayrı yapılmak üzere, cam beherin çeperine temas edecek şekilde 

yerleştirdik. Kontrol grubunda ise cam beher içerisinde herhangi bir jel bulundurmadık. Daha 

sonra bu düzenek içerisinde 4g'lık A4 kağıdı parçasını yaktık ve oluşan dumanın Arduino' ya 

bağlı MQ-135 gaz sensörü ile hava kalitesi değerleri 10 dakika süresince ölçüp kayıt altına 

aldık. Ölçüm sonuçlarımızın güvenilirliği için yeterli sayıda tekrar ölçümler yaptık. 

 
Metilen Mavisi Giderimi Deneyleri 

      Öncelikle metilen mavisi için 10 ppm’ lik metilen mavisi stok çözeltisi hazırladık. Daha 

sonra deney tüplerinin içerisine önceden hazırlamış olduğumuz jellerden 0,25 g’ lık örnekler 

koyduk. Her bir jel örneğimiz için 4, 7 ve 10 olmak üzere 3 farklı pH değerlerinde metilen 

mavisi çözeltileri hazırladık. Ardından deney tüplerinin içerisine her birine uygun pH 

değerinde, 10 ppm’lik 10 ml metilen mavisi çözeltilerini ekledik. Hazırladığımız bu düzenekler 

sayesinde asidik, nötr ve bazik ortamlarda, jellerimizi ayrı ayrı 30 dakika ve 18 saat sürelerinde 

metilen mavisi çözeltilerine maruz bıraktık. Bu bekleme sürelerini takiben deney tüplerinden 

aldığımız 3ml’lik örnekleri ultra viyole (uv) spektrofotometre cihazında 663 nm dalga boyunda 

okutarak uv absorbans değerlerini kaydettik. Elde ettiğimiz uv absorbans değerlerini çizdiğimiz 

standart grafiğine (Grafik-3) ait denklemden yararlanarak örneklerimize ait çözeltilerin son 
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ppm değerlerini hesapladık. Örneklerimize ait son konsantrasyon değerlerini % değişim 

değerlerini hesapladık.  

Hazırlanan Jellerin Isıya Dayanıklılık Testlerinin Yapılması 

     Hazırladığımız tüm jel örneklerinden eşit kalınlıkta kesmiş olduğumuz parçalarını ve kontrol 

grubu olarak da bir plastik pipeti, bir pens yardımıyla ispirto ocağında alevli ateşte bir süre 

beklettik. Bu işlem süresince kamera kaydı aldık ve daha sonra bu kayıtları inceleyerek ısıtılan 

jellerin ne tür davranışlar sergilediğini tablo ve grafiklerimizi oluşturduk. 

Bulgular  

     Hazırladığımız jellerin gaz filtrasyon deneyleri sonucunda elde ettiğimiz MQ-135 hava 

kalitesi sensörü, sensör değerleri değişimleri Grafik-1’de ve hazırladığımız jellerin gaz 

filtrasyon deneyleri sonucunda elde edilen sensör değerine ait yüzde değişim oranları Grafik-2' 

de gösterilmektedir. 

   
Hazırlanan Jellerin Metilen Mavisi Giderimi Testleri Sonuçları 

     Hazırlamış olduğumuz jeller ile yaptığımız metilen mavisi giderimi deneyleri sonucunda 

farklı süre, pH ve Jellerin ıslak ya da kuru olma durumlarına bağlı olarak elde ettiğimiz 

çözeltilerin metilen mavisi yüzde giderim değerleri Tablo-1' de belirtilmektedir. 

 
Hazırlanan Jellerin Isıya Dayanıklılık Testlerinin Sonuçları 

      Hazırlamış olduğumuz jellerin ısıya karşı dayanıklılıklarını test ettiğimiz deneyimizde elde 

ettiğimiz sonuçlar Tablo-3 de belirtildiği gibi olmuştur. 
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Sonuç ve Tartışma 

      Çevre sorunlarına çözüm üretmenin en etkili yolu henüz sorun ortaya çıkmadan tedbir 

almak ve kirleticileri kaynağında kontrol altına almaktır. Bir önceki proje çalışmamızda, 

hazırladığımız bazik agaroz jeller ile asit yağmurlarına neden olan gazları yakalamayı 

amaçlayan bir proje çalışması yapmıştık. Projemizi geliştirmek için çalışırken, agaroz jelin ısıya 

dayanıklılığını artırmak için, meşe ağacının orman yangınlarına daha dayanıklı olmasını 

sağlayan kabuğunu jel yapısına katmaya karar verdik. Hava ve su arıtımında yüksek 

adsorpsiyon yeteneği olan aktif karbonu da jel yapısına ilave ettik. 

      Arduino’ya bağlı MQ-135 hava kalitesi sensörü ile yaptığımız hava filtrasyonu 

deneylerinde en başarılı grup agaroz+meşe ağacı kabuğu tozu+aktif karbon grubu oldu. 

Ardından sırasıyla agaroz+meşe ağacı kabuğu tozu grubu ve agaroz+aktif karbon grubu 

olduğunu gördük. Aktif karbon ve meşe ağacı kabuğu tozunun sinerjistik bir etkiyle birlikte, 

tek başlarına olduklarından daha başarılı hava arıtımı yaptığını gözlemledik (Grafik-1ve Grafik-

2). 

      Farklı pH, süre ve jellerin ıslak ya da kuru oluşlarına bağlı olarak metilen mavisi giderim 

oranlarını tespit ettik. En yüksek metilen mavisi yüzde gideriminin tüm pH değerlerinde 

%80'leri aşan oranda meşe ağacı kabuğu tozu grubunda olduğunu gördük. Ardından sırasıyla 

agaroz+aktif karbon+meşe ağacı kabuğu tozu grubu (%65-75) ve agaroz+aktif karbon grubu 

(%45-50) olduğunu gördük (Tablo-1). 

      Hazırladığımız jellerin ısıya dayanıklılığını ölçtüğümüz test sonuçları aktif karbon ve meşe 

ağacı kabuğunun hem tek başına hem de birlikte iken agaroz jelin ısıya dayanıklılığını 

artırdığını göstermektedir (Tablo-2). 

      Başlangıçta sadece agaroz jelin ısıl dayanıklılığını artırması amacıyla kullanmayı 

düşündüğümüz, meşe ağacı kabuğu tozunun çok başarılı bir hava ve su temizleme potansiyeli 

olduğunu görmek bizi oldukça şaşırttı.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Ülkemiz ormanlarının en önemli bileşenlerinden olan ve dünyaya Anadolu’dan yayılan 

meşe ağacının, orman yangınlarına karşı kendilerini koruyan kabuğunun, sadece kendi 

geleceklerini değil belki de bütün ekosistemin geleceğini kurtarmak adına önemli bir rolleri 

olabileceğini bize göstermektedir. Yaptığımız bu projede agaroz jeller için farklı bir kullanım 

alanı sunduk. Ayrıca deneylerin sonucunda meşe ağacı kabuğu tozunun hava ve su arıtımında 

başarılı bir adsorbent olduğunu gördük. Geliştireceğimiz elektronik ve mekanik arıtma sistemi 

tasarımında ürettiğimiz jelleri kullanarak yeni bir çevre kirliliğiyle mücadele tasarımı ortaya 

koymuş olacağız. Üretimi oldukça maliyetli olan aktif karbondan daha başarılı hava ve su 

arıtımı yapan meşe ağacı kabuğu tozu düşük maliyeti ve üretiminde karbon salınımı olmaması 

nedeniyle daha tercih edilebilir bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

      Jellerimizin hava ve su arıtımındaki başarısını ölçtük ve uygulanabilir olduğunu gördük.  

Ekleyeceğimiz elektromekanik sistem ile daha da başarılı bir tasarım olacağına inanıyoruz. 

Örneğin su ve hava arıtımında jel ile atık ürünün temasını hem yüzey olarak hem de süre 

olarak artıracak şekilde kullanacağımız mikro işlemci kontrollü mini dalgıç su pompası ve 

mikro hava pompası ile arıtım verimini artırabileceğimizi düşünüyoruz.  
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Ayrıca üç boyutlu dijital nesne tasarım programında hazırladığımız ürünün prototipinin 3D 

yazıcıdan alacağımız baskısıyla hava ve su arıtımı deneylerini yapmayı planlıyoruz. 3D 

yazıcıyla basacağımız tasarımda ızgara şeklindeki bölümler jellerin sabit durmasını 

sağlayacak. Tasarıma ekleyeceğimiz kapak yapısı ile jeller gerektiğinde değiştirilebilecek. 

Mini dalgıç su pompası ve mikro hava pompası yardımıyla arıtımı yapılacak olan hava ve 

suyun tekrar tekrar jel ile temas etmesi sağlayacağız. Böylece jellerin arıtım verimini artırmayı 

planlıyoruz. 

 

 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

      Proje çalışmamızın ürünü hava ve su arıtımının gerekli olduğu her alanda kullanılabilir. 

Örneğin tekstil sanayinde oluşan atık sulardaki boyar maddelerin giderilmesinde proje 

fikrimizin kullanışlı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca termik santrallerde, konutlarda, 

işyerlerinde ve otomobillerde fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazların filtre 

edilmesinde kullanışlı olabileceğini düşünüyoruz. Proje fikrimizin yukarıda bahsi geçen 
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alanlarda kullanımı sonucunda toplumun tüm fertlerinin ve yaşanılan ekosistemin canlı ve 

cansız çevresinin bundan olumlu olarak etkilenecek olduğunu düşünüyoruz. 

 

9. Riskler 

      Proje çalışmamızın barındırdığı en büyük risk olarak hazırladığımız agaroz jelin ve 

yapısına kattığımız meşe ağacı tozu kabuğunun organik bileşenler olması nedeniyle 

küflenebilmesi söz konusudur. Bu nedenle küflenme geciktirici katkılar eklenerek jellerin 

küflenmesi engellenebilir. Ya da belirli periyotlarla jellerin değiştirilmesi gerekmektedir.                

      Hazırladığımız jellerin ısıl dayanıklılığını yapısına kattığımız aktif karbon ve meşe ağacı 

kabuğu tozuyla artırmış olduk. Ancak buna rağmen jeller fiziksel olarak kırılgan bir 

yapıdadır. Bu nedenle filtre edilme işleminin kapalı bir kutu benzeri yapı içerisinde 

hareketsiz tutulması gerekmektedir. Bu nedenle 3D yazıcı ile basmayı hedeflediğimiz 

tasarımın içerisinde jellerin hareketsizce tutulabileceği ve istenildiğinde kutu içerisinden 

çıkarılabileceği bir tasarım planı yaptık. 

      Ayrıca ürettiğimiz agaroz jellerin su ve hava arıtım oranını yükseltebilmek için daha 

uzun süre su ve hava ile temas etmesi gerekmektedir. Bu sorunun yukarıda bahsi geçen üç 

boyutlu tasarımın ve tasarıma bağlı olarak çalışacak olan mini dalgıç su pompası ve mikro 

hava pompası kullanımıyla giderilebileceğini düşünüyoruz. 

     Gaz filtrasyonu süresince jellerin giderek daha asidik olması mümkündür. Bu durumda 

jel asitleştikçe yapısı bozulabilir ve filtre etme verimi azalabilir. Bu nedenle jellerin pH 

değeri takip edilip gerektiğinde nötrleşmesi için jellere bazik bir çözelti uygulanabilir. 
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