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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 
Dünya deniz ticaret hacmindeki artış, beraberinde petrol taşımacılığında yaşanabilecek tanker 
kazalarının, dolayısıyla çevre kirliliğinin de artmasına sebep olmaktadır. Bir tanker kazası 
sonucunda oluşan petrol kirliliğinin yaratmış olduğu çevresel problemler, deniz canlılarının 
zarar görmesi, denizlerin temizleme işlemlerinin zorluğu ve büyük maliyetler gerektirmesi 
karşımıza problem olarak çıkmaktadır. Denizlerin pertolden temizleme yöntemlerinden biri de 
adsorplayıcıların kullanılmasıdır. Bu çalışması ile petrolün ekonomik, çevreye zarar vermeden 
ve kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayacak bir adsorban malzeme bulunması ve bu 
malzemeye uygun bir teknolojinin tasarlanmasıyla çevrenin sürdürülebilirliğine katkıda 
bulunmak amaçlanmıştır. Absorban malzemelerin adsorplama kapasiteleri uluslararası bir 
standart olan ASTM F726- 06 standartları doğrultusunda, özgül yüzey alanları ise BET metodu 
ile belirlenmektedir. Daha önce çalıştığımız bitkilere ek olarak Alkanna orientalis, Cramble 
cordifolia, Marrubium parviflorum, Onopordum anatılicu, Brachythecium rutabulum gibi 
bitkiler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bitkilerin tür teşhisleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesinde yapılmıştır. Deneyler tatlı su ve deniz suyu tuzluluk oranı olan %3’lük tuzlu su 
ile gerçekleştirilmiştir. Standartlar doğrultusunda kısa süreli test 15 dakika, uzun süreli test de 
24 saatte yapılmıştır. Sonuç olarak yüksek adsorbsiyon kapasitesine sahip iki bitkinin bir 
gramının ağırlığının (Marribium parviflorum) 36.6 ve (Brachythecium rutabulum) 36.3 katı 
kadar petrolü adsorbe ederek petrolün temizlenmesini sağlayacak en yüksek kapasiteli adsorban 
olarak kullanılabileceği ortaya konulmuştur (Görsel 2. a, b, c,d). Bu proje daha ucuza yüksek 
kapasiteli bir ürün geliştirmeye, çevrenin sürdürülebilirliğine ve çevremizde bıraktığımız 
ekolojik ayak izlerimizin küçülmesine katkı sağlayacaktır. 

 
2. Problem/Sorun: 

 
Dünya deniz ticaretinin her geçen yıl artması, beraberinde petrol taşımacılığında yaşanabilecek 
tanker kazalarının, dolayısıyla kirlilik boyutlarının artmasına da sebep olmaktadır. Bir tanker 
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kazası sonucunda oluşan petrol kirliliğinin yaratmış olduğu çevresel problemler, deniz 
canlılarının zarar görmesi, denizlerin temizleme işlemlerinin zorluğu ve büyük maliyetler 
gerektirmesi karşımıza problem olarak çıkmaktadır. Sadece denizler değil göller, koylar 
ırmaklarda da petrol kirliliği yaşanabilmektedir. Mevcut adsorbanlar ya kimyasal içeriğe sahip 
ya da çok pahalı ürünlerdir. Kimyasal içeriğe sahip ürünlerin kullanıldıktan sonra geri 
dönüşümleri çevreye daha fazla verebilmektedir. Kimyasal içeriğe sahip ürünlerin adsorban 
olarak kullanımları, mutlaka yetkili mercilerin izni ve kontrolünde olmalıdır. Doğal içeriğe 
sahip ürünler geri dönüştürülebilir ve çevrecidir. 
 

3. Çözüm  

Endüstriyel ve tarımsal atıklar ucuz adsorban olarak görülebilir. Maliyet, adsorban maddelerin 
tercihi için önemlidir. Yatığımız araştırmalarda yüksek fiyatlar karşımıza çıkmıştır. (Ör. 
https://www.tumisguvenlik.com/sivi-ve-yag-emici-absorban) Adsorban seçiminde önemli olan 
etkenler; kolay bulunabilmesi, ucuz olması, çözelti içerisinde istenilmeyen bir etkileşim 
meydana getirmemesi, yüksek oranda adsorplama yeteneğine sahip olması, adsorpsiyon işlemi 
sonrasında tekrar kullanılabilmesi ve adsorpsiyon prosesinde kullanılması için fazla sayıda ön 
işleme ihtiyaç duymamasıdır. (Apak ve ark., 1996). Ayrıca en önemlisi bitkisel kaynaklı olması 
ve çevreye geri kazandırılabilmesidir.  Absorban malzemelerin adsorplama kapasiteleri 
uluslararası bir standart olan ASTM F726- 06 standartları doğrultusunda, pek çok değişkeni, 
deniz dalgasını, tuzluluğunu temsil eden standart deneyler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca nehirler, 
göller, küçük koylar gibi tatlı sularda da kullanılabilirliği açısından bitkilerin tuzlu su haricinde 
su ile de testleri yapılmıştır. Daha önce çalıştığımız bitkilere ek olarak Alkanna orientalis, 
Cramble cordifolia, Marribium parviflorum, Onopordum anatılicum, Brachythecium 
rutabulum (karayosunu) gibi bitkiler üzerinde de çalışmalar yapılmıştır. Deneysel çalışmalar 
sonucunda en iyi sonuç veren, hidrofobik özelliği yüksek ve yoğunluğunun az olan bitki ile 
(Marribium parviflorum) prototip geliştirilmiştir. Prototip katlanan minder zincirleri şeklinde 
olup bir uçtan çekilerek kolayca yüzeyden petrolü toplayacak şekilde tasarlanmıştır (Görsel 4 
a, b, c, d). Yüksek adsorbsiyon kapasitesine sahip iki bitki ağırlığının (Marribium parviflorum) 
36.6 ve (Brachythecium rutabulum) 36.3 katı kadar petrolü adsorbe ederek petrolün 
temizlenmesini sağlayacak en yüksek kapasiteli iki bitkinin adsorban olarak kullanılabileceği 
tespit edilmiştir (Görsel 2. a, b, c, d). 
 

4. Yöntem 

Bu çalışma olası petrol kazaları sonucunda koylarda, sahillerde, denizlerde petrol dökülmesine 
karşı en kısa sürede müdahale edilmesi gerekir. Nehirlerde dar koylarda emici malzemelerden 
yararlanılmakta olduğu fikrinden yola çıkılarak en etkin ve kolay bulunabilecek bir adsorban 
arayışı çalışmaları yapılmıştır. Ham petrol TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisinden temin edilmeye 
çalışılmıştır. Ancak rafinerilerden ham petrol çıkışı yasak olduğu için ham petrole en yakın ürün 
temin edilmiştir. Literatürde özgül adsorban kapasiteleri bulunmayan beş bitki örneğinin kısa 
ve uzun süreli test metotları esas alınarak özgül adsorbsiyon kapasiteleri belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Sadece karayosunlarının Literatür taraması sonucunda, İpek, 2014 yılında 
yüksek lisans tez çalışmasında; karayosununun sulardan Cd(II) ve Ni(II) iyonlarının 
uzaklaştırılmasında etkili bir adsorban olabileceği ortaya koymuş, petrol adsorbanı olarak 
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araştırılması bu proje çalışmasında yapılmıştır. ASTM F726-06 (Adsorbanların Sorbent 
Performansı Standart Test Metodu) ölçüm standartı olarak belirlenmiştir (Çubuk ve ark 2014). 
Ön hazırlık çalışması olarak, yaşadığımız çevrede çok kolay bulunabilecek bitkiler toplanmış 
yıkanarak süzülmüş, etüvde 110 ˚C’de 24 saat kurutularak, öğütülmüştür (Görsel 1). Deneysel 
çalışmalar ASTM F726-06 standardına göre gerçekleştirilmiş ve sıcaklığı 23±4 °C’a ve 
karıştırma hızı 150 devir/dakika‘ya ayarlanmış çalkalayıcıda numuneler kısa (short) test için 15 
dakika, uzun (long) test için 24 saat su banyosunda tutulduktan sonra sık gözenekli süzgeç ile 
30 s süzülmüş ve  0,001 mg’a duyarlı hassas terazi ile yapılmıştır. Her test üç kez tekrarlanmış 
ve üç testin aritmetik ortalaması alınmıştır. Su, tuzlu su ve petrolde adsorbalama kapasiteleri 
hesaplanmıştır. Tablo 1’de uzun süreli test sonucunda malzemenin petrol adsorplama kapasitesi 
görülmektedir. Kısa süreli test sonuçları da çok az farkla aynı çıkmıştır. Bitkilerin tatlı ve tuzlu 
suyu tutma kapasiteleri de kısa ve uzun süreli test edilmiştir. En fazla özgül tuzlu su adsorblama 
kapasitesine sahip bitki ise Marribium parviflorum ssp.parviflorum (36.6) olduğu görülmüş 
ikinci sırada Brachythecium rutabulum (36.3)  bitkisi yer almıştır (Tablo 1). 

        Tablo 1. Adsorban malzemelerin özgül tuzlu su petrol adsorplama kapasiteleri 
 

Adsorban  
Malzeme (S0 = 0,3 g)  

Test Sonucu (Ort.) 
(SWT), (g)  

Özgül Tuzlu Su Adsorplama Kapasitesi 
SWA= (SWT – S0)/S0 (g su/g adsorban)  

Alkanna orientalis- 
Havaciva otu 

8.2 26.1 

Cramble cordifolia 5 15.6 
Marrubium rotundifolium  11.3 36.6 
Onopordum anatılicum 8.1 26 
Brachythecium rutabulum 
(Karayosunu) 

11.2 36.3 

Karayosunları BET Yüzey Alanı <5 m2g-1 (İpek, 2014)’dir. Kullandığımız karayosunları 
Trabzon- Uzungöl yaylasından toplanmıştır. Literatürde aynı bölgeden toplanan karayosunları 
ile yapılan yüzey alan BET analizi bulunduğu için tekrar yaptırılmamıştır. Adsorban 
malzemelerin yüzey alanı arttıkça gözenek çapının düşmesi, yoğunluğu arttıkça yüzey alanının 
düşük olması beklenmektedir. Adsorpsiyon olayı, adsorbanın yüzeyinde gerçekleştiği için 
adsorpsiyon kapasitesi yüzey alanı ile orantılıdır. Adsorplayıcının partikül boyutunun küçük, 
yüzey alanının geniş ve gözenekli yapıda olması adsorpsiyonu artıracaktır (Çubuk ve ark. 
2014). Adsorpsiyon işleminin verimini etkileyen temel faktörler aşağıdaki şekilde 
gruplandırılabilir (Çubuk ve ark. 2014):  

• Adsorban maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri; Tanecik boyutu, Gözeneklerin 
yapısı ve gözenek büyüklüğünün dağılımı; Miktarı ve yüzey özellikleri, Yüzey alanı  

• Adsorbent maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri; Sıvı içerisindeki çözünürlüğü, 
Moleküler yapısı ve büyüklüğü, Sıvı içerisindeki derişimi  

• Adsorpsiyonun gerçekleştiği ortamın karakteristiği; Sıcaklık, pH, Zaman, Ortamdaki 
diğer çözünmüş maddeler. 

ASTM F726-06 test metoduna göre yaptığımız deneyler sonucunda, en yüksek adsorpsiyon, 
tüm adsorban malzemeler için 0,3 g adsorban miktarı ile elde edilmiştir. Çalıştığımız tüm 
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adsorban maddeler çevre dostu ve adsorban olarak kullanılabilecek maddelerdir. Ancak en 
yüksek adsorblama kapasitesi Marribium parviflorum ssp.parviflorum ikinci sırada ise 
Brachythecium rutabulum (karayosunu) Görsel 4. a, b, c, d, e) ile sağlanmıştır. Katlanabilir 
yastıklar şeklinde bir prototip elde etmeye çalıştık, katlanabilir yastıkların taşıması kolay hem 
de daha fazla miktarda adsorban taşınabilmeye imkân sağlayacak biçimde dizayn edilmiştir 
(Görsel 4. a, b, c, d, e). 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 

Daha önce adsorplayıcı olarak denenmeyen bitkilerle denemelerimiz yapılmaktadır. 
Kullandığımız bitkilerle daha önce petrol adsorbanı olarak kullanılmamıştır. Petrol atıklarının 
var olan adsorban malzemelerden daha etkili bir maddenin bulunması ile katlanabilir minder 
zinciri şeklinde prototip oluşturulmuştur. Alanyazın taramaları sonucu tez ve makaleler 
incelenmiş, ham petrol adsoplama miktarı bu kadar fazla olan bitkisel kaynaklı bir adsorbana 
rastlanmamıştır. Diğer bitkilerin denemesi ise literatüre katkı sağlayacaktır.   Malzemenin 
temini oldukça kolaydır. Bu proje çalışmasında elde edilen en yüsek adsorban kapasitesine 
sahip bitki çok yıllık olup kolayca bulunabilmektedir. Ayrıca kurak ortamda kendiliğinden 
yetişebilmektedir.  Sonuç olarak, tatlı veya tuzlu suda petrol dökülmesi durumlarına karşı hızlı 
müdahale ederek yayılmasını engelleyen ve petrol döküntülerini oldukça ucuz, oldukça verimli 
bir şekilde temizleyen, kendi kütlesinin 36,6 ve 36,6 katı katı petrolü adsorplayabilen petrol 
adsorblayıcı bitkilerden en yüksek kapasiteye sahip olanından prototip yapılmıştır. Her iki 
bitkimizde literatürde bulunan bitkilerden daha yüksek petrol adsorblama kapasitesine sahiptir 
(Tablo 2.). 
 
             Tablo 2.  Daha önce yapılan çalışmalardaki adsorban kapasiteleri (Hidroterm, 2020). 
 

Adsorban Malzeme 
Özgül Adsorplama 

Kapasitesi      Literatürden Alınan Kaynak 
Verbascum Thapsus 35.3 Hidroterm, 2020 

İpek Otu Lifi                     44,3 (Akt) Ifelebuegu A., Johnson, A., 2017 
İpek Otu Lifi 40 (Akt) Ifelebuegu A., Johnson, A., 2017 
Mısır Koçanı 0,0043 Nwadiogbua ,Ajiwe, Okoye, 2015 

Strafor (0.4gr)          2,4 Çubuk ve ark. 2014 

Polistren Köpük (0.4 gr)                13,06 Çubuk ve ark. 2014 

Çay Lifi (0.4 gr) 4,4 Çubuk ve arki 2014 

Pirinç Kabuğu 6 Angelova ve ark. 2011 

Arpa Kabuğu 
6,5-12 

Hussein ve ark. 2009 

Hindistan Cevizi Lifi 
 

4.4 Nduka, Ezenweke, Ezenwa, 2008 

 
6. Uygulanabilirlik 

Petrol emici malzemeler oldukça büyük meblağlar tutabilmektedir. Petrol tutma kapasitesi 
araştırılmış olan bitkilerle literatüre katkı sağlanacak, en yüksek kapasiteye sahip petrol 
temizleyici elde edilecektir. Adsorban kapasitesi en yüksek olan bitki hayvanlar tarafından da 
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yenilmek için tercih edilmemektedir. Ayrıca adsorban tarafından tutulan petrol çeşitli işlemler 
sonucu geri kazandırılabilir (sıkma, süzme, özel çözücülerden geçirme). Kalan bitki atıkları 
toprağa karıştırılarak gübre olarak kullanılabilecektir. Tasarımı katlanabilir yastıklar sayesinde 
daha az yer kaplayarak daha çok adsorban malzeme taşınabilecektir.  Bu proje ile daha ucuza 
yüksek kapasiteli ve çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan bir ürün ortaya konulacak ve 
bu ürün hayata geçirilerek günlük hayatımızda yerini alabilecek çevremizde bıraktığımız 
ekolojik ayak izlerimizin küçülmesine katkı sağlayacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje çalışmamız için herhangi bir bütçe talep edilmeyecektir. BET analizleri için birkaç 
üniversitenin laboratuvarına başvuruda bulunduk ancak pandemi ve çalışma şartları nedeniyle 
testleri yapamayacaklarını cihazların bakımda olduğu söylendi. Projemizin maliyeti oldukça 
düşüktür.  Karayosunlarının BET analizine literatürden ulaştık. BET Yüzey alan ölçümü 125- 
540 L arasında değişmektedir (http://www.merklab.yildiz.edu.tr/analizler/analiz-ucretleri). 
Tablo 3.’te maliyet tablosu yer almaktadır.  

Tablo 3. Maliyet Tablosu 

 
 Tablo 4.’te projenin aylara göre iş planı verilmiştir. 
      Tablo 4. Proje iş planı 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Petrol çıkaran kurumlar suya karışacak petrol temizliğinde, yağ üreten fabrikalar, petrol ve yağ 
kirleticileri ile ürün üreten kuruluşların atık su filtreleme temizleme çalışmalarında 
kullanabilecektir. Prototip petrol adsorblayıcı olarak tasarlandı ancak sulardaki yağ türevi olan 
kirleticilerden suyu temizleyebilecektir. Tatlı sudaki emicilikte deneysel olarak denenmiş 
olumlu sonuç alınmıştır. Dar alanlar için metal bir çubuk etrafına sarılarak kullanıma uygun 
hale getirilen prototip tasarlanmıştır (Görsel 4’e). Böylece farklı kullanım amaçlarına göre 

Araç-Gereç  Miktar Birim Fiyat 
Tel çay süzgeci 1 adet 7,5 L 
Yastık için ince tülbent 1 metre 15L (metre fiyatı) 
Ham Petrol 1 litre Petrol tesisi olan veli tarafından temin edildi. 
Toplam  22.5 L 

İşin Tanımı Oc
ak 

Şubat Mart Nisan Mayıs Hazira
n 

Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür Taraması x x x x x x    
Bitki örneklerini toplama   x x x     

Deneysel çalışmalar ve           
Prototip Geliştirme ve Prototipin 
test edilmesi 

  x x x x x x  

Deneysel çalışmaların sonuçlarını 
değerlendirme    x x x    

TEKNOFEST Başvurusu   x       
Ön Tasarım Raporu Teslimi    x      
Proje Detay Raporunu Yazma      x x    
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farklı tasarımları yapılabilir. Sanayi işletmelerinde, küçük işletmelerde yağı toplamak ve 
temizlemek amaçlı kullanılabilir. 
 

9. Riskler 

Proje hayata geçirilirken karşılaşılacak herhangi bir risk oluşmayacağı düşünülmekle birlikte, 
bitkilerin çoğaltılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bitkinin kökleri ile birlikte toplanması 
olasılığına karşı önlemler alınmalıdır. Yoksa tür çeşitliliğinin azalmasına sebep olunabilir. Bu 
durumda bitkinin kültürü yapılabilir, kökleri ile toplanmayarak, çiçeklenme ve tohum oluşturma 
dönemlerine de dikkat edilmelidir. Deney sonuçları farklı petrol türevlerine karşı farklı olacaktır. 
Çünkü her birinin yoğunluğu farklıdır. Olasılık etki matrisi; Bitkiler kökleri ile çiçeklenme 
döneminde toplanması durumunda, türlerin azalması yönünde riskli bir durum söz konusu 
olacaktır. 

↑ 
 
 

                                                                                                     → 
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11. Proje Görselleri 

 
a)                                       b)                                   c)                                     d)                                     e)                                   

Görsel 1. (a, b, c, d, e) Ön hazırlık; Bitkilerin yıkanıp, kurutulması  

  
a)                                       b)                                   c)                                     d)                                     e)                                    

Görsel 2. (a, b, c, d, e) Marrubium parviflorum, ile yapılan çalışmalar sadece su (a, b) ve tuzlu su içeren petrolde (c, d,e) 

              
         a)                                       b)                                   c)                                     d)                        e)                              
Görsel 3. (a, b, c, d, e) Brachythecium rutabulum Karayosunu ile yapılan çalışmalar su (b, c) ve tuzlu su içeren 

petrolde (d), çalışma sırsında genel görüntü (e) 

             
            a)                                       b                                   c)                                     d)                                                          e) 
Görsel 4.  a, b, c, d Marrubium parviflorum, bitkisinden yaptığımız katlanabilir minder prototip, e) çubuk prototip 

 

                                                        
                                                      a)                                  b) 

Görsel 5. (a, b) Marrubium parviflorum ve Brachythecium rutabulum Karayosunu ile prototipi yaptığımız 
malzeme kullanılarak da süzülmesi sağlanmıştır. 


