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BU SAYIMIZDA

İ

stanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer TOPACIK Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK) çalışma ekibi
tarafından 2016 yılında yayımlanmaya başlanan MEM-TEK Bülteninin onuncu sayısıyla karşınızdayız. Her biri güncel ve önemli konuları hedef
alan, alanında önemli birer bilgi deposu niteliğinde.
İlk sayımızda membran otopsisi konusunu detaylı
bir şekilde ele alınmış, ikinci sayının ana temasını
ise atıksu geri kazanımı oluşturmuştu. Son dönemlerin önemli gündem maddesi olan desalinasyon
konusu üçüncü sayıda işlenmiş, dördüncü sayıda
membran teknolojilerinin en önemli konularından
biri olan konsantre yönetimi konusu ele alınmıştı.
Ardından beşinci sayıda ise günümüzde evsel ve
endüstriyel atıksuların ileri seviyede arıtımında
her geçen gün yaygınlaşan membran biyoreaktörlerin kullanımı konusu incelenmişti. 2018 yılının
sonunda yayınlanan altıncı sayımızda endüstriyel
atıksuların arıtılması ve kaynak geri kazanımında
membran teknolojileri ele alınmış, 2019 yılı içerisinde yayımlanan yedinci sayımızda ise İçme Suyu
Arıtımında Membran Teknolojilerinin kullanımı ve
detayları işlenmişti. Bir önceki sayımıza ise İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık
Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK)’nin başarılarla ve yeniliklerle dolu on yılını sığdırmaya çalıştık. Merkezde
geçen on yıllık süreçte elde edilen tüm başarılar,
ülkemize ve dünyaya kazandırılan tüm çalışmalar
hakkında detaylı bilgilere değindik.
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10 yaşını tamamlamış olan MEMTEK tüm hızla
Ar-Ge çalışmalarına devam ederken her zaman
yapmayı hedeflediği gibi bilimde güncel konuları takip etmeye devam ediyor. 2020 yılının Mart
ayından beri ülkemizin de bilfiil içinde olduğu zorlu
pademi koşulları tüm dünyayı beklenmedik şekilde
yakalamış ve hayatlarımızı pek çok yönüyle belki
de kalıcı biçimde etkilemiştir. Çok sayıda vakanın
gözlendiği, SARS-Cov-2 virüsünün sebep olduğu
COVID-19 pandemisinin sağlık ve çevre üzerinde
etkilerinin incelenmesi büyük bir ivme ile başlamış ve devam etmektedir. Tüm dünyada COVID-19
pandemisi üzerine Ar-Ge çalışmalarına yoğun yatırımların yapılması ile problemin çözümüne hızla
ulaşılmaya çalışılırken etkilerininde en aza indirilmesi yönünde üstün gayret gösterilmektedir. Bu
sayımızda, salgının sağlık ve çevre üzerindeki etkilerini membran teknolojileri şemsiyesi altında ele
almış bulunuyoruz. İlk olarak hastalığın tedavisinde membran teknollojilerinin kullanımı konusunda
bir dosya sunulmakta olup, bu bölümü ilgili konuda seçkin çalışmaları olan akademisyenlerimiz ile
gerçekleştirdiğimiz röportajlar takip etmektedir.
Buna ek olarak, salgının çevre sağlığı üzerindeki
etkileri hava, su kirililiği ve katı atık yönetimi penceresinden ayrı bir dosya olarak sizlere sunulmuş
ve tüm güncel çalışmalar özetlenmiştir. Merkezimizde halihazırda atıksularda virüs ve viral ilaçların gideriminde membran teknolojileri konularında
proje ve lisansüstü çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yerli maske üretimini de içeren ilgili çalışmalarımızdan da kısaca bahsetmiş bulunmaktayız.
Değerli okuyucular, sizleri MEM-TEK Bültenine
hem fikren hem de fiilen katkı ve destek vermeye
davet ediyoruz. Sizlerden gelecek öneriler alanımızla ilgili kısa ve uzun vadede planlayacağımız
çalışmalara yön verecektir. Bu konudaki önerilerinizi, memtek@itu.edu.tr e-mail adresine iletebilirsiniz. Bu sayıya, röportaj, yazı ve haberler ile katkıda bulunan herkese ve yayına hazırlanmasındaki
katkılarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkürü bir borç biliyor, bundan sonra da emekleri geçecek olan herkese şimdiden şükranlarımı
sunuyorum. Pandemi sürecini ailenizle sağlıklı bir
şekilde atlatmanızı temenni ederim.
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Bülteni Yayın Kurulu Adına
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AYIN KONUSU

COVID-19 TEDAVİSİNDE VE SARS-CoV-2
ARITIMINDA MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ
Yazarlar : Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, Doç. Dr. Bihter ZEYTUNCU GÖKOĞLU, Doç. Dr. Börte KÖSE MUTLU,
Öğr. Gör. Dr. Bahar YAVUZTÜRK GÜL, Öğr. Gör. Ayşegül Derya ALTINAY

A

ralık 2019’dan bu yana hayatımızı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi Dünya Sağlık Örgütü 22 Haziran 2021 verilerine göre;
toplam 178.503.429 saptanmış vakaya ve
3.872.457 ölüme neden olmuştur (“WHO coronavirus
disease (covid-19) dashboard”, 2021). COVID-19 tedavisi ile ilgili hastalık sırasında gerçekleşen semptom
ve sendromlar gözlemlenmeye ve salgının etkisiz hale
gelmesi için aşı çalışmalarına son hızla devam edilmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar, karşılaşılan vakalar ve
salgının yaygın etkisi arttıkça COVID-19 ile ilgili literatür de çeşitlenmekte ve artmaktadır.
Bu MEM-TEK Bülteni’nde son bir buçuk yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinden, tedavi
yöntemlerinden, virüslerden korunmak için kullanılan
maskelere, virüslerin giderim yöntemlerine kadar geniş
ve önemli uygulamalara sahip olan membran prosesler
özelinde, literatürde bulunan güncel çalışmalarla sizlere sunmayı amaçlıyoruz.

(Padala vd., 2020). Sepsis, septik şok, sitokinler... Hiç
de aşina olmadığımız bu terimlerden sitokinler; vücut
yabancı bir madde ile karşılaşıldığında bir immün tepki
olarak hemen hemen her hücre tarafından temel olarak
salgılanan küçük proteinlerdir (Lin vd., 2020). Sepsis
ise sitokin sentezi sonucu oluşan, ciddi bir enfeksiyona karşı sistematik ve kontrolsüz gelişen bir bağışıklık
sistemi aktivasyonudur. Aslında vücudun kendini yabancı maddelere karşı korumak için gösterdiği bir tepki
olmakla birlikte potansiyel zararları vardır. Sitokinler
hücrelere sitotoksik zarar vermektedir ve uzun süreli salınımları bağışıklığı ciddi şekilde bozmaktadır. Bu
‘immünoparaliz’ durumu, bakteriyel ya da virüs aktivasyonu ile ilişkili ciddi ikincil enfeksiyonlara yol açtığı için
mortalitede (ölümlerde) önemli bir rol oynar. (Rimmelé
ve Kellum, 2011).

1.COVID-19 Tedavisinde Membran Teknolojileri
COVID-19; SARS-CoV-2’nin şiddetli akut solunum
sendromuna neden olduğu, birincil olarak solunumsal
zerrecikler ve yakın temas neticesinde yayılan bulaşıcı
bir hastalıktır (Hu vd., 2021). Bakıldığında virüs nedenli
bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi görülen hastalık, milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. COVID-19 vakaları incelendiğinde hastalarının solunum
yetmezliği ve artan sepsis nedeniyle septik şok (sitokin
fırtınası) geliştirdiği saptanmıştır (Lin vd., 2020). Vakaların %67’sinde septik şok/sitokin fırtınası gözlemlenmektedir ve bu durum hastalığın seyrinde ölümlere
neden olan en önemli etken olarak tanımlanmaktadır

Şekil 1. Şiddetli sepsiste organ bozukluğu oluşumu (Angus vd., 2013).
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Sitokin fırtınası durdurulmadığı taktirde hastalar çoklu organ yetmezliği nedeniyle ölmektedir (Biron vd.,
2015). Sepsis; COVID-19 öncesinde de yoğun bakım
ünitelerindeki birincil ölüm nedenidir. Genel olarak yoğun bakım hastalarının %35’inden fazlası ya sepsislidir
ya da yoğun bakımda kaldıkları süre boyunca sepsis
geliştirmektedir. Normalde hastanelerde %27 olan ölüm
oranı, septik şok durumunda %54’lere ulaşmaktadır
(Rimmelé ve Kellum, 2011).
COVID-19 pandemisinde sitokin fırtınası, bir enflamatuar süreci düzenlemek için IL-2, IL-7, IL-10, G-CSF,
MCP 1, MIP-1a ve TNF α gibi sitokinlerin ani üretimi
olarak tanımlanır (Lin vd., 2020). Sitokinlerin oluşturduğu çoklu organ bozukluğunun tedavisinde monoklonal antikorların (bir tür klona yönelik geliştirilen
antikorlar) kullanımı bilinmektedir. Bir terapötik tedavi
yaklaşımı olarak ise ekstrakorporeal kan saflaştırma
(kanın vücut dışına alınarak saflaştırılması) kullanımı
ile enflamatuar mediyatörlerin kandan uzaklaştırılması mümkündür (Padala vd., 2020). Kanın filtrasyonu ile
tedavide; düzensiz otoimmün sistemin kontrol edilmesi
amaçlamaktadır (Padala vd., 2020).
Sepsis tedavisinde hemofiltrasyon ve ekstrakorpereal
membran oksijenasyonun kullanımı uzun süredir bilinmektedir (Cole vd., 2002; Honore vd., 2009; Kellum ve

YOL

Bellomo, 2000; Payen vd., 2009). COVID-19 nedeniyle oluşan sitokin fırtınasına karşı ekstrakorpereal kan
saflaştırma kullanımı ise kabul edilir bir tedavi halini
almıştır (Broman vd., 2019). Broman vd., (2019) COVID-19 nedeniyle oluşan sepsis şok sonucu akut böbrek yetmezliği olan ve sürekli renal replasman tedavisine (CRRT) ihtiyaç duyulan on altı COVID-19 hastası
için yapılan hemofiltrasyon uygulaması ile endotoksinlerin ve IL-6’nın etkili bir şekilde uzaklaştırıldığını
raporlamıştır. Ma vd. (2020) ise plazma değişimi ve
kanın filtrelenmesi ile kritik düzeyde olan üç COVID-19
hastasının inflamatuar belirteçlerinde önemli düşüş
gözlemlenerek tedavi edildiklerini bildirmişlerdir. Çin’de
doğrulanmış COVID-19 pnömonisi (zatürresi) olan 41
hastanın %27’sinin akut solunum sıkıntısı, %7’sinin ise
akut böbrek yetmezliği yaşadığı saptanmıştır. Bu hastalar için anti-enflamatuar ilaçların aşırı derecede yüksek
konsantrasyonu, hastayı göreceli bir bağışıklık bastırma durumuna yatkın hale getirebileceği ve bu durumun
zararlı olabileceği vurgulanmıştır. Kalp-böbrek arasındaki çaprazlama bağın da COVID-19 hastalarında akut
böbrek yetmezliğine neden olabileceği ve oluşan semptomların gideriminde ekstrakorpereal membran filtrelerler ile kanın temizlenmesi ve oksijenasyonunun hem
kalbe hem de akciğerlere destek sağladığı belirtilmiştir
(Ronco ve Reis, 2020). Tablo 1’de membran filtrelerin
COVID-19 kaynaklı böbrek hasarlarının tedavisinde kullanımı gösterilmektedir.

BÖBREK HASARI

ÖNERİLEN TEDAVİ

Direkt sitokin lezyonu

Farklı yaklaşımlarla sitokin giderimi:
nötr makroporöz sorbent tüm kandan
ayırdıktan sonra reçine üzerine adsorsiyon: adsorban özelliklerle hollow fiber
membranlar ile sürekli böbrek replasman
terapisi, orta ve yüksek ayırım sınırlı
membranlar ile yüksek doz sürekli böbrek
replasman terapisi

Sitokin salınım sendromu
Ekstrakorpereal membran oksijenasyonu nedeniyle yükselen
sitokin üretimi, invaziv mekanik
ventilasyon ve /ya dasürekli
böbrek replasman terapisi
Heamopagositik sendrom
Organ çapraz etkileşimi
Kardiyomiyopati ve/ya da viral
miyokarditi

Kardiorenal sendrom tip 1

Yüksek pik hava yolu basıncı ve
karın içi hipertansiyon

Renal kompartman sendromu

Rabdomiyoliz

Tubüler toksisite

Sol karıncık destek aygıtı, Arterivenöz
ekstrakorpereal membran oksijenasyonu
Venovenöz ekstrakorpereal membran oksijenasyonu, ekstrakorpereal CO2 giderimi, sürekli böbrek replasman terapisi
Orta ya da yüksek ayırım sınırlı membranlar ile yüksek doz sürekli böbrek
replasman terapisi

Sistemik Etkiler
Pozitif akışkan dengesi

Renal kompartman sendromu

Sürekli ultrafiltrasyon ve diüretikler

Endotelial hasar, üçüncül boşluk
sıvı kaybı ve hipotansiyon

Renal hipoperfüzyon

Vazopresör ve akışkan genleşmesi

Rabdomiyoliz

Tubüler toksisite

Endotoksinler

Septik akut böbrek yetmezliği

Orta ya da yüksek ayırım sınırlı membranlar ile yüksek doz sürekli böbrek
replasman terapisi
Polimisin ile fonksiyonelleştirilmiş
polisitiren fiberler ile endotoksin giderimi

Tablo 1. COVID-19 kaynaklı potansiyel organ hasarları ve tedavi yöntemleri (Ronco ve Reis, 2020)
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Hemofiltreler ve oksijenatörler tıp alanında uzun
zamandır kullanılmaktadır. Hemofiltreler böbreklerin %10-15 verim ile çalıştığı durumlarda kandan
su ve atık proteinlerin temizlenmesi için kullanılmaktadır. Ekstrakorpereal membran oksijenatörler
ise solunumun gerçekleştirilemediği durumlarda
ya da bazı ameliyatlarda kanın oksijenlenmesi için
kullanılan membran temelli cihazlardır. Günümüzde ise pandemi nedeniyle hemofiltre ve membran
oksijenatörler oldukça önem arz eden medikal
ürünler halini
almıştır. Tüm
dünya aynı
anda aynı
krizle mücadele ederken,
ülkeler tedavi ve medikal
ürünler konusunda önemli
ölçüde kaynak ve talep
uyuşmazlığı
yaşamıştır.
Yapılan çalışmalar sitokinin fırtınası tedavisinde kullanılan hemodiyaliz
ünitelerinin pandemi yönetiminde tıbbi olarak
en çok ihtiyaç duyulan medikal ürünlerden olduğunu göstermiştir (Burgner vd., 2020). Yaşanan
pandemi neticesinde kendi membran filtrelerinin
üretimini gerçekleştiren ülkelerin COVID-19 nedeniyle sepsis şok (sitokin fırtınası) ya da solunum
güçlüğü sonucu kanı oksijenlenemeyen hastalara
müdahale konusunda diğer ülkelerle kıyasla daha
yetkin olmaları kaçınılmaz bir hal almıştır ve
membran proseslerin önemi bir kez daha açığa
çıkmıştır.
2.SARS-CoV-2 Arıtımında Membran
Teknolojileri
Koronavirüsün özellikle insan dışkısı ile kanalizasyon sistemine karıştığı bilinmektedir (Amoah
vd., 2020). 2003 yılında, Hong-Kong’da 50 katlı
bir binada sıhhi tesisattaki ve havalandırma sistemindeki sorunlar nedeniyle SARS koronavirüsü
başka dairelere taşınarak bina içinde yayılmasına
neden olduğu tespit edilmiştir. Binada virüsün yayılması, 342 kişinin enfekte olmasına ve 42 kişinin
de ölümüne yol açmıştır. Bilim insanları arasındaki
yaygın görüş, koronavirüslerin doğada sadece bir-

kaç gün yaşayabileceği yönündedir, ancak bazı çalışmalarda bu düşünceyi çürüten bulgular da elde
edilmiştir (Amoah vd., 2020; Kampf vd., 2020). Laboratuvar ortamında yapılmış olan bir çalışmada,
koronavirüslerin insan dışkısı ile kontamine olmuş
sularda yaklaşık dört hafta boyunca enfekte edici
özelliklerini sürdürdüğü belirlenmiştir (Casanova
vd., 2009). Bu durumun nedeni olarak, virüsün insan bağırsak sisteminde tekrar çoğalmasının bir
sonucu olabileceği düşünülmüştür (ÇMO,2020).
Atıksuda bulunan askıda
katı maddelerin (AKM)
virüse
koruma
sağladığı tespit
edilmiştir. Bu
nedenle koronavirüsün;
ham atıksuda varlığını
ön arıtmadan
geçmiş atıksuya
göre,
daha
fazla
koruyabildiği saptanmıştır (Wang vd., 2005). Sonuç olarak; diğer koronavirüslerden elde edilen verilere ve dışkıda canlı SARS-CoV-2 viral partiküllerinin oluşumuna dayanarak, arıtılmamış atıksu
bazı canlı ve bulaşıcı insan koronavirüslerini içerebileceği ifade edilmiştir (Zhang vd., 2020; Chan
vd., 2004; Xu vd., 2005).
Konvansiyonel AAT prosesleri esas olarak organik
madde ve AKM uzaklaştırılması için tasarlanmıştır (Droste ve Gehr, 2018). Bununla birlikte, her bir
proseste belli bir seviyeye kadar patojen giderimi
elde edilmektedir, ancak bu prosesler esas olarak
virüslere göre bakteriler üzerinde daha etkilidir
(Dias vd., 2018; Sinton vd., 2002). Buna ek olarak,
konvansiyonel AAT’ler genellikle virüsleri tamamen
ortadan kaldırmaz ve pandemiler sırasında yüksek
düzeyde etkili viral yükler, deşarj öncesinde virüslerin yeteri kadar giderilmemesine neden olabilir.
Tatlı su kaynaklarının azalması nedeniyle; arıtılmış
atıksular, yeraltı suyunun doldurulması, gıda mahsullerinin rekreasyonu ve sulanması, kentsel kullanım (park, bahçe sulanması, proses suyu vb.) gibi
farklı amaçlarla tekrar kullanılmaktadır. Bu durum
virüslerin yüksek verimlerde giderimini sağlayabilecek arıtma teknolojilerinin kullanılmasını gerekli
kılmaktadır. Membran teknolojileri virüs gideriminde oldukça başarılıdır.
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Atıksu arıtımında yaygın olarak kullanılan membran teknolojileri mikrofiltrasyon (MF; 0,1 0,2 μm),
ultrafiltrasyon (UF;0.005 ≈ 10 μm), nanofiltrasyon (NF) ve ters ozmozdur (TO). Ortalama 120
nm (0,12 μm) viral partikül çapı ve 80 nm (0,08
μm) zarf çapına sahip olan koronavirüslerin UF
membranları ya da daha düşük gözenek çaplı
membranların (NF, TO) tercih edilmesi gerekmektedir (Neuman ve Buchmeier, 2016). Goswani vd.
(Goswami ve Pugazhenthi, 2020) çalışmalarında,
polimerik ve seramik membranların sudan virüs
giderimindeki etkisini araştırmışlardır. Rapor edilen aralık, 0,2–7 olduğundan giderme etkinliklerinin oldukça değişken olduğu ileri sürülmüştür.
Chaudhry vd.’nın (Chaudhry vd., 2015) yaptıkları
çalışmada, 0.04 μm’lik bir membran tarafından
tutulmanın, farklı virüs ve fajların %50’den fazla
giderebileceğini bildirmiştir. Membran biyoreaktör
(MBR) ile arıtım sırasında virüs türlerine göre viral
uzaklaştırmanın 2 ila 3 log arasında değişmektedir
(Amoah vd., 2020). MBR’larda viral veya diğer patojenlerin gideriminde ana mekanizma, tutma veya
dışarda bırakma olduğu tespit edilmiştir (Amoah
vd., 2020).
2.1.Membran Teknolojileri ile Virüs
Giderim Performanslarının Konvansiyonel
Yöntemler ile Karşılaştırılması
Bu bölümde konvansiyonel sistemlerden algler
veya nano-malzemelere kadar atıksuda virüs giderimi için kullanılan yöntemler özellikle membran
bazlı tekniklere özel bir vurgu yapılarak son gelişmeler sunulacaktır. Arıtma proseslerinin patojen
giderme verimliliği, herhangi bir giderim prosesi ile
bir sistemden elimine edilen canlı mikropların nispi sayısı olarak tanımlanan LRV (Bhatt vd., 2020)
ile temsil edilir ve şu şekilde ifade edilir:
Log Giderim = log10 (cb) - log10 (ca)
cb ve ca: Arıtma öncesi ve sonrası mikroorganizma miktarı
SARS-CoV-2’nin çevreye yayılmasının sınırlandırılması, bazı hayvanların potansiyel konakçı olarak
tanımlandığı ve geri kazanılan suyun sulamada
kullanılabileceği düşünüldüğünde büyük önem
taşımaktadır. Gerba vd., (2017) atıksu tesislerinin geri kazanılan suların kullanımına bağlı olarak
sağlaması gereken virüs giderme faktörü olarak;
yenilebilir mahsullerin sulanması için 6 log10
azaltmanın yeterli olduğunu, suyu içilebilir hale
getirmek için ise 12 log10 azaltmanın gerekli olduğunu bildirmişlerdir.
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Bugüne kadar virüs giderimi için değişik yöntemler kullanılmıştır. Bunlardan atıksu arıtma havuzu
sistemi ile virüs giderimi incelenen araştırmada
(Verbyla vd., 2015) sudaki virüs içeriğinde 1 log10
azalmanın 14,5–20,9 gün arasında sağlandığı sonucuna varılmıştır. Sulama için atı suyun yeniden
kullanımı için Dünya Sağlık Örgütü yönergeleri göz
önüne alındığında, 6-7 log10 birimlik bir patojen
giderimi gereklidir (WHO, 2006). Bu hedefe ancak
birkaç yöntemin birleştirilmesiyle ulaşılabileceği
anlaşılmıştır. Virüs giderimi için kullanılan diğer
yöntemlerden ikisi UV ve klorlama olarak sayılabilir. Simhon vd., (2019) farklı virüslere karşı klor
ve ultraviyole ışık dezenfeksiyonunun kullanıldığı
araştırmalarında Kolifaj ve E.coli’de 2,5–3 log10’a
kadar azalma (LR) elde etmişlerdir. Qiu vd., (2018)
iki atıksu tesisinde virüs giderimlerini inceledikleri çalışmalarında farklı virüs türlerinin miktarlarını qPCR kullanarak ölçmüşler ve ortalama log10
azalmasını 1,2 ve 1,8 olarak bulmuşlardır. Ozon
uygulaması da birçok virüsün inaktivasyonunda
oldukça etkilidir. Yakın zamanda atıksudaki virüsleri yok etmek için geliştirilen yeni yöntemlerden biri de alg bazlı atıksu arıtma sistemleridir
(Delanka-Pedige vd., 2020a, 2020b). Elde edilen
sonuçlar, virüs tipine bağlı olarak 1-3 aralığında
log azaltımı sağlandığını ve böylece aktif çamur
ile aynı aralıkta performans gösterildiğini ortaya
koymuştur.
Membran Prosesler
SARS-CoV-2 boyutunun 100 μm olduğu düşünüldüğünde, ters osmoz, nanofiltrasyon ve ultrafiltrasyon gibi membranların bu virüsü etkili bicimde
gidermesi beklenmektedir. Goswani ve arkadaşları, virüslerin sudan giderimi için polimerik ve seramik membranların kullanımını araştırmış ve 0,2-7
log giderim rapor edilmiştir (Goswami ve Pugazhenthi., 2020). SARS-CoV-2 giderimi için membranların potansiyel kullanımını gösteren çok yeni
literatürün ana hatları bu bölümde verilecektir.
Ters Osmoz
TO, partiküler maddeyi gidermek için ultrafiltrasyon gibi uygun bir ön arıtma ile kombinasyon
halinde ve kalan kirleticilerin uzaklaştırılmasını tamamlamak için arıtma sonrası kullanılabilir
Prado vd., (2019a), MS2-kolifajın giderilmesi için
ters osmoz sistemi kullanmışlardır. Membran Biyoreaktör/Ters Osmoz sistemlerinin 2.3-2.9 log10
aralığında virüs giderim verimliliği sağladığını
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bildirmişlerdir. MBR kullanılmadan ise 5 log10 giderim elde etmişlerdir. MS2’nin 27 μm boyutunda
olduğu ve SARS-CoV-2’den kabaca 60 kat daha
küçük olduğu göz önüne alındığında, ikincisinin
giderim verimliliğinin daha yüksek olması beklenmektedir. Aynı yazarlar (2019b) ayrıca, ham kanalizasyonda yaklaşık 38-40 nm çapında zarfsız
kapsidler olan norovirüslerin uzaklaştırılması için
kum filtrelerin ve bir membran biyoreaktör/ters
osmoz sisteminin kullanıldığını bildirmiştir. Sistem, tespit seviyesinin altında bir virüs konsantrasyonuna ulaşılmasını sağlamıştır. Bu, ilk virüs
konsantrasyonu ve analizin tespit limiti dikkate
alındığında, 6-7’den daha yüksek bir log10 giderimi anlamına gelmektedir.
Nanofiltrasyon
Nanofiltrasyon membranlarının gözenek boyutları genellikle 10 nm’den küçüktür ve virüslerin
tutulması için elverişlidir. Virüslerin nanofiltrasyonla uzaklaştırılmasına ilişkin literatür kapsamlı
olmasa da çeşitli virüsler için 3 ile 8 arasında log
giderim oranları raporlayan birkaç çalışma yayınlanmıştır (Zhao vd., 2007, Burnouf-Radosevich
vd., 1994).
Ultrafiltrasyon
Ultrafiltrasyon genellikle TO işleminden önce bir
ön arıtma adımı olarak kullanıldığından, virüslerin giderilmesindeki etkinliği bilimsel literatürde diğer membran bazlı teknolojilere göre daha
yaygın olarak rapor edilmektedir. Lee vd., (2017)
atıksu arıtımı için pilot ölçekte bir koagülasyon ve
ultrafiltrasyon (UF) kombinasyonu kullanmışlar
ve MS2 bakteriyofajının giderimini arttırmışlardır.
Virüs giderim faktörünü 6.8-7.5 log10 aralığında
tespit etmişlerdir. Diğer bir çalışmada bakteriyofaj
PP7’nin giderimi için polietersülfon ultrafiltrasyon
membranı kullanılmış ve pH’ın etkisi incelenmiştir. Elde edilen Log10 uzaklaştırma aralığı iyonik
güce bağlı olarak 1.5–2.8 aralığında bulunmuştur. Besleme solüsyonlarında bulunan iki değerlikli
katyonların, elektrostatik etkileşimlerin modifikasyonu nedeniyle tek değerlikli katyonlara kıyasla
viral giderim etkinliği üzerinde olumsuz bir etkiye
sahip olduğu bulunmuştur (Gentile, 2018). Lu vd.,
(2017) tarafından zwitteriyonik polimer hidrojeller
kullanılmıştır. MS2 ve HAdV-2 insan virüslerinde
3-4 aralığında bir Log10 giderimi sağlamıştır.

Membran Biyoreaktör
O’Brien ve Xagoraraki, (2020) doğru koşullar altında membran biyoreaktörlerinin virüs konsantrasyonunda 7 log10’luk bir azalma sağlayabildiğini
bildirmişlerdir. Bir dizi çalışmanın karşılaştırılmasından, membran üzerinde bir biyofilmin varlığının, viral penetrasyonunu kısıtladığı virüs giderme
verimliliğinde önemli olduğu bulunmuştur. Kabul
edilebilir su akılarını korumak için biyofilmi uzaklaştırmak ile viral giderim verimliliğini yüksek tutmak için biyofilmin muhafaza edilmesi arasında
bir denge olması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Miura vd., (2018) tam ölçekli bir membran biyoreaktör tesisinde üç virüs ailesinin giderimini araştırmışlar en iyi sonuçlar 2,3–4,5 log10 azalma ile
pH4’te elde edilmiştir.
Özetle virüslerin atıksudan uzaklaştırılması için
aktif çamur prosesi ve klorlama kullanan geleneksel arıtma sistemleri daha düşük LRV ile virüs
giderimi sağlanırken aksine, MBR ve membran sistemler ile 7-8 log gibi çok daha yüksek LRV sonuçlarına ulaşılabilmektedir.
2.2.Gelecek Uygulamalar Üzerine
Öngörüler ve Öneriler
Araştırmacılar tarafından bazı AAT’lerinin arıtma
verimlilikleri viral yükün azaltılması temelinde
karşılaştırılmıştır (Saba vd., 2021). Bu değerlendirmenin sonuçlarına göre, mevcut AAT’lerin 1-6
log10 canlı SARS-CoV-2’yi etkin bir şekilde ortadan kaldırdığı gösterilmiştir. Ancak, çamur ve biyosolidler, arıtım ve inaktivasyona karşı virüslere
bir koruma şemsiyesi sağlar. Bu nedenle, yüksek
sıcaklık, pH değişiklikleri ve predator mikroorganizmalar gibi çamur arıtma faktörleri SARS-CoV2’yi etkin bir şekilde etkisiz hale getirmektedir.
Mevcut atıksu arıtma teknolojileri, arıtılmış atıksulardaki virüs yükünün azaltılmasında yardımcı
olmaktadır, ancak yenilikçi ve daha verimli arıtma
sistemi geliştirilmelidir. Membran prosesler özellikle ultra filtrasyon en etkili fiziksel arıtma yöntemidir. Membran biyoreaktörler ise, atıksulardan
virüslerin arıtılmasında da etkinliğini kanıtlamışlardır (Saba vd., 2021).
Geleceğe dönük olarak, viral giderim verimini arttırmak için spesifik tipte membranlar geliştirilebilir. Atıksudaki virüsleri öldürebilecek antagonistik
mikroorganizmaları geliştirmek ve tanımlamak
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için hibrit arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve
biyoteknolojik araçların uygulanması, mevcut
konvansiyonel arıtma tesislerinde arıtma verimliliğini artırabilir. Atıksudaki virüsleri hızlı bir şekilde
tespit etmek için nano-biyosensörler gibi modern
teknolojilerin kullanımı araştırılmalıdır. Atıksu
arıtma tesislerinde yapay zekâ (AI) uygulanması
ile operasyonel maliyetlerin %30’a kadar azaltılabileceği, daha yüksek doğruluk ve daha az hata
üretebileceği gösterilmiştir Zhao vd., (2020). Mevcut AAT’lerin üçüncül arıtmayı içerecek şekilde
yenilenmesi arıtma maliyetini artıracaktır. Ancak,
temiz teknolojilere bir defalık yatırım, uzun vadeli
maliyet tasarrufuna yardımcı olabilir.
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Röportaj

Sayın hocam biraz kendinizden bahseder
misiniz? Çevre mühendisliği ile tanışma
hikâyeniz nedir?
Öncelikle senin aracılığınla MEM-TEK’e röportaj
daveti için teşekkür ediyorum. MEM-TEK’in dergisinin Türkiye’de yayılımı çok fazla ve biz de yürüttüğümüz projenin yayılımının olmasını çok arzu
ediyoruz. O anlamda bu davet benim için kıymetli
oldu.
Ben Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
1996 yılında Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. Daha sonra yine Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde
yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Sonrasında
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde
Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı’nda 2005 yılında
doktora eğitimimi tamamladım. 1996 yılından beri
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevliliğinden başlayan ve bugün doçent olarak çalıştığım bir süreç var. Temel
uzmanlık alanlarım askıda çoğalan ve biyofilm tipi
biyolojik atıksu arıtma teknolojileri, yenilikçi azot
giderim prosesleri ile atıksu arıtma tesisleri tasarımı ve işletimidir.

Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇI
Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)
Başkanı-PROJE KOORDİNATÖRÜ
Doç.Dr. Bilge ALPASLAN KOCAMEMİ
Marmara Üniv. Çevre Müh. Böl.
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
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Akademisyenliğinizin yanı sıra Türkiye Su
Enstitüsü’nde de görev almaktasınız. Bize
SUEN’den biraz bahsedebilir misiniz? Ne
gibi faaliyetleriniz var?
Önce Türkiye Su Enstitüsü’nü çok kısaca bir tanıtayım. Kurumun başında kurucu başkan olarak kuruluşundan itibaren görev alan ve Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’müzün de kurucu
öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇI
hocamız var. Türkiye Su Enstitüsü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın altında yer alan bir birim. Çalışma amacını çok basit olarak açıklamak gerekirse;
Bildiğimiz gibi Türkiye’nin çok ciddi bir jeopolitik
(konumu) var ve bu anlamda su kaynaklarımızı ortak kullanan, bizden doğan başka ülkeye giden su
kaynaklarımız var. Bu anlamda Türkiye’nin ulusal
ve uluslararası su politikalarını yönetmeye devlete
yardımcı olmak ve destek vermek SUEN’nin faaliyet alanlarından bir tanesi. Diğer bir görevi ise suyla ilgili ulusal ve uluslararası eğitimler düzenliyor
ve bu eğitimlerle özellikle su alanında daha ileriye
gitmek isteyen, gelişmekte olan veya gelişmemiş
ülkelerin mühendislerine çok ciddi eğitimler verili-
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yor. Ayrıca su ile ilgili uluslararası pek çok projede
yer alıyorlar. Bu anlamda da kendi bünyesinde sadece Çevre Mühendisleri yok. Uluslararası ilişkiler,
hukuk, siyasal bilgiler, hidroloji gibi değişik branşlarda çalışanı olan su ile ilgili disiplinler arası pek
çok bakış açısının birleştiği çok kıymetli bir kuruluş. İyi ki var.
Bu proje ne zaman ve nasıl başladı ve siz
bu projeye nasıl dâhil oldunuz? Biraz bahsedebilir misiniz?
Proje, pandemi başlangıcında Nisan 2020’de Tarım ve Orman bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin
talimatıyla Türkiye Su Enstitüsü koordinatörlüğünde, Prof. Ahmet Mete SAATÇİ hocamızın başkanlığında başladı. Türkiye, bu çalışmalara pandemi
başlangıcı ile başlayan birkaç dünya ülkesi arasındadır. Diğer projelerden farklı olarak tamamen
devlet desteği ile bütün ülke genelinde başlatılmış
tek atıksu sürveyans çalışmasıdır. Ben de Türkiye Su Enstitüsü’nün talebi, Marmara Üniversitesi
Rektörlüğü’nün izni ile Mayıs 2020’den beri proje
yürütücülüğü görevini sürdürmekteyim.
Bu projede kimler görev almaktadır? Nasıl
bir çalışma planı var?
Projenin sahibi Tarım ve Orman Bakanlığı, koordinatörü Türkiye Su Enstitüsü, yürütücü Marmara
Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden ben (Şekil
1). Atıksu arıtma tesislerinden alınan numunelerin

transferini Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gerçekleştiriyor.
Numunelerin RT-qPCR analizleri biyo güvenlik seviyesi en az 2 olan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda
Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik
Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. Analizlere ilk önce Ankara Veterinerlik
Araştırma Enstitüsünde başlamıştık. İlk aydan
sonrası analizlere İstanbul Pendik ve Samsun Veterinerlik Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında
devam edilmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
Uluslararası Tıp Fakültesi RT-qPCR analizlerinin
yorumlanması kısmında bilimsel danışman olarak
görev almaktadır. 81 ilimizde yer alan tüm belediyeler ve bu belediyelere ait atıksu arıtma tesislerinde görevli olan mühendisler, teknisyenler ve
işçiler de bu projenin ana bileşenleridir. Bu bağlamda, 1,5 yılı aşkın süredir devam etmekte olan
bu proje için bakanlık, bakanlığa bağlı değişik birimler, belediyeler ve üniversitelerin bir arada, çok
büyük bir uyum içerisinde çalıştığı emsali olmayan
örnek bir proje diyebiliriz. Proje atıksu camiasında
güzel bir sinerji yarattı. Numune alım organizasyonları için kurulan haberleşme kanallarında en
üst kademedeki yetkililerden en alt kademedeki
yetkiliye kadar tüm atıksu çalışanları, Devlet Su İşleri yetkilileri birlikte yer almakta. Atıksu numune
alımı maksatlı kurulan bu gruplar halihazırda çalışmaya ait sonuçların, yeni gelişmelerin, webinar
organizasyonlarının paylaşıldığı, atıksu çalışanlarının bir şemsiye altında topladığı güzel topluluklara dönüştü.

Şekil 1. Türkiye Genelinde Covid-19 Yayılımının Atıksularda Takibi Proje Ekibi
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Peki hocam bu projenin amacı nedir?
Projenin ana gayesi erken bir uyarı sistemi oluşturmak. Daha vaka sayıları artmadan, artış trendi göstermeye başladığı noktada karar verici mercileri uyarıp gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak. Çalışma
sonuçları vaka sayılarını değil vaka sayılarındaki
artış, azalış ya da stabil gitme trendlerini tüm ülke
genelinde karşılaştırmalı olarak ortaya koyuyor. Örneğin, geçtiğimiz Kurban Bayramı akabinde 21 pilot
il ve İstanbul genelinden alınan numunelerin analizi
ile Türkiye genelinde hastalık artış trendi gösteren
iller önceden belirlenebilecek.
Atıksularda yürütülen bu çalışmanın toplumda yapılan sürüntü testleri ve bu testlerin raporlama sonuçlarının yerini alması gibi bir durum söz konusu değildir. Sürüntü testleri teşhis amaçlı, hastalık semptomu
gösteren kişilerde yapılmaktadır ve toplumdaki Covid-19 teşhisi konulan vaka sayısını raporlamaktadır.
Bizim yürüttüğümüz çalışmada ise vaka sayısı değil
ülke geneli vaka yayılımı, vaka artış, azalış aynı kalış trendleri belirlenmektedir. Yani kesinlikle sürüntü
testlerinin yerini alması mevzu bahis değildir. Maksat
karar verici kişilere erken uyarı bilgisi vermektir.
Atıksularda yürütülen bu çalışma ile ilgili anlaşılması gereken birinci husus atıksularda sadece Covid-19 belirtisi gösteren değil hiç belirti göstermeyen asemptomatik olarak adlandırılan kişilerin de
atıklarında bu virüsün olması. Dolayısıyla, atıksularda yapılan analizler semptomatik ve asemptomatik
tüm Covid-19 hastalarının yayılımını veriyor. İkinci
önemli husus, kişilerin semptom göstermeye başlamadan en az 3-4 gün öncesinde bu virüse atıklarında
rastlanılıyor olması. Ve son önemli husus ise atıksu
arıtma tesislerinden alınan 1 adet numune ile o tesisin hizmet verdiği bölgedeki kalabalık bir nüfusu hızlıca ve ekonomik şekilde tarama yapılabiliyor olması.
Özet olarak atıksularda Covid-19 yayılımı izlenilmesi
projesi toplumdaki semptomatik ve asemptomatik
vakaların hızlıca ve ekonomik bir şekilde bölgesel

yayılımını takip etmeye, vakalardaki artış ve azalış
trendi ile ilgili kara verici mercilere erken uyarı yapılmasına olanak veriyor.
1,5 senedir devam etmekte olduğunu
söylediğiniz bu projenin aşamalarından
bahseder misiniz?
Proje üç aşamadan oluşuyor (Şekil 2). Birinci aşama; salgının ilk başladığı dönemde Nisan ve Ağustos
2020 arasında 81 ilden, her ile ait en büyük bir veya
birden fazla tesisin giriş, çıkış, primer çamur (var ise)
ve aktif çamur numuneleri alınarak analizler yapıldı
ve Türkiye’nin pandemi başlangıcındaki Covid-19 yayılım haritası çıkartıldı (Alpaslan Kocamemi vd., 2020
a,b,c,d). Tabi ki numunelerin 81 ilden alımına devam
edilmesi hem ekonomik hem de lojistik anlamda
mümkün değildi. Bu sebeple ikinci aşama olarak Ahmet Hoca ile bir karar verdik ve alınan numunelerle
Türkiye’deki 7 coğrafi bölgedeki Covid-19 yayılımının
nasıl seyrettiği ile ilgili bilgi sahibi olabileceğimiz ve
devlet yetkililerini ve karar vericileri bu konuda uyarabileceğimiz 21 pilot il belirledik. Bu 21 pilot ile karar
verilirken ilin nüfusu, sınırlara yakınlığı, özellikle de
uluslararası uçuşlara açık olması gibi faktörler göz
önüne alındı. İstanbul 15 milyon nüfusu ve pek çok
transit uluslararası uçuşa açık bir şehir olması nedeniyle bu 21 pilot ilden ayrı bir gruba konuldu. Eylül
2020 tarihinden beri Türkiye geneli 21 pilot ilden 2
haftada bir, İstanbul’dan ise haftada bir numune alımı yapılmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye yaz aylarında
Ege ve Akdeniz kıyılarına ciddi anlamda yurt dışından ve yurt içinden turist alan bir ülke. Bu yüzden
yaz aylarında 21 pilot il ve İstanbul’a ilave olarak Ege
ve Akdeniz kıyılarında belirlenen 27 adet yoğun turist alan tatil beldelerinden de 2 haftada bir numune
alınıyor. Çalışmanın 3. aşaması Türkiye’de mutantlar
ne durumda, Türkiye’ye yeni bir mutant girişi var mı,
Türkiye’de oluşan bir mutant var mı ve varsa bu mutantların Türkiye’de yayılımı nedir sorularına cevap
aramaktır. Bu amaçla iki ayrı yaklaşım izlenilmekte-

Şekil 2. Türkiye Genelinde Covid-19 Yayılımının Atıksularda Takibi Proje Zaman Çizelgesi
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Şekil 3. Türkiye Genelinde Covid-19 Yayılımının Atıksularda Takibi Projesi Gösterge Panoları (Dashboard)

dir. Bilindiği gibi şu ana kadar alfa, beta, gama, delta ve delta plus mutantları mevcut. Mevcut mutant
taramaları rutin örneklerde pozitif sonuç veren tüm
örneklere mutant-mix primerler kullanılarak yapılan
ilave rt- qPCR analizleri ile takip ediliyor. Ancak, yeni
çıkacak ya da ülkeye yeni giriş olmuş mutantların
en sağlıklı tarama yöntemi Yeni Nesil Sekans (NGS)
analizleri yapmak. Oldukça pahalı olan bu analizleri
sık aralıklara ile gerçekleştirmek çok mümkün olamasa da Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin destekleriyle bu analizlere de Nisan 2021
itibarıyla başlamış durumdayız. Bu analizler öncelikle
belirli illerde özellikle de ülkeye mutant giriş olasılığı
yüksek olan, uluslararası uçuşları olan büyük şehir
numunelerinde gerçekleştirilmektedir.
Yapılan analiz sonuçlarının raporlanması ve
bunlarla halkın bilgilendirilmesi nasıl oluyor?
Türkiye Su Enstitüsü laboratuvar sonuçlarını Tarım
ve Orman Bakanlığı’na vaka yoğunluğuna göre açık
yeşilden koyu yeşile doğru değişen renk skalasında
hazırlanan Türkiye ve İstanbul haritaları üzerinde
iletmektedir. Temmuz 2021 itibarıyla Tarım ve Orman
Bakanlığı proje ile ilgili

https://covid19.tarimorman.gov.tr/ web sayfasını
aktive etmiş olup bu web sitesi Türkçe ve İngilizce
olarak projeye ait tüm bilgileri, pandemi başından
beri elde edilen tüm veri haritalarını gösterge panelleri (dashboard) olarak yayınlamaya başlamıştır (Şekil
3). Yapılan güncel ölçümler eş zamanlı olarak web
sayfasında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır. Bu gösterge panelleri toplumda her kesimden insanın bilgi sahibi olabileceği basitlikte hazırlanmıştır.
Mutasyona uğrayan ve uğramayan virüsler
aynı analiz yöntemi ile tayin edilebiliyor mu?
Daha önce de belirttiğim üzere biz atıksu örneklerinde sadece virüs var yok analizi değil miktarsal tayine
olanak veren qPCR analizleri gerçekleştiriyoruz. Moleküler analizlerdeki yüksek hata payları sebebiyle
her örnek 3 tekrar olarak çalışılıyor. Örnekler öncelikle tüm SARS-CoV-2 virüslerini tarayan genel bir primer ile miktarsal olarak taranmakta ve yeşil renklendirilmiş haritalar bu ölçümler ile oluşturulmaktadır.
Virüs yakalanan örnekler ilave olarak mevcut mutant
virüsleri tarayan mix primerler ile tekrar taranmakta
ve mutant virüslerden hangisinin olduğu belirlenmektedir. Mutant virüsler hakkında daha kapsamlı
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bilgi sahibi olmak amacıyla yukarıda da belirttiğim
üzere Yeni Nesil Sekans (NGS) analizleri gerçekleştirilmektedir.
Aşılanma sonucunda kişiler belirti
göstermese bile atıksularda virüs
konsantrasyonu değişiklikler gösterebilir mi?
Toplumda son dönemlerde aşı yüzdesi artıyor. Ama
aşılı insan belirti göstermeden de virüsü başkasına
bulaştırabiliyor. Bu anlamda aşı sonrası atıksudaki
virüs takibi çok daha önemli. Ayrıca insan yoğunluğu
çok olan özellikle hava alanları, üniversite kampüsleri, öğrenci yurtları, hapishaneler, çocuk yetiştirme
yurtları, yaşlı bakım evleri, büyük alışveriş merkezleri,
büyük adliyeler, askeri kışlalar gibi yerlerde az sayıda
sık alınacak atıksu numuneleri ile takip çok önemli.
Bu yerlerde yapılacak atıksu taramalarında artış trendi gözlemlendiği noktada sürüntü örnekleri ile detaylı
taramaların yapılması salgının devamı durumunda
ilerleyen günlerde tüm gelişmiş dünya ülkelerinde
de izlenecek yöntem olacaktır. Eylül 2021 itibarıyla
yüz yüze eğitime başlanılacak olan üniversite kampüsleri ve üniversite öğrenci yurtlarında bu yönde bir
takip erken uyarı anlamında oldukça kıymetli olacaktır. Gelişmiş dünya ülkelerinde de bu yönde takipler
başlamıştır. Biz Marmara Üniversitesi olarak rektör
hocamız Prof. Dr. Erol Özvar’ın da destekleriyle bu
takibi kampüsümüzde başlatmayı hedefliyoruz. Aynı
takip sistemini diğer üniversite kampüslerimiz için de
talepleri olması durumunda gerçekleştirebiliriz.
Yürütülen projenin yurtdışı platformundaki
yeri nedir?
Çalışmanın yürütüldüğü 1,5 senelik süreçte gerçekleştirilen yurtdışı bağlantılarımız çok yoğun seyretti.
Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada konu
ile ilgili benzer çalışmalar yürüten pek çok organizasyon tarafından çeşitli webinarlara konuşmacı olarak
davet edildik. Avrupa Birliği tarafından tüm Avrupa
Birliği ülkelerinin bir şemsiye altında toplandığı, şimdiye kadar toplam 5 adet gerçekleşen, AB Atıksularda
SARS-COV-2 İzleme Sistemi dönemsel toplantılarına
(EU Sewage Sentinel System for SARS-CoV-2 Townhall Meetings) Türkiye de bu çalışması ile konuşmacı
olarak davet edilmiş ve büyük takdir toplamıştır. Proje kapsamında Medipol Tıp Fakültesi yürütücülüğünde SUEN, Marmara Çevre Mühendisliği, İstanbul Pendik Veterinerlik Araştırma Enstitüsü katılımıyla Çin
Capital Medical University Halk Sağlığı kürsüsü ile
Atıksu çamuru izlemi ile SARS-CoV-2 izleme sistemi
oluşturulması konulu TÜBİTAK-Çin NSFC eş güdümlü
bir proje gerçekleştirilmektedir.
Türkiye yürüttüğü bu çalışma ile uluslararası plat-
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formda öncü ülke olarak tanınmış durumdadır. Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Prof. Dr. Ahmet Saatçi başkanlığında Senegal’de Mart 2022’de düzenlenecek 9.
Dünya Su Forumunda Covid-19 tematik grubu kurmak için görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu ülkemiz
adına son derece gurur verici bir gelişmedir.
Atıksularda gözlenen virüsler arıtma
tesisinde tamamen yok oluyor mu? Arıtılmış
olan su nereye gidiyor ve nasıl kullanılıyor?
Atıksularda zaten her zaman birçok virüs mevcut.
Özellikle atıksu arıtma tesislerinde ve atıksu konularında çalışan herkes kendini nasıl koruması gerektiğini biliyor. Gerekli önlemler alınıp atıksu arıtma tesislerinde çalışılırken uyulması gereken kurallara riayet
edildiği takdirde atıksulardan SARS-CoV-2 bulaşması söz konusu olmayacaktır. Bizim yapmış olduğumuz
q-PCR analizleri virüsün aktif mi inaktif mi olduğu
konusunda bilgi veremez. Bu bilgi için BSL-3 laboratuvar koşullarında aktivite testleri gereklidir. Biz bu
testleri bir set yapmış olmakla birlikte sağlıklı bilimsel veriler raporlamak adına halen devam ediyoruz.
Şu an itibarıyla kabaca söyleyebileceğim RNA bazlı
bir virüs olan SARS CoV-2 virüsünün atıksu arıtma
tesislerinde çoğunlukla aktif olmadığı. Ancak, yukarıda da belirttiğim gibi atıksularda Hepatit A, B, Rota
gibi pek çok virüs var. Bu virüsler SARS-CoV-2’den
farklı olarak oldukça dayanıklılar ve atıksuda aktivitelerini koruyabiliyorlar. Bu sebeple atıksu arıtma
tesislerinden çıkan suların sulama amaçlı kullanılacak olması durumunda dezenfeksiyon uygulanılması şart. Dezenfeksiyon sistemleri için unutulmaması
gereken öncesinde sağlıklı çalışan bir filtrasyon sistemi gerekliliği. Öncesinde filtrasyon yapılmayan ve
katı maddenin giriş yaptığı dezenfeksiyon sistemleri
hiçbir şekilde verimli çalışamaz. Pandemi sürecinde
sulama amaçlı kullanılma ihtimali olan dere deşarjları
olan tesislerde geçici olarak düşük dozlu dezenfeksiyon uygulanılması tavsiye edildi. Ayrıca, tesislerden
çıkan primer ve aktif çamura termal işlem uygulanmıyor olması durumunda da pandemi sürecinde çamura temas edilmeden direk bertaraf tesislerine naklin gerçekleştirmesini tavsiye ettik.
Bu proje ile Türkiye uzun vadede nasıl
bir kazanım elde etti? Sizce projenin
sürdürülebilirliği olacak mı?
Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler bu süreçte salgının her zaman olabileceğini ve
olduğu zaman da ülkenin ekonomik gücüne bakmaksızın büyük kitlesel ölümlere sebep olduğunu öğrendi. Bu sebeple, gelişmiş dünya ülkeleri bundan böyle
atıksu epidemiyoloji çalışmalarını erken bir uyarı
sistemi olarak hep kullanacak. Türkiye de bu süreçte
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yürüttüğü bu çalışmalar ile öncü bir ülke olduğundan
pandemi sonrasında da bu çalışmalara rutin olarak
devam edileceği görüşündeyim. Bu bağlamda, atıksularda epidemiyoloji çalışmalarının tüm Türkiye
genelinde sistematik olarak uygulanmasına olanak
verecek bir lojistiğin oturtulmasına olanak veren bu
projeye başından beri inanan ve seyri sırasında tüm
desteği veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu proje benim halk sağlığı anlamında büyük önem taşıyan
atıksu epidemiyoloji çalışmaları hakkında derin bilgi
ve tecrübe sahibi olmama ve bu öğrendiklerimi Çevre Mühendisi adayı öğrencilerime derslerde aktarma
olanağı verdi. Bu sebeple, proje kapsamında çalışmama olanak veren, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerim, asistanlık ve hocalık sürecimde kendisinden pek çok değerli bilgi edindiğim saygıdeğer
hocam Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi’ye de minnettarlığımı belirtmek isterim.
SUEN olarak bu proje kapsamında büyük zorluklar
ile ciddi takım çalışması ile oturtulan bu atıksularda
epidemiyoloji lojistiğinin sürdürülebilirliğine olanak
verecek dijital kaynakların kullanımı ile insan faktörünün minimize olmasına olanak verecek bir düzen
oluşturma çalışmalarına başladık. Sürdürülebilir bir
atıksu epidemiyoloji lojistiği Türkiye için ilerleyen yıllarda olası pandemiler için erken uyarı vazifesi görecek olmakla birlikte pek çok farklı takiplerde de (örn:
ilaç kullanımı, bağımlılık yapan maddeler, diyabet,
kanser gibi hastalıklar) kullanılabilecektir. Atıksuyun
toplumun ayak izi olduğu gerçeği atıksu epidemiyoloji çalışmalarını ilerleyen yıllarda daha da önemli
kılacaktır.
Pandemi sürecindeki deneyimler
doğrultusunda Çevre Mühendisliği eğitiminde
ne yönde değişiklikler yapılmalı?
Bu pandemi sürecinde atıksularda yürütülen takip
çalışmaları Çevre Mühendisliği’nin Halk Sağlığı ile
yakın ilişki içerisinde olduğunu ve Çevre Mühendisliği
müfredatlarına Atıksu Epidemiyoloji çalışmalarının
entegre edilmesi gerekliliğini gösterdi. Çevre Mühendisliği ve Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Enfeksiyon
anabilim dalları ortak bilimsel çalışmalara yönelmeli
ve bir kısım Çevre Mühendisliği yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu konularda uzmanlaşmalılar.
Pandemi sürecinde içme suyu sıkıntısı çekmeyen ve
atıksu arıtma faaliyetlerinde hiçbir aksama yaşamamış şanslı ülkeler arasındayız. Maalesef dünya ülkelerinin tümü aynı şansa sahip olmadı bu süreçte. Güney Amerika ülkeleri, Afrika, Hindistan gibi ülkelerde
gerek içme suyu gerek atıksu sektörü pandemiden
çok olumsuz yönde etkilendi. Bu bağlamda biz hocaların Çevre Mühendisliği öğrencilerini bu tip pandemi

süreçleri için hazırlamamız gerekiyor. Çevre Mühendislerinin bu gibi süreçlerde gerekli eylem planlarını
oluşturabilecek donanımda olmaları gerekiyor.
Son olarak genç çevre mühendislerine ne
tavsiye edersiniz?
Öncelikle, Çevre Mühendisliği eğitimleri süresince
öğretilen tüm prosesleri artı ve eksi değerleri ile birlikte kapsamlı bir şekilde özümlemelerini ve meslek
hayatlarında karar aşamalarında hep aynı prosesleri
değil gerekliliklere ve mevcut koşullara en uygun proseslerin seçini yapacak bakış açısında olmalarını tavsiye ediyorum. İyi teknoloji kavramından çok şartlara
uygun teknoloji kavramını benimsemeliler.
Dünya’daki değişimin en çok etkilediği meslek dallarından birisi Çevre Mühendisliği; Küresel ısınma,
karbon ayak izi, enerji sıfır tesisler, yeşil mutabakat,
kaynak geri kazanımı, dijitalleşme gibi kavramları
özümsemeliler. Türkiye’de bu kavramlar hep gündemde ancak özümsendiğini kesinlikle düşünmüyorum. Çevre Mühendisliği müfredatlarına bakıldığında halen bu kavramların derslere henüz tam olarak
entegre edilemediğini, yenilikçi teknolojilere ve bu
yeni kavramlara çok da yer verilmediğini görüyoruz.
Bu durumda genç Çevre Mühendisliği adaylarının
kendilerini yetiştirmeye daha ağırlık vermesi gerekiyor. Çağın olanaklarını kullanarak uluslararası platformları, meslek organizasyonlarının web sitelerini,
ücretsiz webinarları takip etmeliler. Tabi bu noktada
İngilizce bilgisi çok önemli. İngilizcelerini mutlaka
geliştirmeliler. Çevre mühendisliği sektöründe gün
geçtikçe daha da önem kazanmakta olan dijitalleşme
faaliyetlerine aşina olmalılar. Çevre mühendisliği için
kaçınılmaz olan disiplinler arası çalışma gerekliliğini daha öğrencilik yıllarından başlayarak kendilerine
benimsetmeliler.
Son olarak söyleyeceğim ise hayaller kurmalılar.
Zihinlerinde uzun yıllar sonrasına projeksiyonlar
yaparak Çevre Mühendisliği’nin ne şekilde değişim
geçireceğini düşünmeliler. Bizim danışmanlık yaptığımız bazı fen lisesi öğrencileri şimdiden Mars’ta
yaşam olursa su ve atıksu ne şekilde yönetilecek
uluslararası projelere katılıyorlar. Bu tip faaliyetler
üniversite öğrencilerinde de olmalı. Ben öğrenciyken
Ahmet Hoca bize “Biz sizleri sadece Türkiye’de değil
tüm Dünya ülkelerinde çalışacak şekilde yetiştiriyoruz” derdi. Belki bu kıymetli sözün yeni versiyonu “Biz
sizleri sadece Dünya için değil uzaydaki olası yaşam
alanları için yetiştiriyoruz” olmalı.
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Röportaj

Bültenimizin bu bölümünde COVID-19 pandemisi,
hastalara uygulanan tedaviler ve tedavi süreçlerinde
membran teknolojilerin yeri ile ilgili olarak İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan Sayın Prof. Dr. Serap Kuruca ve Sayın Uzman Dr.
Agil Balakishiyev ile gerçekleştirdiğimiz röportaja yer
vermekteyiz.
Sayın Hocalarım öncelikle bize zaman ayırdığınız için
çok teşekkür ediyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi
altına alan COVID-19 pandemisi süresince siz doktorlarımızın ve tıp bilimi üzerine çalışan bilim insanlarımızın emek ve özverisi olmasaydı şüphesiz ki çok
daha zor günler bizi bekliyor olacaktı. Bu vesile ile siz
hekimlerimize ve tüm tıp çalışanlarına MEM-TEK ekibi olarak teşekkür ve minnetlerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Serap Kuruca
Uzman Dr. Agil Balakishiyev
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Serap Hocam ile başlamak istiyorum.
Hocam öncelikle sizi biraz tanıyabilir
miyiz? Çalışmalarınızı tıbbın hangi alanında
sürdürmektesiniz?
Ben 1980’de İÜ Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü
bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı’nda, Hücre Kültürü Laboratuarı’nda araştırmacı ve doktora öğrencisi olarak
çalışmaya başladım. Ağırlıklı olarak kanser hücreleri, hematopoietik kök hücreler, kemik iliği ve lenfosit kültürü gibi alanlarda araştırmalar yapıyorduk.
1986 da doktoramı bitirip, 1990’da Doçent oldum.
Daha sonra bir burs kazanarak Fransa’ya gittim ve
Paris St.Antoine Tıp Fakültesi’nde aynı alanda çalışmalarımı sürdürdüm. 1996’da Profesör ünvanını
aldıktan sonra biraz daha multidisipliner alanlarda
yüksek lisans ve doktora öğrencilerimle birlikte fizikçi, kimyacı ve mühendis bilim insanları ile ortak projeler yapmaya başladım. Kimyacı ve eczacı
grupların sentez ettiği yeni antikanser ilaçların in
vitro etkinliği, polimerler ve kompozit materyallerin doku mühendisliği uygulamaları için kullanılabilirliği konusunda ortak çalışmalar yaptık. Son
yıllarda ise malzeme bilimi ile tanışarak, nanoteknoloji, sensörler, mikroakışkan sistemler gibi çok
daha geniş, son teknoloji ürünü olan malzemelerin
Tıp alanında tanı ve tedavi amaçlı kullanımını hedefleyen çalışmalara katıldım. Bu sayede İstanbul
Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve
Marmara Üniversitesi’nden araştırma grupları ile
çalışma imkânımız oldu.
Alanınızın COVID-19 hastaları ile doğrudan
ya da dolaylı olarak bir ilişkisi var mı?
Biraz önce bahsettiğim gibi çalıştığım alanın COVID-19 ile doğrudan bir ilişkisi yok ama biz Tıp Temel Bilimleri’nde çalışan araştırmacılar olarak hastalıkların etyolojisi, tanısı ve tedavisi konusunda
klinikte çalışan hekimlerle birlikte ortak çalışmalar
yaparız. Ayrıca dünya görüşü olarak da Tıp biliminin daha sağlıklı bir toplum olabilmek ve insanlığa
hizmet edebilmesi için önündeki görev ve sorumlu-

luğun, acil sorunları çözmeye yönelik araştırmalara
yoğunlaşması gerektiği düşüncesindeyim.
Doktora öğrencim Agil Balakishiyev yoğun bakım
alanında uzman hekim olup aynı zamanda Fizyoloji Anabilim Dalı’nda doktora yapmaktadır. Pandemi
sürecinde birçok COVID-19 hastası, yoğun bakım
ünitelerinde tedavi olmak zorunda kaldı. Biz de klinikte onların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayan bir proje geliştirmek istedik.
O halde biraz da sahadaki sorunlarla ilgili Dr. Agil
Balakishiyev ile konuşalım. Hocam siz de önce biraz kendinizden bahsede bilir misiniz?
Ben 2003 de Azerbaycan Tıp Üniversitesi’ni bitirdim. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladım. 2016 yılında
Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ünvanını
kazandım. 2018‘de İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Fizyoloji doktora programına
başladım ve halen devam etmekteyim. Ayrıca özel
bir hastanede yoğun bakım biriminde uzman doktor olarak görev yapmaktayım.
Agil Hocam COVID-19 hastalığının semptom ve aşamaları ile ilgili bizi bilgilendirir
misiniz?
COVID-19 tanılı hastaların yüzde üçünde her hangi
bir semptom görülmezken geri kalan yüzde doksan yedi civarında hastada semptomatik seyreder.
Semptomların çeşidi ve sıklığı hasta yaş gruplarına
ve hospitalizasyon (hastaneye yatırılma) durumuna göre değişse de, tüm yaş gruplarda en sık gözüken semptomlar sırasıyla; öksürük, ateş, kas ağrısı,
yorgunluk, diare, bulantı ve kusmadır. Hospitalize
olan hastalarda ise bu septomlara nefes darlığı da
eklenir.
Klinik olarak hastalık üç aşamada tanımlanabilir.
Erken enfeksiyon aşamasında, hastalarda hafif
öksürük ve ateş en sık gözlemlenen semptomları
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oluşturur. Lenfopeni saptanır. İkinci aşama olan
pulmoner fazda, hastalar kanda oksijen azalması
olan hipokseminin olup olmamasına göre iki alt
aşamaya ayrılıyor, akciğer tutulumu radyolojik olarak gözlenebilir. Hiperinflamatuar fazda ise ki bizim için en zor ve kritik aşama burasıdır. Hastalarda derin hipoksemi, ARDS (akut solunum sıkıntısı
sendromu), şok, kalp yetmezliği gelişiyor. Enflamatuar markırlar (CRP, ferritin, IL-6 birçok sitokin
ve D-dimer, LDH gibi biyokimyasal parametreler)
yükselmiş olarak bulunuyor.
COVID-19 hastaları hangi aşamada yoğun
bakıma alınmaktadır?
Hastalar genelde pulmoner fazda, hipoksemisi
olanlar ve hiperinflamatuar fazda yoğun bakım
ünitesine alınıyor. Solunum sayısı 30 ve üzerinde olanlar, oksijen ihtiyacı zamanla artanlar, oksijen almasına rağmen SpO2 < %90 (kan oksijen
doygunluğu) olanlar, hipotansiyonu olanlar, akut
böbrek, karaciğer yetmezliği olanlar, konfüzyonu
gelişenler, immunsupresyonu olanlar, kan Laktat
değeri >2 mmol/l üzerinde olanlar yoğun bakım
ünitesinde yatırılarak tedavi edilmelidir. Makrofaj
aktivasyon sendromu (sitokin fırtınası) kriterlerini
dolduran hastalar da yoğun bakım ünitesine yatırılarak tedavi edilmesi gerekir.
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Yoğun bakım ünitelerinde COVID-19
hastalarına ne tip tedaviler
uygulanmaktadır?
Ne yazık ki COVID-19 tedavisinde kullanılan yeteri
kadar etkin antiviral ilaç bulunmamaktadır. Yoğun
bakımda klinik olarak Makrofaj aktivasyon sendromu (Sitokin Fırtınası) gelişen hastalarda destek
tedavisiyle birlikte kullanılan tedavilerin yanısıra,
hasta kayıplarını azalttığı saptanan iki ilacın (deksametazon ve Tosilizumab), kan sitokin düzeylerini düşürerek etki ettiği bilinmektedir. Bunlar dışında sitokin fırtınasında kullanılabilinecek bir diğer
tedavi seçeneği ECMO (ekstrakorporeal dolaşım)
cihazı ile vücut dışına alınan kandan sitokinlerin
hemofiltrelerle temizlenerek tekrar dolaşıma verilmesidir.
Hemofiltrelerin işlevi tam olarak nedir?
Hemofiltreler kandan çeşitli maddelerin temizlenmesi için kullanılmaktadır. Aslında yeni bir yöntem
de sayılmaz, ilk kez 1946 yılında akut böbrek yetmezliği gelişen bir hastada kullanılmış sonrasında
yaygın kullanım kazanmıştır. Hemofiltreler, kanda
bulunan veya filtrenin dışındaki solüsyonda bulunan çeşitli moleküllerin çift taraflı geçişine izin veren porları aracığı ile kan temizleme işlevi görürler.
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ban kolonların eksikliklerine rağmen, kandaki sitokin ve endotoksin düzeyini düşürerek sepsisden
kurtulmayı sağladığını, yoğun bakım ünitesinde
yatış sürecini azalttığını göstermektedir.
Sizce hemofiltrelerin ülkemizde üretimi
COVID-19 sürecini nasıl etkilerdi?
Ne yazık ki hemodiyaliz ve hemofiltrasyon için
kullanılan filtreler yurtdışı üreticilerden temin
edilmektedir. COVID -19 tedavisinde kullanmayı
planladığımız hemofiltreler ise rutin diyaliz veya
hemodiyafiltrasyon işlemlerinde kullanılan filtreler
kadar yaygın kullanılmadığı için temini hem zordur
hem de pahalıdır. Bu filtrelerin ülkemizde üretimi
hem sağ kalım, hem de hasta başı tedavi maliyeti
ve milli ekonomimize kazanımları üzerine olumlu
etkileri olacaktır.
Hemofiltrelerin daha etkin kullanımı ile ilgili ne tip
çalışmalara ihtiyaç vardır?

Hemofiltrasyon tüm yaş gruplarındaki
COVID-19 hastalarına etkin olarak
uygulanabilen bir yöntem midir?
Hemofiltrasyon tüm yaş grubunda kullanılmaktadır. COVID-19 pandemisinden öncede böbrek
yetmezliği gelişen hastalarda etkin şekilde kullanılmaktaydı. Böbrek yetmezliği gelişen COVID-19
tanılı tüm yaş gurubundaki hastalarda kullanılmaktadır.
Pandemi süresince bahsedilen önemli konulardan
biri de yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranları ve
yoğun bakım ünitelerinin pandemi nedeni ile oluşan talebe cevap verip veremeyeceğiydi, sizce bu
bağlamda hemofiltre ve hemofiltrasyon ünitelerinin etkisi/önemi nedir?
Yoğun bakımda hasta yatış sürelerinin kısaltılmasıyla doluluk oranlarının azaltılması tabi ki
mümkündür. Bu sürecin kısalığı aynı zamanda
hastaların iyileşmesi anlamına da gelmektedir. Bu
anlamda tedavide olumlu etkileri olan hemodiyafiltrasyon işleminin katkısı tartışılmazdır. Yapılan
çalışmalar piyasadaki var olan filtrelerin ve absor-

Yüksek cut-off (kontrollü geçirgenlik) değere sahip filtrelerle sitokin diyalizi yapılması yönünde ve
bu membranların çift yönlü geçirgenliği, optimum
sitokin düzeyinin korunması, biyouyumluluğu ve
albümin kaybını azaltması yönünde detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Konu ile ilgili sizin gerçekleştirdiğiniz
çalışmalar var mı, varsa bu çalışmalardan
bizlere bahsedebilir misiniz?
Hocamın bahsettiği gibi, tasarladığımız ve MEMTEK ile birlikte yapmayı planladığımız birproje var.
Projenin ön araştırmalarına başladık bu projeyi
daha kapsamlı geliştirebilmemiz için TÜBİTAK,
TUSEB ve Kalkınma Bakanlığı gibi kurumlardan
desteğe ihtiyacımız var. Üniversitenin sınırlı fonları
ile bunları yapabilmemiz çok zor görünüyor.
Serap Hocam MEM-TEK ile yolunuz nasıl
kesişti?
MEM-TEK ekibini ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu hocayı da konusunda uzman bilim insanları ile araştırma yapmak, ülkemiz yararına bilim üretmek
anlayışını benimsediğim ve hayata uygulamaya
çalıştığım süreçteki arayış sonucu keşfettim. Aslında daha önce bu alanda hem kimseyi tanımıyordum hem de MEM-TEK’in varlığından bile haberdar
değildim. Doktora öğrencim Agil Balakishiyev ile
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artmış emflamatuar süreç sonucu meydana gelen
sepsis ve septik şok sonucu kaybedilen hastalar
ve tedavi protokolleri üzerine yaptığımız bilimsel
tartışmalarda –kendisi bahsettiği gibi Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak yoğun bakım
ünitelerinde çalışmaktadır- kandan sitokinlerin
nasıl daha etkili temizlenebileceği sorunu gündeme geldi. Pratikte kullanılan hemodializ filtreleri ve
absorbanları üzerine yoğunlaştık. Bunların avantaj
ve dezavantajlarını gözden geçirerek üzerinde bazı
modifikasyonlar yapılarak var olanlardan daha
efektif sitokin filtresi üretilebilir mi? sorusu ile yola
çıkıp arayışa geçtik. Bu sayede İTÜ Çevre Mühendisliği ve MEM-TEK ile önce internet ortamında
tanıştım. Çok iyi bir altyapı ve uzman birikimi olan
merkez tam aradığımız yerdi. Biz bu teknolojiye ve
birikime sahip olmadığımız için bu ekiple işbirliği
yapmamız ve tıp alanındaki testlerini de bizim üstlenmemiz ile ortaya hastalar için yararlı, ucuz ve
milli bir ürünün çıkması için bir fırsat olacaktı. Hemen Prof. Dr. İsmail Koyuncu Hocam ile iletişime
geçerek kendisine projemizi anlattım. Aynı heyecanı kendisinin de duyması ve çok pozitif yaklaşımı sayesinde derhal 2020 Nisan ayında çevirimiçi
bir toplantı düzenledik. Böylece projemizin temelleri atıldı.
MEM-TEK ekibi olarak bizler de bu projenin
hayat geçmesi ve ülkemize sağlık alanında
katkı sağlayacak olmasının heyecanı
yaşıyor ve bu girişiminiz için çok teşekkür
ediyoruz.
Değerli Hocalarım son olarak eklemek
istediğiniz şeyler var mı?
Üniversitelerde çalışan tüm bilim insanları gibi geçirmekte olduğumuz uluslararası bir felaket olan
COVID-19 pandemisine ve bu hastalık nedeniyle
yoğun bakım ünitelerinde yatmak zorunda kalan
hastaların tedavisine bir nebze de olsa katkıda
bulunmak istiyoruz. Bu amaçla sizlerin de desteği
ve birikimi ile sadece COVID-19 için değil yoğun
bakım ünitelerindeki birçok hastaya yararlı olabilecek, dışa bağımlı olmayan, milli ekonomimize
katkıda bulunan, ucuz ve daha işlevsel bir hemofiltrasyon kolonu geliştirmek istiyoruz. Umarım bu
hedefe hep birlikte ulaşırız.
Umarım Hocam. Bizimle röportaj yaptığınız için
MEM-TEK ekibi ve kendi adıma teşekkür ederim.
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Röportaj

Sayın hocam kendinizden bahseder misiniz?
Çevre mühendisliği ile tanışma hikâyeniz
nedir?
İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden 2004 yılında
mezun oldum. 2006 yılında ise hem ITU Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde lisans eğitimimi
tamamladım hem de Çevre Biyoteknolojisi alnında
yüksek lisansımı tamamlayıp, ayni programda doktora eğitimime başladım. TÜBA’nin birleşik doktora
programı çerçevesinde, doktora tez çalışmalarımı
hem ITU hem de İspanya’da bulunan Katalan Su
Araştırmaları Enstitüsü’nde (ICRA) gerçekleştirip,
2011 yılında mezun oldum. 2014 yılında ise Çevre Biyoteknolojsi alanında Doçent unvanımı aldım.
2009-2016 yılları arasında Çevre Mühendisliği
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım.
2015-2016 yılları arasında University of Warwick’te
doktora sonrası araştırmamı tamamladım ve 2016
yılından beri KTH Royal Institute of Technology’de
Kimya Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesiyim
ve Bioconversion grubunun liderliğini yapıyorum

Doç. Dr. Zeynep Çetecioğlu Gürol
KTH Royal Institute of Technology

Çevre Mühendisliği ile üniversitede tanıştım. Kabataş Erkek Lisesi (KEL) mezunuyum ve KEL’den
mezun olanlar İTÜ’ye girer diye bir gelenek vardı.
Lisemizin kütüphanesinde sadece İTÜ’nün afişi bulunuyordu. Bu yüzden ilk önceliğim İTÜ’ye girmekti
ve Kimya ya da biyoloji tabanlı bir alanda okumak
istiyordum. Çevre Mühendisliği 6. tercihimdi. Fakat
alan derslerini almaya başladığımda, bölümün bana
çok uygun olduğunu farkettim ve büyük bir zevkle okudum. İkinci sınıftayken Çevre Biyoteknolojisi
Yüksek Lisans ve Doktora programı yeni açılmıştı
ve lisans eğitimimden sonra devam etmek istediğim alanın bu olduğuna karar verdim. Bunun üzerine Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Çift
Anadal programına başladım. Lisans eğitimim biraz
zor ve yoğun geçti ama her iki bölümde de büyük bir
keyifle okudum.
Royal Institute of Technology (KTH)’den
biraz bahsedebilir misiniz? Ne gibi
araştırmalar üzerine çalışmalarınız
bulunmaktadır?
KTH’daki araştırma konularımı üç ayrı başlıkta toplayabiliriz: 1) Atıksu ve atıktan ürün eldesi amaçlı
proses geliştirme ve dizaynı, 2) Karışık kültürlerin
moleküler metotlarla tespiti ve sentetik kültür geliştirilmesi 3) Atıksu tabanlı epidemiyoloji
İsveç çevre alanında, özellikle atıksu arıtımı ve
sürdürülebilirlik konularında öncü ülkelerden biri.
Özellikle Avrupa Birliği’nin bu alanlardaki strate
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jik kararlarını önceliklendiriyor ve hemen aksiyona
geçiyor. Bu yüzden benim ve ekibimin araştırmaları
atıksu arıtımının ötesinde biyorafineri geliştirilmesi, şehir ve endüstriyel atıklarından ve atıksularından ürün eldesini içeriyor. Bu amaçla hem entegre
(centralized) hem de dağıtılmış (decentralized) tesislerin dizaynı, biyotabanlı proseslerin geliştirilmesi ve bu sistemlerin döngüsel şehir konsepti içerisine yerleştirilmesi üzerine çalışıyoruz.
Bu biyotabanli proseslerin dizaynında mikrobiyal
komünite de çok büyük bir önem arz ediyor. Karışık
kültürler verim acısından çok iyi sonuçlar verirken,
proses çok geniş ürün profili ile sonuçlanıyor. Bu da
ayırma ve saflaştırma proseslerinde soruna sebep
oluyor, kayıplara yol açabiliyor. Eğer dizayn edilmiş
(tailor-made) son ürünler istiyorsak hem sentetik
komünite dizaynı hem de sentetik biyoloji konularında yol kat etmemiz gerekiyor. Bunun için de
omics teknolojilerini entegre ettiğimiz biyotabanli
prosesler geliştirmeye çalışıyoruz.
Bunun yani sıra yine İTÜ kökenli Dr. Nilay Elginöz
Kanat ile geliştirdiğimiz teknolojilerin laboratuvar
ve pilot ölçekte iken sürdürülebilirlik analizlerini
yaptığımız bir projeyi tamamlamak üzereyiz. Çok
önemli çıktılar elde ettiğimiz bu projede, yeni geliştirilen biyotabanlı prosesler için erken aşamada
kullanılabilecek bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) metodolojisi geliştirdik.
Bu konulara ilaveten salgının başında KTH Water
Center’dan gelen teklif üzerine çok hızlı bir şekilde
bir ekip kurarak Stockholm atıksularında SARSCoV-2 virüsünün izlenmesi ile ilgili bir proje başlattım. İlk 1-2 ay metot optimizasyonu ile geçti. Nisan
2020’de beri Stockholm’deki üç ayrı atıksu arıtma
tesisinden gelen numuneleri düzenli olarak izliyoruz.
Atıksulardan COVID-19 virüsü tespiti fikri
nasıl gelişti?
Bu metodu ilk uygulayan grup Hollanda’da KWR’dan
bir ekip. İlk preprintleri yayınlandıktan hemen sonra
bir webinar düzenlediler ve KTH Water Center ekibini de davet ettiler. Eş zamanlı İsveç’te bulunan SciLifeLab pandemi ile mücadele için ulusal bir çağrı
açmıştı. Water Center’dan gelen teklif ve ilk finansal
destek ile Nisan 2020’de bu projeyi başlattık. Ardından da SciLifeLab’dan hem finansal destek aldık
hem de bu konudan proje önerisi vermiş olan 4 proje yürütücüsünü Çevresel Virüs Profilleme Platformu altında topladılar. Şimdi bu platform ile birlikte

24 MEM-TEK BÜLTENİ EYLÜL 2021

İsveç Çevre Epidemiyolojisi Merkezi (SEEC) kuruyoruz. Aldığımız ulusal destek ile hem KTH hem de
SLU (İsveç Tarım Üniversitesi)’de yapılanacak şekilde bir merkez kurulumu için çalışıyoruz.
Aldığınız atıksu örneklerinde araştırmaları
nasıl yapıyorsunuz, hangi metodu
uygulayarak sonuçlara ulaşıyorsunuz?
Aldığımız atıksulardaki virüs partikülleri çok seyreltik olduğu için öncelikle konsantrasyon aşamamız var. Bu aşamada ultrafiltrasyon için santrifüj
filtreleri kullanıyoruz. Ardından RNA izolasyonu ve
kantitatif PCR yöntemi ile virüs gen kopyasını sayıyoruz. Fakat bir seneyi aşkın süredir hala netleşmeyen noktalar var: Normalizasyon adımı hala sıkıntılı.
Debi doğru sonucu vermiyor. Bunun yerine başka
biyomarkerlar kullanıyoruz. Fakat hala diğer parametreler daha doğru sonuç verebilir mi diye çalışmalarımız sürüyor. Özellikle kimyasal parametreler,
insan mikrobiyomu vb konusunda çalışmalarımız
sürüyor,
COVID-19 pandemisinde izlenen politikalar
olarak İsveç’in diğer ülkelerden farkı nedir?
İsveç’te pandemi ile ilgili kararlar hükümet tarafından değil, Devlet Baş Epidemiyoloğu ve bu kişiye
bağlı bir kurul tarafından alındı. İlk günden itibaren
savunulan, hayatı olabildiğince normal akışında
devam ettirmekti. İsveç diğer ülkelerden farklı olarak hiç tam kapanmaya gitmedi. Okullar her zaman
açıktı. Sadece belli dönemlerde (vaka sayılarındaki artış ile birlikte) üniversiteler ve liseler çevrimiçi
eğitime geçti. 2021 yılının başlarında ortaokullar
da belli günler çevrimiçi olacak şekilde eğitimlerini
düzenledi. Salgının başından bu yılın başına kadar
maske kullanımı tavsiye edilmedi. Şimdi ise toplu
taşımalarda kullanılması tavsiye ediliyor. İsveç yasaklar veya izinlerden ziyade tavsiyeler üzerinde
ilerleyen bir kültür.
Şehirlere göre atıksulardaki virüsler
incelendiğinde vaka sayılarına göre
paralel sonuçlar ortaya çıkmakta mı? Yani
vaka sayısı fazla olan şehirlerde virüs
konsantrasyonu daha fazla diyebilir miyiz?
Kesinlikle klinik vaka sayısı ile atıksudaki virüs gen
kopya sayısı arasında belirgin bir korelasyonu salgının en başından itibaren gözlemledik. Her hafta
istatistiksel analizlerimiz ile bu korelasyonu ve verinin dağılımını kontrol ediyoruz.
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Fakat her mutantın bulaşı ya da bir diğer deyişle
virüs partiküllerinin hasta bireyden dağılımı farklı
seyrediyor. 3. dalgada (İngiliz varyantı dominant)
atıksularda çok yüksek sayılarda virüs tespit ettik.
İngiliz varyantının hasta bireylerin ağız ve burun
örneklerinde daha fazla sayıda virüs olduğu kopyasına yol açtığını biliyoruz. Hipotezimiz, aynı durumun (virüs kopya sayısında artış) insan dışkısı ve
dolayısıyla atıksularda da olduğunu yönünde. Fakat
bunu teyit eden bir çalışma henüz yayınlanmadı. Bu
sebepten korelasyon analizinde her dalgayı kendi
içinde analiz etmenin, salgının başından itibaren
olan veriyi kullanmaktan daha doğru sonuç verdiğini düşünüyorum.
Yaptığınız analiz sonuçlarına göre insani
kaynaklı atıksuların indikatör olarak
kullanılabilirliği hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Atıksu tabanlı epidemiyoloji pandemi öncesine
dayanan bir bilim dalı. Fakat pandemi ile birlikte
güncel bir konu haline geldi. Sadece patojen organizmalar değil, ilaç etken maddeleri, sigara, uyuşturucu vb. birçok kimyasal marker bu yöntem ile
izlenebilmekte.
Yapılan çalışmalarda mutasyona uğrayan
virüsleri de incelemek mümkün mü?
Evet mümkün. Dizileme yöntemi ile atıksuda mevcut bulunan varyantları tespit edebiliyoruz. Fakat
atıksuda bu virüs çok seyreltik olduğu için, konsantrasyon adımı bu yöntemde de öne çıkıyor. Rutin
inceleme için kullandığımız kantitatif PCR (Q-PCR)
yönteminde ise kullanılan primerler, mutasyonları
genellikle oluştuğu bölgeyi hedeflemediği için, tüm
varyantların sayımını yapabiliyoruz. Yani Q-PCR
yöntemi ile varyantların hepsini kapsayabiliyoruz.
Dünyada ve Türkiye’de atıksulardaki virüsün
tanımlanması ve arıtılması konusundaki
çalışmalar COVID-19 ile sizce hangi yönde
değişme gösteriyor?
Bu sorunun cevabı oldukça uzun olabilir. Eğer bahsettiğimiz virüs tehdidi su kaynaklı bir patojense,
mevcut arıtma ünitelerinin, özellikle dezenfeksiyon ünitesinin, yeterli olacağını düşünüyorum. Fakat özellikle Marmara Denizi’ndeki son durum göz
önünde bulundurulursa, sadece virüs için değil, tüm
kirletici parametreler için ileri arıtmayı da kapsayan
tesislere ihtiyacımız var.
COVID-19 pandemisi ile birlikte Çevre mühendisliği
ile kesişen bir bilim dalı, atıksu tabanlı epidemiyolo-

ji, gelişmeye başladı. İsveç’te de bir örneğini gördüğümüz gibi birçok ülke bu yönde yatırımlar yapmaya da başladı. Patojenlerin kültüre dayalı olmayan,
hızlı moleküler biyoloji tabanlı yöntemlerle izlenmesi artık daha büyük önem arz ediyor. Bu yüzden hem
içme suyu arıtma tesislerine hem de atıksu arıtma
tesislerine DNA ve RNA tabanlı metotların kazandırılması ilerleyen yıllarda daha da kritik bir adım
olacaktır.
MEM-TEK hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Membran bazlı sistemler sadece su ve atıksu arıtımında değil, aynı zamanda atıklardan ürün geri
kazanımında en etkin teknolojilerden biri. Ayrıca
İstanbul gibi yüksek nüfuslu şehirlerde, küçük hacimlerde proseslerin verimli bir şekilde çalışmalarını membran sistemleri mümkün kılmakta. Bu
yüzden MEM-TEK’in üstlendiği rolün, özellikle çevresel problemlerle karşılaştığımız bugünlerde daha
da önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım en kısa
sürede ileri arıtım teknolojilerinin entegre edildiği
atıksu arıtma tesisleri ülkemizde de yaygınlaşır.
Genç çevre mühendislerine ne tavsiye
edersiniz?
Son 1-1,5 senedir tüm dünyada yaşananlar, bizlere
doğa odaklı bir şehirleşmeye geçilmesi gerektiğini
gösterdi. Bu noktada Çevre Mühendisliği’nin önemi çok artıyor. Marmara Denizi’nde karşılaştığımız
müsilaj bunun en ufak örneklerinden biri.
Bilimin ışığında, akılcı çözümler geliştiren mühendislere sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın ihtiyacı var. Genç Çevre mühendislerine öğrendikleri
bilgiyi sorgulamalarını ve para odaklı değil, akıl, etik
ve çevre odaklı bir çalışma prensibini belirlemelerini
tavsiye ederim.
MEM-TEK BÜLTENİ EYLÜL 2021
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Röportaj

Sayın hocam biraz kendinizden bahseder
misiniz?
Öncelikle herkese kolay gelsin dileklerimi iletmek isterim. Çünkü yapmamız veya başarmamız gereken çok
ve zorlu işlerimiz veya ülkemizin ötesinde insanlığın
ihtiyacı olan öncülük yapmamız gereken pek çok işimiz var.
Trabzon Of doğumluyum, İstanbul Fatih Vatan Lisesini, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdim, Trakya Üniversitesi Fizyoloji ihtisası ve Siyami
Ersek Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon
ihtisasımı bitirdim. Almanya, İtalya ve Yunanistan’da
değişik hastanelerde vücut dışı dolaşım destek sistemleri ile ilgili çalıştım. Makale sayım 60’ı aşkın ve
patent sayım ise 20’yi aştı. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında Öğretim üyesi olarak çalışıyorum.
Kalp-akciğer makinesi ve Ekstrakorporal
Membran Oksijenizasyon (ECMO) cihazını bize
açıklayabilir misiniz?
Kalp ameliyatlarında ameliyat sahasının hareketsiz ve
kandan arındırılmış halde olması gereklidir. Kalp akciğer makinesi ile kalbin hareketsiz olduğu sırada ameliyat yapılırken vücutta kan dolaşımının devam etmesi
sağlanır yani makine kalp ve akciğer görevini üstlenir.
Makine kalp gibi çalışan bir pompa ve akciğer fonksiyonlarını yerine getiren bir oksijenatör içerir.

Doç. Dr. Yahya YILDIZ
Medipol Üniversitesi

ECMO vücut dışı yaşam desteği olarak tanımlanmaktadır. Vücut dışında gaz değişimine olanak tanıyan
kalp-akciğer makinesi prensipleri üzerine temellendirilmiştir. Standart ECMO sistemi, membran oksijenatör, ısıtıcı ve pompadan oluşmaktadır. Kalp ve akciğer
yetmezliği durumlarında vücuttan alınan kan ECMO ile
oksijenize edilerek vücuda geri verilir. ECMO solunum
ve dolaşım sistemine destek sağlayarak hastanın iyileşmesine olanak tanır.
Bu medikal cihazların hastalar için önemini ve COVID-19 pandemi sürecindeki önemini anlatabilir misiniz?
COVID-19 hastalığı mortalitesi yüksek olan Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu’na (ARDS) sebep olmaktadır. ARDS’nin konvansiyonel tedavisi hipokseminin
şiddetine göre mekanik ventilasyon ile yönetilir. ECMO
konvansiyonel tedavinin başarısız olduğu durumlarda
kullanılabilir. ECMO teknolojisinin gelişmesi ve daha
önce ARDS tedavisinde kullanılmış olması sonucu,
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ECMO’nun solunum yetmezliği olan ve konvansiyonel
tedaviye cevap vermeyen Covid-19 hastalarında kurtarıcı tedavi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
ECMO cihazının geleceği hakkındaki
görüşleriniz nelerdir?
ECMO uygulamaları sonrası birçok komplikasyon
gelişmektedir. Gelecekte membran teknolojilerininde gelişmesiyle daha küçük, yüksek biyo-uyumluluk
gösteren, komplikasyon oranları düşük ve daha düşük
maliyetli olacak ECMO cihazlarının daha sık kullanılacağı öngörülebilir. Son kurtarıcı olarak kalp, akciğer,
karaciğer ve böbrek organ fonksiyonları için vücut dışı
yaşam destek sistemlerinin (ECLS) kullanılması yaygınlık kazanacaktır veya son kurtarıcı girişim olarak
her bireyin ECLS kullanma hakkı olmalıdır. Bunun için
de ECLS’nin ulaşılabilir boyutta olması gereklidir.
Membran teknolojisinin sağlık alanındaki
kullanımı hakkında başka söylemek
istedikleriniz var mı?
Memtekte geliştirilen ilk yerli gaz değiştirici membranın ilk klinik testini yaptığımızı belirtmek isterim. Vücut dışı dolaşım sistemlerinin (ECLS) gelişmesi yani
organizmayla daha dost ve daha uzun süreli kullanılabilir olmaları membran teknolojilerinin gelişmesiyle
yakından ilgilidir. Biyo-uyumluluğu yüksek olan veya
ileri kaplamalarla membran uyumluluğunun arttırılması hem membranların fonksiyonlarını iyileştirir hem de
kullanım sürelerini uzatır. Belki de kalıcı hale gelmeleri yani organ nakli boyutuna bile ulaşılabilir. Belki de
ihtiyaç duyulan organ veya organları veya sistemleri
yapay olarak üretip ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek duruma gelebiliriz.
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MEM-TEK’TE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
Nanofiber Maske Üretim Çalışmaları
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri UYG-AR Merkezi
(MEM-TEK)’nde yaklaşık 10 yıldır nanofiber üretimi
üzerine bilimsel araştırma projeleri yürütülmektedir. Mart 2020 tarihinde ülkemizde görülmeye başlayan COVID-19 pandemisi sonrasında ülkemizde
yüksek kalitede filtrasyona sahip membranların
üretimi söz konusu olmuştur. Yılların vermiş olduğu
deneyimle birlikte, MEM-TEK ülkemizde bu eksikliği gidermek ve özellikle riskli grupların korunması
amacıyla farklı özelliklerde nanofiber maske üretimine yoğunlaşmıştır.
MEM-TEK’te üretilen nanofiber filtreler; yüz maskeleri, toz maskeleri, koruyucu tıbbi önlükler, cerrahi
maskeler, HEPA filtreleri, toz filtreleri, kabin filtreleri, elektrikli süpürge torbaları, elektrikli süpürge
filtreleri ve diğer ileri teknoloji hava filtreleme uygulamaları gibi geniş bir alanda kullanıma sahiptir.
Üretilen teknik tekstilimiz ile N95 ve N99 veya FFP
1,2 ve 3 standartlarında yüz maskelerinin seri üretimi mümkündür. Maskeler valfli veya valfsiz üretilebilir. Maskeler özellikle FFP 2 ve 3 seviyelerinde
bulunanlar virüs ve bakterilere karşı maksimum
koruma sağlamaktadır.
MEM-TEK’te kullanılan nanofiber üretim teknolojisi:
Dokumasız (Nonwoven) bir destek tabakası üzerinde nanofiber polimer ağ kaplama yapılarak üretilmektedir. Nanofiber dokumasız tekstil malzememiz
üç katmandan oluşmaktadır:
1. Katman: Düşük yoğunluklu dokuma olmayan
spunbond destek katmanı
2. Katman: Gelişmiş filtrasyon için yüksek verimli
nanofiber ağ kaplama
3. Katman: Düşük yoğunluklu dokunmamış spunbond koruyucu katman

birincil korunması için gerekli öğelerdir. Özellikle
COVID-19 pandemisindeki virüs ve bakterilerden
korunmak amacıyla dünyada mevcut iki farklı filtre üretim teknolojisi bulunmaktadır. Bu teknolojiler
meltblown (eriyik püskürtme) ve elektrikle eğirme
(electrospinning) nanolif teknolojisidir.
N95 maskelerinin şu anda üretimi zordur, bu nedenle dezenfeksiyon ve yeniden kullanım yoluyla
kullanılabilirliklerini minimum performans ve bütünlük kaybıyla uzatmak için güvenli bir yönteme
acil ihtiyaç vardır. Partikül filtreleme ve hava geçirgenliği, N95 sertifikalı maskeleri dezenfeksiyon
performansını belirlemede kilit faktörlerden olup,
bu enfeksiyonları önlemede çok önemlidir. Shinshu
Üniversitesi, koronavirüs salgını öncesinden beri
“nanofiber dokunmamış kumaş” üretim yöntemleri
ve uygulamaları hakkında araştırma yürütme geçmişine sahiptir.
Günümüzde, Shinshu Üniversitesi Elyaf Mühendisliği Enstitüsü’nden (IFES) Profesör Ick Soo Kim tarafından doktora öğrencileri Sana Ullah ve Azeem
Ullah; POBTECH’ten Profesör Cha Hyung Joon ve
doktora öğrencileri Jaeyun Lee ve Yeonsu Jeong,
N95 maskelerini sterilize etmenin etkinliğini araştırmıştır. Ticari olarak satılan meltblown dokuma
olmayan kumaş N95 maskelerine ve N95 filtreli
dokuma olmayan nanofiber maskeler üzerine araştırma gerçekleştirmişlerdir. Yıkama ve dezenfeksiyondan sonra filtreleme verimliliğini, kullanıcının
konforunu ve filtre şekli değişikliğini incelenmiştir. Dezenfeksiyon testi yöntemleri, maske filtresine doğrudan %75 etanol püskürtmeyi ve havayla
kurutmayı ve maske filtresini 5 dakika ila 24 saat
boyunca %75 etanol çözeltisine batırmayı ve doğal
olarak kurumaya bırakmayı içeriyordu.

Üretilen nanofiber filtrelerin performans değerlerine bakıldığında ise:
Partikül filtrasyon verimliliği (0,3 mikron, 85 L/dak):
%95 ila %99 Fark basınç (0,3 mikron, 85 L/dak):
165 ila 299 Pascal Ortalama lif çapı: 160 ila 200
nanometre seviyelerinde olduğu görülmektedir.
Koronavirüs enfeksiyonlarının küresel olarak yayılmasıyla birlikte kişisel koruyucu ekipmanlar,
özellikle yüz maskeleri büyük ilgi görmektedir.
Maskeler, solunum yollarının hava yoluyla damlacıklar halinde bulaşan virüs ve bakterilere karşı

28 MEM-TEK BÜLTENİ EYLÜL 2021

Şekil 1. Meltblown ve Nanofiber membran dezenfeksiyon işlemi
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Her iki filtrenin (melt-blown filtre ve nanofiber filtre) filtrasyon verimliliği kullanımdan önce %95 veya
daha fazlaydı, bu da kullanıcının solunum organlarının etkin bir şekilde korunabileceğini göstermektedir. Testler ayrıca, filtrenin iç kısmının etanolün
3 kez veya daha fazla püskürtülmesiyle veya bir
etanol çözeltisine 5 dakikadan fazla daldırılmasıyla
etkili bir şekilde sterilize edilebileceğini de ortaya
koydu. Ancak etanol dezenfeksiyonundan sonra
maske yeniden kullanıldığında meltblown filtrenin
filtrasyon verimliliği %64’e düştüğü, öte yandan nanofiber filtre, 10 veya daha fazla kullanımdan sonra
bile filtre performansında bozulma göstermediği
ortaya koyulmuştur.

bir deyişle, nanofiber filtreler evde etanol ile kolayca
sterilize edilebilir ve birçok kez tekrar kullanılabilir.
MEM-TEK’te üretilen filtrelerin üretim aşamalarından görüntüler aşağıda verilmiştir. Salgın döneminde, MEM-TEK’de üretilen maskeler ülkemizde çok
ciddi bir ihtiyacın karşılanmasını sağlamıştır.

Meltblown filtreler, etanolün püskürtülmesi veya
meltblown filtrenin yüzeyindeki elektrostatik yükün
daldırılmasının bir sonucu olarak partikül maddenin
çıkarılması için elektrostatik yük prensibi ile çalışır,
bu nedenle meltblown filtrenin verimliliği önemli ölçüde azalmaktadır. Öte yandan, nanofiber filtrenin
filtrasyon mekanizması statik yükten bağımsızdır
ve tamamen nanoliflerin gözenek çapına, gözenek
dağılımına ve morfolojisine bağlıdır. Dezenfeksiyon
sonucunda nanoliflerin morfolojisi etkilenmemiş,
böylece filtrasyonunu da kullanımdan önceki gibi
optimum seviyede tutmuştur.
Ayrıca nanofiber filtre, meltblown filtreye göre daha
yüksek ısı ve karbondioksit emisyon performansına sahiptir ve mükemmel nefes alabilirlik sergiler.
Benzer şekilde, insan derisi ve damar hücreleri kullanılarak bir güvenlik deneyi yapıldığında nanofiber
filtrenin meltblown filtreden daha düşük sitotoksisiteye sahip olduğu doğrulanmıştır.

Şekil 2. Etanol dezenfeksiyonu sonrası maske filtresi performansının
karşılaştırılması (Nanofiber filtre yıkandıktan sonra bile hava geçirgenliğine
sahiptir. Meltblown filtrenin ağ yapısı etanol sterilizasyonu ile değiştirilir ve
performansı bozulur.)

Yukarıda belirtildiği gibi, her iki maske filtresi de ilk
kullanım anında benzer filtreleme performansına
sahiptir, ancak dezenfekte edildikten ve yeniden
kullanıldıktan sonra nanofiber filtre performans
filtrasyon performansında düşüş göstermez. Başka
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Nanofiber filtrelerin üretiminden sonra COVID-19
pandemisiyle mücadele kapsamından kullanılabilmesi amacıyla maske halinde teşkil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda üretilen maskelerin görüntüsü aşağıda verilmiştir.

Hemofiltre ve Oksijeneratör Projeleri
COVID-19 hastalarının tedavisinde membran filtreler; kan oksijenatörü ve hemofiltre olarak etkin bir
şekilde kullanılmaktadır. Kan oksijenatörleri açık
kalp ameliyatlarının yapılmasını sağlayan ve ameliyat sonrasında yoğun bakımda, ekstrakorporal kan
dolaşımı destek devrelerinde hasta kanının vücut
dışında oksijenlenmesini sağlayarak yapay akciğer
görevi üstlenen cihazlardır. Bu cihazlar COVID-19
pandemisi sonucu işlevini tam olarak yerine getiremeyen akciğerleri desteklemek için de kullanılmaktadır. Hemofiltreler ise böbreklerin görevlerini tam
olarak yerine getiremediği durumlarda kanın temizlenmesi için kullanılmaktadır. Erken ve geç dönem
yoğun bakımda birçok klinik uygulaması bulunan
oksijenatörler ve diyaliz hastaları ile sitokinin fırtınası geçiren COVID-19 hastalarının tedavilerinde
kullanılan bu temel cihazlar yurdumuzda ne yazık
ki üretilmemektedir.
Ekstrakorporal kan saflaştırma için kullanılan
membran oksijenatörlerde kullanılmak üzere
membran filtreler 2019 yılının ilk yarısından günümüze TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Destek Programı (SBAG) ile desteklenen 118S109 No’lu Venöz
Dönüşe İmplant Edilebilen Akıllı Prototip Kan Oksijenatörünün Tasarımı ve Performansını Etkile-
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yen Faktörülerin Belirlenmesi” projesi kapsamında MEM-TEK UYG-AR Merkezi’nde üretilmektedir.
Proje Koç Üniversitesi’nin ana yürütücülüğündeki
projenin alt projesidir. Koç Üniversitesi Kalp-Damar
Mekaniği Laboratuvarında oksijenatörlerin tasarımı
ve in-vitro testleri gerçekleştirilmektedir. Makina
mühendisliği, tıp, membran teknolojiler gibi farklı
disiplinlerden birçok araştırma grubunun bir araya geldiği projede MEM-TEK UYG-AR Merkezi ise
mikro-gözeneklere sahip ileri teknolojili membran
üretimi gerçekleştirmektedir. Devam etmekte olan
projede MEM-TEK; membran üretimi, membran karakterizasyonları ve gerçekleştirilen in-Vitro testlere
göre istenilen özelliklere sahip membran filtrelerin
geliştirmesini sağlamaktadır.

ile bunun demografik ve insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili önemli bulgular elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında literatürde ilk kez
COVID-19 pandemisinin ve tedavisinde kullanılan
ilaçların çevreye olan etkisi incelenecek ve bu ilaçların arıtılabilirliği araştırılarak ülkemiz su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanacaktır. Ayrıca
SARS-CoV-2, mikrobiyal komünite ve ilaç parçalanma ürünlerinin incelenmesi ile çevre ekolojisi açısından da çok önemli bir çalışma olacaktır.

COVID-19 pandemisi tedavisinde etkin bir şekilde
kullanılan hemofiltrelerin üretimine dair MEM-TEK
bünyesinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ile Sitokinin ve Bradykinin fırtınalarına yönelik
kullanımları amaçlanan hemofiltrelerin geliştirilmesini amaçlayan projeler üzerinde çalışılmaktadır ve
gerçekleştirilen ön çalışmalarda istenilen MWCO
değerine sahip hollow fiber membranların başarı ile
üretilebildiği görülmüştür.
COVID-19 Pandemisi ile İlgili MEM-TEK
Bünyesinde Yürütülen Tez Çalışmaları
Araştırma ekibinden Yük. Müh. Bahriye Eryıldız,
doktora tez çalışmalarını Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun danışmanlığında yürütmekte olup, çalışmasında viral ilaçların arıtımına odaklanmıştır. Viral
enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi için antiviral
ilaçların kullanımı önemli bir rol oynamaktadır. Bu
antiviral ilaçların düşük biyolojik olarak parçalanabilirliği, onları su pirelerine, balıklara, karideslere ve
alglere ve biyolojik olarak birikme/büyütme potansiyeli düşük olan insanlara karşı kronik toksisiteye
neden olan tehlikeli terapötik bileşikler kategorisine
sokmaktadır. Antiviral ilaçlar, suda yaşayan hayvanlar için toksik ilaçlar arasında sekizinci sırada
yer almaktadır. Bu sebeple antiviral ilaçların sucul
ekosistemden giderimi büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda MEMTEK bünyesinde COVID-19 pandemisinde kullanılan antiviral ilaç olan favipiravirin
atıksulardan hem konvansiyonel hem de membran
sistemleri kullanılarak giderimi araştırılacaktır. Aynı
zamanda proje kapsamında İstanbul’daki atıksu
arıtma tesislerinden düzenli olarak alınacak numunelerde SARS-CoV-2 varlığı belirlenecektir. Bu proje ile atıksulardaki ilaç kalıntıları ve viral konsantrasyonların zamansal değişimlerinin izlenmesi, en
uygun arıtım yönteminin tespiti, salgın dinamikleri
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL UYGULAMALAR:

PANDEMİNİN ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Yazarlar : Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, Doç. Dr. Börte KÖSE MUTLU, Öğr. Gör. Dr. Bahar YAVUZTÜRK GÜL
Öğr. Gör. Sevde KORKUT, Araş. Gör. Meltem AĞTAŞ, Araş. Gör. Öykü MUTLU, Yük. Müh. Bahriye ERYILDIZ

Şiddetli akut solunum yolu sendromu (COVID-19)
hastalığı, SARS-CoV-2’nin neden olduğu 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve tüm
dünyayı etkisi altına alarak pandemi durumuna
ulaşmıştır. Ülkemizde ilk tespit edilen COVID-19
vakası 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmış ve bu tarihten itibaren vaka sayıları artarak devam etmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Haziran 2021
itibariyle 177.108.695 kişi olarak beyan edilen
COVID-19 vakasının 3.840.223’ü ölümle sonuçlanmıştır (Naveja vd., 2020; Choi vd., 2020; DSÖ,
2021).
Salgının hem olumlu hem de olumsuz çevresel etkileri gözlenmektedir. Olumlu etkilerine örnek olarak kara ve hava yolu trafiğinin azalması sebebiyle
emisyonların minimuma inmesi örneği verilebilir
(Şekil 1). Çin, bu sayede uzun yıllardır ulaşamadığı
kadar yüksek hava kalitesi değerlerine ulaşmıştır.
Geçen yılın bu zamanıyla karşılaştırıldığında, virüsü
kontrol altına almak için alınan önlemler sayesinde
New York’taki hava kirliliği seviyeleri yaklaşık %50
azalmıştır (Henriques, 2020). Ayrıca Avrupa Çevre
Ajansı (AÇA), COVID-19 karantinası nedeniyle Barselona, Madrid, Milano, Roma ve Paris dahil olmak
üzere birçok Avrupa şehrinde yüksek oranda motorlu araç egzozundan salınan fosil yakıtların yakılmasına bağlı olarak oluşan NO2 emisyonunun
%30-60’tan düştüğünü belirtmiştir (EEA, 2020).
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Salgının olumlu etkilerinden biri de karantina döneminde, başlıca endüstriyel kirlilik kaynakları küçülmesi veya tamamen durmasıyla birlikte su kaynaklarındaki kirlilik yükünün azaltılmasıdır (Yunus vd.,
2020). Örneğin, Hindistan’da bulunan Ganj Nehri ve
Yamuna, karantina günlerinde endüstriyel kirliliğin
olmaması nedeniyle önemli bir kalite seviyesine
ulaşmış ve Ganj nehrinin 36 gerçek zamanlı izleme
istasyonu arasında 27 istasyondan gelen suyun
izin verilen limiti karşıladığı bulunmuştur (Singhal
ve Matto, 2020).
Öte yandan, salgının çevre üzerindeki ana etkisinin
olumsuz yönde olduğu söylenebilir. Salgının çevre
üzerine olumsuz etkisi COVID-19 virusünün neden
olduğu çevresel etkiler ve pandemi sürecinde kullanımı yoğunlaşan antiviral ilaçların neden olduğu
çevresel etkiler olarak gruplanabilir. COVID-19’un
hem olumlu hem de olumsuz çevresel etkileri Şekil
1’de verilmiştir. Buna ek olarak COVID-19 ve antiviral ilaçların su ekosistemi içerisindeki döngüleri de
Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmektedir.
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Şekil 1. COVID-19 pandemisinin çevreye etkileri (Rume ve Islam 2020’den modifiye edilmiştir).

SARS-CoV-2 virüsü ile insan enfeksiyonu, esas
olarak virüsü içeren damlacıklar veya aerosollerle temas yoluyla meydana gelmektedir (Meng vd.,
2020; Ortiz-Prado vd., 2020). Solunum damlacıkları yoluyla virüs bulaşmasına ek olarak, SARSCoV-2’nin potansiyel bir maruz kalma yolu olan
çevresel yüzey sularına potansiyel yayılımı konusunda artan endişeler vardır (Ahmed vd., 2020; Cuevas-Ferrando vd., 2021). Bazı virüslerin (örneğin,
enfeksiyöz hematopoietik nekroz virüsü gibi balık
ve kabuklu virüsleri (Oidtmann vd., 2018) göller ve
akarsular gibi doğal tatlı su ortamlarında ve atıksu arıtma tesisleri gibi ortamlar ve kanalizasyonla
kirlenmiş sularda en azından geçici olarak canlı ve
bulaşıcı kalabildikleri bilinmektedir. Bu nedenle,
diğer zararlı virüsler ve patojenlere benzer şekilde,
SARS-CoV-2’den kaynaklanan çevresel maruziyet
riskinin bu tür yüzey suları ile temas yoluyla mevcut
olması mümkündür (Foladori vd., 2020). Ek olarak,
COVID-19’un neden olduğu olumsuz sağlık etkilerini kontrol etme çabası, su ekosistemi üzerinde de
önemli olumsuz etkilere sahip olabilmektedir.

COVID-19 hastalarında artışla birlikte çok sayıda
antiviral ilaç (remdesivir, ivermektin klorokin, hidroksiklorokin ve favipiravir) klinik olarak test edilmiştir. Bununla birlikte, bu kadar olağanüstü sayıda
COVID-19 hastasını tedavi etmek için kullanılan
antiviral ilaçların kuantumu hakkında herhangi bir
veri bulunmamaktadır (Irwin vd., 2016; Race vd.,
2020; Sanjuán vd., 2010; Duffy, 2018). Ayrıca, çalışmalar uygulanan ilaçların insan vücudunda tam
olarak metabolize edilmediğini ve dolayısıyla kalıntı
ürettiğini göstermektedir. İlaç kalıntısı ve metaboliti
kanalizasyon yoluyla çevreye boşaltılarak atıksu ve
ortam sularına ulaşmaktadır (Race vd., 2020; Funke vd., 2016; Khetan ve Collins, 2007). Şekil 4’te
antiviral ilaçların su döngüsüne giriş kaynakları
verilmiştir (Jain vd., 2013). Bu ilaçların hem sucul
organizmalar hem de insanlar üzerinde toksik etki
ve viral direnç oluşturma gibi zararlı etkileri bulunduğundan çevrede antiviral ilaçların oluşumu ve
akıbeti özel bir dikkat gerektirmektedir.

Şekil 2. Virüsün ve antiviral ilaçların çevredeki akışı (Ihsanullah vd., 2021;
Jain vd.,2013’den modifiye edilmiştir).
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Ayrıca, kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) (yüz
maskesi, eldivenler, önlükler, gözlükler, yüz siperi
vb.) artan kullanımı ve bunların çevreye kontrolsüz
bir şekilde atılması çevresel yük oluşturmaktadır
(Fadare ve Okoffo, 2020; Nghiem ve diğerleri, 2020;
Singh ve diğerleri, 2020). Sonuç olarak, virüsün ve
antiviral ilaçların çevresel etkileri üç ana grupta
açıklanabilir:
1) Su kaynaklarında virüsün ve antiviral ilaçların
varlığı üzerine endişeler
2) Atıksu arıtma tesislerine virüsün ve antiviral
ilaçların varlığı üzerine endişeler
3) Kullanılan kişisel koruma ürünlerinden (maske,
eldiven vb.) kaynaklanan atıkların geleceği üzerine
endişeler
1.Su kaynaklarında virüsün ve antiviral
ilaçların varlığı üzerine endişeler
Yaklaşık 1,5 yıldır mücadele etmeye çalıştığımız bu
sarsıcı pandemi sürecinde virüsün bulaşma yolları
da insanlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında gelmektedir. COVID-19 oldukça yeni bir hastalık olduğu için bu konudaki bilgilerimiz sürekli değişmekte ve güncellenmektedir.
İnsanların kafasında cevaplanmamış birçok soru
bulunmaktadır. Bu bölümde içme suyu ile ilgili sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına yer verilmiştir.
COVID-19 virüsü su yoluyla yayılmakta mıdır?
Musluk suyu içmek güvenli midir?
COVID-19 virüsü, su kaynaklı bir patojen değildir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre içme suyunda
kalıcılık mümkün olsa da mevcut kanıtlara göre su
kaynaklarına yönelik risk düşüktür. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yüzey veya yeraltı
su kaynaklarında tespit etmediklerini doğrulamıştır
(WHO). ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) belediye
su sistemlerinin kanunen SARS CoV-2 gibi virüsler
de dahil olmak üzere patojenleri yok etmesi veya
öldürmesi gerektiğinden, musluklardan su içmeye
devam edilmesinde bir sıkıntı olmadığını söylemektedir.
Peki virüsün inaktive edilmesi ve/veya yok
edilmesi için neler yapılması gerekmektedir?
Mevcut su arıtma sistemleri bu konuda yeterli
midir?
COVID-19 virüsü, kırılgan lipit hücre zarı ile çevrili
olan zarflı bir virüstür. Genel olarak, zarflı virüsler
çevrede daha az kararlıdır ve klor gibi oksidanlara
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karşı daha hassastır. Klor, lipid zarına nüfuz ettiğinde
virüsün inaktive olmasına neden olan iç proteinlerle
reaksiyona girer (Ye vd., 2016). COVID-19 virüsünün
suda veya kanalizasyonda canlılığını sürdürdüğüne
dair bugüne kadar herhangi bir kanıt bulunmamakla
birlikte, virüsün su yoluyla bulaştığı bilinen
zarfsız insan enterik virüslerinden (adenovirüsler,
norovirüs, rotavirüs ve hepatit A gibi) önemli ölçüde
daha hızlı inaktive olması muhtemeldir. Örneğin,
bir çalışma, bir insan koronavirüsünün klorsuz
musluk suyunda ve 20°C’de hastane atıksuyunda
sadece 2 gün hayatta kaldığını bulmuştur (Wang
vd., 2005). Diğer çalışmalar, insan koronavirüsleri
bulaşıcı gastroenterit koronavirüsü ve fare
hepatit virüsünün 23°C’de 2 gün ila 25°C’de 2
hafta arasında %99,9 ölüm gösterdiğini belirterek
bu görüşü desteklemektedir (Gundy vd., 2009;
Casanova vd., 2009; WHO, 2020).
Filtrasyon ve dezenfeksiyon kullanan geleneksel
merkezi su arıtma yöntemleri, SARS-CoV-2’yi
etkisiz hale getirmelidir. Isı, yüksek veya düşük
pH, güneş ışığı ve yaygın dezenfektanların (klor
gibi) hepsi virüsün inaktivasyonunu kolaylaştırır.
WHO’ya göre, su dağıtım sisteminin uç noktalarında
ölçülen 0,5 mg/L’lik bakiye klor varlığı tüm su
sistemlerinde garanti edilmelidir. Halk sağlığını
korumak için içme suyu sistemlerinde optimal
dozda kalan kloru korumak gereklidir. Kalan
klor seviyesi yönetmeliklerde belirtilenden daha
düşük bir konsantrasyondaysa, SARS-CoV-2
içme suyu dağıtım şebekesine girebilir. Arizona
Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya
göre, koronavirüslerin su arıtmaya karşı E. coli,
faj veya çocuk felci virüsü gibi arıtma performansı
değerlendirmeleri için yaygın olarak kullanılan diğer
mikroorganizmalardan daha dirençli olduğuna dair
bir bulgu yoktur. Laboratuvar ölçekli çalışmalardan
elde edilen sonuçlar, koronavirüslerin hayatta
kalmasının sıcaklığa da bağlı olduğunu ve düşük
sıcaklıklarda daha fazla hayatta kalmanın olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle, sıcak mevsimlerde
ham atıksularda ve yüzey sularında koronavirüsün
azalması beklenmektedir (URL-1)
Virüsün içme suyu kaynaklarından giderilmesi için
kullanılabilecek teknolojiler nelerdir?
Filtrasyon ve dezenfeksiyon dahil olmak üzere
geleneksel su arıtma yöntemlerinin SARSCoV-2’yi etkisiz hale getirmesi gerektiği
belirtilmektedir. Ayrıca, koronavirüsler büyük tek
sarmallı RNA genomlarına sahiptir ve bu nedenle
UV dezenfeksiyonuna çok daha duyarlıdır. Lipid
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zarflı CoV virüsleri genellikle klor, kloramin ve
klor dioksit gibi dezenfektanlara karşı daha
duyarlıdır. Koronavirüsün etkin inaktivasyonu,
sodyum hipoklorit (NaOCl) gibi dezenfektanlar
kullanılarak 1 dakikada gibi kısa bir sürede
sağlanabilir (La Rosa vd., 2020; WHO, 2020).
Dağıtım sistemi boyunca bir klor kalıntısı muhafaza
edilmelidir. Merkezi su arıtma ve güvenli borulu su
kaynaklarının mevcut olmadığı yerlerde, kaynatma
veya yüksek performanslı ultrafiltrasyon veya
nanofiltrasyon membran filtreler, güneş ışınımı
ve bulanık olmayan ortamlarda UV uygulaması ve
uygun dozda serbest klor dahil olmak üzere bir dizi
ev tipi su arıtma teknolojisi virüsleri gidermede
veya yok etmede etkilidir (WHO). Hatta içme suyu
bir yeraltı suyu kaynağından geldiğinde ve önceden
dezenfekte edilmeden dağıtıldığında, halihazırda
gerekli olan su kaynağı yapısı ve koruma önlemleri
tüm virüslerin suyu kirletmesini engeller (URL-2).
Yakın zamanda yapılan bir çalışma ile, güneş ışığı
UV dozu ile SARS-CoV-2 pozitif yüzdesi arasında
negatif bir korelasyon olduğunu bildirilmiştir (Tang
vd., 2021). SARS-CoV-2’nin suda deaktivasyonu
için etkili arıtma seçeneğini belirlemek için
oksidasyon ve virüsün fotokatalitik inaktivasyon
gibi diğer tekniklerin de araştırılması gerekir. Bir
filtreleme sistemi kullanılarak laboratuvar ölçeğinde
virüslerin temizlenebildiği kanıtlanmıştır. Su daha
önce üç viral patojeni ve model MS2 virüsünü
azaltmak için üç farklı koagülant (zirkonyum,
kitosan ve polialüminyum klorür) kullanılarak
pıhtılaştırılmıştır. Sonuçlar, virüslerin %99,9
oranında azaldığını göstermiştir (Christensen
ve Myremel, 2018; Carducci vd., 2020). Gundy
yaptığı araştırmada, filtrelenmiş musluk suyunda
koronavirüsün inaktivasyonunun filtrelenmemiş
musluk suyuna göre daha fazla olduğundan
bahsedilmiştir (Gundy vd. 2009).
Son yıllarda su arıtımında çeşitli yeni malzemelerin
uygulamalarında muazzam ilerlemelere tanık
olunmuştur (Naushad, 2014; Bakather vd.,
2017; Asmaly vd., 2015, Ihsanullah 2020).
Nanomalzemeler ve bunların kompozitleri,
SARS-CoV-2’nin suda yok edilmesi için etkili bir
yöntemin geliştirilmesinde kritik bir rol oynayabilir
(Ihsanullah 2020; Khan ve Malik, 2019; Ojha, 2020;
Hossain vd., 2014; Salleh vd., 2020). Membran
sistemlerindeki gelişmeler, virüslerin sudan
uzaklaştırılması için etkili bir yol sağlar (Fiksdal
ve Leiknes, 2006; Zodrow vd., 2009; Chaudhry
vd., 2015; Zheng vd., 2015; Al-Attabi vd., 2019).
Membran teknolojisi, içme suyu için geleneksel
bir dezenfeksiyon yöntemi olarak yaygın olarak

kullanılmaktadır (Bodzek vd, 2019; Lénès vd.,
2010). Bu yöntemde, uygun membran türlerinin
seçilmesinde virüslerin boyutu önemli bir rol oynar.
Koronavirüslerin her bir viryonu (parçacığı) (yani,
Nidovirales düzenindeki Coronaviridae ailesiyle
ilgili SARS-CoV-1 ve MERS-CoV) 80 nm ile 220 nm
arasında değişmektedir (Burrell vd., 2017; Lénès
vd., 2010). Son zamanlarda, Zhu ve ark. (2020),
SARS-CoV-2 virionunun çapının 60 nm ila 140 nm
arasında değiştiğini, 80 ila 140 nm arasında SARSCoV-1’inkine benzer olduğunu bildirmiştir (Race
vd., 2020; Ksiazek vd., 2003). Her bir SARS-CoV-2
virion ve membranın çapına göre, ultrafiltrasyon
(UF), nanofiltrasyon (NF) şiddetle tavsiye edilir.
Ters ozmoz (RO) membranları, SARS-CoV-2 ile
kontamine sudaki koronavirüsleri inaktive etmek
(veya reddetmek) için uygundur (Hai vd., 2018;
Lénès vd., 2010; Zhou vd., 2020).
Diğer bir soru ise pandemide kullanılan antiviral
ilaçların akıbetidir.
Antiviral ilaçların yeterli miktarda arıtılmayan
atıksular ile içme suyu kaynaklarına ulaşması
mümkündür. Bazı antiviraller (yüksek oranda)
biyoaktiftir, hedef olmayan organizmaları olumsuz
etkileyebilir ve su ortamlarında kalıcı olabilir
(Jain vd., 2013). Hem antiviral ilacın hem de
tedavi edilecek virüsün aynı su kütlesinde birlikte
bulunması durumunda direnç suşları geliştirilir.
Antiviraller ayrıca toksik olabilir ve modelleme
ve toksisite verileri alg, su piresi ve balık gibi
suda yaşayan organizmalara yönelik en tehlikeli
terapötik sınıflar arasında sekizinci sırada yer alır
(Sanderson vd., 2004). Bununla birlikte yeraltı
sularında da antiviral ilaçlar bulunabileceğinden,
yeraltı kaynaklarından elde edilen içme suları da
kirlenebilir. İçme suları için arıtma yöntemleri
geleneksel veya gelişmiş olabilir. Geleneksel
arıtma çoğunlukla küçük ve orta ölçekli tesislerde
uygulanır ve antiviraller gibi ortaya çıkan
kirleticileri uzaklaştırmak için daha az yeterlidirler.
Daha gelişmiş arıtma teknikleri arasında membran
filtrasyonu (yani ters ozmoz, nanofiltrasyon) ve
klorlama, ozonlama, UV vb. ile ek dezenfeksiyon yer
alır (Simazaki vd., 2015; Nannou vd., 2020)
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2. Atıksu arıtma tesislerine virüsün ve
antiviral ilaçların varlığı üzerine endişeler
Dünya çapında yaşanan son salgınlar göz önüne
alındığında, atıksu toplama ve arıtma sırasında
ortaya çıkan patojenlere maruz kalma riskine
ilişkin artan bir farkındalık vardır. Virüslerin ana
bulaşma yolu genellikle, insandan insana bulaşma
ve aerosol/damlacık yoluyla soluma, ayrıca el
kontaminasyonu olmaktadır. Bununla birlikte,
mevcut veriler, potansiyel bir epidemiyolojik
veri kaynağı ve halk sağlığı için bir risk faktörü
olarak atıksuyun rolünün daha iyi anlaşılmasına
ihtiyaç olduğunu göstermektedir (Lahrich vd.,
2021). Literatürde bulunan araştırmalar, atıksu
arıtma tesislerinde SARS-CoV-2’nin varlığını
doğrulamıştır.
Atıksudaki SARS-CoV-2 varlığı, bir topluluktaki
mevcut COVID-19 enfeksiyonlarının kapsamı
hakkında fikir vermektedir. Bu nedenle, atıksu
temelli epidemiyoloji ile belirli bir bölgedeki
semptomatik, asemptomatik ve presemptomatik
bireylerin sayısı tahmin edilebilir. Su ve atıksuların
izlenmesi, SARS-CoV-2’nin su kaynakları yoluyla
fark edilmeden yayılma olasılığını da sınırlar. Bu
nedenle, sucul kaynaklardaki SARS-CoV-2 varlığı,
bilimsel çalışmaların odaklandığı önemli bir konu
haline gelmiştir. SARS-CoV-2 varlığı atıksu ve
kanalizasyonlarda da farklı ülkelerden çeşitli
araştırmacılar tarafından rapor edilmiştir (Ahmed
vd., 2020a; Arora vd., 2020; Balboa vd., 2020;
Kocamemi vd., 2020a, 2020b; Kumar vd., 2020;
Medema vd., 2020; Randazzo vd., 2020a; La Rosa
vd., 2020).
Çalışmaların sonuçlarına göre beklenildiği gibi
Fransa, Türkiye ve ABD gibi yüksek COVID-19
vaka yüküne sahip ülkelerden daha yüksek
viral konsantrasyonlar elde edilmiştir. Buradan
hareketle, atıksu analizinin bölgesel düzeyde
epidemiyolojik vakaların doğru tahminlerini
sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. COVID-19
vakaları ile atıksulardaki SARS-CoV-2 varlığını
ilişkilendirmek, salgın yönetimi yaklaşımlarını daha
iyi anlamak-tasarlamak ve epidemiyolojik-dinamik
değerlendirmeleri ortaya koyma adına büyük önem
arz eder. Örneğin, İspanya’daki Valensiya metropol
bölgesindeki (~1.200.000 nüfuslu) atıksu arıtma
tesislerinde SARS-CoV-2 analizi, bölgede bildirilen
aktif vakalarla doğrudan bir korelasyon sağlamıştır
(Randazzo vd., 2020a). Ayrıca, Medema vd., (2020)
yürüttükleri çalışmada COVID-19 vakalarının sayısı
ile atıksuda bulunan SARS-CoV-2 RNA miktarı
arasında da korelasyon ortaya koymuşlardır.
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Wurtzer ark.’nın (2020), Paris’teki arıtma öncesi ve
arıtma sonrasında atıksularda SARS-CoV-2 RNA
tespit edilmiştir. Arıtma sonrasında atıksudaki viral
yükün, arıtma öncesindeki atıksuya kıyasla 100
kat daha düşük olduğu görülmüştür. Ancak yapılan
çalışmada, kullanılan atıksu arıtma proseslerinin
türü veya bu viral partiküllerin durumu hakkında
bilgi verilmemiştir. Arıtılmış atıksuda tespit
edilen viral RNA’nın, viral partikülün parçaları da
olabileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle bu bilgi,
atıksu arıtımı sırasında koronavirüslerin olası
giderimini anlamaya yardımcı olmak için yetersizdir.
Atıksudaki azalmanın iki ana nedeni olarak ise viral
adsorpsiyon ve inaktivasyon verilmiştir (Bibby vd.,
2015).
Peccia ve diğ. (2020) ise çalışmalarında New Haven,
Connecticut bölgesindeki salgının ilk haftalarında
birincil kanalizasyon çamurundaki SARS-CoV-2
RNA konsantrasyonlarının COVID-19 vakalarını ve
hastane başvurularını takip ettiğini göstermişlerdir.
Geleneksel atıksu inceleme yöntemlerinden
farklı olarak, atıksudan ziyade kanalizasyon
çamurunu izleyerek üretilen veri kümesini rapor
etmiş ve verilerinin epidemiyolojik göstergeler
üzerinde sağlayabileceği etki süresini çıkarmak
için istatistiksel analiz uygulamışlardır. Sonuçları,
atıksu arıtma tesisi çamurlarını izlemenin de
COVID-19’un yayılmasını izlemede güçlü bir araç
olabileceğine dair etkili kanıtlar sunmuştur (Larsen
ve Wigginton, 2020). İsveç Kraliyet Teknoloji
Enstitüsü’nde (KTH) Water Centre bünyesinde
Stocholm ve Uppsala gibi nüfüs yoğunluğu yüksek
olan şehirlerdeki atıksularda kesintisiz devam eden
SARS-CoV-2 izlemesi yapılarak pandminin gidişatı
ve erken uyarı sistemi üzerinde çalışılmaktadır
(Malmberg vd., 2021, Székely ve Mohamed, 2021).
Atıksu arıtma tesislerindeki bu erken SARS-CoV-2
tespiti, COVID-19’un nüfus içinde geniş ve sessizce
yayıldığı fikrini de desteklemektedir. Atıksu temelli
izleme ile 2.000.000 kişilik bir popülasyonda tek bir
enfekte birey bile tespit edilebilir (Hata ve Honda,
2020). Bu nedenle, küresel pandemi/salgın analizi
ve önlenmesi için temel bir araç haline gelebilme
potansiyeli taşımaktadır. Buna ek olarak, yakın
tarihli bilimsel araştırmalar, koronavirüsün su
yoluyla bulaşma riskinin olduğunu göstermektedir.
Bu tür çalışmalar, atıksu yolu da dahil olmak
üzere çeşitli çevresel maruziyetler yoluyla yayılma
hakkında daha fazla bilgi edinilmesi gerekliliğine
yol açmıştır. Bunun nedeni, atıksuyun patojen
bulaşmasının ana kaynağı olarak bilinmesi ve
patojenle kirlenmiş suyun dikkatli bir şekilde
arıtılması gerektiğidir. Uygun arıtma olmadan
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atıksuyun deşarjı halkı enfeksiyona maruz
bırakacağından, yeterli sanitasyon ve su arıtma
tesislerine sahip olmayan alanlarda bu tür bir
bulaşma olasılığı büyük bir endişe kaynağı
olabilmektedir (Kataki vd., 2021). SARS-CoV’nin
hastane atıksularında ve evsel atıksularda 14
güne kadar hayatta kaldığı belirtilmiştir (Wang
vd., 2005). Koronavirüslerin inaktivasyonu büyük
ölçüde sıcaklığa, organik maddeye ve diğer bakteri
türlerinin varlığına bağlıdır. Koronavirüs atıksuda
hızla azaldığı literatürde belirtilmektedir (Kataki
vd., 2021).
Atıksu arıtma seviyesi, genellikle düzenleyici
kurumlar tarafından belirlenen çıkış suyu standa
mektedir. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ABD
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) veya

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (OSHA) tarafından
COVID-19’a özgü ek önlemler önerilmemektedir.
Buna rağmen ek bir önlem olarak, atıksu arıtma
tesislerine deşarjdan önce SARS-CoV-2 gibi viral
patojenlerin oluşturduğu riski daha da azaltmak
için son bir dezenfeksiyon adımı (genellikle üçüncül
arıtma olarak adlandırılmaktadır) eklenmesi
düşünülebilir (Lahrich vd., 2021). Merkezi bir
arıtma sisteminin yokluğunda, güneş ışınımı, UV
ışınımı ve uygun dozda serbest klor kaynakları
veya perasetik asit, performik asit, sodyum
dikloro izosiyanürat gibi bazı umut verici çevre
dostu virüsidal seçeneklerin kullanılması, atıksu
iletimi yoluyla olası herhangi bir kontaminasyonla
mücadelede etkili görünmektedir (Kataki vd.,
2021). Şekil 3’te atıksu arıtma stratejileri ve
oluşabilecek endişeler özetlenmiştir.

Şekil 3. COVID-19 sırasında atıksu arıtma stratejileri ve oluşabilecek endişeler (Kataki vd., 2021).

COVID-19 ile mücadele kapsamında dünya
çapında aşı çalışmaları sürerken, aynı zamanda
araştırmacılar, COVID-19’un neden olduğu ölüm
oranını en aza indirmek için potansiyel antiviral
ilaçları da araştırmaktadırlar. Bu kapsamda,
tedavi için ivermectin ve hydroxyl-chloroquine
gibi antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçların
vücuda alımından hemen sonra, antiviral ilaçlar
glukuronidasyon, sülfoksidasyon, dimetilamin
N-demetilasyon ve sülfat konjugasyonu gibi
bir dizi biyotransformasyona uğramakta ve son
olarak aktif olanlar da dahil bir şekilde, çoğunlukla
idrarda olmak üzere insan vücudundan daha
büyük ölçüde metabolitler olarak atılmaktadır.

Bu nedenle, ilaç kalıntıları ve metabolitleri sürekli
olarak hastane ve evsel atıksu yoluyla atıksu arıtma
tesislerine (AAT’lere) taşınabilmekte ve bunların
kalıntıların tespit edilmesinde ek zorluklar ortaya
çıkarabilmektedir. Bu tür ilaç kalıntılarını gidermek
için özel olarak tasarlanmadığından özellikle
pandemiler sırasında AAT’ler, yüzey sularında
önemli bir antiviral ve metabolit kaynağı haline
gelmektedir (Kumar vd., 2021).
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3. Kullanılan kişisel koruma ürünlerinden
kaynaklanan atıkların geleceği üzerine
endişeler
Pandemi süresince yoğun kullanılan maske, eldiven
gibi tek kullanımlık hijyen ürünleri şehirlerin her
yerine çöp olarak atılmaktadır. Sonuçlar, COVID-19
salgınının hem özel hem de kamu hastanelerinde
ortalama %102,2 oranında artan bir atık üretimine
yol açtığını göstermiştir. Ayrıca, incelenen
hastanelerdeki bulaşıcı atık oranı, COVID-19
pandemisi öncesine göre ortalama %121 artmıştır
(Kalantary vd., 2021). Sahilde karaya vuran yüz
maskelerinin fotoğraflarını paylaşan Morris,
paylaşımına ‘Bu bir sonraki sorunumuz!’ başlığını
atmıştır (Şekil 4) (Kalina ve Tilley, 2020).

Geçmişte ve günümüzde hem insan yapımı hem
de doğal afetlere verdiğimiz yanıtlar, önemli
bir atık kaynağı olmuştur ve Haiti’de kasırga
sonrası dağılan su şişelerinden, Bangladeş’te
bir mülteci kampında dışarıdaki karton ambalaj
atıkları yığınlarına kadar onlarca yıldır benzer
görüntüler üretmektedir. Sürdürülebilirlik ve sıfır
atık yolunda ilerlemeye devam etmek için yeniden
başlat düğmesine basmak giderek zorlaşmaktadır.
Bu değişimlerin, pandemi sonrası büyüyen
öngörülemeyen sonuçları olabilecektir. Örneğin,
Kuzey Amerika ve Avrupa’da karantina sürecinde,
ev tuvaletlerine kalın, kumaş benzeri ıslak mendil
atan tüketicilerde çarpıcı bir artışa meydana
gelmiştir. Bu ürünler, bu yeni malzemenin hacmi
ve miktarı için tasarlanmayan kanalizasyon
sistemleri için ciddi sorunlara neden olmakta ve
belediyelere ilave yük getirmektedir.

Şekil 4. Ben Morris’in Soko Adaları’ndaki paylaştığı bir plajdaki maske fotoğrafları (URL-3; Kalina ve Tilley, 2020)
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Çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve yönetim stratejilerinin tasarımı, planlama ve politika geliştirme
için bulaşıcı atık üretim hızıyla ilgili sahaya özgü
veriler önemlidir (UNEP, 2020). Salgınla ilk yüzleşen
Çin hükümeti hızla yeni sığınma hastaneleri kurmuş,
Wuhan’da COVID-19 hastaları için toplam yatak sayısı yaklaşık 30.000’e ulaşarak zirveye çıkmıştır. Salgın öncesinde, Wuhan’ın günlük atık üretimi 45 ton
iken, salgın sırasında bu sayı günde 247 tona yükselmiştir- yaklaşık altı katına- (Tang, 2020). Fransa,
Hollanda ve İtalya gibi bazı Avrupa ülkelerinde de
tıbbi atık artışı yaşanmıştır. SUEZ firmasının verdiği
bilgilere göre, Fransa’da en çok etkilenen bölgelerde
%40-50’lik bir artış görülmüş ve Hollanda’daki tesislerde miktarlar %30 ila %50 artmıştır. Buna karşılık,
endüstri kaynaklarına göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde pandemi sırasında tıbbi kurumlarda bulunan
büyük miktarda kişisel koruyucu donanım (KKD)
tıbbi atık olarak yönetilmemiş, bu yüzden tıbbi atık
üretiminde bir yükselme görülmemiştir (Wei ve Manyu, 2020). İran’da COVID-19 salgını döneminden bu
yana tek kullanımlık maske ve eldiven gibi KKD’lerin
üretim oranları benzer şekilde artmıştır: Yüz maskesi (55 kat), eldiven (2,5 kat), yüz siperi (1000 kat),
tıbbi önlük (860 kat) (Torkashvand vd., 2021). Bununla birlikte, belediye katı atık yönetimi hizmetleri,
salgın öncesi ve salgın sırasında hizmetlerinin sıklığı
ve faaliyet düzeyi açısından herhangi bir farklılık olmazken çalışanlarını hastalıktan korumak için KKD
ile donatmıştır. Türkiye’de ise maske atığı miktarı
günlük 200 tonu bulmaktadır (Akarsu vd., 2021). Üç
şehirde yapılan çalışmada beklenenden fazla maske
tespit edilmiştir. Her şehirde ortalama 182 maske/
km2 bulunmuştur. Uzun yıllar sürecek olan salgının
çevresel açıdan başarılı bir şekilde yürütülmesi için
bu üç ilde günde 300 ton, Türkiye’de ise bir ay boyunca 60.000 ton miktarında atılan yüz maskesinin
doğru yönetilmesi gerekmektedir (Akarsu vd., 2021).
Sahadan gelen bilgilerle beraber ortaya çıkan tabloda Şekil 5, pandemi sırasında tıbbi atık arıtma arzı
ve talebinin eşleşmesini göstermektedir. Beklenen
atık miktarı, bu sistemler normal işletme sırasında
üretilen atık miktarları için tasarlandığından, mevcut kapasiteyi çok aşmaktadır. Bastırma önlemleri
tek başına yeterli değilse, yeni tesisler inşa edilebilir
veya kapasiteyi artırmak için mobil üniteler kullanılabilir (Rhee, 2020). Bu genişletilmiş kapasitenin
bastırılmış eğrinin zirvesiyle buluştuğu ve patojenle
kontamine olmuş atıklardan kaynaklanan tehlikelerin yönetilmesi sağlandığında bir ‘Sıkışma Noktası’
meydana gelir. Pandemi etkileri azaldıktan sonra ise
bu arıtma kapasitesinin fazlası da yerinde kalacaktır.
Bu arıtma tesislerinin ısı geri kazanımlı yakma fırınları olması ve belediye katı atıkları için yeniden kullanılması da olası değildir (Klemeš vd., 2020).

Şekil 5. COVID-19 pandemik tıbbi atık eğrisini düzleştirmek (Klemeš vd., 2020)

Salgın sürecinde atık yönetimini zorlaştıran hususlar;
• COVID-19’un yayılmasına bağlı olarak atık
miktarının ve kalitesinin değişmesi
• Salgın sırasında, yüz maskeleri gibi tek kullanımlık ürünlerin kullanımının artması ve bu
ürünlerin belediye atık bileşiminde büyümesine ve plajlarda gözlenen çöp atıklarına yol
açması
• Vatandaşlar tarafından internet alışverişi ve
paketli gıda maddelerinin tüketiminin artması
ile belediye katı atıklarındaki inorganik madde
hacminin artması
• COVID-19 ile ilgili ne tür KKD’lerin tıbbi atık
olarak düzenlenmesi gerektiğini belirlemek
için ulusal/uluslararası bir standart olmaması
Tıbbi atık yönetimi unsurları, atık ayrımı, depolama,
nakliye, dezenfeksiyon ve nihai bertarafı içermektedir. Son aşama olan tıbbi atık bertarafı, karbon monoksit, kükürt dioksit, nitrojen oksitler, florür, çeşitli
metaller ve bunların bileşikleri, dioksinler ve diğer
uçucu organik bileşikler dahil olmak üzere tehlikeli
gazların bir karışımını üretmektedir. Bunların arasında egzoz gazlarındaki cıva sadece atmosferi kirletmekle kalmaz, aynı zamanda hava akımı ile suya ve
toprağa girerek su kaynaklarını bozar ve bitki büyümesini engeller (Song vd., 2021). Yüz maskeleri gibi
organik polimer ürünler doğaya atıldığında, güneş
radyasyonu veya yağmur gibi çevresel faktörlere
maruz kalma sonucu makroplastik veya mikroplastik
olarak parçalanır (Gregory ve Andrady, 2003). Günlük kullandığımız plastik ürünlerin doğada yok olması onlarca, yüzlerce yıl almaktadır (Moore, 2008).
Düzgün yönetilmezse, plastik atıklar uzun mesafeler
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kat edebilir ve karasal ortamlarda, kıyı şeritlerinde
ve açık okyanuslarda büyük miktarlarda birikebilir
(Akarsu vd., 2021).
Sonuçlar, protokollerin ve genel eğitimlerin varlığı
sayesinde atık yönetimi personelinin sağlığı ve güvenliği gibi bölümlerde durumun tatmin edici olduğunu gösterse de koronavirüs salgını öncesine göre
atık yönetim planlarında pek bir değişiklik olmadığını ortaya koymuştur. (Torkashvand vd., 2021). Dr.
Özlem Ak’ın TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Ekim
2020 sayısında yayınlanan makalesinde belirttiği
gibi var olan, pandemi sırasında daha da büyüyen ve
yıllarca sürecek olan plastik kirliliğinin önüne geçmemiz gerekmektedir (Ak, 2020). 31 Mart 2020’de
The Guardian gazetesi, “Normal döneme dönemeyiz:
Koronavirüs dünyayı nasıl değiştirecek?” başlıklı bir
makale yayınlamıştır. Yazar Peter C. Baker (2020)
makalesinde, salgının dünyayı yeniden şekillendirmek için bir fırsat olabileceğini düşünmektedir.
Bu değişim ya yapısal eşitsizlikle mücadele ederek
olumlu yönde olacak ya da mevcut adaletsizlikleri
şiddetlendirerek olumsuz olarak devam edecektir.
Atık yönetimi açısından bakılırsa, normale dönmek
bir hedef olmamalıdır. Çünkü son yıllarda bazı sanayileşmiş ülkelerdeki önemli ilerlemeye rağmen, küresel olarak atık yönetimi sektörü sistemik eşitsizlikler
barındırmaktadır (Baker, 2020). Bununla birlikte, bu
konuda yapılan tartışmaların, diğer disiplinlerde de
daha yüksek bir farkındalığı teşvik edeceğini, ilgili
sektörler arasında disiplinler arası iletişimi ve koordinasyonu arttıracağını ve araştırmacılar olarak ele
almamız gereken göze çarpan araştırma boşluklarına ışık tutacağını umuyoruz (Klemeš vd., 2020).
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rof. Dr. İbrahim Demir 1959 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. Lisans ve Yüksek Lisans çalışmalarını sırasıyla İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve
Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Doktora eğitimini
ise Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarına iki yıl boyunca Rutgers Üniversitesi’nde ziyaretçi
araştırmacı olarak devam etmiştir. İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 1996 yılında Yardımcı Doçent,
2007 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Çevre Mühendisliği Bölümü’ndeki görevleri ve akademik çalışmalarının yanı sıra İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire
Başkanı, İTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü, İTÜ Deprem Mühendisliği ve Afet
Yönetim Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı olarak birçok
idari görevde bulunmuştur. Farklı kurumlar tarafından desteklenen çok sayıda araştırma ve uygulama
projesinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak
görev almıştır. 2020 yılından bu yana ise İTÜ Genel
Sekreterlik görevini yürütmekte idi.
İbrahim Hoca’mız idari ve diğer görevlerinin yanı sıra,
özellikle İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde oldukça
sevilen ve saygı duyulan bir hocamız olmuştur.
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İbrahim Hoca’mız katı atık konusunu herkese sevdiren hocamız olarak bölümümüzün sembol isimlerinden birisi idi. Kendisi güler yüzü, samimiyeti, hoşgörüsü, bilgi ve tecrübesi ile birçok öğrencimizin bu
konuya yönelmesine vesile olmuş ve birçok uzman
yetiştirmiştir.
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümümüzün bulunduğu
konuma gelmesinde çok önemli katkıları olmuştur.
Kendisi çok değerli bir bilim insanıdır. Bunun yanı
sıra, koşulsuz bir şekilde her zaman herkese gösterdiği yardım ve desteklerinden dolayı, değerli hocamız
herkesin “İbrahim Abi” si olmuştur.
İbrahim Hoca’mız 6 Mayıs 2021 günü maalesef zamansız bir şekilde aramızdan ayrılışı ile hepimizi
derinden üzmüştür. Yardımseverliği, bilgi birikimi,
tecrübesi ve hepsinden değerlisi, “iyi insanlığı” ile
hepimize ve tüm öğrencilerine örnek olmuştur. Yerinin doldurulamayacağı aşikardır. Her zaman güler
yüzü, samimiyeti ve sonsuz hoşgörüsü ile hatırlanacak ve hiç unutulmayacaktır.
İTÜ’de uzun yıllar üniversitemizde ve çok sayıda
öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan değerli
hocamıza, “İbrahim Abi” mize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve İTÜ Ailemize başsağlığı dileriz.
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI
MUSTAFA VARANK’IN
MEM-TEK ZİYARETİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Ayazağa Yerleşkemize ziyaret gerçekleştirerek üniversitemizde yürütülen çalışmalar hakkında
bilgi aldı. MEM-TEK Merkez Müdürümüz ve Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu makamında ziyaret eden Varank; burada Rektör Yardımcılarımız
Prof. Dr. Bülent İnanç, Prof. Dr. Hüseyin Kızıl, Prof.
Dr. Şule Itır Satoğlu ve Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
ile de bir araya geldi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
İTÜ’deki Araştırma ve Uygulama Merkezlerine
ziyaretler gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında, üniversitemiz Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri
Fakültesi bünyesinde dizaynı ve inşaatı yapılan
Türkiye’nin ilk büyük ölçekli kavitasyon tünelinde
(İTÜ KAT) incelemelerde bulunup, Ata Nutku Gemi
Model Deney Laboratuvarı, Uydu Haberleşme ve
Uzaktan Algılama Uygulama Araştırma Merkezi
(UHUZAM), Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi (ITUARC), Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi
(MEM-TEK) ile Nano Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ITUNANO) yapılan çalışmalar
hakkında kendisine detaylı bilgiler verildi.

versitemizde su ve atıksu arıtımı uygulamalarında
membran üretimi, modül geliştirilmesi ve proses
iyileştirilmesi konularında araştırmalar yapan
Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi (MEM-TEK) ziyaretinde
ilk yerli MBR modülünü, üretilen membranları ve
yapılan çalışmalarımızı inceledi. Bakan Varank’a,
Ar-Ge merkezimizin kurulduğu günden bugüne
dek yaptığı çalışmalar, aldığı ödül ve patentler
hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle
elle basınçlandırılan membran filtrasyon modülü
bakanımızın oldukça ilgisini çekmiş ve üretiminin
devamı konusunda desteklerini belirtmişlerdir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üni-
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Prof. Dr. İsmail Koyuncu merkezimizde deniz suyunu arıtan filtreler başta olmak üzere atıksuyu
geri kazandıran filtrelerle ilgili çok sayıda yerli ve
milli teknolojilerin üretildiği çalışmalar yürütüldüğünü, İTÜ nün bir Ar-Ge üniversitesi olduğunu ve
araştırmanın bizim olmazsa olmaz olduğunu belirtmiş, önümüzdeki dönemde de teknik üniversite
olarak ülkemizin Ar-Ge ekosistemine değer katmaya devam edileceğini dile getirmiştir.
Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTÜ’nün Ar-Ge faaliyetlerine gelecek dönemde daha fazla vakit ve imkân ayırması için Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı olarak üniversiteyle yakın
iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini
dile getirmiştir.
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DOÇ. DR. VAHİD VATANPOUR
ARAŞTIRMACI OLARAK MEM-TEK’DE

Doç. Dr. Vahid Vatanpour, 1983 yılında İran’ın Sarein şehrinde doğdu. 2005 yılında İran’ın Tebriz şehrinde
bulunan Tebriz Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduktan hemen sonra İran’ın Kermanşah şehrinde bulunan Razi Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladı ve 2012 yılında başarıyla tamamladı. Doktorasını tamamladıktan sonra Tahran’daki Kharazmi Üniversitesi’nde su ve atıksuların membran
prosesleri kullanılarak arıtılması, polimer ve nanomalzemelerin sentezlenmesi ve sentezlenen malzemeler
ile membran üretiminin yapılması konularında çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Vahid Vatanpour, İran’da
kimya alanında önde gelen bilim adamlarından biri olarak biliniyor. Doç. Dr. Vahid Vatanpour’un Konferans
bildirilerinde ve dergilerde yer alan 120’den fazla makalesi bulunmaktadır.
Doç. Dr. Vahid Vatanpour, İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Membran Teknolojileri (MEM-TEK) Araştırma
Merkezi’nde araştırma yapmak üzere Şubat 2021’de İstanbul’a gelmiştir. MEM-TEK araştırma ekibimiz ile
7 farklı araştırma projesini eş zamanlı gerçekleştiren hocamız oluşturulan çalışma grupları ile membran
üretimi, karakterizasyonu ve üretilen membranların uygulamaları konularında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Hocamız bilgi ve birikimi ile araştırma ekibimize destek olmakta, yapılan çalışmalar ise literatüre yeni bilgiler kazandıracaktır.

Prof. Dr. OBID TURSUNOV’ UN
MEM-TEK ZİYARETİ
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers (TIIAME) Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Obid TURSUNOV 7 Nisan 2021 tarihinde MEM-TEK’i ziyaret etmiştir. Ziyareti esnasında
ilk olarak İTÜ Rektörü ve MEM-TEK müdürümüz
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU ile olası iş birlikleri üzerine toplantı yapmıştır. Daha sonra komitesinde
bulunduğu ve 14-16 Ekim 2021 tarihlerinde Özbekistan’ın Taşkent şehrinde gerçekleştirilecek
olan “2nd International Conference on Energetics,
Civil and Agricultural Engineering 2021 (ICECAE
2021)” konferansının tanıtımını yapmak üzere ilgili bölümlerdeki öğretim üyeleri ile görüşmeler
yapmıştır. Son olarak MEM-TEK’i gezerek yapılan
çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulmuş ve çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiler almıştır.
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EELISA EKİBİNİN
MEM-TEK ZİYARETİ

EELISA Başkanı Dale A. Martin ve EELISA Yönetici Müdürü Sofia Costa d’Aguiar üniversitemizi ziyaret ettiler. İTÜ EELISA Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Daha sonra üniversitemizdeki
araştırma merkezlerini gezen yetkililer MEM-TEK’e gerçekleştirdikleri ziyarette araştırma merkezimizin
çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. Ardından laboratuvarlarımızı gezen ekip cihazlar,
üretilen membranlar ve maskeler hakkında bilgilendirildiler.
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TAMAMLANAN
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
TEZLERİMİZ

MEM-TEK’te yüksek lisans çalışmalarını yürüten
Oğuz Orhun TEBER, Prof. Dr. İsmail KOYUNCU danışmanlığında yürüttüğü çalışmasını 30 Haziran
2021 tarihinde savunarak yüksek lisans eğitim
derecesini başarıyla tamamlamıştır. “Fabrication
and characterization of Polysulfone Hollow Fiber
Membranes as an Artificial Lung” başlıklı tezi, İTÜ
MEM-TEK’te yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
Membranların sağlık alanında kullanımı özellikle
yapay organlar açısından önemli bir noktaya gelmiştir. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu
yenidoğan, pediatri ve erişkinlerde kalp ve akciğer hastalıklarında solunum desteği olarak kullanılmaktadır. İçi boşluklu fiber membranlar bu
medikal cihazlarında önemli bir konuma sahiptir.
Günümüzde ticari olarak kullanılan hidrofobik içi
boş fiber membranlara alternatif olarak polisülfon
içi boş fiber membranlarının (PSf-HFM) kullanılıp
kullanılamayacağı üzerine çalışılmıştır. Tez kapsamında PSf-HFM üretmek, karakterize etmek ve
oksijen (O2) ve karbondioksit (CO2) transferini
araştırılmıştır. Üretilen membranları karşılaştırmak için ticari bir oksijenatör kullanılmıştır. İçi
boşluklu fiber membranlar prototip modüller haline getirilerek toplam kütle transfer katsayısı ve
sıvı faz bireysel kütle transferi ve membran kütle
transferi katsayıları belirlenmiştir.

MEM-TEK’te yüksek lisans çalışmalarını yürüten
Gizem TUNCAY, Prof. Dr. İsmail KOYUNCU danışmanlığında yürüttüğü “Yüksek Performanslı Güçlendirilmiş Poliviniliden Florür İçi Boşluklu Fiber
Membranların Üretimi ve MBR Uygulaması” başlıklı tezini 13 Temmuz 2021 tarihinde savunarak
yüksek lisansını başarıyla tamamlamıştır.
Yüksek geçirgenliğe sahip içi boşluklu fiber membranlar düşük mekanik dayanıklılık göstermektedir.
Bu dezavantaj, membranın işletim esnasında kolayca zarar görmesine ve bakım maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. Bu sorunu çözmek için
içi boşluklu fiber membranlara bir kumaş veya
tübülar bir örgü destek tabakası kullanılarak güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Güçlendirilmiş içi
boşluklu fiber membranlar, su, atıksu, endüstriyel
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atıksuların arıtımında ve membran biyoreaktör
sistemlerinde mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon
membranı olarak kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında yüksek geçirgenlik ve mekanik dayanıklılığa
sahip güçlendirilmiş içi boşluklu fiber membranlar
üretilmiştir. Üretim için iki farklı moleküler ağırlığa
sahip poliviliniden florür (PVDF) polimeri kullanılmıştır. Üretilen membranların karakterizasyonları
yapılmış ve filtrasyon performansları incelenmiştir. Üretilen membranlar modül haline getirilerek
membran biyoreaktör (MBR) sistemine konulmuş
ve tıkanma performansları incelenmiştir.

MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Araştırma Görevlisi Mehmet Emin PAŞAOĞLU, Prof.
Dr. İsmail KOYUNCU danışmanlığında yürüttüğü
çalışmalarını 2 Şubat 2021 tarihinde savunarak
doktorasını başarıyla tamamlamış ve Dr ünvanını
almıştır.
Dr. Mehmet Emin PAŞAOĞLU’nun “Fabrication
of Thin Film Nanocomposite Pressure Retarded
Osmosis (PRO) Membranes Using Cellulose Nanocrystal (CNC) and Evaluation of Performances
in the Processes” başlıklı tezi, İTÜ MEM-TEK’te
yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında tamamlanmıştır.
Tez kapsamında güçlendirilmiş basınç geciktirmeli osmoz (BGO) membranlarının geliştirilmesi
üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmış ve basınç
geciktirmeli osmoz prosesleri için mükemmel bir
mekanik mukavemet gösteren aynı zamanda hem
yüksek su geçirgenliğine sahip hem de solventler
için mükemmel seçiciliğe sahip yeni nanofiber
destekli ince film nanokompozit (İFN) membranlar
üretilmiştir. Arayüzey polimerizasyon reaksiyonları, destek tabaka üzerinde çok ince poliamid seçici tabaka oluşturmak için kullanılmış ve bir dizi
destek tabakasını imal etmek için elektrospinning
işlemi kullanılmıştır. Öncelikle, BGO membranları
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imal etmek için destek katmanı olarak düz plaka
elektrospun poliakrilonitril (PAN) nanolifleri kullanma potansiyelini araştırılmıştır. Ardından kristal
nanoselüloz (CNC) içeren beş farklı destek tabakası başarıyla üretilmiştir. CNC’nin PAN polimerine eklenmesi sonucunda, BGO uygulamalarında
ana problem olan destek katmanlarının mekanik
gücünü artırdığı görülmüştür. Düz plaka İFN BGO
membranların üretiminden sonra modül paketleme yoğunluğunu artırabilmek için iyileştirmeler
yapılmıştır. Bu noktada, BGO uygulamaları için tubuler şeklindeki membranları imal etmek için yeni
bir teknik kullanılmıştır. Üretilen tübüler membranlarla düz plaka membran karşılaştırıldığında ise
tübüler membranların daha yüksek ters tuz akısına
sahip oldukları gözlenmiştir. Bu tez çalışmasında
geliştirilen membranın performansı, daha önce
literatürde yayınlanan tüm BGO membranlardan
daha iyi performans göstermiştir.

MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten ve
aynı zamanda İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde
Araştırma Görevlisi olarak görev alan Onur IŞIK,
merhum Prof. Dr. İbrahim DEMİR danışmanlığında
ve Doç. Dr. Hale ÖZGÜN eş danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını “Dynamic Membranes in Aerobic Membrane Bioreactor Systems for Municipal
Wastewater Treatment” başlığıyla 8 Haziran 2021
yılında savunarak doktorasını başarıyla tamamlamıştır.
Bu tez çalışmasının temel amacı, içi boşluklu fiberlerin destek tabakası olarak kulllanıldığı havalı
dinamik membran bioreaktör (DMBR) sistemleri
ile evsel atıksuların arıtılmasının incelenmesidir.
Bunun için tez içerisinde 5 bölüm yer almaktadır.
Birinci kısımda ticari ultrafiltrasyon (UF) içi boşluklu fiber membran ile polyester malzemeden
üretilen membran kıyaslanmıştır. Aynı reaktörde
iki membranda orta kuvvetteki evsel atıksu karakterizasyonuna sahip sentetik olarak hazırlanan
atıksu ile beslenmiştir. Bu sistem sonunda trans-
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membran basıncının (TMB) dinamik membranda
daha fazla olduğu gözlenmiştir. 2. kısımda destek
malzemesinin dinamik membran bioreaktörünün
üzerindeki etkisini anlamak için hem polyesterden
hem de cam elyaftan üretilen membranlar incelenmiştir. Cam elyaf malzemenin TMB değerinin
polyester malzemeye kıyasla daha yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. Bunun sebebinin ise polyester
malzeme üzerinde oluşan kek tabakasının, cam
elyaf malzemeye kıyasla homojen bir şekilde
dağıldığı görülmüştür.
3. Kısımda gerçek evsel
atıksuyun havalı DMBR
ile arıtılmasında polyester malzemeden yapılmış hollow fiber destek
tabakasının kullanıldığı
DM’nın arıtma ve filtrasyon performansları
değerlendirilmiştir. 4.
kısımda, farklı çamur
konsantrasyonlarında
işletilen DMBR’ların biyolojik arıtma verimi ve filtrasyon performansları kıyaslanmıştır. 5. aşamada,
DM oluşumu için polyester malzemeden yapılmış
hollow fiber destek tabakası kullanılmış ve gerçek
evsel atıksuların havalı DMBR ile arıtılmasında
mikrokirletici ve ağır metal giderim verimleri ticari
bir UF hollow fiber membran ile kıyaslanmıştır.
MEM-TEK ve İTÜ Geoteknik Laboratuvarlarında
disiplinlerarası bir doktora çalışması yürüten Dr.
Ümit Karadoğan, 11 Ocak 2021’de pandemi koşulları gereği çevrimiçi bir ortamda tezini savunarak
doktorasını başarıyla tamamlamıştır. Dr. Öğr. Üyesi
Berrak Teymür danışmanlığında yürüttüğü “Haliç
Dip Tarama Çamuru Ve Maden Atığının Geotekstil
Tüp Ile Susuzlaştırılması Ve Geoteknik Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı tezi kapsamında iki atık malzemenin hem laboratuvar hem
pilot ölçekte susuzlaştırılması ve sızıntı suyunun

karakterizasyonunu araştırmıştır.
Ülkemizde deniz ve nehirlerin kirliliğinin azaltılması için tarama yapılarak çıkarılan çamur bertaraf
için karada depolanmakta ya da çoğu kez tarama
alanından uzağa fakat yine denize boşaltılmaktadır. Bu da deniz ekosistemine büyük zarar vermektedir. Bu çalışmada, İstanbul Haliç’ten alınan
dip tarama çamuru ve İstanbul Kemerburgaz’da
bulunan agrega madeninden alınan maden atığının geotekstil ve poliakrilamid kullanılarak
susuzlaştırılması
ve
yeniden
kullanılması
incelenmiştir. Bu kapsamda 11 anyonik ve
2 katyonik olmak üzere
toplam 13 farklı moleküler ağırlığa sahip poliakrilamid ve susuzlaştırma uygulamalarında
kullanılan bir geotekstil
kullanılmıştır. Flokülasyon deneyleri için Jar
Test ve zeta potansiyel analizi yapılmıştır. İTÜ Geoteknik Laboratuvarlarında da alzemelerin endeks
özellikleri bulunmuştur. Burada elek, hidrometre
analizi, Atterberg kıvam limitleri deneyi ve piknometre deneyi yapılmıştır. Seçilen poliakrilamid ve
geotekstil malzemenin birlikte çalışma uygunluğunun araştırılması için laboratuvar ölçekte Hızlı
Susuzlaştırma Testi (Rapid Dewatering Test, RDT)
uygulanmıştır. Daha sonra üç boyutlu susuzlaştırma deneyi olan yastık tipi geotekstil bohça kullanılarak poliakrilamid katkılı ve katkısız olarak
hazırlanan karışımlarla Geotekstil Tüp Susuzlaştırma Testi (Geotextile tube Dewatering Test, GDT)
yapılmıştır. Sonuçlara göre filtrasyon verimliliği ise
%49’dan %90.5’e kadar yükselmiştir. Elde edilen
çamurun da Karayolları Teknik şartnamesi ile karşılaştırıldığında karayollarında dolgu malzemesi
olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır.
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Konferans eş başkanlığını Prof. Dr. Gökşen ÇAPAR ve Prof.
Dr. İsmail KOYUNCU’nun yapacağı uluslararası IWARR
2021 Konferansı 5-8 Eylül 2021 tarihlerinde çevrimiçi
olarak düzenlenecektir. İTÜ MEM-TEK ve Ankara Üniversitesi Su Enstitüsü’nün işbirliği ile organize edilecek olan
konferansın ana teması ‘Kaynak Geri Kazanımı’ olarak belirlenmiştir. 300’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilmesi
planlanan konferansta aşağıdaki başlıklarda sözlü sunuşlar gerçekleştirilecektir:

• Geri kazanım teknolojileri

• Sudan kaynak geri kazanımı

• İdari yönetim ve yönetmelikler

• Ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik
• Kaynak yönetimi

Vizyonumuz
Su ve atıksu uygulamalarında membran üretimi,
modül imalatı ve proses geliştirilmesi üzerine
dünya çapında lider bir araştırma merkezi haline
gelmektir.

Misyonumuz
Araştırma ve Geliştirme: MEM-TEK mevcut
teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolojiler
üretmek amacıyla araştırmalar yapacaktır.
Sanayiye destek: MEM-TEK sanayinin bütün
alanlarına membran teknolojileri üzerine
ihtiyaç duydukları teknik bilgi birikimini ve
altyapıyı sağlayacaktır.
Araştırmacıların ve bilim insanlarının
yetiştirilmesi: En son teknolojiler
araştırmacılara sunulacaktır.

Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran
Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi
(MEM-TEK) İleri Teknolojiler Merkezi, 34469
Maslak/İstanbul
Telefon: +90 (212) 285-3473
Fax: +90 (212) 285-6667
E-posta: memtek@itu.edu.tr
www.memtek.org

