Su Yönetimi Enstitüsü’ne TÜBİTAK’tan
1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Desteği

İpek Atıksuyundan
İlaç Hammaddesi Yapacaklar
Üniversitemiz Su Yönetimi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Gökşen Çapar
tarafından TÜBİTAK’ın 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı kapsamında açılan “SU0105-Membran Hibrit Prosesler ile Su,
Hammadde ve Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Geri Kazanımı” başlıklı
çağrıya sunulan “Tekstil Endüstrisi-İpek İpliği İşleme Atıksularından
Membran Hibrit Prosesler ile Serisin Proteini Geri Kazanımı ve Prototip
Serisin Üretimi” başlıklı proje, iki aşamalı değerlendirme sonucunda SU0105
çağrısı altında desteklenmeye uygun bulunan tek proje oldu.

Ü

niversitemiz tarafından
sunulan proje, iki
aşamalı değerlendirme
sürecinde birinci
aşamayı geçen
18 proje
önerisi
arasından
kabul edildi.
Prototip
Ürün
Geliştirilmesi
Amaçlanıyor
Proje, ülkemiz için
önemli bir sanayi dalı
olan tekstil endüstrisinin
ipek işleme sektöründe
ortaya çıkan atıksulardan
değerli bir proteini
membran teknolojisi ile
geri kazanmayı ve geri
kazanılan proteinle prototip
bir ürün geliştirmeyi
amaçlıyor. Geri kazanılacak
ürün, ilaç, kozmetik,
biyomedikal, gıda ve tekstil
endüstrilerinde hammadde
olarak kullanılma
potansiyeline sahip.
“Çöpe Atılıyor”
Doç. Dr. Gökşen Çapar,
projeyle ilgili olarak şunları
söyledi:
“İpek böceğinin
kozasını ördüğü sırada
salgıladığı ve ipek
iplikçiklerinin birbirine
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yapışmasını sağlayan
serisin proteini, tekstil
sektöründe iplik boyama
öncesinde iplikten
sökülmekte ve
atıksularla
birlikte
atılmaktadır.
Ülkemizde
yıllık
yaklaşık 12
ton serisin geri
kazanım potansiyeli
mevcuttur. Serisin ilaç,
biyomedikal, kozmetik
ve tekstil endüstrileri için
faydalı ve ekonomik değere
sahip bir protein olmasına
rağmen ülkemizde
değerlendirilememektedir.
“Ekonomik Kayıplara
Neden Oluyor”
Serisinin ticari değeri,
kullanım amacına ve
saflığına bağlı olarak
değişmektedir. Örneğin,
serisinin fiyatı kozmetik
ürünlerde 40-120 Avro/
kg, sertifikalı ürünlerde
80-250 Avro/kg iken,
hücre kültürü çalışmalarına
uygun kalitede serisinin
fiyatı ise 60-70 Avro/g’dır.
Şu anda atıksularla birlikte
atılan bu protein hem
çevre kirliliğine hem de
ekonomik kayıplara neden

olmaktadır.
“Etanol Geri
Kazanımı Sağlanacak”
Proje kapsamında, iki
tip atıksudan (koza pişirme
ve serisin sökme atıksuları)
serisin geri kazanımı için
en uygun membran hibrit
proseslerin ve işletme
koşullarının laboratuvar
ölçekli çalışmalarla
belirlenmesi; ayırma ve
saflaştırma için belirlenen
en uygun polimerik ve
seramik membranların
pilot ölçekli denemelerle
test edilmesi ve prototip
serisin üretilmesi
hedeflenmektedir.
Ayrıca, membran hibrit
prosesler sonrasında, suda
çözünmüş olan serisini
katı halde elde etmek
için uygulanan etanol
ile çökeltme işleminde

ortaya çıkan etanol/su/
serisin karışımından
pervaporasyon ayırma
prosesi ile etanol geri
kazanımı sağlanacaktır.
“Pazar Olanakları
Yaratılacak”
Prototip serisin için
pazar olanakları yaratılması
amacıyla, serisinin iki
sektörde (tekstil ve
kozmetik) hammadde
olarak kullanılması
denenecektir. Serisin ve
etanol geri kazanımı için
geliştirilen membran
hibrit proseslerin maliyeti
hesaplanacak, ekonomik
fizibilite çalışması
yapılacaktır. İpek işleme
atıksularının arıtılması
ve alıcı ortam deşarj
limitlerinin sağlanması
da projenin hedefleri
arasındadır.

ARAŞTIRMA-ETKİNLİKLER

Şeker Çocuklar
Üniversitemizde Buluştu
Proje, Ankara
Üniversitesi Su
Yönetimi Enstitüsü
Müdür Yardımcısı Doç.
Dr. Gökşen Çapar’ın
yöneticiliğinde şu ekiple
yörütülecek:
Araştırmacılar:
Prof. Dr. Ayla Çalımlı,
Prof. Dr. Zeki Aktaş, Prof.
Dr. Pervin Aniş, Dr. Carla
A. M. Portugal.
Danışmanlar:
Prof. Dr. Kang Li,
Prof. Dr. Joao G. Crespo,
Doç. Dr. Derya İmer, Prof.
Dr. Dinçer Topacık.
Disiplinlerarası Bir
Proje
Proje tamamen
disiplinlerarası yaklaşımla,
uluslararası danışman
ve araştırmacı katılımı
ile yürütülecektir. Orta
ölçekli olarak sunulan
projenin süresi 36 aydır.
Proje ekibinde çevre
mühendisliği, kimya
mühendisliği, tekstil
mühendisliği ve kimya bilim
dallarından araştırmacılar
görev alacaktır. Ankara
Üniversitesi liderliğinde
yürütülecek projede, Uludağ
Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi,
Imperial College London
(İngiltere) ve Universidade
Nova de Lisboa’dan
(Portekiz) bilim insanları ile
işbirliği yapılacaktır. Ayrıca,
ülkemizdeki ipek sektörü
sanayi temsilcilerinden
de destek alınacaktır.
Projenin, endüstriyel su
yönetiminin en önemli
unsurlarından olan kirlilik
önleme ve kaynak geri
kazanımı konusunda
ülkemizde bir başarı
hikayesine dönüşeceği
düşünülmektedir.”

H

er yıl 14 Kasım’da etkinlikler gerçekleştirilen “Dünya diyabet günü”
çerçevesinde 14 Kasım 2014’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından “Şeker çocuk ve gençlerle sohbet toplantısı”
düzenlendi. Toplantıda Prof. Dr. Merih Berberoğlu tarafından yapılan açılış
konuşması ve diyabet andı okutulmasından sonra Tip 1 Diyabet ile ilgili bilgiler
paylaşıldı. Hipoglisemi ve diyabette yeniliklerle ilgili sohbet edildi. Sağlık ekibi
ile şeker çocuk-gençler arasında çok olumlu fikir alışverişi olmasının yanı sıra
ailelerin de yanında birbirleri ile kaynaştığı görüldü. Toplantıda ayrıca beslenme ve
karbonhidrat sayımı ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve sağlıklı beslenmeden söz edildi.
Öğle yemeği ve toplu fotoğraf çekimi sonrası toplantı sona erdi.
Toplantı, şeker çocuk, şeker gençler ve ebeveynler tarafından başarılı ve yararlı
bulundu; ilerideki yıllarda da toplantının tekrarlanması istendi.

Tolga Beyenir’in “Hayalet
Bisikleti” Üniversitemizde

Ü

niversitemiz öğrencisi Tolga Beyenir ve üç arkadaşı bisikletlerine atlayıp bayram
tatilinde Eskişehir’den İznik yollarına düşmüştü. Dönüşte İznik-Ankara yolunun 7.
kilometresinde, emniyet şeridinde ve tüm güvenlik önlemlerini almış şekilde ilerlerken,
son sürat gelen bir araç aralarına daldı. Sonuç, Tolga Beyenir olay yerinde hayatını
kaybetti; diğer iki arkadaşı da yaralandı.
Katil hız kesmeden olay yerinden kaçtı. Yakalandığında ehliyetinin olmadığı
anlaşıldı. Tutuklanıp mahkemeye çıkarıldığında aldığı ceza ise sadece 5 yıl 8 ay hapis
ve bir miktar para cezası oldu.
Tolga Beyenir’in anısını yaşatmak isteyen arkadaşları, Üniversitemiz Çevre
Planlama ve Geliştirme Koordinatörü Doç. Dr. F. Duygu Özel Demiralp’in
önderliğinde, bisikletini beyaza boyayarak Tandoğan Yerleşkemizin Nilüfer Havuzları
bölgesine yerleştirdiler.
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