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İçindekiler  

1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 
Sanayileşme, kontrolsüz nüfus artışı, yeşil alanların azalması ve şehirleşme gibi 

etkiler sonucu artan karbon salınımının etkilerini azaltma amacı ile bu projede kendi 
kendini temizleyen titanyum dioksit (TiO2) fotokatalitik yüzeylere sahip malzemeler 
üretilmiştir. Projede karbon salınımının benzerlik gösterdiği madde olan metilen mavisi 
kirletici olarak kullanılmıştır. Malzeme yüzeylerindeki fotokatalitik etkiyi doğrulamak 
için UV lamba içeren kapalı bir kabin tasarlanmıştır. Yüzeyi TiO2 ile kaplanmış ve 
kaplanmamış numunelerin (cam veya seramik) yüzeylerine metilen mavisi damlatılarak 
kirletme işlemi yapılmıştır. Bütün numuneler tasarlanan kabin içerisinde farklı UV 
ışıma sürelerine maruz bırakılarak zamana bağlı yüzeylerindeki temizlenme davranışı 
incelenmiş ve fotoğrafları çekilerek doğrulanmıştır. 

 
2. Problem/Sorun 

Günümüzde küresel ısınmayla beraber özellikle yakıta dayalı taşıtların varlığı, 
fabrika sayısının artması gibi nedenlerden dolayı çok ciddi CO gibi zararlı salınımlar 
olmaktadır. Büyük metropollerde yüksek katlı binalarda bu zararlı kirleticilerin dış 
cephe yüzeylerine tutunmasıyla yarattığı kirlilik hem görsel olarak hem de tam yanma 
olmamış zararlı organiklerin var olmasına sebep olmaktadır. Bu kirleticilerin temizliği 
için insan sağlığına zararlı olan kimyasallar kullanılmakta ve temizlik görevlisi kişiler 
içinde iş sağlığı ve güvenliği problemi oluşmaktadır. Bu nedenle yenilikçi (inovatif) ve 
çevre dostu sürdürülebilir temizleme teknolojilerine ihtiyaç vardır. 

 
 

3. Çözüm 
Çevre zararlısı organik kirleticilerin temizlenmesinde son yıllarda fotokatalitik 

özellik gösteren, zararsız insan ve doğa dostu bir malzeme olan, yarı iletken karakter 
gösteren TiO2 nanotozları, sahip olduğu yüksek yüzey alanından dolayı gerek UV, 
gerekse güneş ışığı altında ( %10’a kadar) toz ya da kaplama formunda  çalışılmaya 
başlanmıştır. Özellikle toplum sağlığını (astım, alerji vs.) olumsuz etkileyen egzoz 
dumanı, fabrika bacalarından çıkan zararlı gazlar, hava da bulunan zararlı partiküller 
güneş ışığında çok çok düşük seviyelerde bozunma göstermektedir (Berto,2017). Gerek 
bozunan gerekse bozunmayan bu organiklerde bulunan CO ve (OH)– gibi zararlı 
organiklerin, CO2 ve H2O moleküllerine dönüştürülmesi oldukça önemlidir (Şekil:1). 

TiO2 bu dönüşüm reaksiyonlarını hızlandırıcı etkiye sahip olduğundan dolayı  
bu projede nano boyutlu TiO2 tozu belirtilen problemleri ortamdan kaldırmak için cam 
ve seramiklerin yüzeylerine kaplanarak bu organik malzemelerin fotokatalitik bir ışıma 
altında bozunma davranışları incelenmiştir. Bu akıllı yüzey kaplaması ile yukarıda 
belirtildiği gibi toplumda ortaya çıkacak hem iş gücü kayıpları, hem de sağlık giderleri 
minimize hale getirilmiş olacaktır. 
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4. Yöntem: 
              Şekil 2’de verilen akış diyagramında nanoboyutlu TiO2 tozu etil alkol ortamında 
yaklaşık 2 saat değirmende karıştırılmıştır. Elde edilen kararlı solusyon püskürtme tabancası 
(Şekil 3) ile numune yüzeyine kaplanmıştır. Kurutma sonrasında 1000°C’nin altında 
fırnlanmıştır. Sonrasında numune yüzeyine seyreltilmiş metilen mavisi damlatılarak 
kirletilmiştir. Daha sonra tozun  ve kaplaman fotokatalitik etki gösterip göstermediği Şekil 4’de 
verilen UV lamba bulunan kapalı kabinde farklı ışıma sürelerinde (0-120 dk arası) teste tabi 
tutulmuştur. 

 
                                                                            
                                                                           
                                                                              
                                                                                      
 
                                                                           
 

 
 
                                                                             
                                           
                                                                               
 
 
                                                                          
                                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                    

Şekil 2: Üretime yönelik akış diyagramı 

Şekil 1: TiO2 fotokataliz prensibini gösteren şematik diyagram (Ahmed vd,2011) 

TiO2 

Alkol + TiO2 
(Öğütme ve homojenizasyon) 

 

Kararlı TiO2 kaplama solüsyonu 
eldesi 

 

Püskürtme ile kaplama 
(10x10 kaplama numunesi) 

Kurutma 

Metilen mavisi ile kirletme 
 

Kaplanmış ve kaplanmamış 
yüzeylerin fotokatalitik testleri 

(UV kabinde) 
 

Isıl işlem 
(Fırınlama) <1100 °C 
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Şekil 3. Kaplama için kullanılan püskürtme tabancası 
 
        Şekil 4’de yapılan ön çalışmalar verilmiştir. Şekil 4a’da ise fotokatalitik test için 
kullanılan UV kabin verilmiştir. Şekil 4b’de ise metilen mavisi ve metilen mavisi içeren 
TiO2 solusyonu verilmiştir. Görüldüğü üzere sadece metilen mavisi kullanıldığında 
yaklaşık 120 dakika sonunda herhangi bir temizleme olmamış ancak metilen mavisi 
içeren toza bakıldığında bu süre sonunda maviden beyaza geçiş olmuştur. Benzer 
şekilde Şekil 4c’de ise seramik yüzeyine metilen mavisi damlatılmış kaplama olmayan 
yüzeyde temizleme yokken kaplanmış örnekte yüzey temizlenmiştir. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4. UV kabin, solusyon ve seramik yüzey için fotokatalitik test örnekleri 

  

Şekil 4a: UV Kabin Şekil 4b: Metilen mavisi içeren TiO2 solusyonu 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Küreselleşmeye bağlı olarak daha önceki kısımlarda da verilen hem sanayi, hem 

de araçlardan ortaya çıkan zararlı partikül ve gazların yüzeylere tutunma kabiliyeti 
oldukça yüksek olup bunların çevre dostu ve zaman tasarrufunu sağlayacak malzemeler 
kullanılarak temizlenmesi oldukça önemlidir. Mevcut sistemlerde genellikle zararlı 
kimyasallar (deterjan vs.) kullanılmaktadır. Bu kimyasallar hem çok pahalı olup hem de 
insan sağlığı üzerine alerji, buharlaşmadan kaynaklı solunum ve sindirim problemlerine 
neden olmaktadır. 

 Bu sorunları ortadan kaldırmak için ise çok ciddi paralar harcanarak tedavi 
yöntemleri uygulanmaktadır. Bu projede ise kendi kendini temizleme kabiliyetine sahip 
yüzeyler üretilerek belirtilen problemler ortadan kaldırılacaktır. Bunun için çevre ve 
insan dostu biyolojik olarak atıl davranış gösteren fotokatalitik aktiviteye sahip TiO2 

tozu kullanılacaktır. 
 

6. Uygulanabilirlik 
Daha önceki kısımlarda verilen problemleri ortadan kaldırmak için kullanılan 

zararlı kimyasalların arkasında çok pahalı ham madde ve Ar-Ge yatırımları 
bulunmaktadır. Ancak bu projede yüzeylere kaplanacak olan TiO2 tozu, kimyasallara 
göre çok daha ucuz, zararsız ve kolay uygulanabilirdir.  

TiO2 yüzeyi elde etmek için oldukça basit ve ucuz bir yöntem olan hava basınçlı 
püskürtme yöntemi kullanılarak günlük hayatımızda en yaygın kullanılan cam ve 
seramik yüzeyler kaplanacaktır. Dolayısı ile günümüzde inşaat sektöründe en yaygın 
kullanılan bu iki malzeme, fonksiyonel hale getirilmesi durumunda ticari bir ürünün ilk 
adımları atılmış olacaktır. 

 Bu proje de Samsun Teknopark bünyesinde kurulmuş Mertech İleri Teknoloji 
Malzemeleri Anonim Şirketi de benzer konuları yıllardır çalıştığından bu iş fikrini 
hayata geçirmek için destek vereceklerini belirtmişler ve ticari bir ürüne dönüştürme 
yolunda daha sonraki dönemlerde de çalışmayı teklif etmişlerdir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

a) Malzeme ve Maliyet Tablosu: 

Sarf malzeme gideri (TiO2 tozu, etanol, vs.): 2000 TL 

Hizmet alımı (Kaplama ve fotokatalitik 
testler): 

Mertech AŞ. ekibimize fırsat vererek bütün 
çalışmaları kendimiz yapmak koşuluyla %50 

indirim sağlayarak  projede yukarıda 
belirttiğimiz toz hazırlama, kaplama ve testler 

konusunda anlaşılmıştır (2000 tl). 

Toplam: 4000 TL 

Tablo 1:Malzeme ve Maliyet Tablosu 
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                 Verilen maliyet minimum olup beklenmeyen %25’lik giderler olması durumunda 
yaklaşık   6000 tl civarında bu proje de prototip ürünler geliştirilebilir. (Tablo 1.)  

b) İş- zaman tablosu: 

AYLAR KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART 

Litaretür taraması     X          X       

Veri toplanması     X         X           X   

Materyallerin temini         X          X   

Deney çalışması(testler)            X         X        X 

Proje raporu yazımı            X          X        X 

Tablo 2: İş- Zaman Tablosu 
 
Piyasada temizlik amaçlı kullanılan kimyasallar minimum 50 tl civarı olup 

kullanılan TiO2’in fiyatı düşük olduğundan ve kaplamada yüzey alanı çok yüksek 
olduğu için eser miktarda kullanılmasından dolayı tercih edilebilir (örneğin; 1m2 bir 
yüzey için yaklaşık maliyet 1 tl civarıdır). 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Dış cephe kaplama şirketleri, boya şirketleri, inşaat sektörü, cam sektörü ve 
otomotiv sektörü uygun hedef kitlesidir. 

9. Riskler 

Her nanopartikülde olduğu gibi TiO2 insan dostu bir malzeme olmasına rağmen 
aşırı miktarda kaplama yaparken tozuma yapabilmektedir. Gerekli önlemler alınmazsa 
(kapalı kabinde kaplama, maske, bone ve tulum kullanımı gibi) risk oluşturmaktadır.  

Her malzemenin olduğu gibi bu fotokatalitik malzemenin de bir servis ömrü 
vardır. Özellikle zamana bağlı olarak yüzey üzerinde belirtilen kirleticilerin çok yoğun 
bir şekilde yüzeye toplanması zamanla aktif yüzeyin performansını azaltabilir. Bunun 
için belli periyotlarda yeniden yüzeye kaplama yapılması B planı olarak uygun 
olacaktır. 
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10. Proje Ekibi 
 
Takım Lideri: İrem Çakır 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Projeyle veya 
problemle 

ilgili tecrübesi 

İREM ÇAKIR Takım lideri olarak takım içindeki 
koordinasyonu sağlamak. 

Samsun Bahçeşehir 
Koleji Anadolu 
Lisesi/9.sınıf 

Deney 
aşamasında 
görev aldı. 

EDA NİSAN 
KONCA 

Literatür taraması yapmak ve proje 
yazımında görev almak. 

Samsun Bahçeşehir 
Koleji Fen ve Teknoloji 

Lisesi/9.sınıf 

Deney 
aşamasında 
görev aldı. 

ANIL GÖKHAN 
AYHAN 

Kurum görüşmelerini koordine 
etmek. 

Samsun Bahçeşehir 
Koleji Fen ve Teknoloji 

Lisesi/Hazırlık Sınıfı 

Deney 
aşamasında 
görev aldı. 

 
FATİH ARDA 

YÜKSEL 
 

Deney malzemelerinin teminini 
sağlamak. 

Samsun Bahçeşehir 
Koleji Anadolu 
Lisesi/9.sınıf 

Deney 
aşamasında 
görev aldı. 

BARAN 
GEDİKLİ 

Uygulanacak testler ile ilgili 
hazırlık süreçlerini yönetmek. 

Samsun Bahçeşehir 
Koleji Anadolu 
Lisesi/9.sınıf 

Deney 
aşamasında 
görev aldı. 
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