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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  Fosil yakıtların oluşumunun uzun zaman alması ve çevreye verdiği zararlardan dolayı yenilenebilir 

enerji kaynaklarına olan talep artmaktadır. Fosil kaynaklar tükendiğinde hala var olan enerji 

ihtiyacımızı karşılayabilmek için enerji verimi en yüksek olan ve çevre kirliliğine sebep olmayan 

hidrojen enerjisini kullanmak en mantıklı yoldur. Hidrojen, enerji kaynağı olarak kullanıldığında 

atmosfere sadece su ve su buharı verilir. Hidrojen, birçok farklı yolla üretilebilmektedir. Ancak 

önemli olan çevreye zarar vermeden enerji üretmektir. 

Bu çalışmada ise suyun parçalanmasıyla hidrojen elde edilmiştir. Suyun parçalanarak H2 ve O2’ye 

ayrılması fotosentezin ilk aşamasını taklit etmesinden dolayı yapay fotosentez olarak 

adlandırılmaktadır. Yapay fotosentez çalışmalarında TiO2 kimyasal ve optik özelliklerinden dolayı 

en yaygın kullanılan yarı iletkenlerden biridir. Önceden yapılan araştırmalarda kullanılan nano 

tozların sıvı içerisinden ayrıştırılmasının ve tekrar kullanılmasının zorluğundan dolayı daha büyük 

boyutlardaki TiO2 katalizörler üzerine çalışılmıştır. Böylece hem verim bakımından, hem maliyet 

bakımından hem de insan sağlığı bakımından daha iyi bir katalizör elde edilmiştir. Bu katalizörler; 
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cam kürelerin kaplanması, alüminaların kaplanması ve titanya plakaların oluşturulması olmak üzere 

üç farklı şekilde elde edilmiştir. Oluşturulan katalizörler, hazırlanan deney düzeneğine konulmuş ve 

gaz kromotografi cihazında hidrojen ölçümleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda üretilen en verimli 

katalizör olan titanya plakaların birim zamandaki hidrojen üretimleri nano tozlara göre daha az 

çıkmıştır. Ancak titanya plakaların ortamdan ayrıştırılarak tekrar kullanılması ile aradaki farkı 3-4 

seferde kapattığı görülmüştür. Ayrıca, oluşturulan katalizörler ile herkesin evinde kolayca 

kullanabileceği basit bir sistem kurulabilir. Üretilen hidrojen ile evin enerji ihtiyacı karşılanabilecek 

ve oluşan oksijen ile de hava kirlilik seviyesinin düşürülmesi sağlanacaktır. İşlem bittiğinde ise basit 

bir süzme yöntemiyle ortamdan ayrıştırılarak tekrar kullanılabilecektir. 

2. Problem/Sorun: 

 Projemiz suyu fotokatalitik reaksiyonlar ile parçalayarak çevreye zarar vermeden oksijen 

yenilenebilir bir enerji kaynağı olan hidrojen üretmektir. Daha önceki çalışmalarda kullanılan nano 

boyutlardaki katalizörler sudan ayrıştırılamamakta ve tekrar kullanılamamaktadır. Çalışma 

kapsamında nano boyuttaki katalizörler yerine daha büyük boyutlardaki katalizörlerin hidrojen 

üretimleri incelenerek daha verimli ve kullanımı kolay bir katalizör geliştirilmiştir. Bu esnada 

kararlı ve korozyona dayanıklı bir element olan titanyumdan katalizörler elde edilmiştir. 

 Fosil Yakıtlar ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

İnsanın günlük yaşamındaki en önemli ihtiyacı enerjidir. Bu enerjiyi yeterli düzeyde ve çevreye 

zarar vermeyecek şekilde elde edebilmek, toplumların en önemli sorunudur. Enerji eldesinde fosil 

yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar olmak üzere iki seçenek vardır (Geller, 2003). 

Fosil kökenli yakıtlar, elde edilmesinin kolay ve ucuz olması sebebiyle yaygın olarak kullanılmış 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha üstün bir konuma gelmiştir. Bu yakıtların elde 

edilmesi kolay olduğu halde çevreye verdiği zararlar göz ardı edilemez. 

Yapılan araştırmalara göre fosil yakıt kaynakları azalmaktadır ve dünyanın artan enerji ihtiyacına 

karşılık verememektedir. Fosil yakıtların yanmasıyla C02, NO2, NO3 ve SO2 gibi gazlar 

atmosfere verilir. Atmosferde miktarı artan bu gazlar, yeryüzünün sıcaklığının artmasına, iklim 

dengelerinin bozulmasına ve asit yağmurlarına neden olmaktadır. 

         Dünyadaki enerji tüketimi, fosil yakıtların oluşumundan 300 bin kat daha hızlıdır. Yani, bir 

günde tüketilen fosil yakıt bin yılda oluşmaktadır. Bu da gösteriyor ki fosil yakıtları sonsuza kadar 

kullanmamız imkansızdır. Fosil yakıtlar tükendiğinde hala enerji üretebiliyor olmamız için 

yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yapılan çalışmaların arttırılması büyük önem taşımaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtlara göre daha avantajlı olmasının sebepleri sınırsız, 

çevreye daha az zararlı ve güvenli olmalarıdır (Çukurçayır vd.,2008). 

Gelecek yıllarda dünya nüfusu artışı ile beraber enerji kullanım miktarının %50-60 oranında 

artacağı öngörülmektedir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2016 yılında yapılan 

araştırmaya göre fosil yakıt kaynakları azalmaktadır ve dünyanın artan enerji ihtiyacına karşılık 

verememektedir. Araştırmaya göre, kömürün 114 yıl, doğalgazın 53 yıl ve petrolün 51 yıl ömrü 
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kalmıştır (ETKB, 2016). Buna ilişkin görsel Şekil 1’de verilmiştir.

 
  

Küresel ısınma atmosferde normal seviyede bulunan CO2, CH4, N2O, CFC, O3 ve CO’nun insan 

faktörleri ile artması sonucunda iklim dengesinin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulması da yüzey 

sıcaklıklarının insan faaliyetlerine zarar verecek ölçüde artmasına sebep olmaktadır. Bu duruma 

neden olan öncül gaz CO2’dir. Gaz salınımını düşürmek için temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının geliştirilmesi ve daha yaygın kullanılması üzerinde durulmaktadır. Böylece, başta 

CO2 olmak üzere atmosfere zararlı gazların salınımını önlemek amaçlanmıştır (Türkeş vd., 2000). 

Bu anormal CO2 seviyesini düşürebilmek için özellikle son dönemlerde yapılan çalışmalar 

artmıştır. CO2 miktarı değişimleri Tablo 1’de verilmiştir (TÜİK, 2016). 

 

 
Tablo 1. 1990-2016 yıllarında CO2 emisyonu (TÜİK, 2016). 

 

Hidrojen 

Güneş’in %73’ünü hidrojen, %25’ini helyum, geri kalan kısmını ise diğer elementler meydana 

getirir. Güneş’teki çekirdek tepkimelerinde hidrojen helyuma dönüşür ve bu sırada enerji üretilir. 

Bu da demek oluyor ki Güneş’in temel yakıtı hidrojendir ve güneş var oldukça hidrojen enerjisi de 

var olacaktır. Güneş var olduğu süre boyunca insanlık da var olacağına göre hidrojen yenilenebilir 

enerji kaynakları sınıfına girer (Önal vd., 2010). 

Hidrojen, birim kütle başına düşen enerji miktarına göre tüm yakıtlar arasında en yüksek enerjiye 

sahip gazdır. 1 kg hidrojenin sahip olduğu enerji 2,1 kg doğalgaz veya 2,8 kg petrolün sahip 

olduğu enerjiye eşdeğerdir (Önal vd., 2010). 20. yy. enerji taşıyıcısı olarak elektriği gösteren bilim 

insanları, 21. yy. enerji taşıyıcısı olarak hidrojeni işaret etmektedir. Hidrojen gazı doğada serbest 

halde bulunmadığı için kullanılabilmesi için ilk olarak bu gazın açığa çıkarılması gerekir. Hidrojen 

gazının açığa çıkarılmasında fosil yakıtlar kullanılabildiği gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve su 

da kullanılabilir (Çukurçayır vd.,2008). 
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Hidrojen üretme teknolojileri: fosil yakıtlar, kimyasal yöntemler, fotobiyolojik yöntem, güneş 

enerjisi ve suyun elektrolizi olarak sıralanabilir (İder, 2003). Hidrojenin hangi yöntemle elde 

edildiğine bağlı olarak çevre dostu olup olmadığı belirlenir. Bu da demek oluyor ki hidrojenin fosil 

yakıtlardan elde edilmesi çevre dostu değildir, tersine küresel ısınmayı tetikleyici etki 

yapmaktadır. Çevre kirliliğini önlemek için kullanılabilecek en uygun yöntem güneş kaynaklı 

hidrojen üretmektir (Çukurçayır vd., 2008). Hidrojen üretiminin en basit yolu suyun elektroliz ile 

bileşenlerine ayrılmasıdır. Buna rağmen su iyi bir iletken olmadığından aşırı gerilim maliyeti 

arttırır. İletkenliği arttırmak için kullanılan KOH ve NaOH ise suyun saflığını bozar, su tekrar 

kullanılamaz. Bu nedenle verimli bir yöntem değildir. 

Ülkemizde, hidrojenin Karadeniz’deki dip sularımızda bulunan H2S rezervlerinden elde edilmesi 

planlanmaktadır. Bu yöntemle hidrojen üretmek her ne kadar verimli gibi görünse de H2S’in 

toksik olması ve kokusunun ağır olması nedeniyle bu yöntemin uygulanması şimdilik sıkıntı 

yaratacaktır (Önal vd., 2010). 

Hidrojen enerjisi cep telefonları, laptoplar ve yakıt pillerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca düşük  

gaz salınımı ve yüksek verimi sebebiyle ulaşım sektöründe de sıklıkla tercih edilmektedir.  

Hidrojen enerjisi ve elektrik enerjisi birbirine rahatlıkla dönüşebilir.Bu da onun tüm sektörlerde 

kullanılabilecek kritik bir enerji haline getirmektedir. 

Canlılığın varlığı boyunca sınırsız bir kaynak olacak olan ve güneşten elde edilen hidrojen enerjisi; 

depolanabilir, taşınabilir ve her alanda kullanılabilir olmasının yanında çevre kirliliğine sebep 

olmaması bakımından elverişlidir. Çünkü hidrojenin yanmasıyla atmosfere sadece su ve su buharı 

verilir (Çukurçayır vd.,2008). Hidrojenin en verimli şekilde üretilmesi adına yapılan çalışmalar 

gün geçtikçe artmaktadır. 

Doğal ve Yapay Fotosentez 

Fotosentez, bitkilerin ve diğer bazı organizmaların ışık enerjisini, daha sonra organizmaların 

aktivitesinde kullanmak üzere kimyasal enerjiye dönüştürdüğü bir süreçtir. Bu kimyasal enerji, 

karbon-dioksit ve sudan sentezlenen şeker gibi karbonhidrat moleküllerinden elde edilir (Bryant 

vd., 2006). Böylece fotosentez, inorganik maddeden organik madde sentezleme süreci olarak 

tanımlanabilir. 

Bitkilerin güneş ışınlarını yakalayıp kullanmasıyla CO2 ve H2O, organik bileşiklere ve O2’ye 

dönüşür. Böylece hem küresel CO2 miktarı azalır hem de glikoz gibi organik bileşikler elde edilir. 

Işığa bağımlı fotosentez denklemi şöyledir:

 
  

Atmosferdeki CO2 miktarının azaltılması ve her geçen gün artan enerji ihtiyacının karşılanması 

için güneş enerjisinin kullanılması çalışmaları son yıllarda hız kazanmış ve yapay fotosentez 

çalışmalarının önemi artmıştır. Yapay fotosentez sürecinde amaç yeşil bitkilerin ve diğer 

fotosentetik organizmaların güneş ışınlarını yüksek enerjili hale getirmesinde kullandıkları 

yetenekleri taklit etmektir (Meyer, 1989). Bu süreçte de doğal fotosentezde olduğu gibi ilk 

aşamada suyun parçalanmasıyla serbest radikaller ve H2 oluşur. İkinci aşamada ise oluşan 

radikaller ve H2 ile suda çözünmüş halde veya gaz fazında bulunan CO2 tepkimeye girerek 

genellikle tek karbonlu CO, CH4, HCOOH, HCOH ve CH3OH gibi bileşikler oluşur (Yurtsever 

vd., 2014). 

Proje kapsamında organik bileşik üretmenin enerjiye bir katkısı olmadığından yapay fotosentez ile 

oksijen ve hidrojen üretilmesi üzerinde durulmuştur. Bunun için de yapay fotosentez 

reaksiyonlarının yalnızca ilk aşamasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle ortama CO2 

verilmez böylece yalnızca hidrojen ve oksijen elde edilmiş olur. Bu sayede günümüzün en önemli 
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sorunu olan çevreye zarar vermeden enerji üretmek, yapay fotosentez yoluyla verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

Katalizör ve Fotokatalizörler 

Yapay fotosentez işleminde sıklıkla katalizörler kullanılır. Katalizörler, bir tepkimenin hızını 

arttıran fakat kendisi tüketilmeyen maddelerdir (Shriver vd., 1999). Katalizörler, tepkime sırasında 

fiziksel yapılarını korumasa bile kimyasal yapılarını korurlar ve çok sayıda çevrim geçirmesine 

rağmen ömürlerinde kısalma olmaz (Sarıkaya, 2005). Yapay fotosentezin gerçekleşmesinde en 

önemli etken ışıktır bu nedenle de ışıkla aktifleşen fotokatalizörler kullanılır. Fotokatalizörler 

sudaki, havadaki ve bazı yüzeylerdeki kirliliklerin giderilmesini ve aynı zamanda önemli 

bileşiklerin ılımlı koşullarda sentezlenmesini sağlayan, ayrıca ışık ile etkinleştiğinde kuvvetli 

yükseltgen veya indirgen aktif yüzeyler oluşturan yarı iletken malzemelerdir (Serpone, 1989). 

Genellikle oksit malzemelerden oluşan fotokatalizörlerde bant genişliği (Eg) olarak tanımlanan 

belirli bir enerjiye sahip değerlik-iletkenlik bandı arasında kalan ve elektronların bulunamadığı bir 

bölge vardır. Bir yarı iletken foton ile uyarıldığında aktif hale gelmektedir. Değerlik bandında 

bulunan bir elektron (e-) iletkenlik bandına çıkarak geride pozitif bir elektron gibi davranan ve 

deşik (h+) olarak adlandırılan bir atom altı parçacık bırakmaktadır. Oluşan bu elektron-deşik çifti 

redoks tepkimelerinin başlamasını sağlar. 

  

Şekil 2. Fotokatalizör ile suyun oksijen ve hidrojene parçalanması (Rahman vd., 2016)  

Fotokatalizörlerin ışık soğurma özelliği kullanılarak yapay fotosentez işlemleri gerçekleştirilir. 

Bant genişlikleri uygun olduğundan oksit, sülfit ve nitrit temelli malzemeler fotokatalizör olarak 

sıklıkla kullanılmaktadır.Bu malzemelerden bant genişlikleri parantez içinde verilen TiO2 (3.2 

eV), WO3 (2.8 eV), SrTiO3 (3.2 eV), Fe2O3 (3.1 eV), ZnO (3.2 eV) bileşikleri en yaygın 

kullanılan yarı iletkenlerdir (Yurtsever vd., 2014). 

Katalizörler çoğunlukla temas yüzeyini arttırmak için katalizör desteği ya da katalizör taşıyıcısı adı 

verilen gözenekli bir katı içerisinde dağıtılır. Bu gözenekli katılardan bazıları killer, silikajel 

(SiO2), alümina (Al2O3), aktif karbon, zeolitler ve kiselgurdur (Sarıkaya, 2005). Alümina; sert, 

kararlı, gözenekli yapıda ve güçlü olmasından dolayı kimya endüstrisinde en çok kullanılan destek 

malzemelerindendir (Paranjpe, 2017). 

Yapay fotosentez çalışmalarında kullanılan nano boyutlardaki katalizörlerin ayrıştırılmasının zor 

olması ve bundan dolayı tekrar kullanılmasını mümkün olmaması onu cazip kılmamaktadır. Tekrar 

tekrar kullanılabilen ve ortamdan ayrıştırılabilen destekli katalizörlerin kullanılması ise çok daha 
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avantajlıdır. Bu projede ise nano boyutlu katalizörlerin yerine, daha büyük boyuttaki destekli 

katalizörlerin hidrojen çıkışları üzerine çalışmalar yapılarak literatürdeki açıklık kapatılabilecektir. 

 

Titanyum Dioksit (TiO2, Titanya) 

İnertliği, düşük maliyeti ve güneş ışığını UV bölgede soğurması titanyum dioksitin (TiO2) 

fotokatalitik süreçleri içeren araştırmalarda ve uygulamalarda yoğun kullanımının 

nedenlerindendir (Yurtsever vd., 2015).  Titanyumun anataz, rutil, brookit, baddeleyit, kolezit, 

pirit, kotunnit ve flüorit olmak üzere sekiz fazı vardır. Bu fazlardan anataz, rutil ve brookit fazları 

ulaşılabilir sıcaklıklarda oluşurlar. Fotokatalitik araştırmalarda anataz ve rutil titan fazları yeterli 

UV soğurma davranışları, korozyona karşı dirençli olmaları ve kimyasal kararlılıkları nedeniyle en 

çok kullanılan malzemeler arasındadır (Gözel, 2018). Ancak bu fazlar yüksek bant genişlikleri 

sebebiyle yalnızca UV bölgesindeki güneş ışığını soğurabilir ve böylece yeryüzüne ulaşan güneş 

enerjisinin yalnızca %10’undan yararlanabilir. 

TiO2’in güneş ışığını soğurma özelliği çeşitli metal veya ametal katkıları ile geliştirilebilmektedir. 

Katkılar ile TiO2’deki oksijen ve titanyumun değerlik ve iletkenlik bandının enerji seviyeleri 

birbirine yaklaştırılmakta ve böylece bant genişliği (Eg) enerji seviyesi düşürülmektedir 

(Yurtsever vd., 2015). Katkılandırma işlemi genellikle metallerle yapılmaktadır. Bu proje 

çalışmasında ise katkı malzemesi olarak Neodimyum (Nd) ve Zirkonyum (Zr) metalleri tercih 

edilmiştir. 

 

Suyun Parçalanma Aşamaları 

Suyun fotokatalitik parçalanması ve buna bağlı hidrojen üretimi bir dizi önemli basamaklar içerir. 

Bu basamaklar şöyledir: 

Işığın fotokatalizör tarafından emilmesi: 

 

Değerlik ve iletkenlik bandında elektron-deşik çiftinin oluşması  

𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝑣 → ℎ+ + 𝑒− 

Suyun fotokatalizör yüzeyinde emilmesi: 

 

H+ ve su molekülleri arasında yükseltgenme reaksiyonu gerçekleşmesi   ve  H+ iyonu ve  OH  

 

radikalinin oluşması 

 𝐻2𝑂 +  ℎ+ →  𝐻+ + • 𝑂𝐻 
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3. Çözüm  

 

4. Yöntem 

Materyaller 

  Deney solü hazırlanırken; titanyum tetraizopropoksit (TTIP, Sigma Aldrich %97), neodmiyum 

nitrat hekzahidrat [Nd(NO3)3.6H2O, Sigma Aldrich %99.9], nitrik asit (HNO3, Sigma Aldrich 

%65), zirkonyum (IV) propoksit (ZTP, Sigma Aldrich %70), etanol (C2H5OH, Absolute Merck) ve 

su kullanılmıştır.  Deney düzeneğinde ise bakır (II) nitrat [Cu(NO3)2.2.5H2O, Sigma Aldrich 

%99.9], metanol (CH3OH, Sigma Aldrich %99.8) ve azot gazı (N2) kullanılmıştır. Destek 

malzemesi olarak alümina böhmit tozları (AlOOH) ve cam küreler (2 mm) kullanılmıştır. 

Sol Eldesi 

40 ml titanyum tetraizopropoksit kullanılmış ve Şekil 3’teki oranlara göre iki farklı çözelti 

hazırlanmıştır. C2H5OH, H2O ve HNO3 verilen ölçülerde pompa ve mikropipet (Eppendorf 

Research) ile ve Nd(NO3)3.6H2O hassas terazi ile ölçülüp malzemelerden gerekli miktarlarda 

alınarak 1 numaralı çözelti oluşturulmuştur. Ardından manyetik karıştırıcı (Stuart CD162) 

yardımıyla 15 dakika süreyle kuvvetli bir şekilde karıştırılmıştır. 15 dakikanın sonunda TTIP, 

C2H5OH ve ZTP’den gerekli ölçülerde alınarak 2 numaralı çözelti oluşturulmuştur. 1 numaralı 

çözelti, 2 numaralı çözeltiye damla damla eklenmiş ve 90 dakika beraber karıştırılmıştır. Böylece 

sol hazırlama işlemi tamamlanmıştır. 
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Şekil 3. Sol içerisindeki maddelerin oran bazlı dağılımı. 

Deney 

Katalizörlerin Hazırlanması: 

  Desteklerin kaplanması ve titanya plakaların oluşturulması ardından, titanyumun uygun 
fazaulaşması ve böylece tepkimede kararlı yapısını koruması için ısıdan deforme olmayan kroze 
kap içinde 3 saat boyunca 600 derecelik yüksek sıcaklık fırınında (Carbolite Gero) fırınlama 
işlemine tabi tutulmuştur. Fırınlamanın sonunda etanol tamamen buharlaşmış ve katalizörlerin 
yüzeyinde yalnızca katkılı titanya tabakanın kalması sağlanmıştır. 

Cam kürelerin titanya ile kaplanması 
   2 mm boyutlarındaki cam küreler titanya için destek malzemesi olarak kullanılmıştır. Küreler 
vekaplamada kullanılacak çift kapaklı süzgeç sol ile kaplanmadan önce ultrasonik banyo 
(Elmasonic S 30 H) yardımıyla bir miktar etanol ile temizlenmiştir. Kürecikler, çift kapaklı süzgeç 
yardımıyla daldırma yöntemi kullanılarak yarım saatlik aralar ile beşer dakikalık süreyle üç defa 
sol içerisinde bekletilmiş ve böylece kaplanması sağlanmıştır. 

Alüminaların titanya ile kaplanması 
    Böhmit tozu 700 derecelik yüksek sıcaklık fırınında fırınlama işlemine tabi tutulmuştur ve 
böylece deney düzeneğinde kullanılabilecek inert bir toz haline gelmiştir. Elde edilen tozlar sol-jel 
yöntemiyle kaplanmıştır. 

 Titanya plaka oluşturulması 
  Üretilen sol etanol ile dezenfekte edilen düz bir tepsiye dökülmüş ve sol içeriğindeki etanolün 
buharlaşması için bir gün süre ile kurumaya bırakılmıştır. Etanolün buharlaşması sırasında 
titanyum solü sert bir tabaka halini alıp cam kırıkları şeklinde parçalara ayrılmıştır. 

Deney Düzeneği 
Suyun, fotokatalitik indirgemeye uğrayarak hidrojen üretimini gözlemleyebilmek için Şekil 
4’teverilen deney düzeneği kuruldu. 
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                                                                            Şekil 4. Deney düzeneği. 

           Üretimi inceleyebilmek için balon joje içerisine 25 ml metanol ve 40 ml’ye tamamlayacak 

kadarsu eklendi. Bazı deneylerde karışımın içerisine 2094 µl Cu da katıldı. Metanol ve Cu, deney 

düzeneğine verimliliği arttırmak amacıyla eklendi. Ardından bu karışım fotoreaktör içerisine 

konuldu. Karışım içerisine fotokatalitik parçalar eklendi ve manyetik çubuk yardımıyla manyetik 

karıştırıcıda karıştırılırdı. Deney ölçümlerini daha doğru yapabilmek için fotoreaktör içerisine N2 

gazı gönderilerek ortam temizlendi. 

Ardından UV-Vis lambası  (Osram Ultravitalux 300W) açılarak fotokatalitik tepkime başlatıldı. 

Ayrıca UV-Vis lambasının sebep olduğu ısınmayı engellemek için soğutma fanı kullanıldı. H2 

ölçümü yapabilmek için belirli aralıklarla fotoreaktörün üst kısmında bulunan gaz çıkış bölgesinden 

gaz enjeksiyon şırıngasıyla örnek alınarak gaz kromotografi aleti (Agilent GC 7820A)’nde 

incelendi. 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu deneyde nano tozların ortamdan ayrıştırılması güç olduğu için destekli katalizör kullanımı 

gerçekleştirilmiştir. Kapsız ve kaplı cam küreler, kapsız ve kaplı mikro küreler ve titanya plakaların 

SEM görüntülerinde morfolojik özellikler incelenmiştir. Mikro ve cam kürelerin kaplanmamış ve 

kaplanmış görüntüleri arasındaki fark SEM analizi sonucunda net bir şekilde görülmüştür. Titanya 

plakalar ve cam kürelere kıyasla mikro küreler daha küçük (2-20 µm) boyutlarda parçacıklardan 

oluşmuştur. 

Katalizörler deney düzeneğine konulduğunda cam kürelerin manyetik karıştırıcıda karıştırılmasının 

zor olduğu tespit edilmiş ve farklı katalizör çalışmaları yapılmıştır. Daha küçük mikro küreler olan 

alüminaların destek malzemesi olarak kullanılmasıyla hem yüzey alanı arttırılmış hem de 

karıştırılması daha kolay hale getirilmiştir. Fotokatalitik aktiviler incelendiğinde ise cam kürelerin 

aksine mikro kürelerin yaklaşık 10 kat daha fazla hidrojen ürettiği gözlemlenmiştir. Ardından 

hidrojen oranını arttırmak amacıyla desteksiz saf titanya plakaların oluşturulması ve katalizör olarak 

kullanılması çalışmaları yapılmıştır. Ortama bakır eklenen titanya plakaların hidrojen verimi, 

yaklaşık 120 µmol/gram, ortamda bakır olmayan plakalardan 2 kat daha fazladır. 

Sonuç olarak titanya plakaların en iyi fotokatalitik aktiviteye sahip olduğu deney sonucunda 

gözlemlenmiştir. Geçmiş araştırmalarda kullanılan nano tozların hidrojen üretim sonucunun 

yaklaşık 300 µmol/gram olduğu literatür çalışması sonucunda öğrenilmiştir. Her ne kadar nano 

tozların hidrojen verimi daha yüksek gibi gözükse de titanya plakaların ortamdan ayrıştırılarak 

yeniden kullanılabilmesi ile çok daha yüksek miktarlarda hidrojen üretilebilmiştir.  Böylece 

literatürde bulunan çalışmalardan daha verimli bir katalizör elde edilmiştir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Deney Süreci 



10 

 

Titanyum kaplı cam küreler, titanya plakalar ve titanyum kaplı alüminalar; incelenmek için 

hazırlanan deney düzeneğine konuldu. Bakırın hidrojen üzerindeki etkisini incelemek için 

fotokatalizörlerin içine konulduğu metanol-su karışımı bakırlı ve bakırsız olmak üzere iki farklı 

şekilde hazırlandı. Katalizörler, manyetik karıştırıcı ve manyetik çubuk yardımıyla karıştırıldı ve 15 

dakikalık aralarla gaz enjeksiyon şırıngası ile örnek alınarak gaz kromotografi aletine enjekte edildi. 

Yapılan gaz analizleri sonucunda H2, O2 ve N2 gazlarının çıktığı gözlemlendi. 

 Üretilen katalizörlerin morfolojik özelliklerini incelemek adına Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (MERLAB), taramalı elektron mikroskobu (Carl Zeiss / Gemini 

300) ile görüntüler alındı. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) ve Riskler 

Ortamdan ayrıştırılabilen ve hidrojen verimi daha yüksek olan fotokatalizör üretebilmek için mikro 

gözeneklere sahip ve katalizör madde ile birlikte sentezlenebilen metal organik çerçevelerin 

kullanımı gelecek için umut vadeden çalışmalardandır. Metal organik çerçevelerin kullanımı ile 

katalizörün yüzey alanı arttırılacak ve verimli bir katalizör elde edilecektir. Böylece yenilenebilir 

enerji üretmek hem sandığımızdan daha ucuza mal olabilecek bir hale gelecek hem de ortamdan 

kolaylıkla ayrıştırılarak insan ve çevre sağlığını tehlikeye düşürmeyecektir. Ayrıca araştırılan bu 

katalizörler, herkesin evlerde kolaylıkla kullanabileceği basit ve verimli bir yenilenebilir enerji 

kaynağı haline getirilebilir. Masamızın üzerinde duran bir kap suyun içine atacağımız birkaç 

katalizör, hem evin ihtiyaçlarını karşılayabilecek hidrojeni üretecektir hem de ortama oksijen 

vererek havanın temizlenmesini sağlayacaktır. Katalizörlerin kullanılma işlemi bittiğinde ise basit 

AYLAR 
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bir ayrıştırma yöntemi kullanılarak ortamdan ayrıştırılacak ve ihtiyaç duyulduğunda yeniden 

kullanılabilecektir. 

9. Proje Ekibi 

Proje öğrencisi Ece ÖZKAYNAK ve Danışman Hakan Özkaynak 
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