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Değerli Okuyucularımız,

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer 
Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK) olarak 
yayınlamaya başladığımız MEM-TEK Bülteninin 
yedinci sayısı ile karşınızdayız. İlk sayıda membran 
otopsisi konusu detaylı bir şekilde ele alınmış, 
ikinci sayının ana temasını ise atıksu geri kazanımı 
oluşturmuştur. Üçüncü sayıda, son dönemlerin 
önemli gündem maddesi olan desalinasyon 
konusu işlenmiş ve dördüncü sayıda membran 
teknolojilerinin en önemli konularından biri 
olan konsantre yönetimi konusu ele alınmıştır.  
2018 yılı Haziran ayı içerisinde yayınlanmış olan 
beşinci sayıda ise günümüzde evsel ve endüstriyel 
atıksuların ileri seviyede arıtımında kullanımı her 
geçen gün yaygınlaşan membran biyoreaktörler 
konusu incelenmiştir. 2018 yılı aralık ayı içerisinde 
yayınlanan altıncı sayıda da endüstriyel atıksuların 
arıtılması ve kaynak geri kazanılmasında membran 
teknolojileri ele alınmıştır. 

Bu sayımızda ise içme suyu arıtımında membran 
teknolojileri, Dünya’da ve Türkiye’deki MF/UF ve 
NF/TO uygulamaları hakkında detaylı bir araştırma 
yer almaktadır. 

Ayrıca, Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve 
Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Sayın Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu ile Üniversite, Genel Müdürlük 
ve Bakanlık dönemlerinde gerçekleştirmiş 
olduğu çok değerli çalışmalar hakkında röportaj 
gerçekleştirdik. Vakit ayırdığı için kendisine çok 
teşekkür ediyoruz. Bir diğer röportaj Kayseri Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Sayın 
Doç. Dr. Özgür Özdemir ile gerçekleştirilmiştir.

Geçmiş sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda 
da MEM-TEK’den ve Dünya’dan Haberler 
bölümümüzde su ve atıksu arıtımında en güncel 
çalışmaların ve yeniliklerin derlenmiş olduğu bir 
bölüm ile bültenimiz son bulmuştur. 

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. 

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Bülteni Yayın Kurulu Adına

BU SAYIMIZDA
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RÖPORTAJ:
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Eski Bakanı
Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi

Sayın Bakanım biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz? Çevre Mühendisliği’ne başlama hikâyeniz 
nasıl olmuştur?

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde doğdum. İlk 
tahsilimi Şuhut’ta, orta ve lise öğrenimi Afyon’da 
tamamladım. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden 
mezun olduktan sonra 1972 yılında İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne 
kaydımı yaptırdım ve 1978 yılında mezun oldum. 
Askerlik hizmetimi yaptıktan sonra da akademik 
hayata atılarak, önce Yıldız Teknik Üniversitesinde, 
bilahare İTÜ İnşaat Fakültesinde akademik hayatıma 
devam ettim. 

İTÜ’de 1978 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünün 
kuruluşunda vazife aldım. 1980 yılında doktoramı 
tamamladıktan sonra bir yıl süre ile Hollanda’da 
doktora sonrası çalışmalar yaptım. 1984 yılında 
Doçent, 1991 yılında ise Profesör unvanını 
kazandım. Bu dönemde kamu kurum ve kuruluşları, 
sanayi kuruları ve belediyelere müşavirlik yaparak 
çeşitli proje yapım ve kontrollük hizmetlerinde 
vazife aldım. İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Teknolojisi 

Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu 
üyeliği yaptım. 

Akademik hayatım boyunca su temini, atıksu arıtımı 
gibi başlıklarda 10 adet kitap yazdım ve 5 adet 
kitabın da çeşitli bölümlerini hazırladım. Kitap, 
araştırma raporu, tebliğ, makale olarak 350’den fazla 
yayınım bulunmaktadır. 

1990-1993 yılları arasında SEKA Genel 
Müdürlüğünde Çevre Müşavirliği, 1994-2002 yılları 
arasında İSKİ Genel Müdürlüğü, 2003-2007 yılları 
arasında DSİ Genel Müdürlüğü yaptım. 60. T.C. 
Hükümetinde Çevre ve Orman Bakanı; 61. 62. 63. 64. 
ve 65. Hükümet dönemlerinde de Orman ve Su işleri 
Bakanı olarak görev aldım. Bu hizmetler esnasında, 
su ile alakalı 600’ü İSKİ döneminde ve 7500’ü DSİ ve 
Bakanlıklar döneminde baraj, gölet, hidroelektrik 
santral, sulama tesisi ve dere ıslahı olmak üzere 
8.100 su tesisini Aziz Milletimizin hizmetine sunduk. 
Ağaçlandırma konusunda destan yazdık. 4 Milyardan 
fazla fidanı toprakla buluşturduk. Korunan alanları 3 
katına çıkarttık. 
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Üniversiteye başlama ve o yıllardaki hatıralarımdan 
da kısaca bahsetmek isterim. Afyon Lisesinde 
Fen’e olan merakım sebebiyle en büyük hevesim 
“İnşaat Yüksek Mühendisi” olmaktı. Bir ara Orman 
Mühendisi olmayı da düşünmüştüm. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini 
kazandım ve buraya kaydoldum.

KTÜ’deki 1 ve 2. sınıflar çok başarılı geçti. Hatta bütün 
dersleri vererek doğrudan tek ben geçtim. Bazı 
hocalarımız İTÜ’den geliyorlardı. Bunlar arasında 
Prof. Dr. Vural Cinemre hocam beni takdir ederek, 
İTÜ’ye geçmemi teklif etmişti. Ben de İTÜ’ye geçmek 
için dilekçe verdim. Notlarım iyi olduğu için Fakülte 
Yönetim Kurulu Kararı ile geçişim tamamlandı.  

Mezuniyet sonrasında İTÜ’de münhal kadro 
olmadığı için Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü 
Zemin Mekaniği Hidrolik ve Su Yapıları Kürsüsü’ne 
uzman olarak girdim. Yıldız’da İnşaat Bölümü’nde 
Hidroloji ve Zemin Mekaniği derslerine girdim. 
Hatta Zemin Mekaniği ders notlarını da hazırladım. 
Bilahare İTÜ’de doktora öğrenciliği imtihanına 
girip doktoraya başladım. Doktora konum, Nehir 
Havzalarının Kirlenmesinin Optimizasyonu idi. İTÜ 

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde (o tarihte Çevre 
Sağlığı Kürsüsü) kadro açılınca oraya geçtim. 
Böylece çevre mühendisliğinde akademik hayatım 
başlamış oldu.

İTÜ’de İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 
1978 yılında kuruldu ve ilk talebeleri aldık. Ben 
de bazı derslere asistanlık yapıyordum. Bizim 
bölümümüz en faal bölümlerden birisiydi. O 
tarihlerde Halk Sağlığı Dersi’ne, İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Sıtkı Velicangil gelirdi. 
Daha sonra gelmek istemeyince bölüm başkanımız 
Prof. Dr. Nevzat Kor, o dersi benim vermemi istedi.

İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 
Atıksuların Arıtılması dersini rahmetli Prof. Dr. Yılmaz 
MUSLU veriyordu. Bir bölümü benim anlatmamı 
istedi. İki saatlik ders için dört saat çalıştım. Neyse 
dersi güzel anlattım. 

İSKİ, DSİ ve Bakanlıkta ülkemizin su problemlerinin 
çözümüne yönelik olarak yaptıklarınız ile ilgili 
olarak gelecek kuşaklara aktarmak istedikleriniz 
neler olabilir?

1994 yılında İstanbul’un nüfusu 6,5 milyona 
yükselmiş ve özellikle bu yıllarda yoğun göç 
sebebiyle meydana gelen %25 nüfus artışı şehrin su 
ihtiyacını etkileyen ana unsur olmuştur.

1994 yılı öncesinde İstanbul, suyu akmayan, binaların 
bodrumlarına büyük depoların yapıldığı, mutfak 
ve banyolarında su bidonlarının olduğu bir şehir 
haline gelmişti. İstanbul’un çoğu bölgelerine 5-10 
günde bir su veriliyor, bidonlarla su tankerlerden 
taşınıyordu. 

Mahalle aralarında su satış istasyonları kurulmuş, 
vatandaşlar su kuyruklarında evlerine parayla su 
götürmek için saatlerce bekler olmuşlardı. Şehir 
adeta kerbelaya dönmüştü. 

Susuzluk sebebiyle kolera vak’aları artmış, salgın 
hastalıklar insan sağlığını tehdit eder hale gelmişti. 
Özellikle çocuklarda bitlenme hadiseleri sıklıkla 
görülür hale gelmişti.

İstanbul’da o dönemde yaşanan su sıkıntısı 
karikatürlere dahi mevzu bahis olmuştu.

1994 Mahalli İdareler Seçiminden sonra Belediye 
Başkanı seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, beni İSKİ Genel Müdürü olarak 
vazifelendirdi. İstanbul’un su ve çevre problemini 
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çözmek için hemen kolları sıvadım ve şehrin su 
mes’elesine köklü bir çözüm getirecek projeleri 
masaya yatırdık.

“1 Ocak 1995 saat 09.59’dan itibaren İstanbul’da 
kesinti olmayacak” dedik ve atılacak adımlar 
planlayarak çalışmalara hızla başladık.

Bu çerçevede ilk temeli 21 Temmuz 1994 tarihinde 
Istranca Projesinin ilk barajı olan Düzdere Barajının 
inşaatı ile atmış olduk.

Su temini ile alakalı dev yatırımlar gün ve saat 
verilmek suretiyle tek tek tamamlayarak kısa sürede 
600 adet tesisi hizmete aldık.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ’nin yürüttüğü 
bu çalışmalar neticesinde 7 dereyi 7 tepeyle 
buluşturduk ve İstanbul’un suya hasretine son 
verdik. Böylece İstanbul’da Su Medeniyeti yeniden 
tesis edilmiş oldu. 

Bu dönemde döşediğimiz isale hattı uzunluğunu 
227 km’den 1.018 km’ye yükselttik. Su şebeke 
borularının uzunluğu ise 6.000 km’den 13.079 km’ 
ye çıkarttık. Su kaynaklarının kapasitesi geliştirdik 
ve 1994 yılında 590 milyon m3 olan su kaynakları 
kapasitesini 2003 yılında 1,17 milyar m3’e yükselttik.

1994-2003 Yılları Arasında İstanbul’da Yaptığımız 
İçmesuyu Yatırımları;

• 9 baraj ve regülatör,

• 5 yeni içmesuyu ileri arıtma tesisi,

• 5 içmesuyu arıtma tesisi yenileme ve kapasite 
arttırımı,

• 61 su haznesi,

• 79 terfi merkezi,

• 791 km içmesuyu isale hattı,

• 7.122 km içmesuyu şebeke borusu

Su mes’elesinin hallettikten sonra 1997 yılını Haliç 
Yılı olarak ilan ettik ve Dünya’nın en büyük çevre 
projesi olan “Kuzey ve Güney Haliç Projelerini” 
hayata geçirerek Haliç’in altyapı çalışmalarını hızla 
tamamladık. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllarca Haliç 
tabanında birikmiş ve kötü koku yayan 5 milyon m3 
çamurun taranması ve pompalarla Cebeci’deki eski 
taş ocağı çukurlarına taşınmasını sağladı. Ayrıca İSKİ 
olarak Haliç’e deşarj edilen atık suları durdurduk.  

Bütün bunların neticesinde Haliç’in su kalitesi 
düzeldi, kaybolan balık ve deniz canlıları geri 
geldi ve koku problemi kontrol altına alınmış 
oldu. Temizlenen Haliç’te 40’ın üzerinde balık türü 
yaşadığı tespit edilmiştir.

Tabi daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Başbakanlığı döneminde “Veysel Hoca, İstanbul’un 
su problemini çözdün, sıra bütün Türkiye’nin su 
problemini çözmede” diyerek beni DSİ Genel 
Müdürü olarak vazifelendirdi.

2007 yılında ise önce Çevre ve Orman Bakanı 
oldum ardından 2011 yılında ise Bakanlığın tekrar 
yapılanmasıyla Orman ve Su İşleri Bakanı olarak 81 
ilimizin başta içmesuyu temin çalışmaları olmak 
üzere suyla alakalı baraj, gölet, sulama tesisi, dere 
ıslah tesisi ve atıksu arıtma tesisi gibi çok sayıda 
eseri ülkemize kazandırdık.

81 ilin içmesuyu mes’elesini masaya yatırdık ve çok 
kapsamlı bir “İçmesuyu Eylem Planı” hazırladık. 
Bu planlara göre şehirlerimizin 2040, 2050 ve hatta 
2071 yılına kadar olan içmesuyu ihtiyacını karşıladık. 
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DSİ Genel Müdürlüğü ile Bakanlık yaptığım 17 
yılda suyla alakalı 7.643 tesisi tamamlayarak aziz 
milletimizin hizmetine sunduk. Bu tesislerin;

• 541’i baraj,

• 534’ü hidroelektrik enerji santrali,

• 350’si gölet ve bent,

• 1.272’si sulama tesisi

• 211’i içmesuyu temin tesisi,

• 17’si atıksu arıtma tesisi ve

• 4.718’ taşkın koruma tesisidir.

Vatana ve milletime hizmet benim için çok ulvi bir 
konudur. Rahmetli annem ve babam, beni zor şartlar 
altında okuttular ve ülkeme hizmet etmem, faydalı 
bir insan olmam hususunda bana çok emek verdiler.

İnsan vefat ettiğinde amel defteri kapanır, ancak üç 
şey için amel defteri açık olur. Bunlardan birincisi 
faydalı ilmi eser bırakmak, ikincisi kendisine 
dua ve istiğfar edecek salih evlat yetiştirmek ve 
üçüncüsü ise sadaka-i cariyedir. Yani dünyada 
yaptığı eserlerden insanların, hayvanların ve bütün 
canlıların yararlandığı eserler inşa etmektir. 

Bizim yaptığımız içmesuyu tesisleri, barajlar, göletler 
gibi tesislerden insanlar ve canlılar yararlandığı için 
bu işleri yapmak bir nevi ibadettir.

Ben gençlerimize başta kendilerine, ailelerine, 
ülkelerine ve bütün insanlığa faydalı olama 
hususunda gayret etmelerini tavsiye ediyorum. 
Kendilerine hedefler belirlesinler ve bu hedef 
doğrultusunda planlı bir şekilde çalışsınlar. 
Zamanlarını boşa harcamasınlar. Zaman paha 
biçilmez ve geri alınamaz kısıtlı bir kaynaktır.

Bu aziz milletin ve şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş 
toprakların kimsenin boyunduruğu altına girmemesi 
için çok çalışmalıyız. Bizler 2023 yılı hedeflerini 
yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2053 
hedefleri ise gençlerimizin hedefidir. Yeni doğan 
yavrularımız ise 2071 yılı hedefleri için çalışacaklar 
ve ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri 
haline getirecekler. 

Bakanlık görevinizden sonra Irak’taki su 
problemini çözmek üzere Cumhurbaşkanımızın 
özel temsilcisi olarak atandınız. Burada aldığınız 
görevler hakkında bilgi verebilir misiniz? Ne gibi 
faaliyetleriniz var?

2019 yılının başında Irak Cumhurbaşkanı Berham 
Salih’in ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ziyaretinde iki ülke arasındaki 
işbirliği ve ortak konular detaylı olarak ele alınmıştır. 
Türkiye ile Irak’ın en önemli ortak konularından biri 
de su konusudur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Irak Cumhurbaşkanı 
Berham Salih ile birlikte düzenlediği basın 
toplantısında “ülkemizin son çeyrek asrında su 
alanında uzman, önceki dönem Orman ve Su İşleri 
Bakanım Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu Özel Temsilcim 
olarak vazifelendiriyorum” diyerek beni Irak’ın su 
problemini çözmem hususunda görevlendirmiştir. 

Türkiye, kendi kalkınma ve refah seviyesinin artışının 
yanında komşularının da kalkınması ve gelişmesini 
her daim isteyen bir ülke olmuştur. Bu manada 
Irak’ın başta su, enerji ve altyapı problemlerinin 
giderilmesi için Irak’a 5 milyar ABD Dolar kredi ve 
50 milyon ABD Doları kalkınma yardımı desteğinde 
bulunacaktır. 

Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi olarak 
vazifelendirildikten sonra hiç vakit kaybetmeden 
ilgili Bakanlıklarımızla iletişime geçerek Türkiye’de su 
konusunda yetkili 50 uzmandan oluşan bir Çalışma 
Grubu teşkil ettik. Bu uzmanlara farklı konularda 
destek veren personel ile birlikte takriben 150 kişilik 
bir ekip bu alanda yoğun olarak çalışmalara başlamış 
bulunmaktadır.

Çalışma grubumuzla yaptığımız toplantı ve 
değerlendirmelerden neticesinde Irak’ın su 
probleminin çözümüne yönelik olarak detaylı 
bir Eylem Planı hazırladık. Türkçe, Arapça ve 
İngilizce olarak hazırladığımız “Türkiye-Irak Su 
Alanında İşbirliği Eylem Planında” Irak’ın suyla 
alakalı öncelikli problemlerini tespit ederek bu 
problemlerin çözümüne yönelik projeler geliştirdik.
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Daha sonra 16 kişiden oluşan bir heyetle 31 
Temmuz 2019 tarihinde Bağdat’a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Ziyaretimizde Cumhurbaşkanı Sayın 
Berham Salih, Başbakan Sayın Adil Abdülmehdi 
ve Su Kaynakları Bakanı Sayın Cemal Adili ile ikili 
görüşmeler gerçekleştirdik ve bilahare heyetler 
arası toplantı düzenleyerek yaptığımız çalışmaları 
değerlendirdik.

Yapılan ziyaret ve ülkemizin yapmış olduğu 
çalışmalardan Iraklı muhataplarımız son derece 
memnun kaldılar. Kendilerinden de benzer bir 
çalışma grubu teşkil etmelerini talep ettik.

Irak ile alakalı çalışmalarımız gayet güzel bir 
şekilde devam etmektedir. Türkiye ve Irak arasında 
işbirliğinin geliştirilmesi için ülkemizde Kapasite 
Geliştirme, Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı Programları 
düzenlemeye başladık. Bağdat’tan ilk grup eylül ayı 
başında ülkemize geldiler ve kendilerine İstanbul ve 
Bolu’da tecrübe paylaşım programı düzenlenmiştir. 

Ayrıca havzadaki su kaynaklarının geliştirilmesi 
maksadıyla, entegre su kaynakları yönetimi ilkeleri 
esas alınarak, Türk ve Iraklı uzmanların ve bilim 
adamlarının bir arada çalışabileceği, iki ülke arasında 
bilgi, tecrübe ve teknoloji transferinin sağlanacağı, 
teorik ve uygulamalı eğitimlerin verileceği “Türkiye 
– Irak Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi” 
adında ortak bir merkezin Bağdat’ta kurulabileceği 
değerlendirilmektedir. 

Temennimiz iki ülke arasında suyu hakça ve 
adil bir şekilde kullanmak, suyun ülkelerin 
kalkınmasında lokomotif olmasını sağlamak ve iki 
ülkenin dostluğuna vesile kılmaktır. Bu doğrultuda 
Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi olarak 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Türkiye’deki içme suyu arıtımı uygulamalarına 
yönelik fikirleriniz nelerdir?

Bu soruyu İSKİ Genel Müdürlüğüm sırasında 
edindiğim tecrübelerimle cevaplandırayım.

1994 öncesi İstanbul, maalesef yabancı teknolojiler 
ve yabancı firmaların inşa ettikleri içme ve atıksu 
teknolojileriyle dolu bir şehir haline getirilmişti 
ve değişik su ve atıksu arıtma teknolojilerinin 
denendiği bir deneme tahtası durumundaydı. Bu 
arıtma teknolojileri ekseriyetle eski tip teknolojiler 
olup, sahada yerleşimlerinden de anlaşılabileceği 
gibi, boyutlandırmaları da yurt dışındaki bir tesisin 

kopyasıydı. Bu durumdan kurtulabilmek için bütün 
tesislerin çalışma verimliğini, artılarını ve eksilerini 
inceledik. 

İSKİ Ömerli’deki Muradiye Tesisi Fransa’dan getirilen 
mikro kumla çalışması planlanan bir tesisti. İSKİ’ye 
Genel Müdür olmamdan önce ihalesi bitirilmiş 
bu tesis, arazi sıkıntısı olan dar yerlerde kurulması 
uygun olan, mikro-kum kullanarak çökeltme alanını 
azaltmayı hedefleyen bir tesisti. Eski bir proses 
olan mikro-kum kullanılarak çökeltme, bir yenilik 
olarak sunuluyordu. Ömerli arıtma tesisleri alanında 
yeteri kadar uygun teknolojiye sahip bir tesis inşa 
edecek   yer olmasına rağmen, niçin böyle kompakt 
bir sistemin seçildiği anlayamamıştık. Maalesef 
başlayan inşaatı durdurmamız da mümkün değildi. 
Tesiste kullanılan mikro-kum bir zımpara misali 
çamur pompalarını eskitecek ve çamurla kumu 
ayırmada kullanılan özel cihazlar çamuru istediğimiz 
gibi susuzlaştıramadığı için yük, çamur susuzlaştırma 
aletlerine binecekti. Nitekim ilk çalışma deneyleri 
sırasında, yabancı firma Fransa’dan tonlarca mikro-
kum getirdi. Fransa’dan gelen kumla çalışacak 
bir içmesuyu arıtma tesisini kabul edemediğimiz 
için Podima’daki kum üreticilerine, mikro-kum 
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örneklerini gösterip aynı kalitede ve özellikte 
kum üretmeleri istedik ve kısa zamanda kendi 
kumumuzu kullanarak tesisi işletmeye başladık.  Bu 
tecrübeler, “değer katılmış teknolojiler” adı altında 
bize satılmaya çalışılan teknolojiler yerine kendi 
şartlarımıza uyan yerli teknolojileri seçmemiz ve 
geliştirmemiz gerektiğini öğretti.

Dışarıya bağlılığımızı en aza indirecek tesis 
boyutlandırılması çalışmalarımız neticesinde:

1. Klasik sistem olarak, hızlı, yavaş karıştırma, 
çökeltme ve filtrasyon ünitelerinden müteşekkil 
içmesuyu arıtmasının şartlarımıza en uygun 
arıtmalardan bir tanesi olduğunu tespit ettik. Bu 
tesislerin en fazla kabul edeceği debinin, en az 
arıtabileceği debi oranı, diğer hassas tesislerden 
çok daha yüksekti. Yani debi değişimlerine 
çok daha uygundu. Elimizdeki buna benzer 
tesisleri inceleyerek iyileştirmeler yapıp kendi 
boyutlandırmalarımızı yapmaya başladık. 

2. Düz Tabanlı Yukarı Akışlı Çamur Battaniyeleri 
sistemlerinin bir tanesi Büyük Çekmece’de 
çalışıyordu. Bu sistemi dikkatlice inceleyip 
bazı iyileştirmeler yaptık. Bu proseste suyun 
en az elektro-mekanik alet kullanılarak 
çalıştırılabilmesi, yüksek bulanıklarda dahi 
yüksek verimlilikte çalışabilmesi bu sistemi de 
gelecekte inşa edeceğimiz tesislerde tercih 
edebileceğimizi gösterdi. Nitekim birinci 
ve ikinci İkitelli tesislerimizi yukarı akışlı 
çamur battaniyeleri tesisleri olarak inşa ettik.  
Bu tesisler bugün başarıyla çalışmaktadırlar. 

3. Filtrelerde kullanılan debiyi sabit tutmaya 
yarayan elektro-mekanik aletlerin sık 
bozulduklarını müşahede ediyorduk. Aynı 

zamanda filtre çıkış suyunun debisini sabit 
tutabilmek için sık açılıp kapanan vanalar, 
çıkış suyunda bulanıklık sıçramalarına sebep 
oluyorlardı. Bu durumdan kurtulmak için, bütün 
elektro-mekanik aletlere ihtiyaç duymayan ve 
bulanıklık sıçramaları önleyen azalan debili 
filtre kontrol sisteminin İstanbul içmesuyu 
tesislerinde tatbik edilmesini teşvik ettik. İlk 
denemelerimizi İkitelli tesislerimizde yaptık.

Aslında, suyun gördüğü işlemler zinciri 
sanıldığından daha uzun ve karmaşık bir süreç 
izliyor. Son teknoloji ile donatılmış arıtma tesislerine 
gelen su önce havalandırma havuzlarından geçirilir. 
Burada suyun çözünmüş oksijen konsantrasyonu 
artırılır. İstenmeyen koku ve tat verici maddeler 
uçurulur ve demir oksidasyonu yapılır. Ardından 
ozonlama ünitesinde mikroorganizmaların bertarafı 
ve kirleticilerin okside olması sağlanır. Sonraki safha 
hızlı ve yavaş karıştırma ve çöktürme havuzlarıdır. 
Buralarda çöktürülemeyen organik ve inorganik 
kirleticiler kum filtreleriyle sudan uzaklaştırılır. En 
sonunda da klorlama uygulanır ve su, şebekeyle 
dağıtıma verilir. 

1994 yılından itibaren, mevcut içmesuyu arıtma 
tesisleri tamamen yenilenerek, Dünya’daki en ileri 
teknolojilerin kullanıldığı yeni tesisler inşa edilmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet Han İçmesuyu Arıtma Tesisi 
gibi 7 adet içme suyu arıtma tesisi inşa edilmiştir. 

Daha sonra DSİ Genel Müdürlüğüm ve Bakanlıklarım 
döneminde, ülkemizin dört bir yanına ileri teknoloji 
içmesuyu arıtma tesisleri inşa ettik. İçmesuyu 
arıtma tesisleri ve isale hatlarından oluşan toplam 
211 içmesuyu temin tesisi inşa ederek 43 milyon 
vatandaşımıza ilave içme ve kullanma suyu sağladık. 
Türkiye artık kendi yerli teknolojisini kullanmaktadır. 
Bu alanda da gayet başarılıdır.
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Dünyada ve Türkiye’de arıtma teknolojileri ne 
yönde değişim gösteriyor?

Türkiye’de içme ve kullanma suyu arıtımında 
kullanılan arıtma tesisleri “fiziksel”, “konvansiyonel” 
ve “ileri – gelişmiş” olarak sınıflandırmaktadır. 
Yapılan gruplandırmada fiziksel arıtma ile sadece 
klorlama veya doğrudan filtrasyon ve klorlama 
kastedilmektedir. Konvansiyonel arıtma kapsamında 
havalandırma (gerektiğinde), kimyasal arıtma 
(pıhtılaştırma / yumaklaştırma / çökeltim), filtrasyon, 
dezenfeksiyon (klor ile) işlemleri ele alınmaktadır. 

İleri arıtma işlemleri konvansiyonel arıtmayı 
takiben oksidasyon (ozonlama veya kimyasal), 
adsorpsiyon (aktif karbon), iyon değişimi (resin), 
membran sistemlerin bir veya daha fazlası olarak 
açıklanmaktadır. Ülkemizde arıtılan içmesuyunun 
%97’si konvansiyonel arıtmaya tabi tutulmaktadır.

1994 yılı öncesinde İstanbul’da büyük su sıkıntıları 
ve aynı zamanda sudaki kalite bozukluğu sebebiyle 
vatandaşlar kendi sularını su satış istasyonlarından 
temin eder hale gelmişti. 

İstanbul, maalesef yabancı teknolojiler ve 
yabancı firmaların inşa ettikleri içme ve atıksu 
teknolojileriyle dolu bir şehir haline getirilmişti 
ve değişik su ve atıksu arıtma teknolojilerinin 
denendiği bir deneme tahtası durumundaydı. Bu 
arıtma teknolojileri ekseriyetle eski tip arıtmalar 
olup, sahada yerleşimlerinden de anlaşılabileceği 
gibi, boyutlandırmaları da yurt dışındaki bir tesisin 
kopyasıydı. Bu durumdan kurtulabilmek için bütün 
tesislerin çalışma verimliğini, artılarını ve eksilerini 
inceledik. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı döneminde, kendisinin 
liderliğinde İSKİ Genel Müdürü olarak İstanbul’da 1 
Ocak 1995 tarihinden itibaren su kesintisi olmayacak 
dedik ve sözümüzü tuttuk.

İçmesuyu arıtma tesislerinde hem kapasite 
artışı, hem de su kalitesinin iyileştirilmesi için 
gerçekleştirilen muhteşem yatırımlar ve su 
havzalarındaki muazzam çevre koruma tesisleri 
neticesinde İstanbul’un içmesuyu kalitesi Dünya 
Sağlık Teşkilatı, Amerika EPA standartları ve 
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Avrupa Birliği standartlarını sağlayacak seviyeye 
yükseltilmiştir. Bunun neticesinde 2001 yılı “Su’da 
Kalite Yılı” ilan edilmek suretiyle, bu husus gururla 
İstanbullulara duyurulmuştur.

İSKİ Genel Müdürü iken bir tarihte Japonya’ya 
gitmiştik. Tokyo Su İdaresini ve bazı tesislerde 
incelemelerde bulunduk. Benim içmesuyu arıtma 
tesislerinde ön klorlama yerine ön ozonlama 
yapılması yönünde bir düşüncem vardı. Zira organik 
maddeler klorla birleşince organoklorlu bileşikler 
oluşuyordu. Bu gezi esnasında Japonların içmesuyu 
tasfiye tesisinde ön klorlama yerine ön ozonlama 
ile dezenfeksiyon yapmış olmaları dikkatimizi 
çekti. Bu uygulamadan daha çok verim aldıklarını, 
ozonlama ile bakterilerin ani olarak öldürüldüğünü 
ve çamurun da ozon sayesinde daha çabuk koku 
yapmadan çürüdüğü bilgileri benim düşüncemi 
teyit etti. 

Bu metodu, İstanbul’daki içmesuyu tasfiye 
tesislerinde de kullanmanın doğru olacağı kanaatine 
vardık. Nitekim yeni yapılan tasfiye tesislerinde 
bunu hemen uygulamaya soktuk. Ayrıca eski tasfiye 
tesislerine de ön ozonlama ünitesini ilave ederek, ön 
klorlama yerine ön ozonlamayı ikame ettik. Bu yeni 
teknolojiyi, Avrupa ve Amerika’daki pek çok şehirden 
önce kullanmaya başladık. Böylece Türkiye’de 
içmesuyu tasfiyesinde yeni bir çığır açılmış oldu.

Netice olarak ülkemiz kendi yerli ve milli 
teknolojisini her alanda kullanmaya başlamıştır. 
Savunma sanayiinden, uzay çalışmalarına, 
inşaat tekniklerinden çevre sektörüne, baraj 
inşaatlarından içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerine 

kadar pek çok alanda kendi yerli mühendis ve 
teknik elemanlarımızın geliştirdiği teknolojileri 
kullanıyoruz.

Gençlerimizin artık çok daha fazla kendilerine 
güvenmesi gerekmektedir. Ülkemiz, Dünya’da 
çoğu ülkeden pek çok alanda daha üstün ve ileri 
teknolojiyi kullanmaktadır. Ar-Ge çalışmalarına 
verdiğimiz desteklerle yüksek teknoloji alanında 
daha da ileriye gideceğimizden şüphem yoktur.

MEM-TEK’in resmi açılışını siz yapmıştınız. Bu 
yıl 10. yıl oldu. 18-20 Kasım 2019 tarihlerindeki 
MEM-TEK sempozyumunda 10. Yıl özel etkinliği 
düzenlenecek. Bu özel etkinlikte sizleri de 
aramızda görmekten çok memnuniyet duyacağız. 
MEM-TEK ve membran teknolojileri hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

22.05.2010 tarihinde İTÜ bünyesinde kurulan “Prof. 
Dr. Dinçer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MEM-TEK)” 
açılışını 2013 yılında hep birlikte gerçekleştirmekten 
gurur duyduğumu ifade etmek isterim. 

Hakikaten küresel ölçekte baktığımızda mevcut 
su kaynaklarının her geçen gün azaldığı ve daha 
çok kıymetlendiği günümüzde membran bilimi ve 
teknolojisi çok daha fazla önem kazanmıştır.

Bu alandaki eksikliği gidermek maksadıyla değerli 
kardeşim Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun teşebbüsü 
ile MEM-TEK kurulmuş ve bugün 10 yaşına girmiştir. 
Kendilerini ve bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. 
Ayrıca 10 Yıl Özel Etkinliğine davetleri sebebiyle de 
ayrıca teşekkür ediyorum. Programımın el vermesi 
durumunda bu özel etkinliğe katılmaktan gurur 
duyacağımı ifade etmek isterim. 

Son yıllarda, daha az yer kaplayan, ekonomik 
ve çıkış suyu kalitesi bakımından oldukça 
verimli olan yeni arıtma teknolojileri üzerindeki 
araştırmalar yoğunlaşmıştır. Membran teknolojileri 
bu teknolojilerin başında gelmektedir. Özellikle 
evsel atıksu arıtma tesislerindeki klasik arıtım 
sistemlerinin yerine kullanılabilecek olan membran 
biyoreaktör (MBR) sistemleri hem ekonomik hem de 
kolay işletilebilir olmaları dolayısıyla çok geniş bir 
çalışma alanı oluşturmuştur.

Membran üretimi, yüksek teknoloji, bilgi birikimi 
ve tecrübe gerektirmektedir. Membran teknolojisi 
henüz yaygın kullanım için yeterli ucuzlukta 
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değildir. Fakat özellikle MEM-TEK gibi araştırma 
merkezlerinin çalışmaları neticesinde geliştirilecek 
teknolojilerle yakın gelecekte maliyetlerin azalacağı 
kanaatindeyim.

Temiz bir gelecek için düşük maliyetli yüksek 
teknoloji gerekmektedir. Türkiye’de membran 
üretmek, modül ve proses geliştirmek, membran 
teknolojileri üzerine çalışan araştırmacıların 
desteklenmesi kanaatindeyim.

Tam da bu noktada, MEM-TEK, su ve atıksu 
uygulamalarında membran üretimi, modül imalatı 
ve proses geliştirilmesi üzerine dünya çapında 
lider bir araştırma merkezi haline gelmek için 
önemli çalışmalar yürütmektedir. MEM-TEK mevcut 
teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolojiler üretmek 
maksadıyla araştırmalar yapmaktadır.

MEM-TEK’in 10. Yılını tekrar tebrik ediyor başarılı 
çalışmalarının devamını diliyorum.

Üniversite-sanayi iş birliği hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Her alanda süratli bir değişimin yaşandığı 
günümüzde ülkeler kendi refah seviyelerini 
yükseltmek istemekte ve bu çerçevede eğitim, 
sağlık ve ekonomi alanlarında ilk sıralara tırmanma 
mücadelesi vermektedirler. Bu mücadelenin ana 
unsurunu ve kalkınmanın temelini hiç şüphesiz 
teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek 
seviyede eğitilmiş toplumlar oluşturmaktadır. 
Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji üretimine 
dönüştürebilmek için de üniversitelere ve sanayiye 
önemli görevler düşmektedir.

Üniversitelerin temel görevi bir yandan eğitim ve 
öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel 
ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmaktır. Yapılan 
araştırmaların temel maksadı ise, bilgi üretilmesi ve 
mevcut bilgilere yenilerinin katılmasıdır. 

Üniversitelerin yaptıkları araştırmaların 
çoğunluğunu temel araştırmalar, bir kısmını ise 
uygulamalı araştırmalar oluşturmaktadır. Yürütülen 
uygulamalı araştırmalar ile sanayinin problemlerine 
pratik çözümler getirilmektedir. Diğer bir ifadeyle 
üniversiteler bir yandan yaptıkları eğitim-öğretim 
faaliyetleri ile sanayinin ihtiyaç duydukları Araştırma-
Geliştirme (Ar-Ge) personelini yetiştirmekte, diğer 
yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç 
duyacağı alanlarda bilgi ve teknoloji üretmeye 

çalışmaktadırlar.

Sanayi, ülkedeki mevcut bilimsel ve teknolojik 
potansiyeli harekete geçirerek önceden yapılmış 
araştırma neticelerini üretime dönüştüren kesimdir. 
Ülkelerin kalkınmışlık seviyesini o ülkedeki sanayinin 
gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. 

Bir ülkedeki sanayi dışa bağımlı olmadan kendi 
teknolojisini kendisi üretebiliyorsa, küreselleşen 
dünya pazarında rekabet şansı da o derece 
yüksek olacaktır. Sanayinin kendi teknolojisini 
üretebilmesi için teknolojiyi üretebilecek bilgiye 
kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü bir 
üniversite-sanayi işbirliği ile mümkündür.

Üniversite-sanayi işbirliği kavramı şu şekilde ifade 
edilebilir: Üniversitelerin mevcut imkânları ile 
sanayinin mevcut imkânları birleştirilerek bilimsel, 
teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için 
yaptıkları sistemli çalışmalar bütünüdür. 

Diğer bir ifadeyle, üniversitelerdeki mevcut bilgi 
birikimi ve yetişmiş insan gücü ile sanayinin mevcut 
tecrübesi ve finansal gücünün bir sistem dâhilin 
de birleştirilmesi neticesinde ortaya çıkan bilimsel, 
teknolojik ve ekonomik faaliyetlerin bütünüdür.

Genç çevre mühendislerine tavsiyeleriniz nelerdir?

Çevre mühendisliği, birçok meslek disiplininin bilgi 
birikimini tek vücutta toplayan ve uygulamaya 
aktaran disiplinler arası bir meslektir. 

Uygulamada birçok teknik elemanın bir araya 
toplanmasıyla çözülebilecek birçok problem, böyle 
bir mesleğe olan ihtiyacı doğurmuştur. 

Misal olarak, bir atıksuyun çevreye olumsuz etki 
yapmayacak şekilde deşarj edilmesi, iyi bir sistem 
seçimini, tasarımını, inşaatını ve sürdürülebilir 
işletimini gerekli kılmaktadır. 

Bunun için Çevre Mühendisi iyi bir inşaat, kimya, 
biyoloji, halk sağlığı ve hukuk bilgi birikimine sahip 
olmalıdır. 

Dolayısıyla ben çevre mühendisliği bölümünü 
tercih eden ve halen bu bölümde okuyan genç 
kardeşlerime bu hususun bilinciyle kendilerini iyi 
geliştirmelerini tavsiye ediyorum.

Özellikle küresel iklim değişikliğinin etkilerinin 
daha fazla hissedildiği son yıllarda, çevre en önemli 
konulardan biri olmuştur. Günümüzde geleceğin 
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mesleği olarak da tanımlanan bu mühendislik dalını 
tercih eden öğrencilerin omuzlarında da önemli bir 
vazife yüklenmektedir.

Çevremizi ve tabii kaynaklarımızı koruyarak 
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gelecek 
nesillerimize aktarmak için çevre mühendislerine 
büyük mes’uliyetler düşmektedir.

Benim çevre mühendislerine ve onların nezdinde 
bütün öğrencilere tavsiyem; kendilerini iyi 
yetiştirsinler, çok çalışsınlar. Kendilerine hedef 
belirlesinler. Hedefi olmayanların başarılı olması 
söz konusu değildir. Hedefi olmayan gemiye hiçbir 
rüzgâr etki etmez. Rotası belli olmayan geminin 
ulaşacağı liman yoktur.

Çevre Mühendislerimiz;

• Araştırma ve neticeye götürme yönlerini 
kuvvetli hale getirsinler,

• Çevre ile birlikte beşeri ve kültürel konuları da 
ele alıp ilişkilendirebilecek bir perspektife ve 
vizyona sahip olsunlar,  

• Bilgisayar kullanımını ve teknolojiyi yakından 
takip etsinler, özellikle basit programlar ve 
istatistikler oluşturacak kadar donanımlı 
olsunlar,

• Ulusal, AB ve diğer uluslararası mevzuattan ve 
özellikle ülkemizin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerden ve genel içeriklerini iyi 
öğrensinler, 

• Genel Hukuk ve Çevre Hukuku konularına hakim 
olsunlar, 

• İklim değişikliği-enerji politikaları-biyoçeşitlilik-
kuraklık-su yönetimi konuları arasındaki yakın 
ilişkileri takip etsinler, 

• Çevre yönetiminin etkin uygulanması için çevre 
politikalarını destekleyecek yaptırım, teşvik, vs 
gibi ekonomik unsurları ulusal ve uluslararası 
ölçekte çok iyi öğrensinler, Çevre Ekonomisi 
konusunda çalışsınlar,

• İklim değişikliği kapsamındaki karbon 
ticareti, bu konudaki uluslararası kurum ve 
mekanizmalar,  düşük karbon ekonomisi gibi 
konulara hakim olsunlar.

Röportaj: 
Arş.Gör. Mehmet Emin Paşaoğlu ve Dr. Reyhan Şengür Taşdemir
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1. Mikrofiltrasyon ve Ultrafiltrasyon ile İçme 
Suyu Arıtımı

Mikrofiltrasyon (MF) ve ultrafiltrasyon (UF) 
membranları, basınç sürücü kuvveti altında çalışan 
membran sistemlerinden ilk olarak kullanılmaya 
başlanılanlardır. Mikrofiltrasyon (MF) ve 
ultrafiltrasyon (UF) ile akışkan içerisindeki mikron ve 
daha büyük boyutlardaki partiküller ayrılmaktadır 
(Jacangelo ve diğ, 1996).   MF ve UF membranlarının 
direnci düşük olduğu için, düşük basınç altında 
işletilmekte ve ortalama olarak 2-3 bar’a kadar olan 
basınçlarda çalıştırılmaktadır. 

Son yıllarda, su kalite standartlarının kirleticiler 
açısından daha düşük limitler öngörmesi, 

konvansiyonel arıtma sistemleri yerine MF/
UF uygulamalarını artırmıştır. Standartlardaki 
kısıtlamalar, 1990’lı yıllarda dahi mikrofiltrasyon 
kullanımına olan eğilimi artırmış ve MF uygulamaları 
bir patlama göstermiştir (Jacangelo ve diğ., 1996).   
Mikroorganizmaların mikrofiltrasyon ile büyük 
oranda tutulmaları, daha az dezenfektan ihtiyacını 
ve dolayısıyla, daha az dezenfeksiyon yan ürünü 
oluşumunu sağlamaktadır. Ayrıca, konvansiyonel 
arıtma sistemlerinde kullanılan kimyasal maddelerin 
oluşturduğu toksik etkilerden dolayı son yıllarda 
kimyasal madde kullanımına sınırlandırma getirme 
eğilimi hız kazanmıştır. MF sistemlerinin klasik su 
arıtma sistemlerinin yerini alması söz konusudur 
(Mallevialle ve diğ., 1996).

Araş. Gör. Ayşe YÜKSEKDAĞ, Araş. Gör. Meltem AĞTAŞ, Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
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1.1. İçme Suyu Arıtımında MF/UF Membranları ile 
Konvansiyonel Sistemlerin Karşılaştırılması

Şekil 1’de konvansiyonel arıtma ile membran 
sisteminin akış diyagramının karşılaştırıldığı bir akış 
diyagramı verilmiştir. Düşük basınçlı MF/UF membran 
prosesleri konvansiyonel arıtma ve dezenfeksiyon 
(ön-klorlama) prosesleri ile karşılaştırıldığı zaman en 
büyük üstünlüğü kimyasallara ihtiyaç duyulmaması 
(koagülantlar, flokülantlar, dezenfektanlar, pH 
ayarlama kimyasalları vb.), partikül ve mikrobiyal 
gidermede iyi ve sabit kalitede su arıtımının 
gerçekleştirilmesi, proses ve tesisin kompakt olması 
ve daha az alan gereksinimi ve basit otomasyondur. 

MF/UF membranlarının içme suyu arıtımındaki 
uygulama biçimleri, Şekil 2’ de gösterilmiştir 
(Jacangelo ve diğ.,1996). MF/UF sistemlerinin 
gözenek çapının büyük olması, ön bir ızgara 
sisteminden sonra, direkt olarak mikrofiltrasyonun 
ve ultrafiltrasyon kullanılmasını sağlamaktadır. 
Partikül ve mikroorganizma giderme verimi oldukça 
yüksektir. Bazı tübüler membran türleri için, ön 
ızgara kullanımı da gerekmemektedir. Bu sistemin 
veriminin yüksek olması, özellikle 1985’li yıllardan 
sonra kullanımını çok artırmıştır. Bu teknolojinin bir 
diğer uygulama alanı, doğal veya sentetik organik 
maddelerin giderilmesidir. MF/UF membranlarının 
bireysel olarak kullanıldığı durumlarda, organik 
madde giderme verimi oldukça düşüktür. Bununla 
birlikte, bir ön arıtma uygulanırsa organik madde 
giderme verimi artabilmektedir. En genel olarak 
kullanılan ön arıtma elemanları, MF/UF’den 
önce koagülant veya aktif karbon ilavesidir. Bazı 
durumlarda oluşan kek tabakası, organik madde 
giderme verimini artırabilmektedir (Jacangelo ve 
diğ., 1996).

MF/UF’nin bir diğer uygulanma alanı, nanofiltrasyon 
(NF) ve ters osmoz (TO) sistemleri öncesinde ön 
arıtma olarak kullanılmasıdır. Yapılan çalışmalarda, 
5 ile 20 µm arasındaki ön filtrelerin, NF/TO 
öncesinde çökelme oluşumu ve ön arıtma ihtiyacını 
gidermediği, ön arıtma olarak MF/UF veriminin 
daha iyi olduğu görülmüştür.

Şekil 1. Konvansiyonel proses ile MF/UF prosesinin 
karşılaştırılması

Şekil 2. MF/UF uygulamaları a) Sadece MF/UF  b) PAC ilavesi ile 
organik madde giderimi  c) TO önünde ön arıtma  d) NF önünde 
ön arıtma (Mallevialle ve diğ., 1996)
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1.2. MF/UF Giderimleri
Membran filtrasyonunda en önemli parametrelerden 
birisi de tutulan maddenin boyutudur. Su 
arıtımında kullanılan MF membranları genellikle 
0,1 – 1 µm arasındaki partikülleri giderebilmektedir. 
Bu membranlar, Giardia lamblia kistleri ve 
Cryptosporidium parvum oositleri gibi bakteri ve 
protozoaları tamamen tutabilmektedirler. Virüslerin 
yapıları daha küçük olduğundan MF ile tamamen 
giderilemezler (Crittenden ve diğ., 2012). UF 
membranlarında MWCO değeri 1000 Dalton (Da) ila 
500000 Da arasında değişmektedir. Bu MWCO değeri 
yaklaşık olarak 1-30 nm çap aralığındaki partiküllerin 
tutulmasına karşılık gelmektedir (Cheryan, 1998). Bu 
sonuçlar virüslerin boyutlarıyla karşılaştırıldığında 
MWCO değerine bağlı olarak bazı UF membranların 
virüsleri tamamen giderebildiği, bazılarının ise 
yetersiz kaldığı görülmektedir (Crittenden ve diğ., 
2012). 

Su arıtımını ilgilendiren öncelikli mikroorganizmalar  
protozoa ve helminitler, bakteriler ve virüslerdir. 
Amerika’daki güvenli su arıtma yönetmeliği 
(SWTR)’ne göre, Giardia’nın 3-log ve virüslerin 4-log 
giderimini sağlayacak ekipmanların kullanılması 
gerekmektedir. Bundan dolayı, MF ve UF kullanımı 
çok yaygınlaşmıştır. Virüslerin boyutları, 0,02-0,08 
mm arasında değişmektedir. Virüsleri, 0,5 ile 10 
mm aralık ile bakteriler takip etmektedir. Protozoa 
kisti ve protozoa oositlerinin boyutları ise 3-15 mm 
arasındadır. MF membranlarının boyutları, 0,05 ile 
5 mm arasında değişmektedir. Bundan dolayı, su 
içerisinde tutmak istediğimiz mikroorganizmaya 
bağlı olarak, gözenek çapı belirli MF membranları 
kullanılmaktadır (Mallevialle ve diğ., 1996). 

Virüslerin Giderimi: Virüsler, boyut açısından 
en küçük mikroorganizma grubunu temsil 
etmektedirler. Boyut aralığı olarak, 0,5 ile 10 mm ile 
UF membranların başlangıç ve MF membranlarının 
ise son boyut aralığına girmektedir. Virüslerin 
membranlarda tutulma mekanizması, fiziksel olarak 
elek mekanizması, membran üzerine adsorpsiyon 
ve kek tabakası içerisindeki partiküllere adsorpsiyon 
şeklindedir. Virüslerin, MF membranlarındaki 
giderilme verimi çok düşük boyutlarda iken, UF 
membranları ile yüksek oranda giderilebilmektedir. 

Bakterilerin Giderimi: Bakteriler şekilleri itibari 
ile çok değişik boyutlarda bulunabilmektedirler. 

Bununla birlikte en genel bakteriler, MF ve UF 
membranlarında büyük oranda tutulabilmektedirler. 
Giderilme mekanizması elek şeklinde olup, kek 
tabakası oluşumu ve membran üzerine adsorpsiyon 
da rol oynamaktadır. Yapılan çalışmaların bir çoğunda, 
süzüntü akımındaki bakteri konsantrasyonu, ölçüm 
limitlerinin altında kalmaktadır. Ayrıca, MF ve UF ile 
yapılan çalışmalarda, giderme verimi yaklaşık olarak 
birbirine eşit çıkmıştır.

Protozoaların Giderimi: Protozoa kistleri, Giardia 
muris ve Crytosporidium parvum’ ların toplamıdır. 
Her iki mikroorganizmada, MF ve UF membranlarının 
gözenek çaplarından daha büyüktür. Giardia 
muris ve Crytosporidium parvum’ların giderilme 
mekanizmaları, elek şeklindendir. MF ve UF’de büyük 
oranda tutulabilmekte ve elde edilen neticeler, 
ölçme limitlerinin altında kalmaktadır (ölçüm limiti: 
1 kist veya 1 oosit/lt). 

Partikül Giderimi: MF membranlarının en önemli 
uygulama alanı, partikül giderimidir. USEPA SWTR’a 
göre, konvansiyonel ve doğrudan filtrasyon yapan 
su artıma tesislerinde filtre edilen su numunelerinin 
%95’inde bulanıklık 0,5 NTU’nun altında olmalı ve 
bulanıklık değeri hiçbir zaman 5 NTU’nun üzerine 
çıkmamalıdır. Yapılan birçok çalışmada MF ve 
UF sistemleri ile arıtılmış suda düşük bulanıklık 
değerleri elde edilmiştir. 

Doğal Organik Madde (DOM) Dezenfeksiyon 
Yan Ürünü (DYÜ) Giderimi: 1980’lerin sonlarından 
itibaren membran prosesleri, bulanıklığı, organik 
maddeleri, mikroorganizmaları ve dezenfeksiyon 
yan ürünü (DYÜ) öncülerini etkili bir şekilde 
arıtmasıyla giderek dikkatleri üzerine çekmiştir. 
Membranlar esas olarak makromolekülleri 
boyutlarına göre ayırdıklarından dolayı giderme 
verimi, membranların gözenek çapı ve gözenek çapı 
dağılımlarının, doğal organik maddelerin boyutları, 
boyut dağılımları ve şekilleri ile karşılaştırılmasıyla 
belirlenir. DOM’lerin molar kütleleri kolloidal boyut 
aralığında olup, birkaç 100 Da’dan (Dalton, g/mol’e 
eşittir) başlayıp 100 kDa’dan daha büyük değerlere 
ulaşabilmektedir (Ericsson ve Trägårdh, 1997). 
DOM’lerin boyut dağılımları su kaynağına göre 
değişkenlik göstermekle beraber genellikle küçük 
moleküllerin çok büyük bir kısmı 1 kDa’dan daha 
az olduğu gözlenmiştir (Fan ve diğ., 2001; Kim ve 
Yu, 2005; Zularisam ve diğ., 2007; Zularisam ve diğ., 
2009) (Şekil 3).
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Şekil 3. Farklı membran proseslerinin ayırma sınırı ve doğal 
organik madde (DOM) fraksiyonlarının boyutları (Fan ve diğ., 
2001; Zularisam ve diğ., 2007; Thorsen, 2004; Kennedy ve diğ., 
2005; Kaewsuk ve Seo, 2011, Jeong ve diğ., 2013; Sillanpää, 
2015)

MF membranları ile normal işletme sırasında, çok 
az bir organik madde giderimi söz konusu iken, flok 
oluşturucu metal koagülantlar ve toz aktif karbon 
kullanılması, DYÜ öncü maddelerinin giderme 
verimini artırmaktadır (Olivieri ve diğ., 1991).  Yapılan 
bir çalışmada 50 mg/lt alum ilavesi sonucunda, 
THMOP gideriminin %70’e yükseldiği gözlenmiştir 
(Reckhow ve Singer, 1990). Burada, koagülantın ilave 
edildiği şartlar da önem taşımaktadır (Mallevialle 
ve diğ., 1996). UF membranları ile yüzeysel suların 
arıtımında gevşek UF membranları (ayırma sınırı ≥60 
kDa) kullanılması durumunda çözünmüş organik 
karbon (ÇOK) giderimi %14 ile %49 ve orta UF 
membranları (ayırma sınırı 10-60 kDa) kullanılması 
durumunda %20 ile %75 arasında değişiklik 
göstermiştir. Sıkı UF membranlarının (ayırma sınırı 
<10 kDa) ÇOK giderimi de oldukça yüksektir (%38-
%87).

Boyutlarına göre giderim olmasının yanı sıra 
elektrostatik itme de UF membranlarında DOM 
giderimi için önemli bir ayırma mekanizmasıdır. 
Yapılan bir çalışmada en düşük DOM giderme 
verimleri yüksüz UF membranlarıyla elde edilirken, 
yüklü UF membranları ile membranın ayırma sınırı 
ve yüzey suyundaki DOM boyutları ile yapılan 
tahminlerden çok daha yüksek giderme verimleri 
elde edilmiştir (Cho ve diğ., 1999; Cho ve diğ., 2000a 
ve b; Lee ve diğ., 2005; Sillanpää, 2015). Yüksek 
molar kütleye sahip DYÜ öncü maddelerini içeren 
ham sulardan DOM fraksiyonlarını gidermek için 
sıkı UF membranları kullanılabilir. Düşük ve orta 

ağırlıktaki molar kütleye sahip DOM fraksiyonları 
gidermek için ise UF membranları diğer prosesler ile 
birleştirilmelidirler (Şekil 4).

Şekil 4.  Farklı membran teknolojileri ile ham sulardan doğal 
organik madde (DOM) giderimi (Sillanpää, 2015)

Pestisit Giderimi: Toz aktif karbon (TAK)/MF 
kombinasyonunun kullanıldığı arıtma prosesleri 
pestisit giderimi için oldukça etkilidir. Anselme 
ve diğ., (1991), TAK/UF sistemi ile pestisitleri ve 
sentetik organik maddeleri verimli bir şekilde 
giderebildiklerini bulmuşlardır. Jack ve Clark (1998), 
10 mg/lt TAK konsantrasyonu kullanarak TAK/UF 
sistemi ile giriş atrazinin %61’ini ve giriş siyanazinin 
%70’ini giderebilmişlerdir. Clair ve diğ., (1997), 5 
mg/lt TAK ile %57 ve 20 mg/lt TAK ile %89 atrazin 
giderebildiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre, 
TAK’un membran sistemleri ile birleştirilmesi ile 
adsorbantın sistemdeki bekletme süresi arttığından 
adsorpsiyon kapasitesi de artabilmektedir (AWWA, 
2005).

İnorganik Madde Giderimi: Organik maddelerin 
MF ve UF membranları ile giderilmesine benzer 
olarak, inorganik maddelerin giderimi de 
partiküler formdaki bileşenlerin hangi oranda 
suda bulunduğuna bağlıdır. İnorganik maddelerin 
giderimi koagülant, oksitleyici veya iyon 
değiştirici reçinelerin kullanılması ile iyileştirilebilir 
(AWWA, 2005). MF ve UF membranları ile demir-
mangan giderimi, bu türlerin oksitlenmesine 
bağlıdır. Oksitlenen demir ve mangan, MF/UF ile 
giderilebilir forma dönüşmektedir. Konvansiyonel 
tesisler gibi demir ve mangan, havalandırma 
veya permanganat, klor ve ozon ile kimyasal 
oksidasyon sonucu oksitlenebilir. Arsenik, MF ve 
UF membranları ile giderimi ancak demirli bir 
koagülant veya adsorbant eklenmesi ile mümkün 
olmaktadır. Hidrojen sülfür genellikle MF ve UF 



www.memtek.org

19MEM-TEK BÜLTENİ EKİM 2019

membranları ile giderilememektedir. Çünkü 
havalandırma ile giderim kıyaslandığında maliyeti 
daha yüksek olmaktadır. Ancak özel durumlarda 
örneğin çok yüksek giderme verimleri istendiğinde 
MF ve UF membranları ile arıtma iyi bir giderme 
verimi sağlamaktadır. Talton ve diğ., (2000), klor 
oksidasyonu/membran filtrasyonu ile hidrojen 
sülfür gazının neredeyse tamamını giderebilmiştir. 

1.3. Su Kalitesi

MF ve UF membranları partiküler maddeleri 
sulardan elek mekanizmasıyla ayırmak için 
tasarlanmışlardır. Çözünmüş organik ve inorganik 
türler ise ön arıtma olmadan yalnızca MF veya UF 
membranları ile giderilemezler. Çözünmüş türleri bu 
membranlar ile gidermek için, koagülant, toz aktif 
karbon (TAK) veya çeşitli kimyasallar ilave edilerek 
partiküler formlar oluşturulmalıdır. Aynı zamanda 
partiküler maddelerin membranı hızlıca tıkayıp 
enerji maliyetini artırmaması ve membran ömrünü 
kısaltmaması için, membran filtrasyonu öncesinde 
de uygun arıtma yöntemleri seçilmelidir.  Tablo 1’de 
spesifik kirleticilerin giderimi için gerekli ön arıtma 
ihtiyaçları listelenmiştir. 
Tablo 1. Spesifik kirleticilerin giderimi için gerekli ön arıtma 
ihtiyaçları (AWWA, 2005)

Ön Arıtma İhtiyacı
Parametre MF UF

Partiküler / 
Mikrobiyal

Bulanıklık Yok Yok
Protozoa Yok Yok
Bakteri Yok Yok
Virüs Koagülasyon Yok

Organik

TOK Koagülasyon/TAK Koagülasyon/TAK
DYÜ öncüsü Koagülasyon/TAK Koagülasyon/TAK

Renk Koagülasyon/TAK Koagülasyon/TAK
Tat ve koku Koagülasyon/TAK Koagülasyon/TAK

Pestisit TAK TAK

İnorganik
Demir ve mangan Oksidasyon Oksidasyon

Arsenik Koagülasyon Koagülasyon
Hidrojen sülfür Oksidasyon Oksidasyon

MF membranlarının diğer bir uygulama alanı ise NF 
ve TO membranları öncesinde ön arıtma elemanı 
olarak kullanılmasıdır. Son yıllarda, özellikle su 
geri kazanımı eğilimi bütün dünyada arttığı için, 
suların geri kazanılmasında MF/UF membranları, 
TO ve NF membranları öncesinde ön arıtma 
elemanı olarak kullanılmaktadır. Yüzeysel suların NF 
membranları ile arıtılması için yapılan bir çalışmada, 
MF membranlarının, diğer ön arıtma yöntemlerine 
göre (kimyasal arıtma ve granüler aktif karbon) daha 

verimli olduğu görülmüştür (Reiss ve Taylor, 1991).   

Ön filtrasyon: Su içerisindeki büyük partiküllerin 
membranları (özellikle içi boşluklu fiber membran 
türü) tıkayabileceğinden dolayı, MF membranları 
öncesinde, 50-200 µm aralığında bir filtrasyon işlemi 
uygulanmaktadır. Virüs veya çözünmüş organik 
madde gideriminin söz konusu olduğu durumlarda, 
kimyasal madde veya toz aktif karbon ilavesi 
gerekebilir (Mallevialle ve diğ., 1996).

pH ayarlama: Kullanılan membran malzemesinin 
türüne göre, membran öncesinde pH’nın 
ayarlanması gerekebilir. pH ayarı, özellikle selüloz 
asetat membran türleri için gereklidir. Membranlar 
için uygulanan pH ayarı, sadece inorganik 
maddelerden ileri gelen çökelmenin önlenmesi için 
değil, membran malzemesine uygunluk açısından 
da gereklidir (Mallevialle ve diğ., 1996).

Pompa İhtiyaçları: MF ve UF sistemlerinde üç değişik 
pompa türü kullanılmaktadır. Bunlar, membrana 
suyu pompalamak için gerekli olan pompa, geri 
devir pompası ve geri yıkama pompasıdır. Membran 
pompası, genellikle değişken devirli olmakta ve 1,4–
2 bar basınç aralığında çalışmaktadır (Mallevialle ve 
diğ., 1996).

Son Arıtma: MF membranları ile uygun koşullar 
altında, bakteri ve protozoalar giderilebilmekte 
iken, virüsler giderilememektedir. Bundan dolayı, 
MF sonrasında, dezenfeksiyon sistemlerinin 
uygulanması gerekmektedir. Genellikle, ozon, 
klorlama ve klor dioksit uygulanan kimyasal 
dezenfeksiyon yöntemleri olarak uygulanabilir. 
Bununla birlikte, virüslerin dezenfeksiyonu için uzun 
temas süreleri gerekmektedir.  

1.4. Diğer Arıtma Prosesleri ile Kombinasyon

Tipik bir MF/UF sistemi akış diyagramı Şekil 5’ 
te verilmiştir. Basit bir ön arıtma ile birlikte bu 
şekilde kullanılabildiği gibi ham su kalitesine 
bağlı olarak başka arıtma sistemleri ile de birlikte 
kullanılabilmektedir. Avrupa ve Kuzey Amerika başta 
olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde ilk kurulan 
membran arıtma tesisleri, yüzey suları ve yüzey 
suyu etkisi altındaki yeraltı sularını partiküllerden 
ve mikrobiyal maddelerden arındırmak amaçlı 
kurulmuştur. 
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Şekil 5. MF/UF sistemi çalışma akış diyagramı

Partikül ve mikrobiyal madde giderimi yanında, 
ileri arıtma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla düşük 
basınçlı membran filtrasyonu ile diğer su arıtma 
ünitelerinin kombinasyonundan oluşan sistemlerin 
kurulumu son yıllarda oldukça artmıştır. Membran 
filtrasyonu ile diğer proseslerin birleşiminden 
oluşan bu sistemlere Hibrit Membran Sistemleri 
adı verilmektedir. Pek çok bölgedeki yüzey 
sularının hem çözünmüş hem de partiküler halde 
kirlilik içermesinden dolayı, hibrit sistemler hakim 
teknoloji haline gelmektedir. Hibrit membran 
sistemleri, düşük basınçlı membran filtrasyon 
sisteminin akım şemasında bulunduğu yere 
aşağıdaki gibi sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Bu 
sınıflandırmaya göre:

i. Başlangıcında Membran Arıtma İçeren 
Sistemler: Bu sistemlerde membran filtrasyonu 
doğal olarak oluşan partiküler ve mikrobiyal 
maddeleri gidermek amacı ile ilk arıtma 
basamağında kullanılmaktadır.

ii. Ortasında Membran Arıtma İçeren Sistemler: 
Bu sistemlerde membran filtrasyonu ara 
basamak olup, doğal olarak oluşan partikülleri 
ve mikrobiyal maddeleri gidermenin yanısıra 
arıtma sırasında partikül haline çevrilmiş veya 
partiküllere adsorbe ettirilmiş çözünmüş 
kirliliklerin giderimi için de kullanılmaktadır.

iii. Sonunda Membran Arıtma İçeren Sistemler: 
Bu sistemlerde membran filtrasyonu en sonda 
bulunup (dezenfeksiyon hariç), doğal olarak 
oluşan partikülleri ve mikrobiyal maddeleri 
gidermenin yanısıra arıtma sırasında partikül 
haline çevrilmiş veya partiküllere adsorbe 
ettirilmiş çözünmüş kirliliklerin giderimi için de 
kullanılmaktadır.

2. Nanofiltrasyon ve Ters Osmoz (NF/TO) ile İçme 
Suyu Arıtımı ve   Desalinasyon Sistemleri

Nanofiltrasyon ve ters osmoz (NF/TO) membranları, 
deniz suyu ve kuyu suyu arıtımı, dezenfeksiyon 
yan ürünü arıtımı, sertlik giderimi, renk giderimi, 
inorganik kirleticilerin arıtımı (nitrat, florür, 
arsenik, ağır metaller vb), sentetik ve doğal 
organik maddelerin giderimi, patojen giderimi ve 
atıksuların geri kazanılarak tekrar kullanımı (direkt 
veya dolaylı (yeraltına deşarj vb)) maksatları için 
uygulanmaktadır. NF/TO membranları, boşluksuz 
membranlar oldukları için her ne kadar askıda 
katı maddeleri (yüksek ve düşük bulanıklık vb) de 
tutabiliyor olsalar da, askıda katı maddeler membran 
yüzeylerini hemen tıkayabilmektedir. Bu tıkanma 
bazen geri dönüşümlü, bazen ise geri dönüşümsüz 
olmaktadır. Bundan dolayı, NF/TO membranları 
öncesinde, ham suda bulunan partiküler maddelerin 
ön arıtma ile tutulması gerekmektedir. 

NF/TO membranlarının en önemli kullanım alanı 
tuzlu yüzeysel sulardan, tuzlu yeraltı sularından, 
deniz suyundan, ileri arıtmadan geçmiş atıksulardan 
ve endüstriyel proses sularından tuz giderimidir. NF 
membranları daha çok az tuzlu suların arıtımı ve 
sertlik giderimi gibi maksatlar ile kullanılabilirken, 
ters osmoz membranları, yüksek tuzluluktaki 
kuyu suları, deniz suları, ileri arıtmadan geçmiş 
atıksulardan su geri kazanımı ve endüstriyel 
atıksuların geri kazanımı gibi maksatlar ile 
kullanılabilir. 

Ticari olarak piyasada bulunan membranların 
giderme kabiliyeti farklı olabilmektedir. Hedef 
TÇM aralığı için uygun membranlar seçilmelidir. 
Yeraltı suyu arıtımında farklı, deniz suyu arıtımında 
farklı ve diğer daha az tuzlu yüzeysel suların 
arıtımında farklı membranlar kullanılabilmektedir. 
Tuz konsantrasyonunun artması, membrana 
uygulanacak basıncın artmasına sebep olmaktadır. 
Bundan dolayı, düşük tuzluluk konsantrasyonundaki 
yüzeysel sulara daha düşük basınçlı TO 
membranlarının, yüksek tuzluluktaki sulara (deniz 
suyu veya endüstriyel sular) yüksek basınçlı ve 
yüksek giderme verimli ters osmoz membranlarının 
kullanılması gerekmektedir. Kullanılabilir sularda 
tavsiye edilen TÇM konsantrasyonu, 500 mg/lt’dir. 
Genellikle ters osmoz membranları ile arıtmada, 
eğer tuzluluğu daha da aşağılara çekmek çok 
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pahalı olacak ise bu değer sınır değer olarak kabul 
edilmekte ve arıtılacak suyun konsantrasyonu 
bu değerin altında olacak şekilde bir arıtma 
gerçekleştirilmektedir. TO membranları ile giderme 
çok yüksek olduğu için bazı durumlarda, arıtılan su 
korozif, düşük tamponlama kapasitesinde ve düşük 
alkalinitede olabilmektedir. Ön arıtmada çökelme 
kontrolü için asit kullanıldığında, suyun pH değeri 
de düşük olmakta ve süzüntü suyunu agresif yapıda 
kılmaktadır. Bundan dolayı, TO membranları, çıkışta 
uygun son arıtma elemanları ile borularda korozyonu 
önleyici düşük TÇM ve iyi tamponlama kapasitesine 
sahip su elde edilecek şekilde boyutlandırılmaktadır 
(AWWA, 2007). Tipik bir NF/TO sistemi aşağıdaki 
birimlerden oluşmaktadır. Bunlar:

• Su alma yapısı 

• Ön arıtma sistemi 

• Membran sistemi  

• Son arıtma

• Konsantre uzaklaştırma

Şekil 6’da tipik bir NF/TO sistemi akış diyagramı 
verilmiştir. NF/TO sistemine uygulanan her türlü 
su kaynağı, belli bir ön arıtmaya tabii tutulmalıdır. 
TO öncesinde, partiküler tıkanmayı önlemek 
üzere planlanan ön arıtma prosesi, genellikle 
konsantrasyonu arttıktan sonra kimyasal olarak 
çökelebilecek maddelerin çökelmelerini önlemek 
üzere asit ve/veya antisakalant ilavesi, sonrasında 
ise 5-20 µm’lik kartuş filtrelerden oluşmaktadır. Eğer 
ters osmoz sistemi ile arıtılacak su kaynağı daha da 
kirli ise yukarıda bahsedilen ön arıtma birimlerine 
ilave olarak başka ön arıtma sistemleri (kum filtresi, 
ultrafiltrasyon/mikrofiltrasyon membranları vb) 
de kullanılabilir. Ters osmoz sonrası, havalandırma, 
gazifikasyon, pH ayarlama, korozyon önleyici 
kimyasal ilavesi, florlama ve dezenfeksiyon gibi 
konvansiyonel su arıtma sistemlerinde kullanılan 
birçok son arıtma işlemi uygulanır. Bu işlemler, 
ileride daha detaylı olarak anlatılmıştır. Ters osmoz 
sistemlerinin iyi bir şekilde tasarımı ve işletilmesi için 
arıtılacak su kaynağı ve arıtılan suyun kalitesinin çok 
iyi bilinmesi ve buna göre ön arıtma ve son arıtma 
işlemlerinin uygulanması gerekmektedir (AWWA, 
2007).

Şekil 6. Tipik bir NF/TO sistemi akım şeması (AWWA, 2007)

2.1. NF/TO Membran Sistemi Bileşenleri

Tablo 2’de NF/TO membran sistemleri için tipik 
tasarım faktörleri ve ilgili temel prosesler hakkında 
bilgi verilmiştir.
Tablo 2. Membran sistemi tasarım faktörleri ve ilgili temel 
prosesler (AWWA, 2007)

Tasarım faktörleri İlgili temel prosesleri

Kaynak suyu temini

  Su Kalitesi Su alma yapısı, ön arıtma, membran by-pass hattı ve 
karıştırma

  Su miktarı Pompalar, temel işletme boyutları

Ön arıtma

Kirlilik potansiyeli

  Partiküler Koagülasyon, flokülasyon, çöktürme, filtrasyon, MF, UF

  Organik Koagülasyon, flokülasyon, çöktürme, filtrasyon, MF, UF

  Biyolojik Koagülasyon, flokülasyon, çöktürme, filtrasyon, MF, UF, 
klorlama, deklorinasyon

Çökelme potansiyeli pH ayarlama ve çökelti önleyici (inhibe edici) ilavesi

Membran prosesi

  Besleme basıncı Membran arıtımı

  Süzüntü geri kazanımı Membran arıtımı

  Süzüntü akısı Membran arıtımı

  Süzüntü kalitesi Membran arıtımı

Son arıtma

  Stabilizasyon Havalandırma-gaz giderimi, pH ayarlama, alkalinite geri 
kazanımı, potansiyel korozyon önleyici ilavesi

  Dezenfeksiyon Dezenfeksiyon

  Son su kalitesi Membran by-pass sistemi ve karıştırma

Membran sistemlerinde en önemli hususlardan birisi 
güvenilir ham su teminidir (Missimer, 1994). Çok iyi 
tasarlanmış membran sistemlerinde bile, eğer çok 
kirli ve değişken karakterde ham su geliyor ise bazı 
problemler oluşabilir. İyi ve tam su kalitesi analizi, 
tasarımcıya doğru bir ön arıtma ve membran tasarımı 
imkânı sağlamaktadır. Su analizi ayrıca, arıtılacak 
suyun kalitesi konusunda tahmin etme imkanı 
vermektedir. Ters osmoz membranlarında çökelme 
potansiyelinin hassas bir şekilde değerlendirilmesi 



22 MEM-TEK BÜLTENİ EKİM 2019

www.memtek.org

için kritik parametreler olan, baryum, stronsiyum, 
sülfat, florür ve silikanın çok hassas bir şekilde 
belirlenmesi gerekmektedir. Birçok uygulamada 
tıkanma potansiyeli tahmini, çözünmüş organik 
karbon, bulanıklık konsantrasyonları ve/veya 
bakteri sayımı gibi biyolojik indikatörler kullanılarak 
da yapılabilmektedir. Çok hassas bir tıkanma 
potansiyeli tahmini için pilot ölçekli çalışmaların da 
yapılması gerekebilmektedir. 

NF/TO sistem tasarımında birincil derecede 
düşünülmesi gereken kirleticiler aşağıda 
özetlenmiştir;

•	 Katyonlar

•	 Membran sisteminde konsantre edildiğinde 
çökelek oluşturabilecek katyonlar (Kalsiyum, 
stronsiyum, baryum vb.)

•	 Membranı tıkayabilecek hidroksit çökeleği 
oluşturabilecek katyonlar (demir, mangan vb.) 

•	 Çıkışta su kalitesi kriterlerin sağlanmasında 
katyonlar (sertlik iyonları, sodyum, boron (deniz 
suyu arıtımında) vb.) 

•	 Anyonlar

•	 Çökelek oluşturabilecek anyonlar (alkalinite 
iyonları, sülfat, florür, fosfat (atık su geri kazanım 
uygulamalarında) vb.) 

•	 Çıkışta su kalitesi kriterlerinin sağlanmasında 
anyonlar (klorür vb.) 

•	 İyonik olmayan bileşikler

•	 Özellikle iki değerlikli katyonların olduğu 
durumlarda, konsantre edildiğinde çökelebilen 
silika 

•	 Bakteri ve kolloidal maddeler gibi potansiyel 
kirleticiler

•	 Hidrojen sülfür

Ham Su Alma Tesisleri: Ham su alma tesisleri, bir NF 
ve TO membran sisteminin önemli bir elemanıdır. Bir 
membran tesisinin ömrü boyunca, yeterli ve kararlı 
debi ve su kalitesi sağlanmalıdır. Su alma yapısının 
boyutlandırılmadan önce, fırtına gibi doğal afet, 
deniz canlılarının (mercan, sünger ve midye) 
girmesi ve su kalite değişimleri gibi etkilerinin 
tahmin edilebilmesi için oşinografik araştırmaların 
yapılması gerekmektedir. Su alma ağzı, dalga kırılma 
bölgesi dışında ve fırtınaların sebep olduğu askıda 

katı madde kalkma derinliğinin dışında olmalıdır. Su 
alma noktasındaki su kalitesi değişimleri de dikkate 
alınmalıdır. Çünkü deniz kenarlarında su kalitesi çok 
değişken olabilmektedir. Bazı durumlarda, su alma 
ağzı, bir kaç km açıkta olabilir. Gel-gitlerin olduğu 
yerlerde, su alma ağzı için birden fazla alternatif 
düşünülmelidir. 

Deniz suyundan su alma yapıları iki şekilde 
olmaktadır. Bunlardan birincisi yüzeyaltı su alma 
yapıları, ikincisi ise yüzeyden su alma yapılarıdır. 
Yüzeyaltı su alma yapıları, özellikle küçük ve 
orta büyüklükteki deniz suyu arıtma tesislerinde 
kullanılmaktadır. Büyük kapasiteli deniz suyu 
arıtan ters osmoz sistemleri daha çok açık su alma 
yapılarını kullanmaktadır. 

Ön Arıtma: Ters osmoz sistemleri, ham su 
içerisindeki partiküllere karşı çok hassastır. Yüzeysel 
su kaynağındaki partiküller ile membranların 
hasar görmemesi ve tıkanmaması için kapsamlı 
bir ön arıtma gerekebilir. Bu bölümde membran 
yüzeyindeki çökelme, membran polimerlerinin 
kimyasal değişimini ve kirleticilerin birikmesini 
önleyici ön arıtma metodları tartışılmıştır.

Ön arıtma birimleri, su alma yapısından hemen 
sonra yapılmaktadır. Yüzeysel su alma yapıların 
alına suyun kalitesi iyi değildir ve iyi bir ön arıtma 
gerekmektedir. Sediment halindeki ve yüzen 
maddeleri almak için mekanik arıtma elemanlarının 
kurulması gerekmektedir. Ön arıtmanın amaçları 
aşağıdaki gibidir:

• Membranın Hasar Görmesinin Önlenmesi          

• Membran Tıkanmasının Azaltılması (AKM ve silt 
giderimi, çökelme kontrolü, biyolojik tıkanma 
ve organik tıkanma)    

En iyi ön arıtma terip tarzı, membran öncesinde izin 
verilen silt ve bulanıklık değerlerini sağlayan tertip 
tarzıdır. Spiral sargılı NF/TO membranları öncesinde, 
bulanıklı değerinin 1 NTU ve SDI değerinin 
4–5 değerlerini aşmaması gerekmektedir. Son 
zamanlarda, bulanıklığın 0,5 NTU ve SDI değerinin 
3’ün altında olması tavsiye edilmektedir. Tablo 3’te 
ham sudaki bulanıklık ve SDI seviyelerine göre 
olması gereken ön arıtma tertip tarzlarının değişimi 
verilmiştir. Bu tablo sadece yol göstericidir. Bunun 
yanında, proje yapılacak bölge için en iyi ön arıtma 
konfigürasyonunu belirlemek üzere, detaylı su 
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kalitesi analizleri ve pilot çalışma da yapılmalıdır.
Tablo 3. Ham sudaki SDI ve bulanıklık değerlerine göre tavsiye 
edilen ön arıtma sistemleri (AWWA, 2007)

Ön arıtma olması gereken 
prosesler

SDI>4
Bulanıklık, NTU

<0,5 
(SDI<4)

0,5<B<2 2<B<20 20<B<40 40<B<100 B>100

Koagülasyon ve flokülasyon x x x x x
Çöktürme ve flotasyon x x x
Artırılmış çöktürme x x
Tek kademeli granüler 
filtrasyon veya membran 
filtrasyonu

x x
Çift kademeli granüler 
filtrasyon veya tek 
kademeli membran 
filtrasyonu x x x x

İnorganik Kirleticileri Kontrol Ekipmanları     

• Genellikle NF ve TO membranları öncesinde 
kuvvetli oksidantların kullanılması tavsiye 
edilmediği için herhangi bir oksidant kullanılmaz. 
Eğer, demir ve mangan konsantrasyonu çok 
yüksek değil ise NF/TO öncesinde giderim 
yapılmayabilir.

• Çökelme kontrolü, geri kazanımı düşürerek, 
pH’yı ayarlayarak, antiskalantlar ilave ederek 
(çökelek önleyiciler) veya çökelek oluşturan bu 
iyonları ön arıtma ile gidererek önlenebilir.

• Asit, kalsiyum karbonat kontrolü veya selülozik 
membranların hidrolizinin önlenmesi için 
ilave edilmektedir. Genellikle sülfürik asit 
kullanılmaktadır. Çok nadir olarak hidroklorik 
asit kullanılır. Asit ilavesi ile karbonat 
konsantrasyonu düşmekte ve bikarbonatı, 
karbondioksite dönüşmektedir. Karbondioksit 
membrandan geçmekte ve son arıtma ile 
membrandan uzaklaştırılmaktadır. Sülfürik 
asit ilave edilmesinin nedeni, maliyeti ve 
güvenlik hususlarıdır. Bazı yüzeysel sularda, 
organik maddeler (humik asit vb) antiskalant 
gibi davranmaktadır. Bundan dolayı, 
asidifikasyonunun yapılıp yapılmayacağı, pilot 
testler ile belirlenmektedir. Eğer, asit ilavesi 
yapılmaz ise karbondioksit oluşmayacağı için 
membran sonrasında son arıtma ünitesi olarak 
gaz uçurma gibi ünitelerinde yapılmasını 
gerektirmemektedir. Bu durum, ilk yatırım ve 
işletme maliyetini de düşürmektedir (AWWA, 
2007). 

• Antiskalantlar, NF/TO öncesinde çökelek 
(çözünmüş tuz ve silika) oluşumunu önlemek 

için en çok kullanılan kimyasal maddelerdir. 
Bazı antiskalantlar, kristal oluşumunu önlerken, 
bazıları oluşan kristallerin yapısını bozar. Bu 
şekilde büyüyememektedirler. Bazı durumlarda 
antiskalant içerisine seyrelticiler ilave edilerek, 
kolloidal malzeme depositi önlenmektedir.
Sodyum hekzametafosfat, en yaygın olarak 
kullanılan antiskalanttır. 

Mikrobiyolojik Tıkanmayı Kontrol İçin Kurulan 
Birimler

Mikroorganizmalar ve onların biyolojik atık 
ürünleri, membran yüzeyinde zamanla birikebilir ve 
membran verimini düşürebilirler. Mikroorganizma 
kontrolü, ham sudaki mikroorganizma büyümesini 
hızlandıran besi maddeleri ve oksijenin kontrol 
edilmesi ile yapılabilir. Mikroorganizma 
konsantrasyonu, kuvvetli oksidantlar, filtrasyon gibi 
fiziksel birimler, mikroorganizmalar için besi maddesi 
olan çözünmüş organik maddelerin giderilmesi veya 
sodyum bisülfat gibi kuvvetli bileşikler kullanarak 
mikroorganizma oksijenini yoksun bırakmak gibi 
yöntemler ile düşürülebilmektedir. 

Organik Tıkanmayı Kontrol İçin Kurulan Birimler

Organik bileşikler çok değişkendir ve çok değişik 
kaynaklardan gelebilir. Bu kaynaklar, organik 
maddenin doğal bozunması ile oluşan humik ve 
fulvik asitler, yağ ve gres, fenol, pestisitler, yüzey 
aktif maddeler, tarımsal alanlardan gelen gübreler, 
endüstriyel deşarjlar ve hormonlar olabilir. Organik 
maddeler, membran yüzeyini etkilediği için zarar 
vermektedir.

Ham sudaki organik maddeyi ölçen parametre 
TOK (toplam organik karbon)’dur. Ham sudaki 
TOK konsantrasyonu, 0,5 mg/lt’nin altında ise 
düşük organik madde sınıfındadır. Organik madde 
konsantrasyonu, 4 mg/lt’nin altında ise NF/
TO membranı öncesinde, klorlama-deklorlama, 
koagülasyon-flokülasyon alternatifi ile filtrasyon 
veya koagülant ilavesi ile MF/UF membranı 
kullanılması halinde organik tıkanma meydana 
gelmemektedir. Bu sistemler ile % 20–50 aralığında 
TOK giderimi sağlanabilmektedir. Eğer, TOK 
konsatrasyonu 4 mg/lt’nin üzerinde ise çok detaylı 
pilot çalışma yapılmalıdır.
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2.2. NF/TO Membran Sistemlerinin Bileşenleri

Membran kısmının elemanları, membranlar, basınç 
kapları, yüksek basınç pompası, vanalar, borulama, 
enstrümantasyon ve kontrol, enerji geri kazanım 
birimleridir. 

Membran: Ticari olarak mevcut birçok NF ve TO 
membranı vardır. 

Basınç Kabı: Basınç kapları, fiberglas destekli plastik 
malzemeden yapılmaktadır. Bazı durumlarda, 
paslanmaz çelik malzemede kullanılabilmektedir. 
Spiral sargılı membranların yerleştirildiği basınç 
kapları, hamsu, arıtılmış su ve konsantre akımlarının 
giriş çıkışını sağlayan bağlantı elemanlarını 
içermektedir. Hamsu, uç kısımdan, yandan ve basınç 
kabının aralarından girebilmektedir (Şekil 7).

Şekil 7. Basınç kabına ham su girişleri (AWWA, 2007)

Membran Proses Takımları: Membran sistemleri, 
paralel olarak çalışan ünitelerden oluşmaktadır. 
Her bir ünite, bir veya daha fazla membran 
kademelerinden oluşmaktadır. Her bir ünite 
birbirinden bağımsızdır ve ayrı pompa ve ön arıtma 
birimleri içermektedir. 

Yüksek Basınç Pompaları: NF/TO membranları için 
genellikle, yatay santrifüj ve dikey türbin pompalar 
kullanılmaktadır. Küçük desalinasyon sistemleri, 
basınç değişimlerini azaltmak için pozitif yer 
değiştirmeli pompalar da kullanmaktadır. Pompalar 
değişken devirli olabilmektedir. 

Enerji Geri Kazanım Sistemleri: Bir çok deniz 
suyu ve yüksek basınç kullanan yeraltı sularının 
arıtılmasında, enerji geri kazanım sistemleri (ER) 
kullanılır. Enerji, konsantre akımında bulunan 
basıncın kullanılması ile geri kazanılabilir. ER 
sistemleri, yüksek basınç pompası ile aynı şaft 
üzerine ters yönde yerleştirilmiş (konsantre akımı 

için) çarkı olan turbo pompalar içermektedir. 
Düşük basınçta çalışan ters osmoz sistemlerinde 
kullanılmazlar. Deniz suyu arıtma sistemlerinin 
hepsinde vardır. Geri kazanılan enerji verimi, hidrolik 
enerji transfer verimine bağlıdır. Bazı durumlarda, 
akı dengesini sağlamak için kademeler arasında 
basınçlandırma pompaları (hidrolik turbo pompalar) 
kullanılmaktadır (AWWA, 2007).

Borulama ve Vanalar: Seçilen malzemenin 
korozyondan zarar görmemesi için NF/TO 
sistemlerinde malzeme seçimi çok önemlidir. Deniz 
suyu TO sistemleri, yüksek basınç borulaması için 
genellikle dupleks paslanmaz çelik veya süper 
dupleks paslanmaz çelik malzeme kullanılmaktadır. 
Düşük basınçlı borulama için ise metalik olmayan 
PVC, CPVC, FRP ve HDPE malzeme kullanılabilir. 

Membran sistemlerinde birçok çeşitli vana türü 
kullanılmaktadır. Vana malzemesinin türü, uygulanan 
basınca ve sıvıya bağlı olarak değişmektedir. 
Genellikle, düşük basınçlı TO sistemleri için PVC 
vanalar ve yüksek basınçlı TO sistmeleri için ise 
paslanmaz çelik vanalar kullanılmaktadır(AWWA, 
2007).

Membran Sistemlerinin Yerleşimi: Tesis 
büyüklüğüne bağlı olarak çok değişik yerleşimler 
kullanılmaktadır. Küçük sistemlerde, ön arıtma 
birimleri, kartuş filtreler, pompa, membranlar ve 
basınç kapları aynı kızak içerisine yerleştirilmektedir. 
Büyük sistemlerde ise ön arıtma ile basınç pompaları, 
membran ve membran kaplarından farklı yere 
yerleştirilmektedir. Kızak içerisindeki elemanlar 
birbirleri ile uyumlu olan birimler olmalıdır. 

Büyük sistemlerde pompalarda, bir veya iki değişik 
düzenleme yapılmaktadır. Birincisi, her bir paralel 
üniteye ayrı pompa, ikincisi ise birden fazla ünite için 
bir pompadır. Her bir üniteye farklı pompa olmasının 
üstünlüğü, basit bir sistem olması ve diğer üniteler 
için fazla basınç uygulaması gerekmemesidir. Birden 
fazla ünite için bir pompa kullanılmasının üstünlüğü 
ise pompa sayısının azalmasıdır. 

Enerji geri kazanımı olan sistemlerde ise her bir 
ünite için ayrı enerji geri kazanım birimi olduğu 
gibi, bütün konsantrelerin bir yerde toplandığı 
ve merkezi bir yerde enerji geri kazanımının da 
yapıldığı sistemlerde olabilmektedir. 
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2.3. Son Arıtma

Membrandan sonra son arıtma, yere ve 
yönetmeliklere göre değişmektedir. Özellikle, su 
arıtma sistemlerinde, şebekeye vermeden önce 
mutlaka son arıtmanın yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, konsantre akımının da ilave bir arıtması 
gerekebilmektedir.

Son arıtma prosesleri, karbondioksit veya hidrojen 
sülfür içeren sulardan PVC veya FRP gaz uçurucular, 
ayrıca kimyasal madde ilavesi ve stabilizasyon 
ünitelerini içermektedir Gazı alınmış su, bir pompa 
vasıtasıyla arıtılmış su tankına basılmaktadır. 
Kimyasal ilavesi, dezenfektantlar (klor veya 
kloraminler), alkali kimyasalları (kostik, soda, kireç), 
bazen korozyon önleyiciler (polifosfat, ortafosfat 
veya karışımı) ve/veya florür ile yapılmaktadır. Kireç-
sodanın kullanılması, bulanıklığı artırmaktadır. 
Bundan dolayı, kostik tercih edilmektedir.       

NF/TO arıtma sistemlerinde, arıtılmış su çok az 
iyon içermekte ve hiç alkalinite içermemektedir. 
Elde edilen bu agresif su, daha sonra korozyona 
sebep olabilecek şekilde çok hızlı pH değişimlerine 
uğrayabilmektedir. Tablo 4’te deniz suyu ve yeraltı 
suyundaki ham su ve arıtılmış suyun karakteristikleri 
verilmiştir. Bu suyun analizlerine bakıldığında, 
agresif özelliktedir ve korozyon potansiyeli olduğu 
görülmektedir. Bu suyun stabil hale getirilmesi 
için uygun son arıtma sistemlerinin  geliştirilmesi 
gerekmektedir. Aşağıda son arıtma yapılması için bir 
suda olması gereken durumlar verilmiştir:

• Alkalinitenin 40 mg/lt CaCO3’den küçük olduğu 
durum,

• Kalsiyum karbonat çökelme potansiyelinin 4-10 
mg/lt CaCO3 arasında kaldığı durum,

• Larson oranının 5’den büyük olduğu durum,

• Kalsiyum+alkalinite toplamının 50 mg/lt 
CaCO3’den küçük olduğu durum.

Tablo 4. Model su kalitesi (AWWA, 2007)

Parametre Birim Deniz suyu Kuyu suyu
Ham su Arıtılmış su Ham su Arıtılmış su

Sıcaklık oC 10 10 25 25
pH 7,9 6,1 6,8 5,5
Alkalinite mg /lt CaCO3 116 3 183 6
TÇM mg/lt 35000 251 10339 216
Kalsiyum mg/lt 408 0,6 232 1,0
Mağnezyum mg/lt 1298 1,9 331 1,5
Sodyum mg/lt 10767 92 3116 78,8
Potasyum mg/lt 387 4,28 93 3,0
Baryum mg/lt NA NA 0 0
Stronsiyum mg/lt NA NA 0,02 0,0
Karbondioksit mg/lt 4,0 4,0 33,8 33,8
Karbonat mg/lt 0,1 0,0 0,7 0,0
Bikarbonat mg/lt 142 2,2 166 6,1
Sülfat mg/lt 2710 3,5 1087 4,5
Klorür mg/lt 19360 148 5382 124
Florür mg/lt 1,3 0,0 0,99 0,01
Silika mg/lt 0,02 0,0 14 0,3
LSI +/- NA -5,9 -0,3 -5,4
Stiff-David 
stabilite indeksi

+/- -0,31 NA NA NA

CCPP mg /lt CaCO3 NA -17 -9,6 -73
Agresiflik indeksi NA 6,8 11,8 6,7
Larson sabiti 270 118 68 36

Özellikle alkalinitenin 40 mg/lt CaCO3’den büyük 
olması gerekmektedir. Aksi takdirde, düşük 
tamponlama kapasitesine sahip olacak ve pH 
değişimleri çok olacaktır. Aşağıda TO sistemlerinde 
son arıtma için kullanılan yöntemler verilmiştir. 

Dekarbonizasyon: Dekarbonizasyon, genellikle 
düşük pH’tan kaynaklanan karbonik asitin yüksek 
olduğu durumlarda gerekli olabilmektedir. 
Karbonik asit (CO2), NF ve TO sistemlerinde kalsiyum 
karbonat kontrolü için yapılan asit ilavesinden 
kaynaklanmaktadır. Dekarbonaziasyon veya fazla 
karbonik asitin alınması, pH artışının da artmasına 
neden olmaktadır. Dekarbonatörler, hidrojen 
sülfür (H2S) gazının bulunduğu ve uçurulması 
gerektiği ortamda gaz uçurma prosesi olarak 
adlandırılmaktadır. Dekarbonizasyon ile birlikte 
pH ayarlamanın yapılması daha ekonomik 
olmaktadır. Çünkü karbonik asitin uçurulması pH’yı 
kendiliğinden bir miktar artırmaktadır (AWWA, 
2007).

Alkalinite İlavesi ve Geri Kazanılması: pH ayarlama 
ile karbonik asitten bikarbonata dönüştürmek 
için yüksek konsantrasyonda karbonik asit suda 
bulunmadığında, alkaliniteyi ayarlamak için 
kimyasal ilavesi gerekmektedir. Hidroksit ilavesi, 
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sudaki alkaliniteyi ve pH’yı artırmaktadır. Aşağıdaki 
metodlar suya alkalinite ilavesi veya geri kazanımı 
için uygulanabilir:

• Karbonik asit içeren suya kostik veya kireç ilavesi

• Kostik veya kireç ilavesinden sonra karbonik asit 
ilavesi

• Sodyum karbonat veya sodyum bikarbonat 
ilavesi

• Dolomit filtre isimli kireç taşı filtrelerinden 
geçirme (AWWA, 2007).

Sertlik İlavesi: Korozyon kontrolü için fiziksel bir 
bariyer olarak boruların üzerinde birikmiş kalsiyum 
karbonat çökelekleri kullanılabilir. TO çıkışına sertlik 
ilave etme yöntemleri aşağıda verilmiştir.

• Ham su ile karıştırma

• Kireç ilavesi

• Dolomit (kireç taşı) filtreleri

Ham su ile karıştrma, klorür konsantrasyonunun 
düşük olduğu durumlarda uygulanmaktadır. Klorür 
yüksek ise çıkışta klorür standardını yakalamak zor 
olabilmektedir. Bu uygulamalarda, Larson oranı 
kontrol edilmelidir. Ayrıca, karışım suyunda diğer 
parametrelerin de uygunluğu iyi bir şekilde kontrol 
edilmelidir.  

Dolomit (kalsit filtreler) filtrelerin kullanılması 
Amerika’da pek yaygın olmasa da, özellikle Avrupa 
ve Orta Doğu’da yaygındır. (AWWA, 2007).

Korozyon Önleyiciler (İnhibitörleri): Suyun 
korozyonluğunun önlenmesi için NF/TO ile arıtılmış 
suya bazı inhibitörler ilave edilebilmektedir. Fosfat 
ve silika inhibitörler, boru çepherlerini sarıp, 
korozyonu azaltıcı etki gösterebilirler. Ortafosfat, 
boru malzemesi ile reaksiyona girip, boru çepherini 
kaplamaktadır. Silika ise boru çepherleri üzerinde 
camsı bir cidar oluşturmaktadır. Bu inhibitörler, 
korozyon hemen oluşmaya başladığında ilave 
edilirler

Arıtılmış Su ile Ham Suyun Karıştırılması: Bazı 
TO tesislerinde, üretimi artırmak ve arıtılmış suyun 
alkalinitesini artırmak için ham su karıştırmak 
gerekebilmektedir. Ayrıca, baypas işlemi, TO 
sonrasında konsantrasyonu çok düşen iyonların da 
karışması açısından uygundur (AWWA, 2007).

Dezenfeksiyon: Genellikle, daha verimli olduğu 
için ve arıtılımış suda düşük konsantrasyonda 
organik madde bulunduğu ve dezenfeksiyon yan 

ürünü oluşumu azaldığı için, klor tercih edilir. Fakat, 
değişik uygulamalarda değişik dezenfektantlarda 
uygulanabilir.

2.4. Atık Uzaklaştırma  

Membran sistemlerinde atık iki şekilde oluşmaktadır. 
Bunlar, membrandan çıkan konsantre akımı ve 
kullanılan membran temizleme kimyasallarıdır. 
Konsantre akımı, yüksek oranda ham sudan alınmış 
çözünmüş ve partiküler madde ve ön arıtma 
kimyasallarını içerebilmektedir. Atık membran 
temizleme kimyasalları, yüksek oranda temizleme 
kimyasalları ve temizleme sırasında membran 
üzerinde sökülen kirleticileri içermektedir. 
Konsantre akımı, sürekli oluşurken, atık membran 
kimyasalları, 3–12 ay aralığında değişen sürelerde 
oluşmaktadır. Ayrıca, konsantre debisi, atık 
membran kimyasallarının debisinden çok yüksektir. 

Konsantre Akımı: NF/TO membranları, yüksek 
kalitede su ürettikleri için (kirleticileri membranda 
tuttukları için), konsantre akımı oldukça kirli 
çıkmaktadır. Konsantre akımındaki kirletici 
konsantrasyonu, hamsu olarak yeraltı suyu 
kullanıldığında, ham su konsantrasyonunun 4 
ile 10 katı kadardır.  Hamsu olarak deniz suyu 
kullanıldığında ise konsantrasyon akımındaki kirletici 
konsantrasyonu deniz suyu konsantrasyonunun 
1,5 ile 2,5 katı kadardır. Bu oranlar, membranların 
giderme verimleri ve geri kazanım oranı ile ilgilidir. 
NF ve TO membranlarının giderme verimleri de farklı 
olduğu için, konsantreleri de aynı ham su için farklı 
karakterde olabilmektedir. NF konsantresi daha az 
tuzludur ve iki değerlikli iyonların konsantrasyonu, 
tek değerliklilere göre fazla olmaktadır. Tipik 
bir suyun, TÇM, su geri kazanımı ve konsantre 
TÇM değerleri Tablo 5’te verilmiştir. Bu tablodaki 
değerlerde membran giderme verimleri yüksek 
tutulmuştur. 

Tablo 5. Tipik bir NF/TO tesisi konsantre kalitesi (AWWA, 2007)

Parametre Yüzey 
suyu

Konsantrasyonu 
düşük yeraltı suyu

Konsantrasyonu 
yüksek yeraltı suyu

Deniz suyu

Hamsu TÇM, 
mg/lt

200–400 400–500 500–10000 30000–40000

Geri kazanım, 
%

80–90 80–90 65–85 40–65

Konsantre 
TÇM, mg/lt

1330–2660 
(%85)

2660–3330 (%85) 2000–40000 (%75) 60000–80000 
(%50)

Atıkların Uzaklaştırılması: Bir NF ve TO sisteminin 
konsantre akımının başarılı bir şekilde yönetilmesi, 
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çok kiritik bir durumdur ve değişik alternatifler, 
standartlar, ilk yatırım ve işletme maliyeti ve 
diğer durumlara bağlı olarak iyi bir şekilde 
değerlendirilmelidir. Eğer, konsantre akımının 
uzaklaştırılması mümkün veya ekonomik değil 
ise o membran sistemini de uygulamak mümkün 
olmayabilir. Alternatiflerin değerlendirilmesi, uzun 
süreli performanslarda önemlidir.

Deniz suyu konsantresinin geleneksel uzaklaştırma 
yöntemi, denize tekrar deşarj edilmesidir. 
Konsantrenin hacmi ve konsatrasyonu, diğer 
metodların uygulanmasını sınırlamaktadır. Denize 
deşarjda, aşağıdaki faktörler etkili olmaktadır.

• Yerel ekosistemin durumu

• Deşarjın kapasitesi

• Akım yönleri

Konsantre akımında potansiyel olarak etkili 
olabilecek kirleticiler aşağıda verilmiştir:

• Ham sudaki kirleticiler

• Alıcı ortamdaki kirlilikten daha yüksek bir kirlilik 

• Ön arıtmadan gelen kimyasallar

• Yıkama kimyasallarından ve diğer mekaink 
ekipmandan kaynaklanan ağır metaller

• Yıkama kimyasalların gelen diğer kirleticiler

• Dezenfeksiyondan kaynaklanan klor

• Deklorizasyondan gelen sodyum bisülfit gibi 
kimyasallar

• Sudaki klorun organik maddeler ile teması 
sonrasında oluşan toksik maddeler

• Düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonu

• pH farklılığı

• Antiskalantlar

• Sıcaklık farklılığı

Alıcı ortam, tuzluluktaki düşük değişimleri veya 
kısa süreli yüksek konsantrasyondaki değişimleri 
tolere edebilirken, sürekli deşarjlar kalıcı etkiler 
bırakabilmektedir (AWWA, 2007).
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Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresinden 
bahsedebilir misiniz? Ne gibi faaliyetleriniz 
mevcut? 

Su sahip olduğumuz en önemli kaynaklardan 
biridir. Bunun bilinciyle yönetmek, yalnızca işimizin 
refahı için değil, içinde yaşadığımız dünya için de 
hayati öneme sahiptir. En temel görevimiz çevre 
ve insan sağlığını gözeterek, yüksek kalitede ve 
temiz içme suyu sunmak, su kaynaklarını en iyi 
şekilde değerlendirmek ve atık suların doğaya 
geri dönüşümünü sağlamaktır. Kayseri Su ve 
Kanalizasyon İdaresi yüksek standartlarda hizmet 
veren, devamlı gelişime açık, kesintisiz içme suyu ve 
atıksu hizmeti sağlamayı amaçlayan bir kurumdur. 
Hayat kaynağımız olan suyun, bölgemizin artan 
su ihtiyacını karşılayabilmesi ve gelecek nesillere 
aktarılabilmesi için Genel Müdürlüğümüz, içme 
suyu ve atık su hizmetleri başta olmak üzere, 
tüm çalışmaları etkin bir yönetim ve büyük bir 
özveriyle sürdürmektedir. Genel Müdürlüğümüz 
etkili su verimliliği stratejileri ile kurumsallaşmış, 
teknolojiden en iyi şekilde faydalanmayı temel 
almış sistemi ile Kayserinin sağlıklı su ihtiyacını 
karşılamakta. Su ve atık su, başta olmak üzere 
çevre alanındaki yatırımlarımız, çevre konusundaki 

duyarlılığımızın somut göstergesidir. 

Bu manada idaremiz;

• Mevcut su kaynaklarının korunmasını,

• Acil eylem planları yaparak yeni su 
kaynaklarının bulunmasını, 

• Yeni bağlanan mahallelerin su ve kanalizasyon 
altyapılarının tamamlanmasını,

• Atıksuları çevreye zarar vermeden 
uzaklaştırılmasını ve geri kazanımlarını 
sağlamayı, 

• Kurumsal yapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
için gerekli çalışmaları yapmayı temel 
hedeflerimiz olarak kabul ederek,

Genel Müdürlük olarak metropol ilçelerimizde 2050 
yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamış bir şehir 
konumuna gelmiştir.

Arıtma tesisleri ile ilgili ne gibi çalışmalarınız 
mevcut? 

Kayseri’de içme suyu arıtma tesisimiz 
bulunmamaktadır. İçmesuyumuzu yeraltı suyundan 
temin ediyoruz ve klorlayarak şebekeye veriyoruz. 
Kanalizasyon sistemlerimiz tamamlandıkça 

Doç. Dr. Özgür ÖZDEMİR
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü

RÖPORTAJ:
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atıksularımızı arıtıyoruz. Merkezi ileri biyolojik atıksu 
arıtma tesisimiz var. 6360 Sayılı Kanun ile hizmet 
alanımıza giren ilçelerimizde arıtma tesislerinin 
bir kısmını tamamladık ve işletme aşamasında. 
Bir kısmının ise inşaatı devam ediyor. Atıksu 
arıtma tesislerimizi optimum şartlarda işletmeye 
çalışıyoruz. Tesisimizde otomasyon sistemleri 
revize edilerek scada üzerinden tüm noktalar 
izlenebilmektedir. Tesis işletiminde görevlendirilen 
personellerin deneyim ve yetkinlikleri için teorik ve 
pratik eğitimler verilmektedir. Elektrik tüketimini 
direkt etkileyen ekipmanların verimlilikleri belirli 
aralıklarla kontrol edilip periyodik bakımları 
yapılmaktadır. Arıtma çamurunun uygun şartlarda 
bertaraf edilebilmesi için çalışmalar yapılmakta. 
Ayrıca atıksu geri kazanımı ve kırsalda bulunan 
arıtmaların en az maliyetle çalıştırılması için 
çalışmalar devam etmektedir. 

Membran teknolojilerinin Türkiye’deki durumu ve 
geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Türkiye’nin ilk atıksu membran tesislerinden birisini 
yaklaşık 10 yıl öncesinde TÜBİTAK KAMAG Projesi 
kapsamında İlimize kurmuştuk. Kurulduğu tarihten 
itibaren iyi bir şekilde işletiliyor. İlk yatırım ve 
işletme maliyeti fazla gibi olmasına rağmen giderek 
maliyetler azalıyor. 

Konvansiyonel atıksu arıtma tesisleri yüksek hacim 
işgal etmektedir ve fazla personel çalıştırılmasına 
gereksinim duymaktadır. İkinci kademesi yapılacak 
olan tesislerin membran modifikasyonu ile çok 
daha küçük hacimde daha az personel ile inşaatı 
ve işletilmesi mümkündür. Suyun kullanım şartları 
göz önüne alındığında membran teknolojisi birçok 
lokasyonda kullanılmaktadır. Maliyetler azaldıkça 
gelecekte Ülkemizde bu teknolojinin yaygınlaşarak 
kullanılacağını düşünmekteyim. 

Ülkemizde MEM-TEK’in rolü hakkındaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?

MEM-TEK tamamen dışarıya bağlı olduğumuz bu 
teknolojinin ülkemizde üretimini ve montajını 
yaparak hem akademik anlamda gelişmemize 
olanak tanıyor hem de milli sermayenin yurt içinde 

kalmasını sağlayarak direkt ve endirekt gayrisafi 
milli hasılaya katkıda bulunmaktadır.   

Genç çevre mühendislerine tavsiyeleriniz 
nelerdir? Aynı zamanda bir kamu kuruluşunda 
genel müdür olarak bir çevre mühendisinden 
beklentileriniz nelerdir?

Meslektaşlarıma hangi sektörde çalışırsa çalışsınlar 
uygulamanın bir fiil içinde olmalarını tavsiye ederim. 
Mesleğimiz çok geniş bir alana hitap ediyor. En 
sevdikleri alana yönlenip işlerini en iyi olacak şekilde 
yapmaya çalışsınlar. 

Çevre Mühendisi meslektaşlarım konularıyla alakalı 
dünya üzerindeki gelişmeleri takip etmeli, makale ve 
bildirileri okumalı, mümkün mertebe sempozyum, 
konferans v.b faaliyetlere katılmalılar. 

Kurumumuzdaki çevre mühendisi arkadaşlarımızdan 
beklentilerim, güncel mevzuatı takip ederek, arıtma 
tesislerimizi minimum maliyet ile verimli bir şekilde 
işletmeleri.

Eklemek istediğiniz başka hususlar var mıdır?

Teşekkür ederim. 

Röportaj: 
Arş.Gör. Enise Pekgenç, Arş.Gör. Meltem Ağtaş ve 
Arş.Gör. Ayşe Yüksekdağ
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Yerli ve milli teknoloji geliştirmek, ancak ve ancak 
geliştirilen teknolojinin belirli alanlarda uygulanması 
ve kullanılmasıyla daha da iyi seviyelere getirilebilir. 
Kullanılmayan bir teknolojiyi geliştirmek, Dünya 
ölçeğinde ve daha da üstünde bir ürün haline 
getirmek mümkün değildir. Aşağıda, MEM-TEK’de 
gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri hakkında detaylı 
bilgiler verilmiştir.  

Hollow Fiber Nanofiltrasyon Membranı Üretim 
Projesi

Nanokompozit İnce Boşluklu (Hollow) Fiber (HF) 
Nanofiltrasyon (NF) Membranlarının Üretimi 
ve  İçme Suyu Arıtımı İçin Uygulanması projesi 
kapsamında ülkemiz imkanlarıyla ultrafiltrasyon 
(UF) seviyesinde polimerik (katkısız); nanoparçacık 
katkılı ve güçlendirilmiş destek tabakaları 
üretilmiştir. Sonrasında UF membranlar kullanılarak 
ince film kompozit (İFK), ince film nanokompozit, 
aquaporin Z katkılı ve bunlara ek çift katmanlı ince 
boşluklu fiber NF membranları üretilmiştir. Üretilen 
membranlar karakterize edilmiş; laboratuvar 

ve pilot ölçekte modüller yapılarak yüzeysel su 
kaynaklarında tuz ve organik madde giderim 
performansları incelenmiştir. 

Membranların üretilmesinde UF seviyesinde 
faz dönüşümü; NF seviyesinde ise arayüzey 
polimerizasyonu yöntemi kullanılmıştır. 
Güçlendirilmiş UF seviyesinde destek tabakalarının 
üretilebilmesi için membran üretme cihazı ve 
nozzle imal edilmiştir. Membran dökme şartları 
değiştirilerek UF membranların; ara yüzey 
polimerizasyonu şartları değiştirilerek de NF 
membranların optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
E.Coli’den AqpZ proteini başarıyla klonlanıp, 
saflaştırılmıştır. AqpZ katkılı membranların 
optimizasyonu için farklı lipozom konsantrasyonları 
ve AqpZ miktarları denenmiştir. NF seviyesinde çift 
katmanlı membranların üretilmesi faz dönüşümü 
yöntemiyle tek basamakta gerçekleştirilmiştir.  

UF seviyesinde bütün membranlar başarıyla 
üretilmiştir. NF seviyesinde üretilen membranlarda 
ise güçlendirilmiş İFK, İFNK ve AqpZ katkılı 

İÇME SUYU ARITIMI VE 
SU GERİ KAZANILMASI İÇİN 
MEM-TEK’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
AR-GE ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU, Dr. Öğr. Üyesi Esra ATAŞ GENCELİ, Araş. Gör. Türker TÜRKEN, 
Araş. Gör. Recep KAYA, Araş. Gör. Mehmet Emin PAŞAOĞLU ve Araş. Gör. Reyhan ŞENGÜR-TAŞDEMİR
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membranların hepsinde proje başarı ölçütleri olan 
10L/m2.sa saf su akısı ve ≥%50 MgSO4 verimleri 
başarıyla elde edilmiştir. İFK membranlarda MgSO4 
verim değerleri başarı ölçütlerini çoğunlukla sağlasa 
da saf su akısı olarak başarı ölçütlerini uygulanan 
basınçlarda sağlamakta zorlanmıştır. İFNK 
membranlarda ise TiO2 katkısı ile saf su akısında 
artış gerçekleşerek başarı ölçütleri sağlanmış ancak 
MgSO4 verimlerinde bir artış sağlanamamıştır. 
Pilot ölçekte NF seviyesinde üretilen modüller ile 
projenin başarı kriterleri sağlanmıştır. Gerçek göl 
suyu ile uzun süreli yapılan çalışmalar başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Yüksek kalitede çıkış suyu 
membran akısında neredeyse düşüş yaşanmadan 
(Katkısız İFNK membranlar hariç) elde edilmiştir.

Proje kapsamında üretilen membranların örnek 
elektron mikroskobu görüntüleri Şekil 2’de 
verilmiştir. 

Şekil 1. Üretilen fiber membranların kesit görüntüsü 

Su Arıtımında Pilot Ölçekli Membran 
Uygulamaları Araştırma ve Geliştirme Projesi

Su Arıtımında Pilot Ölçekli Membran Uygulamaları 
Araştırma ve Geliştirme Projesi, İstanbul’un 
nüfusunun artması ve coğrafi olarak hizmet 
alanının genişlemesi sebebiyle artan su talebini 
karşılamak ve su kalitesinin sürekliliğini sağlamak 
için mevcut konvansiyonel arıtmalara ilave veya 
alternatif olabilecek arıtma sistemlerinin denenmesi 
gayesiyle, 12.06.2017 tarihinde fiilen başlamıştır ve 
17 ay sürmüştür. Bu proje kapsamında tamamen yerli 
olarak üretilmiş ve geliştirilmiş olan güçlendirilmiş 
ince boşluklu fiber membran içeren çapraz akışlı UF 
modülleri kullanılmaktadır. Yerli üretim membran 

ve modül parçaları kullanılan ve GenUF markasıyla 
ticarileştirilen UF modüllerin proje kapsamında 
uygulanması projeye ayrı bir önem katmaktadır.

Yürütülen projede İSKİ’nin belirlemiş olduğu 
noktalarda membran içeren su arıtma sistemleri 
kurulmuştur. Kurulan tesislerin akım şemaları Şekil 
2’de verilmiştir. Bu sistemler şu şekildedir:

• Şile UF Pilot Tesisi: Şile İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde 
uygun görülen bir alana her biri 100 m3/gün 
kapasiteli hem yerli üretim GenUF hem de ticari 
çapraz akışlı UF membran sistemleri kurulmuştur 
(Şekil 3a).

• Ömerli NF Pilot Tesisi: Ömerli’de bulunan Orhanlı 
İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde günlük kapasitesi 100 
m3/gün olan nanofiltrasyon tesisi kurulmuştur 
(Şekil 3b).

• Paşaköy UF Pilot Tesisi: Alternatif su kaynağı olarak 
atıksu arıtma tesisi çıkışlarının değerlendirilmesinin 
araştırılması maksadıyla Paşaköy Atıksu Arıtma 
Tesisi çıkışına birbiri ile paralel işletilen yerli üretim 
GenUF membranları ve çapraz akışlı ticari UF 
membran sistemleri kurulmuştur. Bu sistemlerin 
her birinin kapasitesi 100 m3/gün’dür (Şekil 3c).

Şekil 2. Projede kullanılan sistemlere ait akım şemaları

Her üç tesiste de sistemler oldukça başarılı 
performans sergilemektedir. Örneğin Şile UF arıtma 
sisteminde giriş bulanıklık değeri 3 NTU değeri 
civarında değişirken Şekil 4’te verilen GenUF sistemi 
çıkışının 0,2 NTU civarında olduğu gözlenmiştir. 
Oldukça iyi bir bulanıklık giderimi mevcuttur. Tesisin 
işletildiği süre boyunca GenUF membranlarının 
geçirgenlik değeri 48 lt/m2.st.bar olarak ölçülürken 
henüz bir akı azalması ve tıkanma problemi ile 
karşılaşılmamıştır.
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GenUF membranları Paşaköy UF arıtılmış su geri 
kazanım sisteminde de başarıyla işletilmekte 
ve geri kazanım alanındaki potansiyelini ortaya 
koymaktadır. Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi giriş 
bulanıklık değeri 4 NTU değeri civarında değişirken 
GenUF modülü çıkışı ortalama 0,4 NTU civarında 
ölçülmüştür. Yine tesisin işletildiği süre boyunca 
GenUF membranlarında henüz bir akı azalması 
ve tıkanma problemi ile karşılaşılmamıştır. Çıkış 
sularının SAR açısından sulama kaliteleri incelenmiş 
ve “çok iyi” sınıfına girdiği ortaya konulmuştur.

Özellikle Orhanlı (Ömerli) İçmesuyu Arıtma 
Tesisi’nin tat ve koku probleminin NF ile pratik 
bir şekilde çözülebildiği görülmüştür. Giriş ve 
çıkış numunelerinde yapılan MIB ve Geosmin 
analizlerine ait sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. 
2-Methylizoborneol (MIB) suya koku veren organik 
bir kimyasaldır. Koku limiti oldukça düşüktür. Ayrıca 
siyanobakterler geosmin gibi diğer koku yapan 
maddeleri kullanıp MIB üretebilirler. Bu sebeple tat ve 
koku problemi için MIB ve geosmin takibi önemlidir. 
Nanofiltrasyon çıkışında ölçüm limitlerinin de 

a) Şile UF Pilot Tesisi b) Ömerli NF Pilot Tesisi

Şekil 3. Projede kullanılan pilot tesisler

Şekil 4. Şile ve Paşaköy’de kullanılan GenUF modüllerinin görüntüleri (solda Şile 

İçmesuyu Arıtma Tesisinde kullanılan modülün gerçek görünümü bulunmaktadır)

c) Paşaköy UF Pilot Tesisi
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aşağısında MIB ve geosmin değeri ölçülmüştür. 
Yani çok başarılı bir koku giderimi gözlenmektedir 
ve su kalitesi koku açısından çok iyi seviyelere 
çıkarılmaktadır. Ömerli NF sisteminin TOK giderme 
performansı Şekil 5’de verilmiştir. Tesis girişinde 
ortalama 2,5 mg/lt seviyelerinde TOK değeri olduğu 
görülmektedir. NF çıkışında ise TOK değeri ortalama 
0.1 mg/lt değerinin altına düşmektedir. Düşük TOK 
değerleri, suyun klorlanması sonucu oluşabilecek 
dezenfeksiyon yan ürünlerini engelleyip önemli bir 
avantaj sağlamaktadır. 

Tablo 1. Ömerli NF arıtma sisteminin koku giderme 
performansı

500 MIB ng/L 501 GEOSMIN ng/L

NF Giriş NF Çıkış NF Giriş NF Çıkış

2,65 ± 0,97 <0.50 1,01 ± 0,47 <0.20

Şekil 5. Ömerli NF arıtma sistemi TOK giderme performansı

Arıtılmış Evsel Atıksuların Tarımsal ve İnsani 
Kullanım Amaçlı Geri Kazanımının Pilot Ölçekli 
Olarak Araştırılması Projesi (İSTKA/2016/YNY-224 
Nolu Proje)

Bu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle, 
İTÜ MEM-TEK ve İSKİ iş birliği ile 2017 yılı içerisinde 
yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Projenin amacını, 
evsel nitelikli atıksuların geri kazanılması için 
membran filtrelerin kullanılmasıyla düşük maliyetle 
yüksek kalitede su geri kazanımının sağlanması, 
su kaynaklarının az olmasından dolayı alternatif 
su kaynaklarının geliştirilmesi, su geri kazanımı 
için uygulanacak arıtma sistemlerinin işletme 
optimizasyonunun yapılması oluşturmaktadır ve 
çalışmalar bu amaçlar kapsamında yürütülmüştür. 

Ambarlı Atıksu Arıtma Tesisi, toplamda 400.000 
m3/gün kapasiteli ileri biyolojik bir atıksu arıtma 
tesisidir. Atıksu arıtma tesisi çıkış verileri alıcı 
ortam standartlarına uygun olmasına rağmen 
rekreasyon alanlarının sulanmasında kullanılması 

ve yeraltı suyunun beslenmesi için uygun değildir. 
Bu tür faydalı kullanımlar için çıkış suyu kalitesinde 
iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Bu sebeple 
İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi son 
çökeltme havuzu çıkışından sisteme alınan ileri 
biyolojik olarak arıtılmış su, ultrafiltrasyon ve ters 
osmoz ile arıtılmıştır. Tesis, 100 m3/gün kapasite için 
tasarlanmıştır (Şekil 6).

Tesise kurulan UF sistemine ait bulanıklık değerleri 
Şekil 7’de verilmiştir. Giriş bulanıklık değeri ne 
kadar değişim gösterse de UF sistemi stabil bir 
çıkış kalitesi sağlamaktadır. Ters osmoz giriş-çıkış 
iletkenlik değerleri Şekil 8’de sunulurken, TO 
sistemi ile elde edilen suyun oldukça yüksek saflıkta 
olduğu dikkat çekmektedir. Tesiste izlenen diğer 
su kalitesi parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. UF 
sistemi beklendiği gibi tuzluluk ve iyon giderimi 
sağlamamıştır. Ters osmoz çıkışının ise içilebilir 
bir su kalitesinde olduğu söylenebilir. Ters osmoz 
çıkışından elde edilen sular hem yer altı suyu 
besleme hem de endüstride kullanım maksatlı 
değerlendirilebilir. UF sistemi çıkışından elde 
edilen suyun SAR değeri ortalama 18 çıkmıştır. Bu 
değer suyun sulama suyu açısından iyi bir kalitede 
olduğunu göstermektedir. UF sistemi sonrası UV ile 
dezenfekte edilen su çevre bölgelerde rekreasyon 
maksatlı kullanım potansiyeli taşımaktadır. 

Tesiste kimyasallar başta olmak üzere sarf ve 
elektrik giderleri kayıt altına alınarak birim 
maliyetler bulunmuştur. İşletme ve bakım hariç 
UF ile su geri kazanımı birim maliyeti 0,095 TL/m3 
olarak bulunmuştur. TO ile arıtma maliyeti ise 0,32 
TL/m3 olarak hesaplanmıştır. UF+RO sisteminin 
toplam işletme maliyeti, 0,42 TL/m3’dür. Bu proses 
sonucunda, insani kullanım seviyesinde geri 
kazanılmış su elde edilebilmektedir. 
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Şekil 6. 100 m3/gün kapasite için hazırlanan UF+RO pilot tesis

Şekil 7. Ambarlı UF sistemi giriş ve çıkış bulanıklık değerleri

Şekil 8. Ambarlı TO sistemi giriş ve çıkış iletkenlik değerleri
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Tablo 2. Ambarlı’da su geri kazanımı pilot sisteminde gözlenen su kalite değerleri

Parametre Son Çöktürme Çıkış UF Çıkış RO Çıkış

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/L) 34 ± 12 17 ± 6 5 ± 3

Askında Katı Madde (mg/L) 26 ± 12 2 ± 1.3 0 ± 0

Toplam Organik Karbon (mg/L) 28 ± 19 25 ± 13 0.4 ± 0.3

Florür (ppm) 0.3 ± 0.1 0.28 ± 0.04 0.07 ± 0.06

Klorür (ppm) 329 ± 103 277 ± 68 37 ± 48

Nitrit (ppm) 0.3 ± 0.2 0.3 ± 0.1 0.2 ± 0.2

Nitrat (ppm) 16 ± 8 11 ± 4 4.8 ± 4

Sülfat (ppm) 156 ± 44 130 ± 26 1.4 ± 1.6

Fosfat (ppm) 6.48 ± 2 5.8 ± 1 1.6 ± 1.8

Bromür (ppm) 1.9 ± 0.6 2 ± 0.04 0.6 ± 0.8

Sodyum (ppm) 268 ± 84 224 ± 56 25 ± 33

Amonyum (ppm) 3.85 ± 2 3.52 ± 3 0.96 ± 1

Magnezyum (ppm) 14 ± 3 13 ± 4 0.45 ± 0.2

Kalsiyum (ppm) 93 ± 25 76 ± 15 2.4 ± 2

Potasyum (ppm) 26 ± 6 22 ± 5 3 ± 3

Nikel (ppm) 0.1 ± 0.05 0.11 ± 0.05 0.04 ± 0.02

Bakır (ppm) 0.06 ± 0.02 0.04 ± 0.01 0.04 ± 0.01

Alüminyum (ppm) 0.2 ± 0.07 0.16 ± 0.06 0.16 ± 0.2

Bor (ppm) 0.26 ± 0.02 0.28 ± 0.02 0.22 ± 0.03

Si (ppm) 6.95 ± 0.25 7.15 ± 0.84 0.26 ± 0.15

Kurşun (ppm) 0.01 ± 0.01 0.03 ± 0.01 0.03 ± 0.01

Demir  (ppm) 0.07 ± 0.02 0.09 ± 0.04 0.01 ± 0.01

Mangan (ppm) 0.12 ± 0.08 0.02 ± 0.01 0.02 ± 0.01

Fekal Koliform (kob/100 mL) >241960 11 0

Toplam Koliform (kob/100 mL) >241960 13 0
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Dünya’daki MF/UF ve 
NF/TO Uygulamaları

1. Saratoga MF Su Arıtma Tesisi

Saratoga su arıtma tesisi yaklaşık 30000 kişilik bir 
nüfus için mevsimsel olarak su sağlamaktadır. Tesis 
kapasitesi 19000 m3/gün’dür. Bulanıklık değeri 
yüksek olup, 250 NTU değerleri görülmektedir. 
Ham su membran ünitelerine bir besleme pompası 
vasıtasıyla 2,46 bar basınca kadar basınçlandırılarak 
verilmektedir. Tesis için tipik geri yıkama aralığı 
22 dakikadır ve geri yıkama süresi 2,5 dakikadır. 
Arıtma verimini arttırmak için geri yıkama suyu 
lagünlere verilmektedir. Bu lagünlerden sisteme 
tekrardan su çevrimi yapılarak toplam verim 
%98’lere çıkarılmaktadır. MF üniteleri, bütün 
bulanıklık aralıklarında hatta besleme bulanıklığı 
250 NTU mertebelerine ulaştığında bile 0,2 NTU 
mertebelerine kadar arıtma sağlamıştır. Membranları 

temizleme işlemi özel bir alkali temizleyici ve sitrik 
asit ile sağlanmaktadır. Membran sağlamlık testi ise 
her 24 saatte bir basınç düşmesi metodu kullanılarak 
yapılmaktadır (AWWA, 2005).

2. Manitowoc MF Su Arıtma Tesisi

Manitowoc MF su arıtma tesisi, 34000 kişinin 
suyunu arıtmakta olup, tasarım kapasitesi 7 oC 
sıcaklıkta 42000 m3/gün ve 18 oC sıcaklıkta 55000 
m3/gün’dür. Ham su kaynağı olarak Michigan Gölü 
kullanılmaktadır. Giderilmesi gereken parametreler, 
başta partiküler madde ve patojenler olmakla 
birlikte bulanıklık, koliform bakteri, Giardia ve 
Cryptosporidium’dur. MF prosesinin seçilmesindeki 
en önemli faktör Milwaukee’deki Cryptosporidium 
ortaya çıkmış olmasıdır. MF prosesinin burada 
sağladığı diğer üstünlükler az veya hiç koagülant 
ihtiyacının olmaması, işletim kolaylığı, filtre 
geri yıkamasından sonra çok az şartlandırma 
gerektirmesi, tesisin daha az yer kaplaması, kapasite 
artırımındaki kolaylıktır. MF tesisi, MF ünitelerine 
2,11 bar basıncında besleme sağlayabilmek için 

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DEKİ
MF/UF VE NF/TO UYGULAMALARI
Araş. Gör. Ayşe YÜKSEKDAĞ, Araş. Gör. Meltem AĞTAŞ, Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
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3 adet ham su pompası, MF üniteleri öncesinde 3 
adet 500 µm gözenek çaplı kaba filtre, her biri 90 
membran modülüne sahip 13 MF ünitesi, 20 m3 
çözelti tankına sahip yerinde temizleme (CIP) sistemi, 
sirkülasyon pompası, ham kimyasal depolama tankı, 
ısıtma ve kontrol sistemi, üç kompresör ve 2 yatay 
hava alıcısı içeren hava kompresörü sistemi, MF 
filtrenin dezenfeksiyonu ve florlanması için klor ve 
florür ilaveli sistemler ve 7600 m3’lük arıtılmış su 
depolama haznesini içermektedir. Kullanılan MF 
sistemi, gözenek çapı 0,2 µm olan polipropilen içi 
boşluklu fiber membran içermektedir. Debi, 19000 
m3/gün ve 38000 m3/gün aralığında değişmektedir 
(AWWA, 2005).

3. Sandhurst Su Arıtma Tesisi

Sandhurst (Avustralya) su arıtma tesisi kapasitesi 
125000 m3/gün’dür. Alkaliniteyi kontrol etmek ve 
korozyonu minimize etmek amacıyla ham suya 
öncelikle kireç ve karbondioksit ile dozlanmaktadır. 
Daha sonra temas tankına geçilmeden 
polialüminyum klorür ile flokülant dozlanmaktadır. 
Temas tankında flokülasyon ve debi dengelemesi 
yapılmaktadır. Koagülant bazı çözünmüş organikleri 
gidermektedir ve suyun daha iyi filtrasyonuna 
katkı sağlamaktadır. Daha sonra savaklanan su 
batık mikrofiltrasyon ünitesine geçmektedir. Bu 
havuzlarda patojen ve bulanıklık giderimi için 0,2 
µm’lik bir MF filtrasyonu uygulanmaktadır. 

Mikrofiltrasyondan çıkan su tat ve koku yapan 
bileşiklerle, alg toksinlerini ve pestisitleri gidermek 
için Ozon/Biyolojik Aktif Karbon ünitesine 
alınmaktadır. Bu üniteden çıkan su florür, klor, 
amonyak ve kireç dozlanarak su deposuna 
alınmaktadır. Mikrofiltrasyon ve biyolojik aktif 
karbon filtrelerin geri yıkamasından çıkan sular 
koagülant kullanan tipte bir çamur yoğunlaştırıcıya 
gönderilmektedir. Buradan çıkan su tesis girişine 
gönderilirken çıkan çamur, çamur kurutma 
yataklarına, ardından da çöp depolama sahasına 
gönderilmektedir. Tesisin akım şeması Şekil 1’de 
verilmiştir. Tesis performansı hakkında detaylı bilgi 
Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Sandhurst su arıtma tesisi akım şeması (AWWA, 2005)

4. Seekonk UF Su Arıtma Tesisi

Seekonk (ABD) su arıtma tesisi 13500 nüfusa içme 
suyu sağlamaktadır. Yüzey suyu etkisi altındaki yeraltı 
suyu kaynağından alınan ham su yüksek demir ve 
mangan konsantrasyonları içermektedir.  16300 
m3/gün kapasiteli tesisin akış şeması Şekil 2’ de ve 
tasarım parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. Bu tesis 
ile demir ve mangan giderimi çok yüksektir. Çıkıştaki 
demir ve mangan ölçüm limitlerinin altındadır. 
UF membranları ayrıca mikroorganizmalara 
karşı bir bariyer görevi de görmektedir. 350 mg/
lt konsantrasyonunda sitrik asit ile inorganik 
tıkanmayı, 250 mg/lt konsantrasyonunda klor ile de 
organik tıkanmayı kontrol için yıkama yapılmaktadır. 
Membran sisteminin su kazanımı %95 iken 
çıkan çamurdan kazanılan su ile bu değer %99 
seviyelerine çıkmaktadır. Membran bütünlüğünü 
test için online olarak partikül sayısı izlenirken yılda 
2 defa da basınç azalması testi ile membranların 
sağlamlığı ve bütünlüğü incelenmektedir. Tesis 
çıkışında, alkalinite 58 mg/lt CaCO3 ve sertlik ise 81 
mg/lt CaCO3 değerinde olmaktadır. 

Tablo 1. Ortalama su kalitesi sonuçları (AWWA, 2005)

Analiz Ham Su MF Çıkışı İşlenmiş Su
Bulanıklık (NTU) 2,25 0,02 0,24
pH 7,97 6,92 7,89
Gerçek renk 14,85 6,7 1,7
Çözünmüş organik karbon 
(mg/lt)

7,63 6,35 5,1

Alüminyum (mg/lt) 0,01 0,01
Demir (mg/lt) 0,161 0,017
Mangan (mg/lt) 0,016 0,002
Alkalinite (mg/lt CaCO3) 57 74
Toplam sertlik (mg/lt CaCO3) 91
Trihalometan (THM) (mg/lt) 0,015
Bromat (mg/lt) 0,002
Klorat (mg/lt) 0,02
Koliform (organizma/100 ml)) 0
E. Coli (organizma/100 ml) 0
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Tablo 2. Seeokonk UF arıtma tesisi tasarım parametreleri 
(AWWA, 2005)

Parametre Değer

Malzeme ve mebran tipi PVDF, dıştan içe akış

Membran alanı (m2) 12820

Membran sistemi su kazanımı (%) 95

Toplam sistem su kazanımı (%) >99

Net işletme akısı (m3/m2.gün) 1,02 m3/m2.gün

Geri yıkama modu Ters akış, içten dışa

Geri yıkama frekansı/süresi (dakika) 15/0,5

İşletme transmembran basıncı aralığı (bar) 0,1-0,6

Şekil 2. UF arıtma tesisi akım şeması (AWWA, 2005)

5. Nevada (ABD) Arsenik Giderimi İçin 
Koagülasyon/Mikrofiltrasyon Tesisi

Bu tesis, Nevada (ABD)’de kuyu suyundaki 100 
µg/lt arsenik konsantrasyonuna sahip bazaltik 
akiferde bulunan suyun arıtılması için kurulmuştur. 
Ham suyun yüksek pH değeri, arseniğin demir 
adsorpsiyon bazlı giderme verimini düşürmektedir. 
Suyun arıtımı için önce pilot ölçekli çalışmalar 
yürütülmüştür. Tesisin genel akım şeması Şekil 3’ te 
verilmiştir.

Şekil 3. Koagülasyon/Mikrofiltrasyon tesisi proses akım şeması 
(AWWA, 2005)

6. Bendigo (Avustralya) Su Arıtma Tesisi

Kapasitesi 126000 m3/gün olan Bendigo Su Arıtma 
Tesisi (Şekil 4), batık mikrofiltrasyon, ozon ve 
biyolojik aktif karbon filtrasyon teknolojilerini içinde 
barındırmaktadır. Mikrofiltrasyon membranları 
fiziksel bir bariyer görevi görerek 0,2 µm’ye kadar olan 
partikülleri gidermektedir (Tablo 3). Membranlar 
hava/su ile geri yıkanmaktadır ve ayrıca periyodik 

olarak kimyasal yıkama da gerçekleştirilmektedir. 
Membran performansı, online bulanıklık ölçer ve 
partikül sayım cihazları kullanımı ile izlenmektedir.
Tablo 3. Bendigo (Avustralya) su arıtma tesisi performansı 
(Zhang ve diğ., 2012)

Parametre Ham Su Arıtılmış su
pH 7,7 – 8,3 7,8 – 8,3
Alkalinite (mg CaCO3/lt) 40 – 60 60 – 77
Bulanıklık (NTU) 0,9 – 4 0,1 – 0,2
Gerçek renk (H.U) 12 – 35 < 2 – 5
AKM (mg/lt) 1 – 6 < 0,2
TOK (mg/lt) 7 – 9 3 – 5
Al (µg/lt) 40 – 100 < 10
Fe (µg/lt) 200 – 500 < 10
Mn (µg/lt) 5 – 40 < 10
Alg (birim/lt) 30000 – 1000000 0
THM (µg/lt) - 15

Şekil 4. Bendigo (Avustralya) su arıtma tesisi proses akım 
şeması (Zhang ve diğ., 2012)

7. Clay Line UF Su Arıtma Tesisi

Clay Line UF su arıtma tesisi (İngiltere) tesis 
kapasitesi günlük 160000 m3/gün olup 750000 kişiye 
hizmet vermektedir. Proses akış diyagramı Şekil 
5’te gösterilmiştir. UF sisteminden oluşmaktadır. 
Ultrafiltrasyon membran tesisi, sudaki bakterileri 
5 log, virüsleri ise 4 log giderebilmektedir. Yani 
Cryptosporidium gibi mikroorganizmalar için bir 
bariyer görevi görmektedir. Membran ünitelerinin 
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geri yıkaması her gün 40 ile 60 dakikada bir 
gerçekleştirilmektedir. Gerçek geri yıkama sıklığı 
ise ham su karakterine ve tesise giren debiye bağlı 
olarak belirlenmektedir. Giriş suyu bulanıklık değeri 
genellikle 1 NTU’dur. Periyodik geri yıkamalara ilave 
olarak kimyasal yıkamalar da gerçekleştirilmektedir. 

Şekil 5. Clay Line UF su arıtma tesisi proses akış diyagramı 
(Zhang ve diğ., 2012)

8. Héricourt en Caux (Fransa) UF Su Arıtma Tesisi 

Fransa’daki Hericourt-en-Caux UF su arıtma tesisi 
özellikle yüksek seviyede bulanıklığa sahip olan suları 
arıtmaktadır. Tesis, Kasım 1998’den beri işletilmekte 
olup ortalama kapasitesi 5000 m3/gün’dür ve 
16000 kişiye içme suyu temin etmek tedir. 330 NTU 
bulanıklığa sahip karstik memba giriş suyunun 
bulanıklığı yılda 10–15 kez 100 NTU’nun üzerine 
çıkmaktadır. Gözlenen maksimum bulanıklık değeri 
yaklaşık 4500 NTU değeri olmuştur. Ham su, 200 
µm ön filtrasyonu takiben UF membran sistemine 
pompalanmaktadır. Kullanılan membranlar 0,2 µm 
olan polipropilen içi boşluklu fiber membranlardır. 
Giriş suyunun bulanıklığına bağlı olarak saatte 
2 ile 5 kez hava ile geri yıkama yapılmaktadır. 
Su kalite Tablo 4’te özetlenmiş olup süzüntüde 
bakteri bulunmamaktadır. Herhangi bir giriş suyu 
bulanıklık değerinde çıkış bulanıklık değeri 0,1–0,2 
NTU arasındadır. Süzüntü suyu kalitesi her zaman 
Fransa içme suyu yönetmeliklerine uygun olmuştur. 
Membranların giriş akımına koagülant dozlanması, 
kimyasal yıkamaların optimizasyonu ve kısmi olarak 
kuyu suyunun kullanımı ile ortalama iki haftada bir 
temizleme sıklığı ile tatmin edici işletme koşulları 
elde edilmiştir. 

Tablo 4. Besleme suyu ve süzüntü suyu özellikleri (Zhang ve 
diğ., 2012)

Parametre Ham Su Süzüntü

Bulanıklık, NTU 105 – 184 0,2

TOK, mg/lt 4,6 – 6,5 1,8 – 2,9

Toplam demir, µg/lt 2800 – 4200 < 20

Toplam alüminyum, µg/lt 2800 – 3950 < 20

Toplam mangan, µg/lt 130 – 210 < 10

Koliform 37°C (kob/100 mlt) 500 – 3600 < 1

Fecal streptococcus (kob/100 mlt) 500 – 3600 < 1

Fecal koliform (kob/100 mlt) 400 – 1680 < 1

Anaerobik sporlar (kob/20 mlt) 15 – 49 < 1

9. Roetgen (Almanya) UF/NF Su Arıtma Tesisi

Almanya’daki Roetgen UF/NF su arıtma tesisinde, 
önde flokülasyon ile ultrafiltrasyon membranları 
kullanılmaktadır. Tesis kapasitesi 6000 m3/st’tir. 
İlave olarak geri yıkama sularının arıtımı için 
600 m3/st’lik ikincil bir ultrafiltrasyon ünitesi de 
mevcuttur. Arıtma prosesinin akış diyagramı Şekil 
6’da gösterilmiştir. Ultrafiltrasyon membranları, 
hümik madde içerikli organik maddelerin sudan 
büyük ölçüde ayrılması, ham suda süreksiz olarak 
artan demir, mangan ve alüminyum içeriklerinin 
giderilmesi, tampon kapasitesinin arttırılması 
için suyun sertleştirilmesi ve dezenfeksiyon yan 
ürünlerinden (DYÜ) kaçınmak için dezenfektan 
konsantrasyonunun en aza indirgenmesi ve içme 
suyu yönetmeliklerinin gereksinimlerine göre pH 
değerinin ayarlanması ve tekrardan asitlendirilmesi 
amaçları için kullanılmaktadır.

Şekil 6. Roetgen UF/NF su arıtma tesisi’nin (Almanya) proses 
akış diyagramı (Zhang ve diğ., 2012)
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10. Mery Sur Oise (Fransa) NF Yüzeysel Su Arıtma 
Tesisi

Mery Sur Oise Nanofiltrasyon yüzeysel su arıtma 
tesisi Fransa’da bulunmaktadır (Şekil 7-8). Bu tesis 
içme suyu arıtma tesisi olup, Kuzey Paris bölgesine 
su sağlamak için maksimum 340000 m3/gün 
debide su sağlamaktadır. NF membranı içeren tesis, 
hâlihazırda bulunan konvansiyonel tesise paralel 
olarak işletilmekte ve 200000 m3/gün’lük debi ile 
çalıştırılmaktadır (Ventresque ve diğ., 2000).

Şekil 7. Mery Sur Oise NF su arıtma sistemi dıştan görünümü

Şekil 8. Mery Sur Oise NF su arıtma sistemi akım şeması

11. Ashkelon TO Deniz Suyu Arıtma Tesisi 

İsrail’in güneyinde bulunan Ashkelon TO Deniz 
Suyu Arıtma Tesisi 330000 m3/gün kapasiteye 
sahiptir (Şekil 9-10). Bu kapasite ile tesis, evsel 
ihtiyacın yaklaşık olarak %15’ini karşılamaktadır 
(Sauvet-Goichon, 2007). Tesis genel olarak, deniz 
suyu temini, deniz suyunun arıtımı, süzüntü suyuna 
tekrar mineral kazandırılması ve konsantre deşarjı 
olmak üzere 4 ana bölümü içermektedir. Tesiste 
birim su maliyeti 0,53 $/m3 olarak hesaplanmıştır. 

Şekil 9. Ashkelon tesisinin genel görünümü (Sauvet-Goichon, 
2007)

Şekil 10. Tesisin basitleştirilmiş akım şeması

12. Al Khafji Güneş Enerjili TO Deniz Suyu Arıtma 
Tesisi

Al Khafji desalinasyon tesisi dünyanın ilk büyük 
ölçekli güneş enerjisi ile çalışan desalinasyon 
tesislerinden biridir. Tesis Suudi Arabistan’ın Al Khafji 
şehrinde bulunmaktadır ve inşaatı henüz devam 
etmektedir. Tesiste ön arıtım için ultrafiltrasyon 
membran prosesi kullanılması planlanmaktadır. 
Tesisin günlük debisi 60000 m3/gün olup, deniz 
suyunu arıtarak şehre su sağlayacaktır. Güneş 
panelleri, desalinasyon tesisinden yaklaşık 1 km 
uzaklıkta 90 hektarlık alana kurulacaktır (Şekil 11). 
Tesiste 15 megavatlık güneş panellerinin kullanması 
planlanmaktadır. Desalinasyon tesisi, çözünmüş 
hava flotasyonu ünitesi, ultrafiltrasyon ünitesi, 
kimyasal dozaj sistemi, ters osmoz ünitesi, klor 
ve kireç için depolama tanklarını içerecek şekilde 
tasarlanmıştır. Ters osmoz ünitesi, çeşitli güneş enerji 
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seviyelerini optimum kullanabilmesi için 6 adet ters 
osmoz dizini içermektedir (Protendars, 2017). 

Şekil 11.  Güneş panellerinin görünümü (ifpinfo, 2017)

13. Tampa Bay TO Deniz Suyu Arıtma Tesisi

Tampa Bay TO deniz suyu arıtma tesisi Amerika 
Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde 
bulunmaktadır (Şekil 12).  Tesis, 108000 m3/gün 
kapasitesiyle Tampa Bay bölgesinde yaşayan 2,5 
milyon kişiye hizmet vermektedir (Acciona, 2017). 
Desalinasyon tesisi Tampa Elektrik Santrali’nin 
yanında bulunmaktadır. Bu elektrik santralinin 
soğutma suyu temini için halihazırda 5,3 milyon 
m3/gün soğutma suyu denizden su çekilmekte ve 
sonrasında deşarj edilmektedir. Desalinasyon tesisi 
ise 167000 m3/gün sıcak deniz suyunu alarak içme 
suyu üretimi yapmaktadır (Tampabay, 2017).

Şekil 12. Tampa Bay TO tesisi akım şeması (Tampabay water, 
2017)

Ham su, TO prosesine girmeden önce tesisin girişinde 
ızgaralardan geçmekte ve koagülasyon-flokülasyon 
ünitesine verilmektedir. Bu ünitede suya kimyasal 
eklenerek, alg, organik madde ve partüküllerin 
çökmesi sağlanmaktadır. Buradan çıkan su, kum 
filtrasyonuna verilmektedir. TO membranlarından 

önce bulunan kartuş filtreler, su içerisinde kalmış 
olabilecek son partikülleri de elimine etmektedir. 
TO sisteminde kullanılan membranların gözenek 
çapı yaklaşık olarak 0,001 mikron mertebesindedir. 
TO ünitesinden sonra ise, arıtılmış suya kimyasallar 
eklenerek suyun stabilizasyonu sağlanmaktadır. 
Stabile edilen su şehre dağıtılmadan önce, diğer 
tesislerden gelen içme suyu ile karıştırılmaktadır 
(Tampabay water, 2017).

Türkiye’deki MF/UF ve 
NF/TO Uygulamaları
Ülkemizdeki ilk membran uygulamaları, diyaliz 
cihazlarının kurulması ile bu makinalara, steril 
ve saf su temin etmek maksadı ile kullanılmaya 
başlanmıştır. Son yıllarda, birçok alanda tatbik 
edilen membran sistemleri, büyük kapasitelerde 
de kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen bölümlerde, 
Çubuk, Bala, Polatlı, Kırıkkale, Bafra ve Afşa içme 
suyu arıtma tesisleri hakkında bilgi verilmiştir.

1. Ankara-Çubuk UF İçme Suyu Arıtma Tesisi

Ankara Çubuk’ta, günde 17280 m3 su arıtabilen bir 
ultrafiltrasyon tesisi kurulmuştur. Bu tesis Türkiye’de 
göl suyunu doğrudan ultrafiltrasyon ile arıtan ilk tesis 
olma özelliğini taşımaktadır (Şekil 13). 480 m2’lik bir 
alanda günde 17280 m3’lük bir arıtım sağlamaktadır. 
Bu durum membran ile arıtmanın alan tasarrufu 
sağlamasına bir örnek teşkil etmektedir.

Şekil 13. Ankara-Çubuk içme suyu arıtma tesisinde 
konvansiyonel tesisin alanı içerisine kurulmuş UF ünitesinin 
görünümü



42 MEM-TEK BÜLTENİ EKİM 2019

www.memtek.org

2. Ankara-Bala (Kesikköprü) UF/TO İçme Suyu 
Arıtma Tesisi

Bala (Kesikköprü) içme suyu arıtma tesisi Ankara 
Bala ve Şereflikoçhisar’a bağlı 21 köy ve kasabadaki 
yaklaşık olarak 2000 kişinin ihtiyacını karşılamak 
üzere kurulmuş olan 4200 m3/gün kapasiteli bir 
tesistir. Tesisin akım şeması Şekil 14’te verilmiştir. 
Tesis, Kızılırmak suyunun kronik sorunu olan sülfat, 
klorür, sertlik ve bazen görülen ağır metalleri 
gidermek maksadı ile kurulmuştur. Tesiste 2 
ultrafiltrasyon ünitesinin her birinde 8 adet 
basınçlandırma kabı bulunmak üzere toplam 16 
basınçlandırma kabı ve her bir basınçlandırma 
kabında da 4 adet ultrafiltrasyon membranı 
bulunmak üzere toplamda 64 adet UF membranı 
mevcuttur. UF ile SDI, bulanıklık, mikroorganizma, 
virüs, bakteri giderimi yapılıp ters osmoz prosesinin 
verimi arttırılmaktadır. Tesisin UF ünitesi Şekil 15a’da 
görülmektedir. Tesisin ters osmoz bölümünde toplam 
3 ünitede her bir ünitede 9 adet basınçlandırma 
kabı olmak üzere toplamda 27 basınçlandırma kabı 
ve her bir basınçlandırma kabında 6 adet ters osmoz 
membranı bulunmak üzere toplamda 162 adet ters 
osmoz membranı bulunmaktadır. Tesisin ters osmoz 
ünitesi Şekil 15b’ de görülmektedir.

Şekil 14. Ankara-Bala UF/TO içme Suyu arıtma tesisi akım 
şeması

a) b)

Şekil 15. Ankara-Bala içme suyu arıtma tesisi a) UF ünitesi ve 
b) TO ünitesi

3. Polatlı NF İçme Suyu Arıtma Tesisi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Ankara-Polatlı 
Yüzükbaşı Yeraltısuyu Arıtma Tesisi, kapasitesi 
28800 m3/gün olan ve membran proseslerin 
kullanıldığı bir tesistir. Tesis, nanofiltrasyon tipi 
membranların kullanımı ile 80000 kişilik bir nüfusa 
içme suyu sağlamaktadır (Şekil 16). %75’lik bir geri 
kazanım oranı ile kaynak suyunda bulunan toplam 
sertlik, sülfat ve mangan giderilmektedir. Toplam 
sertlik 47-55 ⁰Fr değerlerinden 17 ⁰Fr mertebelerine 
düşürülebilmektedir.

Şekil 16. Polatlı NF membran sisteminin görünümü

4. Kırıkkale UF/TO İçme Suyu Arıtma Tesisi

Kırıkkale ilinde Kaplukaya Barajından alınan su, 
yüksek konsantrasyonda sülfat, sertlik, klorür 
ve diğer organik maddeler dolayısıyla bir ön 
arıtma sonrasında ultrafiltrasyon ve ters osmoz ile 
arıtılmaktadır (Kırıkkale’de Su, 2008). Günlük içme 
suyu üretim kapasitesi 90720 m3/gün’dür. Tesisin 
akım şeması ana hatları ile Şekil 17’de verilmiştir.

Şekil 17.  Kırıkkale UF/TO içme suyu arıtma tesisi akım şeması 
(Kırıkkale’de Su, 2008)

Ultrafiltrasyon sistemi toplam 6 üniteden 
oluşmaktadır. Her bir ünitede 40 adet modül 
mevcut olup toplamda 240 modül, her bir modülün 
içerisinde 4 adet UF membranı mevcut olup 
toplamda 960 adet UF membranı bulunmaktadır. 
Ultrafiltrasyon ünitelerinde SDI değeri 3’ün altına 
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indirilmekte ve ters osmoz membranlarının tıkanma 
olasılığı azaltılıp çalışma etkinliği arttırılmaktadır. 
UF ünitelerinden çıkan su 3000 m3 hacme sahip TO 
besleme suyu tankına alınmaktadır. UF ünitesinden 
bir resim Şekil 18a’da görülmektedir. UF’den çıkıp 
besleme deposuna aktarılan su daha sonra buradan 
alçak basınçlı bir pompa vasıtası ile alınmaktadır. 
Ardından içerisinde toplamda 75 adet kartuş filtre 
barındıran 5 adet kartuş filtreye verilip ters osmoz 
öncesi 3. bir ön arıtma yapılmaktadır. Ters osmoz 
sistemi toplamda 90720 m3/gün kapasitelidir. 5 
üniteden oluşan bu sistemde toplamda 800 adet 
basınçlandırma kabı ve bu basınçlandırma kapları 
içerisinde toplamda 4800 adet ters osmoz membranı 
bulunmaktadır (Paputçu ve diğ., 2009). Ters osmoz 
ünitelerinden geçen su, UF ünitelerinden çıkan su ile 
%10 oranında paçallanarak şebekeye verilmektedir. 
Şekil 18b’de ise tesisin TO ünitesinden bir resim 
görülmektedir.

a) b)

Şekil 18.  a) Kırıkkale UF/TO içme suyu arıtma tesisi UF ünitesi 

b) TO ünitesi

5. Samsun-Bafra UF/TO İçme Suyu Arıtma Tesisi

Bafra’da kurulu bulunan tesisin toplam üretim 
kapasitesi 39744 m3/gün’dür. Bafra ve çevresindeki 
köylerde bulunan yaklaşık 120000 civarı insanın su 
ihtiyacı karşılanmaktadır. Tesisin ham su beslemesi 
Kızılırmak nehri kenarında bulunan 13 adet 
derin kuyudan sağlanmaktadır. Bu kuyulardan 
alınan suların karakteristiği Kızılırmak’ın su 
karakteristiği ile aynıdır. Sadece ilave olarak daha 
yüksek konsantrasyonlarda demir ve mangan 
parametrelerini içermektedir (Paputçu ve diğ., 
2009). Tesisin akım şeması Şekil 19’daki gibidir. UF 
ünitesi Şekil 20a’ da görülmektedir. Toplam 2 UF 
ünitesinde her bir ünitede 28 modülden toplamda 
56 modül, her bir modülde 4 adet UF membranı 
olmak üzere toplamda 224 adet UF membranı tesis 
bünyesinde bulunmaktadır. UF ünitesinde bakteri, 
bulanıklık, SDI, virüs, kolloidal maddeler ve askıda 

maddeler giderilmektedir. Böylece ters osmoz 
membranının tıkanma olasılığı azaltılarak sistem 
verimi arttırılmaktadır. Şekil 20b’ de görülebileceği 
gibi 4 adet ters osmoz ünitesinde her bir ünitede 
80’er adetten toplamda 320 basınç kabı ve her 
bir basınç kabında 6 adet ters osmoz membranı 
bulunmak üzere toplamda 1920 adet TO membranı 
bulunmaktadır (Paputçu ve diğ., 2009).  Tesisin çıkış 
suyu analiz değerleri Tablo 5’da gösterilmiştir.

Şekil 19. Samsun-Bafra UF/TO içme suyu arıtma tesisi akım 
şeması

a) b)

Şekil 20. Samsun-Bafra UF/TO içme suyu arıtma tesisi a) UF 
ünitesi b) TO ünitesi

6. Avşa Deniz Suyu TO Arıtma Tesisi

Avşa deniz suyu arıtma tesisi, Avşa’da bulunmakta 
olup deniz suyu kaynağı Marmara Denizi’dir. Tesis 
alanı, su alma yapısı ve bertaraf ünitesi 10000 m3/gün 
kapasiteye göre projelendirilmiştir. Arıtma ünitesi 
ekipmanları Ada’nın 4000 m3/gün kapasitesine 
göre, 2033 yılı ihtiyacını karşılayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Tesis 2010 yılında tamamlanmıştır.  
Tesiste su arıtımında kullanılan ana üniteler olarak 
kum filtresi ve ters osmoz ünitesi tasarlanmıştır 
(Şekil 21-22). Projenin finansmanına İller Bankası 
tarafından %75 hibe ve yerel yönetim tarafından 
%25 destek sağlanmıştır Tesisin enerji tüketimi 3,01 
kwh/m3 (terfi pompaları dahil), işletme maliyeti ise 
0,40 $/m3 olarak planlanmıştır (Babuçcu, 2009).
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Şekil 21. Tesisin genel görünümü (Başaran, 2014)

Şekil 22. Tesisin akım şeması (Babuçcu-Oruç, 2009)

Tablo 5. Samsun-Bafra UF/TO içme suyu arıtma tesisi çıkış suyu değerleri (Paputçu ve diğ., 2009)

Parametre Birim İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Yön.

TSE 266 Bafra Ham Su 
Analiz Sonuçları

Bafra Arıtılmış Su 
Analiz Sonuçları

Bafra Paçallanmış Su Analiz 
Sonuçları (%13 Paçal)

pH (20oC) 6,5 - 9,5 6,5-9,5 7,4 6,3 7

Sertlik Fr. 50 65 1 10

Kalsiyum mg/lt < 250 - 144 0,8 22

Mağnezyum mg/lt - 45,6 0,1 9,5

T. Alkalinite mg CaCO3/lt 450 300 6,2 67

Nitrit mg/lt < 0,5 < 0,5 <0,5 0 <0,5

Nitrat mg/lt < 50 < 50 0,24 0,1 0,03

Amonyak mg/lt < 0,5 < 0,5 0,032 0 <0,01

Serbest Klor mg/lt - <0,1 0 0,4

Toplam Klor mg/lt - <0,1 - -

Klorür mg/lt < 250 < 250 280 36 42

İletkenlik (20oC’de) µS/cm < 2500 2500 1710 90 380

TÇM mg/lt - 1067 55 295

AKM mg/lt - <2 <2 <2

Bulanıklık NTU 1 1 0,02 0,04

Sülfat mg/lt < 250 < 250 318 1 46

Siyanür mg/lt 0,05 yok 0 yok

Florür mg/lt < 1,5 < 1,5 0,16 0,08 0,02

Sodyum mg/lt < 200 < 200 190 102 29

Demir mg/lt < 0,2 < 0,2 0,38 <0,01 0,018

Mangan mg/lt < 0,05 <0,05 0,36 <0,01 0,01

SDI > 6 0 -

Toplam Organik Karbon mg/lt - 0,147 0,01 0,02

Bor mg/lt 1 0,143 <0,02 <0,02

Antimon μg/lt 5

Arsenik μg/lt 10 4 <1 <1
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7. İÇDAŞ Demir Çelik Deniz Suyu TO Arıtma Tesisi

İçdaş Demir Çelik Biga Tesisleri için, 2 x 6000 
m3/gün deniz suyu arıtma tesisi Çanakkale’de 
bulunmaktadır. Proje kapsamında, Şekil 23’te 
görüldüğü gibi mevcut su alma yapısından temin 
edilen ham deniz suyu düşük hızlı kum filtrelerinden 
geçirildikten sonra deniz suyu ters osmoz sistemine 
beslenmektedir. Tesisin hamsu kaynağı Marmara 
Denizi olup, ham suyun TÇM değeri 30000 mg/
lt’dir. Ters osmoz prosesinden sonra çıkan süzüntü 
suyunun TÇM değeri ise <250 mg/lt değerlerine 
düşmektedir. Deniz suyu ters osmoz sisteminde 
enerji geri kazanımı amacıyla basınç eşanjörleri 
kullanılmaktadır (Denizsu, 2017). 

(a)

(b)

Şekil 23. Tesisin içinin görünümü (Denizsu, 2017)
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017-2018 
eğitim öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve 
bu yıl üçüncüsü verilen ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri” 
sahiplerini buldu. 2019-2020 Yükseköğretim 
Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle, YÖK tarafından 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 18 Eylül 2019 
tarihinde gerçekleştirildi. Törende, bilimsel 
araştırmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet 
faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından bireysel ve 
kurumsal olmak üzere iki kategoride ödüller verildi. 
Bireysel kategoride, Fen ve Mühendislik Bilimleri 
alanında; “Biyomimetik Yaklaşımlarla İçi Boşluklu 
Fiber Nanofiltrasyon Membran Üretimi” adlı 
doktora teziyle MEM-TEK’te yürüttüğü çalışmalarla 
Dr. Reyhan Şengür Taşdemir ile kendisinin tez 
danışmanları Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Prof. Dr. 
Volodymyr V. Tarabara, ödüle layık görüldü.

İlgili doktora tezi TÜBİTAK 113Y359 nolu proje 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. E.coli bakterisinin 
gen dizilimi içerisinde bulunan su kanalı (Aquaporin) 
yapılarının klonlanması ve saflaştırılmasının 
rekombinant protein üretim yöntemleriyle 
gerçekleştirilmesi; üretilen su yapılarının hücre zarı 
benzeri lipozom yapıları içerisine yerleştirilmesi; 
farklı özelliklere sahip içi boşluklu fiber (hollow fiber) 
ultrafiltrasyon membranlarının üretilmesi; üretilen 
bu farklı özellikteki içi boşluklu fiber ultrafiltrasyon 
membranlarının ara yüzey polimerizasyonu yöntemi 
kullanılarak Aquaporin proteini ile modifikasyonu 
sonucu nanofiltrasyon mertebesinde membranların 
üretilmesi ve nanofiltrasyon membranlarının 
karakterizasyonu, sentetik su ve yüzey suları ile 
performanslarının ortaya konması tezin konularını 
oluşturmaktadır. 

Doktora Mezunumuz Dr. Reyhan 
ŞENGÜR TAŞDEMİR, danışmanı Prof. Dr. 
İsmail KOYUNCU ve eş danışmanı Prof. 

Dr. Volodymyr TARABARA, 
Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında 
Yükseköğretim Kurumu 2019 ÜSTÜN 

BAŞARI ÖDÜLÜ’ne layık görüldü.

YÖK’DEN MEM-TEK’E YILIN
DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ
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Membran teknolojileri günümüzde su arıtımı 
için öncül teknolojilerden biri olmuştur. Fakat 
membranların en önemli problemi olan tıkanma, 
membranların işletme maliyetini ve tüketilen 
enerjiyi etkilemektedir. Ticari nanofiltrasyon ve 
ters osmoz membranlarının tükettiği enerjinin 
fazlalığı araştırmacıları yüksek akı ve seçiciliğe 
sahip, düşük enerjili membranları geliştirmeye 
yöneltmiştir. Biyomimetik yaklaşımlar bu bağlamda 
hem bilimsel hem de teknik açıdan günümüzde 
önem kazanmaya başlamıştır. “Doğadan öğrenme”, 
“taklit ederek inovasyon” vb. gibi terimler, yeni 
membranların araştırılması ve geliştirilmesi için 
önemli hale gelmiştir. İlk olarak ortaya çıkışı 
onbir sene önce olan Aquaporin Z proteini ile 
biyomimetik membran geliştirilmesi günümüzde 
hâlâ önemini korumaktadır. Aquaporin Z proteini 
ile üretilmiş membranlar yüksek performanslı olup 
aynı zamanda düşük enerji tüketimine sahiptir.

Ödüle layık görülen doktora tezinde;

•	 Farklı özellikte (sadece polimerik, nanokompozit 
ve güçlendirilmiş) içi boşluklu fiber membranların 
ultrafiltrasyon seviyesinde optimizasyonu,

•	 Aquaporin proteininin E.coli bakterisinden 
klonlanması, ekspresyonu ve saflaştırılması,

•	 Aquaporin proteininin işlevsellik kazanabilmesi 
için lipozom üretimi ve lipozomların membran 
üretiminde kullanılan farklı polimer yüzeyler ile 
etkileşiminin birçok farklı yüzey karakterizasyon 
yöntemiyle kıyaslanması,

•	 İçi boşluklu fiber ultrafiltrasyon membranlarının 
poliamid tabaka ile modifiye edilerek 
nanofiltrasyon membranlarının üretilmesi ve 
poliamid tabaka içerisine aquaporin içeren 

lipozomların yerleştirilmesinin optimizasyonu,

•	 Farklı özellikte içi boşluklu fiber membranların 
kullanılarak aquaporin proteini katkılı 
nanofiltrasyon membranı üretilmesi ve 
membranların organik madde, tuz ve yüzey 
suyu ile performanslarının belirlenmesi 
gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca tez kapsamında 1 mg’ının fiyatı 1000 
$’ın üstünde olan Aquaporin proteini ülkemiz 
imkanlarıyla üretilmiştir. Ticari olarak satılan 
aquaporin katkılı membranların maliyeti yaklaşık 
olarak 700 €’dur. Tez sonuçları pilot ölçekte 
Aquaporin yerleştirilmiş içi boşluklu fiber membran 
üretebilmenin mümkün olduğunu göstermiştir 
ve bu bağlamda tezden ticari ürün elde etme 
potansiyeli ortaya çıkmıştır. Ticari ürün ile dışa 
bağımlılığımızın azalması haricinde, piyasadaki 
membran fiyatları da aşağıya çekilecektir. Ayrıca 
tez kapsamında içi boşluklu fiber membran 
üretimi üzerine ülkemizde hem ultrafiltrasyon 
hem de nanofiltrasyon seviyesinde bilgi birikimi 
sağlanmıştır. Protein üretimi ve membran üretimi 
üzerine gerçekleştirilen bu teknoloji transferi tez 
sonuçlarının en büyük kültürel faydasıdır denebilir. 
Ayrıca tez sonuçları, farklı disiplinlerin biraraya 
gelerek uyum içinde çalışabilmesinin başarılı 
sonuçlar ortaya çıkarılabileceğinin büyük bir 
göstergesi olmuştur.  Tez sonuçlarından 1 adet kitap 
bölümü, 5 adet SCI indeksli makale yayınlanmıştır; 
1 adet patent başvurusu yapılmıştır ve birden çok 
uluslararası konferansta sözlü bildiri sunulmuştur.
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DR. GÜLSÜM MELİKE ÜRPER-BAYRAM, MEM-TEK’TE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
ÇALIŞMALAR İLE DOKTORA TEZİNİ TAMAMLADI.

2014 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Dr. Gülsüm Melike Ürper-Bayram, Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu danışmanlığında ve Duke Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mark Wiesner eş danışmanlığında yürüttüğü 
çalışmalarını 30 Mayıs 2019’da savunarak doktorasını başarıyla tamamlamıştır. Dr. Gülsüm Melike Ürper-
Bayram’ın “Fabrication of Hollow Fiber Nanofiltration Membranes: Role of Nanocomposites in Membrane 
Performance” başlıklı tezi, İTÜ MEMTEK’te yürütülen TÜBİTAK 113Y359 nolu “Nanokompozit ince boşluklu 
fiber nanofiltrasyon membranlarının üretimi ve içme suyu arıtımı için uygulanması” projesi kapsamında 
gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından çıkmıştır. Tez kapsamında polimerik ve nanokompozit ince boşluklu 
fiber membranların destek tabakası olarak üretilmesi gerçekleştirilmiş, nanofiltrasyon mertebesinde ince 
film kompozit ve ince film nanokompozit membranlar arayüzey polimerizasyonu yöntemiyle üretilmiştir. 
Üretilen membranların karakterizasyonu gerçekleştirilmiş ve membran performansları belirlenmiştir. 
Üretilen membranlar arasında en iyi performansı gösteren membranlar ile pilot ölçekte nanofiltrasyon ince 
boşluklu fiber membranları üretilip sentetik ve gerçek göl suyu ile uzun süreli denemeler gerçekleştirilmiştir.

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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DR. TÜRKER TÜRKEN, MEM-TEK’TE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR İLE 
DOKTORA TEZİNİ TAMAMLADI.

2013 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Dr. Türker Türken, Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
danışmanlığında ve Michigan State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volodymyr Tarabara eş danışmanlığında 
yürüttüğü çalışmalarını 30 Mayıs 2019’de savunarak doktorasını başarıyla tamamlamıştır. Dr. Türker 
Türken’in “Reinforced Hollow Fiber Nanofiltration Membrane Production for the Removal of Natural 
Organic Matter” başlıklı tezi, İTÜ MEMTEK’te yürütülen TÜBİTAK 113Y359 nolu “Nanokompozit ince boşluklu 
fiber nanofiltrasyon membranlarının üretimi ve içme suyu arıtımı için uygulanması” projesi kapsamında 
gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından çıkmıştır.

Tez kapsamında ince boşluklu fiberlerin nanofiltrasyon düzeyinde üretilmesi amaçlanmıştır. Güçlendirilmiş 
(Reinforced) membranlar ticari olarak membran biyoreaktörlerde mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon 
düzeyinde kullanılmaktadır. Öte yandan arayüzey polimerizasyonu ile nanofiltrasyon mertebesinde 
güçlendirilmiş membranların uygulaması yoktur, literatürde de son birkaç yıl içerisinde sınırlı sayıda 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Güçlendirilmiş membranlar sayesinde ince boşluklu fiber membranların 
mekanik dayanımları iyileşmektedir, bu sayede nanofiltrasyon ve ters osmoz gibi yüksek basınç gerektiren 
proseslerde ince boşluklu fiber membranların uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Proje kapsamında 
güçlendirilmiş ince boşluklu fiber membran üretimi için cihaz tasarlanmış ve bu tezde Türkiye’de üretimi 
yapılmış bu cihazla ultrafiltrasyon düzeyinde destek tabakaları üretilmiştir. Bu aşamada membran üretme 
parametreleri ve kullanılan fiberin özellikleri optimize edilmiştir. Ardından optimize edilen destek tabakası 
üzerine poliamid tabaka üretimi optimize edilmiştir. Üretilen membranların saf su akısı ve tuz giderim 
verimlerinde iyileşme görülmüştür. Seçilen nanofiltrasyon membranı ile büyük ölçekli modül üretilip göl 
suyu denemeleri gerçekleştirilmiştir.

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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ÇEVRE MÜHENDİSİ BAHRİYE ERYILDIZ, MEM-TEK’TE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
ÇALIŞMALAR İLE YÜKSEK LİSANS TEZİNİ TAMAMLADI.

2016 yılından beri MEM-TEK’te yüksek lisans çalışmalarını yürüten Bahriye Eryıldız, Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 27 Mayıs 2019’de savunarak yüksek lisansını başarıyla 
tamamlamıştır. Bahriye Eryıldız’ın “Su/Atıksulardan Bor Giderimi” başlıklı tezi, İTÜ MEMTEK’te yürütülen “Emet 
Bor İşletme Müdürlüğü Üretim Faaliyetleri Sonucu Oluşan Atık Sularin ve Espey Bölgesi Kaynak Sularının 
Arıtılabilirliğinin Araştırılması ve Çalışma Koşullarının Belirlenmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiş 
proje sonuçlarından çıkmıştır.

Tez kapsamında Emet Bor İşletme Müdürlüğü kurulu kimya tesislerinden çıkan atıklardan olan atıksular 
ile Espey Bölgesi kaynak suları üzerinde oluşabilecek olası çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik olarak 
adı geçen suların üretim kademelerinde yeniden kullanılabilecek kalitede arıtılarak kullanılabilirliği 
çalışmalarının laboratuvar koşulları denemeleri ve bor giderim çalışmaları yapılmıştır. Bu atıksuların 
arıtılmasıyla gerçekleşecek bor giderimi için kimyasal koagülasyon-flokülasyon, hidrojen peroksitin oksidant 
olarak kullanılmasıyla birlikte yapılan koagülasyon-flokülasyon ve membran distilasyonu yöntemleri 
kullanılmıştır. Tez kapsamında hidrojen peroksit+baryum klorür ile yapılan koagülasyon flokülasyon 
çalışmasında % 88,5’ten % 98,8’e kadar olacak şekilde en yüksek bor giderim verimi elde edilmiş, en uygun 
bor giderim pH’ı 10 olarak bulunmuş ve membran distilasyonu prosesi ile % 99 oranından bor giderim 
verimi elde edilerek atıksulardaki bor önemli oranda giderilmiştir.

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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ÇEVRE MÜHENDİSİ CANSU BATIR MEM-TEK’TE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
ÇALIŞMALAR İLE YÜKSEK LİSANS TEZİNİ TAMAMLADI.

2016 yılından beri MEM-TEK’te yüksek lisans çalışmalarını yürüten Cansu Batır, Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 27 Mayıs 2019’da savunarak yüksek lisansını başarıyla 
tamamlamıştır. Cansu Batır’ın “Ters Osmoz Membranlar İle İçme Suyundan Mikrobiyal Kirleticilerin Ve 
Mikrokirleticilerin Giderimi” başlıklı tezi, ARÇELİK A.Ş’de yürüttüğü çalışmaların  sonuçlarından çıkmıştır.

Bu çalışmada, kullanım noktası ve giriş noktası olarak uygulanan  ev tipi içme suyu arıtma sistemlerinde yer 
alan ters osmoz membranlar kullanılarak su arıtma tesislerinde konvansiyonel sistemlerle giderilemeyen 
mikrokirleticilerin, su tesisatlarından bulaşabilen mikrobiyal ve inorganik kirleticilerin ve arıtılmış suda 
bulunabilen organik maddelerin standartlara uygun olarak içme sularından giderimi amaçlanmıştır. 
Çalışma kapsamında, iki adet ince film kompozit ters osmoz filtre ve bir adet biyomimetik bir membran olan 
aquaporin katkılı ters osmoz filtre olmak üzere üç farklı ticari filtre test edilmiştir. Bu sayede, filtre materyalinin 
ve aquaporin katkısının, kirletici giderim verimlerine ve akıya etkisinin ortaya konması hedeflenmiştir. 
Mikrokirletici testi için seçilen parasetamol, DEET, estradiol ve linkomisin; benzen ve kloroform; alüminyum, 
arsenik, bor, baryum, kadmiyum, krom, bakır, demir, kurşun, mangan, nikel ve sodyum;  amonyum, klorür, 
nitrat, nitrit ve sülfat analizeri ve mikrobiyal testlerle membran performansları kıyaslanmıştır. Sonuç olarak, 
ters osmoz membranlarla mikrokirletici giderimi yüksek verimle sağlanabildiği ve seçilen mikrokirleticiler 
için ana giderim mekanizmanın molekül boyutu olduğu belirlenmiştir. Benzen ve kloroform gibi uçucu 
organiklerin ters osmoz membranlarla % 100’e yakın verimle giderilmektedir. İnorganik kirleticilerde ise 
bor ve amonyum dışında ters osmoz membranlar genellikle yüksek giderim sağlamaktadır. Mikrobiyal 
gideriminde ise, filtreler yüksek oranda giderim sağlayabilmelerine rağmen, süzüntü suyundaki mikrobiyal 
kirletici konsantrasyonları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te yer alan limit değerlerin 
üzerinde kalmaktadır. İnce film kompozit ve aquaporin katkılı membranlar kıyaslandığında, Aquaporin 
katkılı membranın, mikrokirletici, inorganik ve organik testlerde daha düşük performans gösterdiği ortaya 
konmuştur.
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DOKTORA MEZUNLARIMIZ DR. REYHAN ŞENGÜR-TAŞDEMİR VE 
DR. BAHAR YAVUZTÜRK-GÜL İTÜ 2018 YILI “EN BAŞARILI DOKTORA TEZİ”

ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından her sene verilen “En başarılı doktora tezi” ödülüne 2018 yılı içerisinde 
mezun olan ve çalışmalarını MEM-TEK’te Prof. Dr. İsmail KOYUNCU ile yürütmüş olan Dr. Reyhan ŞENGÜR-
TAŞDEMİR ve Dr. Bahar YAVUZTÜRK-GÜL layık görülmüştür. 19 Haziran 2019’da gerçekleştirilen mezuniyet 
töreninde mezunlarımıza ve danışmanlarına ödülleri takdim edilmiştir. 

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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9. ULUSLARARASI IWA MEMBRANE TECHNOLOGY CONFERENCE & EXHIBITION 
FOR WATER AND WASTEWATER TREATMENT AND REUSE KONFERANSI’NA 

KATILDIK. MEM-TEK DE GÖREV YAPAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEHMET EMİN 
PAŞAOĞLU, EN İYİ POSTER ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTIR. 

2004 yılında Seoul (Kore), 2007’de Harrogate (İngiltere), 2009’da Beijing (Çin), 2011’de Aachen (Almanya), 
2013’te Toronto (Kanada) ve 2017’de Singapur’da gerçekleştirilmiş olan Uluslararası IWA Membrane Tech-
nology Conference & Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse Konferansı’nın dokuzun-
cusu bu yıl 23-27 Haziran 2019 tarihleri arasında Fransa Toulouse’ta (IWA-MTC-2019) gerçekleştirilmiştir. 
IWA ve INSA Toulouse tarafından organize edilen konferansın 37 kişilik uluslararası bilimsel komitesinde 
bulunan MEM-TEK Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail KOYUNCU ayrıca davetli konuşmacı olarak “Resource Re-
covery From Water/Wastewater” başlıklı bir sunum yapmıştır. Ayrıca MEM-TEK’te yürütülen çalışmalardan 
5 adet sözlü ve 4 adet poster bildirisi konferansta sunulmuştur.  Konferansta 44 farklı oturum ile membran 
distilasyonu, su geri kazanımı, membran biyoreaktör, tıkanma vb. gibi farklı konuda sunumlar gerçekleştiril-
miştir. Dünya’nın birçok ülkesinden alanında uzman araştırmacıların katıldığı konferansta Araştırma Görev-
limiz Mehmet Emin Paşaoğlu “Mechanical Strength Improvement of Polyacrylonitrile (PAN) Nanofiber TFC 
Pressure Retarded Osmosis (PRO) Membran using Cellulose nanocrystals (CNCs)” başlıklı poster sunumu ile 
en iyi poster ödülüne layık görülmüştür. 

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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6. MEMTEK ULUSLARARASI MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI 
SEMPOZYUMU (MEMTEK 2019)

Ulusal Membran Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi (MEM-TEK) 2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
bünyesinde kurulmuştur. MEM-TEK’in vizyonu su ve atıksu arıtımı uygulamalarında membran üretimi, modül 
geliştirilmesi ve proses iyileştirilmesi konularında dünyada lider araştırma merkezlerinden birisi olmasıdır. 
MEM-TEK güncel membran üretim teknolojilerinin uygulanması ve yenilikçi membranların geliştirilmesi 
konusunda araştırmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmalara ek olarak endüstriye, membran teknolojileri ile 
ilgili ihtiyaç duyulan altyapıyı ve bilgi birikimiyle destek vermektedir. 

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine paralel olarak MEM-TEK araştırmadan elde edilen bilgilerin paylaşımına 
da önem vermektedir. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası düzeyde MEM-TEK tarafından sempozyumlar ve 
çalıştaylar düzenlenmektedir. MEMTEK sempozyumlarının ilk ikisi 2009 ve 2011 yıllarında İstanbul Teknik 
Üniversitesinde organize edilmiştir. Devamında 2013 yılında Fırat Üniversitesi tarafından Elazığ’da, 2015 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Isparta’da ve 2017 yılında da Gebze Teknik Üniversitesi 
tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. Bu yıl altıncısı düzenlenecek olan MEMTEK 2019 Sempozyumu 
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından uluslararası seviyede olmak üzere The Swissotel Bosphorus’ta 18-20 
Kasım 2019 tarihleri arasında organize edilecektir. MEMTEK 2019 Sempozyumun’ da ayrıca Ulusal Membran 
Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi’nin kuruluşunun 10. yılı olması hasebiyle özel bir etkinlik te düzenlenecektir. 

MEMTEK 2019 Sempozyumu’nda davetli konuşmacılar Faculty of Engineering, UTM Malzeya’dan Prof. Dr. 
Ahmad Fauzi Ismail, Delft University of Technology, Hollanda’dan Prof. Dr. Jules van LIER, National University 
of Singapore, Singapur’dan Prof. Dr. How Yong Ng, Nanyang Technological University, Singapur’dan 
Prof. Dr. Rong WANG, King Abdullah University of Science and Engineering, Suudi Arabistan’dan Prof. Dr. 
Noreddine GHAFFOUR, Michigan State University, Amerika’dan Prof. Dr. Volodymyr Tarabara; Wroclaw 
University of Science and Technology, Polonya’dan Prof. Dr. Marek Bryjak ve İstanbul Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Izzet Ozturk yer alacaktır.

MEMTEK 2019 Sempozyumu araştırmacıları, profesyonelleri, mühendisleri, kamu kurum ve kuruluş 
çalışanlarını ve firmaları bir araya getirecek olup membran üretimi ve membran arıtım teknolojileri 
üzerine mevcut çalışmalar ışığında gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutulacaktır. MEMTEK 2019 
Sempozyumu’nun amacı katılımcıların, membran teknolojilerindeki en son gelişmeleri tartışabileceği ve 
bilgi alışverişinde bulunabileceği bir platform oluşturmak ve dünya çapında araştırmalar yapan davetli 
konuşmacılarla gelecekte yapılacak olan membran çalışmalarına yön vermektir.

Bu bağlamda 6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 
2019)’nda sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

MEMTEK 2019 Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Not: Sempozyum hakkında detaylı bilgi almak için lütfen  www.memtek2019.org/en web sitesini ziyaret 
ediniz.

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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SUYUN YENİDEN KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAYACAK 
FAKTÖRLER NELER OLABİLİR?

San Francisco, 1932’de suyu tekrar kullanma imkânlarını keşfetmeye başladığından beri, dünyanın en 
değerli kaynaklarından birinin korunması sürekli olarak gündemde kalmıştır. Kullandığımız suları yeniden 
kullanarak su kaynaklarını koruma fikri oldukça dikkat çekicidir. Tüm bu dikkat çekiciliğine rağmen az sayı-
da şirket ve yerleşimde bu konsept kabul görmektedir. Peki su geri kullanımını ilginç bir konudan ziyade 
her evde, çiftlikte, ofiste ve fabrikada uygulanan bir yönteme nasıl çevirebiliriz? Su geri kullanımını, atık 
geri dönüşümü gibi yaygın bir hale nasıl getirebiliriz? Su geri kullanımının benimsenmesini hızlandıracak 
faktörler neler olabilir?

1. İklim Değişikliği ve Kuraklığa Karşı Dayanıklılığın Arttırılması

Kuraklık, suyun yeniden kullanımını teşvik edebilecek en önemli faktördür. İklim değişikliği kuraklığı daha 
sık ve şiddetli hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda kuraklıktan etkilenen alanların iyileşmesi için geçen 
süreyi uzatmaktadır. Kuraklık durumunda, suyun yeniden kullanımı şehirlerin arıtılmış suları tekrar kullan-
masına olanak sağlamaktadır. İklim değişikliğinin; deniz seviyelerinin yükselmesine ve daha sık sel fela-
ketlerinin gerçekleşmesine neden olduğu kıyı şehirlerinde, temiz suya deniz suyunun karışma riski yük-
sek olmaktadır. Suyun tekrar kullanılması, bu tür şehirlerin, içme suyunun kaynağını tehlikeye sokan iklim 
değişikliğine bağlı olayların öngörülemeyen etkilerine maruz kalmasını azaltacaktır.

2. Şirketler ve Çevresel Riski Azaltmaya Yönelik Çalışmalar

Son yirmi yılda şirketler, su ile ilgili markalaşma ve finansal risklere karşı korunmaları gereken artan belir-
sizlik listesine yeni bir risk ekledi. Şirketin mevcut çevresel düzenlemeleri yerine getirme kabiliyetinden 
kaynaklanan genel uyumluluk risklerinden farklı olarak, suyla ilgili çevresel risk, sürdürülebilirlik konularına 
ve sorumlu kurumsal vatandaşlığa dayanmaktadır.

Su ayak izi konseptinin 2002 yılında Arjen Hoekstra tarafından geliştirilmesi, kuruluşların faaliyet bölge-
lerinde su sürdürülebilirliğini nasıl etkilediğine ilişkin ölçülebilir bir parametre oldu. Bu da ilk kez mal ve 
hizmet üretmek için tüketilen ve kirlenen suyun miktarının artık ölçülebilir olacağı anlamına gelmektedir. 
Bu konsept, ürünler arasında olduğu kadar kurum içi ve kurumlar arasında da su kullanımının anlamlı bir 
şekilde karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, şirketler hedefleri belirleme konusunda geniş bir 
baskı hissetmeye ve su ayak izlerini yönetmek için hedefler koymaya başlamıştır. 

Ancak, okların endüstriyel suyun yeniden kullanımı üzerine çevrilmesi, sadece marka ve değerlendirme 
riskinin azaltılmasından daha fazlasına bağlı olmalıdır. Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin çoğu sürdürüle-
bilirlik konusunda bilinçli kurumsal yatırımcıların faaliyetlerinden etkilenen şirketler tarafından yönlendi-
rilemez. Dünyadaki işlerin neredeyse yüzde 60’ını üreten özel sektöre ait küçük ve orta ölçekli işletmele-
rdir. Suyun yeniden kullanımı ve geri dönüşümü bu firmalar için makul bir seçenek haline gelinceye kadar, 
çok önemli bir ilerleme kat edilemeyecektir. Hizmetin maliyeti mevcut duruma göre tasarruf sağlıyorsa, bu 
işletmeler kolayca su yeniden kullanımı çözümlerini benimseyecektir.

3. Atıksu Arıtma ve Su Arıtımında Farklılaştırılmış Fiyatlandırma ve Daha Sıkı Düzenlemelerin Etkisi

Suyun tekrar kullanılması ekonomik olarak mantıklıdır. Arıtılmış atıksu, tuvaletlerin yıkanması, çimenleri 
sulama, fabrikada yıkama yapmak vb. gibi birçok yerde kullanılabilmektedir. Dünyadaki koşullar membran 
filtrasyonu, saf oksijen bazlı havalandırma ve tekrar kullanım suyunun güvenliğini sağlamak için ozonla ileri 
oksidasyon gibi yenilikçi teknolojilerden yararlanmaya ve aynı zamanda arıtma maliyetlerini düşük tutma 
konusunda uygun hale gelmektedir.
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Amerika, Avrupa ve Çin’de son zamanlardaki trend geri kazanılmış suyu kullanmanın avantajlı hale getir-
ilmesidir. Bunun için de atıksu ve su arıtımında uygulanan fiyat farklılaştırılmakta, daha kaliteli su eldesi için 
kalite standardları yükseltilmektedir. Bu da daha kaliteli su eldesi için yüksek teknolojili arıtma sistemlerinin 
kullanılması anlamına gelmektedir. Bu teknolojilerin kullanılması sayesinde yeniden kullanılabilecek özel-
likte su eldesi için “su kalitesi farkının” çok daha düşük olduğunu göstermektedir.

4. Hane Düzeyinde Su Yönetimi Maliyetinin Azaltılması

Evde kullanılan suya “içme” suyu denmesine rağmen, bu suyun yüzde 1’inden azı gerçek anlamda içmek 
ve yemek pişirmek kullanılmaktadır. “İçme” suyunun geri kalan yüzde 99’u çamaşır ve bulaşık yıkamak; çim 
sulamak, tuvaletleri yıkamak ve banyo yapmak gibi faaliyetler için kullanılmaktadır.

Evde kullanılan suyun büyük bir bölümünü tekrar kullanmak için önemli fırsatlar mevcuttur. Ancak, suyun 
arıtılması ve tekrar kullanılması maliyeti kısıtlayıcı olabilir. Hane düzeyinde su kullanımı 4 kişilik bir aile için 
yaklaşık günlük 750 litredir. Eve kurulabilecek su geri kazanımı sistemi, duş, musluklar, çamaşır ve bulaşık 
makinesi vb. gibi sistemlerden suyu geri kazanabilmeli ve geri kazanılan suyu, sifon, araba yıkama ya da 
çim sulama gibi şeyler için kullanılabilecek şekilde sağlamalıdır. Ekonomik nedenlerden dolayı, mikrobi-
yal arıtma sistemleri buna en uygun seçenek olacaktır. Bu sistemleri dizayn ederken biyolojik arıtmanın 
gerçekleşebilmesi için toplam günlük su kullanım kapasitesinin bir ile beş katı olan bir hacimde boyut-
landırılması gerekmektedir. Aynı zamanda sistemler katıların ve yağların uzaklaştırılmasına ve patojenik 
bakterilerin yok edilmesine olanak sağlamalıdır. Tüm bu hedeflere ulaşmak ve aynı zamanda kimyasal kul-
lanımı olmadan dezenfeksiyon sağlayabilecek filtrasyon sistemleri uygun gözükmektedir. Teknoloji mevcut 
olduğuna göre, hane düzeyinde su geri kazanımının başarılı olabilmesi için yapılması gereken binalardaki 
tesisatın yeniden yapılandırılması ve bu sistemlere entegrasyonu ile sağlanması mümkün olacaktır. 
Kaynak: https://www.wateronline.com/doc/factors-that-will-drive-widespread-adoption-of-water-reuse-0001
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HERKES İÇİN TEMİZ SU
50 yıldan daha uzun bir süre önce, dünyanın ilk ters osmoz membranını geliştirerek iki UCLA mühendisinin 
su teknolojisi için yaptıkları, bugün, UCLA Samueli Mühendislik Okulu’nda devam etmekte olup, birçok 
öğretim üyesi, en son temiz su teknolojilerini araştıran araştırma gruplarına liderlik etmektedir. 

Günümüzde, ters osmoz (TO) membran teknolojileri dünya çapında kullanılmaktadır ve desalinasyon tesis-
lerinin yaklaşık % 65’i, tatlı su mevcudiyetinin az olduğu yerlerde yapılmaktadır.

Cohen ve öğrencileri, yenilikçi nano yapılı yüzey tasarımlarının yanı sıra, enerji kullanımını optimize eden 
akıllı desalinasyon sistemleri kullanan yeni nesil TO membranları geliştirmiştir. UCLA Çevre ve Sürdürülebil-
irlik Enstitüsü Su Teknolojisi Araştırma Merkezi direktörü olan Cohen, “TO membranları olgun bir teknoloji 
ancak son on yılda malzeme bilimindeki gelişmeler TO membranların performansını iyileştirmiştir. Mem-
bran bazlı desalinasyon sistemlerindeki en büyük zorluk; su üretim maliyetini, özellikle membran kirlenme-
sini, tortu oluşmasını azaltmak ve toplam enerji tüketimini azaltmaktır.” demiştir.

Cohen’in geliştirdiği pratik teknolojilerinden biri olan Akıllı Bütünleşik Membran Sistemi (ABMS) standart 
bir kargo konteynerine sığmaktadır ve kirli yeraltı sularını içebilecek seviyeye kadar arıtma sağlamaktadır. 
Uzaktan çalıştırılabilen ABMS, günde yaklaşık 133 ton tarımsal drenaj suyunu veya yaklaşık 100 hane için 
yeterli miktarda su arıtabilmektedir. Aynı teknoloji, yeraltı su kaynaklarının tuzluluğunu azaltmak için de 
kullanılabilmekte, bu nedenle sulama için de tekrardan kullanılabilmektedir.
Kaynak: https://www.wateronline.com/doc/clean-water-for-all-0001 

TAŞINABİLİR TATLI SU ELDESİ YAPABİLEN CİHAZ İLE HAVADAN SAATTE 35 
LİTREYE KADAR SU ELDE EDİLEBİLİR

Binlerce yıldır, Orta Doğu ve Güney Amerika’daki insanlar, havadan su elde etmektedir. Bu örneklerden 
ilham alan araştırmacılar, günümüzde kurak yerlerde bile havadan saatte 35 litre su üretebilen hafif, pille 
çalışan tatlı su hasat makinesi geliştirmiştir. Nanofiber temelli yöntemlerinin iklim değişikliği, endüstriyel 
kirlilik, kuraklıklar ve yeraltı sularının tükenmesinden kaynaklanan modern su kıtlıklarının giderilmesine 
yardımcı olabileceğini söylemektedir.

Havadan su hasadı uzun bir geçmişe sahiptir. Binlerce yıl önce, And bölgesindeki İnkalar çiğ toplar ve 
sarnıçlara yönlendirirdi. Daha yakın zamanlarda, bazı araştırma grupları And Dağları ve Afrika’da çisenti ve 
sisten hava yakalayıcı geliştirmektedir.

Su üretimini küçültmek ve verimliliği arttırmak için Akron Üniversitesi’nden Wong ve öğrencileri, on yıldan 
uzun bir süredir üzerinde çalıştıkları bir malzeme olan elektroeğrilebilir polimerlere başvurmuştur.  Elek-
troeğirme tekniği, nanometer mertebesinden mikrometreye kadar değişen polimer elyafları üretmek için 
elektrik kuvveti kullanır. Havadaki su damlacıklarını yoğunlaştırmak ve toplamak için idealdir. Bu nano 
ölçekli polimer elyafları, oldukça yüksek bir yüzey alanı/hacim oranı sunmaktadır.

Mevcut yöntemlerden farklı olarak, Wong’un malzemeleri, membranın yüzey alanı/hacim oranının yüksek 
olması nedeniyle kurak çöl ortamlarında çalışabilmektedir. Aynı zamanda asgari bir enerji ihtiyacı gerek-
tirmektedir. Wong “Lityum-iyon pillerdeki son gelişmelerle, sonunda daha küçük, sırt çantası büyüklüğünde 
bir cihaz geliştirebileceğimizi söyleyebiliriz” demiştir. Dahası, Wong’un nano boyutta elyaf tasarımı aynı 
anda suyu almakta ve filtrelemektedir. Elektroeğrilmiş elyaf ağı, seçici yüzeyinden mikropları süzerek kir-
lenme önleyici bir yüzey olarak da çalışabilmetedir. Bu nedenle, su “temiz ve kirletici maddelerden arınmış” 
olacaktır ve toplandığında derhal içilebilir olacaktır.
Kaynak: https://www.wateronline.com/doc/portable-freshwater-harvester-could-draw-up-to-gallons-per-hour-from-the-air-0001
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ECZA DOLABIMIZDA YENİ NESİL KİRLETİCİLER VAR
Hergün hemen hemen hepimiz çeşitli kişisel bakım ürünleri kullanıyoruz. Antibakteriyel sabunlarla eller-
imizi yıkıyoruz, yüzümüzü özel ürünlerle temizliyoruz, saçlarımız için şampuan, saç kremi vb. birçok ürün 
kullanıyoruz. Dahası, güzel kokmak için deodorant, parfüm veya kolonya kullanıyoruz. Gününe bağlı olarak 
güneş korucuları ve böcek savarlar da kullandığımız oluyor. Tüm bu ürünler yaşam kalitemize katkıda bu-
lunuyor. Fakat esas problem, kullanıldıktan sonra nereye gidiyorlar, bunu hiç düşündünüz mü?

Banyo yaptığımızda tüm bu kişisel bakım ürünleri vücudumuzdan yıkanarak, ucu kentsel atıksu arıtma te-
sisine açılan kanalizasyon sistemine taşınmaktadır. Fakat bu tesisler, kişisel bakım ürünlerinde ve farmasö-
tiklerde bulunan binlerce çeşit kimyasalı arıtmak üzere tasarlanmamıştır. Bu ürünlerde bulunan birçok aktif 
ve inaktif maddelerin, atıksu arıtma tesisinden arıtılmadan çıkarak nehir, dere ve deniz gibi yüzeysel su kay-
naklarına deşarj edilmektedir.  Çevreye girdikten sonra, bu kimyasallar suda yaşayan hayvanlarda hormonal 
etkilere ve toksisiteye neden olabilmektedir.

Kişisel bakım ürünleri ve içerikleri, çevremiz genelinde geniş çapta dağılmış durumdadır. Son zamanlar-
da yapılan bir çalışma, arıtılmamış atıksularda, arıtılmış atıksularda, nehirler ve akarsu gibi yüzey sularında 
bulunan çeşitli kişisel bakım ürünlerinden aktif maddelerin 5.000’in üzerinde ölçümünü bir araya getirdi. 
Böcek savar N, N-dietil-3-metilbenzamid veya DEET; koku galaksolit; güneş koruyucu oksibenzon; ve bir 
antibakteriyel bileşik triklosan içermektedir. 

Yapılan çalışmalar, kişisel bakım ürünlerindeki kimyasalların Antartik deniz suyunda bile bulunduğunu 
doğrulamış olup Antartika deniz ortamındaki plastikleştiricilerin, antibakteriyellerin, koruyucuların, güneş 
kremlerinin ve kokuların varlığı tanımlanmıştır. Bu çalışmalar, kişisel bakım ürünlerindeki aktif bileşenlerin, 
insan faaliyetlerinden etkilenen herhangi bir su kütlesinde bulunabileceğini göstermektedir.

Bu bileşikler sucul ortamlarda genellikle litre başına 10’dan 100 nanograma kadar olan konsantrasyonlarda 
bulunmaktadır. Bu da bir olimpik yüzme havuzu içerisindeki 1-2 damlaya eşdeğerdir. Ancak bu düşük kon-
santrasyonlarına rağmen, bazıları hala risk teşkil etmektedir.

Kimyasal özelliklerine bağlı olarak, bu ürünlerden bazılarını hidrofilik (“suyu seven”) veya lipofilik (“yağ 
seven”) olarak sınıflandırabilmektedir. Vücudumuzdaki yağ tabakaları lipitlerden oluştuğundan, böylece 
lipofilik kişisel bakım ürünleri balık, kuşlar ve hatta yunuslar gibi su hayvanlarının doku ve organlarında 
birikebilmektedir.

Bir araştırma grubu, Maryland, Baltimore yakınlarındaki bir akarsuda yaşayan kerevitlerde (tatlı su ıstakozu) 
bir takım güneş koruyucu ve doğum kontrol haplarının aktif maddesi olan östrojen hormonunun sentetik 
bir formu olan 17α-ethinylestradiol maddelerini tespit etmiştir. Chesapeake Körfezi’nden toplanan istiridye 
ve midyelerde de güneş kremleri ölçülmüştür. Bu kimyasalların suda yaşayan hayvanlar tarafından alın-
ması, çevresel endişeleri gün geçtikçe arttırmaktadır. 

Özellikle, kişisel bakım ürünlerindeki lipofilik kimyasallar, hayvanlarda daha yüksek konsantrasyonlarda 
biriktiğinden, toksik etkilere neden olma olasılığı daha yüksektir. Örneğin, birçok kişisel bakım ürünü 
vücuttaki hormon sistemlerini bozar. Kişisel bakım ürünlerinde kullanılan bazı kimyasallar üreme sistemlerini 
ve fonksiyonlarını etkileyerek erkek balıkların dişileşmesine neden olur. Bu üreme sistemi ile ilgili etkiler, 
çevredeki sucul hayvanlar için önemli sonuçlar doğurabilmekte ve dahası insanlar için potansiyel sağlık 
riski bile oluşturabilmektedir. 

Son araştırmalar, birçok kişisel bakım ürününde kullanılan bir güneş koruyucu ajan olan oksibenzonun 
mercanlar için toksik olduğunu göstermiştir. Birçok kıyı halkı için mercan resifleri yerel ekonomilerinde kri-
tik bir öneme sahiptir. Örneğin, Hawaii’deki mercan resiflerinin net değerinin 34 milyar ABD doları olduğu 
tahmin edilmektedir.
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Bu yılın başlarında Hawaii, mer-
can resiflerini korumak için oksi-
benzon ve oktinoksat içeren 
güneş kremlerinin satışını yasa-
klayan bir yasa çıkardı. Bu alan-
da araştırma ve politika yapımı 
devam ederken, bir dizi yeni 
tüketici ürünlerinde “mercan-
lar için güvenli” ve “resifler için 
güvenli” gibi etiketler kullanıl-
maya başlanmıştır. 

Tipik atık su arıtma tesisleri, in-
san ve gıda atıklarından elde 
edilen organik karbon, azot ve 
fosfor gibi besinler ile patojen 
bakteriler ve hastalığa neden 
olan virüsleri arıtmaya yönelik 
tasarlanmaktadır. Fakat, kişisel bakım ürünlerinde mevcut olan birçok etken maddenin üstesinden gelebi-
lecek veya arıtabilecek donanıma sahip değildir.

Çevrenin ve insan sağlığının bu maddelerden korunması çeşitli alanlarda ilerleme gerektirecektir. Atıksu 
arıtma tesisleri için ileri teknolojiler; sucul hayvanlara istenmeyen toksisiteyi önlemek için kişisel bakım 
ürünlerinin daha fazla test edilmesi, düzenlenmesi ve toksisite endişesi yaratmayan “yeşil kimyasallar” 
tasarlanması bunlardan bazılarıdır. Bu çok yönlü yaklaşım, kişisel bakım ürünlerinin çevreye zarar vermeden 
yaşam kalitemizi geliştirmeye devam etmemize yardımcı olacaktır. 
Kaynak: https://theconversation.com/theres-a-new-generation-of-water-pollutants-in-your-medicine-cabinet-71260

POLİMERLERİN SUDA TAKİBİ IÇİN KİT OLUŞTURULDU 
Su ve atık su arıtma ve acı su izleme teknolojilerinde dünya lideri olan Dow ve Modern Water Inc. stratejik 
bir ortaklık kurarak Modern Water’ın ürettiği DOW OPTIDOSE™ ve ACCENT™ İzlenebilir Test Kitlerinin küre-
sel dağıtıcısı olduğunu duyurdu. Bu yenilikçi polimerler, molekülün omurgasına dahil edilmiş kolay ve kalıcı 
etiketlerden oluştuğundan onlarca yıldır kullanılmaktadır. Oluşturulan bu etiket, diğer arıtma bileşenlerin-
den veya kirletici maddelerden kaynaklanan 
girişimi minimuma indirmekte ve immuno-
assay reaktiflerinin ppm konsantrasyonların-
daki polimerleri özel olarak tanımlamasına 
izin vermektedir. Modern Water’ın analitik 
teknolojilerin tasarım, geliştirme ve tedariki 
konusundaki uzmanlığıyla, İzlenebilir Polim-
er Sistemi (yani saha test kitleri) servis şir-
ketleri için işletmeye dair bir içgörü sunmak-
tadır. Bu da polimer kullanımında düşük/
aşırı doz kullanımını engellemektedir.
h t t p s : / / w w w. wa te r wo r l d. co m / m u n i c i p a l / wa te r - u t i l i t y -
management/article/14034657/dow-modern-water-to-offer-
improved-traceable-polymer-system
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MEMBRAN TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR 
Fotovoltaik (PV) membran projesinde en büyük zorluklardan biri, ters osmoz (TO) membranlarının yenilen-
ebilir enerjiyle sürekli çalışmasını sağlama yeteneğidir. Bunun nedeni, bir TO-PV tesisinin iki büyük zorlukla 
karşı karşıya kalmasıdır: birincisi, elektrik büyük ölçüde pilde depolamaz ve ikincisi, membran 7/24 kul-
lanılamaz. 

Fransız bir şirket TO’nun değişken modda çalışabileceğini gösterecek bir teknoloji geliştirmeye çalışmak-
tadır. Bu sayede güneşten gelen ışınlar düşük olduğunda sistem yavaşlamakta ve aynı zamanda en yüksek 
kapasitede çalışmaktadır. Bu, TO membranlarının değişken işletmede tıkanmaya nasıl direnç gösterebi-
leceğini bulmak açısından çok fazla Ar-Ge çalışması gerektirmektedir. Sistemin bu sayede daha enerji etkin 
çalışacağı ön görülmektedir. 
https://www.waterworld.com/municipal/technologies/article/16202048/advances-in-membrane-technologies-the-new-frontier

YAĞI SUDAN AYIRAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLDİ
Yeni geliştirilen teknikle membran tıkanması 3B olarak görüntülenebilmektedir. Bunun da membranların 
antitıkanma özelliklerinin iyileşmesine fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Yağ ve suyun birbiriyle karışmadığı bilinen bir gerçektir. Öte yandan yağın sudan tamamen ayrılabilmesi de 
oldukça zor ve genellikle çok etkin bir şekilde gerçekleştirilemez. Bunun yanı sıra membranların da tıkan-
masına yol açmaktadır. 

MIT’de geliştirilen yeni görüntüleme tekniğinin tıkanmaya dayanıklı ya da önleyici membran malzemeleri 
üretilmesine fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Yağın sudan ayrılması petrol, yiyecek, metal sanayi gibi 
birçok sanayi kolunda gereklidir. Gerekli arıtım sağlanmazsa su kaynaklarının kirlenmesi yadsınamaz bir 
gerçektir. Yağın ayrılması için birçok metot olmakla birlikte etkin bir ayrımın sağlanması için yağın/suya 
oranı ve yağ taneciğinin boyutlarınin bilinmesi gereklidir. Emülsifiye olmuş yağları ayırmak için en etkin 
yöntem membranlardır fakat bunda da membran tıkanması sonucu membranların temizlenmesi süreci 
zorludur. 

Membranların işletilmeye başladıktan sonra tıkanmanın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğinin çevrimiçi 
olarak izlenebilmesi üzerine MIT’deki araştırmacılar çözüm olarak konfokal lazer taramalı mikroskop (KLTM) 
kullanmayı bulmuştur.  KLTM normalde hücre ve proteinler çalışılırken sıklıkla tercih edilen bir metottur. 
Bu çalışmada da araştırmacılar KLTM kullanarak 10-20 mikrometre ile birkaç yüz nanometre mertebesinde 
olan yağ parçacıklarını gözlemleyebilmiştir. Öte yandan membranların gözenek çapı ile alakalı bilgiye de 
akış hızı ve basınçta meydana gelen değişimlerden ulaşarak, aslında tıkanma eğiliminin membran malzem-
esine bağlı olarak büyük ölçüde arttığı ya da azalttığı sonucuna ulaşmıştır. 

Kullandıkları bu teknik sayesinde spesifik kirletici 
içeren değişik uygulamalar için farklı membran mal-
zemeleri kullanılabileceği, ne boyutta yağ taneciği-
nin ayrıştırılabileceği vb. gibi birçok kıymetli bilgiye 
ulaşılabilecektir. 
Kaynak: https://www.wateronline.com/doc/getting-the-oil-out-of-water-0001
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GÜLDEN ESİNLENEREK SUYU TOPLAYIP ARITMA İÇİN YENİ BİR 
YÖNTEM GELİŞTİRİLDİ.

Texas Austin Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı gülden esinlenerek yeni bir alet geliştirdi. Aletin maliyeti 
1.5 TL civarında olup, metrekare başına saatte yaklaşık olarak 1.8 L su üretebilmektedir. Üretilen alet güneş 
enerjisinden elde edilen buhar ile su üretimi sağlamaktadır. Polipirol adı verilen güneş-buharlama tekniği 
kullanımı için etkin sonuçlar verebilen bu malzeme ve gül yaprağına benzer kıvrımların suyu toplama ve 
içinde daha fazla su biriktirme özelliği 
sayesinde, bu cihaz etkin bir şekilde 
su üretebilmektedir. Polipirol denen 
polimer güneş enerjisini ısı enerjisine 
dönüştürme özelliğine sahip bir mal-
zemedir. Güle benzer yapı malzemenin 
güneş ışınıyla olan temasını arttırmakla 
kalmayıp, aynı zamanda malzemenin 
yüzey alanını da arttırmaktadır. Yaprak-
lardan toplanıp da polipirol tarafından 
buharlaştırılan su, bu sayede içinde bu-
lunan kirleticilerden de uzaklaştırılmış 
olmaktadır. Geliştirilen alet sayesinde 
ağır metallerden bakteriye kadar birçok 
kirleticinin uzaklaştırılması mümkündür. 
Bunun yanı sıra içme suyu standardına 
uygun su da üretebilmektedir. 
Kaynak: https://www.waterworld.com/municipal/drinking-water/treatment/article/14034703/roses-inspire-new-way-to-collect-purify-water

SU FİLTRASYONU İÇİN PİEZOELEKTRİK MEMBRANLAR GELİŞTİRİLDİ.
Araştırmacılar, atıksu arıtımında kullanılan filtrasyon membranlarını temizlemek için yeni bir yöntem opti-
mize etmektedir. Suda yaşanan kuraklık ve kıtlıklar ile ilgili endişeler artmaya devam ettikçe, su tedarikini 
desteklemek için arıtılmış atıksu kullanımına ilgi de artmaktadır. 

Ancak, geleneksel atıksu arıtma prosesleri biyolojik arıtma ve gravitasyonlu ayırma işlemlerini kullanarak 
kirleticileri temizlerken, yeniden kullanılabilir su eldesi için su kalitesinin iyileştirilmeye ihtiyacı vardır. 
Bunun için, çoğu bakteri hücresinden daha küçük çaplı gözenekler içeren nanofiber membranlar kullanılır. 
Bununla birlikte, su arıtma işleminde kullanılan kirletici partiküller ve mikroplar membran yüzeyinde birik-
tiğinden, içinden su pompalamak için daha fazla enerji gerekir. 

USC Viterbi Mühendislik Okulu’ndaki araştırmacılar, “kirlenme” olarak bilinen membran oluşumuyla mü-
cadelede yeni bir yol geliştirmektedir. Nanofiber membranlarda elektriksel bir uyarıcı sayesinde tıkanma 
ve suyu itmek için gereken basıncı azaltabilmiştir. Araştırmacılar, membranın elektriksel olarak uyarıldığın-
da, parçacıkların membran gözeneklerinde tutulmasını veya membranın tıkanmasını engelleyen titreşim 
benzeri bir tepki oluşturan yeni bir çözüm sunmuştur. Bu yöntem su arıtmada enerji kullanımını ve ilgili 
maliyetleri azaltabilmektedir.

Granül aktif karbon kolonlar veya hızlı kum filtrasyonu gibi geleneksel filtrasyon yöntemlerinin aksine, bir 
nanofiber membran parçacıkları daha iyi tutan daha küçük gözeneklere sahiptir. Zamanla, zar yüzeyinde 
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toplanan parçacıkların hacmi artar ve suyun geçmesini engeller. Bu, pompanın suyu membrandan itmek 
için yeterli basınç oluşturmak için daha fazla çalışmasını sağlar, bu nedenle daha fazla enerji harcar.
Kaynak: https://www.wateronline.com/doc/piezoelectric-membranes-for-water-filtration-0001

FOTOKATALİTİK SU ARITIMI İÇİN YENİLİKÇİ PARTİKÜLLER GELİŞTİRİLDİ
ABD’de bulunan Rice Üniversitesi’ndeki araştırmacılar bisfenol A’yı (BPA) hapsedebilen ve yapısını bozabi-
lecek mikrometre boyutunda yeni titanyum dioksit (TiO2) parçacıkları geliştirmiştir. Bu konuda gerçekleştir-
ilecek yenilikler su arıtımı için yeni bir yaklaşım oluşturabilir. 

BPA plastik yapmak için kullanılan sentetik bir kimyasaldır. Gıda tenekeleri, şişe kapakları ve su temin hat-
larının iç kısımlarını kaplamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. BPA ayrıca bir zamanlar biberonların bir 
bileşeni olarak kullanılmıştır. BPA kaplardan yiyecek ve içeceğe sızabilmekte, maruziyet süresinin artması ile 
birlikte çocukların sağlığını etkilediği ve yüksek tansiyona katkıda bulunduğu düşünülmektedir.

Geliştirilen parçacıklar, BPA’yı yakalamak için yüzeye bağlı siklodekstrin moleküllerini (siklik, şeker bazlı 
moleküller) kullanmaktadır. Parçacıkların ultraviyole (UV) ışığına maruz bırakılması, titanyum parçacıkları 
tarafından üretilen reaktif oksijen türleriyle (ROS) fotokatalitik bozunmaya yol açmaktadır. ROS BPA’yı de-
grede etmektedir. Parçacıkların UV’ye maruz bırakılması BPA’nın zararsız kimyasallara dönüşmesine izin ver-
mektedir. Araştırmacılar, litre su başına 200 mg kürenin bir saat içinde sudaki BPA’nın % 90’ını bozabileceği-
ni gördü. Geliştirilen parçacıkların yüzey kaplamasının ömrünün uzatılmasına, TiO2 sorbsiyon kapasitesinin 
ve fotokatalitik stabilitesinin arttırılmasına ihtyiacı vardır. Ayrıca parçacıklar mikrofiltrasyon ile kolayca geri 
kazanılabilmekte ve siklodesktrin yardımıyla yeniden kullanılabilmektedir. 

Yüzey bağlantılı siklodekstrin ile hiyerarşik titanyum dioksit küreler
Kaynak: https://www.thechemicalengineer.com/news/novel-particles-for-photocatalytic-water-treatment/
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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.
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