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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 altıncı 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. Bu 
sayıda ise endüstriyel atıksuların arıtılması ve geri 
kazanılmasında membran teknolojileri detaylı bir 
şekilde ele alınmıştır.

Bu sayıda, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi ile röportaj 
gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, yeşil ve ileri teknolojilerin vazgeçilmez 
hammaddesi olan nadir toprak elementlerinin 

geri kazanımı hakkında detaylı bir makale kaleme 
alınmış olup, Dünya’dan, Türkiye’den ve MEM-
TEK’ten haberler ile bülten son bulmuştur.

Bir diğer konu olarak, membran teknolojilerinin 
tekstil endüstrisi atıksuları, ağır metal içeren 
atıksular, gıda endüstrisi atıksuları, sızıntı suları, 
deri endüstrisi atıksuları ve zeytinyağı karasuyunun 
arıtılması ve geri kazanılmasındaki uygulamaları 
ile Türkiye ve Dünya’daki uygulama örnekleri ele 
alınmıştır.

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 email 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:
AHMET METE SAATÇİ
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

-Sayın hocam biraz kendinizden bahseder misiniz? 
Çevre mühendisliği ile tanışma hikayeniz nedir?

ODTÜ Kimya mühendisliği mezunuyum. Aslında 
mezun olduğumda özel sektörde çalışmayı 
düşünüyordum fakat ailem öğretmen olduğu için 
özellikle annem akademide kalmamı çok istemişti. 
Bende onu kıramayıp İTÜ’de yüksek ihtisasımı 
yapmak üzere imtihana girdim. Normalde iki kişi 
alınacaktı, biz de üç kişi sınava girmiştik. Daha 
sonra kontenjanı arttırıp üçümüzü birden kabul 
ettiler. 1973-74 yılında İTÜ Taşkışla kampüsünde 
Şehir Sağlığı kürsüsünde asistanlığa başladım. 
Çevre Mühendisliği ile ilk kez Şehir Sağlığı 
kürsüsünde tanışmış oldum. Sonrasında TÜBİTAK 
bursu ile ABD’de Iowa State Üniversitesi’ne Çevre 
Mühendisliği alanında çalışmak üzere gittim. 
Fakat orada Çevre Mühendisliği bölümü yoktu. 
ABD’de İnşaat Mühendisliği Fakültesinde “Sağlık 
mühendisliği” bölümünde okudum ve bu sebeple 
de ağırlıklı olarak hidrolik, su/atıksu arıtma tesisi 
dizaynı vb. gibi dersler aldım ve orada olduğum 
süre boyunca hocalık da yaptım. Sonrasında 
Teknik Üniversite’ye geri döndüm. Bir sene sonra 
University College London’a İngiltere’den aldığım 

burs ile doktora sonrası araştırmacı olarak filtreler 
üzerine çalışmalar yapmaya gittim. İngiltere’den 
dönüşümde Suudi Arabistan’ın akademisyen 
arayışında olduğunu öğrendim ve 2 seneliğine 
Arabistan’a gitmeye karar verdim. Fakat 10 sene 
boyunca burada kaldım. Arabistan’da da İnşaat 
Mühendisliği’nin su ile ilgili alanlarında çalıştım. 
Daha sonra Türkiye’ye geri döndüğümde, 
Marmara Üniversite’sinin Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nü kurmam istendi. O zamanlar bölüme 
ait bir oda bile tahsis edilmemişti. Laboratuvarı 
kurmak için para istediğimde de parayı 
bulmam gerektiği söylendi. Türk Petrolleri’nin 
sahibi rahmetli Aydın Bolak’a gittik, kendisi 
Istrancalardaki su problemini çözebilirsek 
laboratuvarımızı kuracağını söylemişti. Rahmetli 
Kazım Çeçen hoca ile problemi incelemeye gittik. 
Suyun pH’sı karbondioksitten dolayı düşüktü. 
Problemi duş başlığı ve dalgıç pompa kullanıp su 
kaynağı üzerine suyu duş ettirerek çözdük. Bunun 
sonucunda Aydın Bolak laboratuvarımızı söz 
verdiği gibi kurmamıza yardım etti. Sonrasında 
yaklaşık 10 sene boyunca İSKİ’ye müşavirlik yaptım, 
bunun yanı sıra devletten de proje destekleri 
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alarak laboratuvarımızın kimyasal ve diğer 
ihtiyaçlarını karşıladık. İTÜ’den ve yurtdışından 
gelen arkadaşlarımız bölümü geliştirmemize 
yardımcı oldu. Bunlardan biri de eskiden 
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölüm 
başkanı olan şu an ise görevine rektör yardımcısı 
olarak devam eden Prof. Dr. Ömer Akgiray’dır. 
İlk asistanlarım şu an profesör oldu. Bir başka 
öğrencim ise bölüm başkanı oldu. Onlar sayesinde 
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölüm 
başkanlığını gönül rahatlığıyla bıraktım. Su 
Enstitüsü’ne (SUEN) de gelmeyi düşünmüyordum 
ama önceden Teknik Ünversite yıllarımdan 
tanışıklığımın olduğu arkadaşlarımın isteklerini 
kıramadım ve bugün hala SUEN’in başkanlığını 
yapmaktayım. 

-SUEN’den biraz bahsedebilir misiniz? Ne gibi 
faaliyetleriniz var?

SUEN’in en genel anlamıyla Türkiye’de su 
politikalarının üretilmesi, varolan politikaların 
iyileştirilmesi; su üzerine araştırmalar yapmak; 

beynelminel toplantılar düzenlemek, toplantılara 
katılmak, eğitimler düzenlemek vb. gibi görevleri 
var. Bunların yanında bağlı olduğumuz Tarım 
ve Orman bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye 
müşavirlik gibi hizmetler de veriyoruz. Mesela 
son ayda bakanımız tarafından bize yöneltilen 
iki soruyu ve yaklaşımımızı size söyleyeyim. Ters 
osmoz kullanmalı mıyız? Bu soru yöneltildiğinde 
SUEN olarak biz prosesin uygulanabilir olup 
olmadığına dair bütün yönleriyle piyasa 
araştırması yapıp bakanımıza sunuyoruz. Bir diğer 
soru ise yeraltında su depolayalım mı? idi. Bunun 
da ülkemizde uygulandığını söyleyebilirim. Daha 
önce Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun bakanlığı 
sıralarında Ergene havzasını korumaya yönelik 
bakanımıza müşavirlik yapmıştık. Örneğin ASKİ 
genel müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali Kınacı 
bey tesislere bizi çağırabiliyor ve görüş almak 
isteyebiliyor. Yurtdışına sık sık gidiyorum. Daha 
geçen hafta İslam İşbirliği Teşkilatı’nın toplantısı 
için Mısır’daydım. Toplantıda teknik komitede 
kararların alınmasına başkanlık yaptık. Ilısu 
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Barajı’nın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Bu sebeple önümüzdeki 1 hafta 
boyunca Ilısu barajına deşarjı olan Diyarbakır, 
Batman, Siirt, Hasankeyf’e gideceğiz ve neler 
yapılması gerektiğini inceleyeceğim. Ardından 
Ankara’ya geri dönüp gözlemlerimizi ve Ilısu barajı 
ile alakalı yapılması gereken, geciken işlerin neler 
olduğunu buradaki yetkililerle ile paylaşacağız. 
Bu toplantıdan çıkıp Marsilya’ya gideceğim. 
Orada Dünya Su Forumu’nda yönetici olacağım 
ve SUEN ile alakalı kulis faaliyetleri yapacağız. 
Geri döndüğümde Afyon’da içme suyu ile alakalı 
toplantılar düzenleyeceğiz. Ardından Amerika’dan 
bir heyet gelecek ve on üç gün boyunca burada 
olacak. SUEN’in faaliyetlerini yakından takip 
etmekteler. Özellikle İsveç ve İsviçre ile yaptığımız 
ortak bazı çalışmalar var, bunlar hakkında bilgi 
sahibi olmak istemekteler. SUEN içerisinde farklı 
gruplar bulunmakta ve herbirinin yoğunlaştıkları 
konular da farklı. Mesela sabahleyin Prof. Dr. Zekai 
Şen buradaydı ve Ilısu barajı’nın doldurulması 
ne kadar alan kaplayacak, eğer iklim değişikliği 
olmaz ise Ilısu Barajı’nın doldurulması ne kadar 
zaman alacak, ne kadar su birikir vb. gibi konuların 
matematiksel modellenmesi üzerine bilgi verdi. En 
son 2001 yılına ait veriler vardı, bunu 2018 yılında 
tekrardan canlandırmak istiyoruz. Mesela bir grup 
bunun üzerine çalışıyor; diğer bir grup ise Ilısu 
Barajı farklı mevsimlerde dolarsa ne kadar farklılık 
olabileceği üzerine çalışmakta; bir başka grup sınır 
barajları ve akım gözlem istasyonlarını çalışıyor. 
Bu grup DSİ ve Dışişleri Bakanlığı ile çalışıyor; 
Bluepiece kontrolünü SUEN aldı, toplantılar Ocak 

ayından itibaren gerçekleştirilmeye başlanacak; 
bir diğer grup su kalitesi üzerine çalışmakta; sınırda 
kurulacak barajlar üzerine çalışmalarımız var ve bir 
de Fırat ve Dicle nehirleri modellemesi üzerine 
çalışmamız mevcut. Özetle SUEN’in faaliyetleri 
bunlardan oluşmaktadır. 

-MEMTEK hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

MEMTEK hakkında 
düşüncelerim iyi 
yönde. 1974 yılında 
İ n g i l t e r e ’d e y k e n 
ters osmoza merak 
salmıştım. O zaman 
sadece selüloz asetat 

membranlar vardı. Bende selüloz asetat membran 
yapmaya çalışmıştım ama elde imkan olmadığı 
için yapamamıştık. Prof. Dr. Arşimeda bana bu 
sebeple Membran Ahmet lakabını takmıştı. Teknik 
Üniversite’ye geri döndüğümde Sümerbank’a 
ters osmoz semineri vermiştim. Sunum bittikten 
sonra herkes bana gülmüştü. Fakat Iowa State 
Üniversitesi’ne gittikten sonra bütün bu projeler 
değişmek zorunda kaldı. Iowa State’deki hocam 
Harvard’dan daha yeni mezun olmuş genç biri 
idi. Iowa State de filtrasyon konusunda çok 
iyi bir üniversite olduğu için bende filtrasyon 
üzerine çalışmaya başlamıştım. Bir de mesela 
Amerika’da coğrafi konuma göre üniversitelerin 
iyi oldukları alanlarda farklılaşmaktadır. Mesela 
Mississipi nehrine yakın olan üniversiteler 
su konusunda iyiyken; Kaliforniya gibi hava 
kirliliği olan yerler de hava kirliliği konusunda 

ANA FAALİYETLER

ULUSLARARASI FAALİYETLER

Bilimsel Araştırma Projeleri

32 Ülkeden yaklaşık 1000 uzmana su ve atıksu ile ilgili eğitimler verildi

Su ile ilgili muhtelif uluslararası kuruluşlarda başkanlık, guvernörlük, yönetim kurulu üyelii vb. yoluyla ülkemiz aktif olarak
temsil edilmektedir.

Uluslararası düzeyde düzenlenen toplantı, forum vb. organizasyonlara 10.000’den fazla kişi katıldı.

Uluslararası Su Organiasyonları Uluslararası İşbirlikleri Ulusal ve Uluslararası Eğitimler
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oldukça ileridelerdi. O zamanki sıralamalarda 
Iowa State Üniversitesi su konusunda birinci 
sıradaydı. Yani aslında membranlara bayağı 
uzun zamandır bir ilgim bulunmakta diyebilirim. 
Suudi Arabistan’a gittiğimde bir NATO projesinde 
Cidde’de desalinasyon tesislerinde çalışmıştım. 
Membranları Türkiye’de yapabiliyor oluşumuz 
gerçekten önemli bir şey. Tabii şu an ne kadar 
kapasitede membran üretebileceğimiz de önemli. 
Buraya Afrika, Azerbaycan vb. gibi ülkelerden 
eğitim almak üzere TİKA vasıtasıyla 900’e yakın 
öğrenci geldi. Bu öğrencilerin eğitim süresince 
yapılan teknik gezilerde MEM-TEK de ziyaret 
için uğradığımız noktalardan biriydi. Membran 
Biyoreaktörlerin geleceğin teknolojisi olacağını 
düşünüyorum. Ben bunu öğrencilerime de 
söylüyorum. Mesela 100 sene sonra kum filtresi 
ile su süzüyorlarmış diyip belki de bize gülecekler. 
Ama teknoloji geliştikçe enerji geri kazanımı, 
basınç vb. gibi membranların kullanımını 
önleyebilecek engeller aşılırsa membranların 
daha da aktif kullanılacağını düşünüyorum. Ben ilk 
ters osmoz ile çalıştığımda fiyatlar çok pahalıydı, 
şimdi 70 cent’lere kadar düşmüş durumda. Yani 
ileride yaşanabilecek su kıtlığına karşı alınabilecek 
suyu itidalli kullanmak, tarımda bilinçli suyun 
kullanılması vb. gibi çözümlerin yanı sıra başka 
ne yapılabilir dense cevabım suyun geri kazanımı 
ve desalinasyon olurdu. Şu günlerde üretilen 
membran malzemeleri de oldukça gelişmiş 
durumda. Mesela seçici olarak bor tutabilen 
membranlar mevcut. Bor tarımda verimliliği 
düşüren bir element ve boru membranlarla 
seçici olarak tutabiliyor oluşumuz tarımda verimi 
arttırmayı sağladı. Mesela İsrail’deki Aşkelon 
tesisini gezmiştim. Orada iki farklı membran proses 
ile bor elementini giderebiliyorlardı. Bu tesiste 
evlerde kullandıkları suyun böylece %95’e yakını 
geri kazanılabiliyor. MEM-TEK’in bu bağlamlarda 

membran teknolojisinin ülkemizde öğrenilmesini 
sağlaması önemli bir başlangıçtır fakat bunun 
kuvvetlendirilmesi gerektiğini de düşünmekteyim. 
Örneğin daha çeşitli endüstrilere yönelmesi, 
ham maddelerin ülkemizde üretilebilmesi ve 
maliyetlerin daha rekabet edebilir hale gelmesi 
vb. gibi. bu konuda daha ilerlemeyi sağlayacaktır.

Membranların en önemli uygulama alanları 
organize sanayi bölgeleri. Ülkemizde bilhassa 
tekstil endüstrisi çok önemli. Bu endüstride 
ise renk ve tuz giderimi en önemli problem, 
bu ikisi de membran ve distilasyon prosesleri 
olmadan kolay kolay çözülebilecek problemler 
değil. Çünkü diğer metotların uygulanabilirliği 
düşük. Su fiyatlarının ileride artmasıyla birlikte 
endüstrilerin kullandıkları suları arıtıp tekrar 
kullanmaya başlaması kaçınılmaz olacaktır. Mesela 
tekstil endüstrisi için kendi atıksuyunu temizleyip 
yeniden kullanmak daha zor ve maliyetli olacaksa 
yakınlarda bulunan evsel atıksuyun alınıp, 
arıtıp proses suyu olarak kullanılması mantıklı 
ve verimli olabilir. Bunun için de basit bir MBR 
prosesi ile kendine yetecek suyu üretebilir. Ben 
ileride endüstrilerin evsel atıksuyu MBR’larla 
arıtıp tekrar kullanacağını tahmin ediyorum. 
Birkaç yere tavsiye ettim ama kimse kuyudan 
su çekmeyi bırakıp henüz buna yönelmedi. Ters 
osmoz da atıksu geri kazanımında kullanılan bir 
teknolojidir. Ama burada da konsantrenin nasıl 
bertaraf edileceği önemli. Aslında membran 
teknolojileri bir arıtma prosesinden çok ayırma 
prosesidir ve bu ayrılan konsantreyi nasıl bertaraf 
edeceğinizi düşünmeden bu işe girmemek lazım. 
İleride bunun için değişik metotlar uygulanacağını 
düşünmekteyim. Küçük tip arıtmalarda kurutma 
veya yakma uygulanabilir. 

-Dünyada ve Türkiye’de arıtma teknolojileri ne 
yönde değişme gösteriyor?

Atıksuda teknolojilerini değerlendirirsek 
Anammox prosesinin geleceğin teknolojisi 
olacağını söyleyebilirim. Anammox prosesi 
üzerine çalışmaya Marmara Üniversitesi’nde birkaç 
sene evvel başladık. BUSKİ bu konuda oldukça 
ileride diyebilirim, pilot tesisler yaptırdı. Birçok 
yerde söylediğim atıksuyu arıtmaya kalkarken 
primer çamuru alıp oradan elektrik elde etmeye 
çalışıyoruz çürütücülerle. Metan gazı elde ediyoruz 
ama metanın karbonu ham atıksudan geliyor. 
Oysa atıksuyun arıtımı sırasında denitrifikasyon 
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için de karbon gerekiyor. Benim gördüğüm bazen 
denitrifikasyon unutulup elektrik üretimi kısmına 
yoğunlaşılıyor. Batman atıksu arıtma tesisi buna 
örnek verilebilir. Elektrik üreten çürütücü, gaz 
motorları, H

2
S giderme üniteleri var ama tesis 

arıtım yapamıyor. Koskoca Diyarbakır atıksu arıtma 
tesisi de böyleydi. Karbon kaynağınızı doğrudan 
çürütücüye verirseniz denitrifikasyon için karbon 
kalmıyor. Ülkemizde çoğu şehirde tesise gelen 
karbon-azot oranları düşük seviyededir. Türkiye’de 
bu karbon azot oranları pek önemsenmiyor. 
Elektrik üretimi tabii ki önemli bir şey ama 
öncesinde tesisin denitrifikasyon yapmasının 
sağlanması gerekir. Yani aslında önce arıtma yapıp 
suyun kalitesine bakmalıyız, sonradan çürütme 
üniteleri ekleyip elektrik üretimine yoğunlaşılması 
gerekir. Buna maalesef riayet etmiyoruz. Arıtma 
tesisin maksadı arıtma yapmaktır elektrik üretmek 
değil. Gelecekte ne olacak peki? İşte bu noktada 
Anammox prosesi önem kazanmakta çünkü proses 
arıtım için karbon kaynağı kullanmıyor. Bu proseste 
amonyak nitrit kullanılarak direk azot gazına 
çevriliyor. Nihayet Marmara Üniversitesi’ndeki 
meslektaşlarım Anammox prosesi bakterisi 
üretmeyi başardı. Bu prosesin çamuru kırmızı 
renkte ve bu sayede de bakterilerinizin canlı olup 
olmadığı renkten anlaşılıyor. Ancak hassas bir 
proses aynı zamanda çünkü az miktarda nitrit 
istiyor, nitrat miktarı, oksijen miktarı artınca proses 
işlevini yitiriyor. Örneğin Bursa’daki pilot tesis 
gayet sorunsuz çalışıyor. Bu teknoloji önceden 
sadece çürütücü üst sularında tatbik ediliyordu, 
artık büyük ölçekli endüstriyel uygulaması var. 
Anammox ile karbon kaynağı harcamadan, az 
miktarda oksijen kaynağına ihtiyaç duyan ve bu 
sayede tesislerdeki oksijen masrafını düşürecek 
bir prosestir. Bu bakterileri büyük reaktörlerde 
üretmeyi başardıktan da sonra artık tesislerde 

sıklıkla kullanılmaya başlandığında artık artan 
karbon kaynağıyla elektrik üretimi istendiği kadar 
gerçekleştirilebilir. Bana ekseriyetle çürütücülere 
karşı mısınız hocam lafları geliyor. Karşı değilim ama 
öncelikle lüzümlu işi, arıtmayı ihmal etmemeliyiz. 
Gelecekte atıksu arıtımı teknolojisinde ben bu 
konunun önem kazanacağını düşünüyorum. 

Basit yöntemlerin de kullanılması duruma göre 
avantajlı olabilir. Örneğin benim bir yüksek lisans 
öğrencim vardı. Paşaköy arıtma tesisinde ticari 
membranlar kullanmıştık. Membrandan geçirilen 
suyu UV’den geçirdik. Fakat prosesin hava sarfiyatı 
yüksek çıktı ve proses için kullandığımız hava yerine 
membranlar için kullandığımız kaba havayı proses 
havası gibi kullandık. Hatta bu noktada arıtmayı 
yapan bakteri keki olduğu için membran yerine 
de kadın çorabı kullanmaya karar verdik. Adına 
da “fakir membranı” demiştik ve bu membransız 
sistem ile de aynı kalitede su elde ettik. Sadece 
bu membransız sistemde çok fazla sayıda bakteri 
vardı ve UV kullanmanın bakterileri ortadan 
tamamen kaldırıp kaldırmayacağını da inceledik. 
Şimdi o öğrencim bu prosesin patentini aldı ve 
Caltech’te çalışıyor. Mesela bu prosesin ülkemizde 
arıtma tesislerinden faydalanamayan köylere vb. 
gibi faydalı olabileceğini düşünmekteyim.

İçme suyuna gelirsek tabii içme suyundaki 
arıtım prosesleri daha konvansiyonel. Ama içme 
suyunda da sülfat ve tuz problemi var, bu da 
sizi yine membranlara yöneltiyor. Ama dediğim 
gibi aslında son 100 senedir içme suyunu kum 
filtreleriyle arıtabiliyoruz aslında. Kum o kadar 
da kötü değil. Log2 virüs gideriyor yani bu da 
aslında her 100 virüsten sadece 1’ini tutamıyor 
demek. Tabii bu ileride daha iyi teknolojilerin 
bulunup da kum filtresi prosesinin değişmeyeceği 
anlamına da gelmiyor. Mesela insan vücudunu 
düşündüğümüzde, böbreklerimiz arıtım için 
membran kullanıyor. Tansiyon basıncımızla 
böbrek arıtma gerçekleştirebiliyor. Böyle verimli ve 
az enerji gerektiren membranlar geliştirebilirsek 
harika olurdu. Ülkemizde içme suyu arıtımı için 
biz yukarı akışlı çamur battaniyeleri üzerinde 
duruyoruz veyahut da klasik sistemler. Ama çok 
karışık, çok falza elektromekanik alet isteyen 
sistemlerin getirilerini ben fazla bulmuyorum. 
Çünkü sistemlerin kontrol mekanizlamarını kaldırıp 
azalan debili sisteme geçmek istediğimizde mesela 
vakit kaybediyoruz hem bulanıklık sıçramalarına 
hem de virüslerin, bakterilerin suya kaçmasına 
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sebep oluyoruz. Ayrıca bu otomatik vanalar, plc 
sistemleri vb. gibi bakım istiyor. Gezdiğim çoğu 
tesiste de bunların bozulduğunu gördüm. Azalan 
debili filtrelerde bunların hiçbiri yok, hepsini 
kaldırıyorsunuz ve filtreler kendi kendine çalışıyor. 
Fakat bu sistemlerin de matematiği biraz zor 
ve dizaynının nasıl yapılacağı üzerine uzunca 
düşünülüp uğraşılması gerekmektedir.

İçme suyunda membranlar önem kazanacak 
demiştim ama aynı zamanda ben arıtımı 
basitleştirme taraftarıyım. Sonuçta her yer 
Avrupa’da bir şehir ya da İstanbul değil. Afrika’daki 
insanların arıtma tesislerine ihtiyacı var, siz bu 
tesislere elektromekanik aletleri yığarsanız o 
tesis bir süre sonra çalışmadığında işlevini yitirir. 
En fakir ülkeleri düşünüp arıtımı nasıl yaparız 
sorusunu kendimize sorduğumuzda cevabı en 
basit teknolojileri kullanmakta buluyoruz. Mesela 
Antik Mısır’da insanlar suya Al

2
SO

4
 karıştırıp 

sifonluyormuş. Bunun hiyerogliflerde gösterimleri 
dahi mevcut. Afrikalı kadınlar polimer salgıladığını 
keşfettikleri bir ağacın dallarını Nil nehrine 
batırdıklarında bulanıklığın giderildiğini farketmiş 
ve zamanla çöktürme işlemini öğrenmiş. Hatta bu 
işlem sırasında söyledikleri şarkının ritmi ile bu 
işlemi ne zaman hangi hızda yapmaları gerektiğini 
nesilden nesile aktarmanın yolunu bile bulmuş. 
Bence Türkiye’de de kaliteden ödün vermeyecek 
şekilde arıtımı basitleştirmenin üstüne eğilmeliyiz. 
Benim felsefem bu yönde. Tabii ki kontrol 
de lazım ama basitleştirmemiz de gerekiyor. 
Hatırlıyorum santrifüj parçalarını Almanya’dan 
getirmek iki ayımızı alıyordu, Perşembe pazarında 
yaptırıyorduk onlar da hemen bozuluyordu. Şimdi 
ülkemizde santrifüj üretiliyor. Eskiden santrifüj 
kullanmayın diyordum, şimdi santrifüj alınız 
diyorum. Mesela Teknik üniversite zamanlarımı 
hatırlıyorum; sakın difüzör kullanmayın diyordum, 
çünkü bu EPDM difüzörler yoktu. Çelik boruya 
delik deliyorduk ve verimi çok düşük oluyordu. Bu 
sebeple aman yüzeysel havalandırıcı kullanın diye 

öğrencilere ders verdiğimi hatırlıyorum. Şimdi tam 
tersini söylüyorum, sakın yüzeysel havalandırma 
kullanmayın, yeterli derinliğe ulaşamazsınız. 
Difüzöre geçin, verim artıyor ya da yine eskiden 
bakla tipi blower kullanın derken şimdi manyetik 
veya hava yataklı blower kullanın diyorum.  Yani 
teknolojiler bu yöne doğru kayıyor, blower 
manyetik yatak ve hava yataklıya döndü, eski tip 
bakla tipi blower yok artık. Su geri kazanmaya 
doğru gidiyor, yani yeniden kullanım önem 
kazanacak. UV, filtrasyon ve membran sistemleri 
ile atıksuyu geri kazanacaksınız; karbon bir şekilde 
elektrik ve enerji üretiminde kullanılacak. Hatta 
çürütücüde karbon sadece metan gazına değil; 
asetik asit, sitrik asit vb. gibi uçucu yağ asitlerine 
dönüştürülüp endüstriyel olarak kullanılacak.

-Genç çevre mühendislerine ne tavsiye edersiniz?

Zor bir tavsiye olacak ama kendi işlerini kurmalarını 
tavsiye ederim. Mesela bazı öğrencilerim 
yurtdışına falan açılarak benden zengin oldu, kendi 
şirketlerini kurdu. Yalnız bunun için ilk olarak bir 
lisan bilmeleri ve birazcık da cesur olmaları şarttır. 
Tabii yine kendi işini kurmak zorlayıcı ama getirisi 
daha fazla. Bizim de hoca olarak öğrencilere pratik 
hayatı anlatmamız lazım, teorik bilgi içerisinde çok 
boğulmamak önemli. Mesela dizayn nasıl yapılır 
öğretmeliyiz? Hata yapmadan dizayn olmaz, hata 
yapacaksınız ama şunlara dikkat edin demeliyiz. 
Pratik kuralları gösterip, teorik bilgiyi verip bunu 
ne şekilde kullanabileceğini ezbere dayanmadan 
öğretmeliyiz. Bu çocuklar mezun olduklarında 
kendi ayakları üzerinde duruyor olabilmeleri 
gerekir diye düşünüyorum. Çok pratik çok teorik 
değil ortada bir yol bulmamız lazım. Mesela 
benim lisans eğitimim çok teorikti, pratiği nasılsa 
hayatta öğreniriz diye düşünülüyordu. Lisansta 
sitokiyometri okuduk. Her ders tahtaya orsad 
aleti çizilirdi ama mezun olana kadar orsad aletini 
hiç görmedik. Öğrencilerin dizaynda örneğin 
hesapları 3 cm şaşıyor ve öğrenciler geriliyor. 
Oysa bilmiyorlar ki gerçek tesis inşaatı sırasında 
o 3 cm kaç santim daha fazla oluyor. Öğrencileri 
bu sebeple daha hayatın içine doğru çekmeliyiz. 
Hele ki İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde 
her yerde arıtma tesisi var. Bu arıtma tesislerinin 
çok iyileri, çok kötüleri, Fransızların yaptığı, 
Osmanlı’dan kalma, Amerikan filtresi içeren vb. gibi 
öğrencilere pratik birçok bilgiyi kazandırabilecek 
sayısız tesis var.
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Nadir Toprak Elementi Nedir?

Nadir Toprak Elementleri (NTE’ler) 14 adet lantanit 
elementini kapsarlar. Bu lantanitler; Seryum 
(Ce), Praseodimiyum (Pr), Neodimiyum (Nd), 
Prometyum (Pm), Samaryum (Sm), Öropiyum (ya 
da Evropiyum, Eu), Gadolinyum (Gd), Terbiyum 
(Tb), Disporsiyum (Dy), Holmiyum (Ho), Erbiyum 
(Er), Tulyum (Tm), İterbiyum (Yb) ve Lutesyum 
(Lu) olarak sıralanabilir. Bu lantanitlere ek olarak 
Lantanum (La), İtriyum (Y) ve Skandiyum (Sc) 
da NTE olarak sınıflandırılır (Charalampiddes ve 
diğ., 2015; (Schüler ve diğ., 2011). Dolayısı ile 
en kapsayıcı NTE grubu adına 17 adet elementi 
içermektedir. (Zepf, 2013) (Şekil 1). Seryum-
Gadolinyum arası elemenler hafif NTE, Terbiyum-
Lutetyum arası elementler ise ağır NTE olarak 
sınıflandırılabilir. 

Periyodik sistemde NTE’ler geçiş elementidir ve 
tüm nadir toprak elementleri benzer kimyasal 
davranışlar sergiler. Fiziksel özellikleri ile ilgili aynı 
durum söz konusu değildir. Fiziksel özelliklerde 
oldukça farklı tutumlar sergilemeleri NTE’lerin 
değişik uygulama alanlarında görev alabilmesini 
mümkün kılmaktadır. Gd, Dy, Er, Nd ve Sm manyetik 
özellikleri ile mıknatıs yapımında kullanılır. Bazı 
NTE’ler ise keskin enerji seviye farkları sebebiyle 
aydınlatma ve lazer uygulamalarında kullanılırlar 
(Mortimer ve Müller, 2001; RÖMPP, 2011). Yarıçap 
özellikleri sebebi ile NTE’ler, alüminyum, krom, 
demir ve sülfür gibi kolayca kristal yapı oluşturamaz 
ve kayalar meydana getiremez. Dolayısı ile ana 
kaya oluşturucu elemenler değildirler. Buna ek 
olarak asla saf olarak bulunmazlar ve mutlaka 
diğer NTE’ler ile birlikte doğada yeralırlar (Elsner, 
2010). 

Dr. Börte Köse-Mutlu, Çevre Yük. Müh. Ayşe Yüksekdağ ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi-MEMTEK
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Nadir toprak elementlerinin nadir olarak 
nitelendirilmesinin asıl sebebi yerkabuğunda 
tek başlarına varolmamaları ve dünya üzerinde 
dağınık vaziyette yer almalarıdır (Greenwood 
ve Earnshaw, 1984). Bir elementin nadir olup 
olmadığının teknik olarak tanımlanabilmesi adına 
madenciliğinin uygulanabilir olup olmadığına 
bakılması gerekmektedir. Bu bağlamda Skinner, 
“mineralojik bariyer” terimini ortaya atmıştır 
(1976). Bu bariyer, ilgili elementin madenciliğinin 
ekonomik olarak fayda sağlanabildiği seviyeyi 
belirlemektedir. Ekonomik madencilik, kullanılacak 
teknik opsiyonlara ve pazar fiyatlarına bağlıdır. 
Dünya üzerinde ekonomik madenciliğinde 
sıkıntılar olduğundan NTE eldesinde bir kıtlık 
söz konusudur (Zepf, 2013; WTO, 2010). Özellikle 
NTE madenciliğinin Çin’in elinde olması yeni 
çözümlerin üretilebilmesi için fişekleyici olmuştur. 
2010 yılı itibari ile, dünya çapında rezerv 
sahipliği ve üretimi ülkeler arasında şu şekilde 
paylaşılmaktadır: Çin %97, Hindistan %2 ve 
Brezilya %1 (USGS, 2010). Pek çok modern teknoloji 
ürününün üretiminde kullanılan NTE’lerin olası bir 
kıtlığı problem yaratacağından ülkeler bu hususta 
çözümler üretmek için çalışmaktadır. Ayrıca, NTE 
eldesi için cevher hazırlama prosesleri oldukça 
komplekstir ve genellikle nasıl yapıldığı rapor 
edilmez. NTE’lerin birbirinde ayrılabilmesi için pek 
çok fiziksel ve kimyasal işlem gerekmektedir. Tüm 
işlemlerin çevre sağlığı üzerine oldukça önemli 
boyutlarda olumsuz etkisi bulunmaktadır. Özellikle 
tüm aşamalarda kullanılan tehlikeli kimyasalların 

sızıntıları toksik problemler oluşturmaktadır (Zepf, 
2013; Krishnamurthy ve Gupta, 2015; Huang ve 
diğ., 2005).

Nadir Toprak Elementlerinin Kullanım Alanları

NTE ihtiyacı karşısında çeşitli dünya otoriteleri 
kritik elemenleri listelemek ve eylem planları 
hazırlamak adına toplantılar düzenlemiş ve 
raporlar yayınlamıştır. Bu bağlamda yayınlanan 
en önemli üç rapor şu şekildedir: 1) Avrupa Birliği 
(AB, European Union-EU) için kritik ham maddeler 
üzerine hazırlanmış rapor (EU, 2014), 2) ABD Enerji 
Bakanlığı’nın kritik malzemeler stratejisi (US, 2011) 
ve 3) ABD İçişleri Bakanlığı’nın NTE madenleri 
esasları (US, 2010). İki numaralı raporda, özellikle 
temiz enerji sektöründe kullanılan elementler 
kısa ve uzun vadeli teminleri doğrultusunda 
incelenmiş ve Şekil 2’deki sonuçlar elde edilmiştir. 
Tablo 1’de kritik ve önemli NTE’lerin özel ve 
önemli kullanım alanları listelenmeye çalışılmıştır. 
Kullanım alanlarına hibrit araç üretimi, sarj olabilen 
piller, cep telefonları, plazma televizyonlar ve disk 
sürücüleri örnek verilebilr. Kritik NTE’ler adına 
endüstriyel ihtiyaç ise her geçen gün artmaktadır 
(Izatt ve diğ., 2010). 

Şekil 1. Periyodik tabloda nadir toprak elementlerinin yerleşimi (University of Liverpool, 2017).
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Şekil 2. Kritik malzemeler stratejisi, 2025 yılı için (sol)-2050 
yılı için (sağ) (US, 2011).

Tablo 1. Kritik NTE’lerin kullanım alanları (HEFA, 
2017).

Ürün Kullanım Alanı

Lantan Oksit Optik cam, katalizör, seramik, elektronik, kris-
tal, fosfor

Lantan Metali, 
La-Nd Metali

Hidrojen depolama malzemesi, metalürji, 
alaşım

Lantan Karbonat Katalizör, seramik, tıp

Lantan Klorür Katalizör, su arıtımı

Lantan Nitrat Katalizör, seramik

Lantan Hidroksit Fiber optik, radyasyon, floresan lamba, elektrot

Seryum Oksit Katalizör, cam üretimi, parlatma tozu, seramik, 
kristal, fosfor

Seryum Metali Metalürji, hidrojen depolama alaşımı için bir 
katkı

Seryum Kar-
bonat

Katalizör, cam, parlatma tozu, seramik

Seryum Nitrat, 
Seryum Hid-
roksit

Katalizör, cam, parlatma tozu

Seryum Flüorür Elektro metal karbon çubuk, elektroliz ham-
maddesi

Seryum Oksalat Katalizör, cam, fosfor ve parlatma tozu

Seryum Oksit 
Parlatma Tozları

Tüm camların parlatılması, düz camlar, televiz-
yon, ayna, lens, katot ışınlı tüp

Seryum Asetat Katalizör

Seryum Klorür Petrol katalizörü

Seryum Amon-
yum Nitrat

Kimyasal reaktif, tıp endüstrisi

Seryum Sülfat Endüstriyel antioksidanlar, su geçirmez malze-
meler, parlatma tozu, özel cam, seramik

İtriyum Oksit Seramik, katalizör, fosfor, kristal, mücevher, 
optik lazer

İtriyum Metali Özel alaşımlar, nükleer endüstrisi

İtriyum 
Karbonat

Seramik, cam, fosfor

İtriyum Klorür, 
İtriyum Nitrat

Seramik, katalizör, fosfor

İtriyum Flüorür İtriyum metalinin hammaddesi, cam, fiber 
optik

Neodimiyum 
Oksit

Cam, seramik, alaşım, lazer kristali, elektrik 
kapasitör, kauçuk katkılar

Neodimiyum 
Metali

Mıknatıs, alaşım

Tablo 1 (devamı). Kritik NTE’lerin kullanım alanları 
(HEFA, 2017)

Neodimiyum 
Karbonat

Monolitik seramik kapasitör, cam

Neodimiyum 
Klorür

Katalizör, seramik, cam

Neodimiyum 
Hidroksit

Elektrik kapasitör, kauçuk katkılar, cam

Evropiyum Oksit Katot ışınlı tüp ve üç bantlı lamba fosforu, 
plazma ekran, nükleer endüstrisi

Evropiyum 
Metali

Özel alaşımlar, nükleer endüstrisi

Terbiyum Metali Mıknatıslar, özel alaşımlar, nükleer endüstrisi

Terbiyum Oksit Seramik, fosfor

Disprosyum 
Oksit

Katkı maddesi, metal halojenürlü lamba, nük-
leer endüstrisi, seramik

Disprosyum 
Metali

Mıknatıs, nükleer endüstrisi, terfenol-D*

Disprosyum 
Alaşımı

Manyetik malzemeler, ana alaşım

Disprosyum 
Florür

Metalürji, seramik, metal halojenürlü lamba

Disprosyum 
Klorür

Hammadde, katkı*

*Disprosyum, terbiyum ve demirle karıştırıldığında terfenol-D adında 
bir madde elde edilir ve bu madde manyetik alanda şekil değiştirebilme 
özelliğine sahiptir.

Her bir NTE’nin tek başına üretimde kullanılması 
durumuna ek olarak, bir de birkaç NTE’nin 
birarada kullanılması ile üretilen pek çok 
önemli ürün bulunmaktadır. Bu üretim grupları, 
kritik olan NTE’lerin ihtiyaca göre belirlenmesi 
açısından ve geri kazanılacak element gruplarının 
kullanılabilirliği açısından önemlidir. Ayrıca, 
NTE’lerin kullanım alanları incelendiğinde 
çevreci bakış açısı ile de kullanılabilmelerinin 
mümkün kılınmasının ne kadar önemli olduğu 
farkedilecektir. Özellikle enerji sarfiyatını azaltan 
lambalar, LED’ler, elektrikli motorlu hibrit araçların 
üretilmesinde rolleri büyüktür. Bazı alaşımları araç 
ağırlıklarını azaltarak yakıt tüketimini kısmaktadır. 
UV korumalı cam üretimi ise binalardaki enerji 
kullanımını azaltır. Yeşil teknolojilerdeki kullanım 
için gelecek tahminleri ise Şekil 3’te verilmektedir. 
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Şekil 3. Temiz teknolojilerde kullanılan nadir toprak 
oksitlerinin miktarları için gelecek tahminleri (Zhou ve diğ., 
2017).

Nadir Toprak Elementlerinin Pazardaki Yeri ve 
Fiyatları

Nadir toprak elementlerinin pazardaki arz-talep 
dengesi oldukça dengesizdir. 1980’lerde NTE 
talebi gelişmekte olan ülkeler tarafında hızla 
artarken 1991-1993 yılları arasında bir düşüş 
yaşanmıştır. 90’lı yıllardan 2000’li yıllara gelinirken 
ise neodimiyum bazlı mıknatıs üretimlerindeki 
yoğunlaşma sebebi ile talepte tekrardan bir artış 
gözlenmiştir. 2000’de neodimiyum talebi pik 
yaptığından Çin’de Nd üretiminde bir patlama 
yaşanmıştır. Fakat NTE’ler maden olarak genelde 
birarada olduklarından Nd harici diğer NTE’lerde 
arz fazlası oluşmuş ve bu da fiyatlarda düşüşe 
sebep olmuştur (USGAO, 2010). 2007 yılından 
itibaren ise tüm NTE çeşitlerinin fiyatlarında artış 
gözlenmiştir (USCRS, 2010). NTE ile ilgili fiyat 
verileri ve yıllar içerisindeki değişimleri Şekil 
4’te verilmektedir. Şekilde görüldüğü üzere NTE 
fiyatları artış eğilimi göstermektedir. Fiyatlardaki 
artış Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri 
başta olmak üzere NTE’leri konusunda iki yeni 
strateji üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur. 
Bunlardan biri yeni madenlerin aranması, 
bulunması ve ürünlerden geri kazanım ve yeniden 
kullanımdır. Şekil 5’te ise, NTE geri kazanımı vb. 
hususları söz konusu olduğunda akıllara ilk gelen 
NTE’nin altın madeninden daha değerli olup 
olmadığı sorusunun cevabı olarak sunulabilir. 
NTE’ler pazarda genellikle oksit formları ile satışa 
sunulurlar çünkü saf metal olarak eldesi çoğu 
zaman zor ve/veya imkansız olabilmektedir. Bu 
sebeple fiyatlar ile ilgili araştırma yapıldığında 
çoğunlukla nadir toprak oksitlerinin fiyatları 
bulunabilmektedir. 

Şekil 4. Nadir toprak oksitlerinin fiyatının kesişlerinden 
günümüze kadar olan dramatik artışı (USGS, 2017; 
Kingsnoth, 2016; Zhou, et al., 2017).

Şekil 5. NTE fiyatlarının altın fiyatı ile karşılaştırılması 
(Reuters, 2010).

Geri Kazanım ve Yeniden Kullanım

Nadir toprak elementlerinin kritik elementler 
durumunda olması ve madenciliğindeki zorluklar 
ve çevresel tehlikeler olayısı ile geri kazanımı 
üzerinde durulması gereken bir husus haline 
gelmiştir. NTE’lerin geri kazanımı konusunda 
günümüzdeki genel bakış maddeler ile şu şekilde 
özetlenebilir (Schüler ve diğ., 2011):

> Büyüyen talep:

 • Yüksek hızla artan talep: toplam talebin 2020 

 yılına kadar % 50 oranında artması durumu

 • Orta hızla artan talep: toplam talebin 2020 
yılına kadar % 20 oranında artması durumu

> Arzdaki riskler:

 • Madenciliğin belli bir bölgede yoğunlaşması  
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 (global madenciliğin % 90’ının üç ülke   
 arasında paylaşılıyor olması)

 • Fiziksel kıtlık (yıllık talebe yetmeyecek   
 rezervler)

 • Zamansal kıtlık (üretim ve talep arasında   
 geçen süre)

 • Yapısal ve teknik kıtlık (son ürün olan metal  
 birkaç madencilik ürün içerisinde küçük bir  
 ögedir ve madencilikte sıklıkla proses, üretim  
 vb. sırasında yetersizlikler ortaya çıkabilir)

> Geri kazanımdaki kısıtlamalar:

 • Çoğunlukla yüksek enerji harcayıcı ve yorucu  
 uygulamalar

 • Fiziksel ve kimyasal limitler

 • Uygun geri kazanım tekniklerinin ve   
 altyapılarının/tesislerinin olmaması

 • Fiyatlandırmada teşviklerin olmaması

Yapılan çalışmalar NTE geri kazanımı için tesis 
ve teknolojinin oldukça az sayıda olduğunu 
ortaya koymuştur. Ürünlerden geri kazanım 
söz konusu olduğunda verilebilecek başlıca 
örnek mıknatıslardan Nd geri kazanımıdır 
ve bu yol ile çok düşük miktarlarda NTE geri 
kazanılabildiği belirtilmektedir. Ayrıca lazer 
uygulamaları ürünlerinden gene az miktarda 
itriyum geri kazanılabilmektedir (USGS, 2010; 
Hollins, 2010; Luidold, 2010; Tabuchi, 2010). Çin’in 
tekel durumunda olması dünya genelinde tüm 
ülkeleri NTE geri kazanımı hususuna yönelmeye 
mecbur kılmıştır. Fakat, NTE geri kazanımı için 
gerçekleştirilen metotların düşük verimi ve 
yüksek maliyetleri özellikle sıvı halde metal geri 
kazanımını çekici hale getirmiştir (Hollins, 2010). 
Kullanılan NTE içerikli ürünlerin geri kazanım 
için kullanım ömürlerini tamamlamaları gerekir 
ki, kullanım ömürleri oldukça uzundur (Schüler, 
2011). Bu sebeple, çeşitli atıklardan NTE geri 
kazanımı ön plana çıkmaktadır. Mevcut sistemler 
bulunmak ile birlikte geri kazanım konusundaki 
teknik limitlerin üstesinden gelinmesi amacıyla, 
değişik ve çeşitli atıklar ile çalışılmalı, prosesin 
verimi arttıracak çalışmalar gerçekleştirilmeli ve 
yeni maliyet azaltıcı sistem tasarımları ve üretimleri 
yapılmalıdır.

“Nadir Toprak Elementlerinin Doğal 
Kaynaklardan, Atık ve Atıksulardan Membran 

Prosesler ile Geri Kazanımı”

TUBİTAK 1001 Projesi (117Y357)

Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yürütücülüğünde 
MEMTEK’de gerçekleştirilecek araştırma projesi, 
TÜBİTAK tarafından desteklenilmeye hak 
kazanmasının ardından Haziran 2018’de resmi 
olarak başlamıştır. Projenin amacı, bertaraf edilen 
atık ile atıksulardan vede Türkiye topraklarında 
NTE potansiyeli ortaya konulup varolan az sayıdaki 
doğal kaynaklardan NTE’nin (her geçen gün daha 
da önem kazanan bir teknoloji olan) membran 
teknolojisinin kullanılması ile geri kazanılmasıdır. 
Potansiyel NTE kaynağı olarak çeşitli atık ve 
atıksular ile doğal kaynaklar incelenecek ve 
karakterizasyona tabi tutulacaktır. Doğal kaynak 
olarak jeotermal sularda incelenecektir. Katı 
atık olarak maden endüstrisinde ortaya çıkan 
atık killer, elektronik atıklar, tehlikeli atıkların 
yakılması sonucu ortaya çıkan küller ve kömür 
yakan termik santral kaynaklı uçucu küller 
kullanılacaktır. Son olarak, maden endüstrisi 
atıksuları ve tehlikeli atık depolama sahası sızıntı 
suları atıksu kaynakları olarak incelenecektir. Bu 
sayede, ülkemizin ileri teknolojilerde kullanılan 
stratejik elementler adına potansiyel kaynakları 
hakkında farkındalık oluşturulacak ve ekonomide 
bağımsızlık hususunda ilerleme kaydedilecektir. 
Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar ve maliyet 
analizleri sonucunda NTE geri kazanımı 
optimize edilebilecek ve atıkların yaşam 
döngüsünü tamamlayarak ham maddelerin 
ekonomiye yeniden kazandırılması üst seviyeye 
taşınabilecektir. Dahası, projede ürün eldesinin 
hedeflenmesi ile ülkemizin NTE pazarında yer 
alabilmesi adına vesile olacaktır.

Geri kazanımda kullanılacak atıklar için ürün 
kaynağı çeşidi, ürünün ve atığın oluştuğu 
coğrafyanın özellikleri ve atık oluşumu ve 
toplanması sürecindeki temel prosesler göz 
önünde bulundurulmuştur. Çeşitli coğrafyalarda 
meydana gelen doğal süreçler sonucunda 
doğal kaynaklarda NTE mevcudiyeti söz konusu 
olabilmektedir. Dolayısı ile NTE arayışında 
doğal kaynaklara da yönelinmiştir. Daha önce 
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yapılan çalışmalarda, ülkemizdeki oluşumlarda 
NTE zenginleşmesine rastlanmıştır (Şen ve diğ., 
2016; Zararsız ve Tanrıkut, 2003). İkinci olarak, 
atık ve atıksulara yönelinmiştir. Atık ve atıksu 
olarak, tehlikeli atık depolama sahasından oluşan 
sızıntı suyu, tehlikeli atık yakma tesisi uçucu 
külü ve maden sahalarında oluşan atık çamurlar 
ve atıksular, termik santrallerden kaynaklı 
uçucu küller ve elektronik atıklar ele alınmıştır. 
Yönetmelikler doğrultusunda, tehlikeli atık 
depolama sahalarına kabul edilen petrokimya 
ve gübre vb. gibi çeşitli endüstrilerin atıkları ve 
benzer endüstrilerin endüstriyel atıksu arıtma 
tesisi çamurlarının NTE içerikleri üzerine çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir (Nieto ve diğ., 2013; Cavonas ve 
diğ., 2017; Gutiérrez-Gutiérrez, 2015). Bu sebeple, 
tehlikeli atık depolama sahalarında oluşan sızıntı 
suları ve tehlikeli atıkların yakılması sonucu ortaya 
çıkan küllerin NTE içerme olasılığı mevcuttur. 
Madenlerin çıkarılmasının ardından ilk temizleme 
ve işlenme işlemleri sırasında ve sonucunda 
ortaya çıkan atık çamur ve atıksularda, çıkarılan 
madenin yakınlarında bulunan diğer elementler 
gözlenmiştir. Pek çok elementin madenciliğinden 
kaynaklı atık çamur ve atıksularda NTE içeriği 
potansiyeli olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir 
(Protano ve Riccobono, 2002; Verplanck ve diğ., 
2004; Binnemans ve diğ., 2013; Zhang ve diğ., 
2010). Bu bağlamda, değişik coğrafyalarda yer 
alan ve çeşitli elemenlerin madenciliğinin yapıldığı 
sahalardan elde edilen atık çamur, şlam ve atıksu 
numunelerinin geniş bir konsantrasyon aralığında 
NTE içermesi beklenir. Literatürde, atıklardan 
NTE geri kazanımı konusunda en büyük paya 
sahip atık çeşidi, termik santral külleridir. Türkiye 
ve dünyadaki kömür yakan termik santrallerde 
ortaya çıkan uçucu ve taban küllerinde NTE’ler 
bulunduğu ortaya konulmuştur (Taggart ve 
diğ., 2016; Franus ve diğ, 2015; Tangüler, 2015). 
Son olarak, elektronik atıkların ürün açısından 
çeşitliliği ve NTE’nin güncel yaşamdaki kullanım 
alanlarındaki (cep telefonları, televizyonlar, piller, 
lambalar vb.) ürün portföyünü içermesi sebebiyle 
NTE kaynağı olarak görülmesi oldukça yerindedir 
(Sommer ve diğ., 2015; Song ve diğ.; 2013; Tunsu 
ve diğ., 2014; Yazıcı ve Deveci, 2011). Flüoresan 
lambalar, piller, LCD ekranlar gibi birçok ürünün 
atığında başta Nd, Y ve Ce olmak üzere çeşitli NTE 
bulunmaktadır (MTA, 2018). Dolayısı ile çeşitli 
e-atık çeşitleri üzerinde geri kazanım çalışmaları 
gerçekleştirilebilir. 
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Sanayileşmenin gittikçe artması, farklı endüstrilerin 
oluşması ve doğanın oluşan bu endüstrilerin 
kirleticilerinden direkt etkilenmesi, endüstriyel 
atıksu arıtımının ve yanısıra bu atıksulardan su 
ve değerli ürün geri kazanımının öneminin gün 
geçtikçe artmasına neden olmuştur. Arıtım ve geri 
kazanım amacıyla birçok yöntem kullanılmaktadır. 
Bu yöntemler arasında kolay işletilebilirliği, 
modülerliği ve kapasite artış ve azalışlarına cevap 
verebilirliği ile membran teknolojiler gittikçe 
önemli bir yer tutmaktadır. 

Bu yazımızda membran teknolojilerin tekstil 
endüstrisi atıksuları, ağır metal içeren atıksular, 
gıda endüstrisi atıksuları, sızıntı suları, deri 
endüstrisi atıksuları ve zeytinyağı karasuyunun 
arıtılması ve geri kazanılmasındaki uygulamaları; 
Türkiye ve Dünya’daki uygulama örnekleri ile ele 
alınacaktır.

1. Tekstil Endüstrisi Atıksu Arıtımı ve Geri 
Kazanımında Membran Teknolojiler

İnsanların en temel gereksinimlerinden biri 
olan giyim ihtiyacını karşılayan tekstil endüstrisi 

Türkiye’deki endüstri kollarının en önemlilerinden 
biridir. Tekstil üretim aşamaları uygulama ve su 
kullanımı birbirinden son derece farklı birçok alt 
prosesten oluşmaktadır. Boyama, bu alt prosesler 
arasında  su  kullanımının  en yoğun olduğu 
prosestir. Boyama prosesinden günde ortalama 
4000-8000 m3 su çıktığı bilinmektedir. Ayrıca bu 
proses ile Dünya genelinde yıllık olarak üretilen 
700.000 ton boyanın % 10-15’inin boyama sonrası 
atıldığı da bilinmektedir. Genel olarak tekstil 
endüstrisinde en yoğun karşılaşılan kirleticiler 
boyaların yanısıra tuzlar ve metallerdir. Tekstil 
atıksularındaki tuzun kaynağı boyama prosesinde 
kullanılanlar ile üretim sırasında gerçekleşen 
nötralleşme tepkimeleri sonucu açığa çıkan 
tuzlardır. Örneğin tipik bir keten boyama 
işleminde boyanın % 20’sinden % 80’ine kadar tuz 
kullanımı mevcuttur. Bu durumda atıksudaki tuz 
konsantrasyonun 2000-3000 ppm dolaylarında 
olmasına sebep olmaktadır. Haftada ortalama 
180 ton keten örgü kumaş boyaması yapan bir 
işletmenin atıksuyunda 22,5 ton tuz bulunmaktadır 
ve bu atıksuyun pH’sı 10’un üzerindedir.

Bu yazı T.C. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından yayınlanan “Su/Atıksu Arıtılması ve Geri 
Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları” kitabının “Bölüm 15: Endüstriyel Atıksu Arıtılması 

ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri” kısmının genel bir özeti niteliğindedir.
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Membran prosesler tekstil atıksuyu arıtımında 
konvansiyonel arıtma sistemlerinin (aktif çamur, 
çöktürme ve kum filtrasyonu) ardından renk, 
biyolojik olarak parçalanamayan organik bileşikler, 
ağır metaller vb., maddelerin giderilerek suyun 
deşarj öncesi iyileştirilmesi için kullanılabileceği 
gibi bazı arıtma teknikleri öncesi ön arıtım amaçlı 
olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. (Ciardelli ve 
diğ., 2001). Tekstil atıksularına membran prosesler 
uygulanırken; arıtılmak istenen maddelere 
uygun karakteristik moleküler ağırlık kesme 
sınırlı (MWCO’lu) membran seçilmesi, membran 
materyalinin arıtımın uygulanacağı atıksuyun 
sıcaklığına, kimyasal özelliklerine ve pH’sına 
dayanıklılığının göz önünde bulundurulması ve 
kullanılacak membranın şeklinin işletim sırasında 
olaşabilecek tıkanmaları en aza indirgeyecek 
şekilde seçilmesi gerekmektedir (Lu ve diğ., 2010). 

Tekstil atıksularından membran proseslerle geri 
kazanılan su, endüstri sonucu açığa çıkan atıksu 
hacmini de azaltarak, atık bertarafı maliyetini 
düşüren, düşük deşarj hacimlerini oluşturmaktadır. 
Bu nedenle tekstil endüstrisi atıksularından 
su geri kazanımı çevresel anlamda ve atıksu 
arıtma maliyeti açısından oldukça önemli bir 
uygulamadır (Koltuniewicz, 2010; Li ve diğ., 2011; 
Masson ve diğ.,1996). Şekil 1’deki akım şemasında 
tekstil endüstrisi atıksularının arıtımının membran 
teknolojilerle iyileştirilmesi sonucu geri kazanılan 
su miktarının arttırıldığı, kullanılan yeraltısuyu ve 
deşarj edilen su miktarın azaltıldığı bir uygulama 
gösterilmektedir.

(a)

Tesis

%100 Kuyu
Drenajı

%100 Deşarj

Aktif Çamur Arıtımı

(b)

%20 Kuyu
Drenajı

%20 Deşarj

%50 %30

%50%50

Tesis

Ozonlama Tesisi Membran Tesisi

Aktif Çamur Arıtımı

Şekil 1. Tekstil boyama ve son işlemler prosesi atık sularının 
a) Konvansiyonel b) Su geri kazanımlı arıtımı (Ciardelli ve diğ., 
1998)

Tekstil endüstrisinde suyun tekrar kullanımı için 
en önemli kriter, sertlik, tuz konsantrasyonu 
ve rengin tamamen kaybolmasıdır. Bu kritere, 
en basit anlatımıyla biyolojik arıtma çıkışının 
nanofiltrasyonu ya da su geri kazanımı yapılan 
klasik arıtma teknikleri ardından UF uygulanması 
ile ulaşılabilindiği literatürden bilinmektedir 
(Vandevivere vediğ., 1998, Ciardelli ve diğ., 2011).

Tekstil endüstrisinde su ve atıksu arıtımında proses 
alt basamaklarından çıkan atıksulara bütüncül 
bir yaklaşımla yapılan arıtım uygulamaları yerine 
atıksuyun oluştuğu prosesin temel özelliklerinin 
dikkate alınarak, geri kazanılacak su ve değerli 
maddelerin tekrar kullanım hassasiyetlerinin 
(sular pH, iletkenlik, sertlik, vb.) belirlendiği 
spesifik arıtım ve geri kazanım uygulamaları, 
işletme açısından kolaylık sağlamasının yanısıra 
doğal kaynak kullanımı ve maliyetin azaltılmasını 
açısından da avantajlıdır. Literatürden tipik olarak 
toplam atıksu hacminin % 5-10’unu oluşturan ve 
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toplam organik yükün % 25-50’sini içeren haşıl 
sökme sularından polivinilalkolün ticari olarak geri 
kazanımının 1970’lerde UF sistemlerle kolaylıkla 
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Uygulama sonrası 
hem tutulan haşıl hem de membran süzüntüsü 
tekrar kullanılmıştır. Yine haşıl sökme sularından 
yüksek sıcaklıklı UF pilot sistemler kullanılarak 
poliakrilat haşılların da geri kazanılmış ve tekrar 
kullanılmış olduğu bilinmektedir (Vandevivere ve 
diğ., 1998).

İtalya’da yapılan bir çalışmada tekstil endüstrisi 
atıksularından su geri kazanımı için kullanılan 
klasik yöntemlerden oluşan bir arıtım uygulaması, 
membran teknolojilerle yeniden tasarlanmıştır. 
Şekil 2’de gösterilen akım şemaları membran 
teknolojilerle iyileştirilen geri kazanım oranlarını 
ve deşarj edilen su miktarlarındaki değişimleri 
göstermektedir.

(a)

İyon Değiştirici
Reçine

Birincil Arıtım

Evaporasyon
Kaybı

50 m3/gün

Deşarj

1420 m3/gün

1400 m3/gün

1350 m3/gün

1370

1370 m3/gün

Geri Kazanım
20 m3/günÜretim

Aktif Çamur
Tesisi

Kum Filtresi

Ozonlama

(b)

Ters Osmos

Birincil Arıtım

700 m3/gün

500 m3/gün

1350 m3/gün 50 m3/gün
Evaporasyon

Kaybı
200 m3/gün
Konsantre1550 m3/gün

1550 m3/gün

1400 m3/gün

200 m3/gün
Konsantre

300 m3/gün
Konsantre

900 m3/gün

150 m3/gün

650 m3/gün

Deşarj

Üretim

Aktif Çamur
Tesisi

Kum Filtresi

OzonlamaMembran
Filtrasyon

Tesisi

(a)

İyon Değiştirici
Reçine

Birincil Arıtım

Evaporasyon
Kaybı

50 m3/gün

Deşarj

1420 m3/gün

1400 m3/gün

1350 m3/gün

1370

1370 m3/gün

Geri Kazanım
20 m3/günÜretim

Aktif Çamur
Tesisi

Kum Filtresi

Ozonlama

(b)

Ters Osmos

Birincil Arıtım

700 m3/gün

500 m3/gün

1350 m3/gün 50 m3/gün
Evaporasyon

Kaybı
200 m3/gün
Konsantre1550 m3/gün

1550 m3/gün

1400 m3/gün

200 m3/gün
Konsantre

300 m3/gün
Konsantre

900 m3/gün

150 m3/gün

650 m3/gün

Deşarj

Üretim

Aktif Çamur
Tesisi

Kum Filtresi

OzonlamaMembran
Filtrasyon

Tesisi

Şekil 2. Tekstil atıksuyunun a) konvansiyonel sistemlerle b) 
konvansiyonel sistemlerin membran proseslerle genişletilmiş 
hali ile arıtımı (Marcucci ve diğ., 2001) (Üretim: Fabrika içindeki 
faaliyetleri tanımlamaktadır.

2. Ağır Metal İçeren Atıksuların Arıtımı ve Geri 
Kazanımında Membran Teknolojiler

Ağır metal; atom ağırlığı 63,5 ile 200,6 arasında 
ve yoğunluğu 5 g/cm3’den büyük olan metallere 
verilen genel addır (Barakat ve diğ., 2011; Fu ve 
diğ., 2011). Yüksek miktardaki metal kirliliğine 
elektrolitik kaplama ve metal yüzey işleme 
prosesleri; baskılı devre kartı (PCB) imalatı; 
kromlanmış bakır arsenat ağaç işlemleri; arsenik 
içeren atıkların üretildiği ahşap işleme endüstrisi; 
krom bileşikleri ve kadmiyum sülfür içeren 
pigmentler üreten anorganik pigment üretimi; 
nikel, vanadyum ve krom ile kirlenmiş dönüştürme 
katalizörleri üreten petrol arıtımı; yüksek 
konsantrasyonlarda gümüş ve ferrosiyanür içeren 
film üreten fotografik işlemler neden olmaktadır. 
Ayrıca maden işletmeleri, gübre sanayi, deri, pil, 
kağıt endüstrisi, pestisitler vb. endüstrilerin hızlı 
gelişimi ve ağır metal atıksularının direkt ya da 
dolaylı yoldan doğaya salınımı özellikle de gelişmiş 
ülkelerde ağır metal kirliliğini arttırmıştır. Organik 
maddelerin aksine ağır metaller biyolojik olarak 
parçalanamamakta ve canlı organizmasında 
akümülasyonlara neden olmaktadır (Fu ve 
diğ., 2011). Bu nedenle ağır metallerin etkin 
bir şekilde arıtılması oldukça önemlidir. Ağır 
metalleri arıtarak uzaklaştırmak yerine proses 
sonucu bu elementlerin açığa çıktığı endüstri ve 
üretim yöntemlerinin çevreye salınımını en aza 
indirgeyecek şekilde düzenlenmesi, geri kazanıma 
önem verilerek geliştirilmesi hem arıtma maliyeti 
hem de çevre ve insan sağlığı açısından üzerinde 
ciddi bir şekilde durulması gereken uygulamalardır 
(Barakat ve diğ., 2011; Fu ve diğ., 2011; Karnib ve 
diğ., 2014; Sorme ve diğ., 2002).

Ağır metallerin atıksudan arıtımı ve su geri kazanımı 
için ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF), ters 
osmoz (TO) ve elektrodiyaliz (ED) proseslerinin 
başarılı bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. UF 
membranlarının gözenek boyutları, çözünmüş 
metal iyonlarından çok daha büyüktür. Bu 
nedenle UF membranları ile metal iyonlarını 
tutmak mümkün değildir. Yapılan çalışmalar 
ağır metallerin UF ile giderimi için misellerle 
(MEUF) ya da polimerlerle (PEUF) iyileştirilmiş UF 
membranlarının kullanıldığını göstermektedir. 
MEUF’ler ilk olarak 1980’lerde çözünmüş organik 
bileşikleri ya da çok değerlikli metalleri su 
sistemlerinden ayırmak için kullanılmıştır. MEUF 
tekniğinde yüzey aktif maddeler atıksu içerisine 
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eklenerek kritik misel konsantrasyonuna (KMK) 
ulaşılması sağlanmaktadır. Yüzey aktif madde 
moleküllerinin aglomere olması sonucu metal 
iyonlarını bağlaması, böylelikle de yüzey aktiflere 
bağlanan metal iyonlarının, gözenek çapı miselden 
daha küçük olan UF membranları tarafından 
tutulması sağlanmaktadır. Fakat misel tarafından 
bağlanamayan türler hızlıca membrandan süzüntü 
tarafına geçmektedir. Yüksek tutunum elde 
edebilmek için kullanılacak yüzey aktif maddenin 
yükü tutulacak metal iyonunun yükünün zıttı 
olmalıdır. Genellikle bu işlem için anyonik bir yüzey 
aktif madde olan sodyum dodosil sülfat (SDS) 
kullanılmaktadır. Metal giderim etkinliği; metal ve 
yüzey aktif madde konsantrasyonu, çözelti pH’sı, 
iyonik kuvvet ve membran işletim parametreleri 
ile ilgilidir. Ultrafiltrasyon membranlarının yüzey 
aktifler ve polimerlerle birleştirilerek metallerin 
arıtıldığı ya da geri kazanıldığı sistemlere çokça 
rastlanmaktadır.

Ağır metal kirliliğini ve metal giderim maliyetini 
azaltmak için çoklu membran proseslerin 
kullanıldığı yöntemler de geliştirilmiştir. Örneğin; 
organik ve askıda maddeleri ayırmak için 
mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon kullanılmış, daha 
sonra etkili bir tuz giderimi olan elektrodiyaliz ve 
son olarak da ED’den gelen konsantrenin giderimi 
için NF ve TO ayrı ayrı kullanılmıştır. Böylelikle 
arıtım sonrası geri kazanılan su miktarı arttırılmıştır.

Ağır metal gideriminde kullanılan bir diğer 
membran uygulaması ise emülsiye sıvı membran 
uygulamalarıdır. Bu yöntem daha önce bahsedilen 
membran uygulamalarından farklıdır. Burada 
membran, emülsiye tertip tarzının bulunduğu 
sıvı fazdır. Sürfaktan sıvı membran ya da sıvı 
sürfaktan membranlar olarak da anılan emülsiyon 
sıvı membranları esasında su/yağ/su (S/Y/S) ya da 
yağ/su/yağ (Y/S/Y) sistemleridir. S/Y/S sistemleri 
için sıvı membran iki yağ fazı arasında bulunan 

su fazıdır. Sıvı membranlar ağır metal ayırımı için 
uzun süredir kullanılmakta olan bir yöntemdir.

3. Gıda Endüstirisi Atıksularının Arıtımı ve Geri 
Kazanımında Membran Teknolojiler

Gıda üretim endüstrisi membran proseslerin su 
arıtımı, su ve değerli madde geri kazanımında etkin 
bir şekilde kullanıldığı bir diğer önemli endüstridir. 
Gıda endüstrisi tanımı birçok farklı üretim tipini 
kapsayan genel ve büyük bir tanımdır. Membran 
prosesler, bu endüstrinin atıksularının arıtımında 
geleneksel arıtma sistemlerinin sonunda sıkça 
kullanılmaktadır. Gıda atıksu arıtımında kullanılan 
membranlar yapısal ve işlevsel olarak birbirinden 
farklılık göstermektedir (Turano ve diğ., 2002). 
Gıda endüstrisi standartları, yeniden kullanım için, 
temizleme amaçlı kullanılsa bile, geri kazanılan 
suyun en az içme suyu kalitesinde olmasını 
belirtmektedir. Gıda endüstrisinde oluşan 
kirliliğin % 40’dan fazlası, yerinde temizleme 
prosesi (CIP)’nden gelmektedir. CIP ürün tipine 
bağlı olarak birkaç adım içerebilmekte, ama bu 
basamakların her birinden toplanan nihai atık 
akımı genellikle birlikte arıtılmakta ve 400-600 mg 
O

2
/lt dolaylarında KOİ içermektedir. Bu çözeltilerin 

yıkama sonrası geri kazanımı için özel işlemler 
gerekebilmektedir. Örneğin süt endüstrisinde 
temizlikte ve sterilize edilme aşamasında yüksek 
miktarlarda asit ve alkali çözeltiler kullanılmaktadır. 
Günde 1,5 milyon litre sütün işlenmesi için tüketilen 
NaOH, HNO

3
 ve deterjan/dezenfektan miktarları 

sırasıyla 3500, 1000 ve 1000 kg’dır (Fernández 
ve diğ., 2010). CIP sularının geri kazanılmasında 
NF ve TO prosesleri kullanılmaktadır. CIP 
atıksularının membran filtrasyonu sırasında 
ortam pH’sı ve sıcaklığı membran yapısına etki 
ederek akıda değişikliklere neden olmaktadır. Yeni 
geliştirilen tek faz deterjanlarla yapılan temizleme 
uygulamaları sonucu oluşan atıksuların geri 
kazanımı asidik deterjanlar ve dezenfektanların 
kullanıldığı farklı temizleme basamaklarına sahip 
CIP uygulamaları sonucu oluşan atıksuların geri 
kazanımından çok daha kolay ve uygulanabilirdir. 
CIP uygulamalarının yeni tip deterjanlar ve proses 
optimizasyonları ile iyileştirilmesi su kullanımının 
azaltılması ve su geri kazanımı açısından oldukça 
önem arz etmektedir.

Gıda endüstrisinde geri kazanım sadece su bazlı 
değildir. Örneğin balık işleme prosesi sonucu 
protein içeriği son derece yüksek bir atıksu 
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oluşmaktadır. Bu proteinler UF ile konsantre 
edilebilmekte ve balık yemi prosesine geri 
döndürülebilmektedir. Bu da bu ürünün kalitesini 
ve ekonomik faydasını arttırmakta, arıtılan su 
denize deşarj edilebilmekte veya tesiste tekrar 
kullanılmak üzere geri gönderilebilmektedir. Şekil 
3’de protein geri kazanımı için kullanıan prosesin 
akım şeması gösterilmektedir.

Şekil 3. Balık yemi konsantre etme ve protein geri kazanım 
sistemi (Afonso ve diğ., 2004).

Membran teknolojisinin gıda endüstrisinde yer 
bulduğu uygulamalardan biri de süt endüstrisindir. 
Süt yapısında bulunan, geniş partikül boyut 
dağılımlı (1 nm-20 μm), yüksek konsantrasyonlu 
dispers bileşikler (ağırlıkça % 13) ve bu bileşiklerin 
natürel varyasyonlarıyla, membran proseslerle 
ayrım için oldukça kompleks bir yapıdadır. Fakat 
süt içerisinde bulunan maddelerin boyutlarına 
bakıldığında membran proseslerin sütün 
fraksiyonlanması için kullanımının oldukça 
mantıklı olduğunu görülmektedir. Membran 
prosesler peynir suyunun işlenmesinde de 
yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu 
uygulamalardan biri beyaz peynir üretiminde UF 
ile salamuranın arıtılmasıdır. Günümüzde süt, krem 
ve lor peynir üretim proseslerinde UF üç şekilde 
kullanılabilmektedir; bunlardan ilki peynir sütünün 
1,2-2 oranında konsantre edildiği ve birçok peynir 
türünde kullanılabilen ön konsantrasyondur. 
İkincisi peynir sütünün 2-6 oranında konsantre 
edildiği, çedar ve benzeri peynir üretiminde 
kullanılan kısmi konsantrasyondur. Üçüncü ve 
sonuncusu ise peynir sütü toplam katı içeriği 
alınacak şekilde konsantre edildiği toplam 
konsantrasyondur. Bu basamakta maksimum 
verim artmakta ve dolayısıyla peynir altı suyu 

drene edilmemektedir. Yoğun olarak laktoz içeren 
UF süzüntüsü TO ile konsantre edilebilmektedir. 
TO süzüntüsü başka bir TO ünitesi ile ikinci kez 
işlem görebilmektedir. Pastörizasyon veya UV ışığı 
ile arıtımdan sonra, süzüntü proses suyu olarak 
kullanılabilmekte, tesisin su maliyeti böylelikle 
azaltılmaktadır.

Membran teknolojiler gıda endüstrisi atıksularının 
arıtımı, su ve ürün geri kazanımı başlığı altında 
bira endüstrisi, meyve suyu endüstrisinde meyve 
suyu durultma, meyve suyu konsantresi elde etme 
gibi birçok proseste başarı ile kullanılmaktadır.

4. Sızıntı Sularının Arıtımı ve Geri Kazanımında 
Membran Teknolojiler

Membran prosesler yoğun kirlilik yüküne sahip 
sızıntı sularının arıtımında da kullanılmaktadır. 
Sızıntı suları; atıklardan süzülen su olarak 
tanımlanabilmekte (yağmur suyu veya yeraltı suyu 
sızıntısı), toprağın veya yeraltısularının kirliliğine 
neden olabilmektedir. Atıksu karakteri atık türü, 
depo sahası yaşı gibi birçok parametreden 
etkilenebilirdir. Geleneksel olarak aerobik biyolojik 
sistemlerin çeşitli formları ile arıtılan sızıntı sularının 
arıtımında MF ve UF prosesleri, NF ve TO prosesleri 
öncesi kolloid ve askıda katıların ön arıtımı için 
başarı ile kullanılmaktadır. NF teknolojisi; organik, 
inorganik ve mikrobiyal bileşenlerin kontrolü gibi 
çoklu su kalite ihtiyaçlarını karşılamak adına çok 
yönlü bir yaklaşım sunabilmektedir. Çalışılan NF 
membranları genellikle 200-2000 Da aralığında 
karakteristik moleküler ağırlık kesme sınırına 
(MWCO) sahip polimerik film yapısındadırlar. 
Sülfat iyonları ve çözünmüş organik madde için 
yüksek giderme oranına sahip iken klor ve sodyum 
için düşük giderme oranlarına sahiptir. TO prosesi, 
depolama sahası sızıntı suyu arıtımı için yeni 
prosesler arasında en ümit verici ve verimli metot 
olarak görülmektedir. Geçmişten günümüze hem 
laboratuvar ölçekli hem de endüstriyel ölçekli 
olmak üzere sızıntı suyundan kirleticilerin ayrımı 
üzerine birçok TO denemesi gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen bu çalışmalarda, KOİ ve ağır metal 
konsantrasyonu gideriminin % 98 ve % 99’dan 
daha fazla olduğu rapor edilmiştir. Kocaeli deponi 
sahası membran proseslerle gerçek ölçekli sızıntı 
suyu arıtımı uygulamalarına verilebilecek güzel 
bir örnektir. Kocaeli atıklarının depolanmasından 
açığa çıkan deponi sahası sızıntı suyunun arıtılması 
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için en uygun proses olarak membran biyoreaktör 
(MBR) sistemine karar verilmiştir. Sızıntı suyu arıtma 
tesisi 500 m3/gün kapasiteye sahip olacak şekilde 
projelendirilmiştir. Tesisten çıkış suyu İzmit Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (ISU) kanalizasyon hattına 
verilmektedir. Bu nedenle projelendirmede, ISU 
atıksu kanalizasyon deşarj yönetmeliğinde yer alan 
limit değerler ve parametreler dikkate alınmıştır. 
Arıtma prosesinde, MBR ve NF kombinasyonu 
seçilmiştir. Prosesten açığa çıkan çamur ve NF 
atığı, konsantre düzenli deponi alanlarında 
bertaraf edilmektedir. Arıtılmış su, kollektörden 
hat ile ISU kanalizasyonuna verilmektedir. Proses 
akım şeması ve tesise ait genel görüntü Şekil 4’de 
verilmektedir.

Deponi Biyoreaktör
Arıtılmış
AtıksuUltra�iltrasyon Nano�iltrasyon

BaypassKonsantre

(a) (b)

Deponi Biyoreaktör
Arıtılmış
AtıksuUltra�iltrasyon Nano�iltrasyon

BaypassKonsantre

(a) (b)

Şekil 4. a) Kocaelinde bulunan depo sahası, b) Depo 
sahasında işletilen sızıntı suyu arıtma tesisinin akım şeması.

5. Deri Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Geri 
Kazanımında Membran Teknolojiler

Membran proseslerin değerli madde geri 
kazanımında kullanıldığı bir diğer önemli 
endüstri de deri endüstrisidir. Deri endüstrisi 
artık uluslararası ölçekte büyük ekonomik önemi 
olan büyük bir sanayi olarak kabul edilmektedir. 
Tabaklama, doğal bir yenilenebilir kaynak olan 
hayvan derilerinin, tekstil ve ayakkabı çanta vb. 
gibi kullanılabilir deriye dönüştürülmesi işlemidir. 
Tabaklama endüstrisi bazen çevresel gerekçelerle 
eleştirilmekte, ancak diğer olası alternatif olan bu 
post ve derilerin bozunması daha ciddi çevresel 
zararlara neden olabilmektedir. Tabaklama işlemi 
bitkisel tabaklama, Doğu Hindistan tabaklama 
(EI) veya krom tabaklama gibi farklı şekillerde 
gerçekleştirilebilir. Bitkisel tabaklamada, 
quebracho kabukları, babul ağaçları veya saz 
ekstraktı kullanılırken; krom tabaklamada krom 

kullanılmaktadır. Derinin ana proteini olan kolajen, 
bitki içeriğinde olan polifenoller veya krom ile 
reaksiyona girmektedir. Bitkisel tabaklamada, 
kolajen, dengeli bir matris oluşturmak için bitki 
içeriğiyle hidrojen bağı oluşturarak reaksiyona 
girmektedir. Krom tabaklamada, pH 3.5-4.0’de 
deri matrisine krom (III) tuzlarının difüzyonu 
sağlanarak koordine kovalent bağ yoluyla 
Cr (III)’ün kolajen proteinine geri dönüşsüz 
bağlanmasına yol açılmaktadır. Bitkisel tabaklama 
işlemi tek ve diğer ağır deri üretiminde 
kullanılırken, krom tabaklama, ayakkabı astarları 
ve döşemelik deriler gibi hafif deri üretiminde 
kullanılmaktadır. Krom ile tabaklanmış post veya 
deriler, tabaklama prosesinde mavi cilalama olarak 
adlandırılmaktadır. Tabakhane atıksuları farklı 
şekillerde arıtılabilmektedir. Her bir tabaklama 
basamağına yerinde arıtma uygulanabilmekte ya 
da yerinde sadece ön arıtma uygulanarak veya 
herhangi bir arıtma uygulanmadan merkezi arıtma 
tesisine gönderilebilmektedir. Yine de, arıtılmamış 
tabaklama atıksuyu ve çamurlarının neden olduğu 
çevre üzerindeki geniş toksik etkilerinden dolayı 
bir arıtma gerekmektedir. Krom banyosundan 
çıkan atıkların geri kazanılması ve konsantre 
edilmesi için entegre bir membran akım şemasının 
(UF’den sonra NF polimerik membranları) 
kullanıldığı çalışmalar vardır. Bu tip bir arıtım, NF 
süzüntüsünün yüksek miktarda klor içeren yüzey 
temizleme banyolarında yeniden kullanımına 
izin vermektedir. Örnek olarak Suthanthararajan 
ve diğ., (2004)’nin kalıntı tabaklama banyosunda 
üç değerlikli kromun geri kazanılması için NF 
membranları test ettikleri çalışma gösterilebilir. 
Ön arıtılmış atıksu, NF ve TO içeren pilot ölçekli 
membran sisteminde arıtılmıştır. Süzüntü geri 
kazanımı % 78 iken % 98 oranında toplam askıda 
katı giderimi elde edilmiştir. Arıtılan su, tabaklama 
işleminin son basamağında kullanılmıştır. Şekil 
5 tabaklama prosesi için entegre membran 
proseslerine dayalı ideal bir proses akım şeması 
verilmiştir.

6. Zeytin Karasuyu Arıtımı ve Geri Kazanımında 
Membran Teknolojiler

Membran prosesler ülkemizde ve Akdeniz 
ülkelerinde yüksek oranda yapılan zeytin yağı 
üretimi sonucu açığa çıkan zeytin karasuyunun 
arıtımında da kullanılmaktadır. Zeytin 
endüstrisinden açığa çıkan sıvı ve katı atıklar 
genelde koyu renkli olup yüksek miktarda organik 
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madde içeriğine sahiptir. Bu maddeler kolay 
olarak çözünemeyen kompleks yapılı bileşiklerdir. 
Üretim tesisleri genellikle oldukça keskin kokulu 
uçucu bileşen emisyonlarına sahiptir. Atıklar 
doğada bertaraf edildiğinde de koku sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Doğal su alanlarında zeytin 
karasuyu atıklarından dolayı renkli ve yağlı bir 
tabaka oluşması ve artan oksijen ihtiyacı açısından 
su kalitesinin bozulması ciddi bir problem 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda toprak kalitesi 
etkilenmekte, bitki yaşamına toksik etkisi olmakta 
ve toprakta bertaraf edildiğinde koku problemi 
oluşmaktadır. Dolayısıyla, zeytin karasuyu 
atıksularının alıcı ortama direkt deşarjına izin 
verilmemekte ve çevrede bertaraf edilmeden önce 
bazı önlemlerin alınması zorunlu kılınmaktadır. 
Membran prosesler ile gerçekleştirilen zeytin 
karasuyu arıtımına ait uygulamalardan biri olarak 
İtalya’nın Lamezia Bölgesinde, karasuyun direkt 
olarak ultrafiltrasyon membranları ile arıtılıp, evsel 
atıksular ile 16/1 oranında karıştırıldıktan sonra 
biyolojik olarak arıtılabilirliği üzerinde çalışılan ve 
tam ölçekli bir tesisin kurulumu ile sonuçlanan 
uygulama verilebilir. Şekil 6’da kurulan tesisin 
akım şeması verilmektedir.

Karasu
biriktirme

haznesi

Ön arıtma
(Çökeltme,

yağ ayırımı)

Ortak
biriktirme

haznesi
Biyolojik arıtma

UF Konsantre

Alıcı ortama

Karasu
Qk= 300m3/saat

Evsel atıksu
Qk= 4320m3/saat

UF süzüntü
Qk= 270m3/saat

Şekil 6. Lamezia Bölgesi ortak arıtma sistemi akış diagramı 
(Borsani ve diğ., 1996; Koyuncu ve diğ., 2002) 

Lamezia Bölgesi’nde zeytinyağı imalathaneleri 
yaklaşık olarak yılda 100 gün civarında 
çalışmaktadır. Bu süre zarfında yaklaşık olarak 
günde 500 ile 50000 ton arası zeytin işlenmektedir. 
UF ünitesinde karasuyun BOİ 5 ve KOİ % 65 ile 70 
arasında başarıyla giderilmektedir. 

Görüldüğü gibi membran prosesler modüler 
yapıları, kolay uygulanabilirlikleri ve geniş bir 
yelpazede farklı endüstrilere cevap verebilirliği 
ile, atıksu arıtımı ve değerli ürün geri kazanımı 
uygulamalarında başarıyla kullanılabilmektedir. 
Atıksu arıtımı konusundaki yaklaşımlar son 

Ham Deri Konsantre Protein
Fraksiyonu

UF

Enzimatik
Membran Reaktör

Enzimatik
Membran Reaktör

UF

RO

UF

NF

Kireçleme Atıksu
Su Ca(OH)2

Sül�it
Yardımcılar

Su
NaC1

Cr2(SO4)2
NaHCO2

Su, Asit, Tuz
Kireç Giderme

Ürünü

Sama İçin Su
Ürünü

Su
Renklendirici

Su
Deterjan

Atıksu

Atıksu Ön Arıtım

Atıksu

Süzüntü (Düşük molekül ağırlıklı türler-sül�it)

Süzüntü (Yüzey Aktif Ajanlar)

Konsantre Reklendiriciler

Konsantre (Temizleme)

Süzüntü (Yıkama Suyu/Sama
İçin Yeni Çözelti)

Süzüntü (Yıkama Suyu)

Süzüntü (Yıkama Suyu)

Kireç Giderme

Sama

Boyama

Yağ Giderme

Krom Sepileme

Son Ürün

Şekil 5. Tabaklama prosesi için entegre akım şeması (Drioli ve diğ., 2001).
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zamanlarda gerek çevre ile ilgili düzenlemeler, 
gerekse su ve ürün geri kazanımının sağladığı 
mali ve çevresel avantajlar ile hızlı bir şekilde 
su ve ürün geri kazanım anlayışına yönelmiştir. 
Membran prosesler alanındaki farklı membran 
malzemelerinin kullanımı, farklı modül tertipleri 
vb. gibi yeniliklerin de katkısıyla, membran 
proseslerin atıksu ve değerli ürün geri kazanımı 
alanındaki uygulamalarının ve öneminin ilerleyen 
günlerde daha da artacağı düşündürmektedir.
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DR. REYHAN ŞENGÜR-TAŞDEMİR, MEM-TEK’TE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR İLE DOKTORA TEZİNİ TAMAMLADI

2013 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Dr. Reyhan ŞENGÜR-TAŞDEMİR, Prof. 
Dr. İsmail KOYUNCU danışmanlığında ve Michigan State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volodymyr 
TARABARA eş danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 5 Eylül 2018’de savunarak doktorasını başarıyla 
tamamlamıştır. Dr. Reyhan ŞENGÜR-TAŞDEMİR’in “Biomimetic Approaches for the Fabrication of Hollow 
Fiber Nanofiltration Membranes” başlıklı tezi, İTÜ MEM-TEK’te yürütülmüş TÜBİTAK 113Y359 projesi 
kapsamında gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından çıkmıştır. 

Tez kapsamında hücrelerdeki hızlı su geçişini sağlayan Aquaporin proteini İTÜ-MOBGAM’dan Prof. 
Dr. Nevin GÜL-KARAGÜLER ile yapılan ortaklaşa çalışmalar sonucunda E.coli bakterisi kullanılarak 
Aquaporin geni klonlanlanmış ve daha sonrasında saflaştırılmıştır. Elde edilen Aquaporin proteininin 
işlev kazanması için hücre benzeri yapılar olan lipozomlar içerisine gömülmesi için İTÜ-MOBGAM’dan 
Doç. Dr. Fatma Neşe KÖK ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Lipozom konsantrasyonu, 
membran kaplama koşulları ve kullanılacak aquaporin miktarı ön çalışmalar ile çeşitli karakterizasyon 
yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Membran olarak ise üç farklı özellikte içi boşluklu fiber membran 
optimize edilmiştir ve Aquaporin eklentili içi boşluklu fiber nanofiltrasyon membranları üretilmiştir. 
İçi boşluklu fiberlerin dışının Aquaporin eklentisi ile kaplanması ve nanofiltrasyon membranlarının 
üretilmesi açısından yapılan çalışma literatürdeki ilk çalışma olma özelliği göstermektedir. Membranların 
performanslarının incelenmesi sonucunda membran akılarında 2.5 kata iyileşme görülmüştür ve farklı 
destek tabakası kullanılmasının Aquaporin içeren lipozomların membran yüzeyine bağlanmasında 
farklılık gösterdiği görülmüştür. Çalışma kapsamında pilot ölçekli membran modülleri de üretilmiştir ve 
Ömerli su arıtma tesisi giriş suyundan alınan göl suyu numuneleriyle uzun süresi çapraz akışlı denemeler 
yapılmıştır. Membran performansı incelendiğinde Aquaporin eklentisi yapılan membranların çıkış suyu 
karakteristiğinin tesis çıkış suyuyla neredeyse aynı kalitede hatta bazı parametreler açısından daha iyi 
çıktığı görülmüştür. 

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

2012 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Dr. Serkan Güçlü, Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 2 Ocak 2019’da savunarak doktorasını başarıyla tamamlamıştır. 
Dr. Serkan Güçlü’nün “Ters Osmoz Membranlarında Yenilikçi Aktif Tabakaların Üretilmesi” başlıklı tezi, 
İTÜ MEM-TEK ile Sabancı Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve ESAN firmaları tarafından birlikte yürütülen 
TÜBİTAK 1003 projesi kapsamında gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından ve MEM-TEK’te gerçekleştirilen 
otopsi sonuçlarından çıkmıştır. 

Türkiye’de özellikle ters osmoz membranları ile desalinasyon prosesi sanayiden, insani tüketime 
kadar her geçen gün kullanım alanını genişletmektedir. Sağladığı avantajlardan dolayı membran 
biyoreaktörler de kendilerine pazarda yer bulmaya başlamıştır. Bu sebeplerden dolayı ülkemizde 
membran teknolojileri alanında Ar-Ge yapılması büyük önem kazanmıştır. Bu doktora çalışması da bu Ar-
Ge ihtiyacını karşılamak üzere atılmış adımlardan birisidir. Çalışmalar kapsamında öncelikle ülkemizde 
yapılan spiral sargılı modüllerin otopsi sonuçları incelenmiştir. Bu sonuçlardan elde edilen veriler ve 
literatürde görülen problemler ışığında yenilikçi ters osmoz membranları için biyotıkanma ve aktif klor 
dayanımı yüksek ters osmoz membranlarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Hedeflenen membranlara ve 
aktif tabaka özelliklerine ulaşabilmek için öncelikle destek tabakası optimizasyonu pilot ölçekli olarak 
yapılmıştır. Daha sonra aktif tabaka üretme aşamasına geçilmiştir ve zwitteriyonik kopolimerler ve 
poliamidin birbirine entegre edildiği aktif tabakalar geliştirilmiştir.

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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DR. JALAL AL-DİN SHARABATİ, MEM-TEK’TE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR İLE DOKTORA TEZİNİ TAMAMLADI

2014 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Dr. Jalal Al-Din Sharabati, Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 2 Ocak 2019’da savunarak doktorasını başarıyla 
tamamlamıştır. Dr. Jalal Al-Din Sharabati’nin “Development of high performance and chlorine resistant 
thin film composite membranes with zwitterionic surfaces for seawater desalination” başlıklı tezi, İTÜ 
MEM-TEK ile Sabancı Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve ESAN firmaları tarafından birlikte yürütülen 
TÜBİTAK 113Y356 numaralı 1003 projesi kapsamında gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından ve MEM-
TEK’te gerçekleştirilen otopsi sonuçlarından çıkmıştır.

Çalışmalar kapsamında öncelikle destek tabakası gözenek özelliklerinin aktif tabakanın performansına 
olan etkisi incelenmiştir. Farklı gözenek çapları ile farklı giderme oranına sahip ters osmoz 
membranlarının elde edildiği ve destek tabakasının toplam performans üzerindeki etkisi detaylı şekilde 
ortaya konulmuştur. Daha sonra aktif tabaka içerisine zwitteriyonik silan malzemeleri ilave edilmiş ve 
optimum konsantrasyon araştırılmıştır. Zwitteriyonik silan ilavesi ile membranların tuz tutma değerleri 
korunurken akılarının arttığı ve klor dayanımlarının iyileştiği gözlemlenmiştir.

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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114Y706 NUMARALI “STUDY ON HYDRAULIC FACTORS IN MEMBRANE 
BIOREACTORS CONTROLLED BY QUORUM QUENCHING TECHNOLOGY” İSİMLİ 

2523-TÜBİTAK-NRF İŞBİRLİĞİ PROJESİ SONUÇLANDI
“Yetersayı etkisi azaltımı” (Quorum Quenching) (QQ), mikroorganizmaların biraraya gelme davranışlarını 
engellediği için biyofilm oluşumunu da en az seviyeye indirgemektedir. Membran biyoreaktörlerde 
karşımıza çıkan en önemli sorun biyofilm oluşumuna bağlı kirlenme olduğundan, MBR sistemlerinde 
Quorum Quenching yöntemi kullanılarak biyotıkanmanın engellenmeye/azaltılmaya çalışılması son 
yıllarda yenilikçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde bugüne kadar iki farklı bakteri 
türünün (Rhodococcus sp. BH4, Pseudomonas sp. 1A1) MBR’da QQ amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir. QQ 
teknolojisi ile MBR’da tıkanma kontrolü ülkemizde, daha önce başlangıç projemiz ile uygulanmış olup 
MBR’da Rhodococcus sp. BH4 türü Seoul Ulusal Üniversitesi’ndeki paydaşlardan sağlanarak kullanılmıştır. 
Bu projede ise değişik çevre ortamlarından yeni ve farklı QQ bakteriler izole edilmiş, yeni bakteriler ile 
mevcut QQ-medyaIar denenmiş ve önceki QQ bakteriler ile karşılaştırılmıştır. Tüm bunlara ek olarak 
yeni bir QQ-medya olan dayanıklı boncuklar da tasarlanıp üretilmiştir. Yeni tutturma ortamları değişik 
hidrolik koşullarda MBR’da denenmiştir. QQ bakterilerinin etkin bir şekilde membran yüzeyinde oluşan 
biyofilm tabakasını engellediği ve biyotıkanma karşıtı ajan olarak kullanılabileceği belirlenmiştir. QQ’nun 
biyotıkanma Kontrolü için çok elverişli olduğu deneylerle ortaya koyulmuştur.  Ayrıca Proje kapsamında 
MBR işletmeleri sırasında, yüksek QQ aktivitesine sahip QQ bakterileri Bacillus sp. T5 ve Delftia sp. T6 
ile mikrobiyal komünite arasındaki ilişkiler İllumina Hi-Seq platformu kullanılarak incelenmiştir. Elde 
edilen bulgular QQ bakterileri ile bakteriyel komünite arasındaki ilişkileri ortaya koyması açısından çok 
önemlidir.
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114Y409 NUMARALI “TEKSTİL ATIKSULARININ MEMBRAN TEKNOLOJİLER İLE 
ARITIMI VE GERİ KULLANIMI VE MEMBRAN KONSANTRELERİNİN FİZİKSEL/

KİMYASAL METOTLAR İLE UZAKLAŞTIRILMASI” İSİMLİ 2510–TUNUS YÜKSEK 
ÖĞRETİM, BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI- TÜBİTAK İŞBİRLİĞİ 

PROJESİ SONUÇLANDI
Tekstil endüstrisi atık suları, kentsel kanalizasyondan çok daha yüksek ve değişken akış, kirletici yük ve 
yüksek organik içerikleriyle bilinir. Ayrıca, sanayilerin çeşitliliği ve üretim türlerine bakılmaksızın yüksek 
su tüketimi (boyama işlemleri, ağartma ve yıkama) ve tekstil alanında oluşan çeşitli atık suların çeşitli 
özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Günümüzde su kirliliği ve kıtlığı Türkiye’yi ve Tunus’u, 
özellikle İstanbul’u ve Güney Tunus’u etkileyen konulardır. Tunus yarı kurak bir ülkedir ve su ihtiyacı 
artmaya devam ettikçe, su geri kazanımı ve yeniden kullanımını düşünmek acil konular arasında yer 
almaktadır.

Proje kapsamındaki işler üç başlık altında yapılmıştır. İlk başlıkta Tunus ve Istanbul’da seçilecek 
tekstil endüstrisinin atıksu arıtma tesisi (AAT) çıkış suları tüm parametreler bazında uzun süreli olarak 
karakterize edilmiştir. İkinci başlıkta, bu suların UF+NF (ultrafiltrasyon+nanofiltrasyon) veya UF+TO 
(ultrafiltrasyon+ters osmoz) prosesleri kullanılarak en yüksek verimde su geri kazanımını sağlayacak 
şekilde işletilmesi optimize edilmiştir. Bu başlıkta, membran tipi, işletme basıncı, sıcaklık, geri kazanım 
oranları, maliyet (işletme ve bakım) ve işletme modu gibi parametrelerin optimizasyonu yapılmıştır. 
Üçüncü başlıkta, UF+NF ve UF+TO membran proseslerinin konsantrelerinin giderimi üzerine çalışmalar 
yapılmıştır. Konsantre giderimi için elektrodiyaliz, elektrokoagülasyon ve ileri oksidasyon yöntemleri 
kullanılmıştır. Konsantre yönetim metotları denendikten ve teknoekonomik analizler gerçekleştirildikten 
sonra kapsamlı bir şekilde değerlendirilerek tekstil endüstrisinde membran teknolojilerin uygulanması 
için bir konsantre yönetimi anlayışı oluşturulmuştur. Bu metodolojinin proje kapsamında yapılan 
deneysel ve teknoekonomik analiz çalışmaları ile değerlendirilmiş olup, membran konsantresinde 
arıtılmak istenen parametrelere ve bunların deşarj değerlerine göre veya sıfır sıvı deşarjı yaklaşımı 
uygulanacak ise seçilecek yöntemlerin neler olabileceği ile ilgili bir yönetim anlayışı oluşturulmuştur. 
Bu yönetim anlayışı, membran konsantrelerinin bertarafı veya deşarjı akış şemalarına göre membran 
proseslerin nasıl işletilmesi gerektiği yönünde bir yol haritası sunmaktadır.
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113Y356 NUMARALI “YENİ NESİL İLERİ OSMOZ (İO) VE DÜŞÜK BASINÇLI TERS 
OSMOZ (TO) DESALİNASYON MEMBRANLARININ ÜRETİLMESİ, MODÜL HALİNE 
GETİRİLMESİ VE İÇME SUYU ELDESİNDE KULLANILMASI” İSİMLİ TÜBİTAK 1003 

PROJESİ SONUÇLANDI
Yenilikçi ters osmoz ve ileri osmoz membranlarının üretilmesini hedefleyen “Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) 
ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi 
ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması” adlı projemizin final raporu Ekim 2018 tarihinde kabul edilmiş ve 
projemiz başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bu proje 113Y356 ana proje kodu ile TÜBİTAK Öncelikli Alanlar 
“SU0103 – Su Arıtımında Membran Uygulamaları” çağrısı kapsamında desteklenmiştir. Bu destek 
sayesinde üç akademik kuruluş (İstanbul Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi) 
ve bir endüstriyel kuruluştan (ESAN Eczacıbaşı) çok sayıda araştırmacı, danışman ve bursiyerin bir araya 
geldiği, öncül, disiplinlerarası ve sürdürülebilir bir işbirliği oluşturulmuştur.

İleri osmoz ve ters osmoz prosesinde ayrım her ne kadar aktif tabakada gerçekleşse bile destek 
tabakasının performans üzerine önemli etkileri vardır. Destek tabakasının kimyası, içeriği, gözenek çapı 
büyüklüğü, gözenek çaplarının dağılımı, kesit morfolojisi performansı doğrudan etkilemektedir. Ters 
osmoz membranları için hem halloysite içeren hem de sadece polisülfondan oluşan destek membranları 
optimize edilmiş ve 1 m genişliğinde pilot ölçekli olarak üretilmiştir. Aktif tabakanın optimizasyonu 
aşamasında bu pilot ölçekli olarak üretilen destek tabakaları kullanılmaktadır. 

İleri osmoz membranları için sülfonlanmış polisülfon ile nanofiber membranı üretilip aktif tabakaya 
destek membranı olarak kullanılmıştır. Sülfonlama oranı ve fiber dağılımı optimize edilen membranların 
üzerine poliamid aktif tabaka kaplanmış ve ileri osmoz prosesinde performansları denenmiştir. Üretilen 
bu İO membranları üstün performans göstermiş olup patent başvurusu yapılmıştır.

Yenilikçi aktif tabaka üretimi öncesi klasik arayüzey polimerizasyonu yöntemiyle poliamid aktif 
tabakaların optimizasyonu lab ölçekli olarak yapılmıştır ve üretimle ilgili bir know-how havuzu 
oluşturulmuştur. Hem acı su arıtımı seviyesinde hem de deniz suyu arıtımı seviyesinde ters osmoz 
membranları üretilmiştir. Bu membranların pilot ölçekli 1 m genişliğinde üretimi de gerçekleştirilmiştir. 

Klasik ters osmoz membranların üretiminden sonra membranların performanslarının iyileştirilmesi 
için yenilikçi aktif tabaka üretimi üzerine çalışılmıştır. Farklı zwitteriyonik silan bileşikleri sentezlenip 
öncelikle ticari membranların üzerine kaplanmıştır. Burada malzemelerin etkinliği incelenmiş ve 
performansı uygun görülen zwitteriyonik silan membranın aktif tabakası içerisine ilave edilmiştir. Ticari 
membranların üzerine kaplanan zwitteriyonik silanların özellikle organik kirlilik üzerine olumlu etkileri 
olduğu görülmüştür Bu zwitteriyonik silanlar üretilen aktif tabakaların içerisine de eklenmiştir. Su akısı, 
klor dayanımı ve biyokirliliğe karşı direnç gibi özelliklerde iyileşme görülmüştür. Bu çalışma ile ilgili de 
patent başvurusu yapılmıştır. Hem normal üretilen ince film kompozit membranlar hem de zwitteriyonik 
silan içerikli ince film kompozit membranlar ile gerçek boyutlu spiral sargılı modüller üretilmiştir.

Membranların klor dirençlerinin iyileştirilmesi, giderme verimlerinin arttırılması için yenilikçi polimerlerin 
de denemeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda farklı zwitteriyonik poliakril nitril PAN kopolimerleri 
sentezlenmiş olup, i-CVD, LB, arayüzey polimerizasyonu gibi tekniklerle aktif tabaka olarak uygulanması 
çalışmaları yapılmıştır. PAN ile klora karşı direnç oluşturulması istenirken zwitteriyonik monomerler ile 
organik kirliliğe karşı direnç oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışmaların geldiği son noktada iki 
farklı polimerizasyon tekniğinin simultane olarak uygulandığı yeni bir üretim tekniği çıkmış olup patent 
başvurusu için hazırlık yapılmaktadır.
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MICHIGAN STATE ÜNİVERSİTESİ’NDEN PROF. DR. VOLODYMYR TARABARA, 
MEM-TEK TARAFINDAN DÜZENLENEN SEMİNER KAPSAMINDA “DYNAMICS OF 

SALT-SURFACTANT-OIL DROPLET INTERACTIONS IN THE MEMBRANE BOUNDARY 
LAYER DURING SEPARATION OF SALINE EMULSIONS” KONULU KONUŞMASINI 

GERÇEKLEŞTİRDİ
Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi (MEMTEK) tarafından organize 
edilen ve Michigan State University Civil and Environmental Engineering bölümünden Prof. Dr. 
Volodymyr Tarabara tarafından, 07.11.2018 tarihinde “Dynamics of salt-surfactant-oil droplet 
interactions in the membrane boundary layer during separation of saline emulsions” konulu MEM-TEK 
semineri gerçekleştirilmiştir. Seminerde Prof. Dr. Tarabara Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi 
Membran Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmaların özetini sunmuştur.

TAŞKENT DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ VE 
REKTÖR YARDIMCISI MEM-TEK’İ ZİYARET ETTİ

TDTU Rektörü Prof. Sadritdin Turabdjanov ve Rektör Yardımcısı Prof. Mirtemir Kurbanov 18 Ocak 
tarihinde araştırma merkezimiz MEM-TEK’e de ziyarette bulundu ve çalışmalarımız hakkında detaylı 
bilgi aldı.
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GEN-MBR PROJESİ, YERLİ MEMBRAN VE MODÜL GELİŞTİRME KONUSUNDA 
İSTANBUL SANAYİ ODASI TARAFINDAN İSO ÇEVRE ÖDÜLÜ KURUM KURULUŞ 

KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
“Su/Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımında Yerli Membran ve Modüllerin Geliştirilmesi” projesi, 30 Kasım 
2018’de İSO Odakule binasında gerçekleşen ödül töreninde İstanbul Sanayi Odası tarafından “Özel 
Kategori-Kurum Kuruluş Kategorisinde Birincilik ödülü”ne layık görülmüştür. Ödül, Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu’ya takdim edilmiştir.
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NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY PROFESÖRÜ YENİ NESİL SU FİLTRESİ 
İÇİN PATENT ALDI

New Jersey Institute of Technology’de görev alan seçkin kimya ve çevre bilimleri profesörü Somenath 
Mitra, tuzlu su ve endüstriyel atıksuların işletmeler ve halk tarafından yeniden kullanılabilmesi için tuz 
ve kirletici maddeleri adsorbe edebilen karbon nanotüpler kullanan yeni nesil bir membran distilasyon 
ve saflaştırma teknolojisi için patent aldı. 

Mitra’nın geliştirdiği yeni karbon nanotüp immobilize membranı (CNIM), standart membran 
proseslerinden biri olan ters osmoz ile mümkün olandan daha yüksek tuz konsantrasyonlarını filtrelemek 
için tasarlanmış enerji tasarruflu bir malzemedir. Ayrıca sudaki uçucu organik bileşikleri ve çözücüleri de 
gidermek için kullanılabilmektedir. 

Profesör Mitra “Yaşam koşullarını iyileştirmek için altyapılarını modernize eden gelişmekte olan 
ülkelerden içme suyuna gelen büyük ve giderek artan bir talep var. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin 
neden olduğu kuraklıklar, ABD’nin bazı bölümleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde su 
temininin azalmasına neden oluyor. Umudumuz, ihtiyaç duyulan yerlerde su teminini arttırmak ve aynı 
zamanda sanayi maliyetlerini azaltmak” dedi.

Son 15 yıldır karbon nanotüpler üzerine araştırmalar yapan Mitra, membran gözeneklerinin içinde, 
insan saçının çapından yaklaşık 10.000 kat daha küçük olan ve atom kalınlığındaki karbon nanotüpleri 
hareketsizleştirerek membran distilasyon prosesi için yeni bir mimari yarattı. “Karbon nanotüplerin 
temel özelliklerinden biri, su buharını ve özellikle uçucu organik bileşikler dahil olmak üzere endüstriyel 
kirleticileri hızlı bir şekilde absorblama kapasiteleri ve daha sonra bunları kolayca serbest bırakmaları” 
olduğunu belirtti.

Mitra, “Umudumuz, genel su ve enerji kullanımını önemli ölçüde iyileştirmektir” dedi.
Kaynak:https://www.wateronline.com/doc/njit-professor-earns-patent-for-next-generation-water-filter-0001

MISIR’IN İLK ENTEGRE SIFIR SIVI DEŞARJ TESİSİ 2016 YILINDA DEVREYE ALINDI
Mısırlı Etilen ve Türevleri Şirketi (ETHYDCO), Etilen, Bütadien ve türevlerini (Polietilen, Poli-Butadien) 
üretmek amacıyla kurulmuş bir Mısır ortak girişim şirketidir. Şirket, İskenderiye’deki ETHYDCO 
petrokimya kompleksinin bir parçası olarak 460.000 Ton/Yıl etilen tesisi ve 20.000 Ton/Yıl kapasiteli 
bütadien ekstraksiyon tesisi kurdu ve Mısır’ın tek ve en önemli su kaynağı Nil Nehri’ni koruma altına 
almak için Sıfır Sıvı Deşarj (SSD) tesisini 2016 yılında devreye aldı. Bu sistem sayesinde tesisin su ihtiyacı 
2600 m3/sa’den 800 m3/sa’lere yani % 70 oranında azaltıldı. 

Tesiste arıtıma entegre çözüm olarak; mikrofiltrasyon ve Yüksek Verimli Ters Ozmoz (HERO™) sistemleri 
ile % 97’nin üzerinde geri kazanım sağlanmaktadır. Ardından Fraksiyonel Elektrodeiyonizasyon (FEDI™), 
kristalleştirici ve çamur arıtma sistemleri kullanılarak Sıfır Sıvı Deşarjı gerçekleştirilmektedir. 
Kaynak: https://www.aquatech.com/project/first-integrated-zero-liquid-discharge-plant/
https://www.wateronline.com/doc/designed-integrated-zero-liquid-discharge-plant-reduces-fresh-water-percent-0001
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YİYECEK VE İÇECEK ÜRETİMİNDE SU KITLIĞININ YÖNETİMİ NASIL 
GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Su, yiyecek ve içecek endüstrilerinin olmazsa olmazıdır ve son on yılda, kentsel, tarımsal ve endüstriyel 
kullanım için artan su ihtiyacı yüzey ve yeraltı suyu mevcudiyeti ile ters düşmektedir. Uzun süren 
kuraklık, kuruyan su havzaları ve akiferlerin seviyesinin aşırı çekilmesi su teminini ve yeraltı suyu kirliliğini 
etkilemiş, yeraltı suyu pompalama maliyetlerini de arttırmıştır. Kuyu yenileme maliyeti, hükümetleri ve 
yerel su kurumlarını sürdürülebilir su koruma mevzuatını uygulamaya zorlamıştır. Su tüketimini azaltma 
zorluğu, üretim yöneticisinin masasından kurulun gündemine taşınırken, sınırlı kullanılabilirlik ve artan 
kısıtlamalar, hizmetlerin ve ürünlerin dağıtımını azaltabilmektedir.

Su alma, su tüketiminin izlenmesi, yerinde temizleme, biyolojik atıksuların geri kazanımı, su geri kazanımı, 
suyun yeniden kullanımı gıda ve içeçek endüstrisinde su tüketimini azaltmanın yollarındandır. Genellikle, 
musluk suyuna erişim, gıda endüstrisinde minimum işlemle doğrudan kullanım sağlar. İçecek üretimi 
için, yeraltı suyu hala temel su kaynaklarından biridir. İçecek üretiminin hazırlanmasında, yeraltı suyu 
ilk önce havalandırılmakta ve daha sonra safsızlıkları gidermek için bir granüler filtre (kum filtresi veya 
çoklu ortam filtresi) içinden süzülmektedir. Doygunluktan sonra, kum filtrelerinin geri yıkanması gerekir. 
Doymuş geri yıkama suyunun arıtıldıktan sonra kanalizasyon sistemine deşarjı yerine, bu sular çökeltme 
veya membran proseslerinin kullanılmasıyla geri kazanılabilir. Ekipmanlara sayaçların takılması, üretim 
süreci boyunca su tüketiminin izlenmesine yardımcı olacaktır. Giriş ve çıkış borularına debimetrelerin 
takılması, gönderilen ve alınan sıvı hacminin doğrulanmasını sağlar. Verilerin analizi, olağandışı kayıp 
ve sızıntıları belirleyecektir. Sızıntıların tamiri ve kendinden emişli pompaların kurulması gibi gelişmeler 
önemli ölçüde su tasarrufu sağlayabilir. Ortalama olarak, bir yiyecek ve içecek tesisi her günün yüzde 
20’sini ekipmanların temizliği için harcar. Tipik Yerinde Temizlik (CIP) işlemi, büyük miktarda su, kimyasal 
madde ve enerji gerektirir. Gıda işleme, çoğu endüstriyel faaliyetten farklıdır çünkü atık ürünleri genellikle 
biyolojik olarak parçalanabilir olup toksik değillerdir. Endüstri aynı zamanda mevsimsel olarak önemli 
üretim zirveleri yaşar. Hayvan kesim kaynaklarını içeren tarımsal üretim atık akımları ayrıca kan, dışkı 
ve diğer sıvıları içerir. Genellikle antibiyotikler, hormonlar, böcek ilaçları ve virüsler uzaklaştırılmalıdır. 
Biyo-atıksulardan içme suyu veya proses suyu üretimi için iki farklı teknoloji kombinasyonu vardır: 
Birincisi Membran Biyoreaktörü (MBR)/Ters Osmoz (TO) kombinasyonu, ikincisi ise Ultrafiltrasyon (UF)/
TO kombinasyonudur. Gıda endüstrisinde atıksuların güvenli bir şekilde tekrardan kullanılması için, TO 
ünitesi mutlak bir zorunluluktur çünkü, tuzları ve potansiyel virüsleri besleme suyundan uzaklaştırmak 
gerekir. TO ünitesi ayrıca çözünmüş organiklere karşı mutlak bir bariyer oluşturmaktadır. Ters Osmozun 
stabil bir şekilde çalışmasına izin vermek için öncelikle tüm askıda katı maddelerin ve koloidal 
malzemenin (ve bakterilerin) giderilmesi gerekir. Bu nedenle TO’un ön kısmına UF veya MBR entegre 
etmek bir zorunluluktur. Hem MBR hem de UF, ayırma işlemi için spesifik membranları kullanmaktadır. 
MBR teknolojisi, aerobik biyolojik arıtmayı genel olarak UF gözenek boyutlu membran filtrasyonu 
ile birleştirir. Membranlar aktif çamurla doğrudan temas halindedir ve karışık sıvıya batırılmış veya 
havalandırma tankının dışına yerleştirilmiş olarak, tüm bakteri, askıda katı madde ve zararlı patojenler 
için fiziksel bir bariyer görevi görür. MBR süzüntü suları, tarımsal sulama için tekrar kullanıma doğrudan 

hazırdır. Bununla birlikte, gıda 
prosesinde kullanımına izin 
vermek için TO ile ilave işlem 
zorunluluktur.

Kaynak: https://www.waterleau.com/en/news/
managing-water-scarcity-in-food-beverage-
production
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SUYUN YENİDEN KULLANIMI: DAHA AZ SU GİRİŞİ, DAHA AZ DEŞARJ MALİYETLERİ
Suyun yeniden kullanımının su faturası üzerindeki etkisini anlamak için, bir varil bira üretimi için üç varil 
suya ihtiyaç duyduğu varsayımıyla 1/3 bira ve 2/3 atık su üretimi için 4500 m3/gün’lük musluk suyunu 
tedarik eden bir bira fabrikasının su dengesini düşünün. 4500 m3/gün’lük şehir suyu kullanımı ile 3000 
m3/gün atık su deşarjı meydana gelecektir. Atıksu, bir UF/TO kombinasyonu ile % 70 oranında geri 
kazanılarak, 2100 m3/gün’lük su geri kazanımı mümkün olabilir. Giriş su ihtiyacı, 4500 m3/gün’den 2400 
m3/gün’e düşer. Öte yandan, arıtılmış atıksuyun geri kazanılmasıyla, deşarj edilen atıksu debisi 3000 m3/
gün’den yaklaşık 900 m3/gün’e düşecektir. CAPEX (yatırım giderleri) ve OPEX (işletme giderleri) dikkate 
alındığında, su ve su deşarj maliyetlerine bağlı olarak, su geri kazanım teknolojisi yatırımları birkaç yıl 
içinde geri kazanılabilmektedir. Her ne kadar teknik olarak uygulanabilir ve ekonomik olarak faydalı 
olsa da öncelikli olarak suyun yeniden kullanımına yönelik psikolojik engel ele alınmalıdır. Tüketiciler, 
yiyecek ve içecek üretim sürecinde geri kazanılmış atıksuları bir kaynak olarak kabul etmek zorundadırlar. 
Su kıtlığı, aslında yiyecek ve içecek endüstrisinde iş yapmak için gerçek bir tehdit olsa da üretim 
prosesinin su ayak izini sınırlamak ve daha verimli işletmesini sağlamak için çeşitli su koruma önlemleri 
uygulanabilir. Atıksu geri kazanım prosesleri hem giriş suyu hem de deşarj suyu miktarlarını etkiler. Su 
alımında, üretim sürecinde ve atıksu deşarjında Anahtar Performans Göstergelerini (KPI) pekiştirmek 
için bütüncül bir yaklaşım geliştirmek, hem huzur hem de kar marjlarında fayda sağlayacaktır.

Kaynak: https://www.waterleau.com/en/news-events/news/managing-water-scarcity-in-food-beverage-production

NÜTRİENT GERİ KAZANIMINDA MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ: HAYVAN GÜBRESİ 
İÇİN EN İYİ UYGULAMALAR VE MEMBRAN TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ 

Hayvan gübresi ekinler için gerekli olan besin maddeleri ve organik madde açısından zengin olup,  
tarımda verimi arttırmak için kullanılsa da, yanlış bir şekilde uygulandığında önemli bir çevre kirliliği 
kaynağı olabilir. Çoğu durumda, hayvansal üretim tesisleri tarımsal alanlara uzak olduğundan atıkların 
bertarafı önem kazanmaktadır. Waste to World 2017 sempozyumunda sunulan çalışmada hidrofobik, 
gaz geçirgen, genleştirilmiş politetrafloroetilen (ePTFE) membran ile sülfürik asit çözeltisinde domuz 
atık suyundan amonyak elde etmek için pilot ölçekli bir sistemin tasarlanması ve test edilmesi 
gerçekleştirilmiştir. Test sistemindeki membran modülleri, 19 adet membrandan oluşmaktadır. İlk 
olarak küçük bir hava akımının atık sudan CO

2
’yi sıyırdığı ve pH’ı yükselttiği, dengeyi NH

3
’e kaydırarak ve 

zenginleştirdiği bir CO
2
 sıyırma kolonundan geçmektedir. Taze toplanan çökelmiş atıksu ve anaerobik 

çürütme atık suları toplanan amonyak kütlesini, geri kazanım çözeltisinin düşük pH’sının nasıl 
sağlanabileceğini ve atmosfere giden potansiyel amonyak kayıplarını belirlemek üzere test edilmiştir. 
Sonuçlara göre verimi % 33’lerden % 77’lere çıkan amonyak elde edilmiştir.

Kaynak : https://articles.extension.org/pages/74397/nutrient-recovery-membrane-technology:-best-applications-and-role-in-conservation
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İNGİLTERE’DE SU ŞEBEKELERİNDE YAPAY ZEKA KULLANILMAYA BAŞLANDI 
İngiltere’de su hizmetleri sağlayıcısı bir şirket, İngiltere’nin kuzey batısındaki su şebekesinde büyük öl-
çekli yapay zeka (AI) kullanmak için anlaşma gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında yapay zeka üreticisi 
firma fikirlerini geliştirebimek ve teknolojilerini İngiltere ve Avrupa’nın su pazarlarına uyacak şekilde 
tasarlamak için su firmasının verilerine, sistemlerine ve uzman bilgisine ulaşma hakkı kazandı. 

Şu şebekesi baş işletme sorumlusu Steve Fraser şunları söyledi: “Su şebekeleri karmaşık sistemlerdir 
ve bunun gibi teknolojiler sistem düşüncesine yönelmemizde önemli bir rol oynayacak, büyük verileri 
daha iyi anlamamızı ve daha iyi kullanmamızı sağlayacak. Müşterilerin değer ve güvenilirlik konusundaki 
beklentilerini karşılamak istiyorsak, su şirketlerinin bu şekilde düşünmeye başlaması ve yeni teknolojiyi 
kullanması gerekecek. Pilot program, işletim maliyetlerimizin azaltılmasına yardımcı olacak verimlilik 
ve enerji tasarrufu için büyük bir potansiyeli açıkça gösterdi. Müşteri faturalarını 2020’den itibaren reel 
olarak % 10.5 azaltmayı hedeflediğimiz için bu, önümüzdeki yıllarda hayati önem taşıyacak. ”

Kullanılacak olan yapay zeka platform; hava, su talebi, pompa performansı ve elektrik fiyatları gibi 
çeşitli faktörler üzerinde etkili kararlar vermenin yanı sıra, pompaları verimli  bir şekilde çalıştırmak, 
patlamış boruları tespit etmek ve renkli su riskini en aza indirmek için çeşitli faktörler hakkında analiz 
yapabilmektedir. Manchester Oldham’daki gerçekleştirilen 12 haftalık deney sonunda, yapay zeka 
% 22’lik enerji tasarrufu yaptı. Şu şebekesi sağlayıcısı firma, yapay zekayı gelecek yıl sonuna kadar 
İngiltere’nin tüm Kuzey Batı bölgesindeki aşamalara yerleştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak : https://www.water-technology.net/news/united-utilities-ai/

ATIKSU ARITIMI İÇİN ÇEVRE DOSTU, DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ÇÖZÜM GELİŞTİRİLDİ
Araştırmacılar, tarımsal ve endüstriyel atıklardan elde edilen sürdürülebilir bir atıksu arıtma sistemi 
geliştirdi.

Birleşmiş Milletler dünya nüfusunun üçte ikisinin 2025 yılına kadar su stresi altında olacağını tahmin 
etmektedir. Bir bölgenin mevcut su kaynaklarının miktarı ve kalitesi üzerindeki bu baskı, modern yaşamı 
birçok yönden olumsuz etkileyebilir. Otomotiv ve tekstil sektörü gibi çok fazla su kullanılan alanlar buna 
örnek olabilir. Ayrıca su sıkıntısı hastalık oranlarının artmasına, yiyecek ve enerji sıkıntısına yol açabilir.

Bu stresi azaltmanın bir yolu, atıksuyun yeniden kullanılmasıdır. Bu fikre dayanarak, sürdürülebilir ve 
düşük maliyetli bir atık su arıtma sistemi oluşturmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından onaylanan 
REMEB projesi kapsamında geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş seramik membranları 
kullanan yeni bir membran biyoreaktörü (MBR) geliştirilmiştir. Geleneksel seramik membranların 
dezavantajı alümina, zirkonya ve titanya oksit gibi pahalı malzemelerden üretilmesi sebebiyle maliyetli 
oluşlarıdır. Polimerik membranlar ise az maliyetli olmaları sebebiyle daha çok tercih edilen alternatiftir 
fakat onlar da ekstrem koşullara daha az ayak uydurabilir ve yaşam döngüleri seramik membranlara 
göre daha kısadır. REMEB projesinde problem geri dönüştürülmüş seramik membranlar kullanılarak 
çözülmüştür. Proje kapsamında üretilen membranların ticari seramik membranlar ile benzer su kalitesi 
verdiği görülmüştür. Membranlar, seramik, mermer endüstrilerinden ve zeytinyağı üretiminden çıkan 
atıklardan elde edilmiştir. Ve maliyet açısından fiyatları oldukça aşağılara çekmiştir. Ayrıca, çöp atık 
hacimlerini azaltmaya yardımcı olarak döngüsel ekonomiyi de teşvik etmektedir. 
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Şekil: REMEB projesi kapsamında geri dönüştüürlmüş malzemeler kullanılarak üretilen seramik memb-
ranlarının üretim şematiği (Kaynak: http://remeb-h2020.com/membrane-manufacturing-process/)

Kaynak : https://phys.org/news/2018-11-eco-friendly-low-cost-solution-wastewater-treatment.html

UT AUSTIN, ORTAMDAKİ GÜNEŞ IŞIĞI İLE SUYU TUZSUZLAŞTIRAN HİDROJELLER 
GELİŞTİRİYOR

ABD’nin Teksas Eyaletinde Teksas Austin Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ortamdaki güneş enerjisini 
kullanarak suyu tuzdan arındırabilen jel-polimer hibrit karışımı malzeme içeren bir teknoloji geliştirdi. 
Cockrell Mühendislik Fakültesi’nde malzeme bilimi ve makine mühendisliği profesörü olan Guihua 
Yu liderliğindeki araştırma ekibi, hidrofilik ve yarı iletken özellikte jel-polimer kullanmaktadır. Bu yeni 
hidrojeller deniz suyundan veya kirli sulardan temiz su üretilmesini sağlamaktadır. Ekip sudaki tuzu 
arıtmak için gerekli buharlaşmayı sağlayan ve güneş enerji ile çalışan hidrojel bazlı güneş buhar 
jeneratörü geliştirdi. Kullanılan nano yapılı jeller, ortam güneş ışığı seviyelerinde çalışabilir ve buharlaşan 
su hacmini artırabilir özellikte olup varolan alternatiflerine göre daha ucuzdur. Profesör Yu açıklamasına 
göre “Yaptığımız testler sistemin arıtım performansının ev ihtiyaçlarını ve afet bölgelerindeki acil su 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olduğumuzu gösterdi. Daha da iyisi, hidrojeller çoğu mevcut 
arıtma sistemlerindeki çekirdek bileşenlerle uyumlu. Böylece halihazırda kullanımda olan sistemlerin 
tamamen elden geçirilmesi ihtiyacını ortadan kaldıracaktır” dedi.

Kaynak : https://www.desalination.biz/news/2/UT-Austin-develops-hydrogels-that-desalt-water-with-ambient-sunlight/8985/
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PROSES ENDÜSTRİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YOLUNDA AKILLI MEMBRANLAR 
ÜRETİLDİ

Yağ endüstrisinde özel bir şirkette proses mühendisi olarak görev alan Erik Schweitzer, “Yağlarımızın 
üretiminde termal prosesleri kullanıyoruz. Belçika’nın bağımsız araştırma merkezi VITO tarafından 
gerçekleştirilen akıllı membranlar sayesinde artık enerji ve işletme maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf 
sağlayabiliyoruz. Bu yeni teknolojiyi kullanarak fabrika veya tesislerimizi genişletmek zorunda kalmadan 
daha fazlasını da üretebiliriz. Karbon dioksit tasarruflarının kayda değer olmasını bekliyoruz: Bir fabrika 
için 100 haneye eşdeğer bir yılda 650 ton CO

2
 azaltımı gerçekleştirebildik. Böylece fabrikamız öncekinden 

% 50 daha az CO
2
 salınımı gerçekleştirdi. Toplam üretimimizde % 15’lik bir indirimden bahsediyoruz” 

demektedir. VITO tarafından geliştirilen akıllı membran asetonu yağlardan ayırabilmektedir. Croklaan 
üretim prosesinde sert ve yumuşak kısımları yağdan ayırmak için aseton gereklidir. Ancak son üründe 
hiçbir aseton kalmamalıdır. Ayrıca, çözücü geri kazanımı ekonomik açıdan bir zorunluluktur. Şu anda 
neredeyse asetonun tamamına yakını verimli fakat çok enerji harcayan bir damıtma işlemi ile geri 
kazanılmaktadır. Öncesinde membranların aseton tarafından birkaç saat içerisinde işlevini yitireceğini 
düşünerek alternatif olarak görülmemişti, ama bu risk geliştirilen seramik membranlar ile ortadan 
kalkmıştır. Geliştirilen membranla tüketime uygun saf bir yağ üretmek mümkündür. Ayrıca aseton 
geri kazanılmıştır ve daha önce olduğu gibi proseste neredeyse tamamı yeniden kullanılabilmektedir. 
Üretim maliyetlerinin de polimerik membranlarla kıyaslanabilir olması umut verici bir gelişmedir. 
Yapılan çalışma geçen sene iklim inovasyonu başlığı altında Avrupa’nın en büyük özel sektör-devlet 
işbirliği organizasyon tarafından gerçekleştirilen “ClimateLaunchpad” yarışmasında finale kalmıştır. 

Kaynak : https://vito.be/en/news/smart-membranes-saving-energy-process-industry

İPEK BAZLI FİLTRASYON MALZEMESİ GELİŞTİRİLDİ
Çinliler ipeği keşfettiklerinde, kalitesinin ve özelliklerinin çok özel olduğunu düşünmüş ve yalnızca 
imparator, akrabaları ve hanedanlarının kıyafetleri için kullanmıştır. İki bin yıldan fazla bir süredir, ipek 
üretim mekanizmaları gizlilikle korunan bir sır olmuştur. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Tufts 
Üniversitesi’nden inşaat, biyomedikal, bilgisayar mühendisliği ve malzeme bilimlerinden bir grup 
araştırmacı ipeğin ekstrakte edilip nanoiplikçik yapı elde edildiğinde membran olarak üretilebilir 
olduğunu keşfetti. Araştırmacıların yeni ipek bazlı filtreleme tekniği, Nano Letters dergisinde “Ultrathin 
Free-Standing Bombyx mori Silk Nanofibril Membranes” adlı makalede kısa süre önce anlatılmış 
ve yayınlanmıştır. Çalışmada doğal ipeğin kilit bir nanoyapı taşı olan ipek nano iplikçiklerinin (SNF), 
konvansiyonel ticari ürünlere kıyasla daha etkili, ucuz ve çevreci olan yeni doğal filtrelere nasıl 
dönüşebileceğini ortaya koymaktadır. 

Araştırmacılardan biri olan Ling, “Dökme ipek fibroin membranları iyi bir seçenek değildir, çünkü 
gözenekli bir yapıya sahip değildir ve ön işleme tabi tutulmamışlarsa suda çözülür. Saf proteinden 
yapılan doğal ipek lifleri, inanılmaz hafiflikleri, dayanıklılıkları ve mukavemetleri ile bilinir. Yenilikçi 
membranların zarif yapılarını ve üstün fiziksel özelliklerini korumalarına yardımcı olan da ipek 
nanoiplikçilerin özel yapılarıdır” demiştir.

Nanoiplikçikleri hazırlamak kullanılan yöntem 4 aşamalıdır. İlk iki aşama, ipek nanofibrillerinin ipek 
liflerinden toz haline getirilmesi, yıkanması, kurutulması ve sabit bir sıcaklıkta inkübe edilmesi; suya 
yerleştirmeden ve çözülmemiş ipeklerin uzaklaştırılması için karıştırılmadan veya çalkalanmadan 
kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Üçüncü adımda, birkaç ay boyunca sabit kalan ipek nanofibrillerini 
çıkarmak için ultrasonik dalgalar kullanılmasını içermektedir. Son adımda ise ipek nanofibrilleri 
vakumlu bir süzme işlemi kullanılarak ultra ince zar şeklinde birleştirilmektedir. Bu üretim sayesinde 
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membranlarda üstün özellikte su geçirgenliği, 40-1500 nm arasında gözenek boyutu ve geniş spektrumlu 
ayırma performansı elde edilmiştir. Ortalama ticari bir membran 1.20 ABD doları civarında maliyete 
sahipken, üretilen ipek nanofibril membranı sadece 0.05-0.51 ABD Doları civarında maliyeti olup ticari 
membranlara göre çok daha ucuzdur. Ayrıca ipekten üretilen bu membranlar biyo-bozunurdur ve 
çevrede kalıcı bir etki bırakmaz.

Araştırmacılardan biri olan Jin “Üretilen membranlardan elde edilen akının bazı ticari membranların 
çoğundan daha hızlı olduğu, hatta bazı durumlarda 1000 kattan daha fazla olduğu gerçeği bizi şaşırttı” 
diyor. Diğer bulgular ise membranların olağanüstü esnekliği, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilir oluşu 
olarak sıralanabilir. Örneğin, membranlar destek tabakaya yapışmadan çıkarılabilir, homojendir, yüzeyde 
yapısal renk ile saydam görünür, zarar görmeden kesilebilir, bükülebilir ve muhtemelen en önemlisi, 
suda çözünmeden kalabilir. İpek nanofibrilleri, nötr pH’da negatif olarak yüklendiğinden, daha pozitif 
yüklü moleküller, elektrostatik etkileşimler yoluyla membranlar tarafından alınabilir.

Brown Üniversitesi Kimya Bölümü’nden Profesör Kristie J. Koski, “Bu doğal ipek böceği zarları, mevcut 
sentetik teknolojilerle aynı düzeyde ayırma verimliliğine sahip. Toksik olmayan, esnek ve ayarlanabilir 
bir membran olarak, özellikle sentetik alternatiflerin biyolojik sistemler gibi bir seçenek olmadığı 
uygulamalarda saflaştırma ve geri dönüşüm için büyük potansiyele sahip” demektedir.

Kaynak: http://news.mit.edu/2016/silk-based-filtration-material-breaks-barriers-0623
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TUZLU SU ARITMA TESİSLERİNİN ARTAN TUZLU SU GERİ KAZANIMI İÇİN YENİ BİR 
DESALİNASYON SİSTEMİ PİYASAYA SUNULDU

Tuzlu su ters osmoz desalinasyon Tesislerinde MAXH
2
O desalinasyon sisteminin uygulaması, % 98’e 

kadar tuzlu su geri kazanımı sağlamaktadır. Desalinasyon ve su arıtma çözümlerinde söz sahibi olan 
teknoloji üreticilerinden birisi, tuzlu su desalinasyon teknolojisi olan MAXH

2
O’yu piyasaya sürdüğünü 

açıkladı. Tuzlu su arıtma tesislerinin tuzlu su geri kazanımını arttırmak için MAXH
2
O teknolojisi entegre 

bir tuz çökeltme ünitesine sahip tescilli bir ters osmoz (TO) sistemi içerir. MAXH
2
O sistemi ayrıca, ilave 

kimyasallar kullanmadan, az miktarda çözünen tuzlardan ölçeklendirme, organik ve biyolojik kirlenme 
vb. gibi diğer zorluklarla da başa çıkabilmektedir. BWRO tesislerinin geri kazanımını arttırmak ve 
desalinasyon tesislerinden gelen tutulan tuzlu su miktarını azaltmak, tuzlu suların çevresel etkilerini 
azaltırken, küresel su taleplerini karşılamaya yardımcı olur. Teknoloji, su geri kazanımını arttırmakta 
ve madencilik tesisleri, elektrik santralleri ve soğutma kuleleri gibi hem belediye hem de endüstriyel 
uygulamalara fayda sağlamaktadır. Hem mevcut hem de yeni BWRO desalinasyon tesislerinde kullanılan 
MAXH

2
O pilot sistemleri, tuzlu su geri kazanımında % 98’e varan oranda artış olduğunu göstermiştir.

Günümüzde, Kalsiyum Karbonat, Silika ve Kalsiyum Sülfat gibi az miktarda çözünür tuzların varlığı, kireç 
oluşum riskinden dolayı BWRO’nun verimini düşürmektedir. Su kimyasının neden olduğu sınırlamanın 
bir sonucu olarak, BWRO tesisinin geri kazanımı tipik olarak yaklaşık % 80 ile sınırlıdır. MAXH

2
O teknolojisi, 

entegre tuz çökeltme ünitesi ile birlikte yarı kesikli TO sistemi kullanır. Yarı kesikli bir proses kullanılarak, 
MAXH

2
O içindeki membranlardan geçen akış artar, bu da TO membranı boşluk oluşturucuları içerisinde 

yüksek çapraz akış hızlarına neden olur. Böylece konsantrasyon polarizasyonunun etkisini ve tıkanma 
oluşum riskini azaltılmış olur. Her bir döngüde TO membranları tarafından tutulan tuzlu su, az miktarda 
çözünen tuzları sistemden yavaşça ayıran, geri kazanımın maksimize edilmesini sağlayan akışkan yatak 
kristalleştiriciden geçer. Bu yaklaşım, MAXH

2
O tuzsuzlaştırıcısının tuzlu su tasfiyesinde % 90’a varan 

azalma ve orijinal besleme akışının % 98’inine kadar geri kazanılmasını sağlar.

Firmanın teknoloji üretim grubu başkanı Tomer Efrat, “BWRO sistemleri için yüksek geri kazanıma 
ulaşmak, çoğu zaman bir projenin ekonomik olarak uygulanabilir olup olmayacağını belirleyen bir 
zorluktu. MAXH

2
O teknolojisi bugün sanayide bilinen geri kazanım limitlerini yıkarken, hem yeni tesisler 

hem de mevcut tesislerin güçlendirilmesi için daha birçok fırsat sunuyor” demiştir.
Kaynak:  https://www.ide-tech.com/maxh2o
https://www.wateronline.com/hub/bucket/latest-membrane-technology-news

BİYO BAZLI KİMYASALLARIN ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKTE SAFLAŞTIRILMASI 
MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK YAPILMAKTADIR

Fermantasyon suyunun filtrasyonu ve saflaştırılması için çok uluslu bir şirket seramik membranlar 
kullanmakta ve ardından sürekli bir iyon değişimi prosesi ile % 99’dan fazla bir geri kazanım oranı 
ile saflaştırılmış bir ürün elde etmektedir. Kromatografi prosesinde olduğu gibi, kesikli prosesi 
sürekli prosese dönüştürerek, kurulu kapasitenin daha ekonomik kimyasal ve su tüketimi ile daha iyi 
kullanılmasıyla işletme maliyetlerini düşürmeyi sağlamaktadır.

Flaman araştırma ve teknoloji kuruluşu olan Belçikalı VITO, solventsiz enzimatik organik ester üretimi 
sırasında çıkan suyu uzaklaştırmak için hidrofilik pervaporasyon membranları kullanmaktadır. Bu 
teknolojide, az miktarda bileşeni sıvı karışımdan ayırmak için membran kullanılır. Zarar vermeyen bir 
prosestir ve bu nedenle zor şartlara dayanamayan karışımların ayrılması için çok etkilidir. 

Kaynak : https://www.biobasedpress.eu/2016/12/purification-bio-based-chemicals-industrial-scale/
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NEGEV BEN-GURION ÜNİVERSİTESİ (BGU) ARAŞTIRMACILARI İÇME SUYUNDAN 
VİRÜS GİDEREN MEMBRANLAR GELİŞTİRDİ

Negev Ben-Gurion Üniversitesi (BGU) ve Urbana-Champaign’deki Illinois Üniversitesi’nden (UIUC) bir 
grup araştırmacı, su kıtlığı olan şehirlerde içme suyu problemine yönelik arıtılmış belediye atık suyundan 
virüs temizleme işlemini önemli ölçüde iyileştiren yeni bir ultrafiltrasyon membranı geliştirdi.

Mevcut membran filtrasyon yöntemleri, klor gibi kimyasallar kullanmadan patojenik virüsleri yeterli 
şekilde gidermek için yoğun enerji gerektirir; bu da suyu dezenfeksiyon yan ürünleri ile kirletebilir. UIUC 
ve BGU’daki araştırmacılar, Water Research dergisinde yayınlanmış olan “Aşılı zwitteriyonik polimer 
hidrojeller ile modifiye edilmiş ultrafiltrasyon membranları kullanılarak virüsün uzaklaştırılmasının 
geliştirilmesi” konulu çalışmalarında virüs patojeninin giderilmesine yönelik yeni yaklaşım üzerine 
işbirliği yapmıştır.

Araştırmada, BGU Zuckerberg Su Araştırma Enstitüsü’nün Desalinasyon ve Su Arıtma Bölümünden 
(DWT) Prof. Moshe Herzberg  “Zwitteriyonik polimer hidrojel, virüslerin membrana yaklaşmalarını ve 
geçmelerini engeller. Bu hem pozitif hem de negatif yükler içerir ve değiştirilmiş filtre yüzeyindeki virüs 
birikimini zayıflatarak verimliliği artırır. Sonuç, insan norovirüsü ve adenovirüsü dahil olmak üzere su 
kaynaklı virüslerin giderim oranını arttırmaktadır” demiştir.

UIUC, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Thanh H. Nguyen “Virüsü uzaklaştırmayı daha kapsamlı 
hale getirmek için ticarileştirilmiş membranlarda basit bir aşı polimerizasyonu kullanılması, içme 
suyunun tekrar kullanımı sırasında patojenlerin filtrasyonunun kontrol edilmesi için umut verici bir 
gelişmedir” demiştir. 

Kaynak: http://in.bgu.ac.il/en/Pages/news/water_membranes.aspx

YAZDIRILABİLİR 3D MATERYALLER HAVADAKİ VE SUDAKİ KİRLETİCİLERİ 
GİDEREBİLİR

Her yıl alıcı ortama bırakılan boyar madde, toksik maddeler vb. gibi kirleticiler için aktif karbonla 
adsorpsiyon yapmak oldukça yaygın bir yöntemdir. Bununla birlikte aktif karbon, üretmek ve rejenere 
etmek için pahalı bir doğal kaynaktır. Maliyeti, kullanım ömrü sonunda imha edilmesi vb. gibi konular 
nedeniyle kullanımı genellikle sınırlıdır. Aktif karbona alternatif daha düşük maliyetli 3B’lu malzemeler 
İtalyan araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, “Silika Dumanından Elde Edilen 
ve Sürdürülebilir Kirleticilerin Azaltılması için Aljinat İçeren Gözenekli Hibrit Bir Malzeme” adlı bir 
makalede yayınlanmıştır. Araştırmacılar, doğada bol miktarda bulunan, deniz yosunu ve alglerden 
ekstrakte edilen bir polisakkarit olan sodyum aljinat ile mürekkep püskürtmeli biyo-boyama için 
yaygın olarak kullanılan jelleştirici ajanı (silika dumanlı, yüksek hacimli ferrosilikon veya silikon metal 
alaşımlı işlemden geçirilmiş yan ürün) biraraya getirmiştir. Malzemeyi birleştirmek için kabartma tozu 
kullanılmıştır. Daha sonra model kirletici olarak metilen mavisi boya kullanarak atıksu kirliliği üzerindeki 
etkisini test edilmiştir. Malzeme, % 94 verimle yüksek konsantrasyondaki boyayı gidermiştir. Aktif 
karbon ile karşılaştırıldığında, bu hibrit adsorbanın üretimi için daha az enerji harcanmakta ve daha 
düşük bir karbon ayak izi oluşturmaktadır. Aynı zamanda, dizel egzoz dumanından kaynaklanan partikül 
maddenin tutulması için de başarılı sonuçlar vermiştir.
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Yeni gözenekli malzeme, önce (a) ve dizel bir aracın egzoz dumanına maruz kalmasından 15 dakika 
sonra (b).

Doğrudan köpürtme ile elde edilen yeni gözenekli hibrit malzeme: işlenmemiş örnek (a), 400°C’de ısıl 
işlem uygulanmış örnek (b), ekstrüzyon (c), 3D baskı (d), sprey (e) veya fırça ile uygulanan (f ).

Kaynak : https://3dprint.com/208968/3d-printable-material-pollutants/
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SIVI-GEÇİŞLİ MEMBRAN SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA VERİMİNİ 
ARTTIRIYOR VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR 

Harvard Üniversitesi Wyss Enstitüsü ve Waterloo Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı sıvı- geçişli 
membran (SGM) adını verdikleri ve ticari membrana kıyasla iki kat daha fazla verimliliği olan, neredeyse 
üç kat iyileştirilmiş antitıkanma özelliklerine sahip ve basınç gereksinimi daha az olan, maliyeti düşük, 
enerji tasarrufu yüksek petrokimya sanayinde kullanılabilecek membranlar geliştirmiştir. 

SGM’ler biyolojik filtrelerdekine benzer gaz ve sıvı geçişine izin verecek şekilde dizayn edilmiştir. Her 
SGM, geçişe izin verecek bir kapı görecek sıvı ile kaplanmıştır. Basınç uygulandığında gözenekler 
içerisindeki sıvı çekilerek gözenekleri açık hale getirmektedir ve belirli sıvıların ya da gazların geçişine 
izin vermektedir. Ayrıca kullanılan sıvının kaygan yüzeyini avantaja çevirip membranın tıkanma 
eğilimini de azaltmaktadır. Araştırmacılar petrol çıkarma işlemleri sırasında oluşan atıksuya benzer 
nanokil içeren bir atıksu ile denemeler yapmış. Bunun için daha önce 30 yıldan fazla süredir uzay 
endüstrisinde sıklıkla kullanılan perflorpolieter bazlı bir membran modifiye edilerek SGM üretilmiştir. 
Modifiye edilmemiş membranlar nanokil tarafından daha çabuk kirlenmekteyken, SGM membranlarda 
kirlenme süresi üç kat daha iyileşmiştir. Buna bağlı olarak membranların geri yıkama süreleri uzamış, 
kimyasal kullanımında azalma görülmüş, geri yıkama pompalarının enerji tüketimi azalmış ve filtrasyon 
oranında artış görülmüştür.

Kaynak : https://www.wateronline.com/doc/filtering-liquids-with-liquids-0001

RICE ÜNİVERSİTESİ’NDE YENİDEN KULLANIM İÇİN SÜPERHİDROFİLİK 
MEMBRANLAR ÜRETİLDİ  

Petrokimya sanayinde petrolün çıkarılması sırasında kullanılan hidrolik suyun içindeki hidrokarbonlar, 
bakteriler ve parçacıkların % 90 oranında arıtımını sağlayabilen yeni bir filtre geliştirildi. Rice 
Üniversitesi’nden Andrew Barton seramik membranlar kullanarak süperhidrofilik membran (temas 
açısı ~ 5°) üretti. Scientific Reports’da yayınlanan çalışmaya göre iyonik olarak yüklü gözenekler 
sayesinde membran gözeneklerinde ince katman halinde su tutulmaktadır ve bu su yağın ve diğer 
hidrokarbonların geçişine engel olmaktadır. Petrol çıkarılması sırasında açılan kuyularda yaklaşık olarak 
19000 m3 kullanılmaktadır ve bu suyun sadece % 10 -15 geri kazanılabilmektedir. Geliştirilen membran 
sayesinde bu suyun yeniden kullanılabilmesi artık daha verimli şekilde mümkün olacaktır. 

Kaynak: https://www.wateronline.com/doc/filter-may-be-a-match-for-fracking-water-0001 
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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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