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İLK
SAYIMIZ

Merhaba Sevgili Okuyucular,

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer TOPACIK Ulusal 
Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK) 
çalışma ekibi tarafından üç ayda bir yayınlanacak MEM-TEK Bülteninin 
ilk sayısıyla karşınızdayız. Bülten MEM-TEK’in resmi web sitesinde 
(http://www.mem-tek.org/tr/) online olarak yer alacak ve aynı zamanda 
mail yolu ile sizlere ulaştırılacaktır. Bültenlerin içeriğinde, membran 
teknolojileri ile ilgili güncel bilgilerin yer alması,  hem üniversitelerden 
hem de özel sektörden kişilerle yapılan özel röportajların yer alması 
planlanmaktadır. 

Bu ilk sayımızda, hem bültenin amacı hem de membran teknolojilerinin 
mevcut durumu ile ilgili genel bilgilerin sizlere aktarılması amacıyla, 
MEM-TEK Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile gerçekleştirilen 
bir röportaj yer almaktadır. Bu sayıda ve diğer sayılarımızda, özel bir 
konu ele alınacak, bu konuya ait detaylı ve kapsamlı bilgiler sizlere 
ulaştırılacaktır. İlk sayımızda ülkemizde son yıllarda önem kazanan 
ve pratikte membranın verimli kullanımının artmasını sağlayan 
“Membran Otopsisi” konusu belirlenmiş ve geniş bir bilgilendirme 
yazısına yer verilmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler ve OPET Akaryakıt Ltd.
Şti.’nin Marmara Terminali Depolama Sahası Müdürü Yaşar Acaroğlu 
ile gerçekleştirilmiş röportajlar ile üniversite-sanayi işbirliği açısından 
membran teknolojisinin ülkemizdeki mevcut durumu özetlenmeye 
çalışılmıştır. Haberlerin yer aldığı sayfalarımızda MEM-TEK’ten 
ve Dünya’dan membran teknolojisi ile ilgili güncel haberler ve yakın 
zamanda gerçekleştirilmesi planlanan ulusal ve uluslararası konferans, 
çalıştay ve toplantılara dair bilgilere yer verilmiştir. 

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 Bülten vesilesi ile ilk sayıda emeği geçen hocalarımıza, 
özel sektör temsilcilerine 
ve çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliyor, bundan 
sonra da emekleri geçecek olan 
herkese şimdiden şükranlarımızı 
sunuyoruz.
 
Saygılarımızla,
MEM-TEK BÜLTENİ 
Yayın Kurulu
Nisan 2016
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MEM-TEK’in üniversitemizin en aktif ve işlevsel 
Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden biri 
olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. MEM-
TEK’in benim açımdan hatırası ve hikayesini şu 
şekilde özetleyebilirim. 2010 yılında Ar-GE’den 
sorumlu rektör yardımcısı iken İsmail Koyuncu 
hocamız bana bu proje için bir yer tahsis edilip 
edilemeyeceğini sormuşlardı. Ben de o zamanlar 
için aktif olarak kullanılmayan Bilim ve Havacılık 
Müzesi binasının bu iş için uygun olacağını 
düşünerek yönetim kuruluna öneri sunmuştum. 
Bu öneri kabul edilerek üç bölümden oluşan 
binanın bir bölümü MEM-TEK’e, bir bölümü Nano 
Teknoloji Araştırma Merkezi’ne ve bir diğer bölümü 
ise havacılık araştırmalarına ayrılmıştı. 2013 yılında 
ise Rektörlüğüm döneminde Merkez Müdürü Prof. 
Dr. İsmail Koyuncu ile yaptığımız istişare sonucu 
laboratuvarın fikir sahiplerinden biri olan merhum 
hocamız Prof. Dr. Dincer Topacık’ın isminin 
laboratuvara verilmesini uygun gördük. Şimdi 
geriye dönüp baktığımda ne kadar doğru bir işe 
girişerek ne kadar doğru bir karar aldığımızı idrak 
ediyorum ve İTÜ adına gurur duyuyorum. 

Medeniyetin en temel taşlarından birisi sudur. 
Günümüz şehirlerinin ve medeniyetlerinin 
sürdürülebilirliği için bu hayat kaynağının yönetimi 
büyük önem arz etmektedir. Su kaynaklarının 
giderek azaldığı, atıksu hacimlerinin tehdit 
edici boyutlara ulaştığı günümüzde membran 
teknolojileri gibi yenilikçi teknolojilerin ön plana 

çıktığını gözlemlemekteyim. Özellikle su stresi 
altında bulunan Ortadoğu ve Arap Yarımadasından 
gelen misafirlerimiz üniversitemizde böyle bir 
araştırma merkezi olmasına büyük ilgi gösteriyorlar. 
Su yönetiminde, su temini ve atıksuların yönetimi 
olmak üzere temel iki başlık bulunmaktadır. En 
önemli alternatif su kaynağı olan denizlerden içme 
suyu elde edilmesinde kullanılan ters osmoz projesi 
ise son derece popüler bir yöntemdir. Atıksuların 
geri kazanılmasını bu kadar popüler ve yapılabilir 
kılan da, yine membran teknolojileridir. Bu 
sebeplerden dolayı MEM-TEK’in üniversitemize, 
ülkemize ve Dünya’ya önemli katkılar sunacak bir 
misyon yüklendiğini düşünüyorum. 

İlk sayısı yayınlanacak olan bu bültenin, konuyla ilgili 
araştırmacılar arasında bir bilgi paylaşım platformu 
oluşturarak önemli bir boşluğu dolduracağı 
kanısındayım. İTÜ’nün yenilikçi ve öncü vizyonu 
ile uyumlu olan ve iş birliği kültürümüze katkıda 
bulunacak olan bu bülten çalışması için başta 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu olmak üzere tüm MEM-
TEK ekibine özellikle teşekkür eder, MEM-TEK 
Bülteni’ne yayın hayatında başarılar dilerim.  

Prof. Dr. Mehmet Karaca
İTÜ Rektörü

BAŞLARKEN...

İ T Ü  R E K T Ö R Ü  P R O F.  D R .  M E H M E T  K A R A C A
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PROF. DR. DİNCER TOPACIK 
HAKKINDA

Prof. Dr. Dincer Topacık, 3 Nisan 1946 yılında 
Niğde’nin Bor ilçesinde doğmuştur. Niğde Lisesini 
tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesinde 1969 yılında lisans ve yüksek 
lisans, 1977’de doktora eğitimini tamamlamıştır. 
1972-1973 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Hidrolik ve Su Yapıları Bölümüne asistan olarak 
girmiştir. 1973 yılında ise İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümünde asistan olarak 
göreve başlamıştır. 1977-1978 yıllarında Amerika’da 
Iowa State University Civil Engineering Bölümünde 
misafir araştırmacı, 1978-1979 yılları arasında ise 
Libya’da Garyounis University Civil Engineering 
Faculty’de misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. 
1981 yılında doçent, 1989’da ise profesör oldu. 
Evli ve üç çocuk babasıdır. Özellikle, su temini 
ve atıksuların uzaklaştırılması, atıksu arıtma 
tesislerinin işletilmesi ve bina atıksuyu ve yağmur 
sularının uzaklaştırılması alanlarında yoğun ve 
çok önemli çalışmaları olmuştur. “Su Temini ve 
Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları”, “Çevre 
Mikrobiyolojisi”, “Arıtma Tesislerinin İşletilmesi” 
ve  “Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı” isimli 
kitaplar yayınlamıştır. Prof. Dr. Topacık, çevre 
mühendisliği mesleği ve eğitimine sayısız eserler 
kazandırmış ve bir çok öğrenci yetiştirmiştir.

1995 yılından sonra membran proseslerin çevre 
mühendisliğindeki uygulamaları üzerinde çalışmış, 
bu alanda uluslararası düzeyde bir çok yayın 

yapmış ve yaptığı yayınlar SCI dergilerinde bir 
çok atıf almıştır. Membran teknolojileri alanında 
bir araştırma merkezinin kurulması en büyük 
hayallerinden birisi idi. Bu konuda çevresindeki 
araştırmacıları sürekli teşvik etmiş ve kurulması 
için çaba sarf etmiştir. 

Ekim 2005 tarihi itibariyle İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi 
Çevre Mühendisliği Bölümündeki görevinden 
emekli olan Prof. Topacık, 24.1.2006 tarihinde vefat 
etmiştir. 

2014 yılında İTÜ Senatosunun onayı ile YÖK’e 
yapılan başvuru onaylanmış, 26 Mayıs 2014 tarihli 
Resmi Gazete’de Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal 
Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma 
Merkezi yönetmeliği yayınlanmış ve Prof. Dr. Dincer 
Topacık hocamızın isminin merkeze verilmesi 
onaylanmıştır.  Her ne kadar kendisi görememiş 
olsa da, hayali olduğu kurumun kurulmuş olması 
ve üretken bir Ar-Ge Merkezine dönüşmüş olması 
en büyük tesellimizdir. Bu vesile ile bu çalışmaların 
fikir babası olan Prof. Dr. Dincer Topacık hocamızı 
rahmetle anıyoruz.

MEMTEK Bülteni Yayın Kurulu

 6



MEM-TEK BÜLTENİ  7

MEM-TEK’İN RESMİ 
AÇILIŞ TÖRENİ

Türkiye’de membran üretmek, modül ve proses 
geliştirmek, membran teknolojileri üzerine çalışan 
araştırmacılara fırsatlar sunmak ve global membran 
bilimine katkılarda bulunmak amacıyla kurulan 
Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi 
(MEM-TEK)’in açılışı resmi bir törenle 22 Mayıs 
2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Törene, başta 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,  
Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Alişan Koyuncu olmak üzere 
farklı üniversitelerden akademisyenler, kamu ve 
özel sektör temsilcileri, yurtdışından araştırmacılar, 
MEM-TEK merkezinde görevli araştırmacılar ve 
öğrenciler katılmıştır. İlk açılış konuşmasını MEM-
TEK Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yapmıştır. 
Koyuncu konuşmasında MEM-TEK’in kurulum 
sürecinden , elde edilen başarılardan ve merkezle 
ilgili konulardan bahsetmiştir. Koyuncu’nun 
konuşmasında, merkezin yerli ve milli teknoloji 
oluşturma yönündeki amacı ve vizyonu ön plana 
çıkmıştır.

Daha sonra kürsüye İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca gelirken, Karaca konuşmasında, MEM-
TEK’in kuruluş sürecindeki hatıralarından bahsedip 
merkezin İTÜ ve ülkemiz için önemine vurgu 
yapmıştır. 2009 senesinde Ar-Ge’den sorumlu rektör 
yardımcısı iken Prof. Dr. İsmail Koyuncu MEM-
TEK projesi için yer istediğini aktaran Karaca, Bilim 
ve Teknoloji Parkı içerisindeki bu alanın MEM-
TEK’e tahsisi için üniversite yönetim kuruluna 
ilk yazıyı yazdığını ve geriye dönüp baktığında bu 
güzel oluşum içerisinde katkısının bulunmasından 
dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Konuşmasını bir 
müjde ile bitiren Karaca, bu araştırma merkezinin 
fikir mimarlarından olan merhum Prof. Dr. Dincer 
Topacık’ın anısına, Sayın Topacık’ın isminin 
araştırma merkezine verileceğini, bunun için gerekli 
talimatları ilettiğini söyledi.

İTÜ Rektörünün ardından kürsüye Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu çıkmıştır. MEM-
TEK gibi bir araştırma merkezinin kurulmasının 
ülkemizin teknolojide kat ettiği yol bakımından 
çok önemli bir göstergesi olduğunu belirten 
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M E M - T E K ’ İ N  R E S M İ  A Ç I L I Ş  T Ö R E N İ

Eroğlu, konu ile ilgili kendi anılarından bahsetti.  
80’li yıllarda ülkemizde doğru dürüst arıtma tesisi 
bulunmadığını, derslerde Stuttgart’ta çektiği arıtma 
tesisi resimlerini gösterdiğini anlatan Eroğlu, İSKİ 
Genel Müdürlüğü döneminde çok önemli projelere 
imza atıldığını, hiç çözülmez denilen İstanbul’un 
su sorununu 2040 yılına kadar yerli mühendislik ve 
yerli müteahhitlerle çözdüklerini belirtti. 

Bu başarılı projelerden sonra Stuttgart’tan yüksek 
lisans öğrencilerinin staj ve teknik gezi için 
İstanbul’daki tesislere gelmek istediği kendisine 
aktarıldığında çok şaşırdığını ve duygulandığını 
belirten Eroğlu bu başarının sırrının  “yabancılar 
yapar biz yapamayız” özgüvensizliği yerine “biz 
istersek ve çalışırsak en iyisini yaparız” özgüvenli 
yaklaşımı olduğunu açıkladı. MEM-TEK ekibine 
de bu özgüvenli yaklaşımı tavsiye eden Eroğlu 
teknolojiyi taklit eden değil teknolojide öncü olunan 
bir araştırma merkezi olunmasını istedi. Eroğlu 
konuşmasında ayrıca sanayiyle işbirliğini ve hızlı bir 
şekilde seri üretime geçilmesini önemle vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından plaketler dağıtıldı 
ve gelen misafirler MEM-TEK’i gruplar halinde 
gezdirilerek misafirlere MEM-TEK hakkında 
bilgiler verildi.

Hazırlayan:Arş.Gör.Serkan Güçlü
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PROF. DR. İSMAİL KOYUNCU
(İTÜ MEM-TEK Merkez Müdürü)

-MEM-TEK’ten biraz bahseder misiniz? Hangi 
ihtiyaçlara istinaden kuruldu ve hangi aşamalardan 
geçildi? 
Öncelikle MEM-TEK Bülteni’ne yayın hayatında 
başarılar diliyorum. MEMTEK’e ismi verilen, 
benim de doktora danışmanı hocam olan merhum 
Prof. Dr. Dincer Topacık, 2000’li yılların başında 
ülkemiz için böyle bir merkezin gerekliliğinden 
bahsediyor ve arıtma teknolojilerinde membran 
teknolojilerinin çok önemli bir geleceğe sahip 
olduğunu belirtiyordu. Dünya bu yönde giderken 
diğer bütün teknolojilerde olduğu gibi bunda da 
trenin kaçırılmasını istemiyordu. Ben de araştırma 
için yurtdışında bulunduğum 2002-2005 yılları 
arasında, böyle bir merkezin ülkemize katacağı 
pozitif katkıyı idrak ettim. 2006 yılında Dönemin 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) araştırma 
merkezi kurulması için açmış olduğu bütçelerden 
ve çağrıdan haberim olunca neden olmasın diyerek 
bu işe giriştim. Öncelikle farklı disiplinlerden 
araştırmacılardan oluşan bir ekip kurduk, başvuru 
dosyamızı hazırladık ve başvurumuzu yaptık. 
Ancak tabii ki ilk seferde kabul olmadı. Yılmadık, 
her defasında başvurumuzu daha geliştirdik ve 4. 
başvurumuzda, yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılının 
Mayıs ayında proje önerimiz kabul edildi. Önce bir 
yer bulmamız lazımdı. İTÜ Rektörlüğü tarafından 
şu anki Bilim ve Teknoloji Parkı içerisindeki alan 
tahsis edildi ve Eylül 2010 ayında inşaat çalışmaları 
başladı. Laboratuvarın inşası 2011 haziran ayında 
bitti. 2012 sonları gibi tüm cihazlarımızın kurulumu 
tamamlandı ve süreç içerisinde yavaş yavaş aktif 
hale gelmeye başladık. MEMTEK’in resmi açılışı, 
2013 yılı Mayıs ayında Orman ve Su İşleri Bakanı 
Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da katılımı ile 

resmi açılış gerçekleştirildi. Ayrıca, 2014 yılında İTÜ 
Senatosunun onayı ile YÖK’e yaptığımız Uygulama 
ve Araştırma Merkezi statüsü onaylandı ve 26 Mayıs 
2014 tarihli Resmi Gazete’de, Prof. Dr. Dincer 
Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yayınlandı. Bu 
vesile ile bu çalışmaların fikir babası olan Prof. Dr. 
Dincer Topacık hocamızı rahmetle anıyorum.

-Bu teknolojinin ülkemiz için önemi ve katkısı derken 
neyi kastediyorsunuz? Biraz açar mısınız? 
Membran teknolojileri ile ilgili literatür ve uygulama 
bilgileri genişledikçe, membranlar giderek daha 
yaygın ve baskın hale gelmektedir. Mesela deniz 
suyunun tuzsuzlaştırılması denildiğinde akla ilk 
olarak ters osmoz membranları geliyor. Atıksu geri 
kazanımı denildiğinde yine akla ilk gelen membran 
sistemleri oluyor. Desalinasyon prosesinde artık 
ters osmoz konvansiyonel bir yöntemdir. Bunlar 
tabii ki bir günde bir yılda olmadı. Dünyada gittikçe 
genişleyen bir literatür ve uygulama tecrübesi 
mevcut yani muazzam bir bilgi havuzu var. Şu an 
gelişme aşamasında olan pek çok proses belki ileride 
konvansiyonel olarak anılacak. Peki bu gelişmekte 
olan sistemler konvansiyonel hale geldiğinde biz 
işin neresinde olacağız. Ne olduğunu anlamaya 
çalışıp müşteri mi olacağız yoksa ne olduğunu bilip 
katkıda bulunup teknolojisini üreten bir ülkemi 
olacağız? Ülkemiz su stresi altında olan bir ülke. 
Hem desalinasyon hem de atıksu geri kazanımı 
teknolojileri ülkemiz için önem arz etmektedir. 
Bununla ilgili bilgi birikimini ülkemizde 
oluşturmalıyız. Ayrıca mevcut araştırma aşamasında 
olan teknolojilerin de ülkemizde uygulanabilirliği 
test edilmeli geleceğe yönelik adımlar atılmalıdır. O 
sistemler yaygınlaştığında biz bu sistemlere yabancı 
kalmamalıyız. Hatta kendi teknolojimizi üretmeliyiz. 
Biz tematik bir araştırma merkezi olarak gelişmekte 
olan, çok büyük ekonomik temele dayanan ve 
ülkemizin de ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz 
bu alan üzerine çalışma gösteriyoruz. Konu olarak 
dağılmadan enerjimizi bu alana yoğunlaştırıyoruz. 

RÖPORTAJ:
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-Bu durumda bu teknoloji açısından MEM-TEK 
önemli bir yerdedir diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?
Daha öncede bahsettiğim gibi ülkemiz su stresi 
altındadır. Kalkınmakta olan ve bu kalkınmayı 
sürdürülebilir kılmak isteyen bir ülkedir. Bu 
bilgi havuzundan, bu teknolojiden neden 
yararlanmayalım? Biz de önceden membran 
teknolojileri çalışıyorduk, farklı üniversitelerden 
farklı hocalarımız hala çalışıyor. Ancak bu işin 
kurumsal bir çatı altında toplanması önemlidir. Bu 
görevi şu an MEM-TEK görüyor. Şu an  bizlerin, 
farklı üniversitelerin, farklı öğretim üyeleri ve 
araştırmacıların katılımıyla MEM-TEK’te membran 
üretimi, modül üretimi ve proses geliştirilmesi 
projesi yürümektedir. Bir şeyin varlığının önemi en 
iyi yokluğu ile anlaşılabilir. MEM-TEK sayesinde 
çok farklı üniversite ve disiplinlerden bir çok 
araştırmacı bir araya gelmiştir. 3 yıl içerisinde 18 
yüksek mühendis ve 1 doktora öğrencisi membran 
konusunda uzman olarak mezun olmuştur. Şu an 
çalışmalarını merkezde yürüten 15 Yüksek lisans 
öğrencisi, 15 doktora öğrencisi vardır. Bunun 
yanında doktora sonrası araştırmacılar da yer 
almaktadır. Bu kısa sürede 8 tane patent başvurusu 
yapılmış ve 20’nin üzerinde uluslararası makale 
yayınlanmıştır. 14 tane proje tamamlanmış ve şu an 
hala 13 proje devam etmektedir. Ülkemizde ilk kez 
MEM-TEK tarafından verilen membran otopsisi 
hizmeti ülkemiz açısından büyük kazançtır. Bu 
liste uzar gider. MEM-TEK’in öneminin bu açıdan 
bakıldığında daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.
-Peki bize biraz laboratuvarlardan ve imkanlardan 
bahsedebilir misiniz?
Laboratuvarı oluştururken membranlar ile ilgili 
bütün ihtiyaçların bir çatı altında olacağı bir 
konsept düşündük. Bu konsept içerisinde Membran 

Üretimi ve Geliştirilmesi”, “Modül Geliştirilmesi”, 
“Proses Geliştirilmesi” “Enstrümental Analiz” 
laboratuvarları ve “Simulasyon Laboratuvarı” olmak 
üzere 5 temel laboratuvar var. Bu 5 laboratuvar 
aynı çatı altında ve birbirleri ile organik ilişki 
içerisindeler. Bu konseptin şöyle bir faydası oluyor. 
Örneğin üretilen bir membran hızlı bir şekilde 
aynı çatı altında karakterize edilip, modül haline 
getirilebiliyor. Oluşturulan modüller proseslerde 
denenebiliyor. Karakterizasyon ve proseslerde 
istenilen sonuç elde edilemiyorsa hızlı bir geri 
dönüş yapılabiliyor. Bu özellik laboratuvara sonuca 
ulaşma yönünden hem hız kazandırmakta hem de 
pek çok farklı projenin ahenk içerisinde yürümesini 
sağlamaktadır.

MEM-TEK dahilinde üç adet “Membran Üretimi 
ve Geliştirilmesi Laboratuvarı” bulunuyor. Bir 
numaralı laboratuvarda, laboratuvar ve pilot ölçekli 
düz plaka membran üretimi gerçekleştirilebilirken, 
iki numaralı laboratuvarda pilot ölçekli hollow fiber 
membran üretimi gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bir 
numaralı laboratuvarda nanofiltrasyon ve ters ozmos 
membranı üretimi için pilot ölçekli ince kompozit 
film kaplama makinası bulunuyor. Üç numaralı 
laboratuvarda ise hem pilot hem de laboratuvar 
ölçekli elektrospinning cihazları mevcuttur. Bu 
laboratuvarda ise nanofiberlerden membran filtre 
üretimi üzerinde çalışılıyor. 

“Modül Geliştirme Laboratuvarı”nda, çapraz akışlı 
hollow fiber membran modülleri, spiral sargılı 
membran modülleri, MBR için vakum prensibiyle 
çalışan hollow fiber modülleri ile düz plaka 
membran modülleri üretilebiliyor. Ayrıca yenilikçi 
modüller üzerinde çalışılabiliyor. 
“Proses Geliştirme Laboratuvarı”nda, üretilen 
membranların ve membran modüllerinin 
performansları test edilebiliyor. Yenilikçi prosesler 
üzerinde çalışılıyor, mevcut proseslerin iyileştirilmesi 
sağlanıyor. Ayrıca farklı sektörlerin atıksularının 
arıtılabilirlik testleri bu laboratuvarda yürütülüyor 
ve uygun arıtma prensipleri geliştiriliyor. 

“Karakterizasyon Laboratuvarı”nda, üretilen 
membranların fiziksel ve kimyasal özellikleri en son 
teknoloji cihazlarla analiz edilebiliyor. Ayrıca su ve 
atıksu karakterizasyonları da bu laboratuvarlarda 
yapılabiliyor. 

“Pilot Ölçekli Sistemler Laboratuvarı”nda pek çok 
membran prosesi pilot ölçekli sistemler halinde 
bulunuyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın katkısı 
ile kurulan “Simülasyon Laboratuvarı”nda ise 
Workstation Bilgisayar, ANSYS Fluent ve CFX 
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Simülasyon programı, Comsol Multiphysics 
programı ve Solidworks programı mevcut. 

-Bu geniş altyapıdan yararlanmak isteyen 
araştırmacılar, öğrenciler, sektör temsilcileri nasıl bir 
yol izlemeli?
Laboratuvar altyapısındaki cihazların listesi web 
sitesinden (www.memtek.org) görülebilir. Bütün 
bu cihazlar hem üniversitelerin hem de kamu ve 
özel sektörün kullanımına açıktır. Ortak proje 
vermek isteyen araştırmacı arkadaşlarımız bizle 
temasa geçebilirler ve beraber proje başvurusunda 
bulunabiliriz. Lisans öğrencileri laboratuvarda 
stajyer olarak çalışabilir. Hatta belirli başarı 
seviyesini yakalamış lisans öğrencileri bursiyer 
olarak da çalışabilir. Yürümekte olan projelerde 
yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacı 
kadroları bulunmakta. Bu kadrolarla ilgilenen 
öğrenciler yine bizlerle iletişime geçebilirler. MEM-
TEK’in kurumsal mail iletişim adresi memtek@itu.
edu.tr’dir. Özellikle özel sektör ile işbirliğine önem 
vermekteyiz.

-Özel sektör demişken bu konuda yatırım yapmak 
isteyen firmalar yok mu? 
Membran üretimi üzerine yatırım yapmak isteyen 
firmalar mevcuttur. Düz plaka MBR membranı, 
nanofiltrasyon membranı, ters osmoz membranı, 
ileri osmoz membranı ve elektroforez membranı 
üretimi için görüşülen ayrı ayrı firmalar mevcuttur. 
Türkiye’de membran pazarı ile ilgili bir profesyonel 
bakış açısıyla detaylı bir Pazar araştırması mevcut 
değildir. Yatırımcıyı en çok korkutan etken budur. 
Yani pazarın nasıl bir büyüklükte ve ne kadar bir 
büyüme hızına sahip olduğunu bilinmemesidir. 
Bu bilinmezlikten dolayı yatırımcılar ilk yatırım 
maliyetlerini geri alabilme konusunda endişe 
duyuyorlar ve bu konuda adım atmaları yavaşlıyor. 
Ancak membran sistemleri yaygınlaştıkça ve 
popülerleştikçe ilgilerini çekmeye başladı ve 
bu korkunun biraz daha geri plana gittiğini 
gözlemliyorum.

-Membran teknolojilerinin geleceği hakkında ne 
düşünüyorsunuz? MEM-TEK’i bu gelecek vizyonuna 
göre nasıl hazırlıyorsunuz?
Mühendislik tasarımında en temel kurallardan 
birisi minimum iş/maliyet ile maksimum fayda 
elde etmektir. Deniz suyu tuzsuzlaştırılmasında, 
distilasyona göre ters osmoz daha çok tercih 
ediliyorsa bunun en temel sebeplerinden birisi hem 
işletme hem de ilk yatırım maliyeti açısından daha 
düşük olmasıdır. Buradan yola çıkarak membran 
teknolojisinin geleceği ile ilgili en önemli faktörün 
maliyet olduğu söylenebilir. Araştırmalarda bu 
yönde şekilleniyor zaten. Ters osmoz prosesinde daha 
düşük enerji gereksinimli membranlar ve sistemler 
geliştirilmeye çalışılıyor. Bunun için yeni kimyasallar 
ve nanopartikül ilaveleri deneniyor. Enerji 
maliyetlerinden dolayı ters osmoza alternatifler 
bulunmaya çalışılıyor. Bu hususta membran 
distilasyonu ve ileri osmoz prosesi son zamanlarda 
oldukça popüler. MBR  membranlarında tıkanmayı 
azaltmak için hem modül hem de membran 
geliştirilmesi üzerine oldukça fazla çalışma var. Pek 
çok endüstri atıksuyunun membran sistemleri ile en 
verimli şekilde arıtılabilmesi için proses çalışmaları 
var. Bir de membran sistemlerinin görünmeyen 
diğer maliyeti konsantre yönetimi var. Konsantre 
yönetimi de son zamanlarda membran sistemlerinin 
yaygınlaşması ile çok önemli hale geldi. Denize 
milyonlarca metreküp normal ekosistemden daha 
tuzlu olan su veriyorsunuz. Bu bölgedeki canlılar 
nasıl etkileniyor? Bu ölçülemeyen bir maliyettir. 
Ancak bu prosesin sürdürülebilirliği açısından 
oldukça önemli bir kalemdir. Toparlamak gerekirse 
bizim projelerimize baktığınızda çalışmalarımızın 
da bu minvalde yönlendiğini göreceksiniz. 
Mevcut ve tamamlanan projelerimiz web sitesinde 
listelenmiştir. Yine 
gelecekte, yenilikçi 
fikirlerle bu eksen 
d o ğ r u l t u s u n d a 
ça l ışmalar ımızı 
yürüteceğiz. Bu 
konuda proje bazlı 
çalışma yapmak 
isteyen herkese 
kapımız açıktır. 

Röportaj: Arş. 
Gör. Serkan Güçlü
Arş. Gör. Mehmet Emin Paşaoğlu
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MEM-TEK KONFERANSLARI

Kamu yararı için çalışan bir araştırma merkezinin 
görevlerinden birisi elde ettiği tecrübe ve bilimsel 
çıktıları topluma sunmaktır. Bunun için bilimsel 
yayın, dergi, konferans, çalıştay ve benzeri pek çok 
yol mevcuttur. Monolog olmaktan ziyade diyalog ve 
karşılıklı etkileşim içerdiği  için konferans, çalıştay 
ve benzeri etkinlikler diğer aktarım yollarına 
göre çok daha etkilidir. Sempozyum ve çalıştaylar 
hem konuyla ilgilenen profesyonelleri bir araya 
toplamakta, hem de bilgi ve imkan paylaşımı için 
platform oluşturmaktadır. Bunun bilincinde olan 
MEM-TEK, belirli zaman aralığı ve imkanlar 
dahilinde bu tarz etkinlikler düzenlemektedir. 

MEM-TEK araştırma ekibi organizatörlüğünde 
düzenlenen en eski ve en gelenekselleşmiş olan 
sempozyum Ulusal Membran Teknolojileri ve 
Uygulamaları sempozyumudur. Ülkemizde 
membran filtre teknolojileri üzerine özelleştirilmiş 
ilk sempozyum olan bu etkinlik daha MEM-TEK’in 
proje olarak başvurusunun yapıldığı dönem olan 
2009 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 2-3 Kasım 
2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum 
ülkemizde bu konuda yapılan araştırma ve 
uygulama sonuçlarının bilimsel seviyede 
tartışıldığı bir organizasyon olmuştur. Ayrıca 
araştırmacılara ve ilgililerine ülkemizdeki membran 
teknolojilerinin çevre mühendisliğindeki teorik ve 
uygulamaya dönük araştırmalar ile uygulamada 
elde edilen deneyimlere ve karşılaşılan problemlerin 
çözümüne yönelik çalışmaların sonuçlarının 
paylaşıldığı bir platform sunmuştur. Bu etkinin 
devam edebilmesi için sempozyumun her iki 
senede bir düzenlenmesine karar verilmiştir ve bu 

sempozyumun ikincisi 2-3 Kasım 2011 tarihleri 
arasında yine İTÜ Ayazağa Kampüsü, Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde  düzenlenmiştir. Sadece 
İstanbul merkezli bir sempozyum olarak kalmayıp 
Anadolu’nun farklı yerlerindeki araştırmacıları 
biraraya getirmesi amacıyla üçüncüsü 26-27 Eylül 
2013 tarihinde Elazığ Fırat Üniversitesinde ve 
dördüncüsü ise 7-8 Ekim 2015 tarihinde Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesinde düzenlenmiştir. 
Sempozyum serisinin beşincisi 2017 yılında Gebze 
Teknik Üniversitesi tarafından organize edilecektir.
Merkezin düzenlediği ikinci en önemli etkinlik 
serisi, “Membrane for the Next Generation” isimli 
uluslararası çalıştaydır. Bu çalıştay TÜBİTAK destekli 
olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Güney Kore’den 
Seul Ulusal Üniversitesi ve Almanya’dan HTW 

Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin ortaklığıyla 
düzenlenen uluslararası “Quorum Quenching 
MBRs” projesi kapsamında düzenlenmeye 
başlanmıştır. Bu uluslararası çalıştayın birincisi ve 
dördüncüsü Güney Kore ‘de, ikincisi ve beşincisi 
Almanya’da ve üçüncü ve altıncı halkası MEM-
TEK bünyesinde olmak üzere İstanbul ve Antalya’da 
2013 ve 2014 yıllarında düzenlenmiştir. Çalıştay 
membran biyoreaktörlerde enerji verimliliği üzerine 
odaklanmış olup, araştırmacılar, akademisyenler, 
profesyoneller, mühendisler ve sektör temsilcileri 
bir araya gelip membran biyoreaktörlerin 
mevcut durumunu konuşup gelecek vizyonunu 
tartışmışlardır. Çoğunlukla evsel atıksuların 
arıtılmasında kullanılan membran biyoreaktörler 
(MBR) ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Bu geleceğin arıtma teknolojisi ile alakalı pek 
çok çalışma yürütülmektedir ancak membranlar 
ile alakalı genel konferanslar içerisinde bu konu 
detaylı konuşulamamaktadır. Bu çalıştay ile sadece 
MBR’lar üzerinde endüstriyel profesyoneller, 
akademik otoriteler ve genç araştırmacılar fikirlerini 
sunup geleceğin membran biyoreaktörlerini 
tartışmışlardır. Ülkemizde ilk defa bu nitelikte bu 

MEM-TEK’DEN HABERLER...

(2009 - 2017)
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Etkinlik Adı Etkinlik Tarihi Düzenlendiği Yer MEM-TEK’in Görevi

 Ulusal Membran Teknolojileri Sempozyumu  2-3 Kasım 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

 IWA Regional Conference and Exhibition on Memb-
rane Technology and Water Reuse  18-22 Ekim 2010 Istanbul Kongre Merkezi  Organizatör

2. Ulusal Membran Teknolojileri Sempozyumu  2-3 Kasım 2011 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

3rd IWA Specialized Conference on Water and Was-
tewater Technologies in Ancient Civilizations 22-24 Mart 2012 İstanbul Organizatör

3. Ulusal Membran Teknolojileri Sempozyumu 26-27 Eylül 2013 Fırat Üniversitesi Organizatör

SEMİNER-MBR for Next Generation III Workshop 17-18 Aralık 2013 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

SEMİNER -“Environmental Applications and Impli-
cations of Nanotechnology: Lessons Learned for Bio-
fouling and Microbial Control”. Semineri veren: Prof. 
Dr. Pedro J. Alvarez.

14 Nisan 2014 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

SEMİNER-“Challenges and promising strategies for 
fabricating and using nanomaterial-enabled memb-
ranes for water treatment”. Semineri veren: Prof. Dr. 
Mark Wiesner

21 Nisan 2014 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

SEMİNER-“Membrane-based Technologies for Virus 
Recovery from Water”. Semineri veren: Doç. Dr. Vo-
lodymyr Tarabara

9 Eylül 2014 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

SEMİNER-MBR for Next Generation VI Workshop 11-12 Eylül 2014 Antalya Harrington Park Hotel Organizatör

SEMİNER-Türkiye-Fransa Arasında Filtrasyon Tek-
nolojileri İş Birliği 11 Şubat 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

SEMİNER-Recent research results on QQ-MBR at Se-
oul National University (SNU)” ve “Synthesis of RO 
membrane incorporating Graphene Oxide“. Semineri 
veren: Prof. Dr. Chung-Hak Lee 

17 Eylül 2015 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

Istanbul Water Expo 3-5 Eylül 2015 Yeşilköy Fuar Merkezi
Sempozyum bölümü 
için bilimsel ve organi-
zasyonel destek

4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları 
Sempozyumu 7-8 Ekim 2015 Isparta Süleyman Demirel Üni-

versitesi Organizatör

MBR for Next Generation  Workshop 2016 10 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi Organizatör

MEM-TEK’DEN HABERLER...

MEM-TEK SEMPOZYUMLAR SERİSİ  2017 YILINDA 
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORTAK ORGANİZASYONU İLE DEVAM EDECEKTİR.

Tablo 1. MEMTEK koordinatörlüğünde gerçekleştirilen konferans ve çalıştaylar

konuyla alakalı bir organizasyon düzenlenmiş olup 
sadece akademik katılım değil büyük ölçüde ticari 
firmalarda katılmıştır. Yine bu etkinin ve sinerjinin  
devam etmesi amacıyla 10 Mayıs 2016 tarihinde 
workshop serisinin  yeni bir halkası “MBR for 
Next Generation 2016” adıyla yeni bir uluslararası 
katılımlı çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. 

Belirli seri halinde düzenlenen bu konferans ve 
çalıştayların yanı sıra, başka etkinliklerde olmuştur. 
2010 senesinde Uluslararası Su Birliği (IWA) 
tarafından desteklenen “IWA Regional Conference 
and Exhibition on Membrane Technology and Water 
Reuse” etkinliği yaklaşık 400 katılımcı ile uluslararası 
bir sempozyum olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu 
sempozum kapsamında fuar alanı da açılmıştır.  2012 
senesinde Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 
yine IWA çatısı altında  “IWA Specialized Conference 
on Water and Wastewater Technologies in Ancient 
Civilizations” etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinlikte 
geçmiş medeniyetlerde su ve atıksu teknolojileri 
tartışılmış ve günümüze olan etkileri irdelenmeye 
çalışılmıştır. 

2015 yılı Şubat ayında Fransa Filtrasyon ve Ayırma 

Teknikleri Enstitüsü (IFTS) ile iş birliği anlaşması 
imzalanmıştır. Hem bu işbirliği ile ilgili bilgilerin 
tanıtılması hem de IFTS’nin faaliyetlerinin 
ülkemizde ilgililere tanıtılması amacıyla bir günlük 
bir seminer düzenlenmiştir. 2015 yılının son etkinliği 
ise Istanbul Water Expo olmuştur. Ülkemizde su 
ve atıksu endüstrisi üzerine düzenlenmiş ilk fuar 
olan bu etkinliğin sempozyum kısmının program 
düzenlemesi ve sempozyum sekreteryası MEM-
TEK tarafından yapılmıştır. 

MEM-TEK’i belirli dönemlerde yabancı 
araştırmacılar da ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri 
sırasında kendilerine seminer imkanı sunularak 
yaptığı çalışmaları ve üniversitelerini tanıtma imkanı 
verilmiştir.  Bu kapsamda en son 2015 Eylül ayında 
Güney Kore Seul Ulusal Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Chung-Hak Lee quorum quenching ve ters osmoz 
konuları üzerine bir seminer gerçekleştirmiştir. 

Bu tarz etkinlikler ile oluşturulan sinerji ve 
araştırma ortamının farkında olan MEM-TEK, 
önümüzdeki yıllarda bu yöndeki çalışmalarını 
aynı hızla sürdürmeye devam edecektir. Aşağıda 
gerçekleştirilen etkinliklerin özeti tablo halinde 
sunulmuştur.
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Membran Otopsisi Nedir?
Membran otopsisi, düşük membran performansının 
incelenmesi üzerine yapılan bir tekniktir. Bu teknik 
membranların tesislerden alınarak uygun koşullarda 
laboratuvarlara nakil edilmesiyle başlamaktadır. 
Değişik analitik testler, membran yüzeyinde biriken 
kirleticileri belirlemek için kullanılmaktadır. 

Standart otopsi, tıkanmış membran elementinin 
problemli tesisten çıkarılarak incelenmesi esasına 
dayanmaktadır. Membran modülü, membran 
yapraklarının ve plastik boşluk oluşturucunun 
(spacer) açılmasıyla incelenmektedir. Eğer bir içi 
boşluklu fiber (Hollow fiber) membran üzerine 
otopsi çalışması yapılacak ise ince fiberler fiberglas 
muhafazadan çıkarılarak analiz edilmektedir. 
Tıkanmaya maruz kalan kısımdaki belirli bir alandan 
alınan membran örneği, kimyasal ve mikrobiyolojik 
analizler yapılmak üzere seri deneylere tabii 
tutulmaktadır. Tablo 1’de yaygın kirleticilerin 
membran performansı üzerine olumsuz etkileri 
verilmiştir. Bu etkiler gözlemlendiğinde ve tesis 
işletilemez hale geldiğinde problemin belirlenmesi 
için otopsi işleminin uygulanması faydalı olacaktır.

Membran otopsi prosedürü için anahtar adımlar 
aşağıda belirtilmiştir:
•	Temsil	edici	modül	veya	modüllerin	seçimi
•	Elementlerin	kesilerek	parçalara	ayrılması
•	Analiz	edilmesi
•	Tanılanması	ve	
•	 Problemin	 giderilmesi	 için	 çözüm	 yolları	
geliştirilmesi ve önerilmesi.

Tablo 1- Yaygın kirleticilerin membran performansı 
üzerine etkileri

Kirletici Tipi Tuz Geçişi Basınç Değişimi Ürün Akısı
Kalsiyum ve inorganik tuzlar % 10-25 artış % 10 -40 artış %10’dan az azalma
Metal oksitler hidroksitler >  2 kat hızlı düşüş >  2 kat hızlı yükselme %20-40 artış
Kolloidler >  2 kat kademeli düşüş >  2 kat kademeli düşüş %50 kademeli azalma
Organik Maddeler Artış ya da azalma Küçük artış %50’den fazla azalma
Bio tıkanma >  2 kat hızlı düşüş >  2 kat hızlı yükselme %50’den fazla artış

Membran Otopsisinin Gerekliliği
Membran otopsisi ile membran sistemlerinin ve 
membranların performans kayıplarına dair bilgiler 
edilebilmektedir. Bu bilgiler ışığında şu faydalar 
elde edilebilir;

•	Membran	 tıkanmasına	 sebep	 olan	 kirleticiler	
belirlenip daha iyi önarıtma uygulanması 
sağlanabilir. Böylece hem membran performansı 
arttırılıp, hem de membranın ömrü uzatılabilir.
•	Membran	 üzerindeki	 baskın	 olan	 kirletici	 tipi	
belirlendikten sonra en uygun kimyasal yıkama 
prosedürü belirlenebilir. 
•	 İşletme	 kaynaklı	 problemler	 ortaya	 çıkarılabilir.	
Böylece operatör hataları minimuma indirilebilir. 
•	Otopsi	 uygulandıktan	 sonra	 ilgili	 şartlara	 daha	
uygun olan bir membran seçilebilir.

Otopsi Prosedürü
İmkanlar dahilinde tesisin her bölümündeki 
membran modüllerinden numune alınmaya 
çalışılmalıdır. Eğer, bu mümkün değilse son 
kademedeki elementten örnek alınmalıdır. 
Tesis kapatılmadan ve modül elementleri 
uzaklaştırılmadan önce; besleme suyu, ürün suyu ve 
reddedilen numune kısmından örnek alınmalıdır. 
Bu kademede membran modüllerine herhangi bir 
koruyucu eklenmemesine dikkat edilmelidir. Aksi 
taktirde mikrobiyolojik testlerin yapılması mümkün 
olamayabilir. 

Membranlar ara bağlantı parçaları ya da fiberglas 
koruyucu kaplamasında herhangi bir zarar olup 
olmadığına dair görsel inceleme yapılmalıdır. 
Membran modülünde bu çeşit bir çatlak membranda 
yüksek basınç kayıplarına neden olabilmektedir. 

Bu kademede membran modülündeki giriş ve 
çıkışlarda organik madde incelenmesi yapılmalıdır. 
Biyotıkanmanın etkisiyle membran modülünün dış 
kısımlarında çamurlu bir görüntü oluşabilmektedir.

Membranlar tesisten söküldükten sonra olabildiğince 
çabuk bir şekilde analize alınmalıdır. Eğer, 
membran modülleri hemen analiz edilemeyecekse 
bir plastik torba içerisinde nemli olarak, soğuk bir 
ortamda depolanmalıdır. Bir sonraki kademe ise 

OTOPSİSİMEMBRAN
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membranların laboratuvar alanına getirilerek 
fiberglas kılıfının kesme aletleriyle açılmasıdır. 
Membran modülleri açıldığında membran 
zarflarının yapıştırıldığı hatlar bir darbe ya da kaçak 
ihtimaline karşı kontrol edilmelidir. 

Görsel incelemede, ağır tıkanma ve kirlilik çıplak 
gözle görülebilmektedir. Ancak az miktardaki 
kirlilik membran yüzeyinde görülemeyebilir. 
Kirlilik tabakasının kurumasına izin verilmemelidir. 
Membran elementinden iki ya da üç farklı yerden 
numune alınmalıdır. Bu noktalar sırasıyla:
•	Tıkanmış	membran	malzemesi
•	Kirlilik	örneği
•	 Plastik	boşluk	oluşturucu	malzeme

Organik ve İnorganik Analizler
Kurutulmuş numunenin nem içeriği ve kimyasal 
bileşimi belirlenmelidir. Standart analiz teknikleri 
kirletici numunelerin organik ve inorganik 
içeriklerini bulmak için kullanılmaktadır.
Bazı yüksek renkliliğe sahip yüzey sularının 
arıtılmasında ortaya çıkan tıkanma durumlarında 
humik asit analizlerinin yapılması gereklidir. 

Mikrobiyolojik Tanılama
Kirletici numuneleri belirli bir alandan sıyrılarak 
bakteri ve fungi sayımı ve tanılaması için 
mikrobiyolojik analize tabi tutulmaktadır. Membran 
yüzeyinde yaygın olarak bulunan bakteriler 
Corynebacterium, Pseudomonas, Arthrobacter, 
Actinomyces, Flavobacterium ve Aeromonas’tır. 

Mikroskobik İnceleme ve Membran Yüzey Analizi
Tıkanmaya maruz kalmış membran yüzeyleri 
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak 
incelenebilmektedir. Bu teknik membran ayırma 
yüzeyindeki çökelmeleri ve biyofilm tabakasını 
resim olarak göstermektedir. Mikroskobik 
analizler genellikle 7500x kat büyütme altında 
görülebilmektedir. 
Rutin kimyasal analizlerle belirlenemeyen ve 
kompleks kirleticiler için bu teknik oldukça yararlı 
bilgiler sağlamaktadır. Membran yüzeyinde küçük 
miktarlardaki türlerin birikiminin belirlenmesi 
amacıyla X-Ray Photoelectron Spektrometresi 
(XPS) kullanılmaktadır. 

Otopsideki Genel Gözlemler ve Membran 
Temizlenebilirlik Analizi
Yukarıda belirtilen analizler sonucunda genel bir 
değerlendirme yapılıp rapor olarak sunulmaktadır. 
Bu genel değerlendirmede temel kirletici ve problem 
belirlenmiş olmaktadır. MEM-TEK’in 2012 yılından 
bu yana gerçekleştirdiği onlarca otopsi analizinde en 
çok karşılaştığı problem silika ve demir kirlenmesi 
olmuştur. Özellikle antiskalant kullanılmaması veya 
yanlış antiskalant seçimi bu problemlere davetiye 
çıkarmaktadır. Karşılaşılan bir diğer önemli problem 
membran yüzeyindeki aktif tabakanın oksitlenip 
özelliğini yitirmesidir. Özellikle suda bulunan 
serbest klor SBMS ile inhibe edilmezse bu durumun 
olması kaçınılmazdır. RO&NF seviyesindeki 
membranlarda ön arıtma yetersizliğine bağlı 
mikrobiyolojik tıkanma vakaları da gelmiş olup 
MF&UF seviyesindeki membranlarda ağırlıkla bu 
mikrobiyolojik tıkanma vakasına rastlanmıştır. 
Otopsilerden çıkan bir diğer dikkate değer sonuçta 
işletme hatalarıdır. Çoğu operatör işletme bilgisi 
yetersizliğinden membranları verimli bir şekilde 
kullanamamaktadır. Özellikle ürün suyu akısının 
her düşüşünde besleme basıncının arttırılması ve 
çok yüksek seviyelere çıkarılması hem kirleticinin 
kalıcı olmasına hem de modülde kırılma ve delinme 
gibi fiziksel hasarlara yol açmaktadır. Membran 
akısı, basıncı, kimyasal yıkama aralıkları prosese 
uygun bir algoritma ile anlık değerlendirilmeli ve 
uygulanmalıdır. 

Membran otopsi işlemi sonrası membran için en 
uygun yıkama prosedürü veya en uygun antiskalant 
üzerine de çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir. 
Özellikle büyük tesislerde antiskalant değişimi ve 
kimyasal yıkama prosedürü denenmesi zor ve fizibıl 
olmayacağından bu çalışmalar lab ve pilot ölçekli 
ortamda gerçekleştirilmektedir. MEM-TEK’te bu 
yönde çalışmalarda yapılmakta olup özel ve kamu 
sektörüne hizmet verilmektedir. 

Hazırlayan: Arş. Gör. Serkan Güçlü-Arş. Gör. Mehmet 
Emin Paşaoğlu 
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Membran üretim teknolojisindeki gelişmeler 
aynı zamanda membran proseslerin, kimya, 
petrokimya, maden işleme, gıda biyoteknoloji, 
eczacılık, elektronik, kağıt vb. bir çok endüstride 
kullanımı arttırmıştır. Membran filtreler birçok 
alanda alternatifsiz su geri kazanım prosesi olarak 
kullanılmalarına rağmen tıkanma hala en büyük 
problemlerin başında gelmektedir.  Membranlardaki 
tıkanma membran permeabilitesini sınırlandırır. 
Diğer bir deyimle, birim  membran basıncına 
karşılık membrandan geçen akının, dolayısıyla 
da, birim membran alanı başına arıtılmış temiz 
su üretiminin azalmasına neden olur. Partiküler 
madde veya mikrobiyal giderim için tasarlanmış 
membranlarda tıkanma materyallerin membran 
yüzeyinde veya membran porlarında birikimi 
sonucu oluşur. Azalmış süzüntü akısının mekanik 
veya kimyasal yöntemlerle tekrar artırılabildiği 
türdeki tıkanmalar ‘geri dönüşümlü’ tıkanmalar 
olarak adlandırılır. Ayrıca, ‘geri dönüşümsüz’ 
tıkanmalarda ise azalan süzüntü akısı tekrar orijinal 
miktarlara yükseltilemez (Kitis ve diğerleri, 2003).  
Tablo 1’de membran filtrelerde meydana gelen 
tıkanma çeşitlerinden bazıları verilmiştir. 

Tablo 1. Membran Tıkanma Türleri

Son yıllarda atıksu arıtımı için kullanılan membran 
biyoreaktörlerde (MBR) membran kirlenmesi 
üzerine yapılan araştırmaların çoğu SMP (Soluble 
Microbial Product, çözünmüş mikrobiyal ürünler) 
ve EPS (Extracellular Polimeric Substances, hücre 
dışı polimerik madde)’nin membranlar için temel 
kirletici kaynakları olduğunu göstermiştir (Chang ve 
diğ., 2002). SMP ve EPS’nin membran kirlenmesine 
olan etkisini azaltmak amacıyla reaktörde işletme 
parametrelerinin (hidrolik kalış süresi, çamur yaşı, 
organik yükleme hızı vb.) değiştirilmesi, membran 
özelliklerinin (hidrofilisite, yüzey pürüzlülüğü, 
yüzey yükü vb.)  değiştirilmesi ve membranların 
çeşitli kimyasal maddelerle (polielektrolitler, 
nanopartiküller, antibiyotikler vb.) muamelesi gibi 
yöntemler araştırılmaktadır.

Membran filtrasyonunun kullanıldığı proseslerde 
kolloidal madde kaynaklı tıkanmalar ön arıtma 
ile engellenebilmektedir. Ancak mikroorganizma 
kaynaklı biyolojik tıkanmaların önüne geçilebilmesi 
için membran yüzeyinin modifiye edilmesi 
gerekmektedir. Bu nedenle membran yüzeyinde 
biyofilm oluşumunu engelemek için kimyasal veya 
fiziksel yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
Biyofilmler üzerine yapılan araştırmalar neticesinde 
bizmutun dimerkaptopropanol ile yapmış olduğu 
şelatın (BisBAL) birçok gram pozitif ve gram negatif 
bakteriler tarafından sentezlenen EPS’nin hem 
polisakkarit hem de protein üretimlerini inhibe 
ettiği kanıtlanmıştır (Domenico ve diğ., 2009). 
 
MEMTEK’de bu konu üzerine 111Y 275 nolu “Su 
ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda 
Biyokirlenmeyi Önleyen Yeni Metotların 
Geliştirilmesi ve Uygulanması” isimli bir TÜBİTAK 
projesi yürütülmüştür. Önerilen bu projede, daha 
önce eczacılık ve tıp alanında pek çok kullanım 
alanı bulunan Bizmut elementinin lipofilik tiyol 
bileşikleri kombinasyonu sonucunda elde edilen 
etkili antibakteriyel özelliğinden faydalanılarak, 
membran biyokirliliğini engellemedeki etkinliğinin 
araştırılması  gerçekleştirilmiştir. Proje sonrası 
elde edilen sonuçlar ile patent çalışması 
gerçekleştirilerek enerji verimliliği yüksek, biyolojik 
tıkanmaya karşı etkili antibakteriyel membran 
üretimi üzerine patent alınmıştır.  Aynı konulu 

ANTİBAKTERİYEL 
MEMBRAN ÜRETİM  PATENTİ
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patent WO2015084279 –A1 no ile uluslararası 
patent literatüründe yayınlanmıştır. İlgili araştırma 
patentinde de belirttiğimiz üzere BisBAL çok düşük 
konsantrasyonlarda dahi antibakteriyel özellik 
göstererek  düşük basınç değerlerinde yüksek akı 
elde edilmesini sağlamıştır. Bu durumu kanıtlamak 
üzere iki ayrı MBR  reaktörün eşit koşullarda işletilen 
membran biyoreaktörlerden, 1 nolu reaktörde 
BisBAL içeren membranlar kullanılırken 2 nolu 
reaktörde standart membran kullanılmıştır.  Şekil 
1’de de gösterildiği üzere  uzun süreli izlemelerde 
BisBAL içeren membranlardan elde edilen süzüntü 
suyu miktarı daha yüksektir. 

Bunun yanı sıra gerçekleştirilen bakteriyolojik 
analizlerde BisBAL içeren membranların 
yüzeyinde herhangi bir bakteri çoğalması 
gözlemlenmemiştir. Belirli süre işletim sonrası 
reaktörlerden çıkarılan membran modülleri 
arasındaki fark  Şekil 2’de görülebilir. BisBAL 
içeren membran yüzeyinde bakterilerin biyofilm 
oluşturabilmesi için ihtiyaç duydukları metabolik 

malzemeleri üretemediklerinden dolayı biyofilm 
oluşturamadıkları görülmüştür. Yine verilen 
elektron mikroskop görüntülerindende görüldüğü 
üzere BisBAL içeren membran yüzeyindeki biyofilm 
tabakası saf membranın yüzeyine göre çok daha 
incedir.

Elde edilen sonuçlara göre piyasada bulunan 
ticari membranlara alternatif olabilecek membran 
özelliklerine sahip  tıkanma direnci oldukça yüksek 
membran üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen 
antibakteriyel membranların kullanımı ile ihtiyaç 
duyulan birim membran alanı azalacağından dolayı 
sistemlerin ilk yatırım maliyetleri başta olmak üzere, 
enerji maliyetleri azalacaktır. Bunun yanı sıra daha 
az tıkanma, beraberinde daha az kimyasal yıkama 
yapmayı sağlayacağından dolayı membran ömürleri 
artırılacaktır. Bu patentin ticarileşmesi ile ülkemize 
katma değeri yüksek bir ürünün kazandırılması 
hedeflenmektedir..

Hazırlayan: Arş. Gör. Türker Türken

Şekil 2. BisBAL İçeren ve İçermeyen Membranların Yüzey Görüntüleri

Reaktör 1 Reaktör 2

Şekil 1. Akı Grafiği
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PROF. DR. BÜLENT KESKİNLER
(GTÜ-Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı)

-Dünyada membran teknolojileri ne yönde gelişiyor? 
Bilindiği gibi 1950 lerin sonlarından bugüne 
kadar geçen sürede başta ters ozmoz olmak üzere 
nanofiltrasyon, ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon 
teknikleri su ve atıksu arıtmında ve farklı uygulama 
alanlarında kullanılmaktadır. Son 40 yıl içinde 
membran teknolojilerindeki hızlı gelişmeler bu 
teknolojileri su ve atıksu arıtımında tercih edilen 
teknolojiler haline getirmiştir. Bununla birlikte 
membran distilasyonu, ileri osmoz, elektrodiyaliz, 
pervaparasyon ve benzeri birçok membran 
teknolojileri hızla gelişmekte ve endüstrilerin 
farklı alanlarında kullanılmaktadır. Membran 
teknolojilerindeki gelişmeleri yeni nesil membran 
üretimi, modül geliştirme ve bunlara bağlı olarak 
teknolojinin uygulama alanları açısında ele 
almak gerekir. Kısaca membran teknolojisindeki 
gelişmeleri spiral sargı RO  ve NF teknolojilerindeki 
gelişmeler ve kapiler UF,MF teknolojisindeki 
gelişmeler penceresinden incelemek daha doğru 
bir yaklaşım olur. Bu gelişmelerden birincisi 
düşük kirlenme eğilimli (LFC) membranların 
geliştirilmesidir. Bir diğer önemli gelişme ise tersinir 
spiral teknolojisinde yaşanan gelişmelerdir. Bunların 
başında da spiral düşük basınçlı tersinir spiral 
membranlar gelmektedir. Bu membranlar klasik 
spiral sargı membranlara göre geri yıkanabilme 
özelliğine sahiptir. Bu özellik uygulamada çok 
önemli avantajlar sunmaktadır. Bir diğer önemli 
gelişme kapiler teknolojilerde yaşanan gelişmelerdir. 
Tüm bu membran ve modül tasarımındaki 
gelişmeler membran teknolojilerinin yatırım ve 
işletme maliyetlerini olumlu yönde etkilediğinden, 
bu teknolojilerin farklı alanlarda uygulanmasını 
cazip hale getirmektedir.

-Türkiye’de membran teknolojilerinin gelişimi ne 
durumdadır? Ülkemiz Dünya ile kıyasla bu gelişimin 
neresinde durmaktadır? 
Türkiye’de membran teknolojileri ile ilgili araştırmalar 
son 10 yıl içinde büyük gelişim göstermesine rağmen 
ülkemizde henüz tam anlamıyla ticari membran ve 
membran modül üretimi yapılmamaktadır. Hali 
hazırda MEM-TEK araştırma merkezinde membran 
ve modül üretimi yapacak bir altyapı bulunmakta 
olup, üretilen membran ve modüller bazı projelerde 
kullanılmaktadır. Özellikle son birkaç yıldır bazı 
yatırımcıların bu merkezle temaslarını biliyorum. 
Bunlar sevindirici gelişmelerdir. Aynı zamanda birkaç 
firmanın TUBİTAK destekli projeler yardımıyla 
membran modül geliştirerek MBR uygulamalarında 
bu modülleri kullandıkları bilinmektedir. Ancak 
tüm bu çabalara rağmen ülkemizde markalaşmış 
bir membran ve membran modülü üreten ticari bir 
firmamız mevcut değildir. Sonuç olarak ülkemizde 
membran teknolojileri daha çok bu teknolojileri 
farklı alanlarda özellikle su ve atıksu arıtımı, su 
geri kazanımı ve proses akımlarında kullanımına 
yönelik gelişme göstermektedir. 

Tüm bu çabalara rağmen Dünya’daki gelişmeler 
dikkate alındığında kat ettiğimiz mesafenin yeterli 
olmadığını söyleyebilirim. Bu açıdan MEM-TEK 
araştırma merkezinin anahtar rol üsleneceği ve bu 
teknolojilerin ülkemizde yaygınlaşması açısından 
önemli bir yeri olacağı kanaatindeyim.

RÖPORTAJ:
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Membran ile ilgili önemli konu başlıkları hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 
Bu kapsamda söylenecek çok şey olduğunu 
düşünüyorum. Örneğin membran üretimi ve 
membran kimyası üzerinde yoğunlaşmış iseniz 
düşük kirlenme eğilimli membran geliştirilmesi, 
süper hidrofob membran üretimi gibi başlıklar 
ön plana çıkacaktır. Bu tür membranların 
geliştirilmesi membran distilasyon, basınç 
geciktirmeli ters osmoz(PRO) vb proseslerin 
gelişimi ve uygulanmasını tetikleyecektir. 
Membran modülü tasarımında ise geri yıkanabilir 
membran elemanlarının üretimi önemli çalışma 
alanlarından birini oluşturmaktadır. Ayrıca modül 
geometrisi ile kirlenmenin kontrolü ayrı bir alanı 
oluşturmaktadır. Diğer bir alan mevcut teknolojileri 
kullanarak su, atıksu ve proses akımlarında proses 
geliştirme çalışmalarıdır. Özellikle ülkemizde bu 
tür proses geliştirme çalışmalarının geliştirilmesi 
gerekmektedir.
 
Üniversite-Sanayi iş birliği hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 
Özellikle son 10 yılda üniversite sanayi 
işbirliklerinin giderek hızla artığını gözlemekten 
memnun olduğumu belirtmek isterim. Son yıllarda 
çeşitli fonlar tarafından (TUBİTAK, SANTEZ, 
Avrupa Birliği, TTGV vb.) desteklenen projelerin 
gerek niceliği ve gerekse niteliğinin artığı göze 
çarpmaktadır. Global pazarda firmalarımız ancak 
bu tür Ar-Ge faaliyetleri sayesinde rakipleri 
ile yarışabilir hale gelebilir. Bu nedenle yüksek 
teknolojiye geçişteki açığımızın bu tür sinerjik 
projelerle kapatılabileceğine inanıyorum. Sonuç 
olarak üniversite sanayi işbirliği seviyesi belki 
istenilen seviyede olmayabilir ancak gelişmelerde 
göz ardı edilmemelidir. Her şeyden önce karar 
vericilerin bu niyetini açıkça görebiliyoruz. Bu da 
ümidimizi artırıyor. 
 
Membran teknolojilerinin sanayi uygulamalarındaki 
en büyük kısıtları nelerdir? 
Membran teknolojilerinin sanayi uygulamalarındaki 
en büyük kısıtı nedir sorusunu iki farklı açıdan 
değerlendirmek yerinde olacaktır. Bunlardan 
birincisi ne yazıkki bu teknolojilerin yanlış ve bilgi 
eksikliğinden kaynaklanan ilk kötü örneklerinin 
yarattığı güvensizliktir. Bu durum ancak iyi ve 
doğru örneklerin yaygınlaşması ile kırılabilir. 
Doğru uygulama örnekleri arttıkça sanayicinin bu 
teknolojilere bakış açısı değişecektir. Bazı alanlarda 
membran teknolojilerinin pahalı teknoloji olduğu 

imajı giderek azalmasına rağmen halen sanayiciyi 
tedirgin eden membran kirlenmesinden kaynaklanan 
membran ömürleri hakkındaki çekimserliğidir. 
Bu durum membran ve kirleticiler arasındaki 
ilişkinin çok iyi analiz edilmesi ve buna bağlı olarak 
uygun membran ve doğru işletim parametrelerinin 
uygulanması ile çözülebilir. Özellikle konvansiyonel 
olmayan uygulamalarda pilot çalışmalar yapılmadan 
yatırım yapılması önlenmelidir. Halen dünyada 
membran kirlenmesinin azaltılması yönünde 
gerek membran modifikasyonu gerekse modül 
tasarım çalışmaları hızla devam etmektedir. Tüm bu 
çabalarla birlikte membran üretim maliyetlerinin 
azaltılmasıda sanayicinin membran uygulamalarına 
bakışını pozitif yönde etkileyecektir.

Membran teknolojilerinin geliştirilmesinde ülkemiz 
açısından MEM-TEK’in rolü hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? 
MEM-TEK benim 1990 larda başlayan membran 
çalışmalarımda hayal ettiğim bir oluşumdur. 
Ülkemizin bu tür merkezlere ihtiyacı olduğu 
gerçeğini unutmamak lazım. MEM-TEK membran 
teknolojilerin ülkemizde yaygınlaşması yatırımcı 
ile bu teknolojilerin buluşturulması, yeni  araştırma 
alanlarının oluşturulmasında yapacağı öncülük, 
yetişmiş insan gücüne katkısı dikkate alındığında 
önemli merkezlerimizden birisidir. Bu nedenle bu 
merkezin kurulmasında emeği geçenlere ve MEM-
TEK in bugünkü çalışan kadrosuna bu vesile ile 
teşekkür etmek isterim.
 
Genç bilim insanlarına tavsiyeleriniz nelerdir?
Genç bilim insanlarına en önemli tavsiyem 
çalışma alanlarındaki yenilik ve gelişmeleri çok 
iyi izlemeleridir. Bilim etiği dahilinde hayal etmek 
ve azimle önlerine koydukları hedefe ulaşmaya 
çalışmak başarı için gereklidir. Her zaman çok 
disiplinli çalışmalara açık olmak büyük projelerin 
daha doğrusu bir bütünün gerçekleşmesi için 
önemlidir. Daima kendiniz ve ekibinize güvenin ve 
büyük düşünün. Ülkemizin bu tür insanlara ihtiyacı 
olduğunu unutmayın derim.
 
Röportaj: Arş. Gör. Mehmet Emin Paşaoğlu
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YAŞAR ACAROĞLU
(OPET Marmara Ereğlisi Terminal Müdürü)

-Opet Marmara Terminali hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Opet Marmara Terminali; Sultanköy Mahallesi, 
Ereğli Caddesi, No: 78 Marmaraereğlisi / Tekirdağ 
adresinde kurulu bulunmaktadır. Terminal, en yakın 
yerleşim yeri olan Marmara Ereğlisi’ne 3 km ve Opet 
merkeze (İstanbul) 120 km mesafede bulunmaktadır. 
Terminal inşaatına 2004 yılında başlanmış olup 
2 sene gibi kısa bir sürede tamamlanarak 2006 
Mayısı ayında terminalin ilk kısmı (16 tank, 
47.755 m3) ve iskele devreye alınmıştır. Sırası ile 
2007 yılında ikinci kısım (37 tank, 431.035 m3) ve 
2009 yılında 3. kısım (9 tank, 239.365 m3) devreye 
alınarak terminal tamamlanmıştır. Toplam terminal 
stoklama kapasitesi 718.155 m3’e ulaşmıştır. Buna 
ilaveten 56.519 m3 depolama kapasitesi projesinde 
de tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Bu 
kapasitenin 141.824 m3’ü yurtiçi ürün ikmalinde 
kullanılmaktadır. Terminalde uluslararası akaryakıt 
ticareti de yapılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin 
en büyük akaryakıt depolama kapasitesine sahip 
olan Opet Marmara Terminali, yaklaşık 115 
personeli ile 4 lü vardiya düzeninde, 7 gün 24 saat 
çalışmaktadır ve ISO 14001, ISO 9001, ISO 14064 
ve OHSAS 18001 kalite sistemi sertifikasına sahip 
olup, çalışmalarını sahip olduğu sertifikaların 
gereksinimleri doğrultusunda yürütmektedir.

Akaryakıt depolama tesislerinin faaliyetleri nelerdir?
Akaryakıt depolama tesisleri sahip oldukları 
depolama lisansları kapsamında rafineriden çıkan 
petrol ve petrol ürünlerini depoladıktan sonra 

ilgili yerlere sevkini gerçekleştiren işletmelerdir. 
Rafineriden çıkan ürünün tesise ikmali, tesislerin 
imkânları dâhilinde kara tankerleri vasıtasıyla, 
vagonlar vasıtasıyla, diğer bir depolama tesisinden 
boru hattı vasıtasıyla veya gemilerden (Montor/
Tanker) iskele, platform veya şamandıra vasıtasıyla, 
gerçekleştirilebilir. Depolanan ürün, diğer başka bir 
depolama lisansına sahip depolama tesisine ve bayi 
lisansına sahip akaryakıt istasyonlarına aynı yollarla 
sevk edilir.

Bu ana faaliyet konusu dışında terminalimiz 
özelinde Ad-Blue üretim tesisi bulunmakta ve 
ayrıca tesiste oluşan atık suların arıtımı için  50 m3/
gün kapasiteli bir Evsel ile 40 m3/saat kapasiteli bir 
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri mevcuttur.

Akaryakıt depolama tesislerindeki su kullanımı 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Çok tehlikeli sınıfta yer alan akaryakıt depolama 
tesislerinin, tesiste oluşabilecek acil durumlarda 
tesis depolama kapasitesine bağlı olarak en kötü 
senaryoya göre hesaplanan bir su rezervinin daimi 
olarak sağlanması gerekmektedir. Bunun dışında 
terminal veya depolama tesislerinde su kullanımları 
alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir;
-Tank ürün servis değişimlerinde tankların 
temizlenmesi amaçlı kullanılmaktadır,

RÖPORTAJ:
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-Terminalin işletme operasyonları esnasında 
kullanılmaktadır,
-Tesis yeşil alanlarında sulama suyu olarak 
kullanılmaktadır,
-Terminal binalarında kullanım suyu olarak 
kullanılmaktadır,
-Tank ısıtma amaçlı buhar kazanlarında 
kullanılmaktadır,
-Acil durum tatbikatlarındaki kullanılmaktadır,
-Terminale bağlı iskeledeki liman işletmesinde yine 
kullanım suyu olarak kullanılmaktadır.
Bunların dışında Marmara Terminali özelinde 
yapılan AdBlue üretiminde de yüksek saflıkta su 
kullanımı söz konusudur.
Opet Marmara terminalinde yapılan (Üniversite, 
Öğrenci, Sanayi, Sosyal) işbirlikleri nelerdir?
Terminalimizde çeşitli disiplinlerde uzmanlığı 
olup görev yapan personeller ile kurumumuz 
tarafından inşa edilip hizmete sunulan Tekirdağ 
OPET Anadolu Lisesi’nde üniversiteye hazırlanan 
öğrencilerine her sene kariyerlerine yön verecekleri 
meslekler adına panel düzenlenmektedir. Bunun 
yanı sıra Koç Holding’in 2006 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliğiyle Mesleki-Teknik Eğitimi 
Özendirme Programı çerçevesinde eğitime destek 
amaçlı başlatmış olduğu “Meslek Lisesi Memleket 
Meselesi (MLMM) Projesi” kapsamında mesleki-
teknik eğitimin ülke ekonomisi açısından önemi 
konusunda toplumun her kesiminde farkındalık 
yaratmayı, bu konuda önder olarak devletle iş dünyası 
arasında işbirliğinin tohumlarını atmayı, kalifiye 
işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunarak 
gençleri meslek eğitimine özendirmek amacıyla, 
OPET tarafından meslek lisesi öğrencilerine eğitim 
bursu verilerek desteklenmekte, terminalimizde staj 
desteği verilerek onların bilgi, beceri ve yetkinlikleri 
arttırılmakta ve Koç’luk sunularak onların kariyer 
gelişimlerine destek verilmektedir. Ayrıca OPET 
adına birçok üniversitenin Kariyer Günleri 
etkinliğine katılım sağlanmaktadır.

Opet Marmara Terminalinin Üniversite-Sanayi 
işbirliği bakımından vizyonu nedir?
OPET olarak Türkiye’nin bir numaralı akaryakıt 
dağıtım şirketi olma, hizmet ve ürün kalitesiyle 
tüketicinin birinci tercihi olarak sürekliliği 
sağlama ve ülkemizde eğitime, sağlığa, çevreye, 
tarihi değerlerimize sahip çıkarak daha bilinçli bir 
toplum oluşmasına katkıda bulunma yönündeki 
vizyonumuza ulaşmak için sürdürülebilirlik ve 
inovasyona yönelik çalışmalar yapıp yeni projeler 
üretmek ve bu konudaki mevcut alt yapımızı 

güçlendirmek amacıyla Üniversite-Sanayi işbirliğine 
son derece önem verilmektedir.   

Şu anda kurumunuzda yürütülen Teydeb projesinin 
size ne gibi katkıları olmuştur?
Kurumumuzda yürütülmekte olan “Akaryakıt 
Depolama Tesislerinde Oluşan Atık-suların 
Geri Kazanımı için Sıfır Deşarj Yaklaşımlı 
Arıtma Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı 
TÜBİTAK-TEYDEB destekli projemiz ile Marmara 
Terminalindeki mevcut arıtma prosesinden 
çıkan suların arıtımında, dünyada akaryakıt 
depolama tesislerinde ilk kez uygulanan yeni 
arıtma teknolojileri (mikroflotasyon) ve membran 
prosesleri (Ultrafiltrasyon  / Ters Osmoz) ile 
geri kazanımın teknolojik ve ekonomik anlamda 
uygulanabilirliği belirlenmiştir. Böylece terminalin 
bulunduğu konumda herhangi bir yeraltı suyu 
kaynağının olmaması nedeniyle tesisin şebeke 
suyuna olan yüksek ihtiyacı büyük ölçüde 
azaltılmıştır. Geri kazanım çalışmaları sırasında 
membran proseslerinde ortaya çıkacak olan 
konsantre akımda mevcut arıtma sisteminin başına 
devredilerek sistem optimize edilip sıfır sıvı deşarj 
yaklaşımı ile suyun tekrar kullanımı sağlanmıştır. 
Projenin en önemli çıktısı su tüketimini önemli 
oranda azaltılmış olması, doğal kaynakların etkin ve 
verimli kullanılarak korunması ve sürdürülebilirliği 
sağlayacak şekilde bir sistem tasarlanmış olmasıdır.
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Global Su Pazarında Desalinasyon ve 
Atıksu Arıtma İçin Yatırım Beklentileri
Tüm Dünya’da kamu-özel ortaklığı dahilinde 
projeleri için global su pazarı 2016 ve 2020 
yılları arasında neredeyse üç katına çıkması 
beklenmektedir. Yeni yayınlanan bazı raporlara 
göre, yıllık yaklaşık 6 milyon m3/gün olan su arıtma 
kapasitesine ortalama 6 milyon m3/gün daha 
eklenmesi beklenmektedir. Bir araştırma şirketinin 
bulguları önümüzdeki yıllarda %80’i deniz suyu 
desalinasyonu ve atıksu arıtma tesisi olmak üzere 
toplam yatırım 58 milyar doları aşması bekleniyor. 
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, aşırı yeraltı suyu 
drenajı ve arıtılmamış atıksu deşarjındaki artış 
hükümetleri su arıtımı konusunda özel sektörle iş 
birliğine yönlendirmektedir. Su arıtımında kamu-
özel sektör ortaklığı modelinin küresel olarak 

benimsenmesi önümüzdeki 5 yıl içinde ön plana 
çıkması beklenmektedir. Bu modelin iyi kurulduğu 
pazarlarda devam eden büyümenin, durgunlaşan 
(Endonezya, Filipinler, Meksika, Mısır) ve yeni 
açılacak pazarlarda (Körfez ülkeleri, Vietnam, Peru, 
Amerika Birleşik Devletleri) canlanmaya neden 
olacağı tahmin edilmektedir. Bluefield Araştırma 
Şirketinden Phuong Pham’a göre “Özellikle Çin’in 
liderliğinde gelişen pazarlarda, belediyeler özel 
sektörlerin sağlayabileceği finansal kapasite ve 
operasyonel uzmanlığa erişebilme konusunda 
zorlanmaktadırlar. Ulusal hükümetler yeni 
kamu-özel sektör ortaklığı yasaları ve daha cazip 
sözleşmeleri ile varlıklarının uzun vadeli kontrolünü 
sağlarken, su sektöründeki özel yatırımların 
risklerini azaltmayı amaçlamaktadır.

Bluefield Araştırma şirketi tarafından ortaya 
konulan,  en büyük 50 küresel su şirketinin portföy 
strateji analizlerine göre, su konusundaki kamu 
özel sektör ortaklığının, pazara yeni oyuncuların 
katılımı ile birlikte, bir geçiş döneminde olduğunu 
belirtmektedir. Bulefield Araştırma şirketi başkan 
yardımcısı Keith Hays’e göre birçok pazar firması 

son zamanlardaki durgunluk boyunca sermaye 
yoğun kamu-özel sektör birlikteliği fırsatlarına sıcak 
bakmamaktadır. Keith Hays ayrıca “Pazardaki bu 
dalgalanma birçok firmayı sürekli makroekonomik 
belirsizliklerden dolayı yeni stratejiler ve yeni 
fırsatlar bulmaya yönlendirmiştir” dedi.

Yandaki grafik 44 ülkedeki 1800’den fazla 
kamu-özel sektör projesinin analizleri 
temel alınarak yapılan Public-Private 
Partnerships in Water: Company Strategies 
& Market Opportunities, 2016-2020 
başlıklı tam rapora aittir.
Kaynak: http://www.waterworld.com/
articles/wwi/2016/02/desalination-and-
wastewater-treatment-top-investment-
forecast-for-global-water-market.html

Hazırlayan: Arş. Gör. Recep Kaya-
Arş. Gör. Mehmet Emin Paşaoğlu
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Üstte: Ülke ve varlık tiplerine göre planlanan Su Kamu-özel ortaklığı projeleri, 2016-2020

Üst Grafik: Yönetim altındaki kapasitelerine göre en iyi 50 Küresel firma
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Su Kıtlığı Artık 4 Milyar İnsanı Etkiliyor!
 
Twente, Hollanda – Yılın en az bir ayında su 
kıtlığından etkilenen 4 milyar insan var. Bu durum 
Twente Üniversitesi’nde su yönetimi konusunda 
Profesör Arjen Hoekstra’nın Science Advances 
dergisinde paylaşılan yeni araştırmasının sonucu. 
Profesör Hoekstra ekibi dünyada, insanların su 
kullanım ayak izlerini aydan aya inceleyip, aylara 
göre uygunluğunu karşılaştıran ilk araştırma grubu 
olarak tarihteki yerini almıştır.

Hoekstra “Şu ana kadar bu tarz araştırmalar, 
su kıtlığını sadece yıllık tabanda ve büyük dere 
yataklarını konu alarak incelemişlerdir ”demiş ve 
su kıtlığını, belirli bir bölgedeki suyun tamamen 
tükenmesi olarak tanımlamıştır. Prof. Hoekstra 
ayrıca “Yeraltı kaynakları azalıyor, göller kuruyor, 
derelerden daha az su akıyor, endüstri ve tarım 
için su kaynakları tehlike altında. Bu araştırmada 
dünyadaki her bölge için maksimum sürdürülebilir 
‘su ayak izini’ belirlenmekte ve asıl su tüketimi 
araştırılmaktadır. Eğer su tüketimi sürdürülebilir 
olandan çok daha fazlaysa, o bölgede ciddi su kıtlığı 
olduğu söylenilebilir” demiştir. Şu ana kadar bilim 
insanları arasında dünyada su kıtlığından etkilenen 
2-3 milyar insan olduğu varsayılıyordu.  Prof. 
Hoekstra “Önceki araştırmalar suyun yıllık tabanda 
uygunluğuna bakıyordu, ama bu daha pembe ve 
yanıltıcı bir tablo çiziyordu. Çünkü su kıtlığı yılın 
kurak döneminde gerçekleşiyor” şeklinde yorum 
yapmıştır. Araştırmasında her bölgenin ayrı ayrı 
kaçar ay ciddi su kıtlığından etkilendiğini anlatmıştır. 
Bu su kıtlığının yılın her ayında değişiklik gösterdiği 
belirlenmiştir.

Bahsettiği dört milyar insanın büyük bir çoğunluğu 
su kıtlığının etkilerini doğrudan hissetmekte olduğu 
belirtilmektedir. Özellikle Meksika, batı ABD, 
kuzey ve güney Afrika, güney Avrupa, Orta Doğu, 
Hindistan, Çin ve Avustralya’da evler, fabrikalar ve 
tarım ile uğraşanlar sık sık su kıtlığı çekmektedir. 
Diğer bölgelerde su kaynakları iyi durumda ama 
uzun vadede tehlike altında olduğunu belirtmiştir. 
Hoekstra rakamların endişe verici olduğunu 
söylemiş ve su kıtlığı konusunun uluslararası 
ajandada gittikçe daha önemli noktalara çıktığının 
altını çizdi.

Prof. Hoekstra “Su kıtlığının küresel bir sorun olarak 
kabul edildiği gerçeği araştırmamız tarafından 
onaylandı. Dünya Ekonomik Forumu su kıtlığını, 
iklim değişikliği ve terörizmle beraber, dünyadaki en 
büyük üç sorundan biri olarak görüyor. “ demiştir.  
Ayrıca Prof. Hoekstra, “Dünyanın her bir yanında 
aşırı su tüketimiyle alakalı tehlikeler gittikçe daha da 
artarak tanınıyor. Yükselen dünya nüfusu, tüketici 
eğilimlerindeki değişiklikler ve iklim değişikliği; 
su kıtlığı ve suyun kalitesi üzerinde kayda değer bir 
etkiye sahip.” olduğunu ekledi.

Kaynak:  http://www.waterworld.com/articles/
wwi/2016/02/water-scarcity-now-affecting-four-
billion-people-claims-new-study.html

Hazırlayan: Arş. Gör. Recep Kaya- Arş. Gör. 
Mehmet Emin Paşaoğlu
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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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