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Değerli Okuyucularımız,

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer 
TOPACIK Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK) olarak 
yayınlamaya başladığımız MEM-TEK Bülteninin 
üçüncü sayısı ile karşınızdayız. İlk sayıda membran 
otopsisi konusu detaylı bir şekilde ele alınmış, 
ikinci sayının ana temasını ise atıksu geri kazanımı 
oluşturmuştur. Üçüncü sayıda ise son dönemlerin 
önemli gündem maddesi desalinasyon konusu ile 
karşınızdayız.

Bu sayıda, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet Karaca, Kocaeli Su ve Kanalizson İdaresi 
Genel Müdürü Sayın İlhan Bayram ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi  Çevre Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Öztürk ile su yönetimi 
ve membran teknolojileri konusundaki gelişmeler 
konulu röportajlara yer verilmiştir. Daha sonra ise 
bu sayının konusunun anlatıldığı, ters osmoz ile 
deniz suyu arıtımının işlendiği desalinasyon başlıklı 
çalışma yer almaktadır. 

Membranlarda oluşan konsatrenin nasıl 
uzaklaştırılacağı konusu detaylı ele alınmış, MEM-
TEK’te yapılan desalinasyon membranı projesi 
hakkında bilgi verilmiş, Dünya’dan ve Türkiye’den 
desalinasyon uygulamaları ve haberleri ile bülten 
son bulmuştur.   
  
Değerli okuyucular; sizleri MEM-TEK Bültenine 
hem fikren hem de fiilen katkı ve destek vermeye 
davet ediyoruz. Sizlerden gelecek öneriler alanımızla 
ilgili kısa ve uzun vadede planlayacağımız çalışmalara 
yön verecektir. Bu konudaki önerilerinizi,                
memtek@itu.edu.tr 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



 5MEM-TEK BÜLTENİ

Prof. Dr. MEHMET KARACA
İTÜ Rektörü

RÖPORTAJ:
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin gelecek vizyonu ne-
dir? Bu vizyonda çevrenin yeri nerede bulunmakta-
dır?

İstanbul Teknik Üniversitesi geçmişiyle büyük bir 
marka ancak daha iyi bir yerde olabilir. İTÜ yönetimi 
olarak bizim amacımız mevcut potansiyelimizi 
çok daha ileriye götürmek. Dünya sıralamalarına 
bakıldığında İTÜ, Türkiye’nin en iyi teknik 
üniversitesi olarak görülüyor. Akademik anlamda 
ve mezunların portföyü bakımından yine en iyiler 
üniversitemizde bulunuyor. Bu seneki Amerikan 
Mühendislik Akademisi (National Academy of 
Engineering)’nin Amerika içi ve dışından üyelerine 
baktığımızda 4 Türk’ün olduğunu ve bu hepsinin 
de İTÜ mezunu olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, bu 
mezunlarımızın neredeyse tamamı yakın dönem 
mezunlarımız arasında yer alıyor. Buradan da 
görmekteyiz ki İTÜ, günümüzde de hala çok iyi 
mezunlar vermeye devam ediyor. Üniversitemizin 
vizyonunda kısa, orta ve uzun vadede 
hedefleri bulunuyor. Kısa vade hedeflerimizde 
üniversitemizin bütün alanlardaki sıralamalarda 
dünyada ilk 200’e girmesini hedefliyoruz ki Maden 
ve Cevher Hazırlama alanında dünyada 31. sırada 
yer alıyoruz. Yurtdışından ikili iş birliği alanında 
ciddi teklifler almaktayız. Ancak, bu kazanılan 
başarılar bize yetmiyor ve biz yönetim olarak çıtayı 
hep bir adım daha yukarı taşıma hedefindeyiz. Bu 

hedeflerin  gerçekleşmesinin akademik seviyenin 
yükseltilmesi, yurtdışından başarılı akademisyen ve 
öğrenci transferi ile mümkün olacağı kanaatindeyiz. 
Rektörlüğümün hem ilk döneminde hem de ikinci 
döneminde son 4-5 yıldır çok yoğun bir şekilde çok 
farklı alanlardan öğretim üyesi transfer etmekteyiz. 
Örneğin, bu sene ilk mezunlarını verecek Ekonomi 
bölümümüzde çok sayıda yabancı öğretim üyesi 
transferini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İTÜ’nün 
mühendislik bölümlerinin yanında sosyal bilimler 
ve diğer alanlarda da birbirini tamamlayıcı, 
misyonuna uygun bölümleri bulunuyor. Dünyada 
iyi üniversitelerde de durum benzer, örneğin, 
Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de 
de Ekonomi ve Antropoloji bölümleri bulunuyor. 
Mühendislik kavramına baktığımızda bir fikrin 
oluşturulup yeni bir ürüne dönüştürülmesi İTÜ’nün 
vizyonuna yakışanı yapmasını sağlayacak. Sonuç 
olarak İTÜ’nün dünyada hak ettiği noktaya taşınması 
gelecek vizyonumuz olduğu söyleyebilirim. Tabii ki 
bu noktaya ulaşılması yalnızca yönetimle değil tüm 
paydaşlarla birlikte olması gereklidir. Bu vizyonda 
da çevre kaçınılmaz bir konumda bulunuyor. İTÜ 
yönetimi olarak 4  özel alan belirlemiş bulunuyoruz. 
Bu alanlar enerji, malzeme bilimleri, havacılık ve 
uzay bilimleri ve çevre teknolojileridir. 
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Yaşam alanlarımızı da kuru kuruya bir slogana 
indirgenen çevrecilik anlayışıyla değil, uygulamaları 
olan bir kampüs formuna getirmeye çalıştık. 
Vizyonumuzu gerçekleştirmenin en önemli 
hususlardan bir tanesi insanların memnuniyeti 
ve yaşam ortamlarının nitelikli olmasıdır ki çevre 
bunun zaten kaçınılmaz bir parçasını oluşturuyor. 
Kampüsteki yağmur sularını dahi mümkün 
olduğu ölçüde toplanıp depolanarak mevcut olan 
göletimize aktarılmasına çalışıyoruz. Bununla ilgili 
olarak rektörlüğümün önceki döneminde önemli 
bir çalışma gerçekleştirdik. Bu yapılan çalışmada 
kampüsteki tüm yağmur sularının toplanması fikri 
vardı ancak bu noktada çok ciddi bir maliyetle 
karşılaştık. Bununla birlikte projelerimizi adım 
adım uygulamaya devam ediyoruz. Burada “su” en 
önemli aracı oluşturuyor. Kampüsümüzde bulunan 
zengin dokuyu koruyabilmemizin tek yolunun 
yeniden kazanılabilecek suyla sağlayabileceğimizin 
farkındayız ve buna odaklanan ciddi projelerimiz 
bulunuyor. Yapılan çalışmalarımızın hepsinini  
“Yeşil Kampüs” mottosu içerisinde yapıyoruz. Yeşil 
Kampüs mottosu; yaşanabilir, karbon emisyonunun 
azaltıldığı, mümkün olduğu kadar araç trafiğinin 
düşürüldüğü, motorsuz araçların kullanımının 
yaygınlaştırıldığı ve teşvik edildiği bir kampüsü ifade 
ediyor. Motorsuz araçların kullanımının artırılması 
konusunda kampüste yaşayanların kullanımına 
“Bisikletevi”ni açtık. Kampüsteki yurtlarda bulunan 
öğrencilerin ve lojmanlarda kalan çalışanlarımızın 
ve öğretim üyelerimizin mümkün olduğunca 
bisikletle ya da benzeri araçlarla kampüste bir 
noktadan diğerine ulaşmasını teşvik etmekteyiz. 
Bu bağlamda şu anda çalışmasını yaptığımız belirli 
yolların yalnızca yayaların kullanımına açılması 
fikrini uygulamak üzereyiz. 
 
Üniversite-Sanayi işbirliği hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir? İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bu konuda 
ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Üniversite-Sanayi işbirliği bakımından İTÜ çok 
faal bir durumdadır. Örneğin, yakın zamanda 
inşaatı tamamlanan ve ulaşıma açılan Avrasya 
Tünel ihalesini alan yüklenici firma bütün testleri 
ve deneyleri üniversitemiz bünyesinde yapmıştır. 
Bunun haricinde 3. Köprü inşaatında da aynı 
şekilde tüm testleri üniversitemiz bünyesinde 
tamamlamış bulunuyoruz. İnşaattan bilişime kadar 
farklı alanlarda tüm sanayicilere destek veren ve 
proje yapan bir üniversite olmanın haklı gururunu 
yaşamaktayız. Üniversite-Sanayi işbirliğinde en 
efektif yöntem tabiki Teknokent firmalarıdır. 

Teknokentler üniversiteler ile sanayi arasında köprü 
vazifesi görmekte; yeni filiz (start-up) firmaların 
doğduğu, katma değeri yüksek firmaların oluştuğu 
ortam olarak hizmet vermektedir. Bununla ilgili 
“Arı Çekirdek” adında başarılı bir kuluçka merkezi 
örneğimiz bulunmaktadır. Arı Çekirdek’ten mezun 
olan ancak yeterli yer imkânına sahip olmayan 
büyümekte olan firmalara yeni bir arayüz olarak 
yaklaşık bir ay önce açılan İTÜ Magnet’te çalışma 
imkânı tanıyoruz. Projesi olup, onu hayata geçiren 
ve büyümeye başlayan firmalara da bu tür imkânlar 
sağlamaktayız. Şu anda dışarıya ihracat yapan bir 
numaralı teknokentiz. Ülkemizde teknokentlerden 
yapılan ihracatların %40’ını tek başına İTÜ 
yapmaktadır. Üniversitemiz teknokentine en 
yakın rakibimizle ile aramızda 200 milyon dolara 
yakın bir farkımız bulunmaktadır. Ancak, bu 
elde ettiğimiz başarılar bizim için yeterli değildir. 
Bizim amacımız, bu değerleri daha da büyütmek 
ve yaygınlaştırmaktır.  Öğretim üyelerimiz yavaş 
yavaş teknokentimize uyum sağlayarak firma sahibi 
olmaya başlamışlardır. Artık Teknokent’te bulunan 
250 firmanın yaklaşık 1/3’i akademisyenlere ait 
firmalardan oluşmaktadır. Bu firmalar gerçekten de 
proje yapıp ürün geliştirmektedirler. İlk rektörlük 
dönemimde bu firmaların sayısı 10-15 civarında 
iken şu an baktığımızda bu sayı 84 seviyesine 
yükselmiştir. Bu gelişmeler bizim için onur ve gurur 
vericidir. Burada önemli olan öğretim üyelerimizin 
kendi işlerini büyütüp kendi öğrencilerimize de iş 
imkânı yaratmasıdır. Bununla birlikte yine Enerji 
Teknoparkı gibi daha tematik alanlara yönelmeye 
çalışıyoruz. Bunun nedeni de üniversitemizin 
kuvvetli olduğu, insan birikimimizin fazla olduğu 
alanlara akademisyenlerimizi kanalize etmektir. 
Yurtdışıyla ilgili olarak da İTÜ Gate gibi, Chicago 
ve Silikon Vadisi’ndeki ofislerimizde bizde büyüyen 
firmalara pazar payını büyütmek için imkân 
sağlamaktayız. Bir sonraki hamlemiz Londra, 
Berlin, Dubai ve Singapur’da ofisler açmak olacaktır. 
Bu ofislerin açılmasının nedeni ise günümüzde her 
şeyin küreselleşmesi neticesinde yerel kalınamaz 
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olması ve katma değeri yüksek ürünlerin yeni 
pazarlara kavuşabilmesi için küresel alanda yer alma 
gerekliliğidir. Bunun yanında artık geleceği temsil 
eden Afrika açılımımız da olacaktır. Aynı zamanda 
Uzak Doğu ile ilgili ilişkilerimiz devam etmektedir. 

Yurtdışı seyahatlerinizde veya yurtdışından heyet-
ler üniversitemizi ziyaret ettiğinde vurguladığınız 
İTÜ’nün güçlü yönleri nelerdir? 

Üniversitemiz öncelikle tarihi yapılanmasının yanı 
sıra Türkiye’de mühendislik, mimarlık ve Türk 
Müziği konusunda ön plandadır. Mezunlarımızın 
çok iyi yerlere geldiğini, ülkemizin mühendislik alt 
ve üst yapısını inşa etmemizin dışında, siyasetini 
bile yönlendirdiğimizi ve bu konuda ne kadar etkin 
olduğumuzu vurgulamaktayız. Üniversitemizde ileri 
teknoloji alanında yapılan çalışmaları anlatıyoruz. 
Teknoparklarımızın gelişerek marka haline geldiği 
projeler üzerinden anlatıyoruz. 

Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknoloji-
leri (MEM-TEK) hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Su abı-hayattır ve en önemli hayat kaynağımızdır.  
Bu konuda Membran Teknolojileri çok önemli 
işlevler görmektedir. Bildiğim kadarıyla son yıllarda 
maliyetler arttı. Bu bağlamda su probleminin 
gelecekte büyüyerek devam edeceğini ve çok daha 
fazla önem kazanacağını düşünüyorum. Su üzerinde 
müthiş stresler bulunmaktadır. İklim değişikliğinin 
yanında şehirlerin büyümesi ve kentleşmenin hızla 
devam etmesi neticesinde su ihtiyacı hızla büyümeye 
devam etmektedir. Bu ihtiyaç yalnızca bölgemiz için 
değil, tüm dünya için en önemli olgulardan biridir. 
Su konusunda yapılan Ar-Ge yatırımları önemli 
işlev görecektir. Önümüzdeki 10 yıllar da bu işlevin 
önemini gözler önüne serecektir. Bu bakımdan Prof. 
Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri 
(MEM-TEK) merkezi bizim için çok önemlidir. Bu 
merkezin büyümesi için de elimizden geldiği kadar 
yardımcı olmaya çalışacağız. Ayrıca, merkezimizde 

ciddi manada iyi projeler yapıldığını da biliyorum. 
Merkezimizde sadece katma değeri olan ürünler 
değil, yüksek kalitede ar-ge çalışmaları yapıldığını 
yayınlardan takip etmekteyiz. Prof. Dr. Dincer 
Topacık Ulusal Membran Teknolojileri (MEM-TEK) 
hem akademik hem de ticari bakımdan önemli bir 
merkez olduğunu söylemek istiyorum.

İçme ve kullanma sularının deniz suyunun tuzsuzlaş-
tırılmasıyla elde edilmesi hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir? Bu şekilde elde edilmiş bir suyun kullanı-
mıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? 

Deniz suyunun tuzsuzlaştırılması çok önemli 
ancak bunun yanında kullanılmış suyun geri 
dönüştürülmesinin çok daha önemli olduğunu 
düşünüyorum. Ülkemiz kullanılmış suların yeniden 
kazanımıyla ilgili dünyada ön sıralarda yer almıyor. 
Bu konuda ülkemizde birkaç yatırım yapıldığına dair 
duyumlarım vardı; ancak ciddi bütçeli bir yatırım 
yapılıp yapılmadığına dair bilgi sahibi değilim. 
Deniz suyunun tuzsuzlaştırılmasında, Karadeniz 
tuzluluk oranı açısından nispeten daha uygundur. Bu 
teknolojideki problem ise enerji maliyeti ve atıklardır. 
Ancak, daha önce de bahsettiğim gibi ülkemizde 
ve dünyada su problemi artarak devam edecek 
ve bu teknolojiler opsiyon haline geleceklerdir. 
Günümüzde ise kullanılan suyun kaynağında 
geri dönüştürülmesinin daha yapılabilir olduğu 
kanaatindeyim. Suyun kaynağında geri dönüşümü 
hem çevreye olan yükü azaltmakta hem de bireysel 
maliyetleri düşürmektedir. 3-4 yıl önce Prof. Dr. 
Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri 
(MEM-TEK) Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile 
Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesine suyun 
geri kazanılması projesini önermiştik. Ancak, çok 
sayıda kooperatiften oluşan bir kurumdaki hareket 
yavaşlığından dolayı proje uygulamaya alınamamıştı. 
Şimdi baktığımızda eğer o proje uygulanmış olsaydı, 
durum çok daha farklı olabilirdi. Günümüzde tatlı 
su kaynağı olarak yeni bir opsiyon ise Antartika 
kıtasıdır. Çünkü Antartika’da buzullar kıta üzerinde 
oturmaktadır. Ancak, şu andaki yüksek taşıma 
maliyetleri bakımından bu gelecekte uygulanabilecek 
bir seçenektir. Sonuç olarak dünyamızda hiçbir şey 
maliyetsiz değildir. Ancak, maliyetlerin minimize 
edildiği alanlar daha çok önem kazanmaktadır.  

Hazırlayanlar: Ar. Gör. Mehmet E. Paşaoğlu
Ar. Gör. Recep Kaya
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Giriş

Mevcut su kaynaklarındaki azalma ile birlikte son 
zamanlarda, deniz suyunun arıtılarak içme ve kul-
lanma suyu temin edilmesi gündeme gelmeye baş-
lamıştır. Tuzlu suyun arıtımı için uygulanan başlıca 
teknolojiler termal prosesler ve membran prosesler 
olarak ayrılmaktadır. Termal prosesler denizsuyun-
dan temiz suyu buharlaştırarak arıtmak için eva-
poratör ve kondansör sistemi içermektedir. Memb-
ran prosesler ise mekanik veya kimyasal/elektriksel 
yöntemler aracılığıyla çözünmüş tuzların denizsu-
yundan ayrılması ve içme su eldesini içermektedir. 
Termal desalinasyon teknolojileri solar distilasyon 
(SD), çok etkili evaporasyon/distilasyon (MED) ve 
çok aşamalı distilasyon (MVC) proseslerini içer-
mektedir. Membran desalinasyon teknolojilerini ise 
elektrodiyaliz ve ters osmozu kapsamaktadır. Bunun 
yanında son yıllarda hem termal hem de membran 
proseslerin kullanıldığı hibrit sistemler kullanılma-
ya başlanmıştır. Bu kapsamda özellikle membran 
distilasyonu (MD) ve ters osmoz destekli MSF ve 
MED prosesleri göze çarpmaktadır (Gude 2016). 
2005 yılında desalinasyon teknolojilerinde %60 ora-
nında termal yöntemler kullanılırken %40 oranında 
membran teknolojiler kullanılmakta idi. Bu durum 

şimdilerde %60 membran teknolojiler ve geri kala-
nı termal ve hibrit teknolojiler tarafından paylaşıl-
maktadır. 2000 yılından sonra kurulan desalinasyon 
tesislerinin yaklaşık %70’i membran desalinasyon 
teknolojisi ile kurulmuştur. Şekil 1’den görülebilece-
ği gibi, şu andaki desalinasyon endüstrisinin %63’ü 
ters osmoz, %23’ü MSF ve %8‘i MED prosesinden 
oluşmakta geri kalanı ise elektrodiyaliz ve diğer hib-
rit proseslerini içermektedir (Gude, 2016). 

Şekil 1. Desalinasyon teknolojileri

Prof. Dr. İSMAİL KOYUNCU

DESALİNASYON
AYIN KONUSU

Ters Osmoz ile Deniz Suyu Arıtımı
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FATİH TURAN
(İSKİ Genel Müdürü)

Ters osmoz ile desalinasyon 

Desalinasyon tesislerinde en çok kullanılan memb-
ran prosesi ters osmozdur. Ters osmoz prosesi ile 
işletilen desalinasyon sistemleri üç aşamadan oluş-
maktadır (AWWA, 2007). Bunlar, ön arıtma, memb-
ran sistemi ve son arıtmadır. Şekil 2’de tipik bir ters 
osmoz desalinasyon sistemi akış diyagramı verilmiş-
tir. Uygun su alma yapısı ile alınan sular ilk olarak ön 
arıtımdan geçirilmektedirler. Ters Osmoz membran-
ları yüksek basınçta işletildikleri ve maliyeti yüksek 
malzemeler oldukları için ham suyun ön arıtımdan 
geçirilmesi ters osmoz membranlarının uzun ömür-
lü kullanımını sağlamakta ve olası işletme problem-
lerine engel olmaktadır. Ters osmoz membranları 
%99 oranında iyon giderimi sağladığından çıkışın-
daki suların insani tüketim amaçlı kullanılabilmeleri 
amacıyla mutlaka şartlanmaları ve serbest klor ile 
dezenfekte edilmeleri gerekmektedir.  

Şekil 2. Tipik bir ters osmoz sistemi akım şeması  (AWWA, 2007)

 

-Su Alma Yapıları

Su alma yapıları ters osmoz desalinasyon sistemle-
rinin önemli bir elemanıdır. Bir membran tesisinin 
ömrü boyunca, kararlı debide ve kalite de su sağlan-
malıdır. Deniz suyundan su alma yapıları iki şekilde 
olmaktadır. Bunlardan birincisi yüzeyaltı su alma 
yapıları, ikincisi ise yüzeyden su alma yapılarıdır. 
Yüzeyaltı su alma yapıları, özellikle küçük ve orta 
büyüklükteki deniz suyu arıtma tesislerinde kulla-
nılmaktadır. Büyük kapasiteli deniz suyu arıtan ters 
osmoz sistemleri ise daha çok açık su alma yapılarını 
kullanmaktadır. 

Yüzey altı su alma yapıları, ham su toplama sistemi 
(dikey ve yatay su alma kuyuları, infiltrasyon kuyu-
ları ve bank (kıyı) filtrasyonu) ve ilgili su alma pom-
pa sistemi ve elektrik ekipmanlarından oluşmakta-
dır (Şekil 3). Yüzeyaltı su alma yapılarının inşaatı 
diğer sisteme göre daha kolaydır. Ayrıca, toplanan su 
yeraltında bir yavaş kum filtre sistemi ile süzüldü-
ğü için askıda katılar, silt, yağ ve gres, doğal organik 

maddeler ve su ortamı canlıları tutulmakta ve böy-
lece su özellikleri açısından iyi kalitede su sisteme 
beslenebilmektedir (AWWA, 2007).

Yüzeysel su alma sistemleri ise denizdeki su alma 
ağzı, su alma borusu, su alma odası, ince ızgara, ham 
su alma pompası, elektrik, enstrümentasyon ve kont-
rol sistemi, kimyasal dozlama ekipmanı ünitelerini 
içermektedir. Su alma ağzı iki şekilde olabilir. Birin-
cisi, betonarme veya çelikten yapılmış dikey ağızlık, 
ikinci ise deniz tabanına döşenmiş ve su yüzeyinin 
hemen altına kadar yükselen bir borudur. Su alma 
ağzı, yeterli debiyi alabilecek ve deniz ortamından 
gelen canlıları almayacak şekilde tasarlanmalıdırlar. 
Su alma yeri belirlenirken, saatlik ve mevsimlik su 
kalitesi değişimleri izlenmelidir. Su alma ağzı, deniz 
yüzeyinden en az 3 m aşağıda ve tabandan sediment 
girişi olmaması için en az 3 m yukarıda olmalıdır. 
Büyük membran sistemlerinde, su alma ağzı 10 m 
veya daha derinlerde yapılıyor ise su alma ağzına hız 
şapkası yerleştirilmeli ve böylelikle taban sediment-
lerinin ve deniz canlılarının girmemesi için giriş hızı 
0.15 m/sn’den düşük olmalıdır. Su alma borusu, su 
alma ağzını pompa istasyonuna bağlayan borudur. 
Genellikle, deniz tabanına döşenmektedir. Boru tipi, 
yüksek yoğunluklu polietilen boru, betonarme veya 
çelik olabilir. 

Deniz suyu uygulamalarında, yüksek dereceli pas-
lanmaz çelik boru tavsiye edilmektedir. Su alma 
borusunda, su canlılarının büyümesine müsaade et-
meyecek şekilde su hızının 1.2-1.8 m/sn aralığında 
olması istenir. Orta veya büyük kapasiteli tipik bir 
yüzeysel su alma ağızında, el ile temizlenen çubuk 
ızgaralar ve sonrasında otomatik olarak temizlenen 
ince ızgaralar vardır. Çubuk ızgara genişliği 7.5-10 
cm civarındadır ve görevleri, büyük katı malzemeleri 
almaktır. Bu ızgaraların görevleri, pompaları koru-
mak olduğu için, ızgaralar arası mesafe, pompaların 
kanat aralıklarının mesafesinden küçük olmalıdır. 
Eğer ön arıtma granüler filtrasyon içeriyor ise, kaba 
ızgaradan sonra ince ızgara da yerleştirilir.  Ön arıt-
mada MF ve UF membran sistemleri de bulunuyor 
ise çubuk ızgaralar, bu membranları korumaya yet-
mez (su içindeki sivri maddeler çubuk ızgaradan 
geçip, MF ve UF membranlarına zarar verebilir) bu 
durumda bu membranları korumak için, 120 µm 
veya daha küçük aralıklı ızgaraların yerleştirilmesi 
gerekmektedir. Pompa istasyonu genellikle, ızgara 
yapılarından sonra inşaa edilir. Pompaların emme 
seviyesi, su alma ağzı seviyesinin altında olmalıdır. 
Su alma yapısı pompa istasyonu, biyolojik büyümeyi 
kontrol altında tutmak için klorlama teçhizatı ile do-
natılmalıdır (AWWA, 2007). 
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Şekil 3. Yüzey altı su alma sistemleri (AWWA, 2007)

Enerji santrallerinin kurulması, desalinasyon ma-
liyetini aşağıya çekmektedir. Bu gibi santrallerin 
olduğu durumda, ters osmoz için ham su enerji 
santralinin soğutma suyu deşarj hattından alınabi-
lir (Şekil 4). Enerji santralleri, soğutma suyu amaçlı 
olarak deniz suyunu kullanırlar. Ters osmoz tesisi ise 
ham su olarak önceden ızgaradan geçmiş ve soğut-
ma suyu olarak kullanılmış ve deşarj edilmek üzere 
olan bu suyu kullanırlar. Bundan dolayı, ters osmoz 
tesisi hamsu alma borusu, soğutma suyu deşarj hattı 
üzerine bağlanır ve ayrı bir hat inşaa etmeye gerek 
kalmaz. Desalinasyondan gelen konsantre akımı 
da, desalinasyon sistemine alınan su alma hattının 
hemen alt kısmından, soğutma suyu deşarj hattına 
bağlanır (AWWA, 2007). 

 

Şekil 4. Enerji santrali içeren bir ters osmoz tesisinin su alma ve 
deşarj hatları (AWWA, 2007)

-Ön Arıtma Sistemleri

Ters osmoz desilansyon sistemlerinde su alma yapı-
sından sonra ön arıtma sistemleri gelmektedir. Ön 

arıtma ile giderilecek maddeler, kolloidal ve par-
tiküler kirleticiler (askıda katı maddeler ve siltler), 
membran üzerinde çökelen ve membranı tıkayan 
inorganik bileşikler, organik kirleticiler (mikroor-
ganizmalar için besi maddesi olabilecek organikler), 
mikroorganizmalar ve çözünmüş organik bileşik-
lerdir. Spiral sargılı ters osmoz membranları önce-
sinde, bulanıklık değerinin 1 NTU ve SDI değerinin 
4-5 değerlerini aşmaması gerekmektedir. Son za-
manlarda, bulanıklığın 0.5 NTU ve SDI değerinin 
3’ün altında olması tavsiye edilmektedir. Ön arıtma 
elemanı olarak, kimyasal ilavesi, granüler filtrasyon 
veya membran filtrasyonu (ultrafiltrasyon) ve kartuş 
filtre kullanılmaktadır. Hem granüler filtrasyon hem 
de membran filtrasyonu için uygulanan akım şema-
ları Şekil 5.’de verilmiştir. 

Ön arıtım olarak koagülasyonun kullanıldığı du-
rumda yaygın olarak kullanılan koagülantlar, demir 
tuzlarıdır (demir klorür, demir sülfat). Alüminyum 
tuzları (alum veya polialüminyum klorür), memb-
ran öncesinde pH’a bağlı olarak alüminyumun iste-
nen konsantrasyonlarda ve çözünmüş formda sağla-
mak çok zor olduğu için pek tavsiye edilmemektedir. 
Granüler filtrasyon, ters osmoz sistemlerinden önce 
kartuş filtrelerden sonra kullanılan en yaygın ön 
arıtma metodudur. Tek veya birden fazla tabakalı 
olabilir. Membran sistemleri, granüler filtrelere göre 
daha avantajlıdırlar. Bununla birlikte, granüler filt-
reler daha iyi bilinen ve maliyeti membranlara göre 
daha düşük sistemlerdir. Bundan dolayı, uzun süreli 
olarak çalıştırılacağı için hangi ön arıtma sistemine 
karar verileceği zaman, maliyet analizi yapılmalıdır. 
Ayrıca, büyük kapasiteli tesislerde her iki sisteminde 
birlikte olduğu, pilot ölçekli çalışma yapılmalı ve ona 
göre teknoloji seçilebilir. 

 

a) Granüler filtrasyon
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b) Basınçlı MF veya UF membranları

 
c) Vakum ile çalışan MF veya UF membranları

Şekil 5. Ön arıtmada kullanılan sistemler (Wilf, 2007)

Ters osmoz membranı öncesinde, membranların 
partiküler maddeler tarafından tıkanmasını ön-
lemek açısından kartuş filtreler kullanılır. Kartuş 
filtreler, kendi gözenek büyüklüğünün üzerindeki 
partiküllerin % 90’dan fazlasının giderilmesi için 
kullanılır. Kartuş filtreler, paslanmaz çelik veya FRP 
basınç kapları içerisine yerleştirilirler. Membran su 
arıtma sistemlerinde kullanılan kartuşların uzunlu-
ğu 1 m civarındadır. Basınç kapları, yatay veya dikey 
olabilir. En yaygın kullanılan tür 5 µm gözenek ça-
pında olsa da, ticari olarak, 1, 2, 5, 10 ve 25 µm gö-
zenek çapında olanlar da üretilir. En yaygın türü po-
lipropilenden üretilendir. Kartuş filtrelerin değişme 
zamanı, oluşan basınç farklılığı izlenerek belirlene-
bilmektedir. Temiz bir kartuş filtredeki basınç kaybı, 
0.2 bar civarındadır. Bu basınç kaybı, 0.7-1 bar oldu-
ğunda filtrelerin yenilenmesi gerekmektedir. İşletme 
süresi, ham su kalitesi ve ön arıtma derecesine bağlı 
olarak değişmektedir. Genellikle 6-8 haftada bir de-
ğiştirilmelidir. 

-İnorganik Kirleticilerin Kontrolü

Çökelme, kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, bar-
yum sülfat, stronsiyum sülfat ve silika gibi düşük 
çözünürlüğü olan tuzların çökelmeleri ile oluşur. 
Bu bileşiklerin stabiliteleri, çözelti içindeki kon-
santrasyonları, suyun sıcaklığı, pH’sı ve diğer fak-
törlere bağlıdır. Örneğin, yüksek sıcaklıklar ve pH, 
kalsiyum karbonat çökelmesini hızlandırmaktadır. 
Çökelme kontrolü, geri kazanımı düşürerek, pH’yı 
ayarlayarak, antiskalantlar ilave ederek (çökelek ön-
leyiciler) veya çökelek oluşturan bu iyonları ön arıt-
ma ile gidererek önlenebilir.

Asit, kalsiyum karbonat kontrolü veya selülozik 
membranların hidrolizinin önlenmesi için ilave 
edilmektedir. Genellikle sülfürik asit kullanılmakta-
dır. Çok nadir olarak hidroklorik asit kullanılır. Asit 
ilavesi ile karbonat konsantrasyonu düşer ve bikar-
bonatı, karbondioksite dönüştürür. Karbondioksit 
membrandan geçer ve son arıtma ile membrandan 
uzaklaştırılır. Sülfürik asit ilave edilmesinin nedeni, 
maliyeti ve güvenlik hususlarıdır. Eğer, sülfürik asit 
ile ilave edilen sülfat, sülfat konsantrasyonunu etki-
liyor ise bu durumlarda hidroklorik asit kullanılır. 
Bazı durumlarda ilave edilen sülfat, baryum sülfat 
veya kalsiyum sülfat çökelekleri oluşumuna yardım 
eder ve geri kazanım oranını düşürür. Bazı yüzeysel 
sularda, organik maddeler (humik asit vb) antiska-
lant gibi davranır. Bundan dolayı, asidifikasyonunun 
yapılıp yapılmayacağı pilot testler ile belirlenir. Asit 
ilavesi yapılmaz ise karbondioksit oluşmayacağı için 
membran sonrasında son arıtma ünitesi olarak gaz 
uçurma gibi ünitelerinde yapılmasını gerektirmez. 
Bu durum, ilk yatırım ve işletme maliyetini düşürür.

Antiskalantlar, ters osmoz öncesinde çökelek (çö-
zünmüş tuz ve silika) oluşumunu önlemek için en 
çok kullanılan kimyasal maddelerdir. Bazı antiska-
lantlar, kristal oluşumunu önler iken bazıları oluşan 
kristallerin yapısını bozar ve kristaller büyüyemez. 
Bazı durumlarda antiskalant içerisine seyrelticiler 
ilave edilerek, kolloidal malzeme depoziti önlenir. 
Sodyum hekzametafosfat, en yaygın olarak kulla-
nılan antiskalanttır. Doğru antiskalantı seçmek çok 
önemlidir. Örneğin, ham suda demir bulunması ha-
linde, bazı antiskalantlar ilave edildiğinde çökelme 
olabilmektedir. İlave olarak, bazı antiskalantlar ko-
agülant gibi davranarak, organik karbon ile birleşip 
membran yüzeyine yapışmaktadır. 

-Organik Kirleticilerin Kontrolü

Organik kirleticiler iki türdedir. Bunlar, biyolojik 
maddeler (mikroorganizmalar ve onların biyolojik 
atık ürünleri) ve sularda oluşan doğal organik mad-
delerdir. Mikroorganizmalar ve onların biyolojik atık 
ürünleri, membran yüzeyinde zamanla birikebilir ve 
membran verimini düşürebilirler. Mikroorganizma 
kontrolü, ham sudaki mikroorganizma büyümesi-
ni hızlandıran besi maddeleri ve oksijenin kontrol 
edilmesi ile yapılabilir. Mikroorganizma konsant-
rasyonu, kuvvetli oksidantlar, filtrasyon gibi fiziksel 
birimler, mikroorganizmalar için besi maddesi olan 
çözünmüş organik maddelerin giderilmesi veya sod-
yum bisülfat gibi kuvvetli bileşikler kullanarak mik-
roorganizmaları oksijenden yoksun bırakmak gibi 
yöntemler ile düşürülebilir. 
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-Ters Osmoz Ünitesi

Membran kısmının elemanları, membranlar, basınç 
kapları, yüksek basınç pompası, vanalar, borulama, 
enstrümentasyon ve kontrol, enerji geri kazanımı 
birimleridir. Ticari olarak mevcut birçok ters osmoz 
membranı vardır. En çok kullanılanlar, spiral sargılı 
membranlardır (Şekil 6). Membranlar, poliamid ve 
poliamid türevleri, selüloz asetat, selüloz triasetat, 
selüloz asetat karışımları veya diğer organik poli-
merlerden yapılırlar. Su arıtma sistemlerinde kulla-
nılan membranların standard çapları, 8 veya 16 inç 
ve boyları, 40 inç (1020 mm) (60 inç boyunda olan-
larda vardır.) dir. Basınç kapları, fiberglas destekli 
plastik malzemeden yapılmaktadır. Bazı durumlar-
da, paslanmaz çelik malzemede kullanılabilmekte-
dir. Basınç kapları, içerisine 6-8 adet membran yer-
leştirilecek uzunlukta yapılmaktadırlar. Spiral sargılı 
membranların yerleştirildiği basınç kapları, ham su, 
arıtılmış su ve konsantre akımlarının giriş çıkışını 
sağlayan bağlantı elemanlarını içermektedir. Ters 
osmoz membranları için genellikle, yatay santrifüj 
ve dikey türbin pompalar kullanılmaktadır. Küçük 
desalinasyon sistemlerinde, basınç değişimlerini 
azaltmak için pozitif yer değiştirmeli pompalar da 
kullanılmaktadır. Pompalar değişken devirli olabil-
mektedir. Ayrıca, desalinasyon sistemlerinde enerji 
geri kazanımı birimleri de kullanılmaktadır. Büyük 
sistemlerde, çok aşamalı santrifüj pompalar kullanıl-
maktadır. 

 

Şekil 6. Spiral sargılı ters osmoz membran modülü

Yüksek basınç kullanılan deniz suyu sistemlerinde, 
enerji geri kazanım sistemleri (ER) kullanılmaktadır. 
Enerji, konsantre akımında bulunan basıncın kulla-
nılması ile geri kazanılabilir. ER sistemleri, yüksek 
basınç pompası ile aynı şaft üzerine ters yönde yerleş-
tirilmiş (konsantre akımı için) çarkı olan turbo pom-
palar içerirler. Geri kazanılan enerji verimi, hidrolik 
enerji transfer verimine bağlıdır. Bazı durumlarda, 
akı dengesini sağlamak için aşamalar arasında ba-
sınçlandırma pompaları (hidrolik turbo pompalar) 
kullanılır. İtici türbinler, basınçlı konsantre hattın-
dan pompaya enerji transfer etmek için Pelton çark 

prensiplerini kullanmaktadır. İtici, türbin yatay veya 
dikey santrifüj veya pozitif yerdeğiştirmeli pompayı 
çalıştıran motorun şaftına birleştirilir. Bu tür basınç 
artırıcılar, ters osmoz sistemlerinde enerji geri kaza-
nımı veya akı dengesinin sağlanması için kullanılır. 
Sistem, basit olarak motorsuz iki tane çarktan oluşur. 
Şekil 7a’da, hidrolik turbo basınç artırıcılar gösteril-
mektedir. Pozitif yerdeğiştirmeli sistemleri kullanan 
basınç değiştiricilerde, mevcut enerji geri kazanım 
sistemleri içerisinde verimi en yüksek olan sistemdir 
(% 94’e kadar). Şekil 7b’de, küçük ve büyük kapasiteli 
ters osmoz sistemlerinde kullanılan Enerji geri kaza-
nımı sistemlerinin şematik şekli verilmiştir. Basınç 
değiştiricili enerji geri kazanımı sistemlerinde pom-
pa, arıtılmış su basıncı ve aradaki kayıplar kadar bir 
basıncı basmalıdır. Diğer bir pompa, basınç artırıcı 
çıkışındaki akımın ham su basıncına aktarılması için 
kullanılır.

 

a)                                                                           

b)

Şekil 7. Aşamalar arası basınç artırmak için a) hidrolik turbo basınç 
artırıcı b) Basınç değiştiriciler  (AWWA, 2007)

Seçilen malzemenin korozyondan zarar görmemesi 
için ters osmoz sistemlerinde malzeme seçimi çok 
önemlidir. Deniz suyu ters osmoz sistemlerinde, 
yüksek basınç borulaması için genellikle dupleks 
paslanmaz çelik veya super dupleks paslanmaz çe-
lik malzeme kullanırlar. Düşük basınçlı borulama 
için ise metalik olmayan PVC, CPVC, FRP ve HDPE 
malzeme kullanılır. 
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-Son Arıtma

Membranlardan sonra son arıtma, yere ve bağlı bu-
lunan yönetmeliklere göre değişmektedir. Özellikle, 
su arıtma sistemlerinde, şebekeye vermeden önce 
mutlaka son arıtmanın yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca, konsantre akımının da ilave bir arıtması ge-
rekebilir. Son arıtma prosesleri, karbondioksit veya 
hidrojen sülfür içeren sulardan gaz uçurucular, ay-
rıca kimyasal madde ilavesi ve stabilizasyon ünitele-
rini içermektedir. Gaz uçurmada, su aşağıya doğru 
düşürülür ve aşağıda hava üfleyici bir fanın etkisiy-
le gazların salınımı gerçekleşir. Gazı alınmış su bir 
pompa vasıtasıyla arıtılmış su tankına suyu basar. 
Kimyasal ilavesi, dezenfektantlar (klor veya klora-
minler), alkali kimyasallar (Kostik, soda, kireç) ve 
bazen korozyon önleyicileri (polifosfat, ortafosfat 
veya karışımı) ve/veya florür ile yapılır. Kireç-soda-
nın kullanılması, bulanıklığı artırmaktadır. Bundan 
dolayı, kostik tercih edilir. Ters osmoz arıtma sis-
temlerinde, arıtılmış su çok az iyon içermekte ve hiç 
alkalinite içermemektedir. Elde edilen bu agresif su, 
daha sonra korozyona sebep olabilecek şekilde çok 
hızlı pH değişimlerine uğrayabilir.  Aşağıda son arıt-
ma yapılması için bir suda olması gereken durumlar 
verilmiştir (AWWA, 2007).

•	 Alkalinitenin	40	mg/l	CaCO3’den	küçük	olduğu	
 durum
•	 Kalsiyum	karbonat	çökelme	potansiyelinin	
 4-10 mg/l CaCO3 arasında kaldığı durum
•	 Larson	oranının	5’den	büyük	olduğunda
•	 Kalsiyum+alkalinite	toplamının	50	mg/l	
 CaCO3’den küçük olduğu durum

Özellikle alkalinitenin 40 mg/l CaCO3’den büyük 
olması gerekmektedir. Aksi takdirde su, düşük tam-
ponlama kapasitesine sahip olacak ve pH değişimle-
ri çok olacaktır.

Dekarbonizasyon, genellikle düşük pH’tan kaynak-
lanan karbonik asitin yüksek olduğu durumlarda 
gerekli olabilir. Diğer son arıtma birimleri ile birlikte 
uygulanırlar. Bu durumda karbonik asitin bir miktar 
bikarbonat alkalinitesine dönüşmesi söz konusudur. 
Dekarbonizasyon ile birlikte pH ayarlamanın yapıl-
ması daha ekonomik olmaktadır. Çünkü karbonik 
asitin uçurulması pH’yı kendiliğinen bir miktar ar-
tıracaktır. pH ayarlama ile karbonik asitten bikar-
bonata dönüştürmek için yüksek konsantrasyonda 
karbonik asit suda bulunmadığında, alkaliniteyi 
ayarlamak için kimyasal ilavesi gereklidir. Hidrok-

sit ilavesi, sudaki alkaliniteyi ve pH’yı artırmaktadır. 
Aşağıdaki metodlar suya alkalinite ilavesi veya geri 
kazanımı için uygulanabilir:

•	 Karbonik	asit	içeren	suya	kostik	veya	kireç	ilavesi
•	 Kostik	veya	kireç	ilavesinden	sonra	karbonik	asit	
 ilavesi
•	 Sodyum	karbonat	veya	sodyum	bikarbonat	ilavesi
•	 Dolomit	filtre	isimli	kireç	taşı	filtrelerinden	
 geçirme

Suyun korozyonluğunun önlenmesi için ters osmoz 
ile arıtılmış suya bazı inhibitörler de ilave edilebilir. 
Fosfat ve silika inhibitörler, boru çepherlerini sarıp, 
korozyonu azaltıcı etki gösterebilirler. Deniz suyu 
ters osmoz sistemleri, karbondioksit ilavesi, sonra-
sında ise pH artırmak için kireç ilavesi, karbonik 
asiti bikarbonata dönüştürmek için alkalinite ilavesi 
(ayrıca son arıtma sonrası suda istenen özellik) ge-
rektirmektedir. Bazı ters osmoz tesislerinde, üretimi 
artırmak ve arıtılmış suyun alkalinitesini artırmak 
için ham su ile karıştırmak gerekebilir. Arıtılmış 
suyun ham sui le karıştırılması işlemi, ters osmoz 
sonrasında konsantrasyonu çok düşen iyonların da 
karışması açısından uygundur. Karışım oranı oto-
matik olarak su kalitesine bağlı olarak ayaralanabilir. 
Membran sistemindeki diğer birimler, membran yı-
kama sistemi, enstrümentasyon ve kontrol, elektrik 
sistemi, acil durum jeneratörleri, laboratuvar ekip-
manları ve diğer servis ekipmanlarıdır. Diğer bina ve 
sistemler, idare binaları, işletme ve bakım binaları, 
katı atıkları işleme ve uzaklaştırma sistemi ve tesis 
yangın koruma sistemi ve tesis kullanım suyu ve ka-
nalizasyon sistemidir. 

-Maliyet

Membran sistemlerinin maliyeti, yerel şartlara bağlı 
olarak değişmektedir. Aynı kapasitedeki iki tesisin 
maliyetleri, yerel şartlara bağlı olarak farklı olabil-
mektedir. Maliyeti etkileyen yerel şartlar, tesis ka-
pasitesi, arazi düzenleme, hamsuyun arıtılmış su 
ile karıştırılması, TDS konsantrasyonu, konsantre 
uzaklaştırma yöntemi, ham su alma sistemi, ön arıt-
ma ve son arıtma, doğrudan olmayan maliyetler ve 
diğer maliyetlerdir. Bundan dolayı maliyet tahmin-
lerini yapmak oldukça zorlaşmaktadır. 

Ön arıtma grubu, membran sistemlerinin ilk yatırım 
maliyetini artırmaktadır. Bu nedenle bazen ön arıt-
maya önem verilmemekte ve yetersiz yapılmaktadır. 
Ancak, ön arıtma ters osmoz sistemlerinde kilit nok-
talardan birisidir ve performans için kaçınılmaz bir 
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yatırımdır. Tipik olarak, ön arıtma grubunun mali-
yeti besleme suyunun kalitesine bağlı olarak ilk ya-
tırım maliyetinin % 30`una kadar çıkabilmektedir 
(Akgül ve diğ, 2006).

Enerji maliyetleri deniz suyu ters osmoz sistemle-
rinde çok ciddi bir faktördür. Bu maliyetle baş ede-
bilmek için enerji geri kazanım sistemleri geliştiril-
miştir.  Membranlar 3-5 yılda bir yenilenmektedir. 
İyi işletilen sistemlerde bu süre 7 yıla kadar çıkabil-
mektedir. Çok daha uzun işletilen membranlar var 
ise de bu kadar iyi besleme suyu şartları pratikte çok 
nadir sağlanmaktadır. Membran değişimi yukarıda 
verilen oranlardan da anlaşılacağı üzere ciddi bir 
işletme maliyeti oluşturmaktadır. Bu nedenle, ön 
arıtmayı iyi yaparak ve sistemi, tasarım değerleri 
içinde kontrollü olarak işleterek membran ömrünü 
uzatmak önemli bir işletme maliyeti kazancı sağla-
maktadır. Besleme suyunun tuzluluğunun ve sıcak-
lığının, maliyet üzerinde sistem dizaynı ve besleme 
basıncı bakımından önemli etkisi vardır. Tuzluluk 
oranı membran tipini, membran adedini, besleme 
basıncını, borulama malzemesini ve kimyasal do-
zajını etkiler. Sıcaklık ise en çok besleme basıncını 
doğrudan etkiler. Membran prosesinden sonra ürün 
suyunun kalitesine ve kullanım yeri mesafesine göre 
ilave işlemler yapılabilmektedir. Çoğunlukla içme 
suyunda dezenfeksiyon işlemi uygulanmakta ve bu 
amaçla suya klor dozlanmaktadır. Dozlanan klor 
miktarı, sadece su depolanırken veya iletim hattın-
dayken oluşabilecek bakteriyolojik kirlenmeye kar-
şıdır ve düşük dozlardadır. Klor dozaj ünitelerinin 
yatırım maliyetleri de düşüktür (Akgül, 2006). 

Kontrol ve otomasyon birimleri su arıtma sistemle-
rinde ve özellikle membran prosesler gibi ileri arıt-
ma sistemlerinde çok önemli ünitelerdir. Ölçüm ve 
kontrol cihazları, toplam ilk yatırım maliyetini % 
5-10 oranında artırabilmektedir. Maliyeti artıran di-
ğer unsurlar arasında, sisteme ayrılan alan ve sistem 
için yapılan inşaatdır. Arazi ve inşaat, sistemin top-
lam maliyetine % 8-12 oranında ilave maliyet geti-
rebilmektedir. Maliyeti etkileyen bir diğer unsur ise 
su temini, depolama ve iletimdir. Yüzey sularında 
su alma yapıları yapmak, yeraltı sularında ise kuyu 
açmak ve bundan sonra da, alınan suyu ham su de-
posuna iletecek pompaları temin etmek gerekmek-
tedir. Ayrıca, alınan suyu ham su deposuna taşıyacak 
boru hattı ile ham su deposu da maliyeti artırmak-
tadır. Arıtılan suyu depolamak ve iletmek de, diğer 
bir maliyet unsurudur. Dolayısıyla su alma, depola-
ma ve iletme birimleri, sistemin maliyetini en az % 
5 artırmaktadır. Diğer bir maliyet unsuru ise yedek 
parçalardır. Sistemin iki yıllık yedek parça gideri ge-

nellikle, ilk yatırım maliyetinin, % 3-5 arası kabul 
edilmektedir (Akgül, 2006).

 Şekil 6`da deniz suyu ters osmoz sistemlerine ait 
oransal olarak ilk yatırım ve işletme maliyeti ile iş-
letme maliyeti bileşenleri verilmiştir. Bu şekillerden, 
işletme maliyetinin toplam üretim maliyetinin en 
önemli paydasını ve işletme maliyeti içinde ise enerji 
tüketiminin en önemli oranı oluşturduğu açıkça gö-
rülmektedir. Buradan, ters osmoz sistemleri tasarım 
ve malzemeleri seçilirken maliyet açısından ilk önce 
önem verilmesi gereken konunun sistemin ener-
ji tüketimi olması gerektiği anlaşılmaktadır. Enerji 
tüketiminden sonra maliyet acısından en fazla dik-
kat edilmesi gereken konu deniz suyu sisteminde 
membran maliyetidir (Akgül, 2006 ve Gude 2016).

Şekil 6. İşletme maliyetlerinin ve toplam üretim maliyetinin yüzdele-
ri (Akgül, 2006)

Sonuçlar

Ters osmoz sistemlerinin kullanımı son zamanlar-
da çok yaygın bir hale gelmiştir. Yaşanan su kıtlığı 
ile birlikte, deniz suyunun arıtımında tercih edilen 
bir teknolojidir. Ülkemizde de özellikle su kıtlığının 
olduğu sahil bölgelerinde kullanılmaktadır. Maliye-
ti günden güne azalmaktadır. Ters osmoz sistemine 
karar verirken, öncelikle diğer su temini sistemleri 
(havzalararası su transferi, atıksu geri kazanımı vb) 
ile karşılaştırılmalı ve uzun vadeli plan çalışmalarına 
göre, uygun olan yöntem tercih edilmelidir. Son za-
manlarda, özellikle havzalararası su transferi ile ma-
liyet açısından karşılaştırılmakta ve değişik bölgeler 
için değişik sonuçlar elde edilmektedir. Ters osmoz 
sistemleri gelecekte, maliyetlerin daha da aşağıya çe-
kilmesi (düşük basınçta çalışan yeni membran üreti-
mi vb) ile birlikte, içme ve kullanma suyu temininde 
daha etkin rol üstlenecektir.
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Türkiye’de membran sistemlerinin uygulanması yay-
gın hale gelmeye başlamıştır. Özellikle ters osmoz 
membranları ile desalinasyon prosesi sanayiden, in-
sani tüketime kadar her geçen gün kullanım alanını 
genişletmektedir. Bu sebeplerden dolayı ülkemizde 
membran teknolojileri kullanılarak yapılan desa-
linasyon teknolojilerinde Ar-Ge yapılması büyük 
önem kazanmıştır. Desalinasyon tesisleri Dünya’da 
120’den fazla ülkede işletilmektedir ve suyun üretim 
maliyeti genellikle enerji tüketimi, kullanılan ekip-
manın, membranların ve iş gücünün maliyeti ile 
orantılıdır. Bunun içerisinde en büyük katkıya enerji 
tüketimi sahiptir. Desalinasyon tesislerinde üretilen 
süzüntünün hacmi başına harcanan enerji “spesifik 
enerji tüketimi (SET)” olarak ifade edililir. SET de-
ğerinin azaltılması için iki temel çalışma alanı var-
dır; birincisi membran materyallerini daha spesifik 
ve daha geçirgen olarak üretilmesi, ikincisi tekno-
lojinin (i) belirli bir besleme debisinde ve basınçta 
süzüntü akışını arttıran yeni membran modüllerinin 
geliştirilmesiyle, (ii) tesiste daha düşük basınçta daha 
fazla akışı sağlayacak uygun memran yerleşim kon-
figürasyonlarının belirlenmesiyle ve (iii) yenilebilen 
enerji veya atık enerji kaynaklarını kullanan cihazla-
rın kurulmasıyla, optimize edilmesidir. Bu noktadan 
hareket ile nanoteknoloji ve membran üretim tekno-
lojilerindeki gelişmelere bağlı olarak İTÜ-Prof. Dr. 
Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK), Saban-
cı Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Esan firması 
işbirliği ile TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Çağ-
rısı kapsamında desteklenen “Yeni Nesil İleri Osmoz 
(İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinas-
yon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Ge-
tirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması” isimli 
araştırma projesi Eylül-2014 tarihinde başlatılmış-
tır. Proje ekibi 113Y356 ana proje numarası ile İTÜ 
(Prof. Dr. İzzet Öztürk, 113Y376 proje numarası ile 
Sabancı (Prof. Dr. Yusuf Z. Menceloğlu ve 113Y377 
proje numarası ile Yalova Üniversitesi’dir (Yrd. Doç. 

Dr. Hamit Erdemi). Bu projenin temel amaçları (i) 
su temininde ileri teknolojilerin kullanılması (ii) kıyı 
bölgelerinde deniz suyundan içme ve kullanma suyu 
üretilmesi (iii) arıtılacak su türüne göre çözüm üre-
tebilen ve mevcut uygulama problemlerini minimize 
eden yüksek performanslı desalinasyon membranı 
ve modül sistemlerinin geliştirilmesi (iv) halen tü-
müyle dışa bağımlı durumda olduğumuz membran 
sistemlerinin ülkemiz koşullarında üretilebilir hale 
getirilmesidir. 

Proje kapsamında monomer üretiminden proses di-
zaynına kadar giden yolda yaratılan sinerji ile klor 
direnci yüksek, kirlenme potansiyeli düşük ve tür-
deki materyaller kullanılarak üretilecek ileri osmoz 
(İO) ve ters osmoz (TO) membranlarının hem ayrın-
tılı karakterize edilmesi hem de uzun süreli işletim 
şartlarında deniz suyundan içme suyu eldesindeki 
performanslarının gerçek proses şartlarında belir-
lenmesi projenin özgün değerini oluşturmaktadır. 

Literatürde bu konu ile ilgili yapılmış olan çalış-
malarda, bu tip eşzamanlı (hem İO hem de TO) 
membran hazırlama ve gerçek ortamda performans 
belirleme çalışmalarına rastlanmamıştır ve özellik-
le ülkemizde bu konuda çalışma yapma gereksini-
mi vardır. Bu şekilde, membran malzemeleri belirli 
deneysel senaryolar ile seri olarak üretilecek, mo-
dül haline getirilecek ve kullanılacak ortama bağlı 
olarak tamamen amaca yönelik membran üretim 
teknikleri geliştirilecektir. Üretilen membranların 
sularda bulunan veya kimyasal yıkama aşamasında 

Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon 
Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde 

Kullanılması Projesi Tanıtımı

MEM-TEK’TE

DESALİNASYON
ÇALIŞMALARI

•	 Şu	an	gelişme	aşamasında	olan	pek	çok	pro-
ses 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 tekno-
lojisini	 üreten	 bir	 ülkemi	 olacağız?	Müşteri	 ol-
mamamız	adına	yapılan	çalışlar	önemlidir.
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Şekil 1. Proje kapsamında optimizasyon çalışması yapılan RO membranı destek tabakasına ait SEM görüntüleri

Şekil 2. MEM-TEK’te ters osmoz destek tabakasının 
pilot ölçekli olarak üretimi

ortama katılan klora karşı olan dayanıklılıkları da 
tespit edilecektir. Bu kapsamda, yapılması planlanan 
her iş paketinin hem literatüre ve bu konudaki diğer 
çalışmalara yol gösterici olması hem de büyük ölçek-
li olarak içme suyu eldesinde bu membranların seri 
olarak üretilmesi ve kullanılması beklenmektedir.

Sülfonlanmış polisülfon polimeri, zwitteriyonik 
PAN kopolimerleri, haloysit nanotüpleri (HNT), 
zwitteriyonik silan monomerleri kullanılacak temel 
malzemeler olarak seçilirken, bilgisayar simülasyo-
nu ile modül konfigürasyonlarının verimliliğinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Projeden şu ana kadar 
elde edilen önemli sonuçlar iki temel başlık halinde 
aşağıda verilmiştir.

Destek Tabakasının Optimizasyonu, Özellikleri-
nin İyileştirilmesi ve Pilot Ölçekli Olarak Üretimi

İleri osmoz ve ters osmoz prosesinde ayrım her ne 
kadar aktif tabakada gerçekleşse bile destek taba-
kasının performans üzerine önemli etkileri vardır. 
Destek tabakasının kimyası, içeriği, por çapı bü-

yüklüğü, por çaplarının dağılımı, kesit morfolojisi 
performansı doğrudan etkilemektedir. Ters osmoz 
membranları için hem halloysite içeren hem de sa-
dece polisülfondan oluşan destek membranları op-
timize edilmiş ve 1 metre genişliğinde pilot ölçekli 
olarak üretilmiştir. Aktif tabakanın optimizasyonu 
aşamasında bu pilot ölçekli olarak üretilen destek 
tabakaları kullanılmaktadır. Üretilen pilot ölçekli 
destek tabakasına ait SEM görüntüleri Şekil 1’de ve-
rilirken, üretime ait bir fotoğraf Şekil 2’de verilmiştir.

İleri osmoz membranları için sülfonlanmış polisül-
fon ile nanofiber membranı üretilip aktif tabakaya 
destek membranı olarak kullanılmıştır. Sülfonlama 
oranı ve fiber dağılımı optimize edilen membranla-
rın üzerine poliamid aktif tabaka kaplanmış ve ileri 
osmoz prosesinde performansları denenmiştir. 

•	 Müşteri	konumunda	kalırsak,	kendi	teknolo-
jimizi üretemezsek cari açığa ve ekonomik prob-
lemlere	karşı	hassas	hale	geliriz.	Ekonomik	açı-
dan bu projelerin uzun vadede katkısı olacaktır.
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Aktif tabaka kaplı nanofiber membrana ait SEM 
fotoğrafı Şekil 3’te veirlmiştir. Performans testleri 
sonucunda ortalama akı 55 L/m2.sa civarında bu-
lunurken ters tuz akısı ortalama 0,44 gr/m2.sa bu-
lunmuştur. Gerçekleştirilen performans testine ait 
grafik Şekil 4’te verilmiştir. Bu membran için patent 
başvurusu yapılmış olup, 2016/12129 numarasıyla 
inceleme aşamasındadır.

Yenilikçi Aktif Tabakaların Üretilmesi

Yenilikçi aktif tabaka üretimi öncesi klasik arayüzey 
polimerizasyonu yöntemiyle poliamid aktif tabaka-

ların optimizasyonu lab ölçekli olarak yapılmıştır ve 
üretimle ilgili bir know-how havuzu oluşturulmuş-
tur. Hem acı su arıtımı seviyesinde hem de deniz 
suyu arıtımı seviyesinde ters osmoz membranları 
üretilmiştir. Bu membranların pilot ölçekli 1 metre 
genişliğinde üretimi de başlamış olup acı su seviye-
sinde membranlar pilot ölçekli üretilip deniz suyu 
seviyesinde ters osmoz membranlarının pilot ölçekli 
optimizasyonu devam etmektedir. 

Klasik ters osmoz membranların üretiminden son-
ra membranların performanslarının iyileştirilmesi 
için yenilikçi aktif tabaka üretimi üzerine çalışılmış-
tır. Farklı zwitteriyonik silan bileşikleri sentezlenip 
öncelikle ticari membranların üzerine kaplanmıştır 
(Şekil 5). 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 

Şekil 3. Üretilen sülfonlanmış polisülfon nanofiber destek tabakalı ileri osmoz membranına ait SEM görüntüleri

Şekil 4. Üretilen sülfonlanmış polisülfon 
nanofiber destek tabakalı ileri osmoz 

membranına ait su akısı ve ters tuz akısı 
grafiği

•	 Su	 geleceğin	 en	 stratejik	maddesi	 olarak	 gö-
rülmektedir.	Temiz	su	için	savaşlar	yaşanacağını	
ön gören senaryolar mevcuttur. Mevcut suyun 
sağlıklı	bir	şekilde	yönetimi	ve	alternatif	kaynak-
ların	oluşturulması	açısından	yapılan	Ar-Ge	ça-
lışmaları	önem	arz	etmektedir.
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etkileri olduğu görülmüştür Şekil 6’da zwitteriyonik 
silan kaplı bir membranın ksantan sakızı filtrasyo-
nuna karşı gösterdiği akı grafiği verilmiştir. Kont-
rol membranı yüzeyi ksantan sakızı ile tıkanıp akısı 
azalırken kaplı membranların akıları daha stabil çık-
mıştır. Böylece zwitter iyonik silan kaplı membran-
ların karbonhidratlı maddelerin yarattığı tıkanmaya 
karşı dirençleri yüksektir denilebilir. Bu zwitteriyo-
nik silanlar üretilen aktif tabakaların içerisine de 
eklenmiştir. Su akısı, klor dayanımı ve biyokirliliğe 
karşı direnç gibi özelliklerde iyileşme görülmüştür. 
Bu çalışma ile ilgili şu an patent başvurusu işlemleri 
devam etmektedir. 

 

Membranların klor dirençlerinin iyileştirilmesi, gi-
derme verimlerinin arttırılması için yenilikçi poli-
merlerinde denemeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda 
farklı zwitteriyonik PAN kopolimerleri sentezlenmiş 
olup, i-CVD, LB, arayüzey polimerizasyonu gibi tek-
niklerle aktif tabaka olarak uygulanması çalışmaları 
devam etmektedir. 

PAN ile klora karşı direnç oluşturulması istenirken 
zwitteriyonik monomerler ile organik kirliliğe karşı 
direnç oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışma-
lar sonucu ortaya yeni bir üretim tekniği çıkmış olup 
patent başvurusu için hazırlık yapılmaktadır.

Hazırlayan: Doç. Dr. Derya Y. İmer
Ar. Gör. Serkan Güçlü

Şekil 5. Ticari TO membranı (solda) ve zwitteriyonik silan kaplı ticari RO membranı (sağda)

Şekil 6. Zwitteriyonik silan kaplı 
membranların (ZSM-1,ZSM-2,ZSM-3) 

ksantan sakızı filtrasyon akıları

•	 Ülkemiz	su	stresi	altında	olan	bir	ülke.	Hem	
desalinasyon hem de atıksu geri kazanımı tekno-
lojileri ülkemiz için önem arz etmektedir, bunla 
ilgili bilgi birikimini ülkemize çekmeliyiz. Yapı-
lan	çalışmalar	 ile	pek	çok	profesyonel	yetiştiril-
mektedir.
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Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden bahsedebilir 
misiniz biraz? Ne gibi faaliyetleriniz mevcut?

2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu ile Ko-
caeli ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin sorum-
luluk alanları tüm il sınırları olarak belirlendi. İSU 
Genel Müdürlüğü bu Yasa’dan önce sadece İzmit İlçe 
sınırları dahilinde hizmet verirken, 2004 yılı itiba-
rıyla sorumluluk ve hizmet sınırları yaklaşık 35 kat 
büyüyerek 3.505 km2 ‘ye ulaştı. İlimizde 44 adet 
farklı belediye mevcuttu ve bunların hepsi ayrı plan-
lama yapıyor, farklı şekillerde su ve atık su hizmeti 
veriyorlardı. Yani tam anlamıyla bir koordinasyon 
sorunu mevcuttu.

Ben o zamanlar İller Bankası’nın Bölge Müdürüy-
düm ve özellikle İzmit Körfezi projesi üzerinde ça-
lışıyorduk.  Körfez çevresindeki altyapı ve birçok 
arıtma tesisi yatırımı bizim tarafımızdan yapılmıştı. 

Bildiğiniz gibi bütün su ve kanalizasyon idareleri 
2560 sayılı İSKİ Kanunu’na göre çalışmaktadır ve 
görevimiz bölgemize kaliteli su ve atık su vermektir. 
Tabi 2004’ten sonra işe, öncelikle her yere sağlıklı ve 
kaliteli içme suyu ulaştırma göreviyle başladık. Ana 
su kaynağımız Yuvacık Barajı, bütün derde deva, 
adeta İstanbul’un bile su ihtiyacını karşılayabilecek 
bir kaynak olarak lanse edilmişti. 2006 yılında öyle 
bir şeyle karşılaştık ki, kışın doğru dürüst yağış ol-
madı. Baraj’da su yoktu ve su kaynağımız şehir için 

yetersiz kaldı. Kocaeli’ye kesintili su vermek ve İs-
tanbul’dan su almak zorunda kaldık.  Durum böyle 
olunca sadece Yuvacık Barajı ile olamayacağını an-
ladık ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Kocaeli’nin 
su durumunu incelettik. Hazırlanan teknik raporda 
belli çözüm önerileri tahsil edildi ve biz de hemen o 
yönde çalışmalara başladık. 

Öncelikle su kaynaklarımızı çeşitlendirme yoluna 
gidildi. Baraja alternatif olarak Sapanca Gölü’nden 
ve ekonomik olarak iletim gerçekleştirebileceğimiz 
yerel kaynaklardan su alındı. Karadeniz kıyısındaki 
Kandıra bölgemizin hem zirai faaliyetleri yoğundur 
hem de turistik bir bölgemizdir. Bizim buradaki kay-
naklarımız Körfez kaynaklarımızdan farklıdır. Dre-
naj kaynaklarını kullanıyoruz, ancak yazın drenaj 
kaynakları azalırken nüfus artıyor ve doğal olarak 
bu kaynaklar da yetersiz kalıyordu. Orada da bir ba-
raj yapmak durumunda kaldık. Kendi öz kaynakla-
rımızla yaptığımız Namazgah Barajı ile o bölgenin 
problemlerini çözdük. Barajdan gerekli durumlarda 
Körfez’e içme suyu alabileceğimiz alt yapı şebeke-
sini inşa ettik. Sonrasında içme suyu kapasitemizi 
daha da artırmak adına 96 adet derin yer altı kuyu-
su açıldı. Taviz vermediğimiz bir konu var ki; hangi 
kaynaktan su alırsak alalım suyu aynı kaliteye getiri-
yoruz.  Arıtılmadan hiçbir yere su verilmiyor. Suyu 
standartların öngördüğü kaliteye getirip, şebekeye 
öyle veriyoruz. 

İLHAN BAYRAM
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü

RÖPORTAJ:
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Peki şu an için su kaynaklarında bir sıkıntı var mı? 
Ne gibi önlemler ve çalışmalar var bu hususta?

Şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bunları 
yaparken biz Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yö-
netimi Genel Müdürlüğü ve DSİ ile koordineli bir 
şekilde çalışıyor ve Bakanlığın bölgesel planlaması 
doğrultusunda hareket ediyoruz. Kendi sahamızda 
ekonomik olarak baraj yapılabilecek iki havza vardı. 
Karamürsel ilçemizdeki, Avcıdere ve İhsaniye baraj 
projeleri. İhsaniye Barajı’nın inşaatı şu anda DSİ ta-
rafından yürütülmektedir. Bu barajları da tamamla-
yacağız. 

Su yönetimi sadece kaynak geliştirmekten ibaret de-
ğil. Su işletmeciliği açısından bakıldığında aldığınız 
suyu ne yapıyorsunuz, nasıl dağıtıyorsunuz, asıl en 
önemli konu budur. Biz 2004’te başladığımız za-
man su kayıp/kaçak oranı %68-%72 olan ilçelerimiz 
vardı. Bugün ise, köyler hariç kayıp kaçak oranını 
%24’lere kadar indirdik. Süreç içinde şunu gördük 
ki; kayıp kaçak oranında %30’un altına klasik yön-
temler ile inilemiyor. Çok dalgalı bir coğrafyamız 
var ve alt yapı şebekemiz topoğrafyanın bu duru-
mundan dolayı aşırı bir basınç gereksinimi duyuyor. 
Basınç yönetimi ile bu sorunu bertaraf etmeye çalışı-
yoruz. Bu konuda ilçe ilçe geziyor, kayıp kaçak konu-
sunu basınç yönetimi ile olsun farklı enstrümanlar 
ile olsun, SCADA sistemini de kullanarak şebekeyi 
daha sağlıklı idare etmeye çalışıyoruz, bu konuda da 
istediğimiz noktaya yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi su-
daki konu budur. Tabi bu işler hep bir mali kaynak-
la yapılıyor. Bizim vatandaştan aldığımızın dışında 
başka bir mali kaynağımız yoktur. Çok iyi bir tahsilat 
sisteminizin olması lazım. Bilgi işlem merkeziniz ne 
kadar etkin ve verimliyse bu işlerde de o kadar çok 
yol alabilirsiniz.  Biz bunlarla da epeyce uğraştık.  
Gayet kaliteli yazılımlarımız var. Kendimize özgü 
yazılımlar yapıyoruz, paket yazılımlar ile döndür-
müyoruz bu işi. Dolayısıyla tahsilatımız da gayet iyi.  
Tahakkuk ettiğimiz su faturalarının %95’ini tahsil 
edebilmekteyiz.

Sanayiye de su temini edilmesi işinizin bir diğer 
önemli tarafı olsa gerek.

Tabi ki su kanal idarelerinin işi, sadece içme suyu 
temin etmekle bitmiyor. Kocaeli aynı zamanda bir 
sanayi şehridir. Sanayiye de su temin edeceksiniz, o 
da çok önemli bir mesele ve burası İzmit Körfezi’nin 
çevresinde oluşmuş bir yer. İzmit Körfezi yaklaşık 
olarak bundan 15 sene önce, aynı İstanbul’un Haliç’i 
gibi geri dönülemez bir noktaya gelmişti. Artık Kör-
fez’in geri dönülemez bir şekilde kirlendiği düşünü-
lürken, şimdi biz burada yüzme yarışmaları yapıyo-
ruz.

Körfez’in temizlenmesi, temiz tutulması ile ilgili ne 
gibi çalışmalarınız var?

Atık su ve yağmur suyu sistemleri birleşik çalışan sis-
temlerdir. Biz bunları ayırarak yönetmeye çalışıyo-
ruz. Atık su, arıtma tesisine terfi merkezleriyle aktara 
aktara getiriliyor. Kritik bir zamanda iki terfi merke-
zinin yönetimi birbirine ters olabiliyor veya birbirini 
engelleyebiliyor. Bu hususta bunların bir noktadan 
yönetilme ihtiyacı doğdu. Zaman içerisinde istedi-
ğimiz kalitede bir sistemin yönetimine yönelik dün-
yada bu işin nasıl yapıldığını araştırdık. Avrupa’daki 
örnekleri inceledik ve orada gördüğümüz modelle-
rin üzerine kendi ihtiyaçlarımızı da koyarak yeni bir 
sistem geliştirdik ve bu şekilde Türkiye’nin ilk Atık 
Su SCADA Sistemi’ni kurduk. Körfezin çevresinde 
50 civarı terfi merkezi var. Buralarda pompaların bir 
yerden yönetilmesini, kollektörlerin su seviyelerinin 
ölçülmesini sağlayan sistem ve sensörler mevcut. 
Buralardaki operatörler ve güvenlikler kaldırılarak 
kameralar konuldu. Bir problem gözlemlendiği za-
man, gezici ekip gidip müdahale ediyor. Eskiden 
bir pompa bozulduğu zaman değiştirmek zaman 
alıyordu. Şimdi buradan bütün pompaları online 
olarak takip edebiliyoruz. Örneğin bir pompa faz-
la elektrik akımı çektiği zaman, bir sorun olacağını 
anlayıp anında müdahale edebiliyoruz. Tabi atık su 
yönetimi deyince, bunlar atık su arıtmalarla beraber 
çalışan sistemler. Atık su arıtmalarda arıtmaya gelen 
su da, arıtmanın deşarjı da bizim için önemli. Çıkış 
suyunun da kalitesi bizim için önemli. Bu Körfez’i 
temiz tutacağız, kirletmeyeceğiz, kimseye de kirlet-
tirmeyeceğiz, böylece doğal sürecinde de o kendisini 

temizleyecek diye düşünüyorduk. Hakikaten yakla-
şık 12-13 senedir bu dediğimizi gayet güzel gerçek-
leştirdik. Burası sanayi şehri olduğundan atık suyu 
problem olan tesisler var. Bu tesisler atık suyunu bize 
de verse, denize de deşarj etse, dereye de deşarj etse 
bunların da takip edilmesi lazım. Bunlarla ilgili hem 
kendi arıtma tesislerimize analizörleri yerleştirdik, 
hem de sanayiyi izleyebiliyoruz. Sistem limitleri aşıl-
dığında cihaz otomatik numune alıyor, böylece iti-
raz edildiğinde laboratuvarda her iki tarafında analiz 
yapma imkanı doğuyor. Bunlara kadar bu sistemleri 
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kurduk ve faydasını çok gördük. Daha önce biz sa-
nayi tesisleriyle hırsız polis oynardık. Cumartesi ve 
Pazar günleri sabaha karşı yarım saatte bir dereyi ze-
hirleyebilirlerdi. Daha önceleri bu benzer olaylar çok 
oldu, ara ki bulasın. Samanlıkta iğne aramak gibi bir 
durumdu. Ama şimdi limitlerin dışına çıkıldığında, 
anında haberimiz oluyor. Herkes izlendiğini biliyor. 
Bu sistemin böyle güzel bir tarafı oldu.

Arıtma tesisleri ile ilgili ne gibi çalışmalarınız mevcut?

Körfez’de ara ara özellikle mevsim geçişlerinde alg 
patlaması dediğimiz hadiseler oldu. Buna nelerin 
sebep olduğunu ve tetiklediğini araştırdık ve üniver-
siteler ile çalıştık. Daha önce sadece biyolojik arıtım 
vardı, ileri biyolojik arıtım yoktu. Büyükşehir Be-
lediye Başkanımızla görüştük, bu alg patlamasında 
fosforun öneminin olduğunu, çaresinin de ileri bi-
yolojik arıtma ile fosforun tutulması olduğunu söy-
ledik. Aslında bizim su çıkış kriterlerimiz, su çıkış 
yönetmeliğine uygun olmasına rağmen denizi temiz 
tutmak adına atık su arıtma tesislerinin iyileştirilme-
sine yönelik yatırımlara başladık.

Şu ana kadar en büyük arıtmamız olan Gebze Atık 
Su Arıtma Tesisi’ni de 140.000 m3/gün kapasiteyle 
2011’de ileri biyolojik olarak devreye aldık. Diğer 
arıtma tesislerimizi de teker teker ileri biyolojik hale 
getiriyoruz. Şu andaki bizim en büyük yatırımımız, 
81.000.000 TL sözleşme bedelli  Başiskele Kullar İleri 
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisimizdir. Burada arıt-
ma tesisimizin hem kapasitesini büyütüyoruz hem 
de 144.000 m3/gün olacak şekilde ileri biyolojik 
hale getiriyoruz. Diğer arıtmalarımızın da projeleri 
hazırlanıyor. Kısa sürede çoğunu ileri biyolojik hale 
getireceğiz. Tabi biz burada hep işletme verimliliği 
olan sistem üzerine çalışıyoruz. Atık su arıtma hem 
pahalı hem de yan gideri çok olan bir iş. Enerji ma-
liyeti oldukça fazla, işletme maliyeti de aynı şekil-
de. Bir de atık su çamuru gibi büyük bir problemi 
mevcut. Bu çamurun bertarafı için belki Anadolu 
şehirlerinde geleneksel kurutma yöntemleri kul-
lanılabiliyor. Ama bizim burada öyle bir şansımız 
yok, arıtmalarımız hep şehir içinde. Biz de çimento 
şirketlerine veriyoruz yakmaları için. Geçen yıl 11 

milyon TL çamur yakma maliyetimiz oldu, bunlar 
da bizim için önemli rakamlar. Bu yüzden şimdi Ko-
caeli’ndeki bütün çamurlarımızı yakacak ve bundan 
da enerji üretecek tesisler kuruyoruz. Bunu da tama-
men yerli sermaye ile yaptırıyoruz. Bir Bursa firması 
şu anda iki tesisi inşa ediyor. Günlük 95 ton işleme 
kapasitesi olan iki tesis!  

Geri Kazanım Suyu ile ilgili de önemli çalışmalarınız 
olduğunu biliyoruz. Bunlardan bahsedebilir misiniz 
biraz?

Sanayi üretiminde geçen sene şehirde 40.000.000 m3 
civarında su kullanılmış. Bunun 12.800.000 m3 civa-
rındaki bir kısmını bizden almışlar. 13.200.000 m3 
civarında ise yeraltı suyu kullanmışlar. 14.500.000 
m3 civarında da geri kazanım suyu vermişiz sanayi-
cilerimize. Yani şu anda sanayiye muazzam oranlar-
da bir geri kazanım suyu sağlıyoruz. Bu geri kazanım 
çalışmaları da şu şekilde başladı. Yakın bir geçmişte 
yaşanan kuraklıkta Sapanca Gölü’nden su almak zo-
runda kaldık. Sapanca Gölü zaten Sakarya’nın tüm 
ihtiyacını karşılar ki kritik zamanlarda biz de kulla-
nıyoruz. O dönem Sapanca’da su seviyesi net 3 metre 
düşünce ortalık karıştı. Sakarya’dan aynı zamanda 
TÜPRAŞ’ta su alıyor. TÜPRAŞ o zaman yıllık 7-8 
milyon metreküp su alıyordu. TÜPRAŞ kapasitesini 
iki katına çıkardı, şu anda yıllık 15 milyon metreküp 
civarında su kullanıyorlar. Denildi ki; bu Göl sadece 
içme suyu amaçlı kullanılsın, sanayi buradan su al-
masın. O zaman Arıtma Tesisleri Daire Başkanı geldi 
ve dedi ki: “Arıttığımız atık suyu bir ileri prosesten 
daha geçirip, TÜPRAŞ’a soğutma suyu olarak vere-
biliriz”. TÜPRAŞ’la görüştük, size böyle bir su vere-
lim dedik onlar da kabul ettiler. Yapılan tesisin de 
maliyetini karşıladılar. Yalnız onlar bir sistem daha 
kurdular; bizim tesisimizden gelen suda sıkıntı olur-
sa diye desalinasyon sistemi kurdular. Ve şu anda 
günlük 44-45 bin metreküp civarında su alıyorlar 
bizden.  Bu arada sanayicilerle de bir araya geldiği-
mizde bize hep su fiyatlarından yakınıyorlar, ancak 
biz de vatandaşa verdiğimizden daha ucuza vere-
meyeceğimizi belirtiyoruz, kaldı ki; sanayici aldığı 
suyu çok daha fazla kirletiyor. Bunları yaptırıyoruz 
ve bir yandan da membran sistemlerini araştırıyo-
ruz. MEM-TEK’teki çalışmaları takip ediyoruz. Tür-
kiye’de membran üretiminin başladığını görüyoruz 
ve yakın bir zamanda başarı ile ticarileştirilmesini 
umuyoruz. Artık bu sektörde dışarıya bağımlılıktan 
kurtuluyor. Membran sistemler ile ilgili olarak ge-
çen Arıtma Tesisleri Daire Başkanı’yla geçen bir gö-
rüşmemizde acaba biz bu atık su arıtmalarımızdaki 
modernizasyonu membran ile yapsak ne olur, bize 
getirisi nasıl olur dedik ve bunun üzerine de yeni bir 
çalışma başlattık.
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Geri dönüştürülen suyun fiyatları nedir? Normaldeki 
fiyatla karşılaştırınca önemli bir avantaj oluyor mu? 
Park bahçe suları içinde bir kullanım var mı?

Geri kazanım suyu geçen sene 1,5 TL idi, şu an 1,6 
TL.  Normalde suyu sanayiye 8-9 TL’den veriyoruz. 
Bu nedenle oldukça avantajlı ve sanayiciler de mem-
nun. Özellikle Köseköy bölgesindeki sanayiciler de 
bu suyu talep ettiler bizden. Biz de şu an o bölgedeki 
7-8 büyük kuruluşa bu suyu veriyoruz. Suyun geri 
dönüşümü ile sanayide kullanımını bu ölçekte ger-
çekleştiren başka bir il de yok. 8-10 yılda bir kuraklık 
dönemi oluyor, o dönemlerde park ve bahçelere de 
bu suyun teminini yapıyoruz. 

Biz kurum olarak bizi ilgilendiren sahada dünyadaki 
en ileri teknoloji neyse onu alıp kendi ihtiyaçlarımı-
za göre organize edip burada kullanıyoruz. Bugün 
rahatlıkla söyleyebilirim ki; İSU teknoloji kullanımı 
konusunda Türkiye’deki sayılı su idarelerinden biri-
dir. Bizde karar alma ve uygulama mekanizması ara-
sında çok zaman geçmez. Teknolojiyi yakından takip 
edip uygulayarak hem müşteri memnuniyetini artı-
rıyoruz hem de maliyetlerimizi düşürüyoruz. Daha 
önce çamur yakma tesis projemizden bahsetmiştim, 
bu tesisler tamamlandığı zaman çamur bertaraf ma-
liyetlerimiz, 1/4 oranında düşecek, aynı zamanda 
da enerji üreteceğiz. Şimdi bakın; Kullar’a yeni atık 
su arıtma tesisi yapıyoruz, orada havalandırma ha-
vuzlarının üzerini kapatıp, güneş enerjisi panelleri 
koyacağız ve elektrik enerjisi elde edeceğiz. Kendi 
isale hatlarımız üzerine hidroelektrik türbinleri inşa 
edeceğiz. Enerji ihtiyacımızın bir kısmını bu şekilde 
karşılıyoruz.  

Bir diğer çalıştığımız husus ise personel yetkinliğinin 
artırılması. Bu konuda, Gebze Teknik Üniversitesi ile 
protokolümüz var, bu protokol gereği üniversite ho-
caları kurumumuza gelerek personelimize yönelik 
yüksek lisans çalışmalarını yürütmektedirler. Hem 
üniversite hem de biz istifade ediyoruz. Aynı yakla-
şım diğer su ve kanal idareleri ile olan ilişkilerimiz 
için de geçerlidir. Tüm bilgi ve deneyimlerimizi hiç 
saklamadan paylaşıyor ve onlara yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. 

Yurt dışında büyük kanalizasyon idarelerinde su ve 
atıksu tesislerinin işletilmesinin özel sektöre devredil-
meye başlandığı görülüyor. Siz bu konuda ne düşü-
nüyorsunuz?

Biz özel sektör ile çalışıyoruz. Plajyolu Atık Su Arıt-
ma Tesisi’nin işletmesini özel sektöre yaptırıyoruz. 
Gebze’dekini de özel sektör işletiyor. Yeniköy Atıksu 
Arıtma da özel sektöre devredildi. Kamu eliyle işlet-

mecilik pahalı ve kalitesiz oluyor maalesef. Kamuda 
genel olarak “olsa da olur olmasa da olur” bakış açısı 
vardır ve verim düşüktür. Özel sektöre ise parasını 
veriyorsun, işi istiyorsun. Sadece arıtmada değil ba-
kım onarımda da maliyet özel sektör ile yarı yarıya 
düşüyor. Ancak elimizdeki personelin de işini elin-
den almıyoruz. Emekli ettikçe yerine yenisini alma-
yıp yavaş yavaş işletme kısmını özel sektöre devredi-
yoruz. Burada işin şartnamesi önemlidir. Özel sektör 
ile çalışırken de iyi denetlemek önemlidir. İçme suyu 
arıtmalarında zaten personel bulundurmuyoruz, 
otomatik çalışıyor, onları kendimiz işletiyoruz. Gü-
venlik açısından da içme suyu tesislerini bizim işlet-
memiz daha uygun. 

Dinlediğim kadarıyla oldukça inovatif ve teknolojiyi 
takip eden bir idare haline gelmişsiniz. Gerçekten gu-
rur verici. Eklemek istediğiniz hususlar var mıdır? 

Sağolun! Üniversitelerle de sık sık işbirliği yapıyo-
ruz. Çalıştığımız bir sürü proje var, bazıları çok uçuk 
projeler, ancak üniversitelerimize destek olmaya ça-
lışıyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi ile çalışmaları-
mız var. Atıksu konusunda Ahmet Saatçi Hoca’ya, su 
konusunda ise İTÜ’ye gittik. Sağ olsunlar onlar da 
bize hep yol gösterdiler ve gösterdikleri yollar da çı-
kar yol oldu, hiç tıkanmadık.  

Biz parayı kılı kırk yararak harcıyoruz, ancak tek-
noloji konusu olunca yatırım yapmaktan da çekin-
miyoruz. Biz radyo frekansıyla evlere gitmeden su 
sayaçlarını okuyoruz. Tam teşekküllü bir Labora-
tuvar yaptık, su kanal idareleri içerisinde en iyileri 
arasında. Mütevazi olmak adına en iyisi demiyorum. 
Kuruma da uzun vadeli olarak hizmet edecek bu tür 
yatırımları yapıyoruz. Merkez binamız da eski oldu-
ğu için zorluk çekiyorduk, Büyükşehir Belediye Baş-
kanımızı ikna ettik ve akıllı bir bina yaptırıyoruz. O 
da kuruma uzun seneler hizmet edecek iyi bir yatı-
rım olacak. 

İşletmecilikte arıtma konusunda “artık belli bir nok-
taya geldik, her şeyi yaptık” denilecek bir alan değil. 
Her gün yeni bir şey çıkıyor, biz de bunları takip edip 
uyguluyoruz. Özellikle uluslararası çevre fuarlarını 
takip edip katılıyoruz. 
Hazırlayan: Ar. Gör. Türker Türken
Ar. Gör. Alper Yazagan
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İçme ve kullanma suyu temini ve atıksu geri kazanı-
mı amaçlarıyla son yıllarda uygulama sayısı gittikçe 
artan membran proseslerinin tıkanma kontrolü dı-
şındaki bir diğer temel sorunu oluşan konsantrelerin 
yönetimi ve bertarafıdır. Membran konsantrelerinin 
yönetimi, bertaraf teknikleri ve deşarj sonrası ola-
sı çevresel etkilerini detaylı olarak inceleyen sınırlı 
sayıda araştırma çalışması ve teknik raporlar mev-
cuttur (Chesher, 1971; U.S. Bureau of Reclamation, 
2006a; Münk, 2008; Sánchez-Lizaso ve diğ., 2008; 
Voutchkov, 2011; WateReuse Association, 2011; La-
dewig ve Asquith, 2012; Spellman, 2016). Genel ola-
rak, membran konsantrelerinin bertaraf teknikleri 
üzerine şablon, her tesise uygulanabilecek anahtar 
bir çözüm olmamakla birlikte, hali hazırda başarıy-

la uygulanan farklı bertaraf yöntemleri/teknikleri 
mevcuttur. Arıtılacak suyun fizikokimyasal ve mik-
robiyolojik özelliklerine ve su kaynağının tipi ve lo-
kasyonuna göre konsantre yönetimi ve bertaraf tek-
nikleri değişebilmektedir. 

Bertaraf teknikleri üzerine her tesise uygulanabile-
cek anahtar bir çözüm olmadığı gibi, konsantrele-
rin deşarj limitleri/standartları için de global olarak 
kabul görmüş ortak bir mevzuat mevcut değildir 
(Voutchkov, 2011; Ladewig ve Asquith, 2012). Farklı 
ülkelerdeki deşarj mevzuatları irdelendiğinde, sade-
ce bir kaç ülkede (örneğin İsrail, deşarjı >100.000 
m3/gün olan tesisler için) sabit deşarj limitlerinin 
(deniz suyu RO tesislerinin (SWRO) konsantrelerini 

MEMBRAN PROSESLERİNDE

KONSANTRE
YÖNETİMİ

Prof. Dr. MEHMET KİTİŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Isparta

Deşarj edilecek soğutma sularından desalinasyon ile içme suyu eldesi ve RO konsantrelerinin soğutma suyu ile ortak deşarjı (collocation) 
(Voutchkov, 2011). 
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denize geri deşarjı durumunda) olduğu görülebilir. 
Sabit deşarj limitleri yerine çoğu ülkede alıcı ortam 
kalitesine göre, proje bazlı spesifik deşarj izinlerinin 
verildiği bilinmektedir (örneğin, A.B.D.) (Squire, 
2000; U.S. Bureau of Reclamation, 2004, 2006a; Ro-
bert, 2010; Spellman, 2016). Deşarjın içeriği, debisi 
ve alıcı ortam kalitesi ve özümleme kapasitesine göre 
proje bazlı deşarj izinlerinin belli süreler için veril-
mesi ve uygun görülmesi durumunda izinlerin uza-
tılması yaklaşımı daha çevresel bir yaklaşım olarak 
görülmektedir. Deşarj izni için başvuran tesis, önce-
likle alıcı ortamın mevcut fizikokimyasal (örneğin 
tuzluluk, sıcaklık profilleri), biyolojik ve hidrodina-
mik özelliklerini (akıntılar, dispersiyon, katmanlaş-
ma vs.) en az 1 yıllık izlemeler ve/veya modellemeler 
ile tayin etmektedir. Deşarj öncesi mevcut alıcı or-
tam özelliklerinin detaylı sunulduğu deşarj izin baş-
vuru raporlarında ayrıca, deşarj debileri (ortalama, 
minimum, maksimum proje debileri), deşarj kirlilik 
yükleri, deşarj içeriğinin detaylı karakterizasyonu 
(olası mikrokirleticiler dahil) sunulmaktadır. Bu ra-
porlarda ayrıca önemli bir bileşen olarak, deşarjın 
alıcı ortama potansiyel çevresel etkilerinin irdelen-
diği detaylı ‘çevresel etki değerlendirmesi’ çalışması 
da bulunmaktadır. Proje sahibi deşarj sonrası önce-
den belirlenmiş süre boyunca deşarjı ve alıcı ortam 
kalitesini izlemek, modellemek ve raporlamakla da 
genel olarak yükümlü kılınmaktadır. Uygun bulu-
nan başvurulara belirli sürelerde deşarj izni veril-
mektedir. Bu sürenin bitiminde, yukarıda bahsedi-
len teknik raporları sunan ve onaylatan tesislerin 
deşarj izinleri yenilenebilmektedir.

En eski uygulamalardan biri olan SWRO tesislerinde 

genel olarak RO membran konsantreleri denize geri 
deşarj edilmektedir (U.S. Bureau of Reclamation, 
2006a,b; Water Corporation of Western Australia, 
2006; Khawaji vd., 2008; UNEP, 2008; Kucera, 2010; 
Fane vd., 2011; Ladewig ve Asquith, 2012; Spellman, 
2016). Çoğu konvansiyonel SWRO tesislerinde su 
kazanımı (ürün suyu üretimi) yaklaşık %50-55 se-
viyelerinde olduğundan, denizden çekilen debinin 
yaklaşık yarısı konsantre olarak denize geri basıl-
maktadır. Dolayısıyla, denize geri basılan konsant-
re aslında denizden çekilen su içeriğinin (örneğin 
tuzluluk) yaklaşık 2 katı konsantre edilmiş halidir. 
Direk bu basit kütle dengesi baz alındığında, SWRO 
konsantrelerinin denizel ortamlara olası çevresel et-
kilerinin az olabileceği öngörülebilir. Ancak, denize 
yapılan tuzlu su deşarjlarında deşarj yükleri, seyrel-
me ve deniz ortamının hidrodinamik şartlarına (ör-
neğin açık/kapalı koylar, sirkülasyon, akıntı durum-
ları, vb. parametreler) göre, tuzluluk değeri zamanla 
artabilmekte ve deniz çayırı ve benzeri canlılara za-
rar verebilmektedir (Chesher, 1971; U.S. Bureau of 
Reclamation, 2006b; Water Corporation of Western 
Australia, 2006; Sánchez-Lizaso ve diğ., 2008). Tuzlu 
su deşarjı ile ilgili Avrupa Birliği Direktifi (Council 
Directive 92/43/EEC) (EU, 1992), koruma altındaki 
türler arasında tuzluluğa en hassas tür olarak deniz 
çayırını (Posidonia oceanica) belirtmektedir. Deniz 
çayırının özellikle Akdeniz’deki yaşama şartları tuz-
luluk bakımından son derece kısıtlı bir aralıktadır 
(Sánchez-Lizaso ve diğ., 2008). 

Birçok ülkedeki SWRO tesisleri konsantrelerini ge-
nellikle denize geri basarak uygulama ve mevzuat 
anlamında çok sıkıntı yaşamamaktadır (WateReu-

Perth (Avustralya) desalinasyon tesisinin konsantre deşarj difüzörü etrafında deniz atı bulunması (WateReuse Association, 2011; 
Water Corporation). 
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se Association, 2011). Ancak, özellikle endüstriyel 
atıksu arıtma tesislerinde, atıksu geri kazanımı ve 
üretim aşamalarında geri kullanımı amaçlı kurulan/
kurulması planlanan membran proseslerinde kon-
santre yönetimi ve bertarafı sorunları için anahtar 
çözümler mevcut değildir. Bu tesislerde bertaraf ve 
yönetim çözümleri proje spesifik olmaktadır. Bu 
konudaki mevzuat boşlukları ve endüstriyel atıksu-
lardaki sentetik kimyasalların, mikrokirleticilerin ve 
biyolojik arıtma sonrası bunların olası metabolitleri-
nin membran konsantrelerinde birikebilmesi, çözül-
mesi gereken sorunları bir miktar daha artırmakta-
dır. Çoğu membran tesislerinde tortu kontrolü için 
dozlanan antiskalanlar ve asitlerin tuzları membran 
konsantrelerine geçmektedir. Ayrıca, membran te-
mizliği için uygulanan kimyasal yıkamalardan gelen 
atıksular da konsantrelerle birleştirilip, deşarj edi-
lebilmektedir. Bu kimyasalların deşarj sonrası alıcı 
ortama potansiyel etkileri konusunda yeterli veri 
mevcut değildir. Benzer sorunlar acı su, yüzeysel ve 
yeraltı sularından içme/kullanma suyu ve/veya en-
düstriyel proses suyu üreten membran tesislerinde 
de mevcuttur (Mickley & Associates, 2010; Ladewig 
ve Asquith, 2012; CH2M, 2015). Bu tür tesisler ka-
nalizasyonun olmadığı durumlarda genellikle kon-
santrelerini su aldıkları kaynaklara veya yakındaki 
mevcut yüzeysel sulara vermektedirler. Membran 
konsantrelerinin kontrolsüz ve izlemesiz tekrar tatlı 
su kaynaklarına geri gönderilmesi özellikle uzun va-
dede içme ve kullanma suyu kaynaklarına olumsuz 

etkiler yapabilir. 

Membran tesislerinin kurulduğu ilk yıllarda tekno-
loji ve tesis lokasyonu seçimlerindeki temel faktörler 
proses maliyetleri, besleme suyunun yeri, besleme 
suyunun kalitesi, besleme suyunun yeterli miktarda 
olması iken, artık artan çevresel ve deşarj baskıların-
dan dolayı, temel faktörlerden biri de membran kon-
santrelerinin yönetimi ve bertarafı olmuştur (U.S. 
Bureau of Reclamation, 2004; Ladewig ve Asquith, 
2012). Su ve atıksu arıtımında teknik ve ekonomik 
açıdan uygulanabilir bulunan bazı membran tesisi 
projeleri konsantre deşarjı ve bertarafı sorunlarından 
dolayı hayata geçirilememektedir. Bu sorun özellikle 
endüstriyel atıksu arıtımı yapan membran tesisleri 
için geçerlidir. Ülkemizde ve bazı diğer ülkelerde de-
şarj mevzuatlarında boşluklar olması, konsantre de-
şarjlarının sosyo-psikolojik etkileri, sıkılaşan deşarj 
limitlerinden (özellikle mikrokirleticiler için) dolayı 
membran tesislerinin yaygınlaşması kısıtlanmakta-
dır. Öte yandan, membran konsantre sorunlarıyla 
uğraşırken, membran proseslerinde elde edilen çok 
yüksek ürün suyu kalitesi ve atıksu geri kazanımı 
ve neticesinde su tasarrufları gözardı edilmektedir. 
Membran proseslerinin genel olarak çevresel etki-
leri değerlendirilirken salt konsantre yönetimi ve 
bertarafının olumsuz yönleri değil, prosesin çevresel 
anlamda tüm olumlu yönleri de dikkate alınmalıdır. 
Detaylı yaşam döngüsü analizleri ve alıcı ortam iz-
lemeleri/modellemeleriyle membran tesisleri genel 
olarak değerlendirilmelidir. 

Ashkelon (İsrail) desalinasyon tesisinin RO konsantre deşarjlarının kıyıdan yapılması (tesis kapasitesi: 322.000 m3/gün) (Voutchkov, 2011).
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Mevcut membran konsantre bertaraf teknikleri; 
tuzlu veya tatlı yüzeysel sulara deşarj, kanalizasyo-
na deşarj, arazi uygulamaları ve sulama, derin kuyu 
enjeksiyonları, buharlaştırma havuzları, mekanik 
evaporasyon, arıtılmış atıksu veya soğutma suları ile 
karıştırılmış deşarj, ve çoğunlukla Ar-Ge ve pilot uy-
gulamalar aşamasında olan diğer yeni tekniklerdir. 
Geliştirilmekte olan yeni konsantre bertaraf teknik-
lerinden bazıları aşağıda sunulmuştur.

•	 membran	distilasyon	ve/veya	evaporasyon	vb.	ile	
 RO konsantrelerinde hacim azaltılması ve temiz 
 su elde edilmesi,
•	 ileri	osmoz	(İO)	ve	İO	hibrit	prosesleri,
•	 elektrodiyaliz	tabanlı	prosesler,
•	 konsantrelerin	kimyasal	ve/veya	biyolojik	
 yöntemlerle ön arıtılması ve sonrasında tekrar 
 membran proseslerinde konsantre edilmesi,
•	 yüksek	tuz	konsantrasyonlarında	çalışan	ve	yeterli	
 miktarlarda akılar üreten membranların 
 geliştirilmesi,
•	 sıfır	sıvı	deşarjı	konseptiyle	kristalizasyon	ve	
 tuz eldesi,
•	 araştırma	aşamasında	olan	diğer	teknolojiler.

Daha sıkılaşan deşarj limitleri ve deşarjların alıcı or-
tamlara potansiyel çevresel etkilerinden dolayı, kon-
vansiyonel membran konsantre bertaraf teknikleri-
nin yerine, kaynağında kontrol ve kirlilik önleme, su 
ve hammadde geri kazanımı (örneğin değerli mine-
ral ve tuz kazanımı) ve sıfır sıvı deşarjı konseptli tek-
niklerin önümüzdeki yıllarda uygulanması beklen-
mektedir. Membran proseslerinin ve desalinasyonun 
önümüzdeki yıllarda da başarıyla uygulanabilmesi 
için mutlaka teknik ve ekonomik açıdan uygulana-
bilir, çevre dostu, sürdürülebilir ve geri kazanım ta-
banlı yeni konsantre yönetim stratejilerinin ve berta-
raf tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Çok uzun yıllarınızı bu mesleğe verdiniz ve çok önem-
li katkılarda bulundunuz. Peki çevre mühendisliğine 
başlama hikayeniz nasıl oldu?

Ben İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendis-
liği bölümü 1976 yılı mezunuyum. Yüksek lisans 
sınavlarına çalışırken aslında hedefim yapı mühen-
disliğiydi ve son aşamaya kadar yapı mühendisliği 
alanındae çalışma fikrim vardı. O dönem Taşkışla’da 
arkadaşlarla yemekte olduğumuz bir anda aynı or-
tamda eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
eski AK Parti milletvekili Doç. Dr. Halil Ürün Beyle 
karşılaştım. Kendisi o zamanlar Yılmaz Muslu ho-
canın Doktora öğrencisiydi. Hasbihal ederken konu 
yapı mühendisliğine geldiğinde, Halil Bey çok daha 
ilginç ve yeni bir konu olan çevre mühendisliği ala-
nında çalışmamı tavsiye etti ve beni kalktığımızda 
Prof. Dr. Nevzat Kor hocamla tanıştırdı. Bu vesileyle 
Nevzat Kor Bey ile tanıştım. Nevzat Bey konuşma-
mızda bana yapı mühendisliğinde artık doygunluk 
olduğunu, çevre alanının ise çok yeni ve gelişmeye 
açık olduğunu ve kendimi göstermek için daha faz-
la fırsat bulabileceğimi belirtti. Nasip ve kısmettir ki 
böylesine hızlı gelişen bir süreç ile Çevre Bilimleri ve 
Mühendisliği alanına yönelmiş oldum. Beni akade-
mik kariyere yönelmem konusunda ilk teşvik eden 
kişi ise 1974-1976 yılları arasında burs aldığım Türk 
Petrol Vakfı müdürü Fethi Gemuhluoğlu Bey idi. 
Bizler üzerinde unutulmaz izler bırakan müstesna 

insan Fethi ağabeyi bu vesile ile rahmet ve minnetle 
anmak isterim, makamı cennet olsun.

O dönemlerden bu dönemlere gelinen süreçte ülke-
mizde çevre mühendisliğinin gelişimini ve değişimini 
nasıl yorumluyorsunuz?

Çevre sektörü o dönemler adeta yok mertebesinde 
ve kuruluş aşamasındaydı Doğru düzgün neredey-
se tek bir tesis yoktu, o derece ki foseptik bile yoktu 
çoğu yerde. O dönemler gördüğümüz yegane arıtma 
tesisi, Emlak Bankasının Ataköy’de yaptırmış oldu-
ğu 32000 eşdeğer nüfusa sahip Damlatmalı Filtre 
Sistemiydi. Yüksek lisans yaparken görebileceğimiz, 
çalışan bir aktif çamur tesisi yoktu. Sadece o sırada 
İTÜ’de Doktora yapan Halil Kalender Beyin Beykoz 
deri fabrikasında işlettiği pilot ölçekli bir arıtma sis-
temi vardı. O dönem aktif çamur olarak sadece onu 
görmüştük. Ayrıca Karamürsel’de Nato tesislerinde 
damlatmalı filtre olduğunu duymuştuk ama görme-
ye gidememiştik. O dönemler nizami foseptik bile 
yeni yeni yapılıyordu. Ben girdikten sonra Nevzat 
Beyin ilk projelerinden bir tanesi Tübitak Gebze yer-
leşkesinin altyapısının planlanmasıydı. Arıtma sis-
temi olarak çok gözlü foseptik ve çıkışına sızdırma 
hendekleri tasarlanmıştı. Bu sistem çok uzun yıllar 
orada kullanıldı. O dönemler bu şartlarda olunma-
sına rağmen çevre sektörü hızla gelişti ancak çevre 
alanının gelişmesi 2003 yılına kadar oldukça rölanti-
de kaldı diyebiliriz. Özellikle 2003 senesinden sonra 
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sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey liderliğinde 
yönetimler ile ülkenin hızla zenginleşmesi, altyapı-
ya önem verilmesi ve Avrupa Birliği üyelik sürecinin 
hızlandırılmasıyla çevre sektörü çok hızlı bir şekil-
de büyüdü. 2003 sonrası dönem Türkiye’deki çevre 
mühendisliğinin tarihçesinde kesinlikle keskin çiz-
gilerle ayrılır. Hala eksiklerimiz mevcut ancak birçok 
alanda dünya ile mukayese edilebilir seviyeye gelin-
di.

Membran teknolojisi ve özellikle ters osmoz hakkın-
daki görüşleriniz nelerdir?

Artık günümüzde farklı boyutlarda porlar içeren 
sentetik membranlar ticari olarak üretilebiliyor ve 
bu membranlar istenilen uygun uygulamalar için 
kullanılabiliyor. Son zamanlarda dikkatimi çeken 
özellikle termik santrallerin membran sistemlerini 
tercih etmesi. Bu sektördeki firmalar yap-işlet-dev-
ret modeliyle TO sistemleri kullanıyor. Yani belli bir 
fiyat karşılığında belirli bir miktarda suyun üretil-
mesi isteniyor ve tesis işletmesi tamamen yükleni-
ciye bırakılıyor. Ayrıca ülkemizde tatlı su temininin 
pahalı ve zor olduğu bölgelerde bulunan oteller TO 
ile desalinasyon sistemlerini tercih ediyor. Avşa ada-
sında içme ve kullanma suyu temini için İller Ban-
kası tarafından bir ters osmoz tesisi yapıldı. Kızılır-
mak nehrini kaynak olarak kullanan bir şehrimizde 
sertlik giderimine yönelik nanofiltrayon tesisleri ku-
ruldu. Yani ülkemizde membranlar ile desalinasyon 
pazarı hızla büyümekte ancak büyük çaplı içme ve 
kullanma suyu tesisi henüz yok. En büyüğü şu anda 
İstanbul’da Büyükçekmece bölgesinde planlanıyor. 
Günlük kapasitesi 50.000 m3 olması planlanan bu 
tesis bir nevi İstanbul’un bu teknolojiyle tanışması 
olacak. Yani buradan işletme ile ilgili kritik tecrü-
beler, parametreler ve veriler elde edilecek. Burada 
yerli teknolojilerin de teşvik eidlmesi düşünülüyor. 
Genel olarak ters osmoz sistemlerinin önünü açık 
görüyorum. Ancak benim bildiğime ve görüşüme 
göre, su temininde hiyerarşik olarak önce tatlı su, 
yoksa acı tuzlu su o da yok ise atıksuların kullanıl-
ması bu imkan da yoksa deniz suyunun kullanımı 
hedefinin konulması lazım. Böylece su temini için 
gereken maliyeti her zaman şartlara göre minimum-
da tutmuş olursunuz. Singapur atıksularının büyük 
çoğunluğunu ileri derecede arıtmakta ve geri ka-
zanmaktadır.  Singapur’daki uygulama dünya için 
bir prototip olmuştur.  İsrail atıksularını yaklaşık 
%90 olarak büyük oranda geri kazanmaktadır. An-
cak onlar Singapur gibi geri kazanılan suları içme 
suyu kaynaklarına karıştırmayıp sadece sulamada 
ve içme suyu dışında kullanmaktadırlar. Şu an Su-
udi Arabistan’da atıksularını geri kazanma yönünde 

çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizde tatlı su kaynakları 
çok şükür şu an için yeterlidir. Melen’den 180 km’den 
getirdiğimiz suyun maliyeti bile ters osmozun üçte 
biri civarında. Kuzey Kıbrıs için ters osmoz önemli 
bir konumdaydı ancak Türkiye olarak oraya tatlı su 
götürünce oradaki ters osmozun cazibesini (fizibili-
tesini) düşürdük. 

Ülkemizde MEM-TEK’in rolü hakkındaki görüşleri-
nizi alabilir miyiz?

Başta açıkça söylemek gerekirse soru işaretleri vardı 
kafamızda. Yapabilirler mi geliştirebilirler mi diyor-
duk. Şu anda bildiğim kadarıyla her türlü membranı 
yapabilecek kapasiteye gelindi. Kısa süre içerisinde 
çok önemli bir performans gösterilerek bu aşamalar 
katedilmiş oldu. Tabi bu çalışmalar gerçekleşirken 
çok sayıda uzman yetişti. Bir çok  yüksek lisans ve 
doktora eğitimli, membran üretimi bilen mühen-
dis yetişti yetişmeye devam ediyor. Ülkemiz adına 
önemli kazanımlar bunlar. Kullanılmış membranla-
rın incelenmesi, otopsi yapılması ve böylece uygula-
ma sorunlarına çözüm geliştirilmesi konusunda sa-
hip olunan altyapı da dünya çapında. MEM-TEK’te 
yapılan çalışmaların artık prototip aşamasını ta-
mamladığını görüyoruz. Birsonraki aşama süreci sa-
nayi ölçeğinde imalat kapasitelerine taşımak olacak-
tır. Bunun için sermayesi olan ve pazarlama yapmayı 
bilen müteşebbislere ihtiyaç vardır. Bilhassa MBR 
alanı ve MBR membran ile modüllerinin üretilmesi 
çok önemli. Ülkemizde atıksuların yeniden kullanı-
mı ile ilgili muazzam bir potansiyel vardır. Suların 
tekrar kullanılması, akıllı şehirler kapsamında atıksu 
geri kazanımı gibi konular hep membran sistemleri 
ile ilişkilidir. MBR olmasa bile atıksu arıtma tesisi çı-
kışında membranlar kullanılarak mevcut arıtılan su 
kalitesi iyileştirilebilmektedir. Kamu kurumları şu 
anda yerli imalatı teşvik ediyor. 
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Zamanla bu teşvikler daha da artacaktır. Yerli üre-
tim teşviklerinin iyi değerlendirilmesi lazımdır. 
Yalnız ürünün ilk çıkışı çok başarılı olmalıdır. Ka-
litesinin ve özelliklerinin iyice test edilmesi lazım. 
Çünkü ilk yerli üretim olacağı için gözler üzerinde 
olacaktır. Dünyayla rekabet edecek bir ürün çıkarıl-
malı burada. Eğer başarılı bir ticari üretim yapılır-
sa önce iç piyasa ihtiyacını karşılayacağı ülkemizin 
stratejik konumu sayesinde de en kısa sürede ihracat 
fırsatlarının doğacağını düşünüyorum. Üretilen bu 
membranlar özellikle İSKİ ve DSİ gibi kurumlarda 
denenebilir. 

Katı Atık Yönetiminde Membran Uygulamaları Ko-
nusundaki neler düşünüyorsunuz?

Katı atık yönetimi çevre mühendisliğinin en komp-
leks alanlarından biridir. Özellikle burada atık depo-
lama tesislerinin sızıntı sularının arıtılması en sorun 
teşkil eden kısımdır. Sızıntı sularının arıtılması için 
günümüzdeki standard uygulama, bir dengeleme 
tankından sonra, biyolojik maddelerinin giderimli 
aktif çamur sistemiyle entegre membran biyoreaktör 
(MBR) şeklinde tasarlanmaktadır. Arıtılacak olan 
sızıntı suları çok sıkıntılı bir sudur ve MBR tıkan-
masının önüne geçilebilmek ve kolay temizlenebilir 
olması açısından tasarlanan MBR sistemleri harici 
tipte yapılmaktadır. Dünya’nın en büyük MBR te-
sisleri de İstanbul il sınırları içerisinde bulunmak-
tadır. Bunlardan biri 4,000 m3, diğeri ise 2,000 m3 
kapasitelidir ve çıkış suyu KOİ, azot vb. gibi para-
metreler dikkate alındığında oldukça kalitelidir. Te-
sislerden birinde sadece ultrafiltrasyon sistemi bu-
lunmaktayken, diğerinde hem ultrafiltrasyon hem 
de nanofiltrasyon sistemleri bulunmaktadır. Sızıntı 
suyu arıtılması konusunun mutlaka membran des-
tekli sistemlerle çözülmesi gerekmektedir. Bunun 
dışında depo gazının saflaştırılması, saklanması, 
doğalgaz niteliğinin kazandırılması ya da araçlarda 
kullanılabilir hale getirilebilmesi için de membran 
sistemlerden faydanılmaktadır. Depo gazı, aynen 
sızıntı suyunda olduğu gibi, belli arıtma aşamala-
rından geçtikten sonra en son membran sistemler 
yardımıyla arıtılmaktadır ve arıtılan bu metan gaz 

neredeyse %98 saflıkta elde edilmektedir. Özellikle 
depo gazının membranlarla arıtıldıktan sonra araç 
yakıtı olarak kullanılabilecek hale getirilmesi çok 
fazla bilinmeyen ve yaygın olarak kullanılmayan bir 
uygulamadır. Buna uygun membranların geliştiril-
mesi konusunda şu an ciddi ihtiyaç bulunmaktadır. 

Üniversite sanayi işbirliği hakkında neler düşünüyor-
sunuz? Ne yapılması gerekli, eksikler nelerdir?

Yurtdışında bu konu çok ileri seviyelerde. Ülkemiz-
de bu konu hakkında çok yakın zamana kadar yer-
leşmiş fobiler vardı. Özellikle büyük üreticiler çok 
yakın zamanlara kadar yabancı lisans anlaşmaları 
yaparak ürün üretiyorlardı. Yine aynı şekilde bü-
yük üreticiler ülkemizde Ar-Ge yapmadan, bilgi bi-
rikimlerini aktarmaksızın, ülkemizi ucuz işçi alanı 
olarak görmekteydi. Ülkemizin bunları aşıp katma 
değeri yüksek ürünler üretmeye acilen başlaması ge-
rekmektedir. Türkiye sadece turizm ile geçinen bir 
ülke değil, ciddi bir imalat sektörümüz var. Devletin 
şu an Ar-Ge için verdiği büyük teşvikler var. Büyük 
üreticiler bu teşviklerden faydalanıp ülkemizdeki 
Ar-Ge’yi geliştirme adına Ar-Ge merkezleri kurma-
lı ya da üniversitelerle işbirliği yapmalıdırlar. Ülke-
mizde ilk defa geçen yıl itibariyle Ar-Ge harcamaları 
gayrisafi milli gelirin %1’ini geçmiş bulunmaktadır. 
Hedeflenen ise 2023 yılı ve sonrasında bu değerin 
%3’ü geçmesini sağlamaktır. Bu da Ar-Ge için ge-
çen seneye kıyasla 3 kat daha fazla bütçe ayrılacak 
demektir. Bu durumda üniversite ve sanayinin iş 
birliği yapması oldukça önem kazanacaktır. Üniver-
sitelerin sanayiyi kendilerine gelmesini beklemeyip, 
atak davranıp fikirleriyle kendileri de sanayiye git-
mesi gerekmektedir. Bu sayede ilerleme daha kolay 
gerçekleşecektir ve sanayi gözünde üniversiteler için 
oluşmuş bazı kötü algıların (yüksek maliyetler, uzun 
süreler vb. gibi) daha kolay kırılması sağlanacaktır. 
Ülkemizde Ar-Ge ile ilgili bürokrasi çok ağır. Örne-
ğin iyi projelerin yazılıp kabul alabilme süreci çok 
uzun. Yine de tüm bunların aşılıp üniversite ile sana-
yinin bir araya gelmesi lazım. Ortaklaşa ortaya çıkan 
ürünlerin de hızlı bir şekilde ticarileştirilmesi gerek-
mektedir. Sanayide ürün kalitesini geliştirici (Ür-Ge) 
nitelikli bazı ürünlerde oluşabilen problemleri üni-
versitelerin katkısıyla çok kolay çözebilme imkanları 
varken, her iki tarafın birbiriyle bir araya gelememe-
sinden dolayı, sorunlar devam edebilmekte. Sanayi-
mizin öncelikli olarak Ür-Ge faaliyetlerine ihtiyacı 
bulunmaktadır. Özellikle Ür-Ge faaliyetleri için en 
önemli aşama sanayinin sahip olduğu ürünün dün-
ya standardlarında bir ürüne dönüştürülmesi olup 
ve bu gerektiğinde tersine mühendislik de gerektirir. 
Ür-Ge’nin bir sonraki aşaması ise kendi bilgi biriki-
mimizi kullanıp orijinal ürün tasarımı yapmaktır. 
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Gençlerimizin mucitçi yönlerini ortaya çıkarmalıyız. 
Bunu ilk başta kendi başımıza yapamayabiliriz ama 
bu yabancı araştırmacıları ülkemize getirtemeyece-
ğimiz anlamına gelmemektedir. Ülkemizi yabancı 
araştırmacıları gelmeye teşvik edecek hale getirme-
liyiz. ABD’nin en ileri teknolojilere sahip olmasın-
daki en büyük etkenlerden biri en iyi araştırmacıları 
ülkesine çekebilmesinde yatmaktadır. Bizim yapma-
mız gereken de hem kendi yeteneklerimizi muhafaza 
etmek ve iyi merkezlerle iş birliği yapmak hem de 
Türk araştırmacılarla birlikte yabancı araştırmacıları 
devreye sokmaktan geçmektedir. Elde edilen ticari 
değere sahip ürünlerinse know-how’ına fikri hakla-
rına iyi sahip çıkmak gereklidir. Elde edilen ürünleri 
hemen patenti alınmazsa bir başkasının ufak bir de-
ğişiklik yaparak patent alması an meselesidir. Üni-

versite sanayi iş birliği henüz çok zayıf. Bu konuda 
bizim İstanbul Teknik Üniversitesinin öne çıkması 
gerektiğini düşünmekteyim. Marmara bölgesinde-
ki sanayinin tam merkezindeyiz ve elimizde birçok 
imkan bulunmakta fakat sanayi ile olsun mezun öğ-
rencilerimiz ile olsun yeterli bir temasımız bulun-
mamaktadır. Üniversitemiz düşünüldüğünde Çevre 
mühendisliği bölümü olarak nispeten iyi bir durum-
da olsak da çoğu bölümlere bakıldığında hala bir içe 
kapanıklık söz konusudur. Özellikle makine, elekt-
rik, bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerimizin sa-
nayi ile çok daha iç içe olması gerekmektedir. Ayrıca 
üniversite içerisinde disiplinlerarası nitelikli projeler 
yazılması gerekmektedir. Örneğin temel bilimler ile 
mühendislik bölümlerinin birbiriyle etkileşim içe-
risinde olması gerekmektedir. Daha sonra bu etki-
leşimin sanayiye uzanması gerekmektedir. Bir diğer 
husus ise sanayide doktora yapmak üzere öğrenci 
alıp yetiştirmemizdir. Yurt dışında neredeyse hiçbir 
yüksek lisans ya da doktora tezi sanayi ile iş birliği 
yapılmadan yürütülmemektedir.  Bu sayede gelece-
ğin kaliteli insan kaynağı ihtiyacını karşılayabiliriz. 
Şu anki en büyük eksikliklerimizden biri budur.  Di-
ğer bir husus ise nitelikli proje yazımıdır. Yurtdışın-
daki araştırmacılar 10 proje yazıp 1-2 tanesini kabul 
ettirebildiklerinde kendilerini şanslı saymaktadır. 
Ülkemizde ise 1-2 proje yazılıp reddedildikten son-
ra moral bozukluğu yaşanmaktadır, oysa bu durum 
akademisyenlerimizi yıldırmamalıdır. 

Genç çevre mühendislerine ve çevre mühendisliği 
adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir?

Ben Çevre mühendisliğini aslında doğa hekimliği 
olarak görmekteyim ve çok zor fakat aynı zaman-
da hayra açık bir konu olduğunu düşünmekteyim. 
Kendisini iyi geliştirip, mesleğin hakkını verecek 
düzeye gelen hiçbir mühendisimizin işsiz kalmaya-
cağını düşünmekteyim. Tabii bunun yolu da iyi bir 
çevre mühendisliği bölümüne girdikten sonra bö-
lümde verilen eğitimin hakkının verilmesidir. Öğ-
rencilerimiz meslek seçerken neyi istediklerini çok 
iyi bilmemektedir. Bazı alanların popülerliğine, üst 
yüzdelik dilimdeki alanlara yönelten yanlış rehber-
lik ya da aile baskısı yüzünden yanlış tercih yapan 
çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Çevre mühendis-
liği aslında daha ziyade yüksek lisans programı ol-
maya uygun bir program. Çevre mühendisliğini bir 
inşaat ya da kimya mühendisliği eğitimi alındıktan 
sonra uzmanlaşılacak bir alan olarak görmekteyim. 
Bende İnşaat mühendisiyim ve inşaat mühendisliği 
eğitimim üzerine çevre mühendisliği konusunda uz-
manlaşırken inşaat mühendisliği bölümünde kazan-
dığım bilgi birikiminin çok büyük faydalarını gör-
düm. Yine de İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünün 
üstün nitelikli hoca kadrosuyla çok kaliteli ve otur-
muş bir programa sahip olduğunu düşünüyorum. 
ABET akreditasyonumuz bulunmakta. Nitelikli bir 
çevre mühendisi olabilmek için iyi bir ya da iki li-
san bilmenin gerekliliği, bilgisayar imkanlarından 
en iyi şekilde faydalanabilmek ve bölümdeki dersle 
ilgi duymak, mümkünse de lisans sonrası ülkemizde 
ya da yurtdışında yüksek lisans yapmak çok önemli. 
Yüksek lisans için ihtiyaç duyulan konulardan biri 
de çevre ekonomisidir. Çevre mühendisliği lisansını 
okuduktan sonra başka alanlarda yüksek lisans da 
yapılabilir. Örneğin moleküler biyoloji ve genetik, 
inşaatın hidroloji bölümünde, meteoroloji vb. gibi.  
Ya da temel mühendisliklerden programımıza gelip 
yüksek lisans yapabilir. Örneğin inşaat mühendisi-
liği, hidroloji, jeoloji vb. gibi. Çevre mühendisliği 
alanından çok umutluyum ve Avrupa birliği uyum 
sürecinin özellikle çevre fasılları sayesinde ülkemiz 
çevre alanında çok hızlı bir şekilde ilerledi. Avrupa 
birliğinin bize sağladığı en büyük faydalardan biri 
çevre sektörünün gelişmesinde olmuştur diye düşü-
nüyorum. Son olarak da en güzel mesleklerden biri 
olan çevre mühendisliği alanında çalışan sizelere ve 
tüm meslektaşlarıma sağık, mutluluk ve başarılar di-
lerim.
Hazırlayan: Ar. Gör. Serkan Güçlü
Ar. Gör. Reyhan Şengür-Taşdemir
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2016 itibariyle dünya çapında 120’den fazla ülkede 
yaklaşık olarak 21.000 desalinasyon tesisi bulun-
maktadır. Bunlardan bazılarını Suudi Arabistan, 
Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Kıbrıs, 
Malta, Portekiz, Yunanistan, İtalya, Hindistan, Çin, 
Japonya ve Avusturalya oluşturmaktadır (Şekil 1). 
1945’lerde desalinasyon kapasitesi 326 m3/gün iken, 
1980’lerde 5 milyon m3/gün değerlerine ulaşmıştır. 
Haziran 2015 tarihi itibariyle bu değer toplamda 

86.8 milyon m3/gün olarak verilmiştir. 2030 yılına 
bu değerlerin 110 milyon m3/gün değerlerine ula-
şacağı varsayılmaktadır ve bu değerin yaklaşık ola-
rak %70’ini Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Cezayir ve Libya’nın oluşturacağı düşü-
nülmektedir. Bu değerler toplam desalinasyon kapa-
sitesini belirtmekle birlikte membran sistemlerinin 
kullanıldığı desalinasyon tesisleri düşünüldüğünde 
farklılık göstermektedir [1,2]. 

Ters osmoz membranlarıyla desalinasyon tesisi ka-
pasitesi son 30 yıl içerisinde hızlı bir artış göster-
miştir.Dünya çapında, membran sistemler kullanan 
desalinasyon tesisleri yaklaşık olarak 13 milyon m3/

gün içilebilir su üretmektedir. Dünya’daki en büyük 
kapasiteye sahip bazı membran teknolojilerinin ve 
membran teknolojisi içeren hibrit sistemlerin kulla-
nıldığı tesisler Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1: Dünyadaki desalinasyon 
tesislerin a) ülkeler bazında sayısal 
dağılımı b) bölgesel olarak yüzdesel 
bazda dağılımı [3].

DESALİNASYON
TEKNOLOJİSİNİN DÜNYA’DAKİ 

DURUMU
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Tablo 1: Dünyadaki en büyük membran teknolojisinin kullanıldığı desalinasyon tesislerinden örnekler

Şekil 2: Dünyadaki desalinasyon tesislerinden örnekler a) Ras Alkhair, b) Ashkelon desalinasyon tesisleri [23, 24]

Hazırlayan: Ar. Gör. Reyhan Şengür-Taşdemir
Ar. Gör. Ayşe Yüksekdağ

Tesis Kapasite (m3/gün) Yeri Teknoloji Devreye alınma tarihi Referanslar
Ras al-Khair 1,036,000 Suudi Arabistan Ters	Osmoz	+	

Distilasyon
2015 [4]

Jebel Ali 637,000 Birleşik Arap 
Emirlikleri

Ters Osmoz 2018 (beklenen) [5]

Sorek 624,000 İsrail Ters Osmoz 2013 [6]
Fujairah 2 591,000 BAE Ters	Osmoz	+	

Distilasyon
2010 [7]

Hadera 525,000 İsrail Ters Osmoz 2009 [8]
Victoria 
Desalination

450,000 Avustralya Ters Osmoz 2012 [9]

Ashkelon 396,000 İsrail Ters Osmoz 2005 [10]
TuaSpring 318,500 Singapur Ters Osmoz 2013 [11]
Adelaide 300,000 Avustralya Ters Osmoz 2012 [12]
Torrevieja 240,000 İspanya Ters Osmoz 2011 [13]
Claude “Bud” Lewis 
Carlsbad

190,000 ABD Ters Osmoz 2015 [14]

Ras abu fontas a3 164,000 Katar Ters Osmoz 2018 (beklenen) [15]
Beckton 150,000 İngiltere Ters Osmoz 2010 [16]
Az Zour 136,000 Kuveyt Ters Osmoz 2014 [17]
Tampa Bay 114,000 ABD Ters Osmoz 2008 [18]
Point Lisas 110,000 Trinidad Ters Osmoz 2013 [19]

Dünya çapındaki en büyük kapasiteye sahip ters 
osmoz desalinasyonu sistemi olan Ras Alkhair, 
2015’te devreye alınmıştır ve 1.036.000 m3/günlük 
bir kapasiteye sahiptir (Şekil 2). Desalinasyon pro-
sesi yaklaşık olarak 2400 MW’lık bir enerji tüketimi 
yapmaktadır ve tesiste 17 tane ters osmoz ünitesi bu-
lunmaktadır. İsrail’de bulunan Sorek tesisi ise 2013’te 
çalışmaya başlamıştır ve yaklaşık olarak 624,000 m3/
gün kapasitesi ile ülkenin su ihtiyacının %20’sini 

karşılamaktadır. Bu tesise dair bir önemli not ise te-
siste üretilen suyun maliyeti yaklaşık olarak 2,12 TL/
m3 ile dünyadaki en ucuz maliyetli desalinasyon te-
sisidir [20, 21]. Fujiarah 2 595,000 m3/gün’lük kapa-
siteye sahip hibrit bir desalinasyon tesisidir. Tesiste 
distilasyon ve ters osmoz teknolojileri birlikte kulla-
nılarak enerji verimliliği adına önemli bir katkı sağ-
lamıştır [2]. Katar’da yapımı süren Ras Abu Fontas 
A3 164,000 m3/günlük kapasiteye sahiptir. 

Referanslar
[1] http://hbfreshwater.com/desalination-101/desalination-worldwide
[2] http://12.000.scripts.mit.edu/mission2017/desalination-and-wa-
ter-recycling/
[3]	 http://www.mdpi.com/2073-4441/6/5/1134/htm#B11-wa-
ter-06-01134
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Ras_Al-Khair_Power_and_Desalina-
tion_Plant
[5]	http://www.power-technology.com/projects/jebel-ali-m-station/
[6] http://www.ide-tech.com/blog/b_case_study/sorek-project/
[7]http://www.veolia.com/middleeast/sites/g/files/dvc171/f/assets/do-
cuments/2015/09/Fujairah_2_RO.pdf
[8] http://www.ide-tech.com/blog/b_case_study/hadera-project/
[9]  http://www.degremont.com/en/activities/references/references/?re-
ference_id=128
[10] http://www.ide-tech.com/blog/b_case_study/ashkelon-project/
[11] https://www.hyflux.com/highlights/tuaspring-iwpp-singapore/
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Adelaide_Desalination_Plant
[13] http://www.acciona-agua.com/areas-of-activity/projects/dc-wa-
ter-treatment-plants/swro/torrevieja/
[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_%22Bud%22_Lewis_Carls-
bad_Desalination_Plant

[15]	 https://www.acciona.com/business-divisions/infrastructure/water/
emblematic-projects/ras-abu-fontas-3-swro/
[16] http://www.acciona.com.au/projects/water/desalination-plants/be-
ckton-desalination-plant/
[17]	 http://www.waterworld.com/articles/2015/01/az-zour-kuwait-de-
salination-plant-recycles-power-plant-cooling-water.html
[18] http://www.tampabaywater.org/tampa-bay-seawater-desalinati-
on-plant.aspx
[19] http://www.desalcott.com/
[20] https://www.betterworldsolutions.eu/the-largest-desalinati-
on-plants-in-the-world/
[21] https://futurism.com/salt-water-into-drinking-water-worlds-lar-
gest-desalination-plant-up-and-running/
[22] http://www.veoliawatertechnologies.com/en/media/articles/lar-
gest-hybrid-desalination-plant-world
[23] https://www.linkedin.com/pulse/worldwide-seawater-desalinati-
on-capabilities-suhardiyoto-haryadi
[24] https://www.betterworldsolutions.eu/the-largest-desalinati-
on-plants-in-the-world/
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Tüm dünyada yaygınlaşan ters osmoz ile desalinas-
yon uygulamaları Türkiye’de de kendine son yıllar-
da yer bulmaya başladı. Balıkesir’e bağlı olan Avşa 
adasında da bu teknoloji kullanılmaktadır (Şekil 
1). Daha önceleri su kıtlığı çeken ada halkı bugün 
desalinasyon tesisi ile güvenli ve sürdürülebilir su 
kaynağına sahip olmaktadır. Avşa adasının içme ve 

kullanma suyu bu teknoloji ile elde edilirken gün-
lük 4000 m3/gün su işlenip adaya servis edileibilir 
durumdadır. Avşa adasında giriş ham su TDS değeri 
28000 mg/lt, iken servis edilen sudaki TDS değeri 
500 mg/lt’nin altında olmaktadır. Avşa adasına ait 
tasarım değerleri Tablo 1’de verilmiştir.

DESALİNASYON
TEKNOLOJİLERİNİN

ÜLKEMİZDEKİ DURUMU

Tablo 1. Avşa adasındaki ters osmoz ünitesine ait tasarım kriterleri (Babuçcu, 2009)

Şekil 1. Avşa deniz suyu arıtma tesisi (Babuçcu, 2009)

Ters osmoz giriş suyu debisi 3x 2670m3/gün (8000 m3/gün)

Sistemin toplam ürün suyu debisi 3x 1335 m3/gün (4000 m3/gün)

Ters osmoz ünitesi verimi (geri kazanım 
oranı)

% 50

Tasarım Deniz Suyu sıcaklığı 15 ºC

Minimum Deniz Suyu sıcaklığı 10 ºC

Maksimum Deniz Suyu sıcaklığı 25 ºC

TDS (tuzluluk) 28000 mg/l

Tasarım Flux Değeri 12,5 l/m2-h
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Kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ku-
zey Mağusa şehrinde 4000 m3/gün kapasiteli bir ters 
osmoz tesisi bulunmaktadır. Ülkemizde içme ve kul-
lanma suyu üretimi açısından kullanımı özellikle sa-
hil bölgelerindeki turistik tesislerde bulunmaktadır. 
Özellikle tatlı suya erişimin zor olduğu bölgelerde 
bulunan hoteller tarafından tercih edilen bir sistem 
haline gelmiştir. 

Ülkemizde görülen en büyük uygulamalar endüstri-
de bulunmaktadır. Özellikle enerji üretim tesislerin-
de soğutma suyu kaynağı olarak tercih edilmektedir. 
Zonguldak’ta bulunan ve Şekil 2’de resmi verilen 
1360 MW kapasiteli Eren Enerji termik santralinde 
bulunan desalinasyon ve deminerilizasyon tesisinde 
günlük 37920 m3/gün su ters osmoz teknolojisi ile 

arıtılmaktadır. Bu tesiste deniz suyundan ters osmoz 
ile 4x220 m3/sa su üretim kapasitesi bulunurken, 
kuyu suyundan ters osmoz ile 4x175 m3/sa su üretim 
kapasitesi bulunmaktadır. Ham su TDS değeri 27500 
mg/lt civarında iken ürün suyu TDS değeri 3 mg/
lt’den düşük değerlerdedir. İzmir’de bulunan ENKA 
Aliağa doğalgaz elektrik enerji çevrim santralinde 
deniz suyu ters osmoz ile 75 m3/sa ikinci kademe 
ters osmoz ile 60 m3/sa ürün suyu elde edilmektedir. 
Bu tesiste ürün suyu TDS değeri 25mg/lt değerinden 
düşük çıkmaktadır. Bandırma’da bulunan Enerjisa 
Enerji santralinde 1440 m3/gün, Bursa’da bulunan 
Bosen Enerji santralinde 1124 m3/gün kapasitesinde 
ters osmoz tesisleri bulunmaktadır. 

Sadece enerji değil diğer üretim alanlarında da ters 
osmoz ile desalinasyon tercih edilmektedir. TÜPRAŞ 
İzmit rafinerisinde 3600 m3/gün, Çanakkale Biga’da 
bulunan İÇDAŞ Demir Çelik tesislerinde 12000 m3/
gün, Kocaeli Gebze’de bulunan Diler Demir Çelik’te 
3600 m3/gün ve Gebze Dilovasında bulunan Çola-
koğlu Metalurji’de 1440 m3/sa kapasiteli ters osmos 
desalinasyon tesisleri bulunmaktadır.

Kaynaklar:
Ferda	 Oruç-Babuçcu,	 Avşa	 (Balıkesir)	 Belediyesine	 İçme-Kullanma	
Suyu Temini Amaçlı Denizsuyundan Ters Osmoz Yöntemi İle Arıtma 
Tesisi Projelendirilmesi ve Yapımı, Ulusal Membran Teknolojileri ve Uy-
gulamaları Sempozyumu, 2009, İstanbul

Şekil 2. Zonguldak Eren Enerji Termik Santrali

Hazırlayan: Ar. Gör. Alper Yazagan
Ar. Gör. Serkan Güçlü
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“TEMİZ” DESALİNASYON

Desalinasyon teknolojisi deniz suyunun hem kul-
lanım suyu hem içme suyu hem de tarımda sulama 
suyu olarak kullanılmasına imkan sağlamış olup 
yeni bir su kaynağı yaratmıştır. Ancak bu yeni su 
bolluğu, dünyadaki su sıkıntısı çeken ülkeler ve böl-
geler için önemli bir kaynak oluştururken aynı za-
manda çevresel bir değere sahiptir. Tuz giderme te-
sisleri enerjiyi yoğun kullanırlar ve üretim yapılırken 
büyük santallerde fosil yakıtların yakılması gerekir. 
Ayrıca yüksek konsantrasyonlu tuzlu su çeşitli çev-
resel problemlere de yol açabilmektedir.

Bu konuyu ele almak ve ileride yapılacak araştırma 
ve geliştirmeler için bir yol haritası oluşturmak için, 
alanında önde gelen uzmanlardan bazıları Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT)’de gerçek-
leştirilen çalıştayda bir araya geldi. Çalıştayda  sera 
gazı emisyonlarını en aza indirilmesi ve küçük yerel 
tesislerden mega proje türlerine kadar olan aralıkta 
deniz suyundan veya tuzlu akiferlerden tuzun nasıl 
alınacağı tartışıldı.

MIT’den Abdul Latif Jameel, Dünya Su ve Gıda Gü-
venliği Laboratuvarı (J-WAFS) ve Küresel Temiz Su 
Desalinasyonu İttifakı (GCWDA) tarafından düzen-
lenen ve 2 gün süren çalıştay, konuları görüşmek ve 

gelecek ay Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çer-
çeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın 22. oturu-
munda veya Marakeş’teki COP22’de teslim edilecek 
olan raporun çerçevesini oluşturmak için 11 ülkeden 
uzmanları bir araya getirdi. 

MIT’nin araştırma başkan yardımcısı olan Maria Zu-
ber çalıştay bitiminde yapılanların çok önemli şeyler 
olduğunu söyledi. Maria Zuber dünya nüfusunun 
sürekli artma durumunda olduğunu buna karşın 
tatlı su miktarının temelde sabit bir nesne olduğuna 
değinmiştir. Ve yine de okyanusun istediğimiz suya 
sahip olduğu için inanılmaz bir kaynak olduğunu 
ancak insanlar için bu kaynağın uygun olmadığını 
söylemiştir. Maria Zuber’e göre, “karbon ayak izi ile 
çevreyi olumsuz yönde etkilemeyen temiz suya eri-
şim” sağlamanın bir yolunu bulmak bu yüzden çok 
önemlidir. Zuber, “Bu konudaki atılımlara ihtiyacı-
mız var,” ve “hepinizin çabaları sayesinde, sanırım 
atılımlara sahip olacağız” dedi.

Bu probleme yönelik pek çok potansiyel çözümün 
yanı sıra, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulan zor-
luklar, katılımcılar tarafından tartışılmıştır. Güneş, 
rüzgar veya nükleer enerji santralleri gibi karbon 
içermeyen veya düşük karbonlu enerji kaynaklarıyla 
tuzdan arındırma tesislerinin birleştirilmesi, iklim 
etkisi olmaksızın temiz sudan yararlanmayı müm-
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kün kılabilir. Fakat bu yenilenebilir enerji kaynakla-
rının bir kısmı sürekli olarak güç sağlamadığından 
desalinasyon teknolojinde çeşitli zorlukları ortaya 
çıkarmaktadır. 

Örneğin tesislerin işleyişindeki değişiklikler, tuzun 
sudan ayrıldığı membranların daha fazla kirlenme-
sine yol açabilir. Rüzgar ve güneş enerjisi tesisatları 
değişken güç üretmektedir, bu nedenle tuzdan arın-
dırma tesislerinin yükselişini ve düşürülmesini önle-
mek için bu güç kaynaklarının depolama sistemleri 
ile birleştirilmesi ve maliyetin yükselmesi gerekebi-
lir. Nükleer santraller tuzdan arındırma için ihtiyaç 
duyulandan daha büyük olma eğilimindedir, bu ne-
denle bu tür tesisler diğer kullanımlar için güç üreti-
mi ile birleştirilmelidir.

Dünyanın en büyük tesisleri de dahil olmak üzere, 
söz konusu şehrin dev deniz suyu arıtma tesisleri-
nin tasarım ve yapımından sorumlu olan İsrail mer-
kezli IDE Technologies’in başkan yardımcısı ve baş 
teknoloji sorumlusu Boris Liberman, bu tesislerin 
doğru tasarım ve çalışmayla boşaltmış ve akan güç 
kaynaklarının bile şu anda etkin bir şekilde çalışma-
sının mümkün olduğunu söyledi. Boris amacın akış 
hızı ve tatlı su çıkışının yükselmesine ve düşmesine 
izin verirken sistemin içindeki sabit basıncı koru-
mak olduğunu söyledi. Ayrıca Liberman şirketin yıl-
da 150 milyon metreküp su üreten Sorek adı verilen 
en büyük tesisinin kirlilik olmadan iki yıl çalıştığını 
söyledi.

MIT’nin Nükleer Bilimler ve Mühendislik Profesörü 
Jacopo Buongiorno, denizde yüzen tuzdan arındır-
ma tesislerinin yapımı için kendisinin ve öğrencile-
rinin tasarladığı denizde yüzen nükleer santrallerle 
birleşebilecek bir konsepti anlattı. Eşleştirilmiş tesis-
ler tersanelerde monte edilebilecek ve nihai kullanım 
noktalarına çekilebilecek birçok özdeş ünitenin inşa 
edilmesinin doğasında olan avantajlarından yararla-
nacaktı. Bu yaklaşım, yerel inşaat mürettebatlarına 
ve her bitiş yerinde olan malzemelere dayanmaktan 
ziyade bu tesislerin yapımında uzmanlık geliştirile-
bilecek tesislerde kontrollü yapım yapılmasına ola-
nak tanır.

Buongiorno, yüzer platformda tuzdan arındırma 
bitkileri tesisleri yaratarak, deniz suyunu tesise ge-
tiren ve tuzlu suyun denize geri gönderildiği uzun 
ve karmaşık alım tüpleri ile ilgili birçok sorunu da 
ortadan kaldıracağını söyledi. Bu giriş ve çıkış sis-
temleri çoğu yerde tuz arındırma tesislerinin kendisi 

kadar pahalıya mal olabilir. Buongiorno, “Sudan tuz 
arındırma yoluyla denizde nükleer enerji, sıfır kar-
bonlu güç ve taze suyun kojenerasyonunda yeni ve 
esnek bir dağıtım ve işletme paradigması sunmak-
tadır” dedi.

Birçok çalıştay katılımcısı, tuzdan arındırma tesisleri 
ile birlikte birçok başka potansiyel enerji kaynağının 
eşleştirmesinin yapılabileceğini söyledi. Örneğin, je-
otermal enerji, tuzdan arındırma için iki büyük ihti-
yacı hem elektrik hem de ısıtmayı sağlayabilir ve çok 
farklı yerlerde kullanılmaya uygundur, zira sondajlar 
yeterince derinleşirse jeotermal ısı kullanılabilir.  Di-
ğer olasılıklar, dalga veya gelgit gücünün veya güneş 
ışınlarının depolandığı termal tesisler gibi gelişmiş 
güneş teknolojilerinin kullanımını da içerir. Bu te-
sisler daha sonra gece boyunca bile ihtiyaçları oldu-
ğunda güneş enerjisinden sabit bir verim alabilmek 
için bir yol sağlayarak ısıyı kullanırlar. 

Lienhard ve diğerleri, tuzdan arındırmanın kendi 
içinde bir tür depolama teknolojisi olarak düşünü-
lebileceğini belirttiler. Suyu depolamak elektriği de-
polamaya göre daha az maliyetlidir. Elektrik depola-
ma pahalı piller gerektirirken, su depolama hidrolik 
sistemler gerektirmektedir. Yani, yenilenebilir güç 
kaynakları mevcut olduğunda zaman fazla enerji 
bulunduğu durumlarda su üretilmeye devam edilip 
su depolanacak, rüzgar veya güneş kaynağı etkisini 
yitirdiğinde depolanan elektirk yerine depolanan su 
kullanılacak. 
Kaynak: 
http://news.mit.edu/2016/workshop-green-saltwater-desalination-1019  
(erişim	tarihi:	23	Mart	2017)

KENYA’NIN MOMBASA ŞEHRİ DENİZ SUYU 
ARITMA PROJESİ

Kenya’nın Mombasa şehrinde su arzı mevcutta 48000 
m3/gün iken, mevcut talep 180000 m3/gün’dir. Böy-
lece şehirde yüzde 70 mertebelerinde su açığı bu-
lunmaktadır. Bu sebeple Mombasa’da desalinasyon 
tesisi kurulması yönünde çalışmalar bulunmaktadır. 
Kasım 2016’da Mombasa Kaymakamı Hassan Joho, 
Kenya’nın kuzey sahillerindeki Shanzu’da 100.000 
m3/gün’lük bir tuzdan arındırma tesisi geliştirme 
planlarının olduğunu ancak maliyet ve “astronomik” 
arazi fiyatları sebebiyle işlemlerin tıkanabileceğini 
söylemişti. Şu an yeni bir desalinasyon tesisi için ön 
ihaleye çıkılmış olup, sözleşme, tesisin tasarımı, fi-
nansmanı, yapımı ve işletilmesini kapsamaktadır. 
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KATAR’IN İLK BÜYÜK DENİZ SUYU TERS    
OSMOZ TESİSİ TAMAMLANMAK ÜZERE

Katar’ın ilk büyük ölçekli denizsuyu ters osmoz arıt-
ma tesisi olan Ras Abu Fontas A3’ün Mart 2017 so-
nuna kadar tamamlanacağı Gulf Times tarafından 
belirtildi. 

Ras Abu Fontas A3 deniz suyu ters osmoz desali-
nasyon tesisi Katar’ın başkenti Doha da dahil olmak 
üzere bir milyon nüfusa hizmet verecek. Katar enerji 
ve sanayi bakanı ve Elektrik ve Su Şirketi (QEWC) 
başkanı Mohammed bin Saleh Al Sada, QEWC in 5 
Mart 2017 deki yıllık genel toplantısındaki haberle-
ri doğruladı. QAR 1.7 milyar (467 milyon $) gazla 
çalışan enerji ve su projesinin aslen 2016 yılının 3. 

çeyreğinde tamamlanması hedefleniyordu. Buna ek 
olarak, Al Sada, Umm Al Houl güç ve su projesinin 
yüzde 75 oranında tamamlandığını doğruladı. 2,520 
megavat ve 136,5 MIGD (621,000 m3 / d) komplek-
sinin daha fazlası 2017’de tamamlanacak ve projenin 

Temmuz 2018’e kadar tamamlanması bekleniyor. 
Başkent Doha’nın güneyinde Al Wakra’da bulunan 
tuzdan arındırma tesisi, 36 MIGD (164,000 m3 / 
gün) kapasiteye sahip ve Katar’ın ulusal enerji ve su 
hizmeti şirketi Kahramaa’yı kullanarak bir milyon 
insana hizmet verecek.
Kaynak:
desalination.biz	Erişim:	(7	Şubat	2017)

Kenya’daki Mombasa İlçesi
Kaynak: 
desalination.biz	(Erişim	tarihi:	1	Şubat	2017)



 39MEM-TEK BÜLTENİ

DÜNYADAN HABERLER... DÜNYADAN HABERLER...

ULUSLARARASI SU ZİRVESİ 2017

16 Ocak 2017’de Abu Dabi’de gerçekleşen Uluslara-
sı Su Zirvesi’nde yayınlanan raporda; Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Körfez Arap İşbirliği Konseyi üyesi ül-
kelerin desalinasyon konusunda lider oldukları ve su 
güvenliğini destekleyen desalinasyon teknolojisinin 
değerini dünya çapında kanıtladıkları belirtilmekte-
dir. 

Uluslararası Desalinasyon Derneği’ne göre, dünya 
çapında her gün neredeyse 87 milyon metreküp de-
salinasyon teknolojisi ile arıtılmış su kullanılmak-
tadır ve bu oranın % 44’ünü Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika bölgesi tüketmektedir. Körfez Arap İşbirliği 
Konseyi, Sudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Kuveyt ve Katar’ın dünyadaki desalinasyon kullanı-
mında ilk 10’da oldukları belirtilmektedir. 

Uluslarası Su Zirvesi organizatörlerinin verdiği bil-
giye göre, organizasyon Kuzey Afrika bölgesindeki 
su işleri kurumlarından üst düzey karar vericilerin 
katılımı ile gerçekleştirilmiş ve hem su eldesi hem de 
suyun korunması ile alakalı altyapı iyileştirmeleri, 
atıksu arıtımı ve geri kazanımını da içeren yenilik-
ler için gerekli pazarın yaratılmasına katkı sağlamayı 
amaçlamıştır.

Küresel Su İstihbaratından alınan bilgilere dayana-
rak Frost ve Sullivan tarafından derlenen Uluslarası 
Su Zirvesi Pazar raporuna göre, Birleşik Arap Emir-
likleri’nin desalinasyon proseslerinin %88’inde ısıl 
yöntemler kullandığı belirtilmiştir.

Su güvenliği ile alakalı yakın zamanda yapılan bir 
araştırma, Birleşik Arap Emirlikleri’nin su kaynak-
larındaki sürdürülebilirliği geliştirebilmek için yeni 
desalinasyon teknolojilerinin önemli bir potansiyeli 

olduğunu göstermiştir. Tarihsel olarak, bölge elekt-
rik üretiminden sağlanan atık ısı ile termal prosesleri 
gerçekleştirmiştir. 

Günümüzde Masdar şehri (dünyanın ilk sürdürüle-
bilir şehri) yenilenebilir enerji ile desalinasyon ara-
sında bağlantı kurmak, deniz suyunu arıtmak için 
ileri teknoloji kullanan ters osmoz ve ileri osmoz 
gibi teknolojilerdeki son gelişmeleri araştırmak ve 
tüm bunları güneş enerjisi üretimi ile bağdaştırmak 
için çaba göstermektedir. En iyi yöntemi bulabilmek 
için, birçok gelişmiş çözüm bölgenin çevresel şartla-
rına göre uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır. 

Masdar şehri yönetici Mohamed Al Ramahi, yenilik-
çi desalinasyon teknolojilerinin, Birleşik Arap Emir-
likleri ve Kuzey Afrika bölgesinin enerji hedeflerine 
önemli bir katkıda bulunma potansiyeline sahip ol-
duğunu belirtmiştir. 

Temiz enerji desalinasyonu Uluslarası Su Zirvesi 
konferanslarının ana konusu olmuştur ve Masdar’ın 
yenilenebilir enerji desalinasyon pilot işletmesinin 
gelişimi hakkında da bilgiler verilmiştir. Pilot işleti-
min bir parçası olarak, Masdar 2015’den beri 4 adet 
küçük ölçekli desalinasyon tesisi işletmektedir. Her 
tesis farklı bir desalinasyon prosesini test etmektedir. 
3 tanesi ters osmoz temelli olup bir tanesi ileri os-
moz kullanmaktadır. 1 yılı geçen süreçteki elde edi-
len veriler değerlendirilerek, güneş enerjisi ile birlik-
te çalışabilecek en verimli teknolojiler belirlenmeye 
çalışılacaktır. Böylece endüstri ve diğer kuruluşlara 
çevresel olarak sürdürülebilir su güvenliği için bir 
yol gösterilebilecektir.     
Kaynak:
(http://www.albawaba.com/business/international-water-sum-
mit-2017-gcc-countries-are-global-leaders-desalination-926452)	Erişim	
Tarihi:	5	Şubat	2017

Hazırlayanlar: Ar. Gör. Ayşe Yüksekdağ, Ar. Gör. Meltem Ağtaş, Ar. Gör. Öykü Mutlu-Salmanlı, Başak Keskin, Cansu Batır
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Bildiri sunmak isteyenlerin, çalışmanın amacı, yön-
temi ve sonuçlarını içerecek şekilde en az 100 keli-
meden oluşan MS Word formatındaki genişletilmiş 
özetlerini, başvuru formundaki gerekli bilgileri de 
doldurarak, sempozyum e-posta adresine (info@
memtek2017.org) göndermeleri gerekmektedir. Bi-
limsel Komite tarafından yapılan değerlendirme so-
nucu sözlü sunum olarak kabul edilen özet bildiriler, 
gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra genişletilmiş 
özet olarak basıma kabul edilecektir. Bildiri kitabı, 
genişletilmiş özetlerden oluşacaktır. Sempozyuma 
dinleyici olarak katılmak isteyenler katılım formunu 
doldurarak sempozyum e-posta adresine gönderebi-
lirler.

Katılım formu eksiksiz olarak doldurularak kayıt 
ücretinin ödendiğine dair banka dekontu ile birlikte 
info@memtek2017.org e-posta adresine 14 Temmuz 
2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Kayıt Ücretleri:

Öğrenci: 50 TL*         

Akademik personel: 150 TL        

Üniversiteler dışındakı kamu kuruluşları: 250 TL

Sanayi: 300 TL

* Öğrenci olarak kayıt yaptıracakların kayıt formu-
nun yanında öğrenci belgelerini de ibraz etmeleri 
gerekmektedir.

“Konferans kayıt ücreti” bildiri sunumlarına katılım, 
kahve molaları, üç gün öğle yemeği ve konferans dö-
kümanlarını içermektedir.

Ayrıntılı bilgi ve güncel gelişmelere
www.memtek2017.org web adresinden ulaşılabilir.

İTÜ MEM-TEK ve Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen
5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 21-23 Eylül 2017 tarihleri 

arasında Cevahir Hotel İstanbul Asia’da düzenlenecektir. 
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İSKİ ÇALIŞTAYI

İSKİ’nin organizasyonunu yaptığı ve İstanbul Ticaret 
Odası, İstanbul Sanayi Odası ve MÜSİAD’ın destek-
lediği “Su ve Atıksu Teknolojileri Sektöründe Yerli 
Ürün Çalıştayı” 8 Mart 2017 tarihinde gerçekleşti-
rildi. Katılımcılarının İTO, İSO ve MÜSİAD üyeleri 
olan etkinliğe Bilim ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, İstanbul 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Kaya, 
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan 
Soylu, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü 
Koruma Dairesi Başkanı Murat Gören, İSKİ Genel 
Müdürü Fatih Turan, İSKİ Yönetim Kurulu Üyeleri 

ve Genel Müdür Yardımcıları ile çok sayıda sanayici 
iş adamı, akademisyen ve basın mensupları katıldı. 
Gerçekleştirilen etkinlikte MEM-TEK Müdürü Prof. 
Dr. İsmail Koyuncu merkezimizde gerçekleştirilen 
yerli üretim çalışmalarına dair bilgiler vermiştir.  Ko-
yuncu, konuşmasında yapılan Ar-Ge çalışmalarının 
meyvelerini vermeye başladığını belirtip özellikle 
MBR membranlarının ve modüllerinin yerli olarak 
üretilmesi yönünde büyük adımlar atıldığını ekle-
miştir. Türkiye’nin yerli üretim ilk güçlendirilmiş fi-
ber membranı ve bu membranları içeren MBR mo-
dülü ayrıntılı bir şekilde katılımcılara tanıtılmıştır.
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DOW TÜRKİYE MEM-TEK’İ ZİYARET ETTİ

DOW Türkiye Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Türkiye ve Orta Asya Başkanı Sn. İhsan Necipoğlu, 
Satış Müdürü Sn. Esra Çelebi ve Kurumsal İletişim 
Direktörü Sn. Meltem Türker merkezimize ziyarette 
bulunmuştur. 

Merkezimizde gerçekleştirilen faaliyetler hakkın-
da bilgi alıp, DOW Türkiye’nin faaliyetleri ve ürün 
portföyü hakkında bilgi vermişlerdir. Olası işbirlik-
leri hakkında konuşulmuştur.

İSKİ YÖNETİCİLERİNİN MEM-TEK ZİYARETİ

Son dönemde yerli teknolojilerin desteklenmesi ile 
ilgili çalışmalarını hızlandıran ve Ar-Ge vizyonunu 
yenileyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 
Genel Müdürü Sn. Fatih Turan, Genel Müdür Yar-
dımcısı Sn. Alişan Koyuncu ve Araştırma Geliştirme 
ve Planlama Daire Başkanı Sn. Bilge Büdeyri mer-
kezimizi ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur. 

Ziyaretçilere membran üretimi ile ilgili kısa bir bilgi-
lendirici gösterim yapılıp Türkiye’nin tamamen yerli 
ilk MBR modülü hakkında detaylı açıklamalar yapıl-
mış ve potansiyel işbirlikleri konusu detaylı olarak 
ele alınmıştır. 



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.

Prof. Dr. Dincer Topacık
Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi

İstanbul Teknik Üniversitesi,
İleri Teknolojiler Merkezi, 34469

Maslak/İstanbul

Telefon: +90 (212) 285-3473
Fax: +90 (212) 285-6667

E-posta: memtek@itu.edu.tr 

www.memtek.org


