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BU SAYIMIZDA
Değerli Okuyucularımız,
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer
TOPACIK Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK) olarak
yayınlamaya başladığımız MEM-TEK Bülteninin
dördüncü 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 olan desalinasyon
konusu işlenmiştir. Bu sayımızda yine membran
teknolojilerinin en önemli konularından biri olan
konsantre yönetimi konusu ile karşınızdayız.

Membranlarda
oluşan
konsatrenin
nasıl
uzaklaştırılması gerektiği konusu detaylı ele alınmış
ve bu konuda çalışan araştırmacılara yön verici
bilgiler sunulmuş, MEM-TEK’de yapılan konsantre
yönetimi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verilmiş,
Dünya’dan, Türkiye’den ve MEM-TEK’den haberler
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@
Bu sayıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir önceki itu.edu.tr email adresine iletebilirsiniz.
Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, Bu sayıya, röportaj, yazı ve haberler ile katkıda
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. bulunan herkese ve yayına hazırlanmasındaki
Dr. Mustafa Öztürk, Fırat Üniversitesi Rektör katkılarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma
Yardımcısı ve Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim teşekkürü bir borç biliyor, bundan sonra da emekleri
Üyesi Sayın Prof. Dr. Halil Hasar ile konsantre geçecek olan herkese şimdiden şükranlarımı
yönetimi ve membran teknolojileri konusundaki sunuyor, yeni yılınızı kutluyorum.
gelişmeler konulu röportajlara yer verilmiştir.
Daha sonra ise bu sayının konusunun anlatıldığı,
konsantre yönetimi ve bertarafını içeren çalışmalar Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Bülteni Yayın Kurulu Adına
yer almaktadır.
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RÖPORTAJ: Prof. Dr. HASAN ZUHURİ SARIKAYA

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Kısa Özgeçmiş
1945 yılında Çankırı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çankırı’da tamamladıktan sonra
girdiği İ.T.Ü İnşaat Fakültesi’nden 1969 yılında mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu
fakültede asistanlığa başladı. 1971–1972 yıllarında Hollanda’nın Delft şehrinde devam
ettiği programı tamamlayarak çevre mühendisi ünvanını aldı. 1974’de çevre doktoru
unvanını aldıktan sonra 1974 ve 1975 yıllarında Delft Teknik Üniversitesi’nde doktora
sonrası çalışmalarda bulundu. 1979 yılında doçent olan Hasan Zuhuri SARIKAYA 1981–
1990 yılları arasında Suudi Arabistan, Cidde Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde çevre
mühendisliği alanında ders verdi ve araştırmalarda bulundu. 1990 yılında İ.T.Ü İnşaat
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne profesör olarak tayin edildi. 1991–1994
yılları arasında aynı yerde bölüm başkanlığı yaptı. Mayıs 1994-Ağustos 2002 tarihleri
arasında İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi. 12 Mart 2003 tarihinde
Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı ,Çevre ve Orman Bakanlığının birleştirilmesinden sonra
da 20 Mayıs 2003’te Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Prof.
Sarıkaya Bükreş Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan Karadeniz Komisyonunda
Türkiye Komisyoneri, Avrupa Çevre Ajansında Yönetim Kurulu Üyesi, GEF için Türkiye
Operasyonel Odak Noktası, Sulak Alanlar Komisyon başkanı, 5.Dünya Su Formu Eş
başkanı, TÜÇEV Yönetim Kurulu Başkanı gibi görevleri de üstlenmiş bulunmaktadır.
Su kirlenmesi kontrolü alanında 150 civarında bilimsel yayın ve araştırması olan
Hasan Zuhuri SARIKAYA, evli ve 3 çocuk babasıdır.

-1969 yılında Araştırma Görevlisi olarak mesleki kariyerinize başlamışsınız. O dönemlerden bu dönemlere, gelinen süreçte ülkemizde Çevre Mühendisliğinin
gelişimini ve değişimini nasıl yorumluyorsunuz?
Çevre mühendisliği lisans bölümleri İTÜ, ODTÜ ve
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyelerinde 1978 yılında
kuruldu. Bundan önce de Çevre Mühendisliği
yok muydu derseniz vardı ama değişik uygulama
ve isimlerle anılıyordu. Mesela ben 1969 yılında
mezun oldum. O zaman İTÜ İnşaat Fakültesinde bu
kürsünün adı Şehir Sağlığı ve Tekniği kürsüsü idi.
Çevre Mühendisliği diye bir terim yoktu o zamanlar.
Şehir sağlığı ve teknolojisi denilince o zamanlar su
getirme ve kanalizasyon anlaşılıyordu. O dönemde
Prof. Dr. Nevzat Kor hocadan ders almıştık. Dersin
adı da su getirme ve kanalizasyondu. İçme suyu
arıtma tesisi örneği olarak görebileceğimiz sadece
Kağıthane içme suyu arıtma tesisi vardı. Atıksu
arıtma tesisi örneği olarak ta Ataköy’de 32000
eşdeğer nüfus kapasiteli damlatmalı filtre tesisini
gezip incelemiştik. Özellikle Ataköy’deki tesis o yıllar
için çok önemli ve örnek bir tesisti.

tüm dünyada İnşaat Mühendisliğinin evrilmesiyle
oluşturuldu. Çünkü o dönem suyu getiren de
arıtan da İnşaat mühendisleriydi. O yüzden Çevre
Mühendisliği İnşaat Fakültesi bünyesinden çıkmış
bir bölümdür. Ancak arıtma bilimi geliştikçe biyoloji
ve kimya gibi diğer bilim dallarının daha öne
çıkması gerekti. Bunun sonucunda Fen Bilimleri ve
Temel Bilimler bünyesinde de Çevre Mühendisliği
bölümleri oluşturuldu.

Çevre Mühendisliği ülkemizde özellikle 80’li
yıllardan sonra gelişme gösterdi. Bunda birazda
büyük şehirlerde su ve kanalizasyon idarelerinin
kurulması veya mevcut idarelerin kuvvetli idari
ve finansal yapıya kavuşturulması etkili olmuştur.
Ayrıca, 90’lı yıllarla beraber Çevre Bakanlığının
kurulması, sanayiye arıtma şartı getirilmesi de
Çevre Mühendisliğini önemli oranda teşvik
etti. Sadece uygulama değil üretim ve uygulama
alanında gelişmeler oldu diyebiliriz. Pek çok arıtma
ekipmanları üreten ve hatta bunları yurtdışına ihraç
eden firmalarımız var. Yani Çevre Mühendisliği
iyi seviyelere geldi diyebiliriz. İnanıyorum ki
Özetlersek 70’li yıllara kadar atıksu arıtmanın eğer finansman eksiği olmasa ülkemizin Çevre
Türkiye’nin gündeminde olduğunu söyleyemeyiz. Mühendisleri Avrupa ve Amerikalı meslektaşlarının
İçme suyu arıtma da kısıtlıydı. 1971-1972 yıllarında yaptıklarını yapabilecek kabiliyet ve kapasitededirler
Hollanda Delft şehrinde Sağlık Mühendisliği üzerine -Su geri kazanımı konusundaki düşünceleriniz neleruluslararası bir kursa katıldım. O zamanlar “Sanitary dir?
Engineering” kavramını Sağlık Mühendisliği olarak Öncelikle su geri kazanımından başlarsak
tercüme ediyorduk. 1978 yılında Çevre Mühendisliği dünyamızda tatlı su kaynaklarının sabit olduğunu
bölümlerinin kurulmasıyla bu terim hayatımıza hatta kirlenme sebebiyle birtakım kaynakları
girdi. Çevre Mühendisliği sadece Türkiye’de değil kaybettiğimizi söyleyebiliriz. Hatta yağış rejiminin
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bozulması kullanılabilir kaynakları da olumsuz
etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı Türkiye gibi
su kaynakları zengin olmayan ülkelerde suyun geri
kazanılması giderek önem kazanmaktadır. Bunun
iki sebebi vardır. Birincisi su kaynaklarının kısıtlı
olması ve arzın talebi karşılamaması sebebiyle
alternatif kaynaklara ihtiyaç duyulması ikincisi de
deşarj standartlarının giderek artmasıdır.

uygun arıtım yapılmaktadır. Kaliforniya, Florida gibi
su kaynakları kısıtlı olan eyaletler bu standartları
planlamada devreye sokuyor. Zonal (bölgesel) tip
arıtma tesisleri kurup üst kotta topladıkları atık suyu
arıtıp bir alt kotta kullanıyorlar. Öteki türlü olsa
sahilde hepsini toplayıp, arıtıp geri kazandıktan sonra
geri basması gerekecek. Kaliforniya’da geri kazanım
suyu ile içme ve kullanma suyunun ayrı olarak servis
Deşarj standartlarının giderek artmasının su geri edildiği çift şebeke uygulaması çok yaygın değil ama
kazanımı ile ilgisi şu şekildedir. Ülkemizde azot ve Avustralya, Florida ve Tokyo’da bunun örnekleri
fosfor gideren 3. kademe sistemler uygulanmaya vardır. Örneğin Tokyo’nun Shinjuku bölgesinde
başlanmıştır. Hassas alıcı ortamlarda ötrofikasyon çift hat şebeke vardır. Biri içme suyu kalitesinde su
oluşmaması için bunları gidermemiz gerekiyor. İnsan servis ederken diğeri kullanma suyu kalitesinde suyu
ile teması olan yerlerde dezenfeksiyonda yapılması tuvalet, sulama ve yıkama gibi maksatlar için servis
gerekiyor. Şimdi bu kadar arıttığınız ve masraf etmektedir. Ülkemizde benzer bir uygulama olarak
yaptığınız suyu denize salmak israftır. Madem bu Konya’da mor şebeke kullanımını görmekteyiz.
kadar arıtıyorum ve masraf yapıyorum bu suyu niye -Ülkemizde su geri kazanım çalışmalarını değerlenkazanmayayım, tekrar kullanmayayım fikri ortaya direbilir misiniz?
çıkıyor. Yani deşarj limitlerinin yükselmesinin su geri Şimdi bu ülkemizin gündemine ne zaman girdi
kazanımını teşvik etmesinin sebebi budur diyebiliriz. derseniz. 90 yılında Suudi Arabistan’dan ülkemize
Bazı durumlarda arıtılmış suyun kullanımı ekstra döndüğümüzde gördüm ki kimse atıksu geri
bir maliyet bile gerektirmiyor. Böyle pişirilmeden kazanımını ve tekrar kullanımını ne düşünüyor ne
tüketilmeyen, hayvan yemi olarak kullanılan veya de uyguluyor. Ben de bu konuyla ilgili yüksek lisans
ağaç sulaması için kullanılan sularda azot ve fosfor dersi açtım. Hatta o dönem DSİ 40. Yıl kuruluş
giderme ihtiyacı yoktur. Hatta bazı yerlerde fosfor etkinliklerinde sunduğum tebliğde atıksuların
gidermeye de ihtiyaç yoktur. Yani hassas bölgeye su arıtılıp sulama için kullanılması konusunu
vermek için gerekli arıtmadan daha düşük arıtmaya anlatınca biraz aykırı olarak karşılanmıştı. Şimdi
ihtiyaç duyuluyor. İnsanların temas etmediği orman biz sulama kanallarına atıksu mu karıştıracağız
gibi alanları sularken dezenfeksiyonda gerekmiyor. diye düşünmüşlerdi o zamanlar. Bu ders tuttu çok
Görüldüğü üzere atıksuların geri kazanılması öğrencisi oldu. O dersle ve o çalışmalarla konu da
ilave masraf içermeyebilir hatta ekstra tasarruf ülkemizin gündemine girdi yavaş yavaş. Sadece
sağlayabilir.
atıksu arıtımı değil su tasarrufu da gündeme geldi
Su geri kazanımı çalışmaları 70’li yıllardan
itibaren gündem olmaya başlayıp bu belirttiğimiz
sebeplerden dolayı tüm dünyada her geçen gün önem
kazanmaktadır. 1978 yılında Engineering Science
isimli bir firmanın misafiri olarak Kaliforniya’ya su
geri kazanım çalışmalarını incelemeye gitmiştik.
Onlar o zaman geri kazanılan suyun toprak üzerine,
mahsul üzerine, tarım işçisi ve tüketenler üzerine
etkilerini araştırmaktaydılar. Ayrıca ürünlerin
üzerine geri kazanılan su mu yeraltı suyu mu gibi
sulama kaynaklarını etiketle yazıp tüketicilerin
tepkilerini ölçüyorlardı. Tüm bu çalışmalar sonucu
atıksu geri kazanım standartları belirlenmiştir. Daha
sonra Suudi Arabistan olsun, İsrail olsun Avustralya
olsun, ülkemiz olsun Kaliforniya’da uygulanan
ve literatürde Title 22 denen bu standartları
kopyalamıştır veya adapte edip uygulamıştır.

aynı dönem. Çift bölmeli rezervuarlar, tasarruflu
duş başlıkları, verimli çamaşır ve bulaşık makinaları
sonradan girdi hayatımıza hep. Hatta 90lı yıllarda
bir öğrencime tez yaptırmak istediğimde, öğrencim
vitrifiye malzemeler üreten yerleri gezince
üreticilerin gündeminde böyle şeyler olmadığını
görmüştük. Anca çok şükür ki su tasarrufu artık
ülke gündemimize oturdu ve bu konuda uygulama
ve çalışmalar mevcut. Biraz zaman almasına karşın
artık atıksuların arıtıldıktan sonra kullanılıp bir
kaynak olarak görülmesine de başlandı. Atıksu geri
kazanımı konusunda bir bilinç ve kültür oluşmaya
başladı. Atıksu geri kazanımı için en kirli sudan
içilecek su elde edilebilecek teknolojiler mevcut
ancak hem pahalı hem de gereksizdir.
-Su geri kazanımında membran teknolojilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Tabi bunlar sulama ve tarım ağırlıklı. Endüstri Geri kazanılan atıksuların sanayide kullanılması
ihtiyacı geri kazanımda her endüstri için endüstriye durumunda özellikle membran teknolojileri ön
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plana çıkmaktadır. Çünkü membranlar ile ileri
derecede tuzluluk giderimi mümkündür ve devamlı
bir şekilde yüksek kalitede su sağlayabilmektedir.
Yeraltı suyu deşarjı yapılacağında da özellikle
membran teknolojileri gerekir. Yeraltı suyuna
deşarjın pardonu yoktur. Mutlaka ileri derecede
arıtılmış suyu vermeniz lazım. Yoksa mevcut suları
da kirletirsiniz. O yüzden yeraltı suyuna deşarj
standartları oldukça katıdır.
-Uzun yıllar kamuda görev aldınız ve müsteşarlık
görevinde bulundunuz. Üniversite-sanayi iş birlikleri
konusundaki görüşleriniz nelerdir?
Hep konuşulmasına ve arzu edilmesine rağmen
ülkemizde istenilen seviyede bir sanayi-üniversite
iş birliği henüz kurulamamıştır. Bazı kişisel
insiyatiflerle bunların iyi yapıldığı bölümler, alanlar
ve üniversiteler var ama genel olarak baktığımızda
üniversiteler kendi fildişi kulelerinde araştırmalarını
yapıyorlar ve bunların sanayi tarafından kullanımı
olmuyor. Diğer yandan sanayi know-how ihtiyacı
için çok fazla fon ayırmıyor. TÜBİTAK bir zamanlar
arge fonlarını arttımıştı ve çok gayretleri olmuştu
ancak ülkemizde son yıllarda yaşanan hadiseler
sebebiyle bu ivmede yavaşladı.
Öğrencilerin okurken zamanlarının bir bölümünü
sanayide geçirmeleri önemli. Bu yönde düzenlemeler
yapılması lazım. Bazı dersleri sanayi ile yapmamız
lazım. Nasıl doktorlar hastanede birebir eğitim
görüyorlar ve birebir uygulama ile yetişiyorlar. Aynı
şekilde üniversite öğrencilerinin de kamu ve özel
sektörde çalışması lazım. Staj bu konuda yetersiz
kalıyor. En azından bir dönem gibi çalışıp orada
bir şeyler görmeli ve bunları bazı dersler yerine
saydırabilmelidirler.
-Genç Çevre Mühendislerine ve Çevre Mühendisliği
adaylarına tavsiyeleriniz nelerdir? Müsteşarlık yapmış birisi olarak Çevre Mühendislerinden beklentiniz
nelerdir?
Çevre Mühendisliği diğer mühendislik dallarına
göre daha yeni bir alandır. Çevre Mühendisliğinin
toplumda ve öğrencilerin zihninde anlaşılmasında
ciddi yanlışlıklar yapıldı. Derse girdiğim zamanlarda
bazı öğrenciler ilk başta burayı peyzaj işleri yapıyor
zannediyoruz demişlerdi ve böyle az bilgiyle seçim
yapan öğrencilerle karşılaşmıştık.
Çevre Mühendisliği elektrik, makine ve inşaat gibi
bölümlerden farklıdır. Çevre Mühendisliği yatay
bir sektör oluşturur. Çevre alanındaki bir iş bir sürü
sektörü ilgilendirmektedir. Mesela atmosferdeki
kükürt dioksit miktarını kontrol etmek için
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kömürdeki kükürt miktarını sınırlayınca bazen
koyduğunuz yeni standartlarla kullanıcıları bir
yakıt tipinden diğer yakıt tipine kaydırıp ülkenin
ekonomisini etkileyebilirsiniz. Çevre Mühendisliği
konuları sadece arıtma ve su getirme şeklinde
görülemeyecek kadar önemlidir. Çevrenin bu yatay
etkisini değerlendirebilecek kapasite için ekonomi,
hukuk, beşeri bilimler ve sosyal bilimler konularında
da mutlaka bilgi sahibi olunması gerekiyor. Bunun
yanında iyi kimya, iyi biyoloji ve iyi hidrolik bilgisi
de gerekmektedir. Çevre ilk başta kolay gibi gelir
ama aslında çok zor ve çok disiplinli meslek dalıdır.
Çevre Mühendislerinin bütün ilgili alanlarında bilgi
sahibi olması gerekmektedir. Okulda bu bilgiler
verilmediyse hayatta kendileri kazanmalıdırlar.
Yoksa çevre uygulamasının bir ayağı topal oluyor.
Çevre Mühendisliği sadece atıksuyu alıp belirli
bir dereceye arıtma değildir. Belirli bir derece
dediğinizde ekonomi ve hukuk konuları devreye
giriyor. Çevrenin bu çok disiplinli karakteri
bölümlere yansıtılmalı, öğrenciler kendilerini bu
alanda yetiştirmeli. Özellikle kamuda çalışan Çevre
Mühendisleri denetçi oldukları için çoğunlukla
olaylara makro düzeyde bakabilmeli geniş açılı
düşünebilmelidir. Tüm bu bilgilere sahip olmalıdır.
-Ülkemizde
MEM-TEK’in
rolü hakkında
ne düşünüyorsunuz?
MEM-TEK’i
birkaç defa
ziyaret etme
imkanım
oldu. Ayrıca
bir
proje
kapsamında,
MEM-TEK’te
240
Azeri
mühendise
12’şer grup
halinde 1’er gün eğitim verdirmiştik. Membran
teknolojisi özellikle gelecek vaat eden bir alan. MEMTEK’in başarılı çalışmalar yaptığını düşünüyorum.
Membran üretmesi know-how geliştirmesi
gerçekten çok önemli. MEM-TEK’in yerel değil
bölgesel ve uluslararası etkisini arttırması yönünde
çalışmalar yapmasını arzularım. MEM-TEK’te
çalışan arkadaşlarımı kutluyorum.
Hazırlayan: Ar. Gör. Serkan Güçlü
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RÖPORTAJ:

Prof. Dr. MUSTAFA ÖZTÜRK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsteşarı olarak faali- yılında hedefimiz; tüm belediyelerin atıksu arıtma
yetlerimiz hakkında bilgi verebilir misiniz?
tesisine kavuşmasını sağlamaktır.
Bakanlık olarak, ülkemizdeki yeraltı ve yerüstü
su kaynakları potansiyelinin korunması ve en
iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su
kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma
hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek
üzere çalışmalar yapmaktayız. 2872 sayılı Çevre
Kanunu ile atıksu altyapı yönetimleri atıksu
altyapı sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı
ve işletilmesinden sorumlu tutulmuş olup, atıksu
ve altyapı yönetimleri tarafından atıksu arıtma
tesislerinin kurulmasına ilişkin iş temin planlarının
Bakanlığımıza sunulması ve nüfus büyüklüklerine
göre belirlenmiş sürelerde işletmeye alınması
zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu hukuki
düzenlemeler ve Bakanlığımızca yerel yönetimlere
verilen teknik ve finansman destekleri ile ülkemizde
atıksu arıtma tesislerinin yapımı ivme kazanmış
olup, 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ve
belediyelerin hizmet götürdükleri alanlardaki
genişlemeler, ülkemizde atıksu arıtma hizmetinin
yaygınlaştırılması ve ilerleyen yıllarda hedeflenen
seviyelere ulaşması noktasındaki katkı sağlayacaktır.
Bakanlık olarak atıksu yönetimi konusunda yapılan
çalışmalara bakıldığında, 2002 yılında belediye
nüfusunun %35’ine atıksu arıtma hizmeti verilirken
yaptığımız çalışmalarla 2017 yılı itibarıyla toplam
belediye nüfusunun %82’sine tekabül eden yaklaşık
61,4 milyon kişiye atıksu arıtma hizmeti verilmekte
olup, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023

Bu hedefe ulaşmak için;
2015-2023 yıllarını kapsayan Atıksu Arıtma Eylem
Planı’nı hazırladık ve bu plana göre yapılması
planlanan atıksu altyapı yatırımları, mevcut
yatırımların iyileştirilmesi, bunların maliyetleri
ve yıllara göre planlanan dağılımları çerçevesinde
yapılacak çalışmaları belirledik ve Bakanlık
olarak çevresel altyapı çalışmalarını bu çerçevede
tamamlamaya çalışmaktayız.
Yerleşim yerlerinin atıksu ve altyapılarının
tamamlanması amacıyla “Çevre Gelirlerinin Takip
ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin
Kullanımı Hakkında Yönetmelik” kapsamında
yerel yönetimlere teknik ve ekonomik destek
sağlamaktayız.
Bakanlık olarak su kaynaklarının Havza Bazında
korunması ve kirliliğin önlemesi amacıyla 8 havzada
(Büyük-Küçük Menderes, Seyhan, Ceyhan, BatıDoğu Akdeniz, Kuzey Ege ve Gediz) Kirlilik Önleme
Eylem Planı hazırladık. Planlarda belirlenen kısa,
orta ve uzun vadedeki hedeflere ulaşılması için
belirlenen önlemlerin takibini titizlikle yapmaktayız.
Diğer taraftan, çevresel projelerin desteklenmesi
amacıyla Bakanlık olarak Altyapı Projelerini
Destekleme Protokolünü (ÇEVDES) başlattık.
ÇEVDES kapsamında nüfusu 200.000’in altında
olan belediyelerin içme suyu, atıksu, derin deniz
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deşarjı, katı atık, yağmur suyu ve arıtma tesisleriyle
ilgili her türlü proje, analiz ve/veya fizibilitesinin
finansmanının %50’si Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
döner sermaye gelirlerinden ve diğer %50‘si ise İller
Bankası yıllık safi karından tahsis edilmiş ödenekten
karşılanmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar 15
listeden oluşan toplam 398 altyapı projesi için 325
belediyeye 61.055.800TL kaynak ayırdık.

kapsamında toplam yatırım tutarı yaklaşık 618
milyon Euro olan 27 adet entegre su projesi
yürütülmekte olup, IPA 2. dönemi kapsamında ise
toplam yatırım tutarı yaklaşık 646 milyon Euro olan
22 adet entegre su projesi hazırlanmıştır.

Bildiğiniz üzere, Su, Kanalizasyon ve Altyapı
Projeleri (SUKAP) ile küçük ölçekli belediyeler
finansal ve teknik olarak desteklenerek sağlıklı
altyapılara kavuşturulması amacıyla 2011-2017
yılları arasında; 945 Belediyeye ait 773 atıksu ve
451 içme suyu sektöründe olmak üzere 7,9 Milyar
TL’lik 1.224 adet iş başlamış olup, proje kapsamında
730 iş tamamlanmıştır. SUKAP’ın devam etmesi
halinde 2023 yılında yerel yönetimlerin altyapı
sektöründeki ihtiyacını minimize etmiş bir Türkiye
hedeflemekteyiz.

Arıtılmış atıksuların sulama veya yeniden kullanma
kriterlerine getirilerek tarım, park-bahçe ve
endüstride kullanılması ile su tasarrufuna katkı
sağlanacaktır. Bakanlık olarak arıtılmış evsel ve
endüstriyel atıksuların alternatif su kaynağı olarak
kullanılmasını teşvik edeceğiz. Su kaynakları
üzerindeki baskıyı azaltmak için arıtılmış atıksular
yeniden kullanılmasını sağlayacağız.

Diğer yandan, Bakanlık olarak arıtma çamurlarının
uygun geri kazanım ve bertaraf yöntemlerinin
belirlenmesinde teknolojik ve ekonomik olarak
Ayrıca, Bakanlığımızca atıksu arıtma tesislerinde uygulanabilirliği de göz önüne alınarak Ergene
çevreye duyarlı bir şekilde işletilmesini sağlamak ve Gediz Havzaları Arıtma Çamuru Yönetim
amacıyla atıksu altyapı yönetimlerine atıksu arıtma Planının Hazırlanması Projelerini tamamladık.
tesislerinin enerji giderlerinin %50’sine kadar enerji Türkiye’de Arıtma Çamuru Yönetimi ve Eylem
teşvik ödemesi yapılmaktadır. 2011’den bugüne Planının Hazırlanması Projesinin çalışmaları ise
kadar atıksu arıtma tesislerinin enerji giderlerinin devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 2023
%50’si karşılığı 216 milyon TL hibe verilmiştir. 2017 yılında tüm atıksu arıtma tesisleri tamamlandığında
yılı sonunda da yaklaşık 62,6 Milyon TL hibe destek bu tesislerden kaynaklanan arıtma çamurlarının
sağlamış olacağız.
sürdürülebilir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, Bakanlığımızca Avrupa Birliği Çevre
Entegre Uyum Stratejisinin Güncellenmesi Projesi
kapsamında 2007-2023 yıllarını kapsayan Avrupa
Bakanlığımızca AB uyum çalışmaları çerçevesinde Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi belgesinde
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 1. dönemi öngörülen hedef ve stratejilerin, müktesebat
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-Türkiye’deki mevcut atıksu toplama ve arıtma tesislerinin son durumu ile ilgili olarak bilgi verebilir misiniz? Arıtma tesisleri ile ilgili ne gibi çalışmalarınız
mevcuttur?
Ülkemizde, çevreyi koruma amaçlı yapılan çalışmalar
ve Bakanlığımızca verilen maddi ve teknik destekler
sonucunda, son yıllarda kanalizasyon şebekesi
ve atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye
sayısında ve bu hizmetin verildiği nüfusta önemli
artış olmuştur. 2017 yılı itibarıyla 967 adet atıksu
arıtma tesisi ile toplam belediye nüfusunun %82‘sine
tekabül eden yaklaşık 61,4 milyon kişiye atıksu
arıtma hizmeti verilmekte olup, Cumhuriyetimizin
100. kuruluş yılı olan 2023 yılında hedefimiz; tüm
belediyelerin atık su arıtma tesisine kavuşmasını
sağlamaktır.
uyumunun ve yatırımların 2007-2014 dönemi için
güncel gerçekleşme durumlarını değerlendirip,
2014-2023 dönemi için güncellenmesini sağlayarak,
yapılacak yatırımlara ilişkin yıllara sair eylem
planları oluşturduk. Ayrıca, güncellenen belgenin
izlenebilirliğini sağlayacak bir veri toplama ve izleme
platformunun oluşturulması çalışmaları ise devam
etmektedir.

Diğer yandan, ülkemizde kanalizasyon durumuna
baktığımızda ise Türkiye İstatistik Kurumu 2016
yılı verilerini açıkladı. Buna göre toplam belediye
nüfusunun %90’ı kanalizasyona bağlı durumda
gözüküyor. Bakanlık olarak hazırladığımız Atıksu
Arıtımı Eylem Planında 2023 yılına kadar 30.000
km kanalizasyon hattının yenilenmesi gerektiği, bu
yenileme için 10.800.000.000 TL kaynağa ihtiyaç
olduğu tespit edildi. Ayrıca eylem planında 2023
yılına kadar yeni yapılması planlanan 30.000 km.
kanalizasyon hattının maliyetini ise 14.461.469.151
TL olarak belirledik. Bu hedeflerimize ulaşabilmek
için, Türkiye genelindeki tüm evsel/kentsel atıksu
arıtma tesislerinin mevcut durumlarının tespiti, atıl
durumda olan, inşaatı tamamlanamamış ve çeşitli
nedenlerle işletilemeyen atıksu arıtma tesislerinin
belirlenmesi ve bu tesislerin mevzuatımıza uygun bir
şekilde işletilebilmesi için gerekli olan yatırımların ve
maliyetlerinin fizibilitesinin hazırlanması amacıyla,
yakın zamanda “Ülke Genelindeki Evsel/Kentsel
Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun
Tespiti,
Revizyon
ihtiyacının
Belirlenmesi
(TÜRAAT) Projesi”ni tamamladık.

Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları
çerçevesinde, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
08.01.2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak ulusal mevzuata kazandırılmıştır.
Bu kapsamda; Hassas Su Kütleleri İle Bu Kütleleri
Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin
İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş
olan hassas alanlara göre Atıksu Arıtımı Eylem
Planı’nın güncellenmesine ilişkin çalışmalarımız da
devam etmektedir. Buna ilaveten, mevcut kentsel
atıksu arıtma tesislerinin etkin, verimli ve mevzuata
uygun şekilde işletilmesinin sağlanması amacıyla,
Atıksu Arıtma Tesisinde istihdam edilecek asgari
personelin nitelikleri ve belgelendirilmeleri ile
görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat Proje kapsamında, 81 ildeki tüm evsel/kentsel
hazırlıklarımız ise devam etmektedir.
atıksu arıtma tesisleri tek tek yerinde inceledik,
Atıksu arıtma tesisini maddi imkanlar nedeniyle mevcut durumlarını tespit edip, bu tesislerin işletme
kuramamış veya yeterli teknik personeli olmadığı sorunlarını belirleyerek bu sorunları giderecek
için atıksu arıtma tesislerini mevzuata uygun olarak yatırımların fizibilitesini çıkardık. Buna ilaveten tüm
işletemeyen atıksu altyapı yönetimleri yardımcı atıksu arıtma tesislerinin bilgilerinin yer aldığı bir
olabilmek amacıyla Bakanlık olarak alternatif bir yazılım hazırladık ve tesisleri coğrafi veri tabanına
model olarak atıksu altyapı tesislerinin kamu-özel işledik. Yine bu proje kapsamında hazırlanmış
sektör işbirliği ile yapılabilirliğini gündeme getirdik olan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Yaşanan işletme
ve bu doğrultuda “Atıksu Arıtma Tesislerinin İnşası Sorunları ve Çözüm Önerileri” kitapçığının ilgili
ve işletilmesinde Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmış olup, ayrıca
Bakanlığımız internet sitesinde de yayınlanmıştır.
Araştırılması Projesi”ni başlattık.
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Tüm bu proje çalışmaları sonucunda, atıksu arıtma
tesislerinin ehil kişilerce işletilmediği ve farklı
kurumların hibe yardımları ile yapılan atıksu arıtma
tesislerinin büyük bir kısmının tamamlanamadığını
tespit etmiş durumdayız.
Öte yandan, atıksu altyapı tesislerini inşa etmek
ve mevzuata uygun şekilde işletmekle görevli olan
belediyelerin teknik bilgi eksikliği ve finansal
yetersizlikleri; ne yazık ki atıksu arıtma tesislerinin
projelendirme, inşaat ve işletme aşamalarında
sorunlar
yaşanmasına
neden
olmaktadır.
Bu sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla
Bakanlığımızca alternatif bir model olarak atıksu
altyapı tesislerinin kamu-özel sektör işbirliği ile
yapılabilirliği gündeme getirilmiş ve bu doğrultuda
“Atıksu Arıtma Tesislerinin İnşası ve İşletilmesinde
Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Araştırılması
Projesi” başlatılmış olup, projenin yakın zamanda
bitirilmesi planlanmaktadır. Bu proje ile atıksu
altyapı tesislerinin inşası ve işletilmesine ilişkin
olarak, ulusal ve uluslararası yatırımcı çekme
potansiyeline haiz, ülkemize en uygun kamu-özel
sektör işbirliği modelinin geliştirilmesini, tarifelerin
oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususların
detaylandırılmasını ve ulusal mevzuatımızda
buna imkân verecek düzenlemelerin yapılmasını
hedeflemekteyiz.
-Türkiye’de atıksu geri kazanımı oranı hangi seviyelerdedir. Bu konuda neler yapılmalıdır? Bakanlık olarak ne gibi faaliyetleriniz vardır?
Ülkemizde bugün için arıtılan toplam kentsel
atıksu miktarı 10.453.315 m3/gün dür. Arıtılan bu
atıksuyun %1,2’si olan 123.400 m3/gün kısmı yeniden
kullanılmaktadır. Arıtılmış atıksuyun yeninden
kullanıldığı alanlara baktığımızda, oranların %84
yeşil alan sulaması, %12 endüstriyel su temini, %4
tarımsal sulama olarak şekillendiğini görmekteyiz.
Bakanlık olarak 2023 yılına kadar kentsel atıksuyun
%5’inin uygun arıtma teknolojileri uygulanarak
yeniden kullanılmasını hedeflenmekteyiz. Bu hedefe
ulaşmak içinde farklı kullanım alanları ve kullanım
stratejilerinin oluşturulması gerekmektedir.
Bu amaçla, Bakanlık olarak mevcut su kaynaklarının
koruma kullanma ilkeleri çerçevesinde kullanımın
sağlanması, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında
oluşması muhtemel kirliliğin önlenmesi için arıtılmış
atıksuların uygun stratejilerle ve farklı amaçlarla
yeniden kullanımının araştırılmasına yönelik olarak
“Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi”ni
başlatmış bulunmaktayız.
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-Atıksu arıtma proseslerinde membran teknolojilerinin kullanımına bakışınız nasıldır? Membranlar ile
atıksu geri kazanımı konusundaki görüşünüz nasıldır?
Bilindiği üzere atıksuların arıtılarak yeniden
kullanımı yüksek maliyetli yatırım ihtiyacı
gerektirebilmektedir. İyi kalitede yeniden kullanım
suyu üretimi için özellikle membran teknolojileri
yaygın olarak kullanılmaktadır. Membran prosesler ile
arıtılan atıksular sanayide proses, soğutma ve sulama
suyu olarak yeniden kullanılabileceği gibi tarımsal
sulama, park ve bahçe sulaması, yeraltı sularının
suni olarak beslenmesi için de kullanılabilmektedir.
Özellikle daha sıkı deşarj limitleri gerektiren hassas
alan, özel koruma alanlarına gibi alanlara yapılacak
deşarjlar da membran teknolojilerinin kullanımına
ihtiyaç duyulmaktadır.
Membran
teknolojileri
geniş
bir
alanda
kullanılmasına rağmen yüksek yatırım ihtiyacı
gerektiren bu yatırımlara karar verilirken avantaj ve
dezavantajlarının kullanım amacına yönelik olarak iyi
etüt edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gelişmekte
olan membran sektöründe yer alabilmemiz ve söz
sahibi olabilmemiz için membran ve membran
prosesleri alanında insan ve bilgi kapasitesinin
geliştirilmesi ve en kısa sürede elde edilen bilginin
üretim süreçleri ile birleştirilerek yerli ürünlerin
geliştirilmesi, servis ağının yaygınlaştırılması
büyük önem taşımaktadır. Bu konuda ülkemizde
kamu ve özel sektör işbirliğinin geliştirilerek ürün
geliştirilmesine ve üretimine yönelik çalışmalara
hız verilmeli ve önceliklendirmeler yapılmalıdır.
Yerli üretimde gerekli adımlar atılarak ülke sanayisi
cesaretlendirilmeli ve güçlendirilmelidir. Membran
sistemleri konvansiyonel hale geldiğinde ülke olarak
sadece müşteri değil aynı zamanda teknoloji üreten
söz sahibi bir ülke olmalıyız.
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bulunmamaktadır. Ülkemizde de membran
teknolojileri uygulamalarındaki artışa rağmen
konsantre akımların yönetimi konusunda önemli bir
boşluk bulunmaktadır. Konsantre akım yönetiminin
membran
proseslerinin
uygulanabilirliğini
sınırlaması nedeniyle bu konuya yönelik araştırmalar
büyük önem taşımaktadır.

-Deniz suyunun tuzsuzlaştırılması (desalinasyon)
hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Bilindiği gibi iklim değişikliğine bağlı olarak suya
olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizin
tatlı su kaynaklarının sınırlı olması dikkate
alındığında deniz suyundan kullanma suyu elde
edilmesine ilişkin uygulamaların önemi her geçen
gün biraz daha artmaktadır. Teknolojik ilerlemelere
bağlı olarak düşen maliyetler ile Ülkemizde kıyı
belediyeleri, turistik işletmeler ve bazı enerji
üretim tesislerinde, endüstriler faaliyetlerde, içme
ve kullanma suyu eldesinde ters ozmos prosesinin
kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır.
Bu tesislerden kaynaklanan konsantre akımlar yoğun
tuz içerikli olduğundan deşarj edildikleri noktalarda
sucul ekosistemi, bentik canlıları (deniz çayırı Vb.)
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ülkemizde tatlı
su kaynaklarına olan ihtiyacın her gün artmasına
karşılık kullanılabilir su miktarının azalması ve artan
talebi karşılayamaması nedeniyle deniz suyundan
kullanma suyu elde edilmesi yöntemi Bakanlığımızca
da önemsenmektedir. Bununla birlikte, desalinasyon
uygulamalarının gün geçtikçe yaygınlaşması göz
önünde bulundurularak, çevre mevzuatında konuya
ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla
Bakanlığımızca konsantre tuzlu suların deşarjında
uygulanması gereken kriterler belirlenmiştir.
-Membran teknolojisi ile arıtma sonucu oluşan konsantre akımı hakkındaki görüşünüz nedir? Bu konuda neler yapılmalıdır?
Membran uygulamalarının yaygınlaştırılmasında
Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalarda öncelikli
olarak üretim ve işletme maliyetlerinin azaltılması
ve tıkanma problemlerine odaklanılmaktadır.
Ancak atıksu geri kazanımı açısından önemli yere
sahip olan bu prosesten kaynaklanan konsantrelerin
yönetimi ve bertarafı konusunda yeterli çalışma

Membran uygulamalarını halihazırda sınırlayan
konsantre akım yönetimine getirilen çözümlerin uzun
vadede membran teknolojilerinin uygulanabilme
potansiyelini
artıracağı
düşünülmektedir.
Bakanlığımızca
“Atıksu
Geri
Kazanımında
Membran Uygulamaları için Konsantre Akım
Yönetim Modeli ve Mevzuat Uygulama Metodolojisi
Geliştirilmesi Projesi (MEMKON Projesi)” 2017
yılı nisan ayında başlanılmış olup, projede son
aşamaya gelinmiştir. MEMKON projesi ile atıksu
geri kazanımında yaygın olarak kullanılmaya
başlanan membran teknolojilerinden kaynaklanan
konsantre akımlarının ekonomik bir biçimde
bertarafı/arıtımı ve yönetimine ilişkin ülkemize
özgü uygulanabilir bir model oluşturulması, ulusal
mevzuatın ve kurumsal kapasitenin bu doğrultuda
geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Bu
hedefe
ulaşılması ile membran filtrasyon uygulamalarının
yaygınlaşmasındaki önemli engellerden birisini
ortadan kaldıracağı ve uzun vadede membran
teknolojilerinin
uygulanabilme
potansiyelini
artıracağı düşünülmektedir.
Hazırlayan: Ar. Gör. Mehmet Emin Paşaoğlu
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AYIN KONUSU

MEMBRAN TEKNOLOJİLERİNDE

KONSANTRE YÖNETİMİ
PROF. DR. İSMAİL KOYUNCU
PROF. DR. İZZET ÖZTÜRK
DOÇ. DR. DERYA Y. KÖSEOĞLU-İMER
DR. BÖRTE KÖSE-MUTLU
DR. BİHTER ZEYTUNCU
AR. GÖR. ALPER YAZAGAN
YÜK. ÇEV. MÜH. AYŞEGÜL D. ALTINAY

1.GİRİŞ
Membran uygulamalarının fizibilitesini etkileyen
en önemli faktör, konsantre oluşumu, yönetimi ve
arıtımıdır. Son yıllarda membran teknolojilerindeki
gelişmeler yüksek hacimde oluşan konsantre
deşarjlarını da beraberinde getirmiş ve bununla
beraber artmakta olan çevresel farkındalık ve sıkı
yönetmelikler, konsantre yönetimini kaçınılmaz
bir hale getirmiştir. Konsantre yönetimi, hem
hiçbir arıtma yapmadan deşarjı hem de arıtma
ve/veya geri kazanım için yapılan yönetim ve
bertaraf teknolojilerini kapsamaktadır. Özellikle
arıtmanın yapıldığı durumda membran proseslerin
işletim maliyetinin önemli bir kısmını konsantre
uzaklaştırma birimleri oluşturmaktadır. Bazı
durumlarda membran konsantre yönetimi, yatırımı
yapılacak tesis için yer seçimini bile etkilemektedir
(Squire, 1997). Literatürde ve uygulamada membran
konsantrelerinin bertarafı ve yönetimi için kullanılan
teknolojiler ve yaygın kullanım yüzdeleri Şekil 1’de
gösterilmiştir.

Şekil 1 Desalinasyon tesislerinde uygulanan konsantre yönetim
metotları (Subramani ve diğ., 2014)

Desalinasyon
tesislerinde
membran
konsantrelerinin çoğunlukla yüzeysel sulara deşarj
edildiği görülmektedir. İkinci sırada ise konsantre
akımının kanalizasyona deşarjı vardır. Desalinasyon
tesislerindeki membran prosesler sonucu açığa çıkan
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konsantre akımlar, kentsel atıksu arıtma tesislerinde
arıtıldıktan sonra
yeraltı suyuna enjeksiyon,
araziye serme ve evaporasyon seçenekleriyle de
yönetilmektedir. Konsantre akımında problem
yaşanan sektörlerden olan endüstriyel atıksuların
membran ile arıtımı sonucu oluşan membran
konsantrelerinin yönetiminde ise evaporasyon
dışındaki diğer teknolojilerin yaygın olarak
kullanılmadığı görülmektedir (Subramani ve diğ.,
2014). Endüstriyel uygulamalarda sıfır sıvı deşarjı
yaklaşımı ile yapılan membran konsantre arıtımı/
yönetimi çalışmalarında, membran prosesler (basınç
sürücülü ve elektrik potansiyeli sürücülü) ile termal
temelli konsantre giderim yöntemlerinin bir arada
kullanıldığı görülmektedir. Termal temelli prosesler,
enerjiyi yoğun kullanan proseslerdir ve bu nedenle
enerji ihtiyacını düşürmeyi amaçlayan çok etkili
buhar yoğunlaştırıcı sistemlerin geliştirilmesine ve
uygulamasına neden olmuştur. Fakat daha az enerji
sarfiyatı olan evaporasyon sistemlerine gereksinim
hala sürmektedir. Konsantre yönetiminde en
düşük paya sahip geri dönüşüm/tekrar kullanım,
özellikle endüstriyel atıksularda uygulanması
gereken yöntemlerdir. Konsantredeki değerli
maddelerin geri kazanımı veya konsantredeki suyun
yeniden kullanımı amacıyla membran temelli ve
termal temelli sistemlerin hibrit konfigürasyonları
uygulanmaktadır ve besleme suyunun %99’unun geri
kazanılması mümkün olabilmektedir (Subramani ve
diğ., 2014).

ortama bertaraf edilmek üzere boru hattından
sevk edilmektedir. Nihai bertaraf, yüzeysel su
kaynaklarına konsantre deşarjının çevresel
etkileri göz önünde bulundurularak deşarj öncesi
konsantrenin seyreltilmesiyle yapılabilmektedir
(Ladewing ve Asquith, 2012). Deşarjı takiben
konsantrenin davranışı, tuzluluk, yoğunluk ve akış
hızının yanı sıra, alıcı ortamın hidrografi ve biyolojik
özellikleri ile belirlenmektedir. Bu koşullardaki
farklılıklardan dolayı, her alıcı ortam farklıdır ve
bu nedenle, deşarj meydana gelmeden spesifik
koşullar ve etkiler duruma göre belirlenmelidir.
Ayrıca, başka herhangi bir yerel desalinasyon veya
atıksu deşarjının varlığı, alıcı ortamın tuzluluğunu
arttırabilmekte veya kalitesini düşürebilmektedir
(Kenna ve Zander, 2000). Şekil 2 ve 3’te, açık denize
borular vasıtası ile konsantre desarjı ve ve bu tarz bir
borulama sisteminin itme tekniği ile inşaa edilmesi
gösterilmiştir. İlerleyen bölümlerde bir desalinasyon
tesisi konsantre uzaklaştırması için örnek bir
hesaplama verilmiştir.

Mevcut membran konsantre bertaraf teknikleri,
tuzlu veya tatlı yüzeysel sulara deşarj, kanalizasyona
deşarj, arazi uygulamaları ve sulama, derin kuyu
enjeksiyonları, buharlaştırma havuzları, mekanik
buharlaşma, arıtılmış atıksu veya soğutma
suları ile karıştırılmış deşarj ve çoğunlukla ArGe ve pilot uygulamalar aşamasında olan diğer
yenilikçi tekniklerdir (Mackey, 2006). Aşağıda bu
yöntemlerden bahsedilmiştir.
2. KONVANSİYONEL METOTLAR
Yüzeysel Su Kaynaklarına Deşarj
En düşük maliyete sahip metot oluşu ve birçok
fabrikanın yüzey su kaynaklarına yakın kurulmuş
olmasından dolayı membran konsantrelerinin
yüzeysel su kaynaklarına deşarjı en çok kullanılan
yöntemdir. Bu yöntemde, konsantre direkt olarak
nehirler, dereler, göller, okyanuslar, koylar ve diğer
su kütleleri içine deşarj edilmektedir (Lattemann
ve Höpner, 2008). Tahliye yapısı aracılığıyla alıcı

Şekil 2 Açık denize borular vasıtası ile konsantre desarjı (sol)
(Mickley ve Voutckov, 2015) ve bu tarz bir borulama sisteminin itme
tekniği ile inşaa edilmesi (sağ) (Lokiec, 2013)
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sahip ancak yüksek besin alım kapasitesi olan ve
tuzluluk toleranslı otlar gibi bitkiler seçilmektedir.
İnfiltrasyon uygulamaları, konsantrenin toprağın
içinden süzülmesine ve yeraltı sularına ulaşmasına
izin vermektedir (Kenna ve Zander, 2000).

Şekil 3 Hadera Desalinasyon Tesisi’nin yakın kıyı desarjı
(WaterReuse, 2015)

Kanalizasyona Deşarj
Bir başka bertaraf yöntemi ve belki de en popüler
olanı, konsantrenin kanalizasyon sistemi veya
doğrudan bir boru hattı vasıtasıyla kentsel atıksu
arıtma tesisine boşaltılmasıdır. Bu yöntemle,
membran konsantresi direkt olarak kanalizasyona
deşarj edilmektedir. Konsantre, kanalizasyon akışıyla
harmanlanabilir ve böylece toplam çözünmüş
katı madde konsantrasyonu ve diğer kirleticiler
azaltılabilir (Brandhuber, 2007). En popüler metot
olmasının başlıca sebebi, uygulaması kolay ve düşük
maliyetli oluşudur. Eğer konsantre akımı, atıksu
arıtma tesisindeki biyokütle için toksik etki yaratmaz
ve durultucuyu olumsuz bir şekilde etkilemezse
membran konsantrelerinin yerel atıksu arıtma
tesislerine deşarjı uygundur. Toplam katı madde
seviyeleri, pH aralığı, ağır metaller ve korozyona
neden olan bileşenlere sınırlamalar getirilebilir
(Reiss ve Vergara 2003). Konsantrenin çevreye
tahliye etmeden önce bir yerel atıksu arıtma tesisine
deşarjı herhangi bir işlem yapılmaksızın doğrudan
çevreye boşaltmaktan daha güvenli bir alternatiftir.
Saha Uygulamaları
Saha uygulamaları da, yeniden kullanım olarak
değerlendirilebilecek bir bertaraf yöntemidir.
Konsantrenin
toprağa
tahliyesi,
sadece
konsantrenin arıtılması amacıyla değil, toprağın
iyileştirilmesi ya da sulama gibi yararlı olarak
yeniden kullanımı amacıyla da yapılmaktadır
(Mickley, 2008). Saha uygulamalarindaki tipik
yöntemler arasında, püskürtme sulama ve
infiltrasyon (sızdırma) bulunmaktadır. Konsantre
kullanarak püskürtme sulamada çoğu zaman yeraltı
suyunun kirlenmesini önlemek için konsantrenin
seyreltilmesi ve düzenleyicilerin kullanılması
gerekmektedir. Genellikle, düşük ekonomik değere

Buharlaştırma Havuzları
Buharlaşma havuzları, sıcak, kurak iklimler ve
buharlaşma hızları yağış miktarından daha yüksek
olan coğrafi bölgeler için uygun bir bertaraf
yöntemidir. Buharlaşma hızını etkileyen faktörler
arasında, rüzgar hızı, barometrik basınç, hava ve su
sıcaklığı ve suyun tuzluluk derecesi bulunur (Mickley,
2006; Brandhuber, 2007). Buharlaşma havuzlarının
inşa edilmesi kolaydır ve fazla bakım gerektirmezler.
Ayrıca, operatörün dikkat etmesi gereken çok fazla
bir durum yoktur. Yüksek buharlaşma oranları
ve düşük arazi maliyetleri olan bölgelerde uygun
olabilirler. Bununla birlikte, bazı durumlarda
büyük alanlar gerekebilir ve geçirgen olmayan kil
katmanları veya sentetik bir malzeme gerekebilir.
Bu durum da inşaat maliyetlerini arttırmaktadır. Bu
teknik, nispeten küçük hacimli konsantre akımları
için uygundur (Mickley, 2008). Şekil 4’te konsantre
buharlaştırma havuzları ve Şekil 5’te buharlaştırma
havuzlarında kullanılan mekanik püskürtücüler ile
Teksas’ta yer alan solar buharlaştırma havuzlarının
resimleri verilmiştir.

Şekil 4 Konsantre buharlaştırma havuzları (USGS, 2017)
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Şekil 5 Buharlaştırma havuzlarında kullanılan mekanik püskürtücüler (sol) (DriBoss, 2011) ve Teksas’ta yer alan solar buharlaştırma havuzları
(sağ) (Masnoon ve Glucina, 2011)

Derin Kuyu Enjeksiyonu
Konsantre atıklar için bir diğer yöntem ise
derin kuyu enjeksiyonudur (Mackey, 2006). Bu
yöntemde konsantreler oldukça derin kuyulara
enjekte edilir (Beltrán 1999; Masnoon ve Glucina,
2011). Enjeksiyon bölgeleri, enjekte edilen sıvı
atıkların taşınmasını önlemek adına hidrolojik
olarak geçirimsiz oluşumlarla yeraltı içme suyu
kaynaklarından ayrılmalıdır. Bu yöntemle ilgili
önemli olan çevresel husus, enjekte edilen sıvının
içilebilir su kaynaklarına taşınma olasılığıdır
(Kenna ve Zander, 2000; Mickley, 2008). Derin kuyu
enjeksiyonları, genellikle maliyetli bir yöntemdir.
Masraflar, kuyu yapımında ve kapsamlı izleme
ihtiyacında meydana gelmektedir (Mickley, 2006).
Sıfır Sıvı Deşarjı (SSD)
Sıfır-sıvı deşarjı (ZeRO Liquid Discharge, ZLD), sıvı
atıkların oluştukları tesisin sınırlarını terk etmediği
anlamına gelmektedir. Tüm atıksuyun saflaştırıldığı
ve geri dönüştürüldüğü bir atıksu arıtma prosesi
olan bu yöntem, uygulama döngüsünün sonunda
sıfır deşarj bırakmaktadır (Brandhuber, 2007).
SSD, ultrafiltrasyon, ters osmoz, buharlaştırma/
kristalleştirme ve fraksiyonel elektro-iletkenleştirme
tekniklerini de içerebilen gelişmiş bir atıksu arıtma
yöntemidir (Reiss ve Vergara 2003). Kristalleştiriciler
ve sprey kurutucular gibi SSD sistemleri ise NF ve
TO konsantrelerini katı bir ürüne indirgemek için
kullanılır. SSD işlemini ya buharlaşma esaslı ya
membran esaslı ya da ikisinin bir kombinasyonu
olarak düşünmek daha yararlı olabilir.
3. YENİLİKÇİ YÖNTEMLER
Konvansiyonel yaklaşımların yanı sıra, nispeten daha
yenilikçi ve hacim azaltma ve ürün geri kazanımına
yönelik hedefleri olan pek çok çeşitli konsantre
yönetimi tekniği ve teknolojisi bulunmaktadır.

Elektrokoagülasyon
Elektrokoagülasyon, ters osmoz konsantresinden çift
değerlikli iyonları ve metalleri ayırmada kullanılan
alternatif yöntemlerden biridir. Elektrokoagülasyon
sonrasına ikinci bir ters osmoz yerleştirildiği takdirde
toplam su kazanım oranı %93 ve üzerine kadar
çıkmaktadır (Subramani ve diğ., 2012a). Yöntem
konsantredeki baryum, kalsiyum, mağnezyum,
stronsiyum ve silikanın gideriminde %90 üzerinde
verime sahiptir. Elektrokoagülasyon, uzun yıllardır
piyasada bulunan bir proses olmasına karşın tasarım
ve ekipman geliştirmeleri ile ancak son yıllarda
ekonomik ve büyük hacimlerde uygulanabilir hale
gelmiştir (DIBR, 2012).
Membran Distilasyonu ve Membran
Kristalizasyonu
Membran distilasyonunun çeşitli versiyonları
olmakla beraber konsantre için en uygun olanı direkt
temaslı membran distilasyonu prosesidir. Yapılan bir
çalışmada, 15 mS/cm iletkenliğindeki bir ters osmoz
konsantresi arıtımında direkt temaslı membran
distilasyonu, bir kristalizatör ile kullanıldığında
3-5 lt/m2.st akıda toplam %95 su geri kazanım
oranı yakalanmıştır (Tun ve Groth, 2011). Başka bir
çalışmada ise 100.000 mg/lt toplam katı madde (TKM)
değerine sahip olan konsantre, çok tercih edilen
direkt temaslı membran distilasyonu prosesi yerine 4
kademeli vakum etkili membran distilasyonu sistemi
kullanılmış ve 5,2 lt/m2.st akı kaydedilmiştir. Ayrıca
atık ısının tekrar kullanımı sebebiyle sistem daha az
enerji harcamıştır (Janson ve diğ., 2012). Membran
distilasyonu, konvansiyonel distilasyondan daha az
ısıya ihtiyaç duyduğu (genellikle 700C ve altında)
için avantajlıdır (Macedonio ve diğ., 2012). Ayrıca
solar enerji, jeotermal enerji ve atık ısı gibi düşük
seviyeli ısı kaynaklarıyla da kullanılabilir (Susanto,
2011). Membran distilasyonu prosesi, konsantrasyon
polarizasyonundan da çok az etkilenmekte ve yüksek
tuzluluğa sahip konsantreler ile beslenebilmektedir.
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Membran kristalizasyonu ise kristalize olabilen
ve uçucu olmayan çözüneni olan bir çözeltinin
gözenekli bir membran vasıtasıyla süzülmesidir.
Membran polimerik ya da inorganik malzemeden
veya bunların ikisini de içeren kompozit bir
malzemeden yapılmış olabilir. Modül tipi olarak,
içi boşluklu fiber ya da düz plaka membran da
tercih edilebilir (Di Profio ve diğ., 2017). Membran
distilasyonunun çalışma prensibi Şekil 6’da şematik
olarak gösterilmştir.
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Şekil 7 İleri osmoz prosesi (Subramani ve diğ., 2012a)

Yüksek Verimli Ters Osmoz (HERO)
Nispeten daha yeni duyulmaya başlanılmış yüksek
verimli ters osmoz (HERO) prosesi ile konsantreden
%90-95 oranlarında geri kazanım gerçekleştirilmesi
mümkündür. HERO prosesi yeni geliştirilmiş
bir proses olup, hala laboratuvar ve pilot ölçekli
çalışmaları sürdürülmektedir. Tam ölçekli olarak
uygulanabilmesi için ise en başta çok yüksek olan
yatırım maliyetinin düşürülmesi gerekmektedir.
Şekil 6 Membran distilasyonu (Subramani ve Jacangelo, 2014)
HERO prosesinin avantajları yüksek silika
değerlerine sahip konsantrelere uygulanabilmesi,
İleri Osmoz
az yer ihtiyacı olması ve yüksek geri kazanım
Konsantre yönetiminde tercih edilebilecek bir oranıdır. Dezavantajları ise TKM’ye dayalı verim
diğer metot, ileri osmoz prosesidir. İleri osmoz limiti, yüksek ilk yatırım ve işletme maliyeti, işletme
prosesi, konsantre arıtımı metotları içinde basınç için nitelikli eleman ihtiyacı, kompleks bir sistem
sürücüsü için enerji gerektirmemesi ile avantajlıdır. oluşu ve yüksek kimyasal malzeme ihtiyacı olarak
Ayrıca ileri osmoz, 70.000 mg/lt TKM değerlerine sıralanabilir (Cob ve diğ., 2012). Şekil 8’de konsantre
kadar kullanılabilmektedir. Ters osmoz ile beraber arıtımı için kullanılan bir HERO sisteminin akım
kullanıldığında toplam geri kazanım oranı %90 şeması örnek olarak verilmektedir.
seviyesindedir. Ayrıca basınç sürücülü membranlara
göre daha yavaş ve geri döndürülebilir tıkanma
eğilimi göstermektedir (Hancock, 2013; Achilli
ve diğ., 2009). İleri osmoz prosesinin konsantre
arıtımında kullanılmasındaki uygulama zorlukları
ise proses akısının genellikle istenenden düşük
olması ve konsantrasyon polarizasyonu oluşmasıdır.
Günümüzde, ileri osmoz prosesindeki hidrolik
konfigürasyonların konsantrasyon polarizasyonunu
Şekil 8 Yüksek verimli ters osmoz prosesi (Mukhopadhyay, 1999)
minimize edecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.
Bir çalışmada 70.000 mg/lt TKM değerine sahip
konsantre ileri osmoz arıtımı ile 225.000 mg/lt Elektrodiyaliz (ED), Ters Elektrodiyaliz (EDR/
TKM değerine sahip konsantre edilmiştir (Hancock, TED) ve Elektrodiyaliz Metatezi (EDM) Prosesleri
2013). Şekil 7’de ileri osmoz prosesinin çalışma Elektrodiyaliz (ED), iyonların iyon seçici membran
prensibi görülebilir.
içerisinde elektrik alan etkisi ile oluşan hareket
prensipli membran temelli bir ayırma prosesidir.
Yapılan çalışmalara göre, iletkenliği 3,90 ile 4,14
mS/cm değerleri arasındaki ters osmoz konsantresi
arıtımında toplam %97,5 su geri kazanım oranına
ulaşılabilmektedir (Zhang ve diğ., 2012). Ters osmoz
konsantresi arıtımında ED’yi kullanmanın en büyük
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dezavantajlarından biri ise az çözünen tuzların
ED performansını kısıtlamasıdır. Ters elektroliz
prosesi (EDR) ise 1974 yılında ED teknolojisinin
modifikasyonu ile geliştirilmiştir ve normal
elektrodiyaliz prosesine benzemektedir. Ancak
düz akım voltajı saatte 3-4 defa tersine çevrilerek
ölçeklendirme potansiyeli düşürülmektedir. Akımın
yönünün değiştirilmesi ile membranlar kendilerini
temizlemektedirler. TKM konsantrasyonu 1500
ppm’den düşük olduğunda EDR’nin enerji tüketimi
ters osmozdan düşük olabilmektedir (Tanaka, 2015).
Elektrodiyaliz Metatezi (EDM) prosesi de ED
prosesinin bir modifikasyonudur. Bu proseste,
her hücrede dört adet iyon değişimi membranı
bulunmakta ve ED’nin aksine dört adet çözelti
bölümü ve dört membran vardır. Bu membranlar,
anyon değişimi membranı, katyon değişimi
membranı, tek değerlikli anyon seçici membran
ve tek değerlikli katyon seçici membrandır. Bu
konfigürasyonda iki akım oluşur: Sodyum ile
anyonların olduğu çözelti ve klorür ile katyonların
olduğu bir çözelti (Bond ve diğ., 2011). 16.000 mg/
lt TKM değerine sahip ters osmoz konsantresi ile
yapılan bir çalışmada %99 üzerinde geri kazanım
oranı yakalanmıştır (Butterworth ve Davis, 1989).
TKM 5000 mg/lt’den düşük olduğunda, EDM
ekonomik olarak uygun olmaktadır. TKM 15.000
mg/lt’den yüksek değerlerde olduğunda ise termal
prosesler daha ekonomik olmaktadır. CaSO4’ün aşırı
doygun olduğu ters osmoz konsantreleri söz konusu
olduğunda EDM gelecek vaat eden bir teknolojidir.
Ardından evaporasyon havuzu uygulaması ile EDM
sıfır sıvı deşarjını mümkün kılan bir teknolojidir. ED
ve EDR ile kıyaslandığında daha ise, yüksek su geri
kazanım oranı yakalanmaktadır. Ancak, bununla
beraber henüz sadece laboratuvar ve pilot ölçekli
çalışmalar yapılmıştır ve ilk yatırım maliyeti daha
yüksektir. Ters osmoz ile birlikte kullanılan bir EDM
sisteminin akım şeması Şekil 9’da görülebilir.

Şekil 9. TO/EDM proseslerinin birlikte kullanımı

Kapasitif İyon Giderimi (CDI)
Kapasitif iyon giderimi (CDI), düşük voltaj ve basınçta
çalışan ve çözünmüş iyonların çözeltiden giderimi
için kullanılan elektrostatik bir prosestir. Çözelti,
gözenekli ve elektrotlu bir yapıdan geçmekte ve bu
geçiş esnasında oluşturulan elektriksel alan (1,2 V)
vasıtasıyla iyonlar zıt yüklü elektrota gitmektedirler.
Geride sadece deiyonize su kalmaktadır. CDI’nin
enerji verimliliği, diğer tuz giderimi yöntemlerinden
(örneğin, ters osmoz) daha yüksektir. Ancak bununla
beraber geri kazanım oranı daha düşüktür. Tuzlu
su ile yapılan uygulamalarda geri kazanım oranı
%70 civarıdır. Kapasitif iyon giderim yönteminin
avantajları, düşük enerji tüketimi, elektrotların
rejenerasyonunda kimyasal ihtiyacı olmaması ve
geri kazanım oranının silika miktarından bağımsız
olması olarak gösterilebilir. Dezavantajları ise
yöntemin hala geliştirilme aşamasında olması ve
konvansiyonel sistemlerden daha az su kazancı
sağlamasıdır (USBR, 2009).
Kapasitif İyon Giderimi (CDI)
Kapasitif iyon giderimi (CDI), düşük voltaj ve
basınçta çalışan elektrostatik bir prosestir. Bu
proses, çözünmüş iyonların çözeltiden giderimi için
kullanılmaktadır. Çözelti, gözenekli ve elektrotlu bir
yapıdan geçmekte ve bu geçiş esnasında oluşturulan
elektriksel alan (1,2 V) vasıtasıyla iyonlar zıt yüklü
elektrota gitmektedirler. Geride sadece deiyonize su
kalmaktadır. Belli bir süre sonra elektrotlar iyonlara
doygun hale gelmekte ve elektrik alanın sıfırlanması
ile rejenere edilmektedirler. Sisteme verilen elektriğin
kesilmesi ile elektrotlar tarafından tutulan iyonlar
salınıp sistemden çıkmaktadırlar.
CDI prosesinin verimi, elektrotların yüzey
özelliklerine ve adsorpsiyon özelliklerine bağlıdır.
CDI’nin enerji verimliliği, diğer tuz giderimi
yöntemlerinden (örneğin, ters osmoz) daha
yüksektir. Ancak bununla beraber geri kazanım oranı
daha düşüktür. Tuzlu su ile yapılan uygulamalarda
geri kazanım oranı %70 civarıdır. Şekil 10’da CDI
prosesini betimleyen bir şematik gösterim yer
almaktadır.
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inceleyen bir çalışmada, birinci TO ünitesi çıkışına
kireç yumuşatma uygulayarak su geri kazanımında
%95 verim artışı elde edilmiştir (Gabelich ve diğ.,
2007). Kalsiyum, CaCO3 olarak; silika ve metaller
ise çöktürme ile ayrılmıştır. Bir başka teknik ise
hızlandırılmış çöktürmedir. Bu metotta, sertlik
veren iyonların çökelmesini hızlandırmak için bazı
kimyasallar eklenmektedir. Böyle bir uygulamaya
örnek Şekil 11’de verilmiştir.

Şekil 10 a) CDI arıtımı ve b) konsantre çıkışı (Masnoon ve Glucina,
2011)

Kapasitif iyon giderim yönteminin avantajları, düşük
enerji tüketimi, elektrotların rejenerasyonunda
kimyasal ihtiyacı olmaması ve geri kazanım
oranının silika miktarından bağımsız olması olarak
gösterilebilir. Dezavantajları ise yöntemin hala
geliştirilme aşamasında olması ve konvansiyonel
sistemlerden daha az su kazancı sağlamasıdır
(Mickley, 2008).
İleri Oksidasyon Prosesleri
İleri oksidasyon prosesleri, son yıllarda TO
konsantresindeki organik yükü azaltmak için
kullanılmaktadır. Tek başına ozon kullanımı tek
başına toplam organik madde (TOM)’yi %22
oranında giderirken, ozon, UV ve titanyum dioksit
ile kombine edildiğinde ise kolaylıkla %52’lere varan
TOM giderim oranlarına ulaşılabilmektedir. Asidik
koşullarda UV ve H2O2 kombinasyonu daha hızlı
sonuç vermekte ve tuzluluktan da etkilenmemektedir
(Liu ve diğ., 2012). Söz konusu TO konsantresi
olduğunda ise elektrokimyasal oksidasyon, ileri
oksidasyon yöntemlerinin en etkililerinden biridir.
Yüksek tuz konsantrasyonu ile TO konsantresi çok
iyi iletkenlik göstermekte ve bu proses için gerekli
olan enerji tüketimini düşürmektedir (Pérez ve diğ.,
2012).

İki kademeli TO sistemlerinde birinci kademe
konsantresi biyolojik arıtma proseslerine de tabi
tutulabilir. Bu metotta, elektron donörü de eklenerek
(asetat ya da etanol gibi) sülfat, sülfat indirgeyen
bakteriler tarafından sülfite çevrilmektedir
(Williams ve Pirbazari, 2003). Sülfatın biyolojik
olarak indirgenmesinin ardından ikinci bir TO
prosesi kullanılmakta ve su geri kazanım oranı bu
vasıtayla artırılmaktadır.

Şekil 11 İki aşamalı TO sistemlerinde birinci kademe konsantresi
kimyasal ara arıtma prosesi akım şeması (Subramani ve diğ., 2012a)

Titreşim İle Kesme Kuvveti Arttırılmış Proses
(VSEP)
Bu proses, geliştirilmiş patentli bir titreşimli
membran sistemidir. Özelliği membran yüzeyine
50 Hz frekansında titreşim uygulanması ve böylece
membran yüzeyinin klasik çapraz akışlı sistemlere
göre 10 kat daha fazla kesme kuvveti kazanmasıdır.
MF, UF, NF ve TO membranlarında uygulanabilen
sistem, sadece düz plaka tipi membranlara uygundur.
2008 yılında yapılan pilot ölçekli bir çalışmada
1200 mg/lt TOM değerine sahip yeraltı suyunun
arıtımında birinci TO membranının konsantresini
arıtmak için kullanılmıştır. Söz konusu çalışmada,
birinci TO membranı ve VSEP sistemi %75 geri
kazanım oranında çalıştırılmış, toplam geri kazanım
İki Kademeli TO Sistemlerinde Birinci Kademe oranı ise %94 olarak belirlenmiştir (Subramani
Konsantresi Arıtma Yöntemleri
ve diğ., 2012b). Şekil 12’de VSEP için akım şeması
Birinci aşama ters osmoz konsantre hattı üzerine verilmektedir.
yerleştirilen kimyasal yumuşatma üniteleri ile ikinci
ters osmoz ünitesi çok daha verimli çalışmaktadır.
Ara arıtmanın giderme performansına etkisini
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Şekil 12 VSEP akım şeması (Subramani ve diğ., 2012b)

Kristal Oluşumlu Çamur Çökeltimi ve Geri Devir
(SPARRO)
Bu proses, su içerisindeki maddeleri çöktürmek
için kristalleri kullanmaktadır. Başlıca kalsiyum
sülfat ve kalsiyumun diğer tuzlarını çöktürmek
için kullanılmaktadır. Kalsiyum sülfatı çöktürmede
alçıtaşı kullanılır. Arıtılacak besleme suyu çekirdek
kristallerini içeren geri devir suyu ile karıştırılır ve
TO membranına beslenir. Çekirdek kristallerini
içeren konsantre, siklon sistemine verilir ve burada
kristaller ayrılır. Sistemin toplam geri kazanım
oranı %90’ın üzerinde olmakla beraber, en büyük
dezavantajı, yüksek kimyasal malzeme ihtiyacıdır
(Sethi ve diğ., 2005). SPARRO sisteminin şematik
akım şeması Şekil 13’te verilmektedir.

Şekil 14 ARROW prosesi akım şeması (Mickley, 2008)

4. KONSANTRE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ MEVZUATLAR
Bahsedildiği üzere, konsantreler yüzey sularına
verilebildikleri gibi deniz ve okyanuslara da
derin deniz deşarjı ile verilebilmektedir. Okyanus
ya da deniz kıyısındaki ülkeler, konsantre
akımlarının desarjı için izin verilen bölgeler
belirlemişlerdir (Kimes, 1995). Yasal çerçeveler,
konsantre akımların çevreye deşarjları durumunda
bünyelerindeki kirleticilerin, özellikle tuzluluğun,
alıcı ortamın karakterine uygunluğunu sağlamakla
yükümlüdürler. Konsantrelerin yönetimi ile ilgili
yönetmeliklerde geçen limit değerler, genellikle
deşarj noktasında değil, karışım bölgelerinin
sınırlarındaki konsantrasyonlar için geçerlidir (Şekil
15).

Şekil 13 SPARRO sistemi akış şeması (Sethi ve diğ., 2005)

Suyun İleri Geri Kazanımı Prosesi (ARROW)
Bu proses, suyun yüksek oranda geri kazanımına
yönelik olarak geliştirilen patentli bir prosestir.
Normalde ilk TO membranı öncesi ya da iki TO
membranı arasında yapılan kimyasal çöktürme, bu
proseste ikinci ters osmoz membranı konsantresine
uygulanmaktadır. Bu prosesin en büyük avantajı,
kimyasal çöktürme uygulanacak konsantrenin
daha az hacimde olmasıdır. Kimyasal çöktürmeden
çıkan su, ilk ters osmoz membranı çıkışına yani
ikinci kademe TO girişine verilmektedir. Yapılan
çalışmalarda, toplam geri kazanım oranı %95
ve üzeri olarak kaydedilmiştir (Mickley, 2008).
Yenilikçi teknolojilerden ARROW sistemine ait bir
akım şeması Şekil 14’te görülebilir.

Şekil 15 Karışım bölgeleri (Mickley, 2017a)

Avrupa Birliği Tarafından Hazırlanan Yasal
Çerçeveler
Avrupa Birliği’ndeki çoğu ülke, bireysel olarak
desalinasyon ve konsantre yönetimine dair spesifik
yönetmeliklere sahip değildir. Ülkeler, Avrupa
Birliği’nin hazırladığı ilgili direktifleri, kısmi ve
dolaylı ya da dolaylı olmayan şekilde kendi su
yönetimlerine dair yasal çerçevelerine adapte
ettiklerinde desalinasyon tesislerinin işletilmesi
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ve konsantre yönetimi hususlarına da standartlar
getirmiş olmaktadırlar. Bu bağlamda, Su Çerçeve
Direktifi (EC 2000/60) alt başlıkları ele alınabilir.
Yüzeysel Sular Direktifi (75/440/EEC), içme suyu
amaçlı kullanılacak yüzeysel su kaynaklarının kalite
standartlarını belirtir, dolaylı yoldan konsantre deşarjı
ile ilgili bir direktiftir. Yeraltı Suyu Direktifi (80/68/
EEC), konsantrelerin tamamen ya da kısmi şekilde
yeraltı suyuna deşarjını engellemektedir. Ancak,
dolaylı yoldan (zemin filtrasyonuna tabi tutulmuş
şekilde) deşarjına izin verebilmektedir. Entegre
Kirlilik Engelleme ve Kontrol Direktifi (96/61/
EC), özellikle endüstriyel kaynaklı aktivitelerle
ilgilenmektedir. Kentsel Atıksu Direktifi (91/271/
EEC) ise hassas alıcı alanları tanımlar ve özellikle
getirdiği limitler sebebi ile hem konsantre oluşum
miktarlarını arttırıcı bir etkisi olmuştur hem de
konsantre deşarjları daha da kısıtlanmıştır. Ayrıca, Su
Çerçeve Direktifi konsantrelerin ve desalinasyondan
kaynaklı tuz veya diğer kirleticilerin deşarjı ile
ilgili bir liste içermese de, 2006 yılında yürürlüğe
koyulan Havza Yönetim Planı ile saha ya da yeraltı
uygulamaları sebebiyle oluşabilecek çevresel etkileri
kısıtlamak adına limitler getirilmiştir (Gibbons ve
diğ., 2007).
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Tablo 1 İspanya’daki konsantre yönetimi ile ilgili yönetmelikte yer
alan limitler (Mickley ve Voutchkov, 2015)
Parametre

Birim

Maksimum konsantrasyon

TAKM

mg/lt

35

pH

-

6-9

Toplam azot

mg/lt

15

Toplam fosfor

mg/lt

2

BOİ5

mg/lt

25

Dünya Bankası Talimatları
Genel olarak problem, desalinasyon tesislerine
özel bir kapsayıcı yönetmeliğin bulunmamasıdır.
Dünya çapındaki mevcut konsantre deşajı/yönetimi
üzerine hazırlanan yönetmelikler dağınık bir
yapıda ve belirsizliklerle doludur. Ortak standartlar
bulunmamakta ve ülkelerin kendi içlerinde
uyguladıkları değişik yaklaşımlar mevcuttur. Dünya
Bankası Tüzüğü, referans olarak kullanılabilecek
ortak bir uluslararası referans olarak gösterilebilir.
İşbu tüzük, ulusal bazda farklılık gösteren hususlarda
daha sıkı limitler getirecektir (Tinos ve diğ., 2017).
Karışım bölgesi için Dünya Bankası tarafından
belirlenen limitleri kullanarak yönetmelik oluşturan
ülkelerden Umman Sultanlığı’nın konsantre
standartları Tablo 2’de sunulmaktadır (Bleninger
ve Jirka, 2010). Dünya Bankası, konsantrenin izin
Özet olarak, Su Çerçeve Direktifi direkt olarak verilen karışım bölgesi sınırında alıcı ortamdaki
o
konsantre deşarjları ile ilgilenmese de konsantre su sıcaklığının 3 C’den fazla artmasına sebep
yönetimi ile ilgili endişeleri mevcuttur ve pek çok vermeyecek şekilde deşarjının yapılmasının
Avrupa Birliği ülkesinin uyguladıkları standartları daha sağlıklı olacağını belirtmektedir. Umman
ve alıcı ortam standartları ile kirleticilere kısıtlama Sultanlığı’ndaki yönetmeliklere göre deşarj edilen
getirmiş bulunmaktadır. İlgili parametreler konsantrenin sıcaklığının alıcı ortamın sıcaklığından
o
konsantre kaynağına göre, sıcaklık, tuzluluk, pH, 10 C’den daha fazla olmamalı ve alıcı ortamın
o
çözünmüş oksijen, çözünmüş organik madde ve sıcaklığının 300 m çapındaki dairesel alanda 1 C’den
diğer kimyasal kirleticiler (bakır, nikel, serbest klor fazla bir sıcaklık artışına sebebiyet vermemelidir
ve klorlama yan ürünleri gibi) olarak sıralanabilir (Sultanate of Oman, 2005). Umman’da geçerli olan
(Bleninger and Jirka, 2010). Avrupa Birliği’nde deniz deşarj kriterleri Tablo 2’de verilmiştir.
yer alan çerçeve direktiflere ek olarak son yıllarda Tablo 2 Umman’da geçerli deniz deşarj kriterleri (Sultanate of Oman,
konsantre yönetimi açısından kendi yasal çerçevesini
2005)
hazırlayan kısıtlı sayıdaki ülkelerden biri İspanya’dır.
Parameter
Maksimum değer (mg/lt)
İspanya Çevre Bakanlığı (MERM), bir yönetmelik Toplam klor
0,40
yayınlamıştır ve bu yönetmelik hem deşarj noktası Bakır
0,20
hem de karışım bölgesi sınırları için geçerli limit Demir
1,50
Çinko
1,00
değerlerden bahsetmektedir (Mickley ve Voutchkov,
0,05
2015). İspanya’da ki konsantre yönetimi ile ilgili Krom
Molibden
0,05
limitler Tablo 1’de verilmiştir.
Nikel

0,10

Alüminyum

5,00

Kadmiyum

0,01

Kurşun

0,08

Yağ

15,0

TAKM

30,00
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tarafından
Hazırlanan Yasal Çerçeveler
Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı
(USEPA), konsantrelerin yönetimi ile ilgili kapsamlı
ve spesifik bir yönetmelik uzun süre yayınlamamış
olsa da yerel yönetimlerin eyaletler bazında
yayınladığı pek çok membran konsantrelerinin
uzaklaştırılmasına dair yönetmelikler mevcuttur
(Mickley, 2017a). ABD bünyesinde en detaylı ve
geçerli konsantre yönetmelikleri Kaliforniya, Florida
ve Teksas Eyaletleri bünyesinde hazırlanmıştır
ve kullanılmaktadır. ABD’de yer alan üç değişik
desalinasyon tesisi için izin verilmesi aşamasında
tesislere özel belirlenmiş limit değerler Tablo
3’te verilmiştir. Calrsbad Desalinasyon Tesisi’nin
görünümü de Şekil 16’da verilmektedir. Amerikan
Membran Teknolojileri Birliği (AMTA), 2006
yılında yayımladığı bir raporda membran
konsantrelerinin ve diğer atıklarının yönetiminde
yaşanan problemlere bölgesel çözümlerin daha
faydalı olacağını belirtmiştir. Fakat, buna ek olarak
EPA’yı da, son yirmi yıldır kurulup işletilmekte
olan desalinasyon tesislerinden elde edilen teknik
ve bilimsel tecrübelerin ve verilerin toparlanarak
bir yönetmelik oluşturmaya çağırmıştır. Bu
sayede, bu teknoloji ile içme suyu eldesinin birim
maliyetinin de düşeceğini savunmuşlardır (AMTA,
2006). 2010 yılında USEPA desalinasyon sonucu
oluşan konsantrelerin deşarjına dair yeni kuralları
yayınlamıştır (Tinos ve diğ., 2017). USEPA, yeraltı
suyuna enjeksiyon aktiviteleri için bir yönetmelik
yayınlamıştır. Bu bağlamda deniz kıyısında olmayan
desalinasyon tesislerinin de tabi olduğu yeraltı
suyuna enjeksiyon kontrolü (UIC) programı ortaya
çıkmıştır. Bu programın amacı, içme suyu temini için
de kullanılan yeraltı suyunun kalitesini korumaktır.
Yeraltı suyunun içme suyu kaynağı adayı olabilmesi
için 10.000 mg/lt’den düşük TKM konsantrasyonuna
sahip olması gerekmektedir. Eğer bölgede petrol
ve doğal gaz üretim tesisleri var ise konsantrenin
burada açılmış kuyulara enjeksiyonu akla gelen ilk
çözümdür (Mace ve diğ. 2005; Nicot ve Chowdury,
2005).
Tablo 3 ABD’de kurulu üç desalinasyon tesisinin deşarjları için izin
alabilmek adına sağlaması gereken kriterler (Mickley ve Voutchkov,
2015)
Tesis

Kapasite Kaynakta
Akut
Kronik
Konsantrede
Seyrelme
(m3/
TÇM
toksisite toksisite
TÇM (ppt)
oranı
gün)
(ppt)
(TUa)
(TUc)

Carlsbad

227.304

33,5

67

0,765

16,5

15,1:1

Huntington
Beach

227.304

33,5

67

-

8,5

7,5:1

Tampa

113.652

26

43

-

-

28:1

Şekil 16 Carlsbad Desalinasyon Tesisi’nin yakın kıyı desarjı
(WaterReuse, 2015)

İsrail Tarafından Hazırlanan Yasal Çerçeveler
İsrail, kıyı şeridinde yer alan desalinasyon tesislerinin
hem inşaası hem de işletilmesi konusunda bir
yönetmelik hazırlamıştır (Safrai ve Zask, 2008;
State of Israel-Ministry of the Environment, 2002).
Korunması gereken kıyı bölgesi, karadan itibaren
300 m uzaklık ve 30 m derinlik özelliklerine sahiptir.
İşletme safhası için, Akdeniz ülkelerinin ihtiyaç
duydukları temiz ve kullanılabilir su miktarını
karşılamak için kurulan desalinasyon tesislerinin
konsantrelerinin bertarafı konusunda başka
mevzuatlar da bulunmaktadır. 2005 yılında yeniden
düzenlenen Deniz Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
(LBS) ve 1995 yılında yenilenen Akdeniz’in Anakara
Kaynaklı Kirlilikten Korunması’na Yönelik Protokol,
bu mevzuatlara örnek olarak verilebilir (Tinos
ve diğ., 2017). LBS yönetmeliği, konsantrenin
en uygun teknolojilerle muamelesinin ardından
deşarjına verilebilecek izinlerden bahsetmektedir.
İsrail Çevre Bakanlığı, 2002 yılında Akdeniz ve
Kıyılarını Desalinasyon Faaliyetlerinden Koruma
Politikası’nı yayınlamıştır. Bu yasal çerçevede;
deşarjın kompozisyonu, deniz deşarjı ve denizin
izlenme programı ele alınmıştır. Bu politikanın
ardından İsrail Çevre Bakanlığı, deniz deşarjı için
daha güncel bir kriter listesi yayınlamıştır (Ministry
of Environmental Protection, 2006). Bu kriterlerden
bazıları şu şekildedir (Safrai ve Zask, 2008):
• Güç santrallerinin soğutma suları hariç deniz
kıyıya her türlü deşarj yasaklanmıştır.
• Konsantrenin deniz suyundan daha ağır olacağı
da göz önüne alınarak, daha verimli bir dağılım
ve seyrelme için deniz tabanının 2 m üzerinden
difüzörlerle yapılmalıdır.
• Deşarjlardaki kirleticilerin geçerli çevre
standartlarında bahsi geçen limit değerlerin
altında olmasına dikkat edilmelidir (Tablo 4).
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Tablo 4 Askelon denizsuyu desalinasyon tesisine ait olan standartlar
(Safrai ve Zask, 2008)
Parametre

Birim

Maksimum konsantrasyon

Askıda katı
madde

mg/lt

20

Bulanıklık

NTU

10

BOİ

mg/lt

<1,0

pH

6,5<pH<9,0

Demir
Sıcaklık

mg/lt

2,0

C

4

o

Azot türleri

mg/lt

Fosfor türleri

mg/lt

Ağır metaller (Ag,
Cd, Cu, Cr, Hg,
Ni, Pb, Zn)

mg/lt

Alıcı ortam konsantrasyonunun 1,7 katını
geçmeyecek şekilde
Alıcı ortam konsantrasyonunun 1,7 katını
geçmeyecek şekilde
Alıcı ortam konsantrasyonunun 1,7 katını
geçmeyecek şekilde

Avusturalya’daki Yasal Düzenlemeler
Avusturalya ve Yeni Zelanda Çevre Koruma Kurulu
(ANZECC), bu konuda bir yönetmelik yayınlamıştır.
Fakat uygulama eyalet bazında yerel kurumların
yetkisindedir (Tablo 5) (Mickley ve Voutchkov,
2015).
Tablo 5 Avustralya’da geçerli olan konsantrelerin deşarjı için
uygulanacak limit değerler (Mickley ve Voutchkov, 2015)
GüneyMerkez
Avusturalya

Parametre

Birim

Güneydoğu
Avusturalya

Tropikal
Avusturalya

Güneybatı
Avusturalya

Klorofaçıkta

μg/lt

1

0,7-1,4/0,50,9

0,7/20

μg/lt

25

15/10

20

100

μg/lt

10

5

5

10

μg/lt

120

100

230

1000

μg/lt

5

2-8/1-4

5

50

μg/lt

15

1-10/1-6

5

50

%

90/110

90

90

90

-

8/8,4

8/8,4

8/8,4

6,5/9

NTU

10

20

2

10

Toplam fosfor
Kıyıda/açıkta
Çözünmüş
reaktif fosfat
Toplam azot
Kıyıda/açıkta
Nitrat
Kıyıda/açıkta
Amonyak
Kıyıda/açıkta
Çözünmüş
oksijen
Min/maks.
pH
Min/maks.
Bulanıklık

0,3/20

1

Genel Değerlendirme
Sonuç olarak, küresel ölçekte bakıldığında konsantre
yönetimine yönelik özel olarak yönetmelik
hazırlayan ülkelerin sayısının az olduğu söylenebilir.
Bu az sayıdaki ülkelerin genellikle desalinasyona
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mecbur kalan ve zorlukları ile karşı karşıya olan
ülkelerin olması bir rastlantı değildir. Tüm hususları
tek bir bünyede toparlayan ve kati, belirli çerçevelere
sahip yasal düzenlemelerin eksikliği mevcut
desalinasyon tesislerinin yarattıkları etkilerin
değerlendirilmesinde büyük bir uyumsuzluğa
sebep vermektedir. Yönetmeliklerdeki belirsizlikler,
yatırımcılar açısından da güvensizliklere sebep
olmaktadır. Ayrıca, yerel otoriteler ileride kurulacak
olan tesislere izin vermek konusunda da tereddüt
yaşamaktadırlar. Ayrıca, yukarıda da değinildiği
üzere, çoğu ülkede desalinasyon tesislerinin tabi
olacağı spesifik bir yönetmeliğinin bulunmaması,
tesis operatörlerinin daha sıkı limitlere sahip su
direktifine uymasını zorunlu kılmaktadır.
5. MALİYETLER VE MALİYETLERİN YÖNETİMİ
Daha ucuz membranlar, daha uzun membran ömürleri
ve enerji geri kazanımlarının arttırılabilmesi gibi
faktörler sayesinde membran maliyetleri azalırken,
konsantre yönetimi maliyetleri zaman içerisinde
artmıştır. Böylelikle, konsantre yönetimi kaleminin
maliyetleri, toplam tesis maliyeti içerisinde önemli
bir yüzdeye sahip olmaya başlamıştır. Bunun asıl
sebebi, geçmişte konsantre yönetiminin olmaması
daha doğrusu hesaba katılmaması ve gün geçtikçe
artan yasal yönetmelikler ve sıkılaşan kurallar sebebi
ile hem mevcudiyetinin kesinleşmesi hem de ileri
düzeyde arıtma ihtiyacının doğması maliyet artışını
ortaya koymuştur. Uygulanabilecek metotlara göre
maliyet değişim eğilimleri Şekil 17’de verilmektedir.

Şekil 17 Konsantre yönetim seçeneklerinin göreceli ilk yatırım
maliyetleri (Mickley, 2017b)
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Yüzeysel Sulara Deşarj ve Maliyetleri Bu metot, genel
olarak en düşük maliyete sahiptir ve çoğu tesiste hali
hazırda su kaynağı kenarında kurulu olduğundan bu
yöntem tercih edilmektedir. Maliyetin düşüklüğü,
hattının uzunluğu ve konsantrenin karakterinin alıcı
ortam için uygunluk derecesine bağlıdır (Mickley,
2017b).

6. KONSANTRE YÖNETİMİNDE SU VE ÜRÜN
GERİ KAZANIMI
Konsantre yönetimini daha kazançlı hale
getirebilmenin başlıca yolu geri kazanımdan
geçmektedir. Geri kazanım, su geri kazanımı ya da
ürün geri kazanımı olarak iki başlıkta incelenebilir.

Su Geri Kazanımı
Kanalizasyona Deşarj ve Maliyetleri Maliyeti diğer
Gerçek ölçekli bir TO desalinasyon tesisinin konsantre
alternatiflere göre düşüktür. Bazı durumlarda atıksu
yönetiminde konsantrenin hacmini azaltmak ve
arıtma tesisi, bu deşarj için ek bir ücret talep edebilir
su geri kazanımı amacıyla tekrar TO kullanılabilir.
(Mickley, 2017b).
13630 m3/gün’lük bir TO konsantre debisine sahip bir
Arazi Uygulamaları ve Maliyetleri Konsantrenin tesis için maliyet hesaplamaları gerçekleştirilmiş ve
karakteri sulama suyu olarak kullanılmaya uygun oldukça ilgi çekici sonuçlar elde edilmiştir. (Tarquin,
değil ise temiz su ile seyreltilerek kullanılabilir. Ancak 2010). Maliyet hesaplamalarının su geri kazanım
bu durum maliyeti arttıracaktır. Maliyet kalemleri, oranının bir fonksiyonu olarak değerlendirilmesi
arazi maliyeti (var ise), depolama ve dağıtım Şekil 18’de görülebilir. %80 civarında bir geri
sistemleri maliyetleri, seyreltme suyu maliyetleri kazanım oranında kırılma gerçekleşmektedir. Bu
ve sulama sistemleri kurulum maliyetleri olarak kırılma noktasından sonra kazanç elde edilmektedir.
sıralanabilir (Mickley, 2017b). Sınırlı ekonomik %85’lik bir geri kazanım oranı bu proje için kazaçlı
getiri sebebiyle genellikle ufak kapasiteli sistemlerde olarak görülmektedir ve bu sayede yıllık yaklaşık
178.000 $ kar elde edilebilmektedir. %90’ın üzerine
kullanılır.
çıkıldığında net pozitif kazanç 400.000 $’dan da fazla
3
Kuyuya Deşarj ve Maliyetleri Kuyuya deşarj için olmaktadır. Kaybedilecek olan 17.275 m /gün’lük
gereken ilk yatırım maliyetleri, yüzeysel sulara, su, pozitif kazanç elde edilen geri kazanım oranında
kanalizasyona ve araziye uygulama maliyetlerine geri kazanılmış olmaktadır (Tarquin, 2010).
göre daha yüksektir. Bu sebeple, yüksek hacimlere
sahip konsantre akımları için uygulanmalıdır.

Buharlaştırma Havuzları ve Maliyetleri Eğer hava
sıcaklıklarının yüksek ve arazi maliyetlerinin düşük
olduğu coğrafyalarda tercih edilirse uygun maliyetli
bir seçenek olabilir. Buharlaştırma havuzlarının
maliyetini arttıran husus, yönetmelikler sebebiyle
daha geçirimsiz ortamlar ve özel izleme sistemleri
istenilmesidir. Ekonomik açıdan sağlıklı uygulamalar
için düşük hacimdeki konsantreler için tercih
edilmesi önerilmektedir (Mickley, 2017b).
Sıfır Sıvı Deşarjı (SSD) ve Maliyetleri Hem ilk yatırım
maliyetleri hem de işletme maliyeleri gözönüne
alındığında konsantre yönetiminin maliyeti,
desalinasyonun kendi maliyetinden yüksektir. Sıfır
sıvı deşarjının maliyetlerinin azaltılmasının yollarını
araştırmak pek çok ülkenin ivedilikle ele aldığı bir
konudur. Bu tercihin maliyetinin yüksek olmasının
ana nedeni, mekanik ekipmanların fazlalığıdır.
Enerji de oldukça önemli bir maliyet kalemidir
(Mickley, 2017b). Su kıtlığının arttığı dünyamızda
suyun maliyeti oldukça önemlidir ve bu sebeple sıfır
sıvı deşarjı yaklaşımlar desteklenmektedir.

Şekil 18 Geri kazanım oranları ile değişen maliyet kazanımı
(Tarquin, 2010)

Ürün Geri Kazanımı
Mevcut laboratuvar araştırma çalışmalarında ve
gerçek kurulu tesislerdeki çalışmaların raporlarında,
desalinasyon sonucu oluşan konsantre akımlarından
ürünlerin geri kazanımının önemli oranlarda
gerçekleştirilebildiği gösterilmiştir. Çalışmalar, geri
kazanımın (Br, Ca, K, Mg, NaCl, Rb, ve Sr gibi) mali
açıdan uygulanabilir olduğunu ve kar sağlanmasına
yardımcı olabildiğini söylemektedir (Bellona, 2014).
Sodyum Klorür Geri kazanılabilecek ürünlerden
birincisi, sodyum klorür ve diğer sodyum tuzlarıdır.
Sodyum klorür, zaten hali hazırda yüzyıllardır deniz
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suyundan büyük miktarlarda ekstrakte edilerek
kullanılmaktadır. Genellikle güneş ile kurutma
ve çöktürme adımları tercih edilmekteir. Japonya,
yemek tuzunu deniz suyundan elektrodiyaliz
ve buharlaştırma uygulayarak elde etmektedir
(Bellona, 2014). Çoklu-etkili distilasyon (Multi-effect
distillation-MED) kullanımı ile (Şekil 19a) ekonomik
değeri yüksek tuz geri kazanımı son yıllarda
uygulanmaya başlanmıştır. Bromür, Mağnezyum ve
sodyum klorür beraber kazanılabilir (Şekil 19b).

a)

25

kalsiyum karbonat geri kazanımı ile maliyetlerin
düşürülmesi amacıyla tasarım yapılmıştır. Sonuç
olarak, toplam sistem geri kazanım değeri arttırılmış
ve konsantrenin bertarafının maliyeti azaltılmıştır.
18.927 m3/gün’lük bir debi ve 800 mg/lt kalsiyum
konsantrasyonuna sahip bir konsantre akımından
satış fiyatı 30 $/ton olan kalsiyum karbonatın geri
kazanılması ile yıllık yaklaşık 130.000 $’lık bir
kazanç elde edilebilir (Bellona, 2014).
Uranyum ve Lityum Konsantreden geri kazanımı
mümkün olsa da bu konudaki çalışmaların
sayısının az olduğu söylenebilir. Japonya ve
Hindistan, uranyumun deniz suyundan büyük
ölçekte geri kazanımının uygulanabilirliği üzerine
çalışmalar geliştirmektedir. Ayrıca, Li-iyon pillerin
kullanımının artması lityumun teminini daha
önemli hale getirmiştir. Lityumun deniz suyundan
ekstraksiyonu 40 yıldan beri bahsi geçen bir konudur
ve son zamanlarda yapılan detaylı maliyet çalışmaları
sonucunda lityumun ekstraksiyonunun 16-22 $/kgLi2CO3 olduğu görülmüştür (Bellona, 2014).

b)

Şekil 19 Konsantre akımından a) sodyum klorür (Bellona, 2014) b)
bromür, mağnezyum ve sodyum klorür geri kazanımı (Davis, 2006)

Mağnezyum Deniz suyundaki ana katyonlar
içerisinde ikinci sırada gelmektedir (~1,28 g/lt). 50
yıldan uzun bu yana deniz suyundan mağnezyum
eldesi yapılmaktadır. Dünya’da pek çok MgOH2 ve
MgO ekstraksiyon tesisi hali hazırda işlemektedir.
Genellikle, soda ile çöktürme prosesi tercih
edilmektedir. TO konsantresinden geri kazanımı
ise Şekil 20’de verilen proses akım şeması ile
mümkündür (Bellona, 2014).

Şekil 20 TO konsantresinden mağnezyum geri kazanımı (Bellona,
2014)

Klorür ve Sodyum Hikroksit Bu hususta 11 yılda
geri ödemesini yapabilen geri kazanım tesisinin net
şimdiki değeri 25 yıl için 118 milyon $’dır (Bellona, kazanımı (Bellona, 2014)
2014). Geri kazanım metodunun akım şeması Şekil
21’de verilmektedir.
Kalsiyum Karbonat Bir diğer önemli geri
kazanılabilecek üründür. Satılabilirliği oldukça
yüksek bir ürün olup, SSD yapılan kıyıdan uzak
desalinasyon tesislerindeki geri kazanımı oldukça
yaygındır. İki kademeli TO kullanımında ara
yumuşatma ile bu konuda çeşitli çalışmalar
mevcuttur (Bond ve Veerapaneni, 2007; Shih ve
diğ., 2013). Örneğin, Güney Kaliforniya’da yer
alan bir desalinasyon tesisi konsantrenin hacminin
minimizasyonu için yeniden geliştirilmiştir ve

Şekil 21 TO konsantresinden klorür ve sodyum hidroksit geri
kazanımı (Bellona, 2014)
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7. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

kütlesi gelgit bölgesinin tuzluluk kapasitesini geçerse,
Konsantre yönetimi ve çevresel etkileri, özellikle aşırı tuzluluk bu bölgede birikmeye başlar ve sucul
desalinasyon tesisleri için önemli bir çalışma hayatın toleransının üzerinde uzun süreli olarak tuz
konusudur ve literatürdeki kaynaklar çoğunlukla artışına sebep olabilir (WHO, 2007).
desalinasyon tesislerinden çıkan konsantre akımların
çevresel etkisi açısından irdelenmesi yönündedir. Atıksu arıtma tesisi çıkışı ile birlikte deşarj
Konsantre akımı, desalinasyon için kullanılan yönteminin temel çıkış noktası daha ağır olan yüksek
membran proseslerinin giriş suyundaki mineralleri tuzluluğa sahip konsantrenin daha hafif olan düşük
ayırımında yan akım olarak üretilmektedir. Bu akım, tuzluluğa sahip atıksu deşarjı ile karıştırmaktır.
sudan ayırımı sağlanan mineralleri ve suda bulunan Şu ana kadar bu yöntem sınırlı bir uygulama
diğer kirleticileri ve membran prosesler öncesinde alanı bulmuştur. Çünkü, temel problemler, atıksu
uygulanan ön arıtımda kullanılan kimyasal arıtma tesisinin kapasitesini arttırma yönünde
maddeleri içermektedir. Konsantredeki minerallerin gerekli olan maliyet ve iki akımın karışımından
ve kirleticilerin konsantrasyonu desalinasyon kaynaklanabilecek bütüncül çıkış toksisitesi (WET)
tesislerinin geri kazanım oranına bağlı olarak potansiyelidir. Kaliforniya, Santa Barbara’da
ham sudan 2-10 kat daha yüksek olabilmektedir. bulunan El Estero atıksu arıtma tesisinin çıkışı ile
Eğer ön arıtma uygulanıyor ve koagülant, anti- desalinasyon tesisi konsantresinin karışımında
skalant polimer veya dezenfektan gibi kimyasallar yapılan biyoizlenebilirlik testinde, bu karışımın
kulanılıyorsa, bu kimyasalların bir kısmı veya deniz kestanesi yumurtalarına karşı bir toksisite
gösterdiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen paralel
tamamı tesisteki konsantre akımına ulaşmakta,
birikmekte ve bu akımla beraber deşarj edilmektedir testlerde desalinasyon tesisinin konsantresi atıksu
(WHO, 2007). Kimyasal eklentilerin veya ham arıtma çıkışıyla karıştırılmamış ve bu akım tek başına
sudaki minerallerin konsantre ile deşarjının yanı deşarj edilmiştir ve bu testlerde benzer toksik etkiler
sıra, termal desalinasyon tesislerinde sıcaklık değeri gözlenmemiştir. Uzun süreli maruziyetlerde deniz
yüksek konsantre akımının alıcı ortamlara deşarjı da kestaneleri, atıksu ile karıştırılmayan desalinasyon
önemli bir çevresel etki yaratmakta ve termal kirlilik konsantresinin deşarjıyla artan tuzluluk şartlarına
uyum sağlayabilmektedir. Böylece, bu testlerden elde
oluşturmaktadır.
edilen sonuç, toksik etkilerde atıksudaki bileşenlerin
büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilmektedir
Konsantrenin Yüzeysel Sulara Deşarjı
(WHO, 2007).
Desalinasyon tesis konsantresinin yeni bir okyanus
koluna deşarj etme çokça tercih edilmekte ve
Enerji santralinin soğutma suyu hattına deşarj,
tüm ölçekteki projeler için uygun olmaktadır.
temel olarak konsantrenin okyanusa deşarjından
Okyanus deşarjı aşağıdaki üç metottan biriyle
önce enerji santralinin soğutma suyu ile karışımının
gerçekleştirilmektedir:
sağlanmasını içermektedir. Eğer soğutma suyu,
• Yeni bir okyanus koluna direkt deşarj
bakır, nikel veya demir gibi kirleticilere sahipse bu
• Atıksu arıtma tesisi çıkışı ile deşarj
durumda kullanımı uygun olmayabilir. Bu yöntemin
• Enerji santralinin iletim hattına deşarj
diğer bir çevresel etkisi de termal deşarjlardır.
Yeni bir okyanus koluna direkt deşarjın amacı, tesis
konsantresinin çevreye güvenli bir yoldan deşarjını
sağlamaktır. Bunun amacı, sucul organizmaların
yaşayabileceği tuzluluk değerinin artmasına sebep
olacak deşarj bölgesinin boyutunu minimize
etmektir. İki temel yaklaşım vardır. Birincisi, gelgit
bölgesinin doğal karışım kapasitesini kullanarak
deşarj bölgesinden gelen konsantrenin karışımını bu
akımla hızlandırmaktır. İkincisi ise konsantrenin bu
bölgenin ilerisine deşarj edilmesi ve karışım oranını
arttırmak için difüzörlerin kullanılmasıdır. Gelgit
bölgesi, önemli miktarda türbülans enerjisi taşımakta
ve difüzörlerle sağlanan karışımdan daha iyi bir
karışım imkanı sunmaktadır. Eğer tuz deşarjının

Güç santralinin termal deşarjı ortalama okyanus
suyundan daha hafiftir ve yüksek sıcaklık nedeniyle
okyanus yüzeyinde yüzer niteliktedir. Daha ağır olan
tuzlu deşarj ise hafif olan soğutma suyunu aşağıya
doğru çekmekte ve böylece sıcaklık ve tuzluluk
tabakalaşması oluşabilmektedir (WHO, 2007).

Konsantrenin Kanalizasyona Deşarjı
Genel olarak atıksu arıtma tesisinin biyolojik
reaksiyonları 3000 mg/lt üzerindeki TÇM
değerlerinde inhibe olmaktadır. Bunun yanında,
atıksu arıtma tesisi çıkış suyu tekrar kullanılma
potansiyeline sahip ve buna göre tasarlanırsa,
sadece tuzluluk değeri değil, sodyum, klor, bor
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ve brom gibi içeriklerin de dikkate alınması
gerekmektedir. Bu bileşenler, tekrar kullanılan
suyun kalitesini bozmakta ve özellikle bu sular
sulama için kullanılacaksa ciddi çevresel problemler
oluşturmaktadır. Kullanılan biyolojik arıtma
yöntemi ile bu kirleticiler giderilememektedir.
Çoğu bitki, sulama suyunda 1000 mg/lt TÇM’nin
üzerindeki değerleri ve 250 mg/lt’nin üzerinde klor
değerlerini tolere edememektedir. Atıksu arıtma
tesisinin çıkışında genelde klor değeri 150 mg/
lt’den daha düşüktür. Ancak, desalinasyon tesisinin
konsantresinde bu değer 50.000 mg/lt’nin üzerine
çıkmaktadır. Basit bir kütle dengesi kurulduğunda
eğer çıkış suyu sulama için kullanılacaksa 38.000
m3/gün kapasiteli bir evsel atıksu arıtma tesisi 75
m3/gün’ün üzerindeki kapasitede konsantre kabul
edememektedir (WHO, 2007).
Derin Kuyu Enjeksiyonu
Bu yöntemin olası çevresel etkileri ve temel bileşenler
aşağıda özetlenmiştir (WHO, 2007):
• Deprem riski taşıyan bölgeler için uygun değildir.
Deşarj edilen akifer ve su temini yapılan akifer
arasında bir hidrolik bağlantıya sebep olabilir. Bu
nedenle sismik aktivitelerin bilinmesi gerekir.
• Konsantre edilmiş kirleticilerin, eğer temiz su
kaynağı olan akiferle desarj yapılacak alan iyi
ayrılmamış ise yeraltısuyunu kirletme potansiyeli
vardır.
• Zamanla mineral birikmesi ve kuyunun deşarj
kapasitesinin azalması gibi riskler vardır.

Şekil 22 Perth Desalinasyon Tesisi’nin çevreyi olumsuz etkilemeyen
konsantre desarj noktasında yüzen balıklar (üst) ve denizatı (alt)
(WaterReuse, 2015)

8. DESALİNASYON TESİSLERİ TO KONSANTRE DEŞARJI HESAPLAMALARI

Desalinasyon tesislerinde oluşan konsantre, yüksek
yoğunlukta tuzluluk içerdiğinden doğrudan alıcı
ortama verildiğinde ortamda yaşayan canlılara zarar
verebilmektedir. Konsantrelerin deniz içerisinde
teşkil edilen bir boru hattı ile belirli bir derinlikten
Evaporasyon Havuzları
denize deşarjı, yaygın bir konsantre uzaklaştırma
Bu yöntemin olası çevresel etkileri ve temel bileşenler yöntemidir. Bu yöntem uygulanacak ise ilgili her
aşağıda özetlenmiştir (WHO, 2007):
tesis için tesise özgü değerler ile çeşitli hesaplamalar
• Mevsim geçişlerine iklim koşullarına bağımlıdır. gerçekleştirilmelidir. Bu konuda detaylı bilgi, Öztürk
• Evaporasyon hızı, havuzdaki katı konsantrasyonu ve diğ. (2011) ve Bleninger ve diğ. (2009) tarafından
hazırlanan dökümanlarda bulunmaktadir.
ve tuzluluk arttıkça azalır.
• Sızma riski yüksektir.
• Havuzun tabanında tuzluluk birikimi sözkonusu Konsantre, yüksek yoğunlukta tuzluluk içerdiğinden
olmaktadır. Bunun zamanla alınarak uygun bir doğrudan alıcı ortama verildiğinde ortamda yaşayan
canlılara zarar verebilmektedir (Şekil 23). Bu sebeple
deponi sahasına iletilmesi gerekmektedir.
yüksek tuzluluk içeren deşarj sularının ve su içinde
Şekil 22’de çevresel etkileri kontrol altına alınmış oluşan deşarj bulutunun (plume), alıcı ortamdaki
bir tesisin konsantre desarjı yapısı etrafında olması canlılara zarar vermemesi için alıcı ortamda uygun
gerektiği şekilde süregelebilen doğal yaşama dair bir oranda seyreltilerek doğal ortam tuzluluk değerine
olabildiğince yaklaştırılması gerekmekdir. Bu
görünüm verilmektedir.
tip deşarjlarda, gerekli seyrelmenin sağlanması
amacıyla boru hattı ucunda yer alan ve seyrelmeyi
artıran deliklerin bulunduğu difüzörler (yayıcılar)
kullanılmaktadır (Öztürk ve diğ., 2011).
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Şekil 23 Yüksek tuzluluktaki suların doğrudan yüzeysel sulara deşarjı
(Bleninger ve diğ., 2009)

Konsantrenin denize deşarjında konsantre, alıcı
ortamı oluşturan denizsuyundan daha yoğun
olması sebebiyle batma eğilimindedir. Bu tip suların
doğrudan yüzeysel sulara deşarjı durumunda deniz
tabanı eğimi ve hidrodinamik şartların etkisi ile,
esasen yoğunluğa bağlı olarak dipte ilerleyen bir
akım karakteri gelişecek ve ortamda çok zayıf bir
karışım gözlenecektir. Yoğun deşarjlar üst deniz
tabakalarına çıkamayıp yatayda veya deniz tabanı
eğimine tabi olarak derinlere doğru yavaş bir şekilde
harekete geçmektedier. Desarj edilen bileşenler,
derin sularda akıntı hızının düşük olması nedeniyle
etkin bir şekilde seyrelemeden deşarja yakın
bölgede tabanda tutulu kalmaktadır. Bu tip yüksek
tuzlulukta suların yüzeysel sulara deşarjında, yakın
alanda deniz tabanındaki seyrelmesi 1-3 civarında
kalmakta, daha derinlere gidilmesi durumunda bile
bu değer ancak 4-6 aralığında gerçekleşmektedir.
Yüksek tuzluluğa sahip atıksu bulutu, sahile yakın ve
üzerini kapladığı daha uzak alanda özellikle hareketli
olmayan deniz canlı türlerinin tuzluluk değişimine
karşı olan direncine bağlı olarak yaşamsal bir risk
oluşturabilmektedir. Bu nedenle, bu tip deşarjların
risklerini gözönüne alan, deşarj sistemi tasarımı ve
seyrelme hesaplarına ihtiyaç vardır. Proje sahasında
ölçülerek belirlenmiş gerçek oşinografik verilere
dayalı sistem tasarımı ve özel seyrelme hesap
yöntemleri kullanılarak yapılan projelendirmelerle
söz konusu risklerin azaltılarak konsantre
deşarjlarının çevresel açıdan sürdürülebilirliği
hedeflenmektedir (Şekil 24 ve 25) (Öztürk ve diğ.,
2011).

Şekil 24 a) Derin deniz deşarjı boru hattındaki difüzör veya
yükselticiden çıkan akımın davranışı b) Laboratuvar ortamında
yoğun tuzlu su deşarjı deney düzeneği (Bleninger ve diğ., 2009)

Şekil 25 Desarj noktasından belirli uzaklıklardaki noktalarda
seyrelme faktörlerinin hesaplanabilmesi için dalgıçlar tarafından
gerçekleştirilen iz boya testi (Christie ve Bonnelye, 2009)

Şekil 24a’da görüldüğü üzere, derin deniz deşarjı
uygulanması durumunda kıyıya yakın kesimde
çevresel etkilenme söz konusu olmazken deşarj
sonrası daha derin bölgede deniz tabanındaki
buluttaki seyrelme değeri 10-20 ve hatta daha
fazlasına ulaşabilmektedir. Ülkemizde en yüksek
tuzluluk Akdenizde %o35 olarak kabul edilirse,
%50 verimle çalışan bir ters osmoz sisteminde
konsantre akımının desarjının en kötü şartlarda
alıcı ortamda binde 1,5-7,0 aralığında bir tuzluluk
değişimi oluşturması beklenmektedir. Konsantre
deşarjlarının olumsuz etkilerinin azaltılması ve
çevrenin korunması için yoğun su deşarjları ile
ilgili araştırılmalar son yıllarda giderek daha fazla
önem kazanmaktadır. Konsantrelerin karmaşık
seyrelme hesapları, alıcı ortama ait bir takım
kabuller yapılarak basitleştirilebildiği gibi, daha
fazla sayıda parametreyi ve detaylı oşinografik
verileri göz önüne alan bilgisayar paket program
ve modüllerle destekli matematik modellerin
kullanımı da kullanılmaktadır (Öztürk ve diğ.,
2011). Bunun için, konsantre deşarjlarında alıcı
ortamda oluşacak ilk seyrelmenin hesaplanması
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için “Yoğun Tuzlu Su Deşarjı Hesaplayıcısı-Ters deniz tabanına çarpma noktasının difüzör deliğine
Osmoz (TO) Modülü (Brine Discharge Calculator)” uzaklığı (xi) ve önerilen deşarj derinliği hesaplanarak
programı geliştirilmiştir (Bleninger ve diğ. 2009). Bu listelenmektedir.
hesap modülünün excel dosyasına, ilgili kaynakta
ulaşılabilmektedir. Spreadsheet hesaplama modülü
ters osmoz tesisleri konsantrelerinin desarjları için
kullanılabilir. Hesaplama modülünün “RO-Seawater
Density &Viscosity Calculator” alt modülü ile debi ve
deşarj borusundaki akışkana ait tuzluluk ve sıcaklık
vb. değerleri esas alınarak yoğunluk ve viskozite
hesaplanabilmektedir. Alıcı ortam yoğunluk ve
viskozite değerlerinin hesabında kullanılan “RO
Seawater Density & Viscosity Calculator” ekran
görüntüsü Şekil 26’da verilmiştir.

Şekil 27. TO hesap modülünde esas alınan yoğun su deşarj jetinin
şematik gösterimi (Bleningler ve diğ., 2009)

Yoğun su jetinin maksimum yükselme noktası
(Zmax) ve bu noktanın difüzör deliğine olan uzaklığı
(xmax) ile difüzörden belli bir eğimle ortama verilen
jetin mevcut açısı (θ) arasındaki ilişki Şekil 28’de
verilmektedir.

Şekil 26 TO hesap modülünde kullanılan yoğunluk ve vizkozite
hesaplama modülü ekran görüntüsü (Bleninger ve diğ., 2009)

Modül hesaplamalarının ikinci adımında, gerekli
deşarj sistemi geometrisi ve deşarj hızı (Uo),
momentum flux (Mo) ve uzunluk ölçekleri (lQ ve
lM) vb. gibi deşarj karakteristikleri durgun ortam
kabulü ile hesaplanarak kontrol edilmektedir. RO
Discharge-calculator modülü ortalama deniztabanı
eğimine, difüzör (yayıcı) ağızından suyun çıkış
açısına ve difüzör sayısına ihtiyaç duymaktadır
ve hesaplamalar bir difüzör deliği esas alınarak
yapılmaktadır. Hesaplama modülünde difüzör
çapı, enerjiye dayalı (energetic) deşarj (difüzör
deliğinden çıkış hızı Uo=4-6 m/sn) kabulü yapılarak
otomatik olarak hesaplanmakta ve model kullanıcısı
tarafından standart çaplara yuvarlanabilmektedir.
Modülde kullanılan veya bulunan jet tasarımına
yönelik difüzör deliği çapı (D), Froude sayısı (F) ve
Reynolds sayısı (Re) değerleri, bu tip deşarjlar için
makul kabul edilen aşağıdaki aralıklar için kontrol
edilmelidir.

Şekil 28 Maksimum jet yükselme seviyesi ile difüzör jet açısı
arasındaki ilişki grafiği (Öztürk ve diğ., 2011)

Jetin açılı olarak yerleştirilen difüzör deliğinden
yüksek çıkış hızları ile alıcı ortama verilmesi sonucu
oluşturulan bu tip jet akımı yörüngesi sayesinde
konsantre jeti tuzluluğu daha düşük olan su kolonu
ile daha uzun süre karışım sağlanarak seyrelmekte
ve tuzluluk açısından daha uygun bir deşarj durumu
ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, eğik atışla elde
edilecek ilk seyrelmenin değerindeki artış ve bu
sayede azalan jet tuzluluk değeri hareketsiz dip
canlılarının etkilenmemesi açısından çok önemlidir.

Modülün üçüncü kısmında ise, batma eğilimli jet
için Şekil 27’da şematik olarak gösterilen seyrelme Bleninger ve diğ. (2009) tarafından geliştirilen
(S), maksimum yükselme noktası (Zmax) ve bu TO hesaplama modülünde maksimum yükselme
noktanın difüzör deliğine uzaklığı (xmax), jetin noktasındaki minimum eksenel seyrelme (S), deşarj
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jetinin alıcı ortama verilme açısına (θ) bağlı olarak
Şekil 29’dan hesaplanabilmektedir. Maksimum
yükselme noktasındaki minimum eksenel seyrelme
(S), jet akımı özelliklerine bağlı olarak denklemlerden
bulunan Froude sayısı (F) ve deşarj için seçilen jetin
alıcı ortama verilme açısı (θ) kullanılarak aşağıdaki
grafikten hesaplanabilmektedir. Benzer şekilde
farklı deniz tabanı eğimlerinde jetin deniz tabanına
çarpma (etki) noktasındaki seyrelme (Si) ise, jet akımı
özelliklerine bağlı olarak bulunan Froude sayısı (F)
ve deşarj için seçilen jetin alıcı ortama verilme açısı
(θ) kullanılarak Şekil 30’dan hesaplanabilmektedir.

Şekil 29 Maksimum jet yükselme seviyesindeki eksenel seyrelmenin
hesaplanma grafiği (Öztürk ve diğ., 2011)

Bu durumda, yoğun tuzlu su jetinin maksimum
yükselme seviyesinde oluşacak ortalama ilk seyrelme
(So);
So = 2 x 12,4 =24,8 @ 25
olarak bulunmaktadır. Yoğunluğunun alıcı
ortamdan fazla olması sebebiyle batma eğiliminde
olan jet, sahip olduğu momentum ile ulaştığı bu en
üst seviyeden dibe doğru harekete geçerek yaklaşık
26,6 m sonra çarpma (impengement) noktasında
deniz tabanına temas etmektedir. TO modülü
hesaplamalarında bu noktadaki seyrelme ise Si = 45
olarak bulunmuştur (Öztürk ve diğ., 2011).
Konsantre deşarjı sonrasında deniz ortamındaki
tuzluluk artış miktarının hesaplanmasında güvenli
aralıkta kalmak için deşarjdaki tuzluluğun daha
yüksek olacağı yaz dönemi esas alınmıştır. Ayrıca
seyrelme açısından emniyetli tarafta kalmak üzere,
çarpma noktasındaki seyrelme (Si=45) yerine
daha az seyrelmenin gerçekleştiği jet maksimum
seviyesindeki ortalama seyrelme (So=25) gözönüne
alınarak, deşarj nedeniyle ilk seyrelme sonrasında
oluşacak ortamdaki yeni deniz tuzluluğu değeri
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır (Öztürk ve diğ., 2011)
(Bleninger ve diğ., 2009).
Jetin maksimum seviyesindeki tuzluluk artışı:
1x(Saldesal,Yaz)+(So–1)x Sala,Yaz = Sox Salyaz
1x(50)+(25–1)x38=25x Salyaz
ifadesinden Salyaz =38,48 ppt
ve ortalama tuzluluk artışı
∆Salyaz =38,48–38,0=0,48ppt
(~%1,3 artış) olarak bulunmaktadır.

Şekil 30. Deşarj jetinin deniz tabanına çarpma (etki) noktasındaki
seyrelmenin hesap grafiği (Öztürk ve diğ., 2011).

Çarpma noktasındaki tuzluluk artışı:
1x(50)+(45–1)x38=45x Salyaz
ifadesinden

Yapılan bir örnek hesaplamada, difüzörden 25o’lik
açı ile çıkan yoğun tuzlu su jetinin alıcı ortam
yüzeyine en çok yaklaştığı en üst seviyesi, (Zmax)
= 5,18 m ve difüzör deliğinden ~13,7 m mesafede
(xmax) gerçekleşmektedir. Yoğun tuzlu su jetinin
alıcı ortamda yükselebileceği en üst noktada jet
eksenindeki eksenel ilk seyrelme (Sm), RO modülü
tarafından 12,4 olarak hesaplanmaktadır. Aynı
noktadaki ortalama seyrelme (So) ise eksenel seyrelme
değerinin yaklaşık 2 katı olarak alınabilmektedir.

Salyaz =38,24 ppt
ve ortalama tuzluluk artışı
∆Salyaz =38,24–38,0=0,24 ppt
(~ % 0,6 artış) olarak bulunmaktadır.
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9. MEM-TEK’TE GERÇEKLEŞTİRİLEN
KONSANTRE YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI
İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer
Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uyg-Ar
Merkezinde yürütülmüş olan TUBİTAK 2510
programı kapsamında “Tekstil Atıksularının
Membran Teknolojiler ile Arıtımı ve Geri Kullanımı
ve Membran Konsantrelerinin Fiziksel/Kimyasal
Metotlar ile Uzaklaştırılması” başlığıyla desteklenmiş
olan proje kapsamında tekstil endüstrisi atıksuları
için membran prosesler ile su geri kazanımı ve
aynı zamanda konsantre yönetimi geliştirilmiştir
(Koyuncu ve diğ., 2017). Proje kapsamında
geliştirilen konsantre yönetim anlayışı aşağıda
özetlenmiştir.
Tekstil endüstrisinde membran teknolojilerin
uygulanması için ilk olarak Şekil 1’de gösterildiği
gibi bir konsantre yönetimi anlayışı kabul edilmiştir.
Bu metodolojinin proje kapsamında yapılan
deneysel ve tekno-ekonomik analiz çalışmaları
ile
değerlendirilmesi
sonucunda
membran
konsantresinde arıtılmak istenen parametrelere
ve bunların deşarj değerlerine göre veya sıfır
sıvı deşarjı yaklaşımı uygulanacak ise seçilecek
yöntemlerin neler olabileceği ile ilgili bir yönetim
anlayışı oluşturulmuştur. Bu yönetim anlayışı,
membran konsantrelerinin bertarafı veya deşarjı
akış şemalarına göre membran proseslerin nasıl
işletilmesi gerektiği yönünde bir yol haritası
sunmaktadır.
Proje sonucunda elde edilen gerçek verilere
dayanarak revize edilmiş Şekil 2’de gösterilmiş
yönetim anlayışında da “konsantrenin direkt deşarjı”
olarak yer almaktadır. Burada membran prosesler ile
arıtılabilirlik çalışmalarında geri kazanım için, yani
arıtılacak su miktarı bakımından bir kısıtlama yok
ise konsantredeki bileşenlerin deşarj limitleri kontrol
edilerek bu değerlere göre ekonomik olarak membran
proseslerini işletmek ve konsantreyi alıcı ortama
veya kanala deşarj etmek yolu izlenebilir. Bu durum
genelde düşük kapasiteli ve toksik madde içermeyen
atıksuların arıtılabilirliğinde tercih edilebilmektedir.
Burada arıtılabilirliğin ekonomik boyutu, sistemin
maliyetini etkileyen en büyük bileşeni oluşturacaktır.
Eğer geri kazanım oranı önemli ise ve işletme
parametresi olarak düşünülecekse bu durumda
seçilecek geri kazanım oranına göre konsantrede
birikecek bileşenlerin diğer bir deyişle geri
kazanımı sınırlama potansiyeline sahip bileşenlerin
türlerinin veya konsantrasyonlarının bilinmesi
durumunda proje kapsamında üzerinde çok fazla
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durulmuş olan “en uygun teknoloji” seçimi adımı
ile sınırlayıcı parametreye özel arıtım teknolojisinin
seçilerek
bileşenlerin
konsantrasyonlarının
azaltılması adımına geçilmelidir. Bu adımda iki
durum söz konusudur. İlk durum “sıfır sıvı deşarjı
(SSD)” yaklaşımının gerçekleşme durumudur
ve bu durumda “en uygun teknoloji”ye ek olarak
evaporasyon gibi ek teknolojler ile suyun ortamdan
uzaklaştırılması ve oluşacak kalıntıların atılması söz
konusu olacaktır. SSD için en uygun teknolojideki
yöntemlerin verimleri önemlidir ve maliyeti
etkileyen adımlar olacaktır. SSD gerçekleşmeden
sınırlayıcı parametrelerin bertarafı veya giderimi
söz konusu olacak ise bu durumda parametreye özel
arıtım teknolojisi seçilmelidir. Bu proje kapsamında
çalışılmış olan tekstil endüstrisi atıksuları için bu
teknolojiler eğer konsantrede sınırlayıcı parametre
KOİ ise, yani diğer parametreler deşarja veya
geri kazanıma uygun ama KOİ değeri yüksek ise,
elektrokoagülasyon prosesi ile kosantre giderimi
önerilmektedir. Eğer sınırlayıcı parametre sadece
renk ise bu durumda elektrofenton, tuzluluk
ise elektrodiyaliz yöntemleri seçilebilir. Eğer bu
üç parametrede sınırlayıcı parametreler ise bu
durumda üç adımlı sistem olarak tüm teknolojilerin
kullanımı gerçekleşecektir. Bu arıtım teknolojilerin
uygulanmasının ardından oluşacak arıtılmış su
direkt deşarj edilebileceği gibi geri kazanım yoluyla
faydalı amaçlar içinde kullanılabilir. Burada geri
kazanım suları, tarımsal sulama suyu, yol sulama
suyu veya proses suyu olarak değerlendirilebilir.
Geri kazanımın amacı, bu adımda maliyeti
belirleyecek en önemli unsur olacaktır. Diğer bir
deyişle, eğer sınırlayıcı parametre sadece renk ise
diğer parametreler deşarj limitlerini sağlıyor ise
ve geri kazanım uygulanmayacaksa bu durumda
sadece elektrofenton yönteminin uygulanması
yeterli olacaktır. Bu durumda konsantre giderimini
elektrodiyaliz adımında kadar ilerletmenin
teknolojik veya ekonomik bir faydası olmayacaktır.
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Şekil 31 Çalışma öncesi kurgulanmış konsantre yönetimi anlayışı
(Koyuncu ve diğ., 2017)

Şekil 32 Proje sonucunda kurgulanan konsantre yönetimi (Koyuncu
ve diğ., 2017)

Tekstil Endüstrisi Atıksularının Ultrafiltrasyon
(UF) Ön Arıtımlı Nanofiltrasyon (NF) veya Ters
Osmoz (TO) Membran Prosesler ile Arıtımı ve
Oluşan Konsantre Akımının Uzaklaştırılması
Tekstil endüstrisi atıksularının ultrafiltrasyon (UF)
ön arıtımlı nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (TO)
membran prosesler ile arıtımı ve oluşan konsantre
akımının arıtımında ise elektrokoagülasyon (EC),
elektrofenton (EF) ve elektrodiyaliz (ED) proseslerin
kullanılması durumunda maliyet hesaplamaları
gerçekleştirilmiştir. Membran sistemlerinin maliyeti,
işletim maliyeti göz önünde bulundurularak
hesaplanmıştır. Konsantre arıtımı yöntemlerinin
teknoekonomik analizi için ise belirlenen üç
farklı konsantre yönetimi için maliyet analizleri
yapılmıştır. EC ve EF prosesleri için elektrot ve
enerji tüketimi ile çamur uzaklaştırma maliyetleri
teknoekonomik analiz parametreleri olarak
belirlenmiştir. Bu parametrelere EF prosesi için
ayrıca kimyasal maliyeti eklenmiştir. ED sisteminde
ise işletme maliyetindeki en büyük etken olan enerji
maliyeti hesaba katılmıştır. Tüm hesaplamalar 1000
m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi üzerinden
arıtılan suyun metreküpü (m3) ve bunun sonucunda
oluşan konsantre akım için yapılmıştır.
Membran Prosesler ile Su Arıtımının Maliyet
Hesaplamaları
Tekstil atıksuyunun ön arıtımı için kullanılan pilot
ölçekli UF filtrasyon sistemi sisteminde, atıksuyu
membran hücresine besleyen 0,75 kW gücünde bir
pompa ile membran temizliği için kullanılan aynı
güçte bir adet yıkama pompası bulunmaktadır.
Ayrıca kimyasal dozlamak için 6 Watt’lık iki adet
peristaltik pompa kullanılmaktadır. UF prosesi ile
süzme işlemi atıksu dozaj pompasının on dakika
boyunca modüle atıksu beslemesinin ardından
yıkama pompasının devreye girerek modülü
süzüntü ile yıkaması ve modülde bu suyun bir dakika
bırakılması şeklinde devam etmektedir. Bu döngü beş
kez tekrarlandıktan sonra sistem kendini kimyasal
yıkamaya alarak modüle asit ve baz dozlamaları
yapılmaktadır. Durulama işleminin ardından
filtrasyon işlemi devam etmektedir. UF prosesinin
maliyet analizi yapılırken bu çalışma döngüsünde
filtrasyon sistemi üzerinde bulunan sayaçtan okunan
değer göz önünde bulundurularak hesaplamalar
yapılmıştır. UF prosesi işletimi sırasında 1000 m3 /
gün’lük tesisten 950 m3 süzüntü elde edildiği kabul
edilmiştir. Birim metreküp işletme maliyeti 0,35 TL
olan UF prosesi ile minimum günlük işletme bedeli,
332,5 TL/gün olarak hesaplanmıştır.
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UF ön arıtımlı tekstil atıksuyunun NF ve TO filtrasyonu
için aynı pilot ölçekli sistem kullanılmıştır. Bu sistem
yüksek basınç pompası ve bu pompayı besleyen
ayrı bir pompadan oluşmaktadır. Sistemde yıkama
işlemi için de bir pompa bulunmaktadır. Yıkama
işlemi süzüntü hattından modüle döndürülen su ile
gerçekleştirilmektedir. Nanofiltrasyon ve ters osmoz
prosesleri %80 geri kazanım ile çalıştırılmıştır. NF/
TO sistemine 950 m3/gün atıksu beslenmiştir ve
böylelikle 760 m3/gün su ve 190 m3/gün konsantre
üretimi gerçekleştirildiği kabul edilmiştir. NF
sisteminin birim metreküp maliyeti 0,99 TL,
TO için bu değer 1,07 TL olarak hesaplanmıştır.
Nanofiltrasyon prosesinin günlük işletme maliyeti
böylelikle 742 TL/gün ve TO prosesinin ise 802 TL/
gün olarak bulunmuştur. Tekstil atıksuyunun UF,
NF ve TO proseslerine tabi tutulduğunda harcanan
enerji miktarı ve enerji maliyetleri sırasıyla Tablo
6’da gösterilmektedir.
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%91,3’ünü oluşturmaktadır. Elektrot tüketimi
sonrası EC maliyeti için bir diğer önemli parametre
%6,3’lük oranla çamur yönetimi maliyetidir (Tablo 7
ve Şekil 33).
Tablo 7. EC prosesi maliyet değerleri

Alüminyum
elektrot
Çamur
yönetimi
Enerji
Toplam maliyet

Tüketim

Maliyet

Birim

(miktar/m3
atıksu)

(TL/m3 atıksu)

($/m3)

kg

0,96

4,74

1,24

kg

1,4

0,33

0,086

kWsa

0,045

0,116

0,03

5,186

1,356

Maliyet

Tablo 6. Membran proseslerin işletme maliyetleri
m3 su başına
m3 su başına
Membran
tüketilen enerji enerji maliyeti
sistemi
(kWsa/m3atıksu) (TL/m3atıksu)

m3 su başına enerji
maliyeti ($/m3
atıksu)

UF

1,075

0,35

0,09

NF

4,82

0,99

0,25

TO

5,21

1,07

0,27
a

Konsantre Giderim Teknolojilerinin Maliyet
Hesaplamaları
EC ve EF proseslerinin teknoekonomik analizleri
yapılırken alüminyum elektrodun birim fiyatı 1,3 $/
kg (4,96 TL/kg), demir elektrodun birim fiyatı ise 0,3
$/kg (0,077 TL/kg) olarak kabul edilmiştir. Enerji
maliyeti hesaplanırken elektrik birim fiyatı 20,5219
kr/kWsa (0,053 US$/kWh) olarak alınmıştır. Oluşan
çamurun yönetimi için düzenli depolama alternatifi
seçilmiştir. Çamur için düzenli depolama ton başına
240 TL olarak fiyatlandırılmaktadır. Teknoekonomik
analizler yapılırken ters osmoz konsantrelerinin
kirlilik yükleri daha yoğun olduğu için hesaplamalar
gerçek atıksu ile işletilen ters osmoz membran
konsantresine göre yapılmıştır.

Şekil 33 EC prosesinin toplam maliyet dağılımı a)TL/m3 ve b)$/m3
cinsinden.

-EC prosesi için hesaba katılan maliyet unsurları;
EC prosesi maliyet açısından incelendiğinde
proses maliyetine en yüksek etkinin kullanılan
elektrot nedeniyle olduğu görülmektedir. Enerji
maliyeti, toplam proses maliyetinin %2,2’lik kısmını
oluşturmaktadır. Elektrot maliyeti, toplam maliyetin

-EF prosesi için hesaba katılan maliyet unsurları;
EF prosesinde de EC prosesine benzer parametreler
hesaba katılmıştır. EC prosesinden farklı olarak
burada kimyasal maliyeti de eklenmiştir. Yapılan
hesaplamalara göre EF prosesi için de en yüksek
maliyetin %85’lük oranla elektrot tüketimi olduğu

b
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görülmüştür ikinci önemli maliyet kalemi %7 ile
kimyasal maliyetidir. Çamur yönetimi ise toplam
proses maliyetinin %5’lik kısmını oluşturmaktadır.
EF proses maliyetine en düşük etkiyi %3’lük oranla
enerji tüketimi yapmaktadır. Tablo 8 ve Şekil 34’de
EF prosesleri maliyet kalemleri ve yüzdeleri ile
gösterilmektedir.
Tablo 8. EF prosesi maliyet değerleri
Tüketim
Birim
Demir elektrot
Çamur yönetimi
Enerji
H2O2 tüketimi
Kimyasal tüketimi*
Toplam maliyet
*NaOH ve HCl için
maliyetler ayrı ayrı
hesaplanıp toplandığından birimsizdir.

kg
kg
kWsa
L

(miktar/m
atıksu)
0,22
0,003
0,38
0,0044

3

Maliyet

Maliyet

(TL/m
atıksu)
2,53
0,145
0,077
0,0002
0,232
2,98

($/m3
atıksu)
0,66
0,038
0,02
5*10-5
0,0602
0,77

3

a

b
Şekil 34 EF prosesinin toplam maliyet dağılımı a)TL/m3 ve b)$/m3
cinsinden.

Ters osmoz ve nanofiltrasyon konsantrelerinin
arıtımında kullanılmakta olan EC ve EF prosesleri
maliyetleri açısından karşılaştırıldığında ortalama

5,18 TL/m3’lük proses maliyeti ile EC prosesinin
uygulanması, ortalama 2,98 TL/m3’lük proses
maliyetine sahip EF prosesinin uygulanmasından
çok daha pahalıya gelmektedir. İki prosese ait
maliyet kalemleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde
EC’nin EF’den daha yüksek enerji maliyeti olduğu
gözlemlenmiştir. Elektrot maliyeti ve çamur
yönetimi maliyetleri bakımından EF prosesi
daha avantajlı görülmektedir. EF prosesi yalnızca
kimyasal kullanımı açısından EC’den daha yüksek
maliyete sahiptir. EF prosesinin genel olarak EC’den
daha düşük maliyetli olması, yapılan çalışmada
EC için kullanılan akım şiddetinin EF prosesinde
kullanılanın iki katı olmasına (46,2 mA/cm2 EC
için ve 23,14 mA/cm2 EF prosesi için kullanılmıştır)
ve EC prosesinin uygulama süresinin (90 dk), EF
prosesinin uygulama süresinden (60 dk) daha yüksek
olmasına bağlanmaktadır. Böylelikle hem tüketilen
elektrot miktarı ve maliyet fazlalığı mantıklı bir
zemin üzerinde değerlendirilebilmektedir.
Daha önce de bahsedildiği gibi yapılan çalışmada
proseslerin işletim maliyetleri 1000 m3/gün kapasiteli
atıksu arıtma tesisi üzerinden değerlendirilmiştir.
Bu durumda arıtma tesisine gelen 1000 m3/gün’lük
atıksu UF ön arıtımı ardından NF/TO proseslerine
tabi tutulduktan ve %80 su gerikazanımı elde
edildikten sonra kalan %20’lik konsantre akımı EC,
EF ya da EC+EF prosesine gönderilecektir. Buna
göre arıtıma gönderilecek olan konsantre akımı 190
m3/gün debisinde olup bu akım sadece EC prosesi
ile arıtıldığında oluşan günlük konsantre arıtım
maliyeti 985 TL/ gün, EF prosesi ile arıtıldığında
oluşan günlük konsantre arıtım maliyeti ise 566 TL/
gün olarak hesaplanmıştır. Konsantre arıtımında
ED öncesi daha etkin bir ön arıtımın sağlanması
için EC ve EF proseslerinin arka arkaya kullanıldığı
durumlarda ise (EC+EF) konsantre akımının EC ile
arıtılması sonucu EF prosesine beslenecek konsantre
hacmi çamur oluşumu vb nedenlerle azalacaktır.
Yapılan hesaplamalarda EC sonrası EF prosesine
beslenecek konsantre debisi 180 m3/gün olarak
belirlenmiştir. Bu akımın EF prosesi ile arıtımının
günlük maliyeti ise 537 TL/gün’dür. EC ve EF
prosesleri için bulunan bu günlük maliyet değerleri
proseslerin m3 atıksu başına maliyetleri belirlenirken
çamur yönetimi maliyeti de hesaplandığı için sadece
konsantre arıtım maliyeti değil tüm EC ve EF
prosesinin işletim maliyeti olarak düşünülmelidir.
-ED prosesi için hesaba katılan maliyet unsuru;
Elektrodiyaliz prosesinin maliyet analizi yapılırken
enerji tüketiminin maliyete etkisi üzerinde
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durulmuştur. Enerji tüketimi hesaplanırken
kullanılan volt (10V), amper (1 A) ve %80 etkinlikle
iyon gideriminin yanısıra ED sisteminde işletilen
ve iyon giderimi gerçekleştirilecek suyun (besleme
akımı) sisteme beslendiği debi (10 L/sa) de göz
önüne alınmıştır. Yapılan çalışmada 53 A/m2saat
akım şiddeti ile işletilen ED sisteminin m3 atıksu
başına maliyet değerleri Tablo 9’da görülmektedir.
ED prosesi EC+EF sonrası uygulanarak maliyet
hesabı yapılmıştır. ED prosesinin maliyeti 1000
m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi üzerinden
değerlendirildiğinde ED’e EC+EF işletimleri sonucu
170 m3/gün konsantre beslendiği taktirde işletim
maliyetinin 760 TL/gün olduğu görülmüştür.
Tablo 9. ED prosesi maliyet değerleri
Maliyet kalemi

Konsantre arıtımı için tüketilen
miktar

Maliyet (TL/
m3)

Maliyet
($/m3)

Enerji

21,80 kWsa/m3

4,47

1,16

Tüm Proseslerin Teknoekonomik Analizi
Prosesler için elde edilen tüm maliyet kalemleri göz
önüne alınarak m3 atıksuyun membran prosesler
ile arıtımı ve konsantre arıtım yöntemlerine tabi
tutulduktan sonraki günlük maliyeti Tablo 10’da
sunulmuştur.
Tablo 10. 1000 m3/günlük arıtma tesisinin günlük işletim maliyeti
Proses

Proses maliyeti
(TL/m3)

Beslenen Debi
(m3)

Günlük maliyet
(TL)

UF

0,35

1000

332,5

NF/TO

0,99/1,07

950

742/802

EC

5,186

190

985

EF

2,98

188

566

ED

4,47

170
760
1000 m3 atıksu için toplam=3385,5/3445,5*
3,385 TL/m3 (NF) ve 3,445 TL/
m3 (TO)

*İlk değer NF ikinci değer TO prosesinin günlük maliyet değeridir.

Buna göre, UF+NF/TO sistemi ile kalan %20’lik
konsantre akımının arıtımının toplam işletme
maliyeti, yaklaşık olarak 1$/m3 civarında olmaktadır.
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KONSANTRE YÖNETİMİNE ENDÜSTRİYEL BİR BAKIŞ:

PEYNİR ALTI SUYU
TOZU (PST) ÜRETİMİ

HİDAYET KADİROĞLU (Elvan Grup Başkanı)
ÖZMEN GENÇ (Elvan Grup CEO’su)
DOÇ. DR. DERYA Y. KÖSEOĞLU-İMER
PROF. DR. İSMAİL KOYUNCU
Bu ayın ana konusu olan membran teknolojilerinde
konsantre akım yönetimine farklı bir bakış açısı ile
PST üretimi üzerinden incelemek istedik. Bu başlık
altında PST üretimi ile ilgili genel bilgiler, özellikle
membran teknolojilerinin kullanımı ve uygulama
örneği olarak da ülkemizde geliştirilmiş olan bir
proje hakkında genel bilgiler verilmiştir.

pek çok yan ürünün üretilmesini engellemektedir.
Özellikle peynir işletmelerinde, peynir altı
suyundan lor, laktoz, albimün ve kurutulmuş peynir
suyu gibi yan ürünler elde edilir. Büyük kapasiteli
İşletmelerde peynir suyunun değerlendirilmesi
yoluna gidilmektedir. Ancak, peynir üretimimizin
büyük bir çoğunluğunun yapıldığı mandıralarda
böyle bir değerlendirme yapılamamaktadır. Peynir
Süt endüstrisinden kaynaklanan atık sularda, en altı suyunun asit ve yağ oranı yüksek bir materyal
büyük kirletici kaynağını, peynir üretimi sonucu olması nedeniyle arıtılması da pahalı olmaktadır.
oluşan ve kirletici vasfı yüksek olan peynir altı suları Bugün ülkemizde süt işletmeciliği yapan tesislerin
oluşturmaktadır. Peyniraltı suyu, peynir yapımı çoğunun ilkel şartlarda çalışan küçük kapasiteli
sırasında pıhtıyı süzme işleminden sonra geriye kalan, işletmeler olması, arıtma için gerekli olan altyapının
süt bileşenlerinden laktoalbumin ve laktogulobülin yapılmasını ekonomik açıdan güçleştirmekte, bu
gibi serum proteinleri ile değişen düzeylerde laktoz, nedenle çoğu işletme arıtma tesisi yapmaktansa
yağ, mineral madde ve vitaminleri içeren önemli bu suları doğrudan alıcı ortama vermeyi tercih
bir sütçülük yan ürünüdür. Peynir yapımına göre etmektedirler.
farklılık göstermekle birlikte, kullanılan sütün
%70-90’ı peynir suyu olarak elde kalmaktadır. Halbuki peynir altı suyu, süt proteinlerinin yaklaşık
Kısaca belirtmek gerekirse peynir için işlenen 100 %20’sini içermektedir, içerdiği proteinlerin diğer
kg sütün, yaklaşık 90 kg’ı peynir altı suyu olarak proteinlere göre üstün olan tarafı sadece biyolojik
oluşmaktadır. Ülkemizde yılda 40.000 ton peynir değeri değil, aynı zamanda antioksidan fonksiyonları
üretiminin bulunduğu göz ününe alınırsa 360.000 destekleyen sülfür içeren aminoasitlerini yüksek
ton peynir altı suyu oluşmaktadır. Bu durumda hem oranda içermesidir. Peynir altı suyu proteinleri kısa
önemli ölçüde besin israfına hem de arıtılmadan zincirli aminoasitleri içermekte olup, bu aminoasitler
alıcı ortamlara verilebilen bu tür atık sular çevre protein eksikliğindeki kas kaybının mümkün
kirliliğine neden olmaktadır. Sütçülükle uğraşan olduğunca azalmasına yardımcı olmaktadırlar.
işletmelerin genellikle çok düşük kapasiteli olması Spesifik peynir suyu içeriğinin biyoaktif rollerinin
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belirlenmesi, onların fonksiyonel gıda ürünlerinde
ticari olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
Bu bakımdan peynir suyu proteinleri; özellikle
bebekler, yaşlılar, bazı hastalar ve yoğun aktivite
içinde olan sporculara faydalıdır.

Örnek projeye TÜBİTAK desteği
Peynir suyunda yer alan besin öğelerinin değerini
önemseyen gelişmiş ülkelerde bu ürün çeşitli
şekillerde değerlendirilmesine karşın, yüksek
peynir üretim kapasitesine sahip ülkemizde gerekli
proseslerin yüksek maliyetli olması sebebiyle
yeterince değerlendirilememektedir. Bunun yanında
ekonomik ham madde değeri olan bu suların herhangi
bir işleme tabii tutulmadan alıcı ortamlara deşarj
edilmesi ciddi çevre problemlerine sebep olmaktadır.
Peynir altı sularının bir membran prosesinden
geçirilmesi, konsantre akımında demineralizasyon
oranı iyileştirilmiş besin değeri yüksek ve birçok gıda
prosesine girdi sağlayan bir endüstriyel ürünün elde
edilmesi ve bunun yanında organik madde içeriği
çok yüksek suların arıtılması konsantre yönetimi
açısından önemli bir örneği oluşturmaktadır. Bu
kapsamda ELVAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş./CİCİ
SÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve
İTÜ MEM-TEK işbirliği ile ülkemizde bu amaçla
ilk defa geliştirilmiş ve projelendirilmesi/kurulumu
tamamen ülkemiz kaynakları ile sağlanmış “Yüksek
Demineralizasyon Oranına Sahip PST (Peynir
Altı Suyu Tozu) Üretimini Gerçekleştirebilecek
Nanofiltrasyon Ünitesinin Geliştirilmesi Projesi”
hakkında bilgiler sunulmuştur. Proje, 3151275
proje numarası ile TUBİTAK-SANAYİ ARGE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Yerli makine geliştirildi
Proje kapsamında geliştirilmiş makine PST üretim
hattında kullanılmakta, peynir altı suyunun
evaporasyon işlemi öncesinde konsantre edilmesini
ve istenmeyen mineral ve tuzların uzaklaştırılmasını
sağlamaktadır.
Makinede
peynir
altı
suyunun
filtrelenmesinde kullanılan
Nanofiltrasyon, son yıllarda
özellikle süt endüstrisinde
kullanımı
yaygınlaşmaya
başlamış
bir
membran
yöntemidir.
Ülkemizde
mevcutta PST üretiminde
kullanılan
nanofiltrasyon
makineleri ithal makineler
olup; proje ile PST üretimine
özel, tam otomatik bir
sistemle çalışan ve daha
uygun maliyetlerle yüksek
demineralizasyon
(%70%90) oranına sahip ürün
eldesini sağlayabilecek yerel
bir nanofiltrasyon makinesi geliştirilmiştir. İTÜ
MEM-TEK ile işbirliği sağlanarak; nanofiltrelerin
üretim hattında daha uzun süre kullanılabilmesi
ve PST üretimi için uygun membran prosesinin
geliştirilmesi noktasında da destek alınmıştır.
Sektörünün Ar-Ge lideri
Elvan Gıda, 1952 yılında çikolata üretimi ile sektörde
yerini almaya başlamış ve bugün yurt içinde 8, yurt
dışında 2 fabrikasında 3 bin 500’e yakın personeli ile
modern hijyenik tesislerinde üretim yapmaktadır.
Türkiye’den sektörünün Global Top 100 listesine
giren ve şekerlemenin hemen hemen bütün
yelpazesinde üretim yapabilen sayılı firmalardan
birisi olarak dikkat çekmektedir. 5 kıtada 120’ nin
üzerinde ülkeye ihracat yapan Elvan Gıda, bugün
sektördeki en büyük ihracatçı konumundadır.
Türkiye gıda sanayinde ilk Ar-Ge merkezini kuran
Elvan, Ar-Ge Merkezi olduğu günden beri Türkiye
Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından tüm performans kriterlerinde yapılan
değerlendirmelerde sektörünün lideri seçiliyor.
Ar –Ge Merkezi ile Elvan Group, tüm grup
şirketlerine ait markaların rekabet gücünü arttıracak
yeni ürün, makine-ekipman, proses ve teknoloji
araştırmalarının hayata geçirilmesini amaçlamıştır.
Ülkemizdeki 5 tesisten birisi: Cici Süt
Grup şirketlerinden olan ve 2012 yılının Aralık
ayında Manisa/Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde
%100 özsermaye ile kurulan Cici Süt Sanayi ve
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Ticaret Anonim Sirketi ise 65 çalısanıyla günlük 750
ton peyniraltı suyu, 150 ton süt isleme kapasitesiyle,
gıda sektörünün önemli hammaddelerinden olan
süt tozu ve demineralize peyniraltı suyu tozu
üretimlerini yapmaktadır. ISO 9001 ve ISO 22000

belgelerine sahip olan Cici Süt, Helal Sertifikasını da
alarak, ülkemizde ve dünyada güvenilir bir marka
olma yolunda önemli adımlar atmıstır. Önceleri
önemli bir çevre atığı problemi teskil eden peyniraltı
suyunu, anlasmalı olduğu mandıralardan tek tek
toplayıp isleyerek çikolata, bisküvi, unlu mamuller,
ilaç, mama, yem sanayi gibi birçok alanda kullanılan
protein degeri yüksek bir toz haline getiren
Cici Süt, bu özelligiyle aynı zamanda sosyal bir
sorumluluk tasıyan çevreci üretim modeliyle, Ege
Bölgesi’nde süt üretimi ve hayvancılıgı destekleyen
çalısmalar yapmaktadır. Cici Süt, ürettigi süt tozu ve
peyniraltı suyu tozunu, bağlı olduğu grup sirketleri
ile birlikte, ülkemizdeki diğer çikolata, bisküvi
üreticilerine hammadde olarak sağlamaktadır.
Grup şirketi Cici Süt, hali hazırda ithal makineler
ile süt tozu ve demineralize peyniraltı suyu tozu
üretimlerini yapmaktadır. Fakat
ithal makineler 1.500.000-2.500.000
TL arasında değişen oldukça
yüksek fiyatlarla ithal edilmektedir.
Proje ile kurulmuş makinenin ArGe’sinin İTÜ MEM-TEK işbirliği
ile tamamen Elvan Gıda Ar-Ge
Merkezi Makine Grubu bünyesinde
gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.
Proje kapsamında geliştirilmiş olan
makine; firma için yeni bir teknoloji
olan “Nanofiltrasyon” membran
teknolojisinin
öğrenilmesi
ve
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uygulanması noktasında ilk adım olmuştur. Makine,
gıda sektörünün önemli hammaddelerinden olan
demineralize peyniraltı suyu tozu üretiminde
kullanılmış ve bu konu ile ilgilenen diğer firmalara
öncülük etmiştir.
Nanofiltrasyon,
son
yıllarda
kullanılmaya
başlanmış
ve moleküler ağırlık sınırı
Ultrafiltrasyon ile Ters Osmoz
arasında (200 ile 2000 Dalton ) olan
bir membran ayırma yöntemidir.
Genellikle bakterilerin, virüslerin,
organik kalıntıların ve sertliğin
uzaklaştırılmasında
kullanılır.
Nanofiltrasyon yöntemi özellikle
gıda sektöründe peynir altı
suyunun konsantre edilmesi ve
istenmeyen mineral ve tuzların
uzaklaştırılması
amacıyla
kullanılmaktadır.
Türkiye’de
PST üretiminde nanofiltrasyon
teknolojisinin kullanımında işletmeler daha yeni
yeni girişimlerde bulunmaktadır. Dünyada da süt
işleme teknolojisi alanında sayılı birkaç kuruluş
nanofiltrasyon ve türev teknolojilere sahiptir.
Mevcut durumda ülkemizde PST prosesinde
peynir altı suyunu konsantre etmek ve istenmeyen
mineral ve tuzları uzaklaştırmak amacıyla kullanılan
makineler yurt dışından ithal edilmektedir. Avrupa
ülkelerinde Hollanda başta olmak üzere İtalya,
Fransa gibi ülkelerde peynir altı suyu kurutularak
değerlendirilmektedir. Ülkemizde de peynir
altı suyunun değerlendirilmesi henüz yetersiz
düzeydedir. Ülkemizde peynir altı suyundan toz
üretimi yapan MİS (Balıkesir-Gönen), PINAR
(İzmir), MAMSAN (Edirne-Havsa), MAYBİ
(Tekirdağ-Malkara) ve CİCİ SÜT(Salihli-MANİSA)
olmak üzere 5 tane işletme bulunmaktadır.
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Özel amaçlar
Mevcut pazarların yanında ihracat pazarlarına
satıs yapmayı hedefleyen Cici Süt, bu amaçla
kapasitesini yükseltecek ve daha katma değerli ürün
çesitleri üretecek yatırım projelerini baslatmayı
hedeflemektedir. Bu gerçekler ısığında projenin
konusu; son teknolojiye sahip makine teçhizatların
temin edilmesi suretiyle, TÜBITAK Ar-Ge projesi
çalısması ile gelistirilmiş, Nanofiltre projesi ile
sağlanmak istenen özel amaçlarından ilki; üretim
sürecine pastörizasyon sistemi, stok tankları, hava
kompresörü, chiller grubu, su sogutma kulesi ve
paketleme ünitesinin ilave edilmesi suretiyle kahve
beyazlatıcısı üretimine başlanması suretiyle şirketin
üretim kapasitesinin arttırılması, ürün gamının
katma degeri yüksek ürünlerle çeşitlendirilmesidir.
Ayrıca yine proje kapsamında laboratuvar cihazı
olarak refraktometre, kryoskop, nem tayin
cihazı temin edilmesiyle kalite standardizasyonu
sağlanması da özel amaçlardan bir diğeridir.
Bu adımlar neticesinde şirketin karlılığının ve
rekabet gücünün arttırılması, uluslararasılaşma ve
markalasma yoluyla gerek ihracat potansiyelinin
gerekse yurtiçi pazar payının gelistirilmesi de özel
amaçlar arasındadır.
Projenin temel hedefleri şu şekilde özetlenebilir;
• PST üretimi için geliştirilen makinenin hem
firma bünyesinde hem de ülke çapında ilk
defa üretilmiş olması ve mekanik/otomasyon
kısmı ile tamamen firma içerisinde
geliştirilmesi, böylece yüksek fiyatlardaki
muadil ithal makine alımının önlenmesi,
•

Yapıdaki suyu filtreleyerek %65-%75
oranında uzaklaştırılmasını sağlamak ve
böylece katı madde oranını yükselterek
peynir altı suyunun protein değerini
arttırmak,

•

Peynir
altı
suyundan
istenmeyen
mineral ve tuzları uzaklaştırarak yüksek
demineralizasyon oranına(%70-%90) sahip
PST ürününü üretebilmek,

•

Geliştirilen otomasyon ile prosesteki kritik
parametrelerin (sıcaklık, basınç, brix vb.)
anlık kontrolünü sağlayarak; ürün kalitesi
ve proses verimliliğini arttırmak, yüksek
kalitede hedeflenen ürünü mevcut duruma
göre daha düşük maliyetler ile üretebilmek,

•

Peynir altı suyunu konsantre hale getirerek
nakliye masraflarından tasarruf etmek,

•

İTÜ MEM-TEK işbirliği ile gerçekleştirilecek
olan
optimizasyon
çalışmaları
ile
nanofiltrelerin proseste yüksek performansta
ve uzun süre kullanılabilmesini sağlamak.

Dizayn Kriteri

Parametreler

Filtrasyon kapasitesi

15 - 18 ton/st,

Konsantre akımındaki Brix
17-20 Brix
değeri
Demineralizasyon oranı

% 70 - % 90,
Brix

Kontrol Parametreleri

Sıcaklık
Basınç
CIP Kontrolü
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Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
-Sayın Hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölümü 1994 yılı mezunuyum. 1997’de filtrasyon
konusunda yüksek lisans ve 2002 yılında ise
Membran Biyoreaktörleri konusunda doktora tezimi
tamamladım. 2004 yılında doçent ve 2009 yılında
profesör olarak atandım. 2006-2007 yılları arasında
Arizona State Üniversitesinde Prof. Bruce E Rittmann
ile H2’ne dayalı Membran Biyofilm Reaktörleri
konusunda post-doktora çalışmalarımı yürüttüm.
2011 yılında ise University College Dublin’de Prof.
Eoin Casey ile O2’ye dayalı membran biyofilm
reaktörleri konusunda çalışmalar yürüttüm. Şu anda
Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde
öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı
zamanda Fırat Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı
görevini yürütüyorum.
-Membran Teknolojileri ile ilgili yaptığınız çalışmalar
nelerdir?
Membran teknolojileri ile ilgili uzun yıllardan
beri çeşitli çalışmalar yürüttüm. Benim çalışma
alanlarım daha ziyade biyolojik arıtma ile membran
teknolojilerinin
kombinasyonu
üzerinedir.
Bunlardan başlıcaları aerobik ve anaerobik
batık membran biyoreaktör sistemleri, farklı gaz
susbtratlı membran biyofilm reaktör sistemleri,

mikrobiyal yakıt hücreleri gibi teknolojileri
içermektedir. İlk olarak, Membran Biyoreaktörleri
ile yürüttüğümüz çalışmalarda, hem evsel hem de
çeşitli endüstriyel atıksularının arıtımı yanında
biyolojik süreç mekanizması, membran kirlenme
ve tıkanma problemleri gibi konularda çalışmalar
yürüttük. İkinci olarak, membranın biyofilm destek
materyali olarak kullanılabildiği Membran Biyofilm
Reaktörleri konusunda çeşitli çalışmalar yürüttük.
Kirletici türüne göre elektron alıcı veya elektron
verici olarak kullanılmak istenen gaz substratının
kolayca kontrol edilebilmesi ve difüzyon ile gazın
membran kesitinden biyofilme ulaşması nedeniyle
enerji verimliliği yüksek olan bu reaktör tipinin
yakın gelecekte oldukça önem kazanacağını
düşünmekteyim. Zira bu sistemle okside olmuş
dirençli spesifik kirleticilerin giderilmesi için su
ortamında çözünürlüğü düşük olan evrensel H2 gazı
rahatlıkla kullanılabildiğinden önemli avantajlar
sunmaktadır. Bu reaktörlerde biyolojik sürecin
daha iyi anlaşılabilmesi için mikrobiyal ekoloji
ve çeşitliliği konusunda da yürüttük. Üçüncü
olarak, proton geçirgen membran malzemesinin
kullanıldığı mikrobiyal yakıt hücreleri konusunda
çeşitli çalışmalar yürüttük. Son zamanlarda ise, bir
doktora öğrencim membran biyofilm reaktörlerinde
biyofilm kalınlığının kontrolü için biyoteknolojik
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bir yaklaşım üzerine çalışırken, diğer bir doktora
öğrencim de gaz transfer membran üretimi
konusunda sentez çalışmaları yürütmektedir. Son
olarak, bir doktora öğrencim de Bipolar membran
üretimi ve uygulaması konusunda çalışmalarını
sürdürmektedir.

membran teknolojilerine haksızlık olur. Bakınız, su
arıtımından tutun birçok üretim prosesine kadar,
medikal alanından tutun savunma sanayisine
kadar birçok alanda kullanım potansiyeli olan bir
teknolojiden bahsediyoruz. Bu nedenle, bu alanda
üretim konusunda mutlaka millileşmemiz gerekiyor.

-Türkiye’de Membran Teknolojilerinin gelişimi ve siz- -Yeri gelmişken hemen şu soruyu yöneltmek istiyoce bu gelişme ile dünyanın neresindeyiz?
rum. Membran teknolojilerinin yerlileşmesi konusunÜlkemizde membran çalışmaları her ne kadar 1990’lı da görüşleriniz nelerdir?
yıllarda başlamış olsa da 2000’li yılların sonlarına
kadar bu çalışmalar bireysel olarak yürütülmüştür.
Benim kanaatimce 2010 yılında MEMTEK’in resmen
kurulması ve 2013 yılında TUBİTAK tarafından
1003 öncelikli alanlarda membran teknolojileri
konusunda çağrıya çıkılması ile membran
konusunda daha sistematik çalışmalar artmış ve çok
çeşitli disiplindeki araştırmacılar ve paydaşlar bir
araya gelebilmiştir. Bunun neticesinde, günümüzde
neredeyse bütün membran teknolojileri ülkemizde
hem yoğun bir şekilde çalışılmakta hem de çeşitli
alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca birçok membran
teknolojisi, madde geri kazanımından su arıtımına
kadar farklı endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, ülkemizde artık membran
konusunda ciddi bir araştırmacı ekosisteminin
oluştuğunu söyleyebiliriz. Ancak bilindiği üzere Çin,
Amerika, Almanya ve Japonya gibi ülkeler membran
teknolojisinin üretimi ve Ar-Ge çalışmalarında öncü
ülkelerdir. Özellikle Singapur ve İsrail gibi ülkeler
membran teknolojisini kullanarak atıksularının
birçoğunu geri kazanabiliyor. Bizim bu ülkelere
yetişebilmemiz amacıyla bu konuya daha fazla
odaklanmamız, özellikle membran üretiminden
modül
geliştirmeye,
modül
geliştirmeden
konfigürasyon belirleme ve proses tasarımına kadar
bütün çalışmaları bütüncül bir şekilde yürütmemiz
ve desteklememiz milli bir sorumluluğumuzdur.
Dünyadaki konumumuz ile ilgili sorunuza gelince,
ben şöyle izah etmek istiyorum. Elhamdülillah
bugün ülkemizde her türlü membran üretilebilir
durumda, bu potansiyele sahip bir topluluk mevcut,
bu çok önemli, hatta şu anki durumumuzu ben eşik
noktası olarak görmekteyim. Peki ne yapılabilir?
Bu eşik noktasını geçebilmemiz için mutlaka yerli
üretimin desteklenmesi gerekiyor, dünyada şurada
veya buradayız çok da önemli değil. Bence öncelikle
ülkemizde neredeyiz sorusuna odaklanmamız
gerekiyor. Dışa bağımlı mıyız, değil miyiz?
Bağımlıysak nasıl bu bağımlılıktan kurtulabiliriz?
Ben bunu ifade ederken, sadece su arıtımı, değerli
madde geri kazanımı anlamında söylemiyorum. Bu,

Kısaca ifade etmek istiyorum, 2023 hedeflerimiz laf
olsun diye belirlenen hedefler değil. Her anlamda
sirkelenmemiz ve artık özellikle birim üretimin
yüksek ederli olan ürünlerde dışa bağımlılığımızı
minimize etmemiz kaçınılmazdır. Bu çok net, biraz
önce ifade ettiğim gibi, sayısız alanda kullanılan
bir teknolojide dışa bağımlı olamayız. Hele bu
teknolojide artık ülkemizde ciddi bir AR-GE
ekosistemi oluşmuşsa, araştırmacı ve sanayici bu
kadar yakınlaşmışsa, mutlaka çeşitli noktalarda
olası yatırımcı ve üreticilerin desteklenmesi
gerekir. Ülkemizde gün geçtikçe artan bir pazarda
yerlileşme anlamında mutlaka pozitif ayırımcılığın
yapılması gerektiği, hatta şartnamelerde yerli
üreticinin desteklendiği ya da önceliklendirildiği
vurgulanmalıdır.

-Genç bilim insanlarına tavsiyeleriniz nelerdir?
Membran teknolojisi birçok alanda kullanım
potansiyeline sahip bir teknolojidir. Bu nedenle,
hala araştırmaya veya geliştirmeye açık çok
hususlar mevcut. Benim genç bilim insanlarına
önerim şudur; sadece bir çalışma yapmak amacıyla
değil, mutlaka problem-çözüm odaklı çalışmalar
yürütmeli, özellikle mühendislik uygulamalarında
derinlemesine uzmanlaşmalarıdır.
Hazırlayan: Ar. Gör. Türker Türken
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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 düzenlendi.

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları
Sempozyumu; 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında
Cevahir Hotel İstanbul Asia’ da Gebze Teknik
Üniversitesi koordinatörlüğünde,
MEM-TEK
işbirliği ile düzenlendi. Sempozyumda 84 adet sözlü
bildiri ve 22 adet poster sunumu yapıldı. Ulusal
nitelikli olmasına rağmen yurtdışından 2 uzmanın
davetli konuşmacı olarak yer aldığı sempozyuma
300’ü aşkın katılımcı yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca
membran teknolojileri ve uygulamaları alanında
tanınmış yerli ve yabancı firma temsilcileri, çeşitli
üniversitelerden membran uzmanı akademisyenler
ve kamu kurumları katılım gösterdi.

Rektörü Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün ve İstanbul
Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof.
Dr. Ali Fuat Aydin, MEM-TEK Müdürü Sayın Prof.
Dr. İsmail Koyuncu ve Organizasyon Komitesi
Başkanı Sayın Prof. Dr. Bülent Keskinler‘in açılış
konuşmaları ile başladı.

(Resimdekiler Soldan Sağa) İstanbul Teknik
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Ali Fuat
Aydin, İSKİ Genel Müdürü Sayın Dr. Fatih Turan,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı Sayın Recep Akdeniz, Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Haluk Görgün,
Sempozyum, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Organizasyon Komitesi Başkanı Sayın Prof. Dr. Bülent
Yardımcı Sayın Prof. Dr. Cumali Kınacı, İSKİ Genel Keskinler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar
Müdürü Sayın Dr. Fatih Turan, Çevre ve Şehircilik Yardımcı Sayın Prof. Dr. Cumali Kınacı ve Prof. Dr.
Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri UYGBakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı AR Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Sayın Recep Akdeniz, Gebze Teknik Üniversitesi
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Sempozyum, Universiti Teknologi Malaysia’dan Prof.
Dr. Ahmad Fauzi İSMAİL ve Membran Industry
Development Institute’den Mohhammad Mahdi A.
SHIRAZI’nin membran teknolojileriyle ilgili güncel
konuları içeren çağrılı sunumları ile devam etti.

Yrd. Doç. Dr. Mohhammad Mahdi A. SHIRAZIMembrane Industry Development Institute
Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Kitiş,
Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümünden Prof. Dr.
Mustafa Ersöz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre
Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ülkü Yetiş, Ege
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof.
Dr. Nalan Kabay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kimya Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Halil
Kalipçilar açılış gününde bildirileriyle yer aldı.
Organizasyon sponsorlarının da temsil edildiği,
endüstriyel alanda membran üretim ve kullanımıyla
ilgili sunuş yaptığı oturumlar gerçekleştirilmiş ve
Büyükada’da gerçekleşen Gala Yemeği ile günün
kapanışı yapılmıştır.
Sempozyumun ikinci günü, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa
Öztürk’ın değerlendirme konuşması ile başladı ve
daha sonra MEM-TEK’ten Prof. Dr. İsmail Koyuncu
moderatörlüğünde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün de yer
aldığı ve farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ve
çeşitli firmalardan katılımcıların yer aldığı bir panel
oturumu ile devam etmiştir. Daha sonra sunumlar,
iki paralel oturum ile devam etti.

Prof. Dr. Ahmet Fauzi İsmail- Universiti Technology
Malaysia Rektör Yardımcısı ve Membran Teknoloji
Merkezi Müdürü
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr.
Mustafa Öztürk ve Organizasyon Komitesi Başkanı
Sayın Prof. Dr. Bülent Keskinler

Sempozyumun
üçüncü
gününün
öğrenci
sunumlarına ayrıldığı organizasyonda; yapılan
sunumlar
değerlendirilerek
dereceye
giren
öğrenciler ödüllendirildi. Kapanış oturumunda,
ödül alanlara ödülleri verildi. Birincilik ödülünün
sahibi; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Halil Kalıpçılar önderliğinde Fatma Şahin ve
Berna Topuz olurken, Doç. Dr. Coşkun Aydıner
önderliğinde Ali Oğuzhan Narcı ve Esra Can Doğan
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Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran
Teknolojileri UYG-AR Merkezi Müdürü Prof. Dr.
İsmail KOYUNCU moderatörlüğünde gerçekleştirilen
panel oturumu
ikincilik ödülüne layık görüldü. Mehmet Dilaver,
Selda Murat Hocaoğlu, Gülfem Soydemir ve Mehtap
Dursun ortak çalışmaları ile üçüncü olmaya hak
kazandılar.
6. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları
Sempozyumu, 2019 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi MEM-TEK ev sahipliğinde yapılacaktır.

Kapanış oturumu
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
Nisan 2017

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı düzenlendi
Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran
Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi (MEM-TEK)
tarafından 18-20 Nisan 2017 tarihleri arasında
Membran Teknolojileri ve Uygulamaları
Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında
ilk gün, içme ve kullanma suyu arıtımında
membran teknolojileri konusu ele alınırken,
ikinci gün endüstriyel atıksuların membran
teknolojileri ile arıtımı, su/ürün geri kazanımı
ve
konsantre
yönetim
teknolojilerine
odaklanılmıştır, son gün ise membran
biyoreaktör teknolojilerine ayrılmıştır.
Membran teknolojileri alanında birçok
profesyonelin biraraya gelip fikir alışverişinde
bulunmasına büyük katkısı olan çalıştayda
ayrıca üniversite-sanayi işbirliği yönünde bir
eşgüdüm sağlanması amacıyla özel sektör
temsilcileri uygulamalarını ve tecrübelerini
membran alanında Ar-Ge’ye odaklanan
uzmanlara aktarılabilmiştir.
İlk günkü açılış konuşmalarına İSKİ Genel
Müdürü Fatih Turan, İTÜ rektörü Mehmet
Karaca, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. İzzet Öztürk, Fen Bilimleri Enstitüsü ve
MEM-TEK müdürümüz Prof. Dr. İsmail
Koyuncu, Sabancı Üniversitesi Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Yusuf Menceloğlu, Çevre Mühendisliği
Bölüm Başkanımız Prof. Dr. İsmail Toröz ve
Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler
gerçekleştirmiştir.
Her gün ortalama 150 kişinin ilgi gösterdiği
çalıştaylarda ilk gün 19 adet, ikinci gün 23
adet, son gün ise 19 adet bildiri paydaşlara
sunulmuştur. İTÜ’nün yanı sıra çalıştaya
TÜBİTAK MAM, İSKİ, Kocaeli su ve
kanalizasyon dairesi, Sabancı Üniversitesi,
Yalova Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi,
Fırat Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi,
Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi,
Pamukkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Namık Kemal Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi
gibi kamu kurumları ve özel sektörden öncü
firmalar yer almıştır.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
Çalıştayda MEM-TEK’in “yerli ve ticari konsepti” ile geliştirdiği ilk MBR modülü olan GEN-MBR’a ait
sonuçlar paylaşılarak farkındalık oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra paydaşlara MEM-TEK’te yürütülen
projeler hakkında bilgi verilmesi adına çalıştay önemli bir platform olmuştur.

Gen-MBR modülü pilot ölçekli olarak Kayseri OSB’de çalıştırılmaya başlandı.
Türkiye sayısı 300’leri bulan organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Kayseri organize sanayi bölgesi de
70000 çalışanı, 1000 adet fabrikası ve günlük 25.000-30.000 m3‘lük atıksu debisine sahip OSB uzun süredir
faaliyet göstermektedir. Kayseri OSB’de tamamen yerli kaynaklar ile üretilmiş ilk MBR modülü Gen MBR
ile 10 m3/günlük kapasiteye sahip pilot ölçekli sistem Nisan 2017’den bu yana çalıştırılmaktadır. Pilot ölçekli
sistemde MBR süzüntüsü ve UF süzüntüsü ters osmoz membranlara gönderilerek sistem çalıştırılmaktadır.
Yapılan ön denemelerde MBR süzüntüsünün atıksu arıtma tesisi çıkışında elde edilen çıkış suyuna kıyasla
iletkenlik, renk ve KOİ parametreleri açısından daha iyi sonuçlar alınmıştır. Ayrıca mikrokirleticilerin
giderimine yönelik yapılan kıyaslamada MBR süzüntüsünün mikrokirletici giderme performansı, denenen
birçok mikrokirletici içerisinde çoğu durumda atıksu arıtma tesisi çıkışıyla aynı ya da daha yüksek kalitede
bulunmuştur.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
Mayıs 2017

Ar-Ge Zirvesi ve Ar-Ge Merkezleri Fuarı’na katıldık.
Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere,
kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari işbirliği
zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve
faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın
artırılması amacıyla Ar-Ge Zirvesi ve Ar-Ge Merkezleri
Fuarı 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir. Fuar kapsamında Ar-Ge ekosistemi
içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi,
üniversite ve kamu kurumlarının biraraya getirilerek
yapmış oldukları çalışmalar hakkında diğer tarafların
bilgilendirilmesi, imkânların tanıtılması, görüş
alışverişinde bulunulması ve işbirliği imkânlarının
tartışılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Zirve ve
Fuar kapsamında;
•

Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin sunumu,

•

Ar-Ge’de kamu, özel ve akademinin etkileşiminin artırılması,

•

Uluslararası akademik ve bilimsel işbirliklerinin geliştirilmesi,

•

Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi

gibi öncelikli konular hakkında farkındalık, bilgi ve ticari paylaşım platformu oluşturulması hedeflenmiştir
(http://www.argezirvesi.org/etkinlik-hakkinda/).
Bu paydaşlardan biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AR-GE
merkezlerinden biri olarak MEM-TEK’te bu zirve ve fuarda yerini almıştır. Fuarda, MEM-TEK’te yürütülen
projeler kapsamında elde edilen ve ticari ürün olmaya aday olan ürünler ziyaretçilere sunulmuştur. Su ve
atıksu arıtımında yükselen trendlerden biri olan membran ürünlerimiz, fuar ziyaretçileri tarafından oldukça
ilgi görmüştür.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
Membran Proseslerin Gıda Endüstrisinde Suyun Geri Kazanılmasında ve Peynir Altı
Suyunun Demineralizasyonunda Uygulanması Çalıştayı Düzenlendi
22 Mayıs 2017 tarihinde Ege Universitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından
İzmir’de düzenlenen “Membran Proseslerin Gıda Endüstrisinde Suyun Geri Kazanılmasında ve Peynir Altı
Suyunun Demineralizasyonunda Uygulanması” isimli Uluslararası Çalıştay TÜBİTAK tarafından TürkiyeUkrayna ikili işbirliği projesi kapsamında desteklenmiştir. Çalıştaya membran teknolojileri konusunda
deneyime sahip yurt dışı ve yurt içinden akademisyenler ile bazı sanayi kuruluşlarından yönetici ve
mühendisler katılmış olup, çalıştayda gıda sektöründe membran teknolojilerinin farklı uygulamaları ele
alınmıştır. Çalıştayda Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından MEM-TEK’deki Membran Üretim Çalışmaları ile
ilgili bildiri sunulmuştur.

Haziran 2017

Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı MEM-TEK’i ziyaret etti.
6 Haziran 2017 tarihinde Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı, Küresel Bilim, Yenilik ve
Bilgi Ekonomisi Müsteşar Yardımcısı Sayın Claire Durkin ve ekibi İTÜ’yü ve MEM-TEK’i ziyaret etmiştir.
Bayan Durkin müsteşar yardımcılığı görevinin yanı sıra Newton fonu, bakanlığın bilim stratejisinden
sorumludur. İTÜ ziyaretleri sırasında MEM-TEK’e de uğrayan ekibe MEM-TEK’in olanakları ve çalışma
konuları hakkında bilgi verilmiştir.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
Dr. Türkan Ormancı Acar, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği çalışmalar ile doktora tezini
tamamladı.
2015 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını
yürüten Dr. Türkan Ormancı Acar, Prof. Dr. Neşe
Tüfekçi danışmanlığı ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun
da eş danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 20
Haziran 2017’de savunarak doktorasını başarıyla
tamamlamıştır. Dr. Türkan Ormancı-Acar’ın
“Nanofiltrasyon Membranlarının Üretimi ve Tekstil
Endüstrisinde Uygulanması” başlıklı tezi, İTÜ MEMTEK, Sabancı Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve ESAN
A.Ş. ile ortaklaşa yürütülen TÜBİTAK 1003 projesi
kapsamında gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından
çıkmıştır. Tezde alkali ve yüksek sıcaklığa sahip boyar
madde içeren atıksuları arıtabilecek ve arıtılan suları
geri kazanabilecek özelliğe sahip nanofiltrasyon membranları laboratuvar ölçekli optimize edilmiştir ve
pilot ölçekli olarak yerli kaynaklar kullanılarak üretilmesi gerçekleştirilmiştir. Bunun için yenilikçi malzeme
olarak sülfonlanmış diamin monomeri ve yerli üretim halloysit nanotüp kullanılmıştır ve bu malzeme ile
üretilen nanofiltrasyon membranlarının tuz ve boyar madde giderim verimini önemli ölçülerde etkilemeden
iyi bir akı artışı sağladığı görülmüştür. Bunun yanısıra bu malzemelerin poliamid matriksi içindeki oranları
değiştirilerek, arıtılmak istenilen kirletici türüne göre seçici-geçirgenlik ve akı performans özellikleri
ayarlanabilen anahtar kilit modeli membran üretmenin mümkün olduğu söylenmiştir. Membran üretim ve
karakterizasyon çalışmalarının tamamı MEMTEK’teki mevcut altyapı ile gerçekleştirilmiştir.
Eylül 2017

IWA Membrane Technology Conference & Exhibition for Water and Wastewater
Treatment and Reuse Konferansı’na katıldık. MEM-TEK Araştırma Görevlisi Mehmet
Emin Paşaoğlu, EN İYİ POSTER Ödülünü kazanmıştır.
5-9 Eylül 2017 tarihinde Singapur’da “8. International Water Association Membrane Technology Conference
& Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse” konferansına İTÜ MEM-TEK olarak 11
adet bildiri gönderilmiştir ve 10 adet sözlü, 1 adet poster sunumu yapılmıştır. Konferans süresince 40 farklı
oturum gerçekleştirilmiştir. Dünya çapında membran alanında ün sahibi birçok araştırmacının katıldığı
konferansta Araştırma Görevlimiz Mehmet Emin Paşaoğlu’na ait “Power Density of Laboratory Scale
Fabricated Nanofiber FO Membranes Used in PRO Mode” başlıklı poster en iyi poster ödülü almıştır.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
MEM-TEK ekibi, Malezya’daki UTM Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi
AMTEC’i ziyaret etti.

“Universiti Teknologi Malaysia” Dünya üniversiteleri sıralamasında en iyi 253., mühendislik ve teknoloji
konularındaki dünya sıralamasında ise 2017 itibariyle ilk 90 içerisindedir. 10 Eylül 2017 tarihinde ikili
işbirliği gerçekleştirmek adına Universiti Teknologi Malaysia içerisinde bulunan yöneticiliğini Prof. Dr.
Ahmad Fauzi İsmail’in yürüttüğü “Advanced Membrane Technology Research Center (AMTEC)’e altı
kişilik ekiple ziyaret gerçekleştirilmiştir. AMTEC ilk olarak 1990 yılında faaliyete geçmiş olup, 2008 yılında
geliştirilip şu andaki halini almıştır. AMTEC günümüze kadar membran alanının gelişmesine 703 makale,
28 kitap bölümü, 3 kitap vb. ile katkıda bulunmuştur. İki merkez arasında işbirliği yapılması konusunda
görüş birliği oluşmuştur.

Adsorpsiyon-Elektrodiyaliz Hibrit Prosesiyle Jeotermal Sulardan Lityum ve Bor
Kazanılması” Konulu Uluslararası Çalıştayı’na katıldık.
12 Eylül 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından
düzenlenen “Adsorpsiyon-Elektrodiyaliz Hibrit Prosesiyle Jeotermal Sulardan Lityum
ve Bor Kazanılması” konulu uluslararası çalıştayda 17 adet bildiri sunulmuştur. Yurt
içinden ve yurt dışından birçok akademisyenin katıldığı bu çalıştayda MEMTEK’te
yürütülen Tübitak projesine ait “Membran Distilasyonu Membranları ile Jeotermal
Sudan Bor Giderimi” başlıklı bildiri Doç. Dr. Derya Yüksel İmer tarafından
sunulmuştur. Bildiride ticari olarak satılan ve MEMTEK’te üretilmiş membran
distilasyonu membranları ile sentetik jeotermal sulardan tuz ve bor tutunumuna ait
sonuçlar sunulmuştur.

Prof. Dr. Ahmed Fauzi İsmail ve Yrd. Doç. Dr. Mohhammad Mahdi A. Shirazi
MEM-TEK’i ziyaret etti.
MEM-TEK’e 22 Eylül 2017 tarihinde membran konusunda oldukça başarılı çalışmalara imza atmış Prof. Dr.
Ahmad Fauzi Ismail ziyaret gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Ahmad Fauzi Ismail, Universiti Teknologi Malaysia
(UTM)’nin hem rektör yardımcısı olarak görev yapmaktadır hem de Enerji Mühendisliği bölümünde
akademisyen olarak görev yapmaktadır. Ayrıca kendisi Advanced Membrane Technology Research
Centre (AMTEC)’in müdürüdür. Prof. Dr. Ahmad Fauzi Ismail ziyareti sırasında MEM-TEK müdürümüz
Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile bilgi alışverişinde bulunmuş ve MEM-TEK’i gezerek aynı zamanda yapılan
çalışmaları yerinde inceleme
fırsatı da bulmuştur. Bu ziyaret
sırasında Fırat Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar ve
Yrd. Doç. Dr. Mohhammad Mahdi
A. Shirazi (Membran Industry
Development Institute, İran)’de
ziyarete eşlik etmiştir.
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Prof. Dr. Harsha Ratnaweera MEM-TEK’i ziyaret etti.

MEMTEK tarafından organize edilen ve Norwegian University of Life Science, Faculty of Science and
Technology (Realtek) kurumundan Prof. Dr. Harsha Ratnaweera tarafından 6 Ekim 2017’de “Technological
Trends in Water and Wastewater Treatment” başlıklı bir seminer verilmiştir. Seminere İstanbul Teknik
Üniversitesi’ndeki birçok akademisyen, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra İstanbul Su ve
Kanalizasyon İdaresi’nden de katılım gerçekleştirilmiştir. Seminerde yenilikçi teknolojilerin yanı sıra
günümüzdeki mevcut temiz su kaynakları ile gelecekte beklenen su kıtlığına dikkat çekilerek, Türkiye ve
Norveç’te su ve atıksu üzerine yapılan yatırımlar da karşılaştırılmıştır.

Membran Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atıksuların Proses Suyu
Üretiminde, Enerji Bitkisi Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması
Çalıştayı’na katıldık.
Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından 17-18 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de “Membran
Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atık Suların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi
Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması” adlı çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda
endüstriyel atıksu arıtımı ve geri kullanımı, konsantre atıksu yönetimi, membran arıtma teknolojilerinin
su ve atıksu arıtımında uygulanması, membran kirlenmesi ve önlenmesi ele alınmıştır, bu konuda elde
edilen deneyimler ve karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları
paylaşılmıştır.

Organize Sanayi Bölgesi Atıksularının Yeniden Kullanımı için Membranlı Arıtma
Sistemlerinin Konvansiyonel Sistemlerle Karşılaştırılması Çalıştayı’na katıldık.
Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından 17-18 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de “Membran
Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atık Suların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi
Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması” adlı çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda
endüstriyel atıksu arıtımı ve geri kullanımı, konsantre atıksu yönetimi, membran arıtma teknolojilerinin su
ve atıksu arıtımında uygulanması, membran kirlenmesi ve önlenmesi ele alınmıştır, bu konuda elde edilen
deneyimler ve karşılaşılan
problemlerin
çözümüne
yönelik
gerçekleştirilen
çalışmaların
sonuçları
paylaşılmıştır.
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“Regional Workshop on Water Efficient Cities”, Marakeş, Fas Çalıştayı’na katıldık.
3-8 Kasım 2017 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde
“Regional Workshop on Water Efficient Cities” isimli çalıştay
düzenlenmiştir. Su sorunlarına ve çözüm yollarına çok disiplinli
bir yaklaşım ile dikkat çekmeyi hedefleyen çalıştayda, desalinasyon
teknolojieri; su kalitesi risk yönetimi; tarımsal bölgelerdeki su
kaynaklarının yönetimi; atıksuların tekrar kullanımı ve yönetimi;
özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki suya erişim
ve su kaynaklarının yönetimi hakkında birçok bildiriye yer
verilmiştir. Bu çalıştayda Prof. Dr. İsmail Koyuncu Desalination
and Water Reuse konulu bir bildiri sunmuştur.

Mikrokirleticiler Çalıştayı’na katıldık.
06 Kasım 2017 tarihinde İÜ Kongre Kültür Merkezi’nde İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü yürütücülüğünde, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı ve
Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Bölümü ve İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü paydaşlıklarında
devam etmekte olan “Hastane Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtımı” isimli TÜBİTAK Projesi
kapsamında, “Mikrokirleticiler Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştayda; Su ve Atıksularda Mikrokirleticilerin
Bulunuşu ve Yönetimi; Mikrokirleticilerin Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi; Mikrokirleticilerin Arıtımı ve
Hastane Atıksularından Mikrokirletici Giderimi konuları işlenmiştir.
Çalıştayda MEM-TEK
araştırmacılarından Arş. Gör.
Türker TÜRKEN tarafından
“Mikrokirleticilerin Membran
Teknolojisi ile Giderimi: Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Örneği” başlıklı
bildiriyi sunmuştur.
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Yalova Su Sempozyumu’na katıldık.
15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Yalova da
suyun temini, kaynakların korunması, atık suların
geri kazanımı ve su yönetimi ile ilgili konuların ele
alındığı Yalova Su Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.
Sempozyuma çeşitli üniversitelerden birçok değerli
akademisyen katılmıştır.
“İçme ve Kullanma Suları”, “Afet ve Acil Durumlarda
Suyun Yönetimi”, “Atık Sular” ve “Yalova Köylerinde
Suyun Mevcut Durumu ve Geleceğe Bakış” başlıkları
altında konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr.
İsmail Koyuncu tarafından, Su Geri Kazanımı konulu bir bildiri sunulmuştur. Atık suların kullanımı, suyun
yönetimi, kirliliğin önlenmesi ve taşkınlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirmeler ile
sempozyum sonlandırılmıştır.

Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı düzenlendi.
Sabancı Üniversitesi-SUNUM, İstanbul Teknik Üniversitesi-MEMTEK, Yalova Üniversitesi, ve ESAN’ın
ortaklaşa yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 1003 projesi “Yeni Nesil İleri Osmoz ve Düşük Basınçlı Ters
Osmoz Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde
Kullanılması” kapsamında 21 Kasım 2017 tarihinde Sabancı Üniversitesi’nde “Desalinasyon Teknolojileri
Çalıştayı” düzenlenmiştir. Açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin
Tekinay, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu,
İTÜ MEM-TEK Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İSKİ Genel Müdür Yardımcı Recep Hazır ve SASKİ
Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş’in yaptığı çalıştayda desalinasyon alanındaki gelişmeler üniversite ve özel
sektördeki 17 farklı bildiri ile paydaşlara aktarılmıştır.
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Aralık 2017

“Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz” projesi kapsamında, Kadıköy Anadolu
Lisesi’nde öğrencilerle buluştuk.
MEMTEK Merkez Müdürümüz Prof. Dr. İsmail KOYUNCU’nun Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yürütülen, “Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz Öğrencilerimiz” projesi kapsamında, 1 Aralık 2017
Kadıköy Anadolu Lisesinde verdiği “Atık mı? Kaynak mı?” konusu hakkında öğrencilere bilgi vermiştir. Bu
seminerde öğrencilere suyun önemi, yeniden kullanımın önemi, atıksuların geri kazanımı ve içme suyun
olarak kullanılma potansiyeli hakkında paylaşımda bulunulmuştur.

National Taiwan University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuo-lun Tung MEM-TEK’i
ziyaret etti.
Tarihi 1928’lere dayanan ve ilk olarak Taihoku Imperial University ismiyle kurulmuş, 1945 yılından sonra
ise National Taiwan University adını alan üniversite, 11 kampüs, 54 bölüm ve 103 enstitüsü ile Dünyanın en
iyi üniversiteleri sıralamasında 198. sırada yer almaktadır. Ulusal Tayvan Üniversitesi Kimya Mühendisliği
bölümünde akademisyen olan inorganik membran üretimi, membran filtrasyon mekanizmaları ve modül
dizaynı üzerine çalışan Prof. Dr. Kuo-lun Tung, 14 Aralık 2017 tarihinde MEM-TEK’e ziyaret gerçekleştirmiş
ve Merkez Müdürümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile olası işbirlikleri üzerine toplantı yapmıştır.
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Türünün ilk örneği olacak arıtma tesisi desalinasyon konsantresini içme suyuna dönüştürüyor.
ABD’nin Texas eyaletinde El Paso şehrindeki bir desalinasyon tesisi, desalinasyon sonucu ortaya çıkan
konsantre atıksuyu arıtarak içme suyu eldesi etmenin yanı sıra atıksudan geri kazandığı kirleticileri yeniden
kullanılabilir mineral ürünlerine dönüştürüyor. Şirketin CEO’su bir demecinde “Desalinasyon prosesi
sonucu oluşan konsantrenin bertarafı, desalinasyon prosesinin en önemli problemidir. El paso’daki projemiz
sonrasında atık konsantreden birçok ticari olarak satılabilecek kimyasal ve mineral elde edilecek olmasının
yanı sıra, atık bertarafı problemi azalacak ve elde edilen içme suyu miktarı artacaktır” demiştir. Tesis Nisan
2017 tarihinden bu yana işletmeye alınmıştır.
Tesis kapasitesi 100.000 m3/gün olup, tam kapasite çalıştırıldığında 12.000 m3/gün konsantre üretmektedir.
Tesiste konsantre problemine çözüm bulmak adına 2017 yılı içerisinde konsantre yönetimine yönelik tesis
işleteye alınmıştır. Sıfır deşarj prensibiyle çalışan tesiste desalinasyon konsantresini, acı suyu alıp içindeki
mineralleri geri kazanıp, ticari olarak satılabilecek ürün üretmenin yanı sıra ve günlük olarak da 7600 m3’den
fazla içme suyu elde etme kapasitesine de sahiptir.
El Paso Su Temini Tesisi, su arıtma tesisinde üretilen konsantreyi yönetmek için çeşitli teknikler
kullanmaktadır. Bunlar;
• Derin kuyu injeksiyonu: Uzaktan kontrollü konsantre bertaraf alanı seçilmiştir. Uygun jeolojk koşullarda
injeksiyon yapılmaktadır. Tesisten tam 22 km uzaklıkta 3 injeksiyon kuyusu açılmıştır. Bu, buharlaştırma
havuzlarına göre daha düşük maliyetli bir seçenek sunmaktadır.
• Şirket, konsantreden mineralleri geri kazanmak için son teknolojiyi kullanmaktadır.
• Concentrate Enhanced Recovery Reverse Osmosis (CERRO): Konsantre geri kazanımlı ters osmoz
sisteminde TO konsantresinin %85’ine kadarı geri kazanılabilir (toplamı %98). SiO2 ve CaSO4 içeriği olarak
doymuş olan konsantreden suyun çoğunu geri kazanmak için geliştirilmiş bir sistemdir. Patentli olan bu
sistemin denemeleri devam etmektedir.
Tesisin ve kuyu injeksiyon
noktalarının temsili görünümü
ve kullanılan TO membranları
(Kaynak: http://www.envirowaterminerals.com/
press/RibbonCut.pdf,
https://www.environmentalleader.com/2016/02/
f irst-of-kind-plant-conver ts-desalinationwastewater-into-freshwater/,
https://nmwrri.nmsu.edu/wp-content/uploads/BOR2017/D1_20_John_Balliew.pdf)

Tuzlu sudan yarı özel kimyasallar elde ediliyor.
Kanada’da bulunan Saltworks’un tuzlu sudan çıkan tuz yan ürünlerinin yeniden kullanılmasına yönelik
geliştirdiği hibrit TO - Elektrodiyaliz reversal (EDR) sistemi, Saltsplitter pilot ölçekli olarak denenmektedir.
İlk olarak, elektrokimyasal olarak, kireçlenmeye sebep olan iyonları uzaklaştırmak için TO beslemesine
ön arıtma yapılan sistemde ve soda külü yumuşamasına olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Saltworks
CEO’su Ben Sparrow “Soda külü, bugün insanlar tarafından kalsiyum ile başa çıkmak için kullanılan çok
pahalı bir kimyasal. Soda külü kullanımı ortadan kalkarsa bu işletme maliyetlerinde % 10 ile 15 tasarruf
sağlayabilir.”demiştir.
İkincisi, membran sisteminin yüksek geri kazanım oranına (200.000 mg/L’ye yakın sodyum sülfat
ve kalsiyum klorür üreten) sahip olması düşük maliyetli olmasını sağlamakta ve sistemde kullanılan
buharlaştırıcının boyutunu küçültmeye yardımcı olmaktadır. “Üçüncü adım ilginç bir nokta” diyor Sparrow
ve devamında “Saltsplitter ile sonunda bazı yarı özel kimyasallar üretebiliyoruz. Dolayısıyla tuzlu yan
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ürünlerin geri kazanımını sağlamaktayız. Şimdiye dek, üretilen konsantre atıkların yaklaşık yüzde 40’ını
geri kazanabiliyoruz.” diyerek ekledi.
Konvansiyonel sistemlerde konsantre karışık tuzlar içermekteyken geliştirilen bu sistemde yüksek
seçiciliğe sahip iyon değiştirici membranlar kullanılmakta olduğundan son ürün olarak seçici tuz ürünleri
elde edilebilmektedir. Örneğin elde edilen tuzlardan biri sodyum sülfat ve cam ve deterjan üretiminde
kullanılmaktayken bir diğer tuz ise kalsiyum klorür ve o da asfalt ve betonların sertleştirilmesinde
kullanılmaktadır.

						
Kaynak: https://www.desalination.biz/news/3/The-Long-Read-Wheres-the-innovation-in-brine-treatment/8703/

Grafen Bazlı Membranlar ile çözünmüş tuz tutunumu sağlandı.
İngiltere’nin Manchester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar grafen bazlı membran üreterek ilginç bir çalışmaya
imza attılar. Daha önce de grafen oksit bazlı membranlar üretilmiş ve bu membranlar ile gaz ayırımı prosesleri
gerçekleştirilmişti. Ancak söz konusu çalışmada çözünmüş tuz tutumu gerçekleştirilmiş ve desalinasyon
prosesleri için yeni bir kapı açılmış oldu. Manchester Üniversitesi’nde malzeme fiziği profesörü olan Rahul
Nair membran teknolojilerinde atomik boyutta por çapına sahip membranların geliştirilmesinin önemli bir
adım olduğunu ve desalinasyon teknolojilerinin geliştirilmesinde yeni ufuklar açacağını belirtmiştir.
Birleşmiş Milletler 2025 yılı itibariyle dünya nüfusunun %14’ünün su kıtlığı çekeceğini ön görmektedir ve
beklenen su kıtlıkları adına desalinasyon teknolojilerinin gelişmesi önem arz etmektedir. Büyük su arıtım
tesislerini finanse edemeyecek fakir ülkeler için küçük ölçekli satın alınabilir modellerin geliştirilmesi
yolunda grafen bazlı membranlar bu bağlamda önemli bir adım olabilir.
Peki grafen nedir?
Grafen karbon atomlarının iki boyutlu bal
peteği düzeninde örgülü yapı formudur.
2004 yılında ilk defa sentezlenen grafen
üzerine çalışmaları ile malzeme teknolojileri
dünyasında çığır açan rus bilim adamları
Andre Geim ve Konstantin Novoselov 2010
yılında Nobel ödülüne layık görülmüştür.
Atomlar normalde 3B geometrik şekillerde bağ yaparlar ancak grafende tamamen 2B bir geometrik düzen
vardır. Teorik olarak sağlam olmaması gereken bu iki boyutlu örgü çok sağlam (çelikten 100-300 kat daha
sağlam) ve kararlı oluşu ile bilim adamlarını şaşırtmıştır. Ayrıca ametal olan karbon atomundan oluşan bu
yapı çok iyi bir iletken özelliği göstermektedir.
(kaynak: Membrane Technology, 2017 haziran)
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Evonik’ten Yeni Patent Müjdesi
Gaz ayırma prosesleri için içi boşluklu fiber membran üreten Evonik
firması metan ve karbondioksitin ayırıldığı ham biyogaz saflaştırma
prosesi için standart metodlardan daha ekonomik olan 3 aşamalı bir
proses geliştirdi ve patentini aldı.
Evonik biyogaz işleme, nitrojen üretme, helyum ve hidrojen işleme
alanlarında membran üretiyor ve 2011’den bu yana 100’den fazla biogaz
tesisinde ürünleri kullanılıyor.
(kaynak: sepuran.com)

Almanya ve Hollanda Enstitüleri Beraber Seramik Membran Geliştiriyor
Hollanda’daki Twente Üniversitesi ve Almanya’daki Jülich araştırma merkezi gaz ayırma prosesleri için
iyon-iletken seramik membran üretmek amacıyla beraber çalışıyor. Twente üniversitesinde akademisyen
olan profesör Wilhelm Meulenberg “Geliştirilme aşamasında olan seramik membranlar mevcut olarak kullanılan pahalı gaz ayırma proseslere alternatif olacak, ayrıca karbon dioksit emisyonlarını da düşürecek”
demektedir. Profesör Meulenberg önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde bu teknolojinin ticari olarak kullanılmaya
hazır olacağını düşünmektedir.
(kaynak: Membrane Technology, 2017 haziran
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958211817301957)

Membran Distilasyonu Prosesinde Yenilikçi Bir Yaklaşım
Membran distilasyonu verimini artırmak için karbon nanotüp bazlı yüzeyi ısıtmalı membran geliştirilen
araştırma Nature Nanotechnology dergisinde yayınlandı.
Günümüzde deniz suyundan tuz gideriminde en yaygın kullanılan yöntem ters ozmoz ancak çok yüksek
tuz konsantrasyonlarında bu yöntem yeterli verimle çalışmayabilmektedir. Günümüzde çok yüksek tuz
konsantrasyonlu suların arıtımı için membran distilasyonu en önde gelen alternatiftir. Isının sürücü kuvvet
olarak kullanıldığı ve su buharının membrandan geçişinin sağlandığı bu proseste tuz geride kalıp ve ayrım
gerçekleşmektedir ancak bu prosesin de bazı dezavantajları bulunmaktadır. Yüksek tuz konsantrasyonlu sıcak
su yüksek oranda korozif özellik göstermektedir. Öte yandan bu korozif etkiden kötü anlamda etkilenmete
olan ısı eşanjörleri ve bazı diğer bazı elementler oldukça maliyetlidir. Bu problemleri aşmak için Kaliforniya
Üniversitesi’ndeki araştırma ekibi arıtılacak suyu sadece membran yüzeyinde ısıtan karbon nanotüp bazlı
ısıtıcı yüzeyi olan bir membran geliştirdi. Geliştirilen sistem gerekli toplam ısıyı düşürmüştür ve mevcut geri
kazanımda %100’e yakın artış sağlanmıştır.
(Kaynak: Frequency-dependent stability of CNT Joule heaters in ionizable media and
desalination processes, nature nanotechnology)

MEM-TEK BÜLTENİ

59

8
th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
on Environment and Morals
SARAJEVO (BOSNIA AND HERZEGOVINA) / SARAYBOSNA (BOSNA HERSEK)

27-29 JUNE / HAZİRAN 2018

ULUSLARARASI Çevre
ve Ahlâk SEMPOZYUMU

WAR, MIGRATION AND ENVIRONMENT
SAVAŞ, GÖÇ VE ÇEVRE
Important Dates
Full-text submission date is May 04th, 2018.
Early Registration : 11 May 2018
Last Date For Registration : 25 May 2018
Symposium Dates : 27-29 June 2018

Önemli Tarihler
Tam metin gönderimi için son tarih 4 Mayıs 2018'dir.
Erken Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2018
Son Kayıt Tarihi : 25 Mayıs 2018
Sempozyum Tarihi: 27-29 Haziran 2018

Topics

Konular

Wars and Environmental Effects
Migration/Immigration in the History till Today
Sustainable Development
Water, Weather, Soil Pollution and its Control
Clean Technologies
Religion and Environment
Environmental Philosophy and Sociology
Environmental Culture in History
Environmental Law
Environmental Education

Savaşlar ve Çevresel Etkiler
Tarihten Günümüze Göç
Sürdürülebilir Kalkınma
Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Temiz Teknolojiler
Din ve Çevre
Çevre Felsefesi ve Sosyolojisi
Tarihte Çevre Kültürü
Çevre Hukuku
Çevre Eğitimi

Misyonumuz
• Araştırma ve Geliştirme: MEM-TEK mevcut
teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolojiler
üretmek amacıyla araştırmalar yapacaktır.

Vizyonumuz
Su ve atıksu uygulamalarında membran üretimi,
modül imalatı ve proses geliştirilmesi üzerine
dünya çapında lider bir araştırma merkezi haline
gelmektir.

• 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
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