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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
beşinci sayısı ile karşınızdayız. İlk sayıda membran
otopsisi konusu detaylı bir şekilde ele alınmış,
ikinci sayının ana temasını ise atıksu geri kazanımı
oluşturmuştur. Üçüncü sayıda, son dönemlerin
önemli gündem maddesi olan desalinasyon
konusu işlenmiş ve dördüncü sayıda membran
teknolojilerinin en önemli konularından biri olan
konsantre yönetimi konusu ele alınmıştır. Bu
sayıda ise membran biyoreaktörler konusu detaylı
bir şekilde ele alınmıştır.
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Kurucu Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Kor, İTÜ Çevre Mühendisliği
Öğretim Üyesi ve Başbakanlık Başdanışmanı Prof.
Dr. Lütfi Akça ile röportajlar gerçekleştirilmiştir.
Evsel ve endüstriyel atıksu arıtımında yaygın olarak
kullanılmaya başlanan membran biyoreaktörler
konusu farklı yönleri ile ele alınmış, bu konuda
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çalışan araştırmacılara yön verici bilgiler sunulmuş
ve MEM-TEK’te yapılan MBR çalışmaları hakkında
bilgi verilmiş, Dünya’dan, Türkiye’den ve
MEMTEK’ten 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@itu.edu.tr email adresine iletebilirsiniz.
Bu sayıya, röportaj, yazı ve haberler ile katkıda
bulunan herkese ve yayına hazırlanmasındaki
katkılarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkürü bir borç biliyor, bundan sonra da
emekleri geçecek olan herkese şimdiden
şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Bülteni Yayın Kurulu Adına
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RÖPORTAJ:
Prof. Dr. NEVZAT KOR

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Kurucu Bölüm Başkanı
MİMKO A.Ş.

-Ülkemizde çevre mühendisliğini başlatan isimlerden birisiniz. Neden çevre mühendisliğini tercih
ettiniz?
Çocukluğumdan beri karşılaştığım bazı hadiseler
beni bu mesleğe yönlendirmiş oldu diyebilirim.
1943- 1950 yılları arasında İzmir’de oturuyorduk.
İlkokulu, ortaokul ve liseyi orada okudum.
Yaşadığımız mahalle Alsancak, İzmir’in orta
gelirli ailelerinin oturduğu bir semtti. Orada
bulunduğum süre içerisinde okula gidip gelirken
bazı evlerin kapılarında “Lütfen içeriye girmeyiniz,
salgın hastalık vardır!” şeklinde yazılar vardı. Tifo,
tifüs benzeri hastalıkların yaşadığımız bölgede
olduğunu görmek beni çok üzerdi. Bunun nedeni
ise o dönemde Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en
kalabalık 2. büyük şehri olan İzmir’in tamamını
kapsayan su dağıtım şebekesinin olmamasıydı.
Su, büyük sokaklarda ve caddelerde, ancak az
sayıda eve şebekeden verilebilirdi. Diğer evlerin
ihtiyacı su şebekesinden değil, yeraltı suyundan
el tulumbaları ile karşılanırdı. Evlerin kanalizasyon
sistemleri de gelişmiş değildi. Sokağın ortasına
kazma kürekle açılmış olan dikdörtgen bir kanalın
içerisine verilen kanalizasyonlar kanaldan aşağıya

doğru sızarak yeraltı suyuna karışmakta ve bu
suların tulumbalarla çekilerek evsel ihtiyaçlarda
kullanılması sebebiyle salgın hastalıklar baş
göstermekteydi.
Liseyi bitirince 1950 yılında üniversite tahsili için
İstanbul’a geldim. O zamanlar İstanbul’da sadece
2 adet üniversite vardı. Ankara’da ise esasen
mecliste görevli milletvekillerinin üniversite tahsili
yapmalarına imkân vermek için yeni bir üniversite
kurulmuştu.
Üniversiteye başladıktan sonra, 2. yılın sonunda
Muğla’da Bayındırlık Müdürlüğü’nde yaz stajı
yapmaya gittim. O yıllarda Anadolu’da olduğu
gibi Muğla’daki köyler ve kasabalar için su temini
projeleri yapılmaya çalışılıyordu. Ancak burada
da şebeke ile suyun evlere dağıtımı yapılmayıp,
su ihtiyacı köylerin meydanlarına veya cami
önlerine inşa olunan çeşmelerle karşılanmaya
çalışılıyordu. Aslında merkezi noktalarda çeşmeler
inşa edilmesi, her gün kilometrelerce uzaktan su
taşımak zorunda olan halk için büyük bir kolaylık
sağlıyordu.

www.memtek.org
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1952 yılındaki teknik altyapıdan biraz bahsetmem
gerekirse, Bayındırlık Müdürlüğü su projesi için
Bakanlığa boru ve çimento ihtiyacını bildirmekte,
gelen borular imece usulüyle köylülerin kazdığı
hendeklere döşenmekteydi. Bu kadar emekten
sonra suyun çeşmeden akıtılması çok büyük
bir bayram sevinciyle karşılanırdı. Ülkemizin
o zamanki durumunu hatırladıkça üzüntü
duymaktayım. İ.T.Ü.’de 4. sınıfta Su Getirme adında
bir ders görmüştük. Bu dersi veren “Şehir Sağlığı
ve Tekniği” Kürsüsüne, 1955 yılında mezun olup
askerlik görevimi yaptıktan sonra, 1957’de asistan
oldum.
Mesleğimde bir an önce geniş bilgiler edinmek
üzere de bir Alman bursuyla (1959) Karlsruhe
Teknik Üniversitesine gittim. Burada şehir altyapı
kürsüsünde derslere devam ederken bir yandan
da öğrenci projelerinin kontrolü ile kürsüde
hazırlanan uygulama projelerinde görev aldım. Bu
sırada, üniversitelerin bulundukları şehrin ihtiyacı
olan projeleri hazırladıklarını gördüm. Hafta sonları
daha önce yapılmış doktora tezlerini okumakla
meşgul oluyordum. Tezleri incelediğimde
neredeyse tamamının üniversitenin bulunduğu
şehirle alakalı projeler olduğunu gördüm. Ben de
Doktora tezimin İstanbul için Haliç’teki Kirliliğin
Etüdü ile ilgili olmasına karar verdim. Aynı yıllarda
ülkemizde öğretim üyelerimizin uygulama
projeleri yapmaları yasaktı. Almanya’da kaldığım
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6-7 aylık süre zarfında su ve atıksu projeleri
hakkında bilgiler edindim. Geri dönünce de önce
özel firmaların, sonra da kamu kurumlarının
talepleri doğrultusunda çok çeşitli projeleri
ülkemizde uygulamaya başladım.
-O dönemlerden bu döneme gelinen süreçte ülkemizde çevre mühendisliğinin gelişimi konusunda
neler yaptınız?
Doktora çalışmamı tamamlandıktan sonra (1963),
doçentlik tezim ile ilgili çalışmalar yapmak üzere
İngiltere’ye gönderildim (1965). Burada atıksuların
denize deşarjı konusunda teorik ve deneysel
çalışmalarda bulundum. Ardından doçentlik tezim
kapsamında, İller Bankasına Türkiye’nin turistik
sahil şehir ve kasabaları için uygulama projeleri
hazırladık. Yüksek lisans ve doktora tezlerini
hazırlatırken öğrencilerime Türkiye’nin faydasına
olacak konulardan seçmelerini tavsiye ettim ve
yönlendirdim. Bugün bu yetiştirdiğim öğrenciler
ve akademisyenler çevre mühendisliği alanında
büyük başarılara imza atmaktalar.
O yıllarda İnşaat Mühendisleri Odası bir teknik
kongre düzenlemişti. Özellikle üniversitedeki
hocalardan bu kongreye tebliğ göndermeleri rica
edilmişti. O tarihe kadar Türkiye’de suların hangi
durumda kirli, hangi durumda temiz olduğunu
değerlendirecek bir kriter bulunmamaktaydı.
Ben bu kongreye “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
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Taslağı” adı altında bir bildiri ile katıldım. Bu
kongreden yaklaşık 1-2 yıl sonra DSİ bu konuda ilk
yönetmeliği yayınladı. Bu çalışmaları takiben 1978
yılında önce Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı
kuruldu. Bu Müsteşarlık çevre ile ilgili yönetmelikler
üzerine çalışmaya başladı. 1991 yılında da ilk
kez Çevre Bakanlığı kuruldu. 2007’de Çevre ve
Orman Bakanlığına dönüştürülmesinden sonra
mevcut yönetmelikler elden geçirilerek yeniden
düzenlendi, yeni yönetmelikler yayınlandı.
İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği bölümü 1978 yılında
kurulmuştu. Öğretim ve araştırma faaliyetlerine
paralel olarak her ay ayrı bir sanayi koluyla (tekstil,
metal, gıda, kimya, petrol, deri, kağıt, vb. gibi)
bir araya gelerek toplantılar yaptık. Yayınlanan
yönetmelikleri anlattık. Üretimlerinden kaynaklı
ortaya çıkan atıksuların arıtılması metotları, hangi
şekillerde kontrol altında alınacağı, kurulacak
tesisin ilk yapım ve işletme giderleri hakkında
bilgiler verdik. Böylece üniversite ile sanayi
arasında bağlar kurarak pratik alanda yapılması
gerekenler konusunda onlara yardımcı olduk.
Doçentlik çalışmamı yaptığım İngiltere’den
döndüğüm 1967 yılında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Su ve Atıksu Master Planını
hazırlatıyordu. Bu planın hazırlanması için yabancı
firmalar konsorsiyum kurmuşlardı. Böyle bir
Master Plan hazırlanırken öncelikle su kalitesi
bilinmelidir ki, ona göre tasarımlar yapılabilsin. Bu
analizleri yapabilecek kurum olarak kendilerine
Hıfzıssıha Enstitüsü gösterilmiş. Fakat Hıfzıssıha
Enstitüsü yanlış sonuçlar verince, analizleri büyük
emeklerle kurulan İ.T.Ü. laboratuvarına getirdiler.
Laboratuvarımızda onlara detaylı kimyasal ve
bakteriyolojik analizler yapıp tatminkar sonuçları
verince Konsorsiyum, Master Plan analizlerinin
Türkiye’de yaptırılmasına karar verdi.
Memleketimize çok yararlı hizmetlerde bulunduk.
Bunlardan bir tanesi de Birleşmiş Milletler destekli
bir proje idi. Bu, Devlet Planlama Teşkilatı’nın
yürütücülüğünde
“Üniversiteler,
Araştırma
Kurumları ve Sanayi arasındaki bağları geliştirme”
projesiydi. Günümüzde Teknopark olarak
adlandırılan kuruluşların o zamanlar Türkiye’de
daha adı bile anılmazken, biz ilk defa bu proje
ile Türkiye’de Teknoparkların kurulması gereğini
ısrarla teklif ettik. Teklif bu proje ile Yüksek Planlama
Kuruluna sunuldu. Dönemin Başbakanı ve Yüksek
Planlama Kurulu Başkanı Turgut Özal bu projeyi

çok beğendi ve Türkiye’deki tüm üniversitelere
Teknopark kurulmasına dair talimatlar verdi. Bir
diğer husus Türkiye’de üniversite hocalarının
dışarıya proje yapmasının yasak olmasıydı. Bu
husus da bütçe müzakereleri sırasında Ankara’ya
bildirildikten sonra üniversitelerdeki hocaların
döner sermaye kanalı ile dışarıya iş yapmalarının
önü açılmış oldu.
Yeni gelişmekte olan konularda dersler ve
konferanslar vermek üzere, Dünya Sağlık Teşkilatı
ve BM Kalkınma Programından kısa süreli uzmanlar
talep ederdik. Bu suretle asistanlarımızın ve yüksek
lisans öğrencilerimizin daha geniş bilgilere sahip
olmalarını sağlardık.

Üniversiteden ayrılıp serbest meslek çalışmalarına
başlamamdan (1985) bu yana, yaklaşık olarak
33 yıl geçti. Bu yıllar içerisinde yönetim kurulu
başkanı olduğum şirketim tarafından
- 80 adet su ve atıksu arıtma tesisleri ve derin deniz
deşarjı projeleri,
- 51 adet içme suyu ve kanalizasyon,
- 45 adet katı atık depolama ve kompost tesisleri,
- 70 civarında ÇED raporu ve
- 6 tane diğer konular olmak üzere 250’nin üzerinde
proje yapıldı. Bu yapılan projeler sonucunda
zamanın idarecileri ülkemizdeki mühendislik
firmalarının yaptıkları işlere güvenmek gereğini
daha iyi anladılar.
-Üniversite-Sanayi işbirliği nasıl olmalıdır?
Günümüzde Teknoparklar çok yaygınlaştı,
neredeyse her üniversitenin bir teknokenti
mevcut. Ama hala daha bağlantılar istenilen

www.memtek.org
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1990 yılında yeraltı su seviyesi -45m de iken
2000 yılında - 67
2005 yılında - 90
2010 yılında - 105
2015 yılında - 110 m’ye inmiştir.
Bu seviye zamanla daha da aşağılara inecek ve
yeraltı suyu tükenecektir. O zaman sanayiciler
yeraltı suyunu kullanmanın bedelini kendilerine
başka bir su kaynağı gelene kadar uzun bir süre
fabrikalarını kapatarak ödeyeceklerdir. Arıtılmış
suların yeniden kullanımının gerekli ve şart olduğu
hususunun sanayicilere anlatılması üniversitelerin
görevidir.
-Membranların arıtma uygulamalarında kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
düzeyde değil. Bu bakımdan öncelikle sanayicilerin
üniversiteler ve araştırma kurumları ile yapacakları
işbirliğinin kendilerine sağlayacağı yararlar
hakkında bilgilendirilmeleri ve teşvik edilmeleri
gerekiyor. Bunun için her ay farklı bir endüstri
kolu davet edilerek, yeni çıkan mevzuat hakkında
bilgilendirilmeli, yanlış yapmaları halinde
karşılaşacakları cezai yaptırımlar anlatılmalıdır. Bu
görüşmeler neticesinde firmaların ürün kaliteleri ve
bununla birlikte ihracat potansiyellerindeki artış,
örnekler verilerek gösterilmelidir. Teknokentlere
gelerek üretim kalitesini artıran firmalara devletin
bazı teşvikler sağlaması uygun olur.
-Su Geri Kazanımı Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir?
Ülkemiz gerek yerüstü gerekse yeraltı suları
bakımından zengin değildir. Bu suların miktarı
kısıtlıdır. Bu bakımdan kullanılmış bir suyun geri
kazanılarak tekrar kullanılabilir hale getirilmesi
büyük önem arz etmektedir.
Arıtılan sular derin deniz deşarjı ile denize
verilmektedir. Bunu yapmak yerine bu sular
sanayide ön yıkamada, temizlik ve yeşil alanların
sulanmasında, tarımda veya şehir içerisindeki park
ve bahçelerin sulanmasında kullanılabilir. Bunların
dışında, organize sanayi bölgelerinde de bu sular
değerlendirilebilir. Aksi takdirde özellikle ÇorluÇerkezköy bölgesindeki sanayi tesislerinin yeraltı
suyu kullanmaları sonucunda yeraltı su seviyesi
ciddi oranda düşüş göstermektedir.
Bu bölgede:
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Bazı sanayi çıkış sularının ve özellikle çöp sızıntı
sularının arıtımında yönetmeliklerdeki değerleri
tutturmak çok zordur. Bu gibi zorlu atıksuların
arıtımında membranların kullanılması artık bir
zorunluluk haline gelmiştir. Bunun yanında
özellikle turistik bölgelerdeki atıksuların kontrol
altına alınması hususunda çok etkili bir teknolojidir.
Bunun Türkiye’deki yerli membranlar kullanılarak
uygulanması Ağva İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi’nde yapılmıştır.
-MEM-TEK hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
1982’de emekli olduğum İTÜ’de görev yaptığım
süre zarfında, Çevre Mühendisliği’nin araştırma
imkanlarını genişleterek bir Ar-Ge kültürü
oluşturduk. Ancak oluşturulan bu araştırma
kültürü benim üniversiteden ayrılışımı müteakip o
günlerin şartlarında çeşitli sebeplerden dolayı bir
süre durakladı. Bu çalışmalar yavaşlamış olmasına
rağmen, Prof. Dr. İsmail KOYUNCU’nun şahsi
gayretleriyle kurmuş olduğu bu merkez mevzu
bahis araştırma kültürünü tekrar canlandırdı.
Bu merkezin varlığı, üniversitede bulunduğum
sürede gerçekleştirmeyi istediğim misyonun
devam ettiğini gösterdiğinden beni fevkalade
mutlu ediyor. Bu merkezle alakalı olarak öncelikle
Prof. Dr. İsmail KOYUNCU’ya ve siz değerli
arkadaşlarımıza teşekkürlerimi bildirmek isterim.
Röportaj:
Araş. Gör. Serkan GÜÇLÜ
Araş. Gör. Mehmet Emin PAŞAOĞLU
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RÖPORTAJ:
Prof. Dr. LÜTFİ AKÇA

T.C. Başbakanlık Başdanışmanı
İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi
-Sayın Hocam kendinizden biraz bahsedebilir
misiniz?
1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun
oldum. Çevre Mühendisliği ile ilişkim de inşaat
mühendisliğini bitirirken su temini ve çevre
sağlığı konusunda bitirme ödevi yaparken başladı.
İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünün ve Türkiye’de
çevre mühendisliğinin kurucusu hocamız Prof.
Dr. Nevzat Kor ile bitirme ödevi yaptım. Fakülteyi
bitirdikten sonra Nevzat Kor hocam Çevre
Mühendisliği Bölümü’nde asistanlık teklifinde
bulundu. Asistan olarak kalmak benim de çok
istediğim bir şeydi. Böylece 1981 yılında Çevre
Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak göreve
başladım. Çevre mühendisliği konuları ile son sınıf
derslerinde tanıştım. Rahmetli Prof. Dr. Yılmaz
Muslu hocamız bize biyolojik arıtmayı anlatmıştı.
Hocamız dersi o kadar güzel anlattı ki, ben de
çevre mühendisliğine karşı büyük bir merak ve
ilgi başladı. Dolayısı ile çevre mühendisliğine
asistan olarak girmemin fikri altyapısı da o şekilde
hazırlanmış oldu. 1983 yılında yüksek lisansımı
bitirdim. Yüksek lisansta endüstriyel atıksu arıtımı
ve geri kazanımı konusu üzerine çalıştım. Deri

endüstrisini incelemiştim. Doktorada biyolojik
arıtma çalıştım. Aktif çamur sistemlerini inceledim.
Bu sistemlerin tasarımı ve optimizasyonu üzerine
bir tez hazırladım. Doktora tezimde ağırlıklı
olarak çökelme konularına yoğunlaştım. Aktif
çamur sistemi bildiğimiz üzere iki adet havuzdan
oluşmaktadır. Bunlardan birisi çökeltme diğeri
ise havalandırma havuzudur. Sistemin dizaynı
ve ikisi arasındaki girişim maliyeti çok etkiliyor.
Son çökeltme havuzunun boyutu, çamurun
çökelebilirliği
tarafından
belirlenmektedir.
Çamurun çökelebilirliğini de biyolojik reaktördeki
yani aktif çamur havuzundaki ekosistem (ekolojik
şartlar) belirlemektedir. Bunları da dahil ederek
bir tez hazırladım. Daha sonraki çalışmalarımda,
biyolojik arıtmanın yanı sıra doğal arıtma prosesleri
üzerine de çalıştım. Yapay sulak alanlarda atıksu
arıtma küçük yerleşimler, otel vb. tesisler için
arıtma çalışmaları üzerine ağırlık verdim. Çamur
arıtma konularını, Amerika’da doktora sonrası
araştırma yaptığım dönemde inceledim. Orada
çürütülmüş
çamurun
susuzlaştırılabilirliğini
etkileyen faktörleri inceledim.
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-MEM-TEK hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Öncelikle İsmail Bey’i (Prof. Dr. İsmail Koyuncu), bir
hocası olarak çok takdir ediyorum. Üniversitenin
de aynı şekilde takdir ettiğini düşünüyorum. Çok
güzel bir araştırma merkezi kurdu. Membran
teknolojilerinin gelişiminde, MEM-TEK Türkiye
çapında çok ciddi bir başlangıç oldu, güzel bir
ivmeyle devam ediyor. Bildiğim kadarıyla farklı
üniversitelerden araştırmacılar da Memtek
bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu MEMTEK’in, ülkenin arıtma teknolojilerindeki yeri
açısından son derece önemli bir gelişme.
Bizim belki başka alanlarda yapamadığımız,
kestirmeden gitme yolunu uygulayabildi.
Geriden geliyorsanız ve öndekinin gittiği yoldan
giderseniz arkada kalmaya devam edersiniz. Fakat
kestirme yolu tercih ederseniz öne geçersiniz.
Arıtma teknolojileri konusunda MEM-TEK bize
böyle bir kestirme yoldan gitme imkânı sağladı.
Bilindiği üzere konvansiyonel arıtma teknolojileri
konusunda yıllardır bu teknolojilerin lideri birçok
firma yurtdışında mevcut. Fakat membran
yeni yeni gelişen bir konuydu. Bu yeni gelişen
alanda Türkiye’de böyle bir merkez kurulması ile
birçok ülkenin önüne geçilmiş olundu. Çünkü
membran sistemleri arıtma bakımından geleceğin
teknolojisi. Bütün arıtma sistemleri neticede katı
ile sıvının ayrılmasına dayanır. Ayırma prosesi
her arıtma tesisinde olmazsa olmazdır. Doğal
arıtmada bile kum filtre vb. bir filtreden suyun
süzülmesi gerekir ya da çökelme prosesi gereklidir.
Ayırma sistemlerinde geldiğimiz son nokta da
membranlar olduğundan, diğer katı-sıvı ayırma
proseslerinde karşılaştığımız pek çok sorunu
kestirme yoldan çözebiliyor. Örneğin biyolojik
arıtmada, aktif çamurda en problemli konu
çamurun çökelebilmesidir. İşletme problemleri
de özellikle, çamur kabarması, köpük vb. sorunlar,
hep buradan çıkar. Son çökeltme havuzu
yerine membran kullanıldığında böyle sıkıntılar
ortadan kalkar. Ayrıca bir çökeltme havuzuna
ihtiyaç olmaz. Havalandırma havuzunda MLSS
konsantrasyonunun yüksek olması problem
yaratmaz. Çünkü konvansiyonel sistemlerde MLSS
belli bir değerin üstünde olursa, çamurun çökelme
hızı çok yavaşlar, son çökeltme havuzları çok büyür
ve maliyeti artar. Fakat membran biyoreaktör
sistemlerinde MLSS değerleri daha yüksek olabilir
ve bu durumda havalandırma havuzu hacmi de
küçülür.
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-Membran teknolojilerinin Türkiye’deki durumu
ve geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
MEM-TEK’e de adını veren rahmetli hocamız Prof.
Dr. Dincer Topacık, ki kendisi benim de hocamdır,
bir dönem de anabilim dalı başkanımız idi.
Kendisinin üzerimizde çok emeği vardır. MEM-TEK
üzerinde de önemli bir manevi emeği bulunuyor.
1997-1998 yıllarında membran teknolojileri yeni
yeni gelişiyordu, henüz membran biyoreaktör
teknolojisi ülkemizde bulunmuyordu. Bazı
endüstri sularının geri kazanımı için membranlar
kullanılmaya başlanmıştı. Hocamız membran
konusu ile ilgilenmiş ve bu teknolojinin geleceğini
görmüştü. İsmail Bey o sıralar asistandı ve
yüksek lisans tezi üzerine çalışıyordu. Hocamız,
İsmail Bey’i bu konuya yönlendirdi. Sanıyorum
ülkemizde bu konu ile alakalı tez yapan ilk kişi
İsmail Bey’dir. Bu da MEM-TEK’in ilk temellerinin
atılmasıdır diyebiliriz. Mevcut durumda, membran
teknolojileri oldukça gelişti ve gelişmeye devam
ediyor. Türkiye’de de membran teknolojisine dayalı
arıtma tesisleri yapılıyor. Biyolojik sistemlerde
membran biyoreaktörler kullanılmaya başlandı.
Bildiğim kadarıyla MEM-TEK’in de İSKİ için yaptığı
ve Ağva Atıksu Arıtma Tesisi’nde işletimde olan
gerçek ölçekli membran biyoreaktör sistemi
mevcut.
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Membran sistemlerinin geleceğinden bahsetmek
gerekirse, örneğin hızlı kum filtrelerinin yerini
gelecekte tamamen membranların alacağını
düşünüyorum. Tarihi gelişim süreci de bunu
gösteriyor. Membranların tabi ki bazı sıkıntıları
oluyor. Örneğin konsantre akım sorunu, fazla enerji
tüketimi vb. gibi sorunları da çözüldükçe uygulama
alanı daha çok gelişecek ve genişleyecektir. Atıksu
arıtımında, hem biyoreaktörlerde hem de özellikle
atıksuyun geri kazanılmasında membranların
kullanım alanı mevcut, gelecekte kullanım alanları
daha da genişleyecektir. Çünkü bilindiği üzere
su kıtlığı geleceğin problemi. İklim değişikliği
su kaynaklarını etkiliyor, kurak dönemler artıyor.
İklim değişikliğinin etkileri açısından bizim
bulunduğumuz Doğu Akdeniz havzası, dünyanın
en çok etkilenecek bölgelerinden birisi. Dolayısı
ile gelecekte bizim su kaynaklarımız açısından
ciddi sıkıntılarımız olma ihtimali var. Zaten su
varlığı açısından çok rahat bir ülke değiliz. Su stresi
altındayız. Uluslararası kriterlere göre su kısıtımız
olduğu söylenebilir. Bu nedenlerden dolayı su geri
kazanımı ihtiyacımız artacak. Belki de gelecekte
deniz suyundan içme suyu eldesi yapmamız
gerekecek. Dünyada desalinasyon teknolojisini
uygulayan ülkeler mevcut. Örneğin İsrail, Suudi
Arabistan gibi. Başka bir örnek vermek gerekirse,
Singapur’da değişik bir yaklaşım uygulanıyor.
NEWater projesi adı altında membran prosesler
kullanılarak ve bazı ek işlemler uygulanarak evsel
atıksu içme suyu haline getirilebiliyor.
Genel olarak toparlamak gerekirse, membran
tekniğinin gelecekteki gelişimi üç açıdan önem
arz ediyor. Birincisi, konvansiyonel sistemlerin
yerini giderek membran teknolojisine dayalı
sistemlerin alacak olması. Daha basit ve az sayıda
ünite ile arıtma sistemlerinin tasarlanabilir olması
açısından membranlar kolaylık sağlayacaktır.
Örneğin sızıntı suları gibi arıtımı zor atıksular
için membran sistemleri çok daha efektif olarak
kullanılabilir. İkinci önemli husus ise su geri
kazanımıdır. Geri kazanma sistemleri gelecekte
daha çok kullanılacak. Çünkü bilindiği üzere su
kaynaklarımız gittikçe daha da önemli ve kıymetli
hale geliyor. Gerek evsel atıksular, gerek gri su
ve az tuzlu sulardan, kirlenmiş yeraltı sularından
su eldesi için membran sistemleri etkin olarak
kullanılabilir. Üçüncü önem arz eden konu ise artık
dünyanın üretilen kirliliği kaldıramaz hale gelmesi.
Biz ne kadar arıtırsak arıtalım, hiçbir arıtma sistemi
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%100 verimle arıtma sağlayamaz ve arıtılmayan
kısım tabiata geri döner. Özellikle denizlerde ve
okyanuslarda ciddi derecede kirlilikler mevcut
ve son yıllarda okyanusların kirliliği, üzerinde çok
düşünülen bir konu haline geldi. Örneğin ağır
metaller, kalıcı organik maddeler vb. su kütlesinde
birikiyor. Dolayısı ile bu yükü dünya daha zor taşır
hale geldiği için sıfır deşarj-sıfır atık yaklaşımı
daha çok önem kazanıyor. Örneğin ters osmoz
sistemi ile sıfır atık yaklaşımına uygun bir arıtım
yapılabilir. Ters osmozdan çıkan konsantrenin
yönetimi ile ilgili çalışmaların artması gerekiyor.
Membran tekniğinin gelişimi açısından en önemli
konulardan birisinin konsantre yönetimi olduğunu
düşünüyorum.

-Su geri kazanımı hakkında neler söylemek
istersiniz?
Su geri kazanımı konusundan bahsederken, kirlilik
konusunda yaptıklarımızdan bahsetmekte fayda
görüyorum. Ülkemiz, çevre yönetimi açısından
gelişmekte olan ülkeler sınıfında bulunmaktadır.
Ülkemizde 2007 yılına kadar su kirliliği havza
ölçeğinde düşünülüp planlanmamış, tedbirler
bu ölçekte alınmamış ve bir eylem planı
yapılmamıştı. Aslında arıtma tesisleri 1970’lerde
yapılmaya başlanmış, fakat havza bazında
düşünülmemiş. Artıma tesisleri, öncelikle büyük
kirletici kaynakların olduğu ya da hassas olan
bölgelere kurulmuş. 2007 yılında, Çevre ve Orman
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü olarak
göreve başladım. Havza koruma eylem planlarının
yapılmasına
başlayarak
su
kirlenmesiyle
mücadelede yeni bir sayfa açtık. Havza koruma
eylem planları 2012 yılında tamamlandı ve
uygulamaların takibine başlandı. Havza koruma
eylem planlarında noktasal kaynaklar, bunun
yanı sıra yayılı kaynaklar, zirai kirlilik vb. arazi
kullanımından kaynaklı diğer kirlilikler, maden
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sahaları, düzensiz katı atık döküm alanları gibi
konularda değişik kurumların kendi görevlerini
yapması gerekiyor. Her kurumun yapacağı işlerin
bu planlara işlenmesinin ardından tarafımızdan
takibine başlandı ve şu an o çalışmalar devam
ediyor. Bu takip sürecini iyileştirmek için havza
yönetim heyetleri adı altında her havzada, o
havzadaki bir ilin valisinin koordinatörlüğünde
heyetler oluşturduk. Bu heyetler senede 3 kez
toplanarak, o havzadaki belediyelerin, bu işin
takibi ile görevli diğer ilgili devlet kurumlarının
da katılımı ile eylem planları uygulamaları gözden
geçiriliyor ve böylece kollektif bir çalışma ortamı
oluşturulmuş oluyor.
Buna ek olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı
döneminde, nehir ve havza yönetim planları
hazırlamaya başladık. Nehir ve havza yönetim
planları, Avrupa Birliği su çevre direktifinin bir
normudur. Burada hem kirlilik önleme, hem
suyun miktar olarak yönetimi, hem de paydaşların
yönetime katılım sürecinin iyileştirilmesi ve bu
tedbirleri uygulayacak olan kurumların uygulama
kapasitesinin geliştirilmesi konuları mevcut. Şu
anda bu planlar 4 havzada bitme aşamasında
ve 4-5 havzada da başlandı ve devam ediyor.
Bunlar su yönetimi açısından son derece önemli
gelişmelerdir.
Geri kazanma formal olarak su çerçeve direktifinde
olmazsa olmaz değil fakat bütün ülkelerin artık
su yönteminin bir bileşeni olarak düşündüğü
bir durum. Su giderek kıymetli hale geliyor. Bir
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de suyu arıtmak için bir para harcıyorsunuz.
Arıttığınız su dereye, ırmağa gidiyor, doğrudan
kullanmıyorsunuz. Bir miktar para daha harcasanız
suyu geri kazanıp tekrar kullanacaksınız. Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’nın 2011 yılındaki yeni kuruluş
konseptinde önemli hedeflerimizden biri de
atıksuyun geri kazanılıp kullanılması idi. Bir proje
kapsamında pilot ölçekli tesiste Afyonkarahisar’da
bu uygulamayı başlattık. Orada biyolojik arıtma artı
kum filtresi ile arıtım, ardından da geri kazanılan
suyun tarımda kullanılması planlanmıştı. Daha
sonra Ergene Havza Koruma Eylem Planı’nı 2011
yılında yürürlüğe koyduk. Ergene problemlerin
en yoğun, çözümün en zor olduğu havza. Çünkü
atıksular arıtılmış olsa dahi, havza geriye kalan yükü
kaldırmayacak seviyede. Sanayileşme çok fazla. Bir
diğer taraftan yeraltı suyu problemi var. Suyun geri
kazanımı gündeme gelmişti. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı olarak yaptığımız 12 biyolojik arıtma
tesisinin projelerine geri kazanımı da ekledik.
2017 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı yeni bir
çalışma başlattı. Türkiye’de atıksu geri kazanma
potansiyelinin havzalara ve alt havzalara göre bir
envanterininin çıkarılması şeklinde bir çalışma
olacak. Öncelikle atıksuyun geri kazanılıp tekrar
kullanılabileceği yerler, bunlar için kullanılacak
teknolojiler, bunların maliyetleri, başarılabilirliği
ve yapılabilirliği dahil hem genel bir envanter
hem de Türkiye için genel bir eylem planı ortaya
çıkacak. Bunun tabi detaylandırılması, hangi
teknolojilerin kullanılacağı, bunları kimin yapacağı
şeklinde bileşenlerin belirlenmesi gerekiyor. Belki
sanayiciler ve özellikle OSB’ler paydaş olacak ve bu
açıdan önemli. Özellikle Ergene Havzası’nda bizim
ilk düşüncemiz atıksuyun geri kazanılmasıydı.
Fakat şu anda bizim sanayicilerimizin ve
OSB’lerimizin, çevre yönetim ve çevre teknolojisi
uygulama kapasitesini bilmediğimiz için orada
biz deniz deşarjı yaptık. İlerde benim ümidim ve
tahminim Ergene’deki sanayicilerin atıksularını
geri kazanacağı yönünde. Ergene’deki en büyük
problemimiz tuzdu. Ayrıca renk problemi de var.
Bu yüzden Marmara Denizi’ne deşarj ediliyor. Şu
anda 7-8 adet OSB arıtma tesisi arıtma yapıyor,
fakat tuzluluk ve renk kaliteyi bozuyor.
Sanayinin su ihtiyacının karşılanabilmesinin
sürdürülebilir olması ve sanayi atıksularının
yönetimi için sizce neler yapılmalıdır?
Sanayi su ihtiyacının sürdürülebilir olması
ve sanayi atıksularının yönetimi konusunda
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öncelikle geri kazanımı söylemek gerekiyor.
Bir defa mühendis olarak şunu biliyoruz ki bir
tesiste suyun tekrar kullanılabileceği yerler
vardır. Örneğin tekstil endüstrisinde ilk yıkama
ve son yıkama suları var. İlk yıkamanın suyunu
geri kazanıp son yıkamaya beslemeniz mümkün.
Proses içinde bunları tamamladıktan sonra
atıksuyun membran teknolojileri kullanılarak geri
kazanılması uygulanabilir. Az önce de söylediğim
gibi, bu şekilde bir geri kazanım, Ergene gibi
sanayileşmenin çevrenin kaldırma kapasitesinin
üzerinde yoğunlaştığı bölgelerde büyük önem
taşıyor. Sanayi atıksularını arıtmak için de ileri
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teknolojisinin tasarlanmasını öngörüyor. Buna
rağmen ortaya çıkan atıkları ve kirleticileri tekrar
kullanma imkânı varsa tekrar kullanılması, eğer
işleyip kullanmak gerekiyorsa geri kazanılması, atık
olarak ortaya çıkan maddelerin kullanılabiliyorsa
başka proseslerde girdi olarak kullanılabilmesi,
kullanılamıyor ise geri kazanılması isteniyor.
Burada simbiyotik etkileşim, karşılıklı yarar
sağlamak devreye giriyor. Direktif, en sonunda hiç
kullanamadığın ve geri kazanamadığın atık var
ise, bunların da arıtılmasını ve bertaraf edilmesini
öngörüyor. Bu direktifi ülkemize uygun hale
getirip, uygulayabilir hale gelirsek, endüstride
hem kirlilik yönetimini iyileştireceğimizi hem de su
ve diğer üretim girdileri kullanımını azaltacağımızı
düşünüyorum.
Başbakanlık başdanışmanı olarak faaliyetleriniz
hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

arıtma bizim için de dünya için de kaçınılmaz hale
gelecek. Biz hala Avrupa’da 70’li yıllarda uygulanmış
olan deşarj standartlarıyla işlem yapıyoruz.
AB Su Çerçeve Direktifi artık kimyasal kirletici
maddelerin deşarj standartlarını KOİ gibi kollektif
parametreler ile değil, her kimyasal madde için
ayrı ayrı düzenliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
olarak, alıcı su ortamlarında bulunan öncelikli
ve tehlikeli kimyasalları belirledik. Bunların alıcı
ortam standardını, yani su kalite standardını yeni
su kalite yönetmeliğiyle oluşturduk. Belirlenen
bu alıcı ortam kalitesine uygun deşarj standartları
henüz konmadı, fakat bu kaçınılmaz, mutlaka
gelecek. Bu alıcı ortam standartlarına uygun
deşarj standartları geldiği zaman daha ileri arıtma
gerekecek. Bu açıdan membran teknolojileri
önemlidir.
Bir diğer husus, 2003 yılında AB müzakereleri
başladığından beri, AB müktesebatını iç mevzuata
aktarmaya başladık. AB’nin çevre direktiflerini
Türkiye’de
yönetmelik
haline
getiriyoruz.
Bunlardan bana göre en önemli olanı entegre
endüstriyel kirlik kontrolü direktifidir. Bu direktif,
kirliliğin kaynağında yönetilmesini öngörüyor.
Mümkün olduğu kadar az kirlilik üretecek, hatta
mümkünse hiç kirlilik üretmeyecek şekilde üretim

Başbakanlık’ta esas olarak çevre, su, doğa koruma,
ormancılık, yatırım izinleri gibi alanlardaki kanun,
yönetmelik ve diğer mevzuat taslaklarının
incelenmesi konularında çalışıyorum. Başbakanlık,
oradaki görevlerime ilave olarak beni SUEN
(Türkiye Su Enstitüsü)’de görevlendirdi. SUEN
2011 yılında kurulmuş bir kurum, uluslararası su
yönetimi konularında çalışıyor. Suyun yönetimi ile
ilgili uluslararası ilkeler, bunların yerel uygulamaları
gibi. Bunun dışında 3 yılda bir İstanbul uluslararası
su forumu düzenliyor. Hem yerel su yönetimi,
hem ülkeler arasında ve bölgesel su konuları
gündeme getiriliyor. Bir de sınır aşan sularımızdaki
problemler üzerine çalışıyoruz. Bunların başında
Dicle-Fırat Havzası geliyor. Dicle-Fırat havzasında
su yönetimi konusunda, komşularımızla suyun
bölüşümü, su kalitesinin korunması su kullanımının
iyileştirilmesi, su tasarrufu gibi değişik konular var.
Mesela yeni başladığımız bir projede, Dicle-Fırat
Havzası’nda sulama suyunu verimli hale getirme
ve verimli olarak kullanılmaya başlanması üzerine
çalışıyoruz. Çünkü sulama biliyorsunuz en çok su
sarf edilen sektördür. Bütün su kaynaklarımızın
%73 kadarını sulamada kullanıyoruz. 2013-2018
yılları arasında 5 yıllık kalkınma planında tarım su
kullanımının etkinleştirilmesi diye bir dönüşüm
programı koyduk. Tarımda su verimini %42’lerden
%50’lere çıkarıyoruz.
Türkiye’de su geri kazanımını arttırmaya yönelik
membran teknolojisinin kullanımını teşvik etme
amaçlı düzenlemeler yapılabilir mi?
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Teşviki genel manada değerlendirmek lazım.
MEM-TEK’in kuruluşu bir teşviktir. Devletin verdiği
fonlarla kurulmuştur. Fakat Ar-Ge anlamında
membran teknolojilerinin geliştirilmesi için daha
fazla teşvik gerekir. Bu destekler arttırılabilir.
Devlet yerli ürün kullanımını mevzuatta teşvik
edebiliyor. Yerli membran kullanımını teşvik
edebilir. Bu zaten mevcut ihale mevzuatında var.
Yerli ürün %15 fiyat avantajı sağlıyor yani, %15
pahalı bile olsa, muadillerine göre yerli ürün
tercih ediliyor. Bunun ötesinde ne yapılabilir diye
sorulacak olursa, su geri kazanımı konusunda hem
sanayicilere hem belediyelere teşvikler verilebilir.
Yani atıksularını geri kazanan sanayici, turistik
tesis işletmecisi ve belediyelerin yatırım veya
işletme maliyetlerine hibeler sağlanabilir. 2009
yılından itibaren başlatılan bir uygulamada, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı, atıksu arıtma tesislerini
deşarj standartlarını sağlayacak şekilde çalıştıran
belediyelere enerji desteği veriyor ve %50’sini
karşılıyor. Geri kazanma için de benzer destek
mekanizmaları oluşturulabilir. Ama burada en çok
Ar-Ge desteği önem kazanıyor.
Mesleğe yeni başlayacak genç çevre mühendisi
arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir?
Son sınıftaki öğrencilerimizin özellikle biraz daha
kendilerini mühendislik uygulamalarına hazır
hale getirmeleri gerekiyor. Üniversite eğitiminde
alınan teorik bilgiyi uygulamaya koymak kolay
değil. Burada tabi size koçluk, ustalık yapacak
bir tecrübeli mühendise ihtiyaç duyuluyor. O
mühendis konusuna ne kadar hâkimse sizde
o perspektifte kalabiliyorsunuz. Bu handikabı
azaltmanın bir yönü, son sınıfta arkadaşların
derslerinin dışında uygulamalara ilgi göstermeleri;
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çevre mühendisliği alanında neler yapılıyor,
Türkiye’deki durum nedir, kaç arıtma tesisi var,
endüstrilerde neler yapılıyor, çevre sektörü ne
durumda, atık bertarafında neler yapılıyor, diğer
çevre mühendisliği konularında ne durumdayız,
beni nasıl bir gelecek bekliyor gibi soruların
cevapları ile ilgilenmeleri gerekiyor. İlgili kurum ve
bakanlıkların planları, uygulama araçları internet
ortamından bile takip edilebilir ve böylece biraz
daha mühendislik hayatına hazır olarak, daha
donanımlı olarak meslek hayatına adım atmış
olurlar. Kendilerini daha öğrenciyken bir alana
yönlendirmiş olurlar. Bu akademisyenlik olabilir,
uygulama olabilir, kamu kurumlarında uzmanlık
olabilir. Bunların da alanları olabilir, örneğin atık
yönetimi, atıksu arıtımı, su arıtma vb. uygulamaları
biraz daha bilerek mezun olurlarsa onlar için
faydalı olabilir.
Diğer taraftan öğrencilerimizin yapacakları işlerin
teorik altyapısını iyi öğrenmeleri çok önemli bir
konu. Çevre mühendisliği çok teknik bir branş. Eğer
temel süreçlerin teorisini iyi bilmezseniz yaptığınız
işler bir teknisyenin yaptığı işe benzeyebilir.
Dolayısıyla çevre mühendisinin her bir arıtma
mekanizmasını derinliğine bilmesi avantaj sağlar.
Dolayısıyla bir defa dersleri iyi öğrenmekten
geçiyor her şey. Uygulamayı geliştirmek kolay.
Kendinizi iyi yönlendirirseniz, geliştirebilirsiniz
fakat bu derinlemesine bilgi açığını, ilerde telafi
edebilirsiniz ya da edemeyebilirsiniz. Etseniz de
sadece kendi çalıştığınız alanda edebilirsiniz,
diğer alanlarda bu açık olmaya devam edecektir.
Dolayısıyla burada iki şey söylemiş olayım. Birincisi,
mesleğiyle ilgili temel bilgileri derinliğine bilmek,
ikinci olarak da mesleki alanına yakın olan alanlarda
da bilgi ve fikir sahibi olmak. Yani ekonomi,
sosyal ve siyasal bilimler, sanayileşme, kentleşme,
sektörün durumu, ülkedeki uygulamalar gibi. Bu
vizyon geliştirme açısından önemlidir, dolayısıyla
derslerle ilgili konuları, teorileri derinlemesine
öğrenirken diğer konularda veya onun dışında
uygulamaları şöyle bir takip edip vizyonunu,
bakış açısını geliştirmesi lazım arkadaşların. Bunu
tavsiye olarak onlara söyleyebilirim.

Röportaj:
Ar. Gör. Meltem Ağtaş
Dr. Recep Kaya
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AEROBİK MEMBRAN
BİYOREAKTÖRLER
(AeMBR)
Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Araş. Gör. Türker Türken
1. Genel Bilgiler
Aerobik membran biyoreaktör sistemleri (AeMBR),
evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında
yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Oksijen
varlığında gerçekleşen biyolojik reaksiyonlar
ile organik maddelerin giderildiği ve eşzamanlı
olarak membran filtrasyonu kullanılarak katısıvı ayırımının sağlandığı proseslerdir. Çıkış suyu
kalitesinin oldukça yüksek olması (dolayısıyla
bazı
durumlarda
dezenfeksiyona
ihtiyaç
duyulmaması), klasik aktif çamur sistemlerinde
kullanılan bazı sistemlere gerek duyulmaması,
yüksek hacimsel ve farklı organik yüklemelere
izin vermesi, çamur üretiminin az olması ve çoğu
yerde az alan ihtiyacından dolayı pratik çözüm
sağlaması açısından tercih edilmektedirler. MBR
sistemlerinde kullanılan membranların malzemesi
ve gözenek boyutu önemli kriterlerdir. Kullanılan
membranlar genellikle mikrofiltrasyon (MF) ve
ultrafiltrasyon (UF) seviyelerinde olup gözenek
çapları 0,01 ve 0,4 µm aralığında değişmektedir.
Membran malzemeleri, polimerik ve seramik
yapıda olabilmektedir. Polimerik membranlar
genellikle polietilen (PE), polipropilen (PP),
polivinilidenflorür (PVDF) gibi organik polimerler

kullanılarak üretilmektedirler. Yüksek yüzey
gözenekliliğine sahip olmaları önemli bir avantaj
sağlamaktadır. Membranların mekanik olarak
dayanıklı olmaları önemlidir. MBR sistemlerinde,
biyokirlenme
özellikleri
düşük,
kimyasal,
sıcaklık ve mekanik stabilitesi yüksek membran
malzemelerinin geliştirilmesi önemli bir araştırma
konusu olmuştur. Membranların uzun süreli
performanslarını etkileyen diğer bir parametre
modül tipidir. Modül, membranların paketlendiği
en küçük birim olarak tanımlanmaktadır. Modül
tertip tarzını membranın geometrisi (düz plaka, içi
boşluklu fiber veya tübüler) ve reaktör içerisindeki
yerleşimini (batık veya harici) kapsamaktadır. MBR
sistemlerinde kullanılan modül tipleri Şekil 1’de
verilmiştir.

Şekil 1. Farklı MBR modül tipleri
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2. MBR Sistemlerinin Sınıflandırılması
MBR sistemleri genel olarak batık ve harici sistem
olmak üzere iki farklı grupta sınıflandırılmaktadır.
Bu iki grup, işletme şartlarında ve tasarım
adımlarında farklılıklar göstermektedir. Aşağıda
her iki MBR sistemi için detaylı bilgiler verilmiştir.
2.1. Batık MBR Sistemleri
Batık membran filtrasyon sistemleri yatırım
ve işletme maliyetlerini azaltabilmek için
doğrudan aktif çamur içerisine membranların
daldırılması ile uygulanmaktadır. Süzüntü
vakum pompası kullanılarak elde edilmektedir.
Membran geçiş basıncı (TMP) değeri 50-300 mbar
arasında tutulmaktadır. Düşük basınçlı işletim
membran yüzeyinde kek tabakası oluşumunu
engellemektedir. Süzüntü akısı genellikle 10-50
lt/m2.st arasında değişmektedir. Batık membran
sistemlerinde membranları tıkanmadan korumak
ve performanslarını stabil tutabilmek için hava ile
sıyırma işlemi uygulanmaktadır. Şekil 2’de batık
MBR sistemine ait şematik gösterim verilmiştir.

nedenle daha sonraki uygulamalarda membran
tankı biyolojik havalandırma havuzundan ayrı
olarak tasarlanmaya başlanmıştır. Bu sistemde
membran tankı ayrı inşa edilmekte, membran
tankı ile biyolojik havalandırma havuzu arasındaki
bağlantı, sirkülasyon pompası ile sağlanmaktadır.
Böylelikle biyolojik kütlenin ve organik maddenin
konsantrasyonu sabit tutulmaktadır. Aynı
zamanda havalandırma havuzunda tam nitrifiye
olmayan NH4-N’in oksitlenmesi için bir havuz
hacmi oluşturulmaktadır. Zaman içerisinde ayrık
membran tankı tasarımında, Şekil 3b ve 3c’de
görüldüğü gibi bir değişiklik yapılmıştır. Bu tertip
tarzının ilk uygulamasında (Şekil 3b) aktif çamur
havalandırma tankından membran tankına
pompa ile basılmakta ve membran tankından ise
cazibe ile geri devredilmektedir. Bu uygulama aktif
çamur floklarının pompa gücüyle dağılmasından
dolayı dezavantajlı olmaktadır.

a)

Şekil 2. Batık MBR sistemlerinin şematik
gösterimi
Batık MBR sistemleri zamanla farklı işletme
tarzlarında işletilmişlerdir. İşletmede ortaya çıkan
avantajlarına göre entegre veya ayrı membran
tanklı sistemler olmak üzere iki ana gruba
ayrılmıştır. Şekil 3a’da gösterildiği gibi batık MBR
sistemlerinin ilk uygulamalarında membranlar
havalandırma havuzuna yerleştirilirmiştir. Ancak
bu durumun membran bakımını zorlaştırdığı
ve bazı işletim problemlerine sebep olduğu
görülmüştür. Özellikle bakım periyodunda
gerçekleştirilen
membranların
kimyasal
yıkaması, hava difüzörlerinin periyodik temizliği,
membran değişimi ve diğer işlemler sırasında
havalandırma havuzu girişinin kapatılması ve
hatta havuzun boşaltılması gerekliliği işletmenin
kesintiye uğramasına sebep olmaktadır. Bu
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b)

c)

Şekil 3. Batık MBR uygulamaları a) Entegre
membran tankı b) Ayrı membran tankı, Tip1 c) Ayrı
membran tankı, Tip2
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Şekil 3c’deki uygulamada ise aktif çamur
havalandırma tankından cazibe ile membran
tankına geçmekte sonrasında membran tankından
havalandırma tankına ise pompa yardımıyla geri
devredilmektedir. Bu uygulamanın iki avantajı
vardır. Birincisi daha düşük kapasiteli sirkülasyon
pompası kullanılması sonucu enerji maliyetinin
azalması, diğer avantajı ise sirkülasyon pompası
tarafından parçalanan aktif çamur floklarının
havalandırma tankına iletilmesiyle küçük flokların
membranlarla temasının minimize edilmesidir.
2.2. Harici MBR Sistemleri
Batık membran sistemleri ticarileştirilene kadar
MBR sistemleri genellikle tübüler ve düz plaka
membran modüllerini biyolojik tank dışında
kullanan harici sistemler olarak tasarlanmıştır.
Membranlar havalandırma tankının dışında
bulunmakta ve süzme işlemi pompa yardımı
ile basınç kullanılarak sağlanmaktadır. Harici
MBR sistemleri (Şekil 4) membranların harici
olarak kullanılmasından dolayı batık MBR’lere
göre daha kolay işletilmekte ve yüksek akı
değerleri sağlanmaktadır. Ancak harici membran
sistemlerinde kullanılan membranların 3-6
bar’da işletilmesi gerektiğinden dolayı ihtiyaç
duyulan basınç kaplarının ve membranların
üretim maliyetleri oldukça yüksektir. Bunun
yanında, konsantre akımının sistemin başına
tekrar geri devrettirilmesinden dolayı atıksuların
arıtılmasında ek bir organik yük ve dolayısıyla
maliyet ortaya çıkarmaktadır. Çünkü besleme
suyunun %5’i membrandan geçirilebilirken geriye
kalan kısım geri devredilmektedir. Bu durum suyun
tamamının filtrelenmesi için 20 kat daha fazla geri
devredilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.
Bu sebeplerden dolayı harici MBR’lerin işletme
maliyetleri oldukça yüksektir.
Tablo 1’de batık MBR ile harici MBR teknolojisi
karşılaştırılmıştır. Tablodan da görülebileceği
gibi batık MBR’lerde çoğunlukla içi boşluklu fiber
veya düz plaka membranlar harici MBR’lerde ise
tübüler membranlar tercih edilmektedir. İşletme
basıncı değerleri batık MBR sistemlerinde 50-300
mbar değerlerinde iken harici MBR sistemlerinde
3-6 bar aralığına çıkmaktadır. Akı değerleri harici
MBR sistemlerinde çapraz akış hızından dolayı
daha yüksektir. Buna karşın kullanılan pompa
kapasitesinden dolayı bu sistemlerde spesifik
enerji ihtiyacı batık MBR’lere göre daha fazladır.

Batık MBR sistemlerinde ihtiyaç duyulan enerji
0,1-0,5 kWh/m3 iken, harici MBR’de 4 kWh/m3
seviyelerine ulaşılmaktadır (Yoon, 2015).

Şekil 4. Harici MBR sisteminin şematik gösterimi
Tablo 1. Batık MBR ile harici MBR sistemlerinin
karşılaştırılması (Yoon, 2015)
Birim

Batık
MBR

Harici
MBR

Membran tertip
tarzı

–

İçi boşluklu

Tübüler

İşletme Modu

–

fiber
Düz plaka
Çapraz akış

Çapraz

İşletme basıncı

bar

Parametre

Uzun dönem ortalama akı
Geri devir oranı

lt/m2.st
(m3/m2.
gün)
m3 giriş/
m3 süzüntü

0,05 – 0,3
(vakum)
15-30
(0,36-0,72)

akış
3–6
50-100
(1,2-2,4)

–

25-75

0,2-0,3

2-6

m hava/m
süzüntü

7 – 30

–

Spesifik enerji ih-

kWh/m3

0,1-0,5

4-12

tiyacı1
Yatırım maliyeti

süzüntü
–

düşük

yüksek

İşletme maliyeti

–

düşük

yüksek

Temizleme

–

zor

kolay

Koku/VOC emisyon
potansiyeli

–

yüksek

düşük

m/sn
Hava miktarı

3

3

1) Biyolojik havalandırma hariç membran süzüntüsü için
gerekli olan enerjiyi içeren spesifik enerji ihtiyacı

2.3. Membran Biyoreaktör Sistemlerinde
Organik Madde ve Nütrient Giderimi (BNR
Sistemler)
MBR’deki biyolojik nütrient giderimi (BNR)
proseslerinin uygulanması, konvansiyonel aktif
çamurda uygulanan sistemlerle aynı prensiplere
sahiptir. Azot, fosfor veya her ikisinin giderimi
yapan sistemler için farklı proses şartları geçerlidir.
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2.3.1. MLE (Modified Ludzack-Ettinger) Prosesi
MBR sistemlerinde, biyolojik nütrient giderim
sistemlerinin en yaygın kullanılan türü MLE
prosesidir. Klasik MLE-MBR prosesinde aktif
çamur membran tankından anoksik tanka geri
devir yapılmaktadır (Şekil 5a). Ancak membran
tankındaki fazla çözünmüş oksijen (ÇO) (4-8 mg/
lt) anoksik tanka aktarılmakta ve anoksik şartlar
bozulmaktadır. Bu durum özellikle biyolojik
olarak parçalanabilen KOİ miktarının yetersiz
olduğu atıksularda problem oluşturmaktadır.
Geri devreden oksijenin etkisini azaltmak
için kaskat tipli geri devir yaptırılmaktadır. Bu
düzenleme ile membran tankındaki 4-8 mg/
lt arasındaki çözünmüş oksijenin havalandırma
havuzuna ve havalandırma havuzundaki 1-2 mg/
lt konsantrasyondaki çözünmüş oksijenin anoksik
havuza geri devredilmesi sağlanmaktadır. Bu
durumda, anoksik tankdaki düşük ORP’nin stabil
kalması sağlanacak ve beslemedeki biyolojik
parçalanabilen KOİ fazla tüketilmeden anoksik
koşullar sağlanacaktır. (Şekil 5b) (Yoon, 2015).

MLE prosesi esas olarak fosfor gideriminde
kullanılmamaktadır. Ama ekstra fosfor giderimi
istendiği zaman anoksik tanktaki ORP ve
çamur yaşından bağımsız olarak dozlanacak
inorganik koagülant ile fosfor giderimi
gerçekleştirilebilmektedir.
2.3.2. Hyundai İleri Nütrient Giderim (HANT)
Prosesi
HANT prosesi hem azot hem de fosfor giderimi
için 1990 yıllarının başında geliştirilmiştir. Şekil
6’de verilen akış diyagramında görüldüğü üzere
anoksik tanka geri devir yapılmadan önce
fazla havanın sudan alınması için ek bir tank
kullanılmaktadır. Anaerobik tank anoksik tanktan
sonra yerleştirilmektedir. Denitrifiye olmuş atıksu
anaerobik tanka geçtiğinden dolayı, anaerobik
tanka atıksu PAO fosfatı serbest bırakmaya yetecek
kadar düşük ORP ile girmektedir. Diğer bir avantajı
ise anoksik tanktaki AKM konsantrasyonunun
daha yüksek olmasıdır. Aktif çamur geri devri
(QRAS) 2Q-4Q aralığındadır. İnorganik koagülant
dozajı olmaksızın kentsel atıksu arıtımı çıkış TN
ve TP değerleri sırasıyla 5-10 mg/lt ve 1-2 mg/lt
değerlerinde olmaktadır.

Şekil 6. HANT proses diyagramı (Yoon, 2004)
2.3.3. Modifiye UCT (University of Cape Town)
Prosesi

Şekil 5. MLE (Modifiye Ludzack-Ettinger) prosesine
entegre MBR sistemi a) Doğrudan anoksik tanka
geri devir b) Kaskat geri devir
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Modifiye UCT prosesi şekil itibariyle Virginia
Initiative Plant (VIP) prosesiyle aynı olmaktadır.
Ancak tipik olarak UCT prosesi 13-25 gün
arasındaki çamur yaşı için tasarlanırken, VIP
prosesi 5-10 gün için tasarlanmaktadır. Konu MBR
olduğu zaman bu iki proses arasındaki farklar
ortadan kalkmaktadır. UCT prosesinin en önemli
avantajı nitrat içeren aktif çamur anaerobik tanka
doğrudan gönderilmemektedir. Böylece ORP,
fosfor birikim organizmalarından (PAO) fosfat
salınımını en üst düzeye çıkaracak kadar düşük
kalmaktadır. Ancak kaskat tip geri devirden dolayı
anaerobik tanktaki AKM konsantrasyonu seyreltik
kalmaktadır.
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Modifiye UCT prosesinde MLE prosesine benzer
olarak prosesin sonundaki aktif çamur sistemin
başına kaskatlı şekilde geri devir yaptırılmaktadır
(Şekil 7). İçsel geri devir oranları yine Şekil 7’de
verilmektedir.

kullanımının değerlendirilmesi,
• Ön arıtma sistemlerinin tasarımı
• Ekipman seçimi
• Havalandırma sisteminin tekrar tasarlanması,
• Sistem borulamalarının düzenlenmesi.

Şekil 7. MBR sistemlerinde kullanılan UCT proses
diyagramı (Yoon, 2015)
3. Klasik Aktif Çamur Sistemlerinin MBR
Sistemlerine Dönüştürülmesi

Şekil 8’de konsansiyonel bir atıksu arıtma tesisinin
MBR’ye dönüştürülmesi sırasında hazırlanan
bir projeye ait örnek bir uygulama örneği ve
borulamalar gösterilmiştir. MBR’ye dönüştürülen
sistemde membran kasetleri bu uygulama için
mevcut çöktürme havuzu içine yerleştirilmiştir. İki
adet çöktürme tankından bir tanesi membranlar
için yeterli olmaktadır. Membranlar için ayrı bir
membran tankı da tasarlanabilir.

Günümüzde
membran
teknolojilerindeki
gelişmeler, klasik sistemlerin membranlı sistemlere
dönüştürülmesinin önünü açmıştır. Bu sürece MBR
Revizyon Projeleri denilmektedir.
Atıksu arıtma sistemlerinde membranların
kullanılması birçok avantaj sağladığından dolayı,
kapasitesi yetmeyen mevcut atıksu arıtma
sistemleri, çıkış standartını sağlayamayan arıtma
sistemleri ve ek kapasite için alan problemi alan
arıtma sistemlerinde kolaylıkla uygulanmaktadır.
Mevcut arıtma sistemlerinin MBR prosesine
dönüştürülmesindeki
avantajlar
aşağıda
sıralanmıştır.
• Aynı proses hacimleri kullanılarak giriş atıksu
karakteristiğine bağlı olarak ortalama 2-4 kat
daha fazla atıksu arıtılabilmektedir.
• Çıkış suyu doğrudan sulama suyu olarak
kullanılabilmektedir.
• Çıkış suyu endüstrilerde kullanma suyu olarak
değerlendirilebilmektedir.
• İçme suyu havzasında bulunan arıtmalar için
ideal çözümdür.
• Kapasite artırımına ihtiyaç duyan tesislerde ek
arazi ve proses inşaatı uygulanmadan rahatlıkla
işletilebilmektedir.
MBR Revizyon projelerinde sırası ile aşağıdaki
işlemler yapılmalıdır:
• Mevcut proses hacimleri ile MBR kapasite
hesaplamalarının yapılması,
• Membran tankı olarak son çöktürme ünitelerinin

Şekil 8. Konvansiyonel bir atıksu arıtma tesisinin
MBR’ye dönüşüm revizyon projesi örneği
4. Paket MBR Sistemleri
MBR sistemleri paket arıtma olarak küçük yerleşim
birimleri için projelendirilebilir. Özellikle içme
suyu havzası içerisinde kalan köylerin atıksu
arıtımı için kullanılması uygundur. Düşük hacim
ihtiyacı ve yüksek çıkış suyu kalitesi elde edilmesi
bu tarz hassas bölgelerde kullanılması için avantaj
sağlamaktadır. Paket arıtma sistemleri, 50 kişiden
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5000 kişiye kadar olan yerleşim bölgelerinde
rahatlıkla kullanılabilir. Konteyner içerisine veya
çelik yapı olarak inşaa edilebilirler.

Gri su arıtma sistemlerinin uygulama alanları
aşağıda sıralanmıştır:
-

Toplu konut ve sitelerde,

Kompakt tasarımları sayesinde fazla hacim
kaplamadan
yerleştirilebilir.
Paket
arıtma
sistemlerinin taşınabilmesinden dolayı inşaatın
zor olduğu yerleşim yerlerinde de rahatlıkla
kullanılabilmektedir. Paket MBR sistemleri için
örnek tasarım Şekil 9’da verilmiştir.

-

Yazlık villalarda,

-

Tatil köylerinde,

-

Otellerde

-

İş merkezlerinde

Şekil 10. Gri su arıtımı için kullanılan bir MBR
sistemi örneği
Tablo 2. Standart boyutlarda üretilen gri su MBR
paket arıtma sistemleri
Eşdeğer Nüfus
(kişi)

Kapasite
(m3/gün)

GRİ - 20

100

20

GRİ - 30

150

30

GRİ - 40

200

40

GRİ - 50

250

50

GRİ - 60

300

60

GRİ – 70

350

70

GRİ – 80

400

80

GRİ – 100

500

100

GRİ – 150

750

150

GRİ – 200

1000

200

GRİ – 300

1500

300

GRİ – 400

2000

400

Şekil 9. Paket MBR atıksu arıtma sistemleri
5. Gri Su Arıtımında MBR Sistemlerinin
Uygulanması
Konutlarda ve işyerlerindeki, banyo ve lavabo
suları gri su olarak adlandırılmaktadır. Dünya’da bir
çok toplu konut uygulamalarında ve iş yerlerinde,
bu gri sular toplanarak arıtılmakta ve tekrar
tuvaletlerde sifon suyu olarak kullanılmaktadırlar.
Bu şekilde su kullanımında önemli derecede
tasarruf sağlanmaktadır. Bu tarz suların geri
kazanılması için uygulanan yöntemlerden birisi
de MBR sistemleridir. Küçük ölçekli olduklarından
dolayı tek havuzda hem biyolojik arıtım hem
de membran filtrasyonu gerçekleştirilmektedir.
Çıkış suyu isteğe bağlı sulama suyu olarak
kullanılabilmektedir. Şekil 10’da gri su arıtımı için
kullanılan bir MBR sisteminin örneği verilmiştir.
Tablo 2’de, standart boyutlarda üretilen gri su MBR
paket arıtma sistemlerine ait kapasiteler verilmiştir.
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EVSEL VE ENDÜSTRİYEL
ATIKSULARIN ARITIMINDA
ANAEROBİK MEMBRAN
BİYOREAKTÖRLER
Dr. Recep Kaan Dereli, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Evren Erşahin,
Dr. Öğretim Üyesi Hale Özgün
1. Giriş
1.1. Anaerobik Membran Biyoreaktör (AnMBR)
Teknolojisinin Esasları
Anaerobik membran biyoreaktör (AnMBR)’ler,
anaerobik (havasız) biyolojik arıtma ve membran
(filtrasyon) proseslerinin bir arada kullanıldığı, her
iki prosesin de avantajlarını içeren bir teknolojidir.
Atıksu deşarj standartlarının sıkılaşması, su geri
kazanımına ve yeniden kullanımına olan ilginin
artması, enerji verimli atıksu arıtma teknolojilerinin
önem kazanması, membran maliyetlerinin
düşmesi ve üretim teknolojilerinin gelişmesi
nedeniyle, 2000’li yılların ortalarından itibaren
AnMBR prosesi üzerindeki araştırmalar önemli
ölçüde artış göstermiştir (Liao ve diğ., 2006; Dereli
ve diğ., 2012; Ersahin ve diğ., 2012; Ozgun ve diğ.,
2013).
AnMBR’lerde
kullanılan
filtrasyon
(membran) prosesi yavaş çoğalan anaerobik
mikroorganizmaların fiziksel olarak reaktör
içerisinde tutulmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla,
reaktör içerisinde yüksek aktif biyokütle

konsantrasyonu elde etmek için çökeltim prosesine
veya granülasyona ihtiyaç duyulmamaktadır.
Ayrıca, yüksek miktarda partiküler formda organik
madde konsantrasyonuna sahip atıksularda,
katı maddelerin hidrolizi ve biyolojik olarak
parçalanması için yeterli süre sağlanabilmektedir
(Dereli ve diğ., 2012; Ozgun ve diğ., 2013). AnMBR
prosesinde partiküler maddelerin membran ile
sudan ayrılması sayesinde çamur bekletme süresi
(SRT) ve hidrolik bekletme süresi (HRT) birbirinden
bağımsız olarak kontrol edilebilmektedir.
Bu nedenle; özellikle yüksek tuzluluk, yüksek
sıcaklık, yüksek katı madde konsantrasyonu ve
atıksuda biyolojik aktiviteyi veya granülasyonu
engelleyici toksik maddelerin bulunması gibi
ekstrem koşulların söz konusu olduğu durumlarda,
AnMBR teknolojisi evsel ve endüstriyel atıksuların
arıtımında tercih edilir bir teknoloji olmaktadır
(Dereli ve diğ., 2012, Ozgun ve diğ., 2013).
AnMBR’ler sadece atıksu arıtma amaçlı değil,
aynı zamanda tarımsal amaçlı kullanılabilecek
besi madde içeriği yüksek arıtılmış su elde
edilmesi amacıyla da kullanılmaktadır (Ozgun,
2015). Belirtilen avantajların yanında, AnMBR
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teknolojisinin en önemli dezavantajı membran
tıkanmasıdır. Tıkanmaya bağlı olarak oluşan yüksek
enerji gereksinimi, düşük akı ve yüksek yatırım
maliyeti bu teknolojinin diğer dezavantajları
arasında sıralanabilir. AnMBR prosesinin farklı
arıtma prosesleriyle avantaj ve dezavantajları
açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
Tablo 1’de verilmektedir (Lin ve diğ., 2013).
AnMBR teknolojisi birçok farkı endüstriyel ve evsel
atıksuyun arıtımı için kullanılabilmesine rağmen

(Dereli ve diğ., 2012, Ozgun ve diğ., 2013), özellikle
düşük miktarda partiküler organik madde içeren
atıksuların anaerobik arıtımında granüler çamur
yataklı reaktörler ilk yatırım ve işletme maliyeti
bakımından daha avantajlı durumdadır (Liao
ve diğ., 2006). Gelecekte de bu avantajın devam
etmesi beklenmektedir. Ancak, özellikle organik
madde ve/veya partiküler madde içeriği yüksek
olan atıksular için AnMBR’ler önemli bir arıtma
alternatifi teşkil etmektedir (Şekil 1).

Tablo 1. AnMBR prosesinin farklı arıtma prosesleriyle karşılaştırılması
Konvansiyonel
Aerobik Arıtma

Konvansiyonel Anaerobik
Arıtma

Aerobik
Membran
Biyoreaktör
(MBR)

AnMBR

Organik Madde Giderim Verimi

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Yüksek

Arıtılmış Çıkış Su Kalitesi

Yüksek

Orta-Zayıf

Çok Yüksek

Yüksek

Kriter

Orta

Yüksek

Yüksek-Orta

Yüksek

Çamur Üretimi

Organik Yükleme Hızı

Yüksek

Düşük

Yüksek-Orta

Düşük

Alan İhtiyacı

Yüksek

Yüksek-Orta

Düşük

Düşük

Düşük-Orta

Düşük

Çok Yüksek

Çok Yüksek

Yüksek

Düşük

Yüksek

Düşük

Alkalinite İhtiyacı

Düşük

Bazı endüstriyel atıksular için
yüksek

Düşük

Yüksek-Orta

Enerji İhtiyacı

Yüksek

Düşük

Yüksek

Düşük

Sıcaklığa Karşı Hassasiyet

Düşük

Düşük-Orta

Düşük

Düşük-Orta

2-4 Hafta

2-4 ay

< 1 hafta

< 2 hafta

Yok

Var

Yok

Var

Biyokütlenin Reaktörde Tutulması
Nutrient İhtiyacı

Devreye Alınma Süresi
Biyoenerji Geri Kazanımı

Şekil 1. AnMBR’lerin farklı karakterdeki atık(su)ların arıtımında kullanım potansiyeli (Liao ve diğ., 2006)
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1.2. AnMBR Tasarımında Temel Faktörler ve
Farklı Reaktör Kombinasyonları
AnMBR prosesinde genellikle mikrofiltrasyon
(MF) veya ultrafiltrasyon (UF) membranları
kullanılmaktadır. Bu membranlar; içi boşluklu
fiber, levha veya tübüler membran modülleri
olarak kullanılabilmektedir. Temizleme ve
membran değişiminin kolay olması nedeniyle
literatürde yapılmış AnMBR çalışmalarında
genellikle levha tipte membran modülleri
tercih edilmektedir. Membran ünitesi AnMBR
sisteminde harici veya biyoreaktör içerisinde
batık olarak yer alabilmektedir (Şekil 2 (a)-(b)).
Ayrıca, membran ünitesi biyoreaktör dışında
teşkil edilen bir hazne içerisinde batık olarak

23

da konumlandırılabilmektedir (Şekil 2 (c)).
Batık membran konfigürasyonunda membran
tıkanması reaktörde üretilen biyogazın difüzörler
ile membran modülünün tabanından kabarcıklar
halinde geri verilmesi ile kontrol edilir. Harici
konfigürasyonda ise reaktör sıvısı membran
üzerinden yüksek bir çapraz akış hızıyla
geçirilerek membran tıkanması önlenmeye
çalışılır. Batık memban konfigürasyonu ile daha
düşük enerji tüketimi sağlanabilmektedir. Harici
konfigürasyonda ise membran değişimi daha kolay
olup, daha yüksek akılar elde edilebilmektedir.
Ancak harici membran modülünde uygulanan
yüksek çapraz akış hızları nedeniyle mikrobiyal
aktivite olumsuz yönde etkilenebilmektedir (Lin
ve diğ., 2013).

(a)

(b)

(c)
Şekil 2. AnMBR Konfigürasyonları: (a) Harici, (b) Reaktör içerisinde batık, (c) Dış haznede batık (Liao ve
diğ., 2006; Dereli, 2015)
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AnMBR prosesi, membran ünitesinin farklı
tipteki anaerobik reaktörlere entegre edilmesiyle
de oluşturulabilmektedir. AnMBR prosesinde
kullanılabilecek anaerobik reaktör tiplerine örnek
olarak tam karışımlı reaktör (TKR), yukarı akışlı
anaerobik çamur yataklı reaktör (UASB), genleşmiş
granüler çamur yataklı (EGSB) ve akışkan yataklı
(FB) reaktörler verilebilir (Ho ve Sung, 2009; Kim
ve diğ., 2011; Ozgun ve diğ., 2013). Bugüne kadar
yapılan çalışmalarda, AnMBR prosesinde en yaygın
kullanılan reaktör tipi TKR olmuştur (Smith ve diğ.,
2012). Yüksek hızlı çamur yataklı reaktörlerde
biyokütlenin önemli bir miktarı biyoreaktör
içerisindeki çamur yatağında tutulduğundan,
membran ile temas eden partiküler madde
miktarı ve buna bağlı olarak membran tıkanması
azaltılabilmektedir (Ozgun, 2015).
AnMBR proseslerinin tasarımında dikkat edilmesi
gereken en önemli faktör atıksu karakterizasyonu
ve miktarıdır. AnMBR prosesinde kullanılan
membranlar polimerik, metalik ve inorganik
(seramik)
malzemelerden
yapılabilmektedir.
Seçilen membran malzemesinin atıksuyun
özelliklerine (sıcaklık, pH v.b.) uygun olması
gerekir. İnorganik membranlar atıksudaki korozif
maddelerden ve yüksek sıcaklıklardan polimerik
membranlara göre daha az etkilenmektedir. Ancak
polimerik membranlar, inorganik membranlara
göre daha ucuz olduklarından genellikle daha
yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Diğer önemli
bir belirleyici parametre ise tasarım ve işletme
akısıdır. Akı parametresi, membran yüzey alanını
doğrudan belirlediği için ilk yatırım maliyetinde
de belirleyici olmaktadır. Tasarım için arıtma
hedeflerinin iyi belirlenmesi gerekmektedir.
Örneğin; alıcı ortama deşarj edilecek arıttılmış su
ile yeniden kullanım amacıyla üretilen arıtılmış
suyun kalitesi ve bu kaliteye ulaşmak için seçilecek
proseslerin konfigürasyonu önemli derecede
farklılık gösterebilir.
Tıkanma, AnMBR proseslerinin işletiminde
karşılaşılan en önemli problemdir (Ersahin,
2015). Membran gözeneklerinin atıksu içerisinde
bulunan kirletici maddelerin birikimi ile dolması
ve/veya membran yüzeyinde organik ve/veya
inorganik maddelerin birikmesi sonucunda kek
tabakası oluşması membranın tıkanmasına neden
olmaktadır. Kek tabakası oluşumu AnMBR’lerde
membran performansını olumsuz etkileyen en
önemli mekanizmadır (Jeison ve van Lier, 2007a;
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Torres ve diğ., 2011). Tıkanma sonucunda membran
akısı düşmekte veya işletme basıncı artmaktadır.
Bu nedenle, membran temizleme sıklığı işletme
stratejisi açısından kritik hale gelmektedir.
Membran temizleme sıklığı; kullanılan kimyasallar
ve enerji açısından işletme maliyetini etkileyen
önemli bir faktördür. Bu bakımdan, membran
tıkanmasını engellemek için uygulanacak olan
yöntem tasarımda belirleyici olamaktadır. AnMBR
tasarımında dikkate alınması gereken en önemli
işletme ve mühendislik parametreleri SRT, HRT,
organik yükleme hızı (OLR), besi-mikroorganizma
oranı (F/M), sıcaklık, pH, akı ve kirlenme kontrol
mekanizması olarak sıralanabilir.
2. Uygulama Alanları
2.1.
Evsel
Atıksu
Uygulamaları

Arıtımında

AnMBR

Evsel atıksu arıtımında ana akımda anaerobik
proseslerin kullanılması durumunda atıksudaki
biyolojik ayrışabilir KOİ’nin tamamına yakını
metana dönüşmekte, havalandırma ihtiyacı
ortadan kalkmakta ve daha az miktarda atık çamur
oluşmaktadır (Öztürk, 2007). Ancak evsel atıksuların
anaerobik arıtımında karşılaşılan en büyük zorluk,
oldukça yüksek debide oluşan evsel atıksuyun
genellikle mezofilik (35 oC) veya termofilik (55
o
C) koşullarda işletilen anaerobik reaktörlerin
işletme sıcaklıklarına kadar ısıtılmasıdır. Yüksek
hacimlerde oluşan evsel atıksuların ısıtılması;
evsel atıksuların düşük organik içeriğe sahip
olduğu dikkate alındığında enerji açısından fizibil
olmamaktadır. Bu nedenle; sıcak iklime sahip olan
bölgeler dışında anaerobik prosesler evsel atıksu
arıtımı için genellikle tercih edilmemektedir.
Yüksek hacimde oluşan evsel atıksuyun düşük
yatırım maliyeti ile az alan kaplayacak şekilde
arıtılabilmesi için arıtmanın düşük HRT’lerde
gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca anaerobik
mikroorganizmaların düşük çoğalma hızları,
sistemin yüksek SRT’de işletilmesini gerekli
kılmaktadır. AnMBR sisteminde, aktif biyokütle
ve partiküler organik maddenin membran ile
biyoreaktörde tutulması sayesinde,
düşük
sıcaklıklarda dahi yüksek SRT’de işletme yapılarak
iyi bir arıtma verimi ve yüksek kalitede çıkış suyu
elde edilebilmektedir (Ozgun ve diğ., 2013; Ozgun,
2015). Bu nedenle; AnMBR teknolojisi kullanılarak
evsel atıksulardan yüksek besi maddesi ve düşük
patojen içeriği olan ve katı madde içermeyen
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arıtılmış su elde edilmesi günümüzde yoğun
olarak araştırılmaktadır.
Evsel atıksu arıtımında AnMBR kullanımı ile ilgili
mevcut araştırma konuları enerji geri kazanımı,
membran tıkanması ve kontrolü, maliyet ve
çözünmüş metan geri kazanımı üzerinde
yoğunlaşmıştır. Çalışmalarda TKR, UASB reaktör
ve EGSB reaktör gibi anaerobik reaktörlerin farklı
modül konfigürasyonu (batık, harici) ve membran
konfigürasyonu (levha, tübüler, içi boşluklu fiber)
ile birlikte kullanılmıştır (Dereli ve diğ., 2018).
Genellikle polimerik malzemelerden (PVDF, PES,
PTFE) yapılmış MF ve UF membranları tercih
edilmektedir. Evsel atıksu karakterinde sentetik
ve gerçek atıksular ile yapılan çalışmalarda düşük
HRT lerde (1-24 sa) bile genellikle %90 üzerinde
KOİ giderimi elde edilmiştir. Yapılan laboratuvar
ve pilot ölçekli çalışmalarda 5-7 L/m2.sa aralığında
membran akıları elde edilmiş olup, TMP değerleri
80 kPa’ın altında olmaktadır.
2.2. Endüstriyel Atıksu Arıtımında AnMBR
Uygulamaları
AnMBR’ler özellikle granülasyonun sağlanamadığı
koşullar ve atıksu türlerinin (yüksek sıcaklık,
tuzluluk, inhibitör, yağ-gres ve partiküler madde)
arıtımı için oldukça uygundur. Son yıllarda, farklı
endüstriyel (bira, nişasta, kağıt, biyoetanol,
ilaç, palmiye yağı üretimi) atıksuların AnMBR
teknolojisi ile arıtılabilirliği konusunda birçok
laboratuvar ölçekli çalışma yapılmıştır (Dereli ve
diğ., 2018). İşletme koşulları uygun olarak seçilen
AnMBR sistemleri ile birçok atıksuda %90’ın
üzerinde KOİ giderim verimi elde edilmektedir.
Laboratuvar ölçekli AnMBR sistemlerinde
genellikle OLR’nin 8-10 kg KOİ/m3.gün aralığında,
akının ise 5-10 L/m2.sa aralığında olduğu
görülmektedir. Çalışmaların büyük bir kısmında
reaktör içerisine batık olarak konumlandırılmış
levha tipte membran modülleri kullanılmıştır. Bu
tip modüllerde membran tıkanmasını engellemek
için en sık kullanılan yöntem, üretilen biyogazın
membran modülünün alt kısmından difüzörler
ile sisteme geri devrettirilmesidir. Yapılan
çalışmalarda 0,2-20 L/dk aralığında çok farklı gaz
geri devir hızlarının kullanıldığı görülmektedir
(Dereli ve diğ., 2018).
Laboratuvar ölçekli çalışmalara benzer şekilde
pilot ölçekli çalışmalarda da en çok kullanılan
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konfigürasyon türü ince boşluklu ve levha
tipte membranların kullanıldığı batık AnMBR
sistemleridir. Bu sistemler genellikle 2-6 kg KOİ/
m3.gün aralığındaki OLR’lerde ve 1-8 L/m2.sa
akılar ile işletilmiştir. Akı ve OLR paramterlerinin
değerleri laboratuvar ölçekli çalışmalarda elde
edilen verilerle karşılaştırıldığında, pilot ölçekli
çalışmalarda bir miktar daha düşük kalmaktadır.
Bu durum AnMBR gibi oldukça karmaşık bir
sistemin laboratuvar ölçeğinde daha kontrollü
şartlar altında işletilebilmesi ve ölçek büyüdükçe
işletme de karşılaşılan zorluklar nedeniyle ortaya
çıkmaktadır. Ancak, pilot ölçekli çalışmaların sayısı
arttıkça, edinilecek deneyim ve bilgi birikimi
sayesinde optimum işletme şartları belirlenmesı
beklenmektedir. Laboratuvar ölçekli çalışmalardan
elde edilen verilerin pilot ölçekli çalışmalar ile
desteklenmesi ve doğrulanması, tam ölçekli
sistemlerin tasarım kriterlerinin belirlenmesinde
de oldukça önem taşımaktadır.
Tam ölçekli AnMBR uygulamaları henüz çok
yaygınlaşmamıştır. Bunun en önemli nedenleri;
membran tıkanması, AnMBR’nin yeni bir teknoloji
olması, membran sistemlerinin konvansiyonel
arıtma teknolojilerine göre daha karmaşık
olması ve MBR’lere kıyasla AnMBR’lerde daha
düşük akıların elde edilmesidir. Ancak yine de
bazı firmalar patentli AnMBR sistemlerini farklı
endüstriyel atıksuların arıtımında tam ölçekli
olarak kullanmaktadır. Japonya’da 2006-2008
yılları arasında Kubota firması tarafından farklı
türde endüstriyel atıksuları (içki üretimi, patates
işleme, yiyecek üretimi, çöp biyogazlaştırma tesisi)
arıtan beş tam ölçekli AnMBR sistemi kurulmuştur.
Bu tesislerde 10-15 kg KOİ/m3.gün arasındaki
OLR’lerde %98’in üzerinde KOİ ve AKM giderim
verimleri elde edilmiştir (Kanai ve diğ., 2010). ADI
Systems firması (Kanada), Kubota membranlarını
kullanarak ABD’de birçok endüstri (salata ve
barbekü sosu üretimi, mısır gevreği üretimi ve
şekerleme üretimi) için batık konfigürasyonlu
AnMBR sistemi kurmuştur (Christian ve diğ., 2010).
Veolia Water Technologies firmasının (Fransa) alt
firmalarından olan Biothane Systems (Hollanda)
özellikle ABD, İngiltere, Hollanda ve Polonya’da
tübüler membranların kullanıldığı çapraz
akışlı AnMBR sistemleri kurmuştur (Bouman
ve Heffernan, 2016). Bu tesislerde kullanılan
membranlar Pentair firmasının ürettiği 8 cm çaplı
tübüler UF membranlarıdır. MEMTHANE® olarak
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patentlenen çapraz akışlı AnMBR sistemi bugüne
kadar süt, çikolata, biyoetanol ve yiyecek üretimi
endüstrilerinden oluşan atıksuların arıtımında
etkin bir şekilde kullanılmıştır (Bouman ve
Heffernan, 2016).

Akı değerinin 10 L/m2.sa değerinden 30 L/
m2.sa değerine çıkarılması halinde, membran
maliyetinin toplam ilk yatırım maliyeti içerisindeki
payı %72,3’ten %46,4’e düşmektedir.

3. Fizibilite
Membran maliyeti, tıkanma kontrolü amacıyla
membran yüzeyinin biyogaz ile sıyrılması
için harcanan enerji maliyeti (özellikle batık
AnMBR’lerde) ve gerekli çapraz akış hızının
sağlanması için gerekli enerji maliyeti (özellikle
harici AnMBR’lerde) AnMBR’lerde en önemli
maliyet bileşenleridir (Jeison ve van Lier, 2008;
Ersahin ve diğ., 2016). Maliyetler uygulanan
akıya ve membran fiyatlarına oldukça bağlıdır.
Membran malzeme maliyeti enerji maliyetine
göre ekonomik açıdan daha önemli bir faktördür
(Jeison ve van Lier, 2007b). Biyogaz sıyırması
ve çapraz akış için gerekli enerji maliyetlerini
etkileyen en önemli faktörler ise sırasıyla biyogaz
sıyırma hızı ve çapraz akış hızıdır. Bu faktörlerdeki
değişime ve atıksu KOİ konsantrasyonuna bağlı
olarak batık AnMBR’lerde enerji ihtiyacı 0,033,57 kW-sa/m3 arasında değişmektedir. Harici
AnMBR’lerde ise enerji ihtiyacı 0,23-16,52 kW-sa/
m3 arasında değişmektedir. Geri kazanılan biyogaz
enerjisi (ısıya dönüştürülen enerjisi) ise atıksu
kuvvetine göre (0,24-10 g KOİ/L) 0,62-34,8 kW-sa/
m3 arasında değişmektedir (Martin ve diğ., 2011).
Evsel atıksu arıtımı için, tam ölçekli batık bir
AnMBR sistemi için tesis kapasitesine bağlı olarak
ilk yatırım maliyetinin değişimi Şekil 3’te verilmiştir
(Lin ve diğ., 2011). Şekil 3 incelendiğinde, ilk yatırım
maliyetinin arıtma tesisi kapasitesinin artmasıyla
azaldığı ve 800 $/m3.gün seviyesinde sabit kaldığı
görülmektedir. Bu değer, tam ölçekli aerobik
MBR’ler için verilen değerler ile karşılaştırılabilir
seviyededir (Cote ve diğ., 2004). 20.000 m3/gün
kapasiteye ve 10 L/m2.sa akıya sahip tam ölçekli
batık bir AnMBR için ilk yatırım maliyetinin dağılımı
(arazi maliyeti hesaplamaya dahil edilmemiştir)
Şekil 4(a)’da verilmiştir (Lin ve diğ., 2011). Şekil
4(a) incelendiğinde, en yüksek maliyet bileşenini
membranların oluşturduğu, membran maliyetini
takiben ise reaktör maliyeti ile biyogaz blower ve
difüzör maliyetinin geldiği görülmektedir.
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Şekil 3. Tam ölçekli batık AnMBR için ilk yatırım
maliyetinin tesis kapasitesine bağlı olarak değişimi
(net bugünkü değer) (Lin ve diğ., 2011).

AnMBR’de işletme maliyetleri başlıca biyogaz
sıyırma enerjisi, pompalama, çamur uzaklaştırma ve
kimyasal madde sarfiyatından kaynaklanmaktadır.
20.000 m3/gün kapasiteye sahip, evsel atıksu arıtan
tam ölçekli batık bir AnMBR için toplam işletme
maliyeti 235.000 $/yıl olarak verilmiştir (Lin ve
diğ., 2011). Söz konusu toplam işletme maliyetinin
dağılımı Şekil 4(b)’de verilmiştir. Benzer kapasitede
tam ölçekli batık bir aerobik MBR için toplam
işletme maliyeti 822.741 $/yıl olup, AnMBR’ye göre
üç kattan daha fazla maliyete sahiptir (Verrecht ve
diğ., 2010; Lin ve diğ., 2011). AnMBR teknolojisinin
getirdiği en önemli avantajlardan biri de biyogaz
üretimi yoluyla net enerji üretimidir. Şekil 4’te
maliyet detayları verilen tam ölçekli AnMBR
tesisi için yıllık enerji geri kazanımının parasal
değeri 341.640 $/yıl olarak hesaplanmıştır (Lin
ve diğ., 2011). Bu değer aynı tesisin yıllık işletme
maliyetinin yaklaşık 1,5 kat fazlasıdır. Bu sonuçlar,
söz konusu tam ölçekli batık AnMBR tesisinin,
maliyet açısından pozitif veya en kötü şartlarda
nötr seviyede işletilebileceğini göstermektedir.
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(b)

Şekil 4. Tam ölçekli batık AnMBR için ilk yatırım (a) ve işletme (b) maliyetlerinin dağılımı (Lin ve diğ.,
2011).

4. Genel Değerlendirme
Membran
teknolojilerinin
atıksu
arıtma
proseslerinde kullanılmaya başlanması birçok
avantaj sağlamıştır. Genel olarak sonuçlar
değerlendirildiğinde;
AnMBR
teknolojisinin
gerekli tasarım ve işletme şartları sağlandığında
evsel atıksu arıtımı için oldukça uygun bir teknoloji
olduğu görülmektedir. AnMBR teknolojisi ile
aerobik arıtma proseslerine benzer kalitede çıkış
suyu elde edilmekle beraber, enerji geri kazanımı
ve düşük çamur oluşumu gibi ilave avantajlar
da sağlanmaktadır. Ayrıca anaerobik arıtma ile
atıksudaki azot ve fosfor gibi nütrientler büyük
oranda giderilmediğinden elde edilen su tarımsal
sulama amacıyla kullanılabilmektedir. Ancak bu
sistemin tam ölçekli uygulamalarının yapılabilmesi
için tıkanma ve süzüntüde çözünmüş metan kaybı
gibi dezavantajları önleyecek ilave çalışmaların
yapılması gerekmektedir. Gelecek çalışmalar
membran tıkanmasını azaltıp akı artışını sağlamaya
yönelik olarak; tıkanma azaltımı mekanizmaları,
kirlilik kontrol stratejileri ve enerji geri kazanımını
arttırma konuları üzerine yoğunlaştığında ve
bu konularda ilerlemeler sağlandığında AnMBR
teknolojisi evsel atıksu arıtımı için tam ölçekli
olarak da uygulanabilir hale gelecektir.
AnMBR’ler granül oluşumunun sağlanamadığı
endüstriyel atıksuların arıtımında biyogaz üretimi
ve partiküler madde içeriği çok düşük, yüksek
kalitede arıtılmış su geri kazanımı sağlayabilen
yenilikçi bir prosestir. Gelecekte endüstrilerde su
geri kazanımı ve yeniden kullanım uygulamalarının
artacağı düşünüldüğünden, endüstrilerde oluşan
atıksuların
karakterizasyonlarının
değişmesi
ve arıtımlarının güçleşmesi beklenmektedir.
Bu bakımdan AnMBR gibi yenilikçi arıtma

teknolojilerine olan ihtiyaç artacaktır. AnMBR’lerin
düşük yüklü anaerobik çamur çürütücüler
ile yüksek yüklü granüler çamur yataklı
sistemler arasındaki teknik boşluğu doldurması
beklenmektedir. AnMBR’lerin yakın gelecekte
pilot ve tam ölçekli uygulamaları arttıkça dünya
atıksu arıtma pazarında önemli bir paya sahip
olması beklenmektedir.
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ATIKSU ARITIMINDA DİNAMİK
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1. Giriş
Polimerik ve inorganik membranlar su ve atıksu
arıtımında özellikle tuz ve partiküler maddelerin
sudan ayrılması amacı ile uzun süredir başarılı
bir şekilde kullanılmaktadır. Global ölçekte
membran piyasasının her yıl %10,3 büyüyerek
2021 yılında 11,95 milyar dolarlık bir hacme
ulaşması beklenmektedir (Marketsandmarkets,
2017). Dayanıklılık, seçicilik ve yüksek performans
gibi özellikleri ile birçok uygulamada öne çıkan
membranların fiyatları düşmesine rağmen,
kurulu oldukları tesislerde membran prosesleri
hala ilk yatırım ve işletme (membran yenileme,
enerji) maliyetlerinin oldukça önemli bir kısmını
oluşturmaktadır (Sutherland, 2005). Ayrıca
membran tıkanması, düşük akı ve tıkanma

kontrolü için harcanan enerji ve maliyet gibi
hususlar membran proseslerin uygulamalarında
karşılaşılan en önemli sorunlardır.
Dinamik membran (DM) teknolojisi bu sorunların
çözümünde alternatif bir yöntem olarak son
yıllarda ön plana çıkmaktadır (Ersahin, 2015). İkincil
membran tabakası olarak da tanımlanabilecek
DM; boşluklu yapıdaki destek malzemesinin
(örneğin; kumaş filtre, elek, vb. (konvansiyonel
membranlar hariç)) üzerinde, filtre edilen sıvının
içerisinde bulunan katı madde ve partiküllerin
birikmesi ile oluşan tabakadır. Konvansiyonel
membranların tıkanmasında önemli bir rol
oynayan kolloidler ve partiküler maddeler, destek
malzemesi üzerinde birikerek ikincil bir filtre (DM)
tabakası oluşturmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. DM oluşumu (Ersahin, 2015)
www.memtek.org
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DM tabakasının en iyi örneklerinden biri atıksu
arıtımında gerçek membranlar üzerinde oluşan
kek (çamur) tabakasıdır. Kek (DM) tabakasının
gözenek çapı zamanla destek tabakasının
gözenek çapından çok daha küçük bir hale
gelmekte ve konvansiyonel membranların
gözenek boyutlarına ulaşmaktadır. Bu durum;
konvansiyonel membranlar ile elde edilen süzüntü
suyu kalitesinin, membrandan çok daha ucuz ve
basit destek malzemelerinin kullanılması ile elde
edilebilmesine imkan sağlamaktadır. DM tabakası
su ve gaz (hava, biyogaz, vb.) kullanılarak, geri
yıkama yapılarak veya basit bir fırçalama işlemi
ile istendiğinde temizlenebilmekte ve destek
tabakası üzerinde yeniden oluşturulabilmektedir.
Temizleme sonrasında tekrar DM oluşumu ise kısa
süre içerisinde gerçekleşebilmektedir (Ersahin ve
diğ., 2012).
2. Dinamik Membran Teknolojisinin Tarihsel
Gelişimi
DM teknolojisinin fiziksel sistemlerde uygulanması
ile ilgili araştırmalar 1960’lı yıllardan bu yana
sürdürülmektedir. DM’ler ile ilgili yapılan ilk
araştırmalar konvansiyonel membran kullanılarak
yapılmış olup, ilerleyen yıllarda konvansiyonel
membranlar yerine daha ucuz ve basit destek
malzemeleri (kumaş, elek vb.) kullanılmıştır. Bu
konudaki ilk araştırma Marcinkowsky ve diğ.
(1966) tarafından yapılmış olup, çalışmada çinko
oksiklorür (ZnOCl2)’den oluşan bir DM tabakası
ile ters osmoz (RO) prosesinin tuz giderim verimi
incelenmiştir. Hiperfiltrasyon olarak adlandırılan
bu proses ile özellikle tuz giderimi ve tekstil
atıksularında boyar madde geri kazanımı amacıyla
laboratuvar ve pilot ölçekli çalışmalar yapılmış ve
başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
DM’lerin ultrafiltrasyon (UF) amaçlı kullanımı
ile ilgili çalışmalar 1980’lerde başlamış ve bu
dönemde yapılan çalışmalar özellikle endüstriyel
atıksulardan su, boyar madde ve protein geri
kazanım verimine odaklanmıştır (Turkson ve
diğ., 1984). Örneğin, gıda endüstrisinde şeker
kamışı suyunun konsantre edilmesi amacıyla
dinamik UF teknolojisini kullanmış ve başarılı
sonuçlar elde etmiştir (Kishihara ve diğ., 1989).
Benzer bir çalışmada, ananas suyunu konsantre
etmek amacıyla dinamik UF ve konvansiyonel
UF membranlarını karşılaştırılmış ve dinamik UF
membranının konvansiyonel UF membranına
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benzer performans gösterdiği tespit edilmiştir
(Jiraratananon ve diğ., 1997).
DM’ler mikrofiltrasyon (MF) amacı ile de kullanılmış
olup, bu konudaki çalışmalar 1990’lardan itibaren
başlamıştır. Özellikle evsel atıksuların dinamik
MF membranları ile arıtımında oldukça başarılı
sonuçlar elde edilmiştir (Al-Malack ve Anderson,
1996). Ayrıca su/yağ karışımlarının ayrılması için
de dinamik MF membranlarından yararlanılmıştır
(Pan ve diğ., 2012).
DM teknolojisi aerobik ve anaerobik şartlarda
işletilen membran biyoreaktörlerde (MBR)
de kullanılabilmektedir. Anaerobik dinamik
membran biyoreaktörler (AnDMBR) ile ilgili ilk
çalışma Pillay ve diğ. (1994) tarafından yapılmıştır.
Konvansiyonel MBR’lerde membran tıkanmasının
en önemli sebeplerinden biri olan kek tabakası
oluşumunu filtrasyon açısından bir avantaja
çeviren DM teknolojisi aerobik dinamik membran
biyoreaktör (DMBR) ve AnDMBR uygulamaları ile
özellikle son 10 yılda önemli seviyede ilgi çekmiş
olup, konu ile ilgili birçok çalışma yapılmış ve
günümüzde halen yapılmaya devam etmektedir
(Ersahin ve diğ., 2014).
3. Dinamik Membran Türleri
DM’ler, dinamik tabakanın (membranın) oluşum
mekanizmasına ve destek tabakasının özelliklerine
göre iki sınıfta değerlendirilmektedir (Şekil 2)
(Ersahin ve diğ., 2012). DM tabakası oluşumuna
göre, kendiliğinden oluşan ve ön kaplamalı
DM’ler olarak ikiye ayrılmaktadır. Kendiliğinden
oluşan DM’lerde, membranı oluşturan madde aynı
zamanda filtre edilen akışkandan ayrılması istenen
maddedir. DM tabakası, filtre edilen çözeltinin
içerisindeki kolloidal ve partiküler maddelerin
zaman içerisinde gözenekli yapıdaki destek
malzemesi üzerinde birikimi ile oluşmaktadır. Ön
kaplamalı DM’lerde ise membran tabakası, filtre
edilen akışkan içerisine harici olarak eklenen
bir madde tarafından oluşturulmaktadır. Ön
kaplamalı DM’ler gözenekli yapıdaki destek
malzemesinin özel olarak hazırlanmış bir veya
birden çok kolloidal malzeme ile kaplanması
ile elde edilebilebilmektedir. Bu kapsamda; ön
kaplamalı DM’ler tekil katkılı veya kompozit
olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Kompozit DM’lerin
oluşturulmasında iki aşamalı bir kaplama işlemi
gerçekleştirilirken, ikinci aşamada genellikle

31

MEM-TEK BÜLTENİ HAZİRAN 2018

ilave edilen polimer yardımıyla DM’nin tutma
kapasitesinin yüksek seviyeye çıkarılması sağlanır.
Kendiliğinden oluşan ve ön kaplamalı DM’lerin
yağ-su emülsiyon arıtımı performanslarının
birbiriyle karşılaştırıldığı bir çalışmada, ön
kaplamalı Fe2O3 DM’nin, membran tıkanma hızını
azaltmak açısından kendiliğinden oluşan DM’ye
göre daha iyi performans sağladığı belirlenmiştir
(Lu ve diğ., 2016).

(a)

(b)

(c)
(d)
Şekil 3. Destek tabakası olarak kullanılabilecek
malzemeler a) elek, b) tekli filament dokunmuş
kumaş, c) çoklu filament dokunmuş kumaş, d)
dokunmamış kumaş
4. Dinamik Membran Tabakası Oluşumu için
Kullanılan Malzemeler
Şekil 2. DM’lerin sınıflandırılması

DM oluşumu amacıyla kullanılan destek tabakaları
başlıca; elek, dokunmuş kumaş ve dokunmamış
kumaş olmak üzere üç gruba ayrılır (Şekil 3)
(Ersahin ve diğ., 2012). Elek tipi destek yapıları
genellikle metal veya organik polimer yapılı
tellerin birbirleri üzerine ağ şeklinde örülmesi
veya kaynatılması ile oluşturulmaktadır. Dokuma
tipi destek malzemeleri tekli filament iplikler veya
çoklu filament iplikler ile dokunabilmektedir. Tekli
filament iplikler ile dokunan kumaşların yüzeyi
oldukça pürüzsüzdür. Çoklu filament iplikler
ise birden çok ipliğin birbiri üzerine bükülmesi
ile oluşturulan sicimsi yapılar olup, bu sicimler
ile dokuma işlemi gerçekleştirilir (Ersahin ve
diğ., 2013). Dokunmamış kumaşlar, bir araya
getirilen liflerin kimyasal ve/veya ısıl yöntemlerle
sabitleştirilmesiyle, iç içe geçirilip birbiri ile
bağlanmasıyla elde edilen tekstil ürünleridir. Bu tür
malzemeler çok ince yapıda olduğu halde, zaman
içerisinde lif matrisi içerisine giren kolloidler ve
partiküler malzemenin gözenekli yapısı içerisinde
kalmakta ve tıkanmaya sebep olmaktadır.

DMBR ve AnDMBR’lerde genellikle çamur floklarının
kek tabakası oluşturması yoluyla kendiliğinden
meydana gelen DM’ler kullanılmaktadır. Ancak,
ön kaplamalı DM’ler de MBR uygulamalarında
kullanılabilmektedir.
Biyolojik
sistemlerde
kaplama malzemesi olarak kullanılan diğer
malzemeler; toz aktif karbon, kaolin, diatomit ve
poli-tetrafloroetilendir. Konsantre atıksu arıtımı
yapan bir AnDMBR prosesinde tekli filament
yapısına sahip polipropilen filtre üzerinde oluşmuş
DM tabakası Şekil 4’te görülmektedir (Ersahin,
2015).
Fiziksel DM uygulamalarında ise genellikle ön
kaplamalı DM’ler tercih edilmekte olup, en sık
kullanılan kaplama malzemeleri kolloidal formdaki
metal oksitler ve organik polimerlerdir. Bugüne
kadar; zirkonyum (IV) oksit, 2-polivinilpiridin (2PVP), polivinilamin hidroklorür (PVA), zirkonyum
(IV) oksit-poli akrilik asit (PAA), metilselüloz,
alüminyum (III)-PAA; mangan (IV) dioksit (MnO2),
kaolin, diatomit, magnezyum hidroksit (Mg(OH)2),
polietilenoglikol, polivinil alkol, toz aktif karbon,
çift tabakalı kaolin/MnO2, titanyum dioksit
(TiO2), nano kalsiyum karbonat (CaCO3), grafit
oksit, grafen oksit, demir (III) oksit (Fe2O3) gibi
malzemeler ile birçok ön kaplamalı DM çalışması
yapılmıştır (Erşahin ve diğ., 2018).
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malzemeler yerine daha düşük maliyetli kumaş
malzemelerin kullanımı ağırlık kazanmıştır
(Erşahin ve diğ., 2018).
6. Uygulama Alanları

Şekil 4. Destek tabakası üzerinde oluşan DM
tabakası (Ersahin, 2015)
5. Destek Malzemeleri
DM
oluşturulmasında
farklı
malzemeler
kullanılmakla birlikte, üzerinde DM’yi oluşturmak
amacıyla
farklı
destek
malzemeleri
de
kullanılmaktadır. DM teknolojisinde kullanılan
destek malzemesinin seçimi, arıtma ve membran
performansı bakımından en az DM oluşumu
için kullanılan malzeme kadar önemlidir. Destek
malzemesi, filtre edilen çözeltideki kolloidal ve
partiküler maddelerin DM oluşturabileceği uygun
gözenek çapına ve yapısına sahip olmalıdır. Destek
tabakası, membran modülü oluşturmaya uygun
yapıda olmalı ve fizikokimyasal etkilere karşı
dayanıklı olmalıdır. Uzun dönemli işletmelerde
karşılaşılabilecek tıkanma problemlerine karşı
kolay temizlenebilir olmalıdır. Ayrıca ucuz ve kolay
temin edilebilir olmalıdır. Bu kapsamda destek
tabakası olarak organik ve inorganik malzemeler
kullanılabilmektedir.
DMBR ve AnDMBR uygulamalarında; metal
elekler, polimerik (naylon, dakron) elekler, tekli
filament dokunmuş kumaş, çoklu filament
dokunmuş kumaş, dokunmamış kumaş ve seramik
membranlar gibi birçok malzeme destek tabakası
olarak kullanılmıştır (Ersahin ve diğ., 2012; Salerno
ve diğ., 2017).
Fiziksel DM uygulamalarında ise; seramik
membran, gözenekli karbon tüp, çoklu filament
polyester dokunmuş kumaş, dokunmamış
kumaş, paslanmaz çelik tüp, ön kaplamalı MF
membranları, ön kaplamalı UF membranları ve
ön kaplamalı RO membranları destek tabakası
olarak başarıyla kullanılmıştır. Paslanmaz çelik ve
seramik malzemeler fiziksel DM uygulamalarının
ilk zamanlarında yoğun olarak kullanılmakla
birlikte, yüksek maliyetli olmaları sebebiyle sonraki
yıllarda çok fazla kullanım alanı bulamamıştır. Bu
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DM teknolojisi fiziksel ve biyolojik sistemlerde
uygulanabilmektedir. Son yıllarda, özellikle
aerobik ve anaerobik arıtım proseslerinde DM
teknolojisinin uygulanması üzerine birçok
araştırma yapılmış olup, farklı uygulamalar
kapsamında arıtma ve filtrasyon performansları,
sistem özellikleri ve işletme koşulları ortaya
konmuştur (Ersahin ve diğ., 2018).
6.1. Fiziksel Sistemlerde Dinamik Membran
Uygulamaları
DM teknolojisi fiziksel filtrasyon amacıyla başarıyla
uygulanabilmektedir. DM’ler; DM’yi oluşturan
maddelere ve oluşum koşullarına bağlı olarak RO,
nanofiltrasyon (NF), UF veya MF membranlarına
eşdeğer performansa sahip olabilirler. DM’nin
özellikleri birçok farklı parametreye bağlı olarak
değişebilmektedir. DM performansını etkileyen en
önemli faktörler arasında DM oluşturan maddenin
konsantrasyonu ve polimerizasyon derecesi, DM
hazırlama çözeltisinin iyonik gücü ve pH’ı, DM
oluşumu sırasında uygulanan basınç ve DM’yi
oluşturan maddenin sirkülasyon hızı sayılabilir (Ip,
2005).
Fiziksel DM uygulamaları en yaygın olarak RO
ve UF membranları için denenmiş olsa da,
son yıllarda MF uygulamalarında da bir artış
gözlenmektedir. Desalinasyon amaçlı kullanım,
fiziksel DM uygulamalarının ilk ortaya çıkışında ve
gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.
Desalinasyonun yanı sıra, fiziksel DM teknolojisi
yağlı atıksuların arıtımı amaçlı da kullanılmıştır.
Tekstil atıksularının arıtımında DM teknolojisi ile
%95’in üzerinde yüksek boya giderim verimleri
elde edilmiştir. Protein giderimi ve evsel atıksu
arıtımı amacıyla da UF membranların kullanıldığı
DM uygulamaları mevcuttur (Na ve diğ., 2000;
Ersahin ve diğ., 2012). Evsel atıksu arıtımında
MF’nin destek malzemesi olarak kullanıldığı fiziksel
DM prosesi ile 90 L/m2.sa.bar değerine kadar
kararlı hal permeabilite değeri ve %99 bulanıklık
giderimi elde edilmiştir (Al-Malack ve Anderson,
1997). TiO2/PVA kaplanmış polyester filtreden
elde edilen DM’nin atıksu arıtımı yapan MBR
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içinde kullanılmasıyla, ticari poliviniliden florür
(PVDF) membranlar ile benzer arıtılmış su kalitesi
elde etmek mümkündür. Fiziksel DM ile PVDF
membranlara göre 4 kat daha uzun filtrasyon süresi
elde edilebilmektedir (Liu ve diğ., 2012). Meşrubat
endüstrisinde meyve sularının seyreltilmesi
veya konsantre hale getirilmesinde dinamik UF
membranları kullanılabilmektedir. Meyve suyu
işlemede, seramik destek malzemesi kullanılarak
oluşturulan DM ile %87’ye varan makromolekül ve
%6 civarında şeker giderimi sağlanabilmektedir
(Jiraratananon ve diğ., 1997). Yağ içeren suların
arıtımında TiO2 DM kullanılması durumunda %98
oranında yağ giderimi sağlanabilmektedir (Pan ve
diğ., 2012).
6.2. Biyolojik Sistemlerde Dinamik Membran
Uygulamaları
6.2.1. Aerobik Dinamik Membran Biyoreaktörler
DMBR; atıksu arıtımında aerobik biyolojik arıtma
proseslerinin DM teknolojisi ile birleştirilmesiyle
meydana gelmiştir. Bu reaktörlerde membran
yerine kullanılan daha basit ve ucuz bir destek
malzemesinin üzerinde biriken mikrobiyal
floklar bir kek tabakası oluşturarak oldukça
yüksek kalitede süzüntü suyu elde edilmesini
sağlamaktadır.
Birçok
çalışmada
dinamik
MBR’lerde, gerçek membranlar ile teşkil edilmiş
MBR’lere benzer şekilde yüksek organik madde
ve askıda katı madde giderimi elde edilmiştir.
DM modülü biyoreaktöre entegre edildiğinde,
çamur flokları ve mikrobiyal hücrelerden oluşan
partiküller; naylon elek, kumaş veya paslanmaz
çelik gibi farklı destek tabakaları üzerinde birikerek
kek tabakasını oluşturmaktadır. Kek tabakası
kalınlaşarak yüksek filtrasyon dirençlerine neden
olduğunda ise DM kolaylıkla temizlenmekte ve
temizleme işlemini takiben kolaylıkla yeniden
oluşmaktadır. UF veya MF üniteleri içeren
konvansiyonel MBR’lere göre DMBR’lerin; düşük
membran maliyeti, yüksek akı ve kimyasal madde
kullanmadan pratik membran temizliği gibi pek
çok avantajı bulunmaktadır. Buna karşılık; DM
tabakasına bağlı olarak bazı dezavantajlar da söz
konusudur. Sistemin işletmeye alma/başlangıç
aşamasında; DM tabakasının oluşumu için belirli bir
süre gerekli olduğundan, süzüntü suyunun kalitesi
istenen düzeyde olmayabilir. Ayrıca, DM tabakası
havalandırma yoğunluğu, reaktör içerisindeki
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statik su yüksekliği ve çamur özelliklerinden
kolayca etkilenebilmekte, bu durum da
süzüntü suyunun kalitesinde ani bozulmalara
neden olabilmektedir. Dolayısıyla, DMBR’lerde
performans ve stabilitenin arttırılması için işletme
koşullarının optimizasyonu, uygun destek tabakası
malzemesi ve modül konfigürasyonunun seçimi,
farklı harici malzemelerin biyolojik reaktör içerisine
ilave edilmesi ile çamur özelliklerinin değiştirilmesi
gibi pek çok yöntem denenmektedir.
6.2.2.
Anaerobik
Biyoreaktörler

Dinamik

Membran

DM teknolojisi aerobik arıtma sistemlerinde
olduğu gibi anaerobik arıtma sistemlerinde
de kullanılabilmektedir. 2000 yılından itibaren
DM teknolojisi yoğun olarak aerobik arıtma
sistemlerinde uygulanmıştır. Atıksu arıtımında
enerji verimliliğinin oldukça önem kazanması
ile birlikte; 2010 yılını takip eden dönemde DM
teknolojisi ile anaerobik arıtma sistemlerinin
entegre edildiği AnDMBR prosesi oldukça yaygın
olarak araştırılmaya başlanmıştır (Ersahin ve diğ.,
2012; Hu ve diğ., 2017).
AnDMBR teknolojisi maliyet-etkin atıksu arıtımı
sağladığı halde, bu teknolojinin uygulanması
başlangıç aşamasındadır. AnDMR ile ilgili mevcut
çalışmalar; daha çok teknolojinin farklı atıksu
türlerini arıtma performansı ve fizibilitesi, membran
modüllerinin optimizasyonu, reaktör içerisindeki
çamurun ve DM (kek) tabakasının özellikleri
üzerine yoğunlaşmıştır. DM filtrasyon prosesinin
modellenmesi, DM oluşum mekanizması, DM
tabakasının karakterizasyonu ve biyogaz üretimi
ile ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur (Ma ve
diğ., 2013; Ersahin ve diğ., 2016a).
AnDMBR prosesi üzerine 2010 yılından
itibaren çoğunlukla sentetik atıksu arıtımında
laboratuvar ölçekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
DM teknolojisinin entegre edildiği anaerobik
biyoreaktör türleri; tam karışımlı reaktörler (TKR)
ve yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı reaktör
(UASB)’lerdir (Ersahin ve diğ., 2016b; Hu ve diğ.,
2017). DM filtrasyonu çoğunlukla levha tipte
ve tübüler konfigürasyonlarda denenmiştir.
AnDMBR’ler ile ilgili çalışmaların çoğunda batık
sistemler kullanılmıştır. Ersahin ve diğ. (2017)’nin
batık ve harici modül konfigürasyonlarını
karşılaştırdığı çalışmasında; AnDMBR’lerde de

www.memtek.org

34

MEM-TEK BÜLTENİ HAZİRAN 2018

konvansiyonel AnMBR’lerde olduğu gibi, batık
sistemlerde harici sistemlere göre daha az enerji
tüketimi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca membran
montajı ilave bir hacimde gerçekleştirilmediği
için, batık sistemlerde ilk yatırım maliyetinin
de harici sistemlere göre daha düşük olması
beklenmektedir (Hu ve diğ., 2017).
AnDMBR
prosesi
ile
AnMBR
prosesi
karşılaştırıldığında;
AnDMBR
prosesinde
arıtma performanslarının daha düşük olduğu
görülmektedir. Bu durum; DM tabakasının oluşum
aşamasında küçük partiküller ve kolloidlerin
DM tarafından tutulamamasına bağlıdır. Ancak
elde edilen süzüntü suyu kalitesi konvansiyonel
anaerobik sistemler ile karşılaştırıldığında oldukça
yüksek olup, ön arıtma amaçlı kullanılabilir
durumdadır. AnDMBR’lerde yüksek akılar ve düşük
filtrasyon dirençleri elde etmek mümkündür.
Dolayısıyla; membran modül maliyeti, membran
akısı, membran temizliği ve enerji gereksinimi
açısından AnDMBR’lerin AnMBR’lere göre daha
avantajlı olduğu görülmektedir. Organik yükleme
hızı (OLR), çamur oluşumu, alan ihtiyacı, alkalinite
gereksinimi, sıcaklık hassasiyeti ve enerji geri
kazanımı açısından AnDMBR ve AnMBR’ler
arasında herhangi bir fark gözlenmemektedir (Hu
ve diğ., 2017).
7. Genel Değerlendirme
DM prosesinin tasarımında en önemli faktör
uygun destek tabakası malzemesi ve buna
uygun
membran
modülünün
seçimidir.
Destek malzemesinin yapısı ve por çapı da DM
oluşumunu etkilemektedir. Etkin bir DM tabakası
oluşumu için destek malzemesi por çapının 1050 µm arasında olması tavsiye edilmektedir. Elek
veya dokunmuş kumaş malzemeler, dokunmamış
kumaş mazlzemelere göre DM oluşumuna
imkan veren yüzeysel filtrasyona daha uygundur.
Bu tür malzemeler üzerinde oluşturulan DM
tabakası kolay ve etkin bir şekilde fiziksel olarak
temizlenebilmektedir. OLR, arıtılan atık tipi ve
reaktör konfigürasyonuna göre değişmekle
beraber; DMBR prosesinde 0,5-3 kg KOİ/m3.gün
aralığında, AnDMBR prosesinde ise 0,2-5 kg KOİ/
m3.gün aralığında değişmektedir.
DM teknolojisinin stabil ve yüksek kalitede
süzüntü suyu kalitesi elde etmek amacıyla
başarıyla kullanılabileceği birçok çalışmada
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tespit edilmiştir. Örneğin konsantre atıksu
arıtımında AnDMBR’ler güvenilir ve yeterli bir
arıtım sağlama potansiyeline sahiptir. AnDMBR
prosesi ile %99 KOİ giderimi ve partiküler madde
tutulması gerçekleştirilebilmektedir. MF veya UF
membranlarına alternatif olarak, farklı çeşitte ve
düşük maliyette filtre malzemesinin DM tabakası
oluşumu vasıtasıyla filtrasyon amaçlı kullanılması
mümkündür. Çamur yaşı, DM tabakası oluşumu
ve sıkışmasını etkileyen önemli bir işletme
parametresidir. DM’nin giderim veriminde
kek tabakası içindeki mikrobiyal aktivite ile
kek tabakasının fiziksel giderim potansiyeli rol
oynamaktadır.
Destek malzemesi açısından düşük ilk yatırım
maliyeti ve biyogaz yoluyla enerji üretimi (AnDMBR
prosesinde geçerli) dikkate alındığında, yüksek
akı gerekmeyen durumlar için, örneğin çamur
veya konsantre endüstriyel atıksu arıtımı gibi,
DM teknolojisnin fizibil bir arıtma yöntemi olarak
kullanılabileceği tespit edilmiştir. DM teknolojinin
kullanılması durumunda kimyasal yıkama ihtiyacı
olmayacağından, kimyasal maliyetleri açısından
dinamik MBR’ler konvansiyonel MBR’lere göre
çok daha avantajlı olacaktır. DM teknolojisi için
uzun dönemli uygulanabilirlik çalışmalarına
daha fazla ihtiyaç vardır. Özellikle büyük ölçekli
sistemlerde sürdürülebilir bir filtrasyon eldesi için
DM tabakası kontrol metotları ve biyoreaktör içi
çamur özelliklerinin DM filtrasyon karakteristikleri
üzerine etkileri konularında çalışmalar yapılması
faydalı olacaktır.
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YENİLİKÇİ MEMBRAN
BİYOREAKTÖR (MBR)
PROSESLERİ
Dr. Börte Köse, Dr. Murat Eyvaz, Çevre Y. Müh. Bahar Özbey, Prof. Dr. Halil Hasar,
Prof. Dr. İsmail Koyuncu
Membran Biyoreaktör (MBR) sistemleri gün
geçtikçe geliştirilmekte, yeni membran prosesler
ile birlikte kullanılmakta ve yeni biyoteknolojik
yöntemlerle daha etkili ve daha az tıkanan bir
biyolojik proses ortaya koymak için çalışılmaktadır.
Yenilikçi MBR teknolojilerinin bir çoğunun
laboratuvar ve pilot aşamada olup tüm bu
prosesler, MBR sistemlerinin gelecekte gideceği
yön hakkında bilgi vermektedir. Aşağıda dört farklı
yeni teknoloji için detaylı bilgi verilmiştir.
1. Yeter Sayı Etkisini Azaltan (Quorum
Quenching) Membran Biyoraktör (QQ MBR)
Prosesi
MBR sistemleri umut verici bir sistem olmasının
yanı sıra tıkanmadan kaynaklı sınırlamalara da
sahiptir. Tıkanmaların çoğu biyokütlenin membran
yüzeyinde tutunarak birikmesinden kaynaklanan
biyokirlenmedir. Mikroorganizmaların bulundukları ortamlar içerisinde birbirleri ile iletişime
geçerek yeterli sayıya ulaştıklarında topluluk
davranışlarına yöneldikleri tıp bilim dalının son
yıllarda ortaya çıkardığı bilimsel bir gerçektir.
Biyofilm oluşturmak da mikroorganizmaların en
başta gelen topluluk psikolojisi davranışlarıdır.
Bir araya gelerek dış etkilere karşı korunmalarını
arttırmak ve yaşamsal döngülerini sağlayabilmek
amacı ile yeter sayı etkisi “Quorum Sensing”
mekanizmasını kullanmaktadırlar.
Ekolojik ortamlar içerisinde iletişim sinyallerini
üretebilen türler olduğu gibi iletişim sinyallerini
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besin kaynağı olarak kullanabilen türler de
bulunmaktadır. Bu türler kendi döngüleri için sinyal
moleküllerini besin olarak kullanırken aslında bir
araya gelmeye çabalayan türlerin birbirleri ve türler
arasındaki iletişimlerini sekteye uğratmaktadırlar.
Bu bakterilerin mekanizmalarının, bu amaç
doğrultusunda kullanılması da yeni keşfedilen yeter
sayı etkisini azaltma “Quorum Quenching” olarak
isimlendirilmektedir. Bu mekanizmanın membran
biyorektör işletimine adapte edildiği çalışmalar
kapsamında etkili bakteri immobilizasyon tertip
tarzları ve değişik türde bakteriler denenerek
MBR sistemlerinde biyokirlenmenin engellenmesi
ve kontrolü için bu yenilikçi yaklaşım ortaya
konulmuş ve araştırılmıştır. Yeter sayı etkisini
azaltma “Quorum Quenching” immobilizasyon
medyalarının uygulamalarının sağladığı TMP
(Transmembran basıncı) azalımları sayesinde
MBR işletimlerindeki enerji sarfiyatlarında azalma
gerçekleşmektedir. Daha önce Çevre Mühendisliği
uygulama alanları içerisinde oldukça yeni yer
bulan ve literatürdeki mevcut uygulamaların
kısıtlı olduğu yeter sayı etkisini azaltma “Quorum
Quenching” mekanizması atıksu arıtımında
kullanılabilmiş ve birim atıksu arıtma maliyetleri
önemli ölçüde azaltılabilmiştir.
İlk
gerçekleştirilen
çalışmalarda
sinyal
moleküllerini inhibe etmek için QQ enzimi direkt
olarak reaktörlere ilave edilerek kullanılmıştır. Kısa
katalitik yarı ömürleri ve serbest enzimin azaldıkça
yenilenmesinin zorluğu sebebiyle, bu tekniğin
sürekli olarak işletilen MBR’lerde kullanımında
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zorluklar gözlenmiştir. Serbest enzimlerin teknik
kısıtlamalarının üstesinden gelebilmesi amacıyla,
manyetik partiküller üzerine bir QQ enzimi olan
açilaz enziminin immobilize edilmesi ile manyetik
enzim taşıyıcıları (MET) kullanılmıştır. MET’ler
serbest enzimlere göre daha yüksek verimlerde
biyotıkanmayı azaltmıştır. Sürekli işletimde aktif
çamur içerisindeki stabil özellikleri dolayısı ile
daha üstündür. Araştırmacılar, sinyal parçalayan
enzimin doğal yollardan elde edilip edilemeyeceği
sorusuna
cevap
aramaya
başlamışlardır
ve literatürdeki bilgiler doğrultusunda bu
enzimleri salgılayan spesifik bakterileri amaçları
doğrultusunda
çoğaltıp
çeşitli
şekillerde
aktif çamura karıştırmadan belli miktarlarda
membran biyoreaktörde bulundurmanın pratik
yöntemlerini denemişlerdir. Bu yöntemler sayılı
yöntemlerdir. En çok tercih edilen bakteriyel QQ
MBR uygulamalarından biri mikrobiyal veseller
(MV) (Şekil 1a), diğeri ise hücre ile doldurulmuş
boncuklar (CEB)’dır (Şekil 1b).
Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran
Teknolojileri
Uyg-Ar
Merkezi
tarafından
yürütülmüş 112M739 ve 114Y706 numaralı
TÜBİTAK Projeleri kapsamında pek çok QQ MBR
çalışmaları yürütülmüştür. Bu projeler kapsamında,
başarılı ve en çok kullanılan olan bu iki yöntem
(MV ve CEB) ülkemizde ilk kez uygulanmış ve bu
bağlamda bu uygulamaların keşfi ve deneylerinin
sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler elde edilmiştir.
Ardından 112M739 numaralı proje kapsamında
MV ve CEB’lerin mahsurlarını ortadan kaldıran bir
dönel bakteri taşıyıcı ortam (RMCF) tasarlanmış,
üretilmiş ve kullanılmıştır.
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114Y706 numaralı projede ise QQ özellikli yeni
türler değişik kaynaklardan zenginleştirilmiş
kültür metoduyla izole edilmiş ve MV ve CEB’ler
kullanılarak denenmiştir. CEB’ler aljinat yerine
daha dayanıklı olması için çeşitli polimerler
kullanılarak da üretilebilirler. RMCF olarak
isimlendirilen yenilikçi biyo-ürün, MV ve CEB’nin
üstünlüklerini biraraya getirecek ve mahsurlarını
da ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmıştır (Şekil
2). Mikrofiltrasyon membranı ile kaplı odacıklarda
oluşan bu yeni ürünün odacıklarına QQ bakteri
immobilize edilmiştir ve kısa ve uzun süreli
işletimlerdeki dönme hareketinden kaynaklanan
fiziksel temizleme etkisi de değişik çalışma planları
ile ortaya konulmuştur ve başarılı bir şekilde TMP
artışının engellendiği gözlenmiştir.

Şekil 2. Tasarlanan RMCF’nin QQ MBR içerisindeki
çalışma mekanizması (Köse Mutlu, 2015a)
QS mekanizmasının engellenmesi göreceli
olarak yeni bir yol olsa da şüphesiz, MBR’lerdeki
biyotıkanmanın kontrolü açısından izlenmesi
gereken en doğru yollardan biridir. Bu tarz QQ MBR
uygulamalarında pek çok değişik immobilizasyon
medyası ve QQ türü denenebilir. Oldukça yeni
bir konu olan QQ MBR çalışmalarının gelecekte
yönelebileceği ve yönelmesinin faydalı olabileceği
araştırma konuları şu şekilde sıralanabilir:
• Saf QQ kültürlerin izolasyonu konusunda
daha çok çalışmalar yapılmalı ve izolasyonun
değişik kaynakları ve değişik genetik metotları
denenmelidir. Bu konudaki gen sekeans
çalışmalarının sayısı arttırılabilir.

Şekil 1 a) Mikrobiyal vesellerin fotoğrafı ve
yakından bakış diyagramı, (Oh ve diğ. 2012) ve
b) PVA CEBlerin görünümü (Köse Mutlu ve diğ.,
2015c)

• QQ mekanizmasının biyofilmi tamamen ortadan
kaldırmasının yanı sıra, biyofilm kalınlığının
istenilen ve belirli bir seviyede tutulması
gereken (örneğin; membran biyofilm reaktörler)
çalışmalara
adaptasyonlarının
örnekleri
arttırılabilir.
• QQ türlerin immobilize edilerek reaktörlere
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ilave edilmesi ve bu sayede karışık kültür
içerisindeki güvenliklerinin sağlanmasını vaad
eden immobilizasyon medyalarının değişik
özelliklerde tasarlanarak üretilmesi QQ MBR
uygulamalarının pilot ve gerçek ölçekteki
uygulamalarını arttıracaktır.
• QQ mekanizması direkt olarak karışık
kültür içerisindeki mikrobiyal aktivitelere
müdahale ettiğinden membran biyoreaktör
bünyesindeki karışık kültürün moleküler
analizleri konusunda çalışmalar yapılarak uzun
vadede QQ mekanizmasının MBR’lerin diğer
performanslarına etkisinin olup olmadığı
araştırılabilir.
• Özellikle, değişik akı, süre ve havalandırma
(anoksik, anaerobik gibi) gibi çeşitli işletme
koşullarında gerçekleştirilecek pilot ölçekli
çalışmalar yapılması gerekmektedir.
2.
İleri
Osmoz
(Osmotik)
Biyoreaktörler (OsMBR)

Membran

Osmotik membran biyoreaktör (OsMBR), ileri
osmoz (İO) prosesinin membran biyoreaktöre
(MBR) entegre edildiği yeni bir teknolojidir.
Bu teknoloji, yüksek ürün suyu kalitesi, düşük
membran kirliliği eğilimi ve klasik MBR’lere
kıyasla yüksek kirlilik tersinirliği nedeniyle atıksu
arıtmada artan bir popülerlik kazanmıştır (Wang
ve diğ., 2016). Taşınımı sağlayan sürücü kuvvet
osmotik basınç olduğundan enerjiye ihtiyaç
duyulmamaktadır. Mikrofiltrasyon (MF) veya
ultrafiltrasyon (UF) membranları ile işletilen
geleneksel MBR’lere benzer şekilde OsMBR’ler
de bir aktif çamur prosesi ve bir membran ayırma
ünitesinden meydana gelmektedir. Farklı tertip
tarzlarında işletilen OsMBR sistemlerinin şematik
görüntüleri Şekil 3’te verilmiştir. Membran olarak,
basınç sürücülü bir membran yerine osmotik
basınçla işletilen ve gözeneksiz yapıda olan
İO membranı kullanılmaktadır (Achilli ve diğ.,
2009). OsMBR sistemlerinde TO membranlarının
konsantre akımı, çekme çözeltisi (ÇÇ) olarak tuzlu
su çevrimi için kullanıldığı için konsantre olarak
açığa çıkmamaktadır. Bu durum, bu prosesin en
önemli üstünlüğüdür.
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Şekil 3. Farklı tertip tarzlarında işletilen OsMBR
sistemlerinin şematik gösterimi; a) Aerobik
şartlarda atıksu ıslahı amacıyla işletilen batık
OsMBR, b) Aerobik şartlarda atıksu arıtımı amacıyla
işletilen batık OsMBR, c) Anaerobik şartlarda
biyogaz geri kazanımı amacıyla işletilenmbatık
OsMBR, d) Aerobik şartlarda yan akımlı OsMBR,
e) Aerobik şartlarda birleşik MBR (reaktörde tuz
birikmesini önlemek amacıyla MF ve UF süzüntüsü
biyoreaktör dışına alınmaktadır) (Wang ve diğ.,
2016)
Tipik bir OsMBR, bir biyoreaktör, bir İO membran
ayırım ünitesi ve bir de membrana osmotik basıncı
sağlayacak ÇÇ sisteminden oluşmaktadır. Ayrıca,
gerekli oksijen ve membran kirlenme kontrolü
için bir havalandırma sistemi de yer almaktadır.
OsMBR’ler, arıtma hedeflerine (örneğin, atıksu
arıtımı, atıksu ıslahı ve/veya biyogaz geri kazanımı),
biyolojik arıtma şartlarına (örneğin, aerobik,
anaerobik ve biyolojik nütrient giderimi), ÇÇ
sistemi tertip tarzlarına (ÇÇ’nin yeniden konsantre
edilip edilmemesi) ve membran tertip tarzına
(batık veya yan akımlı) göre sınıflandırılabilir.
İO membranları, kirleticileri yüksek oranda tutma
kapasitesi sebebiyle, parçacık, bakteri ve hastalık
yapıcı mikroorganizmaların (patojenler) etkili
bir şekilde tutabilmektedir. Ayrıca, tutulmak
istenen bileşiklerin yapısına ve membran
özelliklerine bağlı olarak çözünmüş tuzlar, besi
maddeleri (nütrientler), ağır metaller ve organik
mikrokirleticiler de yüksek oranda İO membranı
tarafından alıkonabilmektedir (Yong ve diğ., 2012;
Bilad ve diğ., 2014; Wang ve diğ., 2016). İO prosesi
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hidrolik basınç gerektirmediğinden, hem enerji
ihtiyacı azalmakta, hem de nanofiltrasyon (NF) ve
ters osmoz (TO) gibi basınç sürücülü membranlara
göre İO membranı düşük kirlenme eğilimi ve
yüksek tersinir kirlenme özelliği göstermektedir
(Wang ve diğ., 2016). OsMBR’lerde kullanılabilecek
ideal bir İO membranının,
• Yüksek tuz tutunumu sağlaması için aktif
tabakası çok ince ve yoğun olmalıdır.
• Uzun süreli işletilebilir ve iç konsantrasyon
polarizasyonu düşük olması için destek tabakası
mümkün olduğunca ince, hidrofilik, gözenekli
ve mekanik dayanımı yüksek olmalıdır.
• Yüksek akı ve düşük tıkanma sağlanması için
suya olan afinitesi yüksek olmalıdır (Lutchmiah
ve diğ., 2014).
3. Membran Distilasyon Biyoreaktörler (MDBR)
Membran distilasyon biyoreaktör (MDBR),
biyoreaktör sisteminin membran distilasyon (MD)
membranı ile entegre edildiği bir MBR prosesidir.
Dahili ve harici MDBR olmak üzere başlıca iki
temel MDBR prosesi işletim şekli bulunmaktadır
(Şekil 4) (Phungsai, 2013). Söz konusu proseste,
MD membranı, biyokütleye, uçucu olmayan
bileşenlere, düşük molekül ağırlıklı bileşenlere
ve zor ayrışabilir bileşenlere karşı bir bariyer
görevi görmektedir. MDBR sistemleri genellikle
yoğunlaşan sıvının membran ile temas ettiği
direkt temas membran distilasyon (DTMD) tertip
tarzı ile işletilmektedir (Goh ve diğ., 2015). MDBR
prosesi, biyolojik arıtımın MD ile entegrasyonunu
kolaylaştırmak
adına
termofilik
koşullar
altında çalıştırılmaktadır (genellikle 55-60oC)
(Phattaranawik ve diğ., 2008). Yüksek sıcaklıklarda
işletilen bir termofilik biyoproses, yüksek organik
bozunma hızı, düşük çamur miktarı ve geliştirilmiş
biyodegredasyon sürecinden dolayı üstün hale
gelmektedir. Aynı zamanda termofilik koşullar
altında işletilen aerobik atıksu arıtımında daha az
çamur oluştuğundan dolayı, MD prosesi atıksu
arıtımı içi termofilik biyoprosesi ile etkili bir şekilde
entegre edilebilmektedir (Wijekoon, 2015). MDBR
prosesinde polipropilen (PP), poliviniliden florür
(PVDF) veya politetrafloroetilen (PTFE) gibi mikro
gözenekli hidrofobik membranlar kullanılmaktadır
(Phattaranawik ve diğ., 2008). Bunun dışında,
hidrofobik membranlardan yalnızca buhar fazı
taşınımı olduğundan dolayı süzüntü kalitesi
biyolojik aktiviteden bağımsızdır.

Şekil 4 . MDBR prosesi işletimi a) dahili MDBR ve b)
harici MDBR (Phungsai, 2013)
MDBR, yüksek tuz giderimi, düşük işletme
basıncı ve orta işletme sıcaklığından dolayı atıksu
arıtımında fizibil bir şekilde kullanılabilmektedir.
Son yıllarda, termofilik aktif çamur prosesi içeren
MDBR sistemleri oldukça fazla araştırılmaktadır.
Phattaranawik ve diğ. (2008) tarafından yapılan
çalışmada, termofilik biyoreaktör ve MD
sisteminden oluşan yeni bir dahili MDBR prosesi
sunulmuştur. Khaing ve diğ. (2010), petrokimyasal
atıksuyun arıtımında ve yeniden kullanımında
dahili MDBR sisteminin fizibilitesini araştırmışlar
ve bu çalışmada petrokimyasal atıksuyundaki atık
ısıyı ısı kaynağı olarak kullanmışlardır. Reaktörün
biyolojik aktivitesine bakılmaksızın mükemmel
bir çıkış suyu kalitesi elde edilmiştir. MDBR sistemi
genellikle yüksek kalitede süzüntü suyunun
gerekli olduğu ve/veya giderimi zor organiklerin
verimli bir şekilde giderimi için uzun alıkonma
sürelerinin gerektiği senaryolara daha uygundur.
MDBR prosesleri, tıbbi ilaç, tekstil, gıda, kağıt
hamuru ve kağıt endüstrisi, palm yağı veya atık
ısının olduğu ve alanın sınırlı olduğu yerlerde
oldukça fazla kullanım alanına sahiptir (Phungsai,
2013).
4. Membran Biyofilm Reaktörler (MBfR)
Membran biyofilm reaktörler (MBfR), gaz
substratının etkin bir şekilde kullanıldığı bir
biyolojik arıtma prosesidir. MBfR sistemlerinde
membranların iç kısmından verilen gaz substratı
difüze olarak membranın dış yüzeyinde bulunan
biyofilm tabakasına ulaşmakta ve burada
bulunan mikroorganizmalar tarafından etkin bir
şekilde kullanımı gerçekleşmektedir. Membran
biyofilm reaktöründe gaz geçirimli membranlar,
bakterilerin gelişmesi için bir destek tabakası
olarak kullanılmaktadır (Şekil 5). Membran
biyofilm reaktörler (MBfR) membran fiberlerinin
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kullanılarak difüzyon ile gaz transferi ve biyofilm
büyümesi için etkin bir yüzey sağlaması açısından
önemlidir. Gaz transferini etkili bir şekilde sağlayan
MBfR’lar, biyofilm ve destek materyali olarak gaz
difüze eden bir membrandan oluşmaktadır (Lee
ve Rittmann, 2000). Gaz geçirimli bir membranın
dış yüzeyinde biyofilm gelişirken, membranın iç
yüzeyinde ise belli bir basınç altında gaz substratı
mevcuttur. Gaz substrat membran duvarından
difüze olmakta ve biyofilmdeki mikrobiyal
topluluk tarafından tüketilmektedir (Hasar ve İpek,
2010). Bir gaz olduğu sürece substrat bir elektron
verici ya da bir elektron alıcısı olabilir.
Membran biyofilm reaktörlerini, membran
biyoreaktörlerden ayıran en önemli özellik elektron
alıcı/verici olarak bir gazın kontrollü kullanılması,
membran yüzeyinde biyofilm oluşması ve
membranın sıvı/katı ayrımında kullanılmamasıdır.
MBfR sistemleri, gazın etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlayarak gaz sarfiyatını en aza
indirgenmektedir. Diğer taraftan, özellikle ikincil
çıkış sularının denitrifikasyonunda tamamlayıcı
bir yaklaşım olarak kullanılabileceğinden dolayı
önem kazanmıştır.

Şekil 5. Membran biyofilminin
mekanizması (Rittmann, 2007)

çalışma

H2-MBfR, çeşitli inorganik oksitlenmiş kirleticileri
arıtmak için kullanılmıştır. MBfR’da ototrofik
denitrifikasyon, hem su hem de atıksu arıtımı
için araştırılmıştır (Ergas ve Reuss, 2001; Lee
ve Rittmann, 2003; Hasar ve diğ., 2008). Birçok
araştırmacı çeşitli spesifik kirleticilerle yaptıkları
çalışmalarda, perklorat, klorat, klorit, bromat,
kromat, selenat, selenit, arsenat, diklorometan,
klorlu halojenler ve antibiyotiklerin biyolojik olarak
indirgenmesinde birincil elektron alıcısı olarak
nitrat veya oksijen kullanıldığında hidrojenotrofik
biyofilm tarafından azaltılabileceğini ortaya
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koymuşlardır (Chung ve diğ., 2006; Chung ve diğ.,
2007; Xia ve diğ., 2011; Karatas ve diğ., 2014; Taskan
ve diğ., 2016). Çalışmalar MBfR sistemlerinin,
su ve atıksuda krom gidermede öncü bir proses
olduğunu göstermiştir. H2-MBfR, anaerobik
koşullar altında organik bileşikleri biyolojik olarak
parçalayabilir. O2-MBfR; fenol, benzen, toluen, etil
benzen ve ksilen (BTEX) bileşikleri, klorlu çözücüler
ve klorofenoller gibi organik ksenobiyotikleri
ve toksik kirleticileri arıtmak için laboratuvar
ölçeğinde kullanılmışlardır (Syron ve Casey, 2008).
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KONVANSİYONEL BİR ATIKSU ARITMA TESİSİNİN YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE BULUŞMASI

İSKİ AĞVA MBR TESİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne bağlı
İstanbul Şile Ağva’da bulunan biyolojik arıtma
tesisinin (Şekil 1 ve 2) yenileme ve kapasite
arttırımı çalışmaları kapsamında, mevcut sistem,
MBR teknolojisine dönüştürülmüştür. 1600 m3/
gün olan tesis kapasitesi, ortalama 4000m3/gün ve
maksimumda 8000 m3/gün kapasiteye çıkarılmıştır.
Tesisite membran biyoreaktör modülü olarak yerli
üretim GEN MBR güçlendirilmiş içi boşluklu fiber
membran ve modülleri (Şekil 3) tercih edilmiştir.
MBR sistemi entegrasyonu yapılırken, mevcut

tesiste ek biyolojik havuz inşası yapılmamıştır.
Sadece mevcut son çöktürme havuzu revize
edilerek, MBR havuzu haline getirilmiş ve bu
kapasite artışı gerçekleştirilmiştir. Mevcut son
çöktürmenin, MBR havuzuna dönüştürülmesi
Şekil 4 ve 5’deki resimlerde görülmektedir. GEN
MBR teknolojisi sayesinde tesiste herhangi bir
ek son çöktürme tankı inşaatı yapmadan mevcut
son çöktürme tankı kullanılarak tesis kapasitesi, 4
kat arttırılmıştır. Böylece mevcut tesis içerisinde
herhangi ek bir alan işgal edilmeden kapasite
artırımı gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 1. İstanbul Şile Ağva’da MBR’ye dönüştürülen ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi

Şekil 2. İstanbul Şile Ağva’da MBR’ye dönüştürülen ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yerleşim planı
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a) Gen MBR modüllerinin 4 farklı noktadan hava sıyırma teknolojisi

b) Üretimi tamamlanmış bir GEN MBR modülü (Yerli üretim)
Şekil 3. GEN MBR Modülü
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Tesis bulunduğu konum itibariyle plaj ve sahil
şeridine çok yakındır. Bu sebeple arıtma tesisi
çıkış suyu kalitesinin yüksek olması ve rekreasyon
alanlarını etkilememesi gerekmektedir. Ayrıca yakın
zamanda işletmeye alınan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne ait plaj tesisleri ve peyzaj alanlarında
sulama ihtiyacı bulunmaktadır. Bu su ihtiyacı Ağva
MBR tesisi çıkışından alınan su ile karşılanacak
olup, su geri kazanımı gerçekleştirilecektir. Bu
sebeple MBR’ye dönüştürülen atıksu arıtma tesisi,
ekonomik ve çevresel fayda açısından bölgeye
önemli bir katkı sağlamaktadır. Tesise ait giriş ve
çıkış suyu görüntüleri Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 4. Mevcut son çöktürme havuzunun iptal
edilerek MBR havuzu haline getirilmesi, MBR havuzu hava ve vakum hatları ile MBR Modülleri için
kızak sisteminin görünümü.

Şekil 6. Ağva MBR tesisi giriş ve çıkış sularının
görüntüleri
GEN MBR modülleri, MBR teknolojisinin
uygulanabileceği
evsel
ve
endüstriyel
atıksuların arıtımında ve su geri kazanımında
kullanılabilmektedir.
GEN MBR modül teknolojisi ile atıksularının
bertaraf edilmesi ve deşarj standartları gibi yasal
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kolaylaşırken,
elde edilen yüksek kaliteli su ile alıcı ortam pozitif
yönde etkilenmektedir. Evsel atıksuların GEN MBR
ile su geri kazanımında sağlanacak en büyük fayda,
mevcut yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarına olan
bağımlılığın azalması, büyük hacimlerdeki temiz
su kaynaklarının kullanımının azaltılması ve temiz
su kütlelerinin ekolojik yaşam döngüsü içerisinde
koruma altına alınacak olmasıdır. Geri kazanılan
su, endüstride uygun fiyatı ile talep görmekte ve
ekonomik değer oluşturma potansiyeli vardır.

Şekil 5. GEN MBR modüllerinin Ağva ileri biyolojik arıtma tesisinde havuza yerleştirilmiş hali.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
DR. BAHAR YAVUZTÜRK-GÜL, MEM-TEK’TE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR İLE
DOKTORA TEZİNİ TAMAMLADI
2014 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Dr. Bahar Yavuztürk Gül, Prof. Dr. İsmail
Koyuncu danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 11 Mayıs 2018’de savunarak doktorasını başarıyla tamamlamıştır. Dr. Bahar Yavuztürk-Gül’ün “Isolation of Novel Quorum Quenching Bacteria for the Control of Membrane Biofouling and the Effect of Bacillus sp. T5 and Delftia sp. T6 on Microbial Community
Structure in Membrane Bioreactor” başlıklı tezi, İTÜ MEMTEK ve Seul Üniversitesi ile birlikte yürütülen
TÜBİTAK-NRF projesi kapsamında gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından çıkmıştır. Tez kapsamında yeni
ve çok etkili QQ bakterilerini milli kaynaklarımızdan izole edilmesi, deniz, göl ve tuzla ortamlarından
izole edilen türlerin AHL degredasyon yollarının anlaşılması, seçilen Quorum Quenching (QQ) bakterilerinin biyofilm oluşumunu engellemek amacıyla, değişik tutturma ortamları kullanılarak MBR sistemlerinde uygulanması ve nihayetinde QQ bakterileri Bacillus sp.T5 ve Delftia sp. T6 ile MBRdaki mikrobiyal
kommünite arasındaki bağlantının incelenmesi neticesinde QQ mekanizmasının genel işleyişi konusunda kapsayıcı bir yorum geliştirebilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, başta MBR işletimi olmak
üzere pek çok farklı biyoteknolojik uygulama için QQ bakterisi/stratejisi seçiminde araştırmacıların eski
seçim metotlarından farklı yeni bir yol izlemesinde yardımcı olması hedeflenmiştir. Mikrobiyal kommünite üzerindeki moleküler analizlerin, membran sistemlerinde biyotıkanmanın önlenmesi ve böylece
bu sistemlerin iyileştirilmesine yönelik çok gerekli analizler olduğu ortaya konulmuştur.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
DR. RECEP KAYA, MEM-TEK’TE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR İLE DOKTORA TEZİNİ TAMAMLADI.
2012 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Dr. Recep KAYA, Prof. Dr. İsmail Koyuncu
danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 29 Mayıs 2018’de savunarak doktorasını başarıyla tamamlamıştır. Dr. Recep Kaya’nın “Membran Biyoreaktörlerde Titreşim ile Tıkanma Kontrolü” başlıklı tezi, İTÜ
MEMTEK’te yürütülen TÜBİTAK 113Y341 “MBR’larda Tıkanma Kontrolü için Yenilikçi Membran Modülü
Geliştirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından çıkmıştır.
Tez kapsamında öncelikle hem pilot olarak hem de laboratuvar ölçeğinde kullanılacak modüller 3 Boyutlu olarak SOLIDWORKS programı ile tasarlanmış ve laboratuvar ölçekli modül ise Computational
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yöntemiyle ANSYS FLUENT programı kullanılarak modellenip
simülasyonu yapılmıştır. Bu simülasyonlarda çeşitli frekans değerleri ve genlikleri modele girilerek,
membran yüzeyinde oluşturacağı kayma gerilimleri karşılaştırılmıştır. Daha sonra güçlendirilmiş ince
boşluklu PVDF (polivinil floriden) bazlı membranlar kullanılarak titreşimli membran modülleri üretilmiştir. Membran modüllerinin yerleştirileceği titreşim sistemleri ise manyetik ve mekanik sistemler olarak
tasarlanmış, sanayide üretimi gerçekleştirilmiş ve üretim aşamaları açıklanmıştır.
Modül ve titreşim sistemlerinin üretimi tamamlandıktan sonra mekanik ve manyetik tahrikli titreşimlerin batık MBR modülleri üzerindeki etikisinin incelenmesi amacıyla laboratuvar ve pilot ölçekli uzun
dönemli deneyler gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekli deneylerde hem kısa süreli kritik akının belirlenmesi deneyleri hem de uzun dönemli filtrasyon deneyleri sentetik atıksu beslemesi ile gerçekleştirilmiştir. Titreşimsiz kontrol modülü, mekanik titreşimli modül ve manyetik titreşimli modül laboratuvar ölçekli MBR sisteminde paralel olarak işletilmiş, arıtma ve filtrasyon performansları takip edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre, manyetik titreşimli modülün tıknmayı en iyi geciktirdiği, mekanik titreşimli
modülün ise titreşimsiz modüle göre daha erken tıkandığı gözlenmiştir. Laboratuvar öleçeğinde en iyi
sonucu veren titreşim sistemi ise pilot ölçekli deneyler için seçilmiş ve uzun dönemli deney pilot ölçekli
olarak gerçek atıksu ile gerçekleştirilmiştir.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
DR. RAED EL-KHALDİ, MEM-TEK’TE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR İLE DOKTORA TEZİNİ TAMAMLADI.
2012 yılından beri MEM-TEK’te doktora çalışmalarını yürüten Dr. Raed El-Khaldi, Prof. Dr. İsmail Koyuncu
danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 29 Mayıs 2018’de savunarak doktorasını başarıyla tamamlamıştır. Dr. Raed El-Khaldi’nin “Synthesis, Characterization and Application of a Novel Thin Film Composite (TFC) Forward Osmosis (FO) Membrane For The Application of Seawater Desalination” başlıklı tezi,
İTÜ MEM-TEK’te yürütülen TÜBİTAK “Yeni Nesil İleri Osmoz (İO) ve Düşük Basınçlı Ters Osmoz (TO) Desalinasyon Membranlarının Üretilmesi, Modül Haline Getirilmesi ve İçme Suyu Eldesinde Kullanılması”
projesi kapsamında gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından çıkmıştır.
Tez kapsamında, ileri osmoz teorisi, ileri osmoz membranı, membran karakteristik parametreleri,
membran oryantasyonu, ileri osmoz uygulamaları ve çekme çözeltileri konuları, elektrospinning tekniği nanofiber ileri osmoz membranı üretimi konuları açıklanmıştır. Nanofiber membranların mekanik
dayanımını arttırmak üzere poliviniliden florür (PVDF), poliakrilonitril (PAN) polimerleri ile optimizasyon
çalışmaları yapılmıştır. PVDF-c-PAN membranlarındaki Young modül ve gerilme mukavemetinin artışı
19.8 kat mertebelerinde olmuştur. Bu teknik sayesinde, nanofiber membranları güçlendirmeyi amaçlayan diğer tekniklerle karşılaştırıldığında daha basit, uygulanabilir ve zaman tasarrufu sağlayıcı olduğu
görülmüştür. Tez kapsamında ayrıca su tuzsuzlaştırması için yüksek performanslı ileri osmoz ince kompozit film membranlarının (İO-TFC) üretimi amaçlanmıştır. İki farklı monomer (m-Fenilendiamin (MPD)
ve 1,3,5-trimesoylchloride (TMC)) arasındaki ara yüzey polimerizasyon reaksiyonu ile nanofiber destek
membranının üst yüzeyinde TFC poliamid üst seçici tabaka oluşturulmuştur. Nanofiber destek tabakasının üretilmesi için belirli derecede sülfonlanmış polisülfon (sPSf ) polimeri kullanılmıştır.
Bir ticari İO membranı ve yeni geliştirilen membranın performansları İO ve PRO modlarında değerlendirilmiştir. Üretilen membranın aktif tabakası, 17.31 A/B oranı ve % 99.54’lük yüksek bir tuz ayrıştırma oranı ile mükemmel özellikler sunmaktadır. Yeni geliştirilen membran, 1 M NaCl çekme çözeltisi ve distile
su besleme solüsyonu kullanılarak, sırasıyla 65.7 ve 313 LMH’lik bir yüksek İO ve PRO su akışına ulaşmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, mevcut çalışmada geliştirilmiş membranın performansı, literatürde önceden
bildirilen tüm İO membranlarından daha üstündür.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
ENİSE PEKGENÇ MEM-TEK’TE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA YÜKSEK LİSANS TEZİNİ TAMAMLADI.
2015 yılından beri MEM-TEK’te yüksek lisans çalışmalarını yürüten Enise Pekgenç, Prof. Dr. İsmail Koyuncu danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 5 Haziran 2018’de savunarak yüksek lisansını başarıyla
tamamlamıştır. Enise Pekgenç’in “Aquaporin Z Eklentili Düz Plaka Nanofiltrasyon Membranların Üretimi, Karakterizasyonu ve Organik Madde Giderimi” başlıklı tezi, İTÜ MEM-TEK’te yürütülen 113Y359 nolu
TÜBİTAK “Nanokompozit İnce Boşluklu (Hollow) Fiber (HF) Nanofiltrasyon (NF) Membranlarının Üretimi
ve İçme Suyu Arıtımı İçin Uygulanması” projesi kapsamında gerçekleştirilmiş proje sonuçlarından çıkmıştır.
Tez çalışması kapsamında ticari Aquaporin kullanılarak membranlar üretilmiş; yüksek akı ve yüksek organik madde giderimi sağlayan membranlar üretimi hedeflenmiştir. Literatürde Aquaporin eklentili
membranlarla organik madde giderim verimi üzerine bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca bu çalışmada lipozom konsantrasyonunun akı ve giderim üzerindeki etkinliğide araştırılmaktadır. UF seviyesindeki
destek tabaka membranının NF seviyeye getirilmesi ince film kaplama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
NF seviyesinde üretilen membranların optimizasyonunda ince film kaplaması sırasında kullanılan amin
monomerin bekletme süresi ve AquporinZ proteinin içerisine yerleştirildiği DOPC lipozom konsanstrasyonu parametlerinde değişiklik yapılmıştır. Tuz giderimi, organik madde giderimi üzerine çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
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MEM-TEK’TEN HABERLER...
ELİFNUR GEZMİŞ YAVUZ MEM-TEK’TE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA
YÜKSEK LİSANS TEZİNİ TAMAMLADI.
2016 yılından beri MEM-TEK’te yüksek lisans çalışmalarını yürüten Elifnur GEZMİŞ YAVUZ, Doç. Dr. Derya
İmer danışmanlığında yürüttüğü çalışmalarını 11 Haziran 2018’de savunarak yüksek lisansını başarıyla
tamamlamıştır. Elifnur GEZMİŞ YAVUZ’un “Hava Boşluklu / Vakum Membran Distilasyonu Prosesi Kullanılarak Jeotermal Sulardan Bor Giderimi” başlıklı tezi, İTÜ MEMTEK’te yürütülen 115Y610 nolu TÜBİTAK
“Jeotermal Sulardan Bor Giderimi için Yenilikçi Hidrofobik Membranların Üretilmesi ve Geliştirilecek
Farklı Membran Distilasyonu Konfigürasyonlarında Uygulanması” projesi kapsamında gerçekleştirilmiş
proje sonuçlarından çıkmıştır.
Bu tez kapsamında jeotermal enerji santrallerinden açığa çıkan atık ısıdan ve deşarj edilen sıcak jeotermal suların ısısından faydalanarak iki farkli işletim modunda membran distilasyon prosesleri işletilmiş
ve özellikle yüksek konsantrasyonda bulunan bor metalinin konsantrasyonunun minimum seviyelere indirilmesi amaçlanmıştır. Yine tez kapsamında hava boşluklu membran distilasyon prosesi (HBMD)
ve vakum membran distilasyon prosesinin (VMD) işletim performansları karşılaştırılmıştır. Performans
karşılaştırılması için sentetik tuzlu su ve gerçek jeotermal su kullanılmıştır. Sentetik tuzlu su vegerçek
jeotermal su çalışmaları kapsamında basınç-akı, sıcaklık farkı-akı,basınç – tuz tutunumu ve basınç-bor
giderimi sonuçları membran türleri ve işletim modu bakımından araştırılmıştır.
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TÜBİTAK 113Y359 NOLU “NANOKOMPOZİT İNCE BOŞLUKLU (HOLLOW) FİBER (HF)
NANOFİLTRASYON (NF) MEMBRANLARININ ÜRETİMİ VE İÇME SUYU ARITIMI İÇİN
UYGULANMASI” PROJESİ SONUÇLANDI.
Ülkemiz teknolojisi ve alt yapısı ile ince boşluklu (hollow) fiber nanofiltrasyon membranların üretilmesini,
biyomimetik yaklaşımlarla aquaporin proteini içeren ince boşluklu fiber NF membranların üretilmesini,
organik madde içeren yüzey sularının arıtılmasında farklı yöntemler kullanılarak üretilen membranların
performanslarının değerlendirilmesini, ve pilot ölçekte membran üretimini hedefleyen ve TÜBİTAK 1003
öncelikli alan çağrısı olan “SU0103 – Su Arıtımında Membran Uygulamaları” kapsamında desteklenen
projemiz 22 Şubat 2018 tarihinde başarıyla sonuçlandırılmıştır. Proje kapsamında ABD’den Michigan
State Üniversitesi’nde akademisyen Prof. Dr. Volodymyr Tarabara ve Aquaporin proteininin üretimi için
İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden Prof. Dr. Nevin Gül Karagüler ve Doç. Dr. Fatma Neşe Kök
ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmüştür.
Proje kapsamında üretilen membranların görüntüleri Şekil 1’de verilmiştir. Öncelikle 3 farklı destek
tabakası (Katkısız, nanoparçacık katkılı ve güçlendirilmiş (reinforced)) niteliğinde ultrafiltrasyon (UF)
membranları üretilmiştir. Üretilen UF destek tabakaları kullanılarak ince film kompozit kaplama (İFK),
ince film nanokompozit kaplama (İFNK) ve Aquaporin Z katkılı biyomimetik membranlar üretilmiştir.
Ayrıca çift katmanlı NF membranların üretimi de gerçekleştirilmiştir. Güçlendirilmiş NF membranların
üretiminde tekstil malzemelerinin üstü polimer ile kaplanmıştır. Bu sayede yüksek mekanik dayanımlı
ince boşluklu membranlar elde edilmiştir. Çift katmanlı membranlar hariç NF seviyesinde üretilen bütün
membranlar için arayüzey polimerizasyonu kullanılmıştır. Arayüzey kaplaması içerisine nanoparçacık
ve aquaporin katkısının yapılmasının membranlara yüksek seçicilik, yüksek geçirgenlik kazandırması
hedeflenmiştir. Çift katmanlı membran üretimi, iki farklı özellikte polimer çözeltisinin aynı anda
nozzle’dan geçmesi sağlanmasıyla iki aşamalı üretime gerek kalmadan gerçekleştirilmiştir. Üretilen
membranların karakterizasyonları yapılarak laboratuvar ve pilot ölçekte yüzey suyu arıtımındaki
performansları incelenmiştir. Membran üretimi için ülkemiz teknolojisi ve imkanları dahilinde
güçlendirilmiş membran üretim cihazı ve nozzle dizaynı yapılıp imal edilmiştir. Güçlendirilmiş destek
tabakası üretimleri bu cihaz ile gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar ölçekte üretilen NF membranların pilot
ölçekte üretilmesi de başarı ile gerçekleştirilmiştir. Membran performansları laboratuvar ölçekte ve pilot
ölçekte üretilen membran modüllerin sentetik su ve Ömerli baraj gölü suyu ile işletilmesi ile elde edilen
sonuçların değerlendirilmesi, yapılarak belirlenmiş ve üretilen membranların yüzey sularını arıtmadaki
performansları değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler göre proje kapsamında üretilen membranların
performanslarının uygulamaya aktarılabilecek nitelikte olduğu görülmüştür.
Gerçekleştirilen bu proje ile ülkemiz koşulları ile membran ve membran modüllerinin üretilebileceği
kanıtlanarak bu konuda ekonomik katkı sağlanırken, bilimsel açıdan da elde edilen veriler ile 5 adet
makale ve 1 adet kitap bölümü basılmış, 10 adet sözlü ve 1 adet poster bildirisi ulusal ve uluslarası
akademik camiada sunulmuş, 4 adet değerlendirme aşamasında olan makale, 8 adet makale ve kitap
bölümü yazım için planlanmış, 1 adet yüksek lisans tezi ve 3 adet de doktora tezi hazırlanmakta olup
ulusal ve uluslarası literatüre katkı sağlanmıştır.

Polimerik ultrafiltrasyon
membranı

Nanokompozit
Güçlendirilmiş
ultrafiltrasyon membranı ultrafiltrasyon membranı

İnce film nanokompozit
Aquaporin eklentili
Çift katmanlı
nanofiltrasyon
nanofiltrasyon membranı nanofiltrasyon membranı

Şekil 1. Proje kapsamında üretilen membranlar
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TÜBİTAK 113Y350 NOLU ‘ALKALİ VE BOYAR MADDE İÇEREN ENDÜSTRİYEL
ATIKSULARDAN MEMBRANLAR İLE SU VE KİMYASAL MADDE GERİ KAZANIMI’
PROJESİ SONUÇLANDI.
Alkali ve boyar madde içeren endüstriyel atıksulardan yenilikçi membran ve arıtma teknolojileri ile su
ve kimyasal madde geri kazanımı hedefleyen, ‘Alkali ve Boyar Madde İçeren Endüstriyel Atıksulardan
Membranlar ile Su ve Kimyasal Madde Geri Kazanımı’ adlı projemizin final raporu 12 Nisan 2018 tarihinde
kabul edilmiş ve projemiz başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bu proje, 113Y350 ana proje kodu ile Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Öncelikli Alanlar “SU0102 – Endüstriyel Atıksu
Yönetiminde Membran Teknolojileri Uygulamaları” çağrısı kapsamında desteklenmiştir. Bu destek
sayesinde üç akademik kuruluş (Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi)
ve bir endüstriyel kuruluştan (ESAN Eczacıbaşı) çok sayıda araştırmacı, danışman ve bursiyerin bir araya
geldiği, öncül, disiplinlerarası ve sürdürülebilir bir işbirliği oluşturulmuştur.
Membranların kimyasal, fiziksel ve termal dayanımlarını üretildiği malzemelerin özellikleri belirlemektedir.
Özellikle yüksek pH ve sıcaklığa sahip tekstil atıksu akımları membranların yapısına zarar verdiği için
doğrudan kullanımlarını kısıtlamaktadır. Bunlara ek olarak nanofiltrasyon membranlarının üretiminde
kullanılan yüzey kaplama tekniği ve kullanılan monomer türü membran stabilitesini ve performansını
etkilemektedir. Membran teknolojilerine her geçen yıl daha da artan ilgi ve gelişen ekonomiler ile birlikte
artan ihtiyaç, bu membranların ülkemiz teknoloji ve altyapısı ile üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu
açıdan, bu proje sayesinde endüstriyel atıksu membranların üretilmesinde ve geliştirilmesinde ulusal
anlamda bir kapı açabilecek disiplinlerarası çalışmalar planlanmış ve endüstriyel amaçlı kullanılabilecek
yeni ürünlerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.
Proje sonucunda üretilen ve denemesi yapılan membranlarda, projenin hedeflerine uygun performanslar
elde edilmiştir. Projemizin en önemli çıktılarından olan nanofiltrasyon seviyesindeki hazırlanan TFC
membranların performans sonuçlarına bakıldığında, kullanılan yenilikçi monomerin kütlece yüzdesi
artıkça akı performansı tuz giderimi olumsuz etkilenmeden ciddi seviyelerde artmıştır. MgSO4 tuzuna
ait akı ve giderim verimleri incelendiğinde, basınç artışı ile birlikte tüm membranların akılarında artış
gözlemlenmektedir. Bu artışın yanında giderim verimlerinde de önemli düşüşler yaşanmamıştır.
Özellikler üretilen NF membranlarında 6 kat akı artışına karşın giderme verimi hemen hemen aynı
kalmıştır. Tüm monomer yüzdelerinde neredeyse %99.9 boya giderimi elde edilmiştir. Bu çalışmanın
gelecek vadeden bir çalışma olduğu ve gelecekteki çalışmalarda büyük katkı sağlayacağı söylenebilir.
Ayrıca proje kapsamında membran üretiminde, yerli bir malzeme olan halloysit nanotüpler (HNT)
kullanılmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Proje kapsamında üretilen membranlar kullanılarak
yapılmış olan spiral sargılı modüller Şekil 1’de verilmiştir.
Elde edilen tüm sonuçlara bakıldığında, önemli ve oldukça fazla su gereksinimi duyan tekstil endüstrisi
için, atıksu arıtımı ve su geri kazanımında ilerleme sağlayacak başarılar elde edilmiştir.

Şekil 1. Proje kapsamında üretilen membranlar kullanılarak yapılmış olan spiral sargılı modüller
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TÜBİTAK 113Y341 NOLU ‘MBR’LARDA TIKANMA KONTROLÜ İÇİN YENİLİKÇİ
MEMBRAN MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ’ PROJESİ SONUÇLANDI.
“MBR’larda Tıkanma Kontrolü için Yenilikçi Membran Modülü Geliştirilmesi” isimli bu proje, MBR’lar
için tıkanma kontrolü ve akı sürekliliğini sağlamak amacıyla yenilikçi titreşimli membran modüllerinin
geliştirilmesine yönelik bir çalışmadır. TÜBİTAK tarafından 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri
programı çerçevesinde desteklenen ve İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen proje
27 Mart 2018 tarihinde başarıyla sonuçlanmıştır. Projede kapsamında laboratuvar ölçekli çalışmalar
ve çalışma süresince yapılan tüm analizler İTÜ MEMTEK; pilot ölçekli çalışmalar ise İSKİ Baltalimanı
Atıksu Ön Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilmiştir. Projede elde edilen sonuçlar, MBR teknolojisinin gerek
ülkemizde, gerekse dünyada daha yaygın kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada geliştirilen
yenilikçi manyetik titreşimli membran modülü ile (Şekil 1 ve 2) TMP artışlarının kontrol edilebileceği
gösterilmiş, böylece membran tıkanmasını önleme yönünde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu sayede
MBR’lar için sürdürülebilir akı temini sağlanarak işletme, membran modülü değişimi ve enerji maliyetleri
azaltılabilecektir. Geliştirilen yenilikçi manyetik titreşimli sistem, MBR teknolojisinin gerek ülkemizde,
gerekse dünyada daha yaygın kullanılmasına katkı sağlayacaktır.

Şekil 1. Modül geometrisi

Şekil 2. Mekanik titreşim sisteminin teknik detayları
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TÜBİTAK 113Y340 NOLU ‘YÜKSEK PERFORMANSLI İLERİ OSMOZ
MEMBRANI ÜRETİMİ VE BU MEMBRANLAR İLE GERÇEK ATIKSU ARITIM
PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ’ PROJESİ SONUÇLANDI.
Yenilikçi ileri osmoz membranlarının üretimi ve bu membranların evsel atıksu arıtımında uygulanması;
yenilikçi İO-MBR prosesinin test edilip performansının ortaya konulması ve İO-MBR ürün suyunun ticari
ve zirai kullanım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla (i) Tübüler Nanofiber Membranı Üretimi, (ii)
Tübüler Nanofiber İleri Osmoz Membranı Üretimi, (iii) Halloysit içeren Hollow Fiber Membranı Üretimi,
(iv) Halloysit İçeren Hollow Fiber İleri Osmoz Membranı Üretimi hedefleyen, ‘“Yüksek Performanslı İleri
Osmoz Membranı Üretimi ve Bu Membranlar ile Gerçek Atıksu Arıtım Performanslarının Belirlenmesi” adlı
projemizin final raporu 30 Kasım 2017 tarihinde kabul edilmiş ve projemiz başarıyla sonuçlandırılmıştır.
Bu proje, 113Y340 ana proje kodu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Öncelikli
Alanlar “SU0101 - Evsel ve Endüstriyel Atıksu Yönetiminde Membran Biyoreaktör (MBR) Uygulamaları”
çağrısı kapsamında desteklenmiştir. Bu destek sayesinde çok sayıda araştırmacı, danışman ve bursiyerin
bir araya geldiği, öncül, ve sürdürülebilir bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada yenilikçi ileri osmoz membranlarının üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu
amaçla ileri osmoz membranına destek olarak kullanılacak iki membran üretimi planlanmış, biri elektro
lif çekim yöntemiyle tübüler olarak nanofiber malzemeden (Şekil 1), diğeri ise ara yüzey polimerizasyon
yöntemiyle ince boşluklu olarak hazırlanmıştır. İleri osmoz (İO) membranı elde edebilmek için üretilen
destek tabaka membranlarının yüzeyleri poliamid tabaka ile kaplanmıştır. İO membranları lab ölçekli
bir İO düzeneğinde test edilmiş ve yüksek su akısı ile düşük ters tuz akısı performansı gösteren tübüler
nanofiber ileri osmoz membranı (TuNFO) seçilerek lab. ölçekli iki adet MBR sisteminde hem dahili (batık)
hem de harici (yanal akımlı) olarak 90 günlük süre ile sentetik olarak hazırlanan kuvvetli karakteristikte
evsel atıksu arıtımında kullanılmıştır. MBR süzüntüsü ters osmoz (TO) membranına gönderilerek hem
ürün suyu kalitesi artırılmış, hem de süzüntünün konsantre edilen kısmı tekrar çekme çözeltisi olarak
MBR’deki İO membranında kullanılmış, böylece sistem sıfır deşarj yaklaşımıyla işletilebilmiştir. İşletilen
MBR sisteminde İO-MBR’lerin en büyük problemi olan biyoreaktör içerisinde tuz birikimine ciddi ölçüde
rastlanmamıştır. Projenin son döneminde, İstanbul’daki bir kentsel atıksu arıtma tesisi içerisine pilot
ölçekte bir İO-MBR sistemi kurulmuş, lab ölçekli sistemlerle benzer şekilde işletilerek yüksek kalitede
ürün suyu elde edilmiştir.

Şekil 1. Proje kapsamında üretilen ve patent başvurusu yapılan tübüler nanofiber membranlar
Bilimsel açıdan ise elde edilen veriler ile uluslararası 2 adet makale, 2 adet kitap bölümü, 2 adet patent
başvurusu, 1 davetli konuşma, 5 sözlü, 2 adet poster bildirisi; ulusal 2 adet patent başvurusu, 2’şer adet
sözlü ve poster bildirisi kabul edilmiştir.
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MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI KİTABI LİTERATÜRE
KAZANDIRILDI.
Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ekibi tarafından hazırlanan “Su/Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanılmasında Membran
Teknolojileri ve Uygulamaları” kitabı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle 3. cilt olarak
yayınlanmıştır. Kitap kapsamında MEM-TEK’in kurulmasından itibaren geçen serüvende elde ettiği bilgi
birikimini, tecrübe ve başarı öyküsünün bir kısmını aktarmak, Türkçe kaynak bulma konusunda yaşanılan
sıkıntıyı gidermek, yol gösterici olmak, kamu ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın ihtiyacını
karşılamak, üniversitelerimizin özellikle çevre mühendisliği bölümleri başta olmak üzere birçok farklı
bölümde lisans ve lisansüstü seviyelerde okutulmakta olan membran prosesler ile su ve atıksu arıtma
tesisi tasarımı derslerinde kaynak olması amaçlanmıştır. Kitabın “Membran teknolojileri ve su arıtımı”
başlıklı ilk cildinde sekiz bölüm bulunmaktadır. Kitabın “Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında ve
geri kazanılmasında membran teknolojileri” başlıklı ikinci cildinde yedi bölüm bulunmaktadır. Kitabın
“Membran teknolojilerinde konsantre yönetimi, maliyet işletme ve bakım, enerji üretimi ve uygulamaları
ve membran terimleri sözlüğü” başlık üçüncü cildinde ise 5 bölüm bulunmaktadır.

TÜBİTAK 2017 YILI 2. DÖNEMİ ÖNCELİKLİ ALANLAR ÇAĞRISI KAPSAMINDA YENİ
PROJE DESTEKLENDİ.
TÜBİTAK “1003-SAB-TCHZ-2017-2 Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tibbi Cihazlar” çağrısı
kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi MEM-TEK, Koç Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi işbirliği
ile “Venöz dönüse implant edilebilen akıllı prototip kan oksijenatörünün tasarımı ve performansını
etkileyen faktörlerin belirlenmesi” projesi kapsamında işbirliği gerçekleştirmiştir.
Proje kapsamında venöz dönüş yoluna implantasyonu yapılabilecek, çocuk hastalara yönelik, dışardan
enerji gerektirmeden çalışabilecek prototip bir kan oksijenatörünün üretilmesi ve in vitro testlerinin
tamamlanması hedeflenmektedir. İTÜ MEM-TEK bünyesinde bu proje kapsamında ilk kez içi boşluklu
fiber gaz ayrım membranlarının üretilmesi hedeflenmektedir. Bu proje ile birlikte MEM-TEK içi boşluklu
fiber membranların su ve atıksu arıtımı dışında bir alanda biyomedikal amaçlı olarak Türkiye’de ilk
kez üretimini ve uygulanabilirliğini test edecektir. Kan oksijenatörü olarak kullanılabilecek uygun
membranların başarıyla üretilmesi hedeflenmekte olup, bu sayede ülkemiz sağlık sektörü için katma
değeri yüksek bir ürünün yerli olarak üretilmesi ve ticarileştirilmesinin önünün açılması projenin
hedefleri arasında bulunmaktadır.
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BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN “INTEGRATED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT” KONFERANSINA KATILDIK.
İTÜ Çevre Mühendisliği doktora öğrencilerinden ve aynı zamanda araştırma görevlisi olan Onur Işık
bir bölümünü MEM-TEK bünyesinde gerçekleştirdiği doktora teziyle alakalı 2-5 Mayıs 2018 tarihlerinde
“Comparative Evaluation of Ultrafiltration and Dynamic Membranes in an Aerobic Membrane Bioreactor
for Municipal Wastewater Treatment” başlıklı bildiriyi 3. Integrated Environmental Management for
Sustainable Development Konferansında sunmuştur.

UMMANLI İŞADAMLARI MEM-TEK’İ ZİYARET ETTİ.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başkanı ve Umman’dan bir grup iş adamı Mayıs ayı içerisinde MEMTEK’i ziyaret edip, yerinde incelemelerde bulundu.

ETİ MADEN İLE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Dünyada bulunan önemli bor yatakları Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika’da yer almaktadır.
Ülkemizin bilinen bor madeni yatakları ise Batı Anadolu’da, Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, BursaKestelek ve Balıkesir-Bigadiç’te bulunmaktadır. Türkiye toplam 3,3 milyar ton rezerv miktarı ile dünya
toplam bor rezervi sıralamasında %73’lük pay ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin dünya bor
rezervlerinde bu kadar söz sahibi olması üretim ve işleme tesislerinin çok uzun yıllar çalışacağına işaret
etmektedir. Bu sebeple bor üretimi kaynaklı oluşan atıkların sürdürülebilir şekilde yönetimi de büyük
önem kazanmaktadır.
Bor içeren suların sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi adına ETİMADEN, İTÜNOVA ve MEM-TEK işbirliği
ile, ETİMADEN tarafından işletilmekte olan Eti Maden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü Üretim
Tesisleri’nden çıkan suların membran sistemleri ile arıtılması üzerine bir proje başlatılmıştır.
Proje kapsamında, borlu atıksuların arıtılması ve yönetimine yönelik proses geliştirilecek ve çalışmalar
lab ve pilot ölçekli olarak gerçekleştirilecektir.
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YENİ DESALİNASYON MEMBRANI İÇME SUYU ÜRETİMİ YANINDA LİTYUM GERİ
KAZANIMI DA YAPIYOR.

Deniz suyunda birçok mineral bulunmasına rağmen, arasından istediğimiz minerali kazanmak oldukça
zordur. Avusturalya ve ABD’den bir grup araştırmacı yeni bir desalinasyon tekniği geliştirerek, bunu hem
içme suyu üretip hem de pillerde kullanılmak üzere lityum iyonlarını geri kazanmak için kullanmaktadır.
Prosesin ana noktası metal organik kafes yapılarını (MOK) kullanmaktan geçmektedir. Bir gram MOK
ile koca bir futbol sahası kadar yüzey alanı elde edilebilmektedir. Yakın zamanda MOK’lar ile yapılmış
çalışmalarda MOK’ların karbon emisyon süngeri, yüksek kaliteli kimyasal sensör ve su filtreleri olarak
kullanılabileceğini ortaya koymuştur.
Su arıtımı için sıklıkla tercih edilen ters osmoz membranları basit bir çalışma prensibine sahip olmakla
birlikte yüksek basınç gereksinime ihtiyaç duymaktadır. MOK’lar ile üretilen membranlar ise daha seçici
ve etkili olabilmektedir. ABD’deki bir grup araştırmacı MOK kullanarak iyon seçiciliği olan yeni bir tür
membran geliştirmiştir. Bu membran sayesinde spesifik iyonların tutunumu gerçekleştirilirken, suyun
süzülmesi için basınçlandırılmasına gerek duyulmamaktadır ve enerji tüketimi azalmaktadır.
Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılardan biri çalışmanın desalinasyon prosesinin karşılaştığı
zorlukların çözümü için kullanılabileceğini söylemiştir. Çalışma sayesinde ayrıca tuz iyonlarının sudan
uzaklaştırılması için daha az enerji gerektiren ve çevresel olarak sürdürülebilir bir yöntemin varlığı
da ortaya koyulmuştur. İçme suyu eldesi MOK ile üretilen membranların tek son ürünü değildir.
Aynı zamanda bu membranlar lityum iyon pillerinde kullanılmak üzere lityumun geri kazanınımı da
yapabilmektedir. Araştırmanın devamında MOK’lar lityum iyonlarına karşı daha seçici hale getirmeye
çalışılacaktır.
Kaynak: https://newatlas.com/metal-organic-framework-filter-water-lithium/53356/
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ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİR GÜNEŞ ENERJİLİ DESALİNASYON SİSTEMİ EVLERE VE
KASABALARA SU SAĞLAYACAK.
Dünya yüzeyinin çoğu suyla kaplı olabilir. Ancak bunun çok küçük bir miktarı içilebilir durumdadır.
Desalinasyon prosesi tuzlu suyu içilebilir getirebilmektedir. Fakat yüksek enerji gereksinimleri prosesi
bazı uzak bölgeler için uygulanabilir bir çözüm olmaktan uzak hale getirmektedir. Yeni geliştirilen
sistemde nanoparçacıklar güneş enerjisini depolayıp elektriğe ihtiyaç duymadan su arıtabilmektedir.
Rice Üniversitesi’nde geliştirilen sistem membran distilasyonu yöntemini kullanmaktadır. Membran
distilasyonu yönteminde ısıtılmış tuzlu su gözenekli bir membran boyunca ilerlemektedir. Oluşan
su buharı membrandan geçmekte ve arıtımı sağlanmaktadır. Fakat süreç boyunca enerji kaybı
yaşanmaktadır. Proses etkinliğinin artırılması için araştırmacılar güneş enerjisini kullanan nanofotonik
güneş enerjili membran distilasyonu sistemi geliştirmiştir. Güneş enerjisini absorbe edebilen karbon
siyahı malzemesi membran matrisi içerisine yerleştirilmiştir ve bu sayede yaklaşık % 80 oranında
güneş enerjisi membran tarafından absorbe edilip, membran yüzeyinden geçirilen suyun daha çabuk
buharlaşma sağlanıp sistemin daha az enerji kullanarak arıtma işlemini yapması sağlanmaktadır.
Çalışmanın ilerleyen zamanlarında 175 cm2’lik membran alanında başarılı sonuçlar alınmıştır ve bu da
çalışmanın büyük ölçeğe başarıyla taşınabileceğini göstermiştir. Güneş ışığını 25 kat konsantre edecek
bir lens kullanıldığında membran ile 6 L/m2.sa akıda su arıtılabilmektedir. Sistem ayrıca modüler olması,
taşınabilir ölçekte olması ve neredeyse hiç elektrik tüketimine gereksinim duymaması ile piyasada
varolan teknolojileri geride bırakmaya adaydır.

Kaynak: https://newatlas.com/scalable-solar-powered-desalination-system/50121/
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ÜÇ BOYUTLU YAZICIYLA ÜRETİLMİŞ SU TEKNOLOJİLERİ GÜN GEÇTİKÇE
YAYGINLAŞIYOR
Son yıllarda üç boyutlu (3B) yazıcılarda basılmış parçaların su arıtımı ve filtrasyon teknolojilerinde kullanılma olasılıkları araştırılmaya başlandı. Bu teknolojinin geliştirilmesine yönelik öncül ülkelerden biri
olan Singapur’da 3B ile yazılmış membran filtre geliştirilmektedir. Filtreleri TiO2 ile üreten firma bu tercihlerinin sebebini TiO2 malzemesinin plastik, seramik veya çelik malzemelere göre daha ucuz olmasına
bağlamakla birlikte, ayrıca TiO2 parçacığının antitıkanma performansını arttırması sayesinde membranın kendi kendini temizleme özelliğine sahip olmasını da göstermektedir.
Nanyang Teknik Üniversitesi’nde geliştirilen membranların hidrofilik özelliklere sahip olması ve endüstriyel atıksu sektöründe kullanılma potansiyeline karşın farklı pH değerlerine de dayanıklı olması amaçlanmaktadır. Bu marketin canlanmasını sağlamak amaçlı şu an denemelerde bulunan araştırmacılar
1000 m3/günlük pilot sistemleriyle tekstil atıksuyunu arıtımı ve geri kazanımı üzerine çalışmaktadır. Bir
sonraki hedeflerinin sistemi daha büyük ölçeklerde üretip, farklı ve zorlu atıksuların arıtımında denemek olduğunu söylemektedirler.
Singapur dışında ABD’de ise 3B yazıcıyla yazılmış buhar türbini ekipmanı su desalinasyonu amaçlı geliştirilmiştir. Bu sayede tuz ayrımı gerçekleştirilip arıtılmış su elde edilmektedir. Bir başka ABD’li firmada
ise 3B yazıcılar boşluk oluşturucu üretiminde kullanılmaya başlanmıştır. 3B CAD çizimleriyle başlayan
proses nihai ürün olarak boşluk oluşturuculara dönmekte ve bu boşluk oluşturucular ile basınç düşüşü, biyotıkanma ve membranın zarar görmesi ile alakalı ters osmoz sistemlerinin karşılaştığı en büyük
problemlerin çözümü için denemeler yapılmaktadır. Her ne kadar 3B yazıcı teknolojisi ile ince boşluk
oluşturucuların üretimi zor olsa da, farklı teknikler kullanılarak üretimin optimizasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır.

3B yazıcı teknikleri kullanılarak endüstriyel ölçekte atıksu arıtma teknolojilerinin geliştirilmesi ve boşluk
oluşturucuların üretilmesinin yanısıra, aynı teknoloji ile ev tipi arıtma sistemlerinin de üretilmesi söz
konusudur. Alman bir firma 3B yazıcıyla üretilmiş parçaların kullanılabileceği bir sistem tasarlamıştır.
Sistem basit olarak düdüklü tencere gibi çalışmaktadır. Kirli su kapaklı bir kabın içine konarak güneş
yardımıyla 85°C’ye kadar ısınması sağlanmaktadır. Bu sayede su buharı oluşmaya başlayıp, buharın kaçabileceği bir yer olmadığından dolayı kabın yüzeyinde yoğuşmaya başlamaktadır ve içme suyu elde
edilmektedir. Tasarlanan sistemin ucuz, basit ve istek üzerine üretilebileceğini bu sayede de yardım
organizasyonlarının suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde bu sistemi kullanabileceğini belirtmektedir.
Kaynak:

https://www.waterworld.com/articles/wwi/print/volume-31/issue-4/technology-case-studies/3d-printed-water-technology-entering-the-mainstream.
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KATAR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA
EKİBİ MEMBRAN BİYOREAKTÖRLERDE
TIKANMAYI TEST ETMEK İÇİN YENİ BİR
YAKLAŞIM GELİŞTİRDİ
Katar Üniversitesi’nde bulunan Gaz Proses Merkezi’nden bir araştırma ekibi, Katar Kamu İşleri
ve Katargaz ile işbirliği yaparak membran biyoreaktörlerdeki tıkanmanın test edilebilmesi için
yeni bir yöntem geliştirmiştir.
Ekip, Lusail ve Ras Laffan bölgelerindeki tesislerden alınan evsel ve endüstriyel atıksu arıtımından çıkan çamur örnekleri ile çalışmıştır. Tıkanma oluşturmuş katılar için membran kanalının doğrudan görüntülenmesini sağlayan hazır test hücresi
kullanılmıştır. Hali hazırda işletimde olan MBR’lerden alınan çamur hücreye koyularak, bu çamurun tıkama davranışı direkt olarak gözlemlenmiştir. Sonrasında tıkanmış membran kanalının görüntüsü, tıkanmanın derecesini ifade eden bir sayıya çevrilmiştir.
Yapılan çalışma, membran tıkanmasının ve oluşan tıkanma miktarının çamurun kaynağına ve prosesin
işletim şartlarına bağlı olduğunu ortaya koymuştur.
Araştırma ekibinin başındaki Prof. Simon Judd; ‘ MBR’lar, alan yetersiz olduğunda ve/veya tarım vb.
gibi alanlarda kullanılmak üzere yüksek kalitede su eldesi gerektiğinde, atıksuların arıtılması için ileri
bir biyolojik arıtım yöntemi olarak kabul görmektedir. Buradaki teknik sorun membranın geçirgenliğinin azalması ya da membrandan geçen akışın düşmesidir. Bu durum genellikle biyolojik arıtımdan gelen çamurun ya da karışık atıksuyun içerisindeki çözünmüş organik maddelerden ileri gelen membran
yüzeyindeki tıkanmaya bağlanmaktadır. Bu çalışma, tıkanmanın miktarını ölçen az sayıdaki çalışmadan
biri olup, doğrudan gözlem yöntemi kullanan tek çalışmadır’ demiştir.

Katar Üniversitesi’ndeki MBR tesisi
http://www.thembrsite.com/news/qatar-university-research-team-develops-new-approach-to-test-clogging-in-membrane-bioreactors/
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YAPILAN ARAŞTIRMALAR SONUCU KÜRESEL MEMBRAN BİYOREAKTÖR
PİYASASININ 2026 YILINA KADAR 5.59 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR
Özel bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan ‘Membran Biyoreaktör Sistemleri Piyasa Büyümesi,
Gelecekteki Olasılıklar ve Rekabet Analizi, 2018-2026’ adlı en son piyasa raporunda, 2017 yılındaki
membran biyoreaktör piyasası 1.54 milyar dolar değerinde olup, 2026’ya kadar 5.59 milyar dolara
ulaşması beklenmektedir.
Konvasiyonel aktif çamur sistemlerindeki sınırlamalar, membran biyoreaktör sistemlerinin gelişmelerini
sağlamıştır. Konvansiyonel sistemle karşılaştırıldığında, MBR sistemlerinin daha düşük maliyetli ve düşük
çamur üretimi, daha küçük ayak izi, daha iyi çıkış suyu kalitesi, işletiminin kolay olması gibi sebeplerden
dolayı daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Yukarıda belirtilen faktörler, MBR sistemleri piyasasının,
2018’den 2026’ya kadarki cari ve tahmin döneminde kârlı bir büyümeye yöneltmektedir.
Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişimi Raporu’na göre, yüksek gelirli ülkelerin evsel ve endüstriyel
atıksularının %70’ini arıttığı gözlenmiştir. Ayrıca, küresel olarak bakıldığında oluşan atıksuların %80
kadarının arıtılmadan deşarj edildiği de gözlenmiştir. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki su sıkıntısının
büyümesi, yüksek oranda arıtılmış suya olan ihtiyacı da arttırmıştır. Bu nedenle, evsel suyun arıtılması
ve arıtılmış suyun tekrar kullanımının teşvik edilmesi için çeşitli yasal düzenlemeler getirilmiş ve
uygulanmıştır. Bu faktör MBR piyasasını yönlendirmektedir. Ek olarak, artan su kirliliğini azaltmak için
endüstriyel atıksuyun arıtılmasına yönelik ihtiyaç artmıştır. Endüstriyel atıksu deşarjlarının doğru bir
şekilde yapılabilmesi için çeşitli yasal düzenlemeler uygulanmaktadır. Bu da hali hazırda ve gelecekteki
MBR sistemlerine olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı, çeşitli çevre yönetmeliklerinin uygulanmasıyla küresel olarak kabul
edilmektedir. Dünya coğrafyasına bakıldığında, Asya Pasifik, devletin doğru atık su tasfiyesini sağlamak
için uyguladığı sıkı düzenlemeler ve evsel su arıtma tesislerinin artışı sayesinde küresel piyasayı
yönetmektedir. Bu faktör de, bu bölgedeki MBR sistem ihtiyacını arttıracaktır.
http://www.kmir.com/story/37613509/global-membrane-bioreactor-systems-market-is-expected-to-reach-us-559-bn-by-2026-credence-research

SİNGAPUR DÜNYANIN EN BÜYÜK MEMBRAN BİYOREAKTÖR TESİSİ’Nİ
GELİŞTİRİYOR
Singapur Ulusal Su Ajansı’nın yaptığı açıklamada, Singapur‘un önümüzdeki iki yıl içinde dünyanın en
büyük membran biyoreaktör tesisi olan Tuas Su Geri kazanım Tesisi’nin ayrıntılı tasarımını geliştirmeye
başlayacağını söyledi.
Konvansiyonel sistemlerin aksine, Tuas tesisinin kullanılmış su kaynaklarının arıtılarak yüksek standartlara ulaşması için membran biyoreaktör teknolojisini kullanacağı, tesisin dünyadaki en geniş MBR tesisi
olacak fakat konvansiyonel tesislere kıyasla yüzde 30 daha yoğun bir ayak izi oranına sahip olacağı belirtildi.
Yetkililer, tesisin entegre bir NEWater fabrikası ile kurulmasının yanı sıra (başlangıç kapasitesi 115000
m3/gün, Tuas tesisinin su-enerji-atık sinerjisini daha verimli ve daha yeşil hale getirmek için bir yakma
tesisi ile birlikte yerleştirileceğini söyledi. Ayrıca Tuas tesisinin, sadece endüstriyel sektör için artan su ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, NEWater teknolojisinin güvenirliliğini de devam ettirebileceğini belirtildi.
Tuas Tesisi’nin yapımının 2018’in ikinci yarısında başlaması bekleniyor.
http://www.xinhuanet.com/english/2017-02/13/c_136053472.htm
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(* NEWater Teknolojisi, arıtılmış kullanılmış suyun ultra temiz, yüksek dereceli geri kazanılmış suya geri
dönüştürülerek, kurak hava koşullarına karşı su kaynaklarının korunması ve Singapur’un su sürdürülebilirliğini koruması için geliştirilen teknolojidir.
https://www.pub.gov.sg/watersupply/fournationaltaps/newater )

http://www.nea.gov.sg/energy-waste/waste-management/solid-waste-management-infrastructure/the-development-of-the-integrated-waste-managementfacility/driving-synergies-through-iwmf-and-twrp
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MEMBRAN BİYOREAKTÖR HİNDİSTAN’DAKİ SU KITLIĞI İÇİN NASIL ÇÖZÜM OLUR?
Ani su kıtlığı, su seviyelerinin düşmesi ve artan su ihtiyacı Hindistan da MBR’ın benimsenmesini gerekliliğini ortaya koymaktadır. Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir ve ulusun su
mevcudiyetini zorlayan hızla sanayileşme ve gelişmekte olan nüfusa tanıklık etmektedir. Ekonomik büyüme ve nüfus artışı ülkede kişi başına düşen su miktarını azaltmakta ve bu durumun ilerleyen yıllarda
temiz su kaynaklarına erişmeyi daha zor hale getireceğinden dolayı daha da kötüye gitmesi beklenmektedir. Eğer su kullanımı aynı kalmaya devam ederse, evsel, tarımsal ve imalat sektörlerinin 2050 yılına
kadar su arzını aşması beklenmektedir.

Kanalizasyon deşarjının yetersiz arıtımı ülke için büyük bir sorun olmaya devam etmektedir. Hindistan’ın atıksu arıtma altyapısı hızla artan nüfusun yarattığı zorluklarla yüzleşmek için atık su arıtma teknolojisinde modernizasyon ve ilerlemeden geçmemiştir. Sonuç olarak, ülkedeki gelişmiş atık su arıtma
teknolojileri ve ekipmanlarındaki artan harcama, Hindistan’daki MBR kurulumunun ana amacıdır. Buna
ek olarak MBR’lerin işleyişindeki kolaylık, bakım ve enerji tasarrufu maliyetinde düşüşe yol açmıştır ve
işletme konusunda operatörlere ve mühendislere olan ihtiyacı azaltmıştır. Otomasyon, geleneksel atık
su arıtma sistemlerine kıyasla, daha az manuel giriş gerektiren, daha az hata ve kolay izleme ile atıksu
arıtma işlemine operasyonel istikrar getirmiştir.

www.memtek.org

MEM-TEK BÜLTENİ HAZİRAN 2018

63

DÜNYADAN HABERLER... DÜNYADAN HABERLER...
Enerji üretim endüstrisi ülkenin artan enerji talebinde önemli bir rol oynamakta ve Hindistan’ da su tüketiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bir termik santraldeki soğutma kuleleri, amaca yönelik
olarak su kaynaklarının yoğun bir şekilde yüklenmesini gerektirmektedir, ancak kuraklıkların sık sık ortaya çıkması, tesislerin kapanmasına ve ülkedeki elektrik kesintilerine neden olmaktadır. Sonuç olarak,
endüstriyel uzmanlar MBR teknolojisini su talebini karşılamak için güçlü ve etkili bir su iyileştirme ve
yeniden kullanma aracı olarak kullanmaya isteklidir. Enerji sektörüne ek olarak,petrol ve gaz, kimya, ilaç
ve diğer birçok sektör de ülkedeki MBR kurulumuna tanıklık ediyor.

Sonuç olarak, Hindistan Membran Biyoreaktör (MBR) pazarının, ülkedeki artan temiz su sıkıntısı nedeniyle tasarım döneminde önemli bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Ayrıca, MBR ın sunduğu işletme kolaylığı endüstriyel atıksu ile birleşen yerel kanalizasyon sisteminin yerinde ıslahı uygulamalarını
teşvik etmektedir. Otomasyon ve pompaların azaltılması, kontroller ve manuel temizlik kolaylığı gibi
avantajlı özellikler, belediye ve sanayi tesislerine ikili fayda sağlamaktadır. Sonuç olarak, Hindistan MBR
pazarının 2026 yılına kadar büyümesi beklenmektedir.

https://www.techsciresearch.com/news/3013-how-is-membrane-bioreactor-a-key-to-solve-water-shortage-problem-of-india.html
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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
araştırmacılara sunulacaktır.
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