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Değerli Okuyucularımız,

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer 
Topacık Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK) olarak 
yayınlamaya başladığımız MEM-TEK Bülteninin 
yedinci sayısı ile karşınızdayız. İlk sayıda membran 
otopsisi konusu detaylı bir şekilde ele alınmış, 
ikinci sayının ana temasını ise atıksu geri kazanımı 
oluşturmuştur. Üçüncü sayıda, son dönemlerin 
önemli gündem maddesi olan desalinasyon 
konusu işlenmiş ve dördüncü sayıda membran 
teknolojilerinin en önemli konularından biri 
olan konsantre yönetimi konusu ele alınmıştır.  
2018 yılı Haziran ayı içerisinde yayınlanmış olan 
beşinci sayıda ise günümüzde evsel ve endüstriyel 
atıksuların ileri seviyede arıtımında kullanımı her 
geçen gün yaygınlaşan membran biyoreaktörler 
konusu incelenmiştir. 2018 yılı aralık ayı içerisinde 
yayınlanan altıncı sayıda da endüstriyel atıksuların 
arıtılması ve kaynak geri kazanılmasında membran 
teknolojileri ele alınmıştır. 

Bu sayımızda ise 18-20 Kasım 2019 tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleştirilen, 6th 
MEMTEK International Symposium on 
Membrane Technologies and Applications isimli 
sempozyumdan detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. 

Ayrıca, Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) Kimya 
ve Enerji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve 
Membran Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin 
kurucusu Prof. Dr. Ahmet Fauzi İsmail ile röportaj 
gerçekleştirilmiştir. Ayın konusu olarak, Gri su 
arıtımı detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Son olarak, 
geçmiş sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da 
MEMTEK’den Haberler bölümünde MEM-TEK’deki 
son güncel gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir.

Değerli okuyucular, sizleri MEM-TEK Bültenine 
hem fikren hem de fiilen katkı ve destek 
vermeye davet ediyoruz. Sizlerden gelecek 
öneriler alanımızla ilgili kısa ve uzun vadede 
planlayacağımız çalışmalara yön verecektir. Bu 
konudaki önerilerinizi, memtek@itu.edu.tr e -mail 
adresine iletebilirsiniz. Bu sayıya, röportaj, yazı ve 
haberler ile katkıda bulunan herkese ve yayına 
hazırlanmasındaki katkılarından dolayı tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyor, 
bundan sonra da emekleri geçecek olan herkese 
şimdiden şükranlarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Bülteni Yayın Kurulu Adına

BU SAYIMIZDA
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MEMTEK 2019 SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu yıl altıncısı düzenlenen “6th MEMTEK Internatioal 
Symposium on Membrane Technologies and 
Applications - 6. MEMTEK Uluslararası Membran 
Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu” 18-
20 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Sempozyum, Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal 
Membran Teknolojileri Uyg-Ar Merkezi (MEM-TEK) 
tarafından düzenlenmiştir. 

MEM-TEK, su ve atıksu arıtımı uygulamalarında 
membran üretimi, modül geliştirilmesi ve proses 
iyileştirilmesi konularında günümüzde Dünya’nın 
en önemli araştırma merkezlerinden birisi 
konumuna gelmiştir. MEM-TEK’te yapılan çalışmalar 
sonucunda elde edilen verilerin ve tecrübelerin, 
başta akademi olmak üzere kamu kuruluşları ve 
özel sektörle paylaşılması ve membran teknolojileri 
ile ilgili bir tartışma zemini oluşturulması amacıyla 
sempozyumlar düzenlenmektedir. İlk kez 2009 
yılında düzenlenen MEMTEK sempozyumu iki 
yılda bir ulusal seviyede yapılmakta olup, 2019 yılı 

itibari ile uluslararası seviyeye taşınmıştır. MEM-
TEK Sempozyumlarının ilk ikisi 2009 ve 2011 
yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesinde organize 
edildi. Devamında 2013 yılında Fırat Üniversitesi 
tarafından Elazığ’da, 2015 yılında Süleyman Demirel 
Üniversitesi tarafından Isparta’da ve 2017 yılında 
da Gebze Teknik Üniversitesi tarafından İstanbul’da 
düzenlenmiştir. 

Bu yıl uluslararası düzeye taşınan sempozyum, 
profesyonelleri, mühendisleri, kamu kurum ve 
kuruluş çalışanlarını ve firmaları bir araya getirerek 
membran üretimi ve membran arıtım teknolojileri 
üzerine mevcut çalışmalar ışığında gelecekte 
yapılacak araştırmalara ışık tutmuştur. Ayrıca, 
katılımcıların membran teknolojilerindeki en son 
gelişmeleri tartışabildiği ve bilgi alışverişinde 
bulunabildiği bir platform oluşmuştur. Dünya 
çapında araştırmalar yapan davetli konuşmacılarla 
gelecekte yapılacak olan membran çalışmaları 
konuşulmuştur.
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AÇILIŞ OTURUMU
Sempozyumun açılış oturumunda, İTÜ MEM-TEK’de  
görev yapan 8 farklı ülkeden öğrenci Dünya’da 
yaşanan su sorunlarına ilişkin görüşlerini kendi ana 
dilleriyle katılımcılar ile paylaşmıştır. 

Sempozyumun açılış oturumuna, Ankara Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. 
Cumali KINACI, Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Lütfi AKCA, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. 
Dr. Mehmet KARACA, Türkiye Bilimler Akademisi 
Başkanı Sayın Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ve Orman 
ve Su İşleri Önceki Dönem Bakanı Sayın Prof. Dr. 
Veysel EROĞLU katılmış, ülkemizde ve Dünya’da 
su kaynaklarının önemini, iklim değişikliğinin su 
kaynakları üzerine olan baskısını ve membran 
teknolojilerinin su ve atıksu yönetimindeki önemini 
vurgulayan açılış konuşmaları ile sempozyumu 
başlatmışlardır. 

MEM-TEK Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail 
KOYUNCU “MEMTEK Dünya ölçeğinde bir 
araştırma merkezi olup, MEMTEK’de geliştirilen 
ticari ürünler, bir çok tam ölçekli uygulamada 
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.”

MEM-TEK Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail KOYUNCU 
açılış konuşmasında “Membran filtreler su ve 
atık su arıtımı ve yeniden kullanımı ve ayrıca 
endüstriyel ayırma işlemlerinde kritik öneme 
sahiptir. Membran teknolojilerindeki araştırma ve 
geliştirme son elli yılda artmıştır ve malzeme ve 
nanoteknoloji bilimlerindeki gelişmeler, son yıllarda 
daha iyi kapasitelere sahip daha iyi membranların 
üretilmesine yardımcı olmuştur.” demiştir.  

Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ’de 2010 yılında 
başlanılan çalışmayla hayata geçen MEM-TEK 
Projesinin ülkemiz için önemli bir rol oynadığını 
vurgulamıştır. Prof. Dr. Koyuncu “Devlet Planlama 
Teşkilatı ve İTÜ Rektörlüğünün katkıları ve dönemin 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 
desteğiyle hayata geçen MEM-TEK’in amacı arıtma 
ve atıksu sistemlerinde yerli ve milli çözümler 
geliştirmek, modeller üretmek ve insanlığa hizmet 
sunmaktır.  MEM-TEK’te geliştirilen ürünlerin başta 
Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki kullanımına 
değinmiştir. Bunun yanında MEM-TEK tarafından 
geliştirilen ürünler hakkında bilgiler vermiştir. 

Prof. Dr. Koyuncu konuşmasının devamında, “MEM-
TEK’in vizyonu, 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. 
yıldönümünde membran üretimi, modül geliştirme 
ve süreç iyileştirme konularında dünya çapında 
bir membran teknolojisi araştırma merkezi haline 
gelmektir. Bu yıl MEMTEK’in 10. yıl dönümünü 
kutluyoruz. Ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 
MEMTEK dünya çapında bir araştırma merkezidir.”

“Araştırma merkezimiz bu son on yılda ülkemize 
birçok yenilik getirdi. MEMTEK’te geliştirilen 
hollow fiber membran biyoreaktör modülleri ve 
ultrafiltrasyon modülleri gibi ticari ürünler, artık 
birçok tam ölçekli uygulamada kullanılmaktadır. Ters 
ozmoz, nanofiltrasyon ve diğer yeni membranlar 
için teknolojiler de geliştirilmiştir. Ayrıca, membran 
otopsi ülkemize sunduğumuz bir diğer hizmettir.”

“Her 2 yılda bir MEMTEK Sempozyumu 
düzenlenmektedir. Öncekiler ulusal düzeyde 
organize edildi. Bu yıl altıncı olanı uluslararası 
düzeyde organize ediyoruz. Dünyanın dört bir 
yanından 5 ayrı genel kurul ve 3 ana konuşmacı 

Kendi dilleri ile mesajlarını paylaşan
İTÜ MEMTEK öğrencileri
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seçtik. Davetiyemizi kabul ettikleri ve bize katıldıkları 
için onlara teşekkür ediyorum. Konferansta ayrıca 18 
ülkeden 87 sözlü ve 41 poster sunumumuz olacak.”

“İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirilecek olan “Türkiye’de Membran 
Teknolojileri Yolculuğu” konulu 20 Kasım 2019 
tarihinde 10. yıl dönümü kutlaması ve Panel 
tartışması yapacağız. Hepinizi bu panel tartışmasına 
ve 10. yıl dönümü kutlamasına davet ediyorum.”

Prof. Koyuncu konuşmasını, tüm onursal ve bilimsel 
komite üyelerine, katılımcılara, sponsorlara ve ekip 
üyelerine teşekkür ederek tamamlamıştır. 

Prof. Dr. Cumali KINACI  “MEMTEK’de sadece 
teknolojinin uygulaması değil aynı zamanda 
üretimi ile ilgili de çalışmalar yapılmaktadır.”

Prof. Dr. Cumali KINACI, membran teknolojilerinin 
Ankara’daki uygulamaları ve süregelen mevcut 
membran ihtiyaçları hakkında bilgiler vermiştir. 
Ankara’nın su ihtiyacının öneminin altını çizerek 
bu ihtiyacın bir kısmının membran teknolojileri 
ile karşılandığını belirtmiştir. Prof. Dr. Cumali 
KINACI ayrıca “Türkiye’de membran alanındaki 
çalışmalar özellikle Ulusal Membran Teknolojileri 
Uyg-Ar Merkezi (MEM-TEK) kurulduktan sonra 
hızlı bir gelişme gösterdiğini ve bu sayede daha 
önce yapılmayan ve hiç tanınmayan bir teknoloji 
Türkiye’de tanınmış olduğunu” belirtmiştir. Ayrıca, 

“Sadece teknolojinin uygulaması değil aynı zamanda 
üretimi ile ilgili de çalışmalar yapıldığından, 1990 
ve 2010 yılları arasında membran teknolojisi ile 
ilgili çalışmalar yapmış bir kişi olarak son 10 yılda 
üniversite dışındaki görevlerim dolayısıyla bu 
konuyla yeteri derecede ilgilenemediğinden ama 
son günlerde baktığım zaman araştırma konularının 
tamamen 10 yılda değiştiğini ve 10 yıl önceki 
konuların artık çok geride kaldığını ve bunun da 
bu teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini, uygulama 
alanının fazlalığını” gösterdiğine değinmiştir. Prof. 
Kınacı, ASKİ’deki membran uygulamaları hakkında 
detaylı bir sunuş yapmıştır. Prof. Kınacı bunun 
yanında Ankara’daki su yönetimi çalışmaları üzerine 
şu konulara değinmiştir:

“1920’li yıllarda Ankara’nın nüfusu 10.000’in biraz 
üzerindeydi, ancak günümüzde Ankara’nın nüfusu 
5 milyonu aşmıştır. Tabi ki buna paralel olarak 
su ihtiyacı da hızlı bir şekilde artış göstermiştir. 
Türkiye’nin en kurak illerinden birisi olan Ankara’nın 
kurak dönemlerdeki su ihtiyacı da yeraltı suyundan 
ve Kızılırmak suyunun kullanılma ihtiyacını 
doğurmaktadır. Bu suda istenmeyen bileşikler ise 
konvansiyonel arıtma tesisleriyle arıtılamamaktadır. 
Şu anda Ankara’nın su ihtiyacının yalnızca %3’ü 
membranla arıtılmakta olup, geriye kalan %97’si 
konvansiyonel arıtma kullanılmaktadır.“

“Şehir merkezinin dışındaki ilçelerde sık sık membran 

Prof. Dr. İsmail Koyuncu
açılış konuşmasını yapıyor
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kullanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Beypazarı ilçesinde 
membran uygulanmakta olup, arıtma tesisinden 
günlük 7000 metreküp kapasitede bir ters ozmos 
sistemi kullanılarak arıtılan suları Beypazarı ilçesine 
veriyoruz. Ancak, bu yeterli değildir. Bu yıl kapasite 
14000 metreküpe çıkarılması sağlanacaktır.  Aynı 
şekilde su kıtlığı yaşanan ilçelerden bir diğeri de Bala 
ilçesidir.  Bala’ya bağlı olarak Şereflikoçhisar ilçesinin 
bazı mahallelerinde su ihtiyacı membran arıtma 
tesisinden karşılanıyor. Bir diğer ilçe olan Polatlı 
Ankara›nın en büyük ilçesidir. Nüfusu 100 binin 
üzerinde olan bölgenin suları nanofiltrasyondan 
tarafından karşılanıyor. Görüldüğü gibi Ankara›da 
şu anda özellikle Merkez ilçelerin dışında kalan 
kısımlarda membran kullanma ihtiyacı ortaya 
çıkıyor.”

Prof. Dr. Lütfi AKCA “Membran teknolojileri 
su yönetiminin en önemli halkalarından biri 
konumundadır.”

Prof. Dr. Lütfi AKCA ise sempozyum açılış 
konuşmasında şunlara değinmiştir. “Sempozyumun 
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim 
Politikaları Kurulu olarak milli su politikası belgesini 
hazırlamakta olduğumuz bu günlere denk gelmesi 
bizim açımızdan ayrı bir önem taşımaktadır. 
Sempozyum çıktılarının su yönetimi alanındaki 
kararlarımıza önemli katkılar sağlayacağına 
inanıyorum. Su kaynaklarının ve su temini 

hizmetlerinin karşı karşıya olduğu risklerin küresel 
iklim değişikliğinin de etkisiyle özellikle Kuzey 
Afrika ve Akdeniz havzasından Asya’nın doğusuna 
kadar uzanan kuşak dâhil, Dünya’nın önemli bir 
bölümünün gelecekteki en önemli problemlerinden 
biri olacağı ön görülmektedir. Bu husus Dünya 
nüfusunun %60’ını barındırmasına karşılık, Dünya 
su kaynaklarının %36’sına sahip olan Asya Kıta’sı 
ülkeleri ile Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta 
Doğu bölgesi için bilhassa önem taşımaktadır. 

Türkiye kişi başına yıllık 1365 m3 kullanılabilir su 
potansiyeli ile su stresi altında olan bir ülke olmasının 
yanı sıra nüfus artışına bağlı olarak yakın gelecekte 
su fakiri olmaya da aday bir ülkedir. Bilindiği üzere su 
tüketiminde en büyük pay tarımsal sulamaya aittir. 
Türkiye iç tüketiminin yanı sıra önemli ölçüde tarım 
ürünü ihraç eden bir ülke olup, sulanabilir nitelikte 
22000000 hektar tarım arazisine sahiptir. Tarım 
arazilerimizin tamamını sulayabilmek için ihtiyacımız 
olan su miktarı mevcut sulama yöntemleri ve 
verimliliği dikkate alındığında sadece zirai sulama 
ihtiyacı kullanılabilir toplam su potansiyelimizin 
üzerindedir. Nüfus artışı ve sanayinin gelişmesinden 
doğacak su ihtiyaçları da eklendiğinde bu tablo 
daha sıkıntılı bir hal almaktadır. Sorunun çözümü 
için yapılması gerekenlerden birisi su kullanma 
verimliliğini ve su tasarrufunu ulaşılabilecek en üst 
seviyeye çıkarmak, diğeri ise kullanılmış suları geri 
kazanıp tekrar kullanmaktır. Çok basit bir yaklaşımla 

Prof. Dr. Cumali Kınacı açılış 
konuşmasını yapıyor
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evsel tüketim ve sanayiden ortaya çıkan kullanılmış 
suların tamamını geri kazanıp, tarımsal sulamada 
kullanmak ve mevcut durumda hektar başına yılda 
10 ila 12.000 m3 olan sulama suyu ihtiyacını 5000 
m3’ler seviyesine indirmek suretiyle ya da sulama 
suyu kullanımımızı hektar başına 3000 m3 seviyesine 
düşürmek suretiyle 22000000 hektar tarım arazisinin 
tamamının sulanabilirliğini ön görmek çok yanlış 
olmaz. Bu senaryo çok uç bir senaryo olarak görülse 
de gerçek ihtiyacın bu noktalara yakın bir yerlerde 
olacağını ön görmek mümkündür. Bu noktada 
gelecek su politikalarımızın ana eksenlerinden ikisi 
kullanılmış suların geri kazanılması ve su kullanım 
verimliliğinin artırılması olarak ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla membran teknolojileri su yönetiminin 
en önemli halkalarından biri konumundadır. 

Membran teknolojilerinin daha fazla geliştirilip, 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verim ve fiziki 
ömürlerin artırılması, enerji tüketimi ve diğer 
işletme masraflarının düşürülmesi ile uygulama 
alanlarının genişletilmesi için yapılacak araştırma 
ve geliştirme çalışmaları küresel su problemlerini 
çözmede büyük öneme sahip olacaktır. Pek 
çok ülkeden ve ülkemizden çok değerli bilim 
insanlarının emekleri ve özverili çalışmaları ile 
ortaya konan bu toplantının bu konularda önemli 
gelişmelere katkı sağlayacağı açıktır. Ülkemizde 
membran araştırmaları teknoloji merkezini kurarak 
membran teknolojisinin geliştirilmesini sağlayan 

ve uluslararası çalışmalara önemli katkılar sunan 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ekibini ve bu başarının 
arkasındaki en önemli güç olan sayın rektörümüzü 
bu vesile ile tebrik ediyorum.” demiştir.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ, 
ilk ve enlerin üniversitesi olarak membran 
teknolojilerinde de ülkemiz adına bu konuya el 
attı.”

Prof. Dr. Mehmet KARACA, MEM-TEK Uyg-Ar 
Merkezinin kuruluş sürecinde yaşanılanları 
paylaşmıştır. Membran teknolojilerinin gelişimi ile 
ilgili bilgi veren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
iklim değişikliğinin önemli bir sorun olduğuna 
dikkati çekmiştir. 

Rektör Prof. Dr. Karaca, “Modern dünyanın yerleşik 
düzeni sebebiyle membran teknolojileri ve bu proje 
oldukça önemli konuma gelmiştir. Proje, kamu ve 
sanayi desteği ile daha da büyüme potansiyeline 
sahip bir konumdadır.” demiştir. MEM-TEK’in 
hikayesini en iyi bilenlerden biri olduğunu dile 
getiren Rektör Prof. Dr. Karaca, “İTÜ, ilk ve enlerin 
üniversitesi olarak membran teknolojilerinde de 
ülkemiz adına bu konuya el attı. Şanımıza yakışır bir 
şekilde Rahmetli Prof. Dr. Dincer Topacık Hocamızın 
adını bu merkezde yaşatmaya gayret ediyoruz.” 
ifadelerini kullanmıştır. Rektör Prof. Dr. Karaca 
konuşmasında ayrıca şunlara yer vermiştir: 

“İlklerin ve enlerin üniversitesi İstanbul Teknik 

Prof. Dr. Lütfi AKCA açılış 
konuşmasını yapıyor
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Üniversitesi membran teknolojilerinin temelini 
de ilk atan üniversite konumundadır. MEMTEK 
projesi o zamanki Devlet Planlama Teşkilatı 
tarafından desteklenmeden önce bu proje 3-4 kez 
onaylanmamış ancak, sayın hocamız Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu’nun gayretleriyle onaylanarak bugünlere 
gelmiştir. MEMTEK projesi üniversite-sanayi işbirliği 
açısından çok önem arz etmektedir. Merkezimin 
çıktılarına baktığımızda sanayi ve kamu kurumları 
ile birlikte bir çok ürünün ve patentin çıktığını 
görmekteyiz. Bu hususta merkez müdürümüz sayın 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu ve ekibini gönülden 
tebrik ediyorum.”

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
“Uygulama-Araştırma merkezlerinin sorun 
çözme odaklı oluşturdukları çalışma gruplarının 
ne kadar başarılı ne kadar verimli ve istikrarlı 
bir şekilde ülkemiz ve dünya bilimine katkıda 
bulunduğunun güzel bir örneğini MEMTEK’de 
görüyoruz.”

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER ise bilim insanlarının bir 
araya gelmesi ve tematik alanlarda sorunların 
çözümü için çalışmalarından övgü ile bahsetmiştir. 
Susuz bir hayat düşünülmediği gibi, suyun kalitesi 
gibi, kaynağından tüketime kadar olan suyun 
lojistiği de her aşamada insanoğlu için oldukça 
değerli olduğunu vurgulayan Prof. Şeker “Doğanın 
bize bahşettiği nimetleri hoyratça tüketmemize 

bağlı olarak suyu da azaltmış durumdayız. Suyun 
torunlarımızın ve dolayısıyla dünyamızın geleceği 
için korunması, yeniden kullanılması ve ekonomik 
bir şekilde yeryüzündeki herkese ulaştırılması 
gerekiyor. 

Sorunlarımızı gidermek amacıyla insanlığa yardımcı 
olmak için bilim insanları olarak gayret ettiğimiz 
birçok başlık var. Bu başlıklardan birisi olan suyun 
teknolojisi ve suyun lojistiğini ilgilendiren membran 
teknolojileri İstanbul Teknik Üniversite’mizin 
oluşturmuş olduğu ve örnek teşkil eden bilim 
insanlarının tematik alanlardaki kümelenmelerinin 
çok güzel bir örneğidir.  Belirgin başlıklarda 
Uygulama-Araştırma merkezlerinin sorun çözme 
odaklı oluşturdukları çalışma gruplarının ne kadar 
başarılı ne kadar verimli ve istikrarlı bir şekilde 
ülkemiz ve dünya bilimine katkıda bulunduğunun 
güzel bir örneğini görüyoruz.

Hepimiz biliyoruz ki bu konuda dünyada büyük 
dengesizlikler söz konusu. Membran teknolojileri 
bu problemlere çözüm ortağı olarak ciddi katkılar 
sunuyor. Bilim insanlarının soruların çözümüne dair 
projeleri çok değerli. Böyle bir çalışmada TÜBA Üyesi 
arkadaşlarımızın görev alması bizi mutlu ediyor. 
İTÜ’den Prof. İsmail Koyuncu’yu ve kendisine destek 
olan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’yı tebrik 
ediyorum. Tematik bir alanda özel bir kümelenme 
gerçekleştirerek oluşturulmuş olan Ulusal Membran 

Prof. Dr. Mehmet Karaca 
açılış konuşmasını yapıyor
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Teknolojiler Uygulama Merkezi’nin 10. yıla ulaşmış 
olması; istikrarlı ve verimli bilimsel çıktılarıyla, katma 
değeri yüksek olan sorunlara çözüm üretmeye 
yarayan yayın ve patentleriyle önemli bir bilimsel 
yapı haline gelmesi ve uluslararası alana yönelik 
nitelikli insan gücü yetiştirilmesine de destek 
vermesi gerçek anlamda onur verici.” demiştir. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu: “Atıksuları toplayıp 
arıtmak, geri kazanmak çok önemlidir. Yerli 
çözümler ekonomiye katkı sağlıyor.”

Son olarak, Prof. Dr. Veysel EROĞLU MEM-
TEK’in faaliyetlerinden ve İstanbul’un atık ve su 
problemlerinden bahsederek kat edilen gelişmelerin 
altını çizmiştir. Bunun yanı sıra Prof. Dr. Veysel 
EROĞLU konuşmasında şu detaylara yer vermiştir. 
“Dünya’da 2,5 milyar insan temiz suya ve içme 
suyuna erişemiyor. Bunun yanı sıra iklim değişikliği 
de çok ciddi bir tehdit unsuru. Sıcaklık artarken 
yağış rejimleri de değişiyor. Bazen 1 aylık yağışın 
24 saat içinde toprağa düştüğünü görebiliyoruz. 
Bu küresel anlamda bir tehdit olup, Türkiye’de bu 
kuşakta yer almaktadır. Küresel iklim değişikliği ile 
çok büyük mücadele yaptığımızı özetle vurgulamak 
istiyorum. Türkiye’de bu konuda öncü olmuştur. 
Hatta Amerika Birleşik Devletleri Kyoto sözleşmesini 
imzalamazken, Türkiye imzalamıştır. Ama küresel 
iklim değişikliğine etki eden sera gazı salınımlarına 
bakıldığı zaman 1980’li yıllardan 2004 yılına kadar 

%29 ile Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada 
yer aldığı görülmektedir. Avrupa Birliği ise %26 ile 
ikinci sırada yer almaktadır. Dolayısıyla küresel iklim 
değişikliği ile hepimizin mücadele etmesi gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye üzerine düşen görevleri 
layıkıyla yapmaktadır. Hepimizin mutlaka çevreci 
olması gerekmektedir. Bununla birlikte atıksuları 
toplayıp arıtmak, geri kazanmak çok önemlidir. 
Tabiki, bu arada ileri teknolojileri kullanmamız 
şarttır. Türkiye’de nitekim membran teknolojileri 
pek çok yerde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 
atıksuların arıtılmasında membran biyoreaktörlerin 
çok faydalı olacağını burada vurgulamak istiyorum. 
Artık uygulamacıların ve karar vericilerin mutlaka 
bu teknolojileri sahiplenmesi ve bu teknolojilerin 
uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Yakın 
bir gelecekte atıksuların yeniden kullanılmasının 
çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. 
Ülkemizde iklim değişikliğinden etkilenmemek 
için çeşitli önlemler almalı ve projeler geliştirmeye 
devam etmelidir.” şeklinde önemli açıklamalarda 
bulunmuştur. 

Prof. Dr. Veysel EROĞLU MEM-TEK’in kuruluşu ile 
ilgili verdiği bilgilerde; “İstanbul Teknik Üniversitesi 
bu ülkenin en köklü üniversitelerinden birisidir ve 
kuruluşu 1773 yılına dayanmaktadır. Ben de burada 
on yıllarca hocalık yapan bir kişiyim. Merkezimiz şu 
anda 10. yılını kutlamaktadır. Hatırladığım kadarıyla 
ben de Orman ve Şu İşleri Bakanı iken resmi 

Prof. Dr. Muzaffer Şeker açılış 
konuşmasını yapıyor
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açılışını 22 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirmiştim. 
Gerçekten merkezimizin gelmiş olduğu seviyeden 
gurur duymaktayım. Aynı zamanda o zamanlar aynı 
kürsüde görev aldığımız rahmetli hocamız Prof. Dr. 
Dincer Topacık’ın isminin bu merkeze verilmesi de 
gerçekten bir vefa örneğidir. Bunu sağlayan Merkez 
Müdürü’müz ve Rektörümüz’e özellikle teşekkür 
ediyorum. Ben de su ve atıksu arıtımı konularında 

çok sayıda kitap yazmış bir kişi olarak bu merkezin 
çalışmalarını çok yakından takip etmekteyim. 
Merkezde günümüze kadar 150 civarında araştırma 
projesi geliştirilmiş olup, hem içme suyu hem de 
atıksu arıtımında yerli membranların kullanıldığı 
çok başarılı çalışmalar tamamlanmıştır.” diyerek 
konuşmasını sonlandırmıştır. 

Prof. Dr. Veysel Eroğlu açılış 
konuşmasını yapıyor
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Sempozyumun akademik Dünya’ya ilk katkısı, 
yurtdışından gelerek MEM-TEK 2019 katılımcılarıyla 
önemli ve değerli tecrübelerini paylaşan alanında 
Dünyaca ünlü davetli konuşmacıların sunumları 
olmuştur. Davetli konuşmacılarımız yaptıkları 
sunumlarda ülkelerinde gerçekleştirilen membran 
teknolojiler alanındaki uygulamalar hakkında 
önemli bilgiler paylaşmışlardır. Böylelikle MEM-TEK 
2019 sempozyumu katılımcılarına normal koşullarda 
ulaşılması zor, Dünyaca tanınmış akademisyenleri 
dinleme olanağı sağlamıştır. Membran teknolojileri 
ile Dünya genelinde yapılan uygulamalara dair 
ortak bir bilgi birikimi meydana getirilmesine 
zemin hazırlayan MEMTEK 2019 sempozyumu 
araştırmacılara,  öğrencilere çalışmalarını paylaşmak 
ve geri bildirim almak için bir fırsat oluşturmuştur. 

Davetli konuşmacıların yer aldığı oturumlarda, 

Singapur-Nanyang Teknolojik Üniversitesi Singapur 
Membran Teknoloji Merkezi (SMTC) Direktörü Prof. 
Dr. Rong WANG, Suudi Arabistan-Kral Abdullah Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) Desalinasyon ve Su 
Geri Kazanımı Merkezi yöneticisi Prof. Dr. Noreddine 
Ghaffour, Singapur Ulusal Üniversitesi İnşaat ve 
Çevre Mühendisliği Departmanı Başkanı, Çevresel 
Araştırmalar Merkezi (NUS) Müdürü ve Sembcorp-
NUS Kurumsal Laboratuarı Yöneticisi Prof. Dr. How 
Yong Ng, Malezya Teknoloji Üniversitesi Araştırma 
ve İnnovasyondan sorumlu Rektör Yardımcısı 
ve aynı zamanda İleri Membran Teknolojileri 
Mükemmeliyet Merkezi’nin kurucusu Prof. Dr. 
Ahmad Fauzi İsmail ve Delft Üniversitesi Atıksu 
arıtımı/Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Jules van Lier konuşmacı olarak katılmışlar 
ve tecrübelerini paylaşmışlardır.
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Prof. Dr. Rong WANG; “Membran teknolojiler 
ile ilgili yapılan akademik çalışmaların mutlaka 
gerçek ölçekli uygulamalara dönüştürülmesi 
gerekmektedir.”

Sempozyuma Singapur-Nanyang Teknolojik 
Üniversitesi’nden katılan Prof. Dr. Rong WANG Çevre 
Mühendisliği öğretim üyesi ve Çevre mühendisliği 
bölüm başkanıdır. Aynı zamanda 2008’de kurulmuş 
olan Singapur Membran Teknoloji Merkezi (SMTC) 
Direktörüğü görevini de üstlenmektedir. Prof. Dr. 
Wang; yaptığı sunumda küçük bir ada ülkesi olan 
ve bir zamanlar Dünya Kaynakları Enstitüsü (World 
Resources Institute) tarafından Dünya’da su kıtlığı 
yaşayan ülkeler sıralamasında birinci gösterilen 
Singapur’un sürüdürülebilir gelişiminde membran 
teknolojilerin ne kadar kritik bir rol oynadığından 
bahsetmiştir. Konuşmasında 5.5 milyon nüfuslu 
ve doğudan batıya toplam uzunluğu 50 km, 
kuzeyden güneye ise 34 km olan Singapur için 
geniş alan gereksinimi olan arıtım ve desalinasyon 
yöntemlerinin sorun oluşturduğu ve membran 
teknolojilerin bu konuda da Singapur için ideal 
bir teknoloji olduğuna değinmiştir. Prof. Dr. Wang 
konuşmasında; membran teknolojiler ile ilgili 
yapılan akademik çalışmaların mutlaka gerçek 
ölçekli uygulamalara dönüştürülmesi gerektiğini, 
laboratuar ortamında elde edilen bilgi ve yeniliklerin, 
gerçek ölçekli uygulamalarda iyileştirmelere 
neden olacağını ve böylelikle teknolojik açıdan 

gelişme sağlanabileceğini vurgulamıştır. Membran 
teknolojiler ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu 
elde edilen bilgilerle; 2016 yılında su geri kazanımını 
%40’lara çıkardıklarını şu an  %50’lere varan bu 
oranın 2060 yılı için %85 olarak hedeflendiğini 
belirtmiştir.  

Prof. Dr. Noreddine Ghaffour; “Üçüncü nesil 
desalinasyon için yeni tip membranların üretimi 
ve adsorbsiyon desalinasyonu, membran 
distilasyonu gibi innovatif teknolojiler ile 
oluşturulan hibrit prosesler umut vadedicidir.”

MEMTEK 2019 sempozyumuna Suudi Arabistan-Kral 
Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) 
Desalinasyon ve Su Geri Kazanımı Merkezinden 
katılmış olan Prof. Dr. Noreddine Ghaffour; içme suyu 
üretimi konusunda yirmiyedi yıllık tecrübeye sahip, 
termal ve membran teknolojiler ile desalinasyon 
prosesleri üzerine uzmanlaşmış bir bilim insanıdır. 
Prof Dr. Ghaffour MEMTEK 2019 sempozyumunda 
yaptığı sunumda desalinasyon teknolojilerinden 
bahsetmiş, membran teknolojiler ile desalinasyon 
uygulamalarının nasıl gittikçe daha uygulanır hale 
geldiğini vurgulamıştır.

Yirmi yıl önce küresel olarak desalinasyon ele 
alındığında merkezde maliyetin olduğuna 
dikkat çeken Prof Dr. Ghaffour, maliyetin gelişen 
teknoloji ile birlikte 0.7-1 $’lara düştüğünü ve 
şu an desalinasyon adına uygulanabilir en iyi 

Prof. Dr. Rong Wang’ın 
sempozyum konuşması

Prof. Dr. Rong Wang’a MEM-TEK merkez 
müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından 

kendisi adına dikilen ağaç sertifikası verilirken
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teknolojinin ters osmoz olduğunu belirtmiştir. Ters 
osmoz için 3-4 kWh/m3su elektrik enerjisi ihtiyacı 
olduğunu belirten  Prof. Dr. Ghaffour; enerjinin 
fosil yakıtlardan sağlandığı coğrafyalarda aslında 
bu değerin de yüksek olduğunu vurgulamıştır. 
Desalinasyonun sadece evaporasyon, deşarj ve 
enerji ihtiyacı vb. olarak algılanmaması ve innovatif 
teknolojilerle geliştirilmesi gerektiğinin altını 
çizmiştir. Desalinasyon tesislerinde halihazırda 100 
milyon ton/gün’den fazla üretim yapılan Körfez 
Ülkeleri için içme suyu üretiminin son derece 
önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ghaffour; 
bu tesislerin genel anlamda termal proses ve 
çok aşamalı flash damıtma (Multi Stage Flash 
Distillation)’dan müteşekkil olduğunu, bu iki 
teknolojinin konvansiyonel teknolojiler olsa dahi, 
yenilikçi bir proses daha eklenerek oluşturulan hibrit 
sistemlerin umut vadedici olduğunu belirtmiştir. 
Desalinasyonun üç dönemi (jenerasyonu) olduğunu 
ve bunlardan ilkinin termal prosesler, ikincisinin 
ters osmoz uygulamaları olduğunu belirten 
Prof. Dr. Ghaffour; oluşan membran konsantre 
akımı yönetiminin direkt  deşarj  yerine daha az 
evaporasyon uygulaması içeren, sonuç olarak 
sadece su değil birtakım mineral ve yapı maddesi 
besinlerin de kazanılabileceği bir yaklaşıma 
dönüştürülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca 
araştırma ekibiyle birlikte yaptıkları çalışmaların 
desalinasyonun üçüncü dönemini oluşturacak 
proseslerin daha az enerji yoğunluklu, az kimyasal 
kullanımlı, daha çevre dostu yöntemler olması 
yönünde olduğunu belirtmiştir. Bu yöntemlerin yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi ve yeni tip membranların 
üretilmeleri ile oluşturulabileceğinin altını çizmiştir. 
Yeni teknolojiler olarak adsorbsiyon desalinasyonu, 
membran distilasyonu ve hibrit proseslerin umut 
vadedici olduğunu söylemiştir. 

Prof. Dr. How Yong Ng; “Membran proseslerin 
ileriki 30, 40 ve hatta 50 yıl için anahtar rol 
oynayacağına ve başka bir teknolojinin 
membran proseslere alternatif olamayacağına 
inanıyoruz.” 

Sempozyumun diğer bir davetli konuşmacısı 
olan Singapur Ulusal Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. How Yong Ng, İnşaat ve Çevre Mühendisliği 
Departmanı başkanı ve Çevresel Araştırmalar 
Merkezi (NUS) Müdürü’dür. Ayrıca Sembcorp-NUS 
Kurumsal Laboratuarı Yöneticisi olan Prof. Dr. NG; 
biolojik arıtım modellemesi, membran prosesler, 
su gerikazanımı için membran bioreaktörler ve 
ağır metal tespiti için mikrobial elektrokimyasal 
sensörler konularında çalışmaktadır. MEMTEK 
2019’da yaptığı sunumda su geri kazanımın oldukça 
önem arz ettiği Singapur’da membran proseslerle 
gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetmiştir ve 
membran proseslerin ileriki 30, 40 ve hatta 50 yıl için 
anahtar rol oynayacağına ve başka bir teknolojinin 
membran proseslere alternatif olamayacağına 
inandıklarını belirtmiştir. Singapur’da musluk 
sularının %5’inin geri kazanılmış su ile sağlandığını 
belirten Prof. Dr. Ng; atıksuyun arıtımı için bir noktada 
mutlaka biyolojik arıtıma ihtiyaç duyulduğunu 
ve suyun bakteriden membran ile ayrıldığı MBR 
sistemler kullanıldığı taktirde ek bir durultucu ünite 

Prof. Dr. Noreddine Ghaffour’a MEM-TEK merkez 

müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından kendisi 

adına dikilen ağaç sertifikası verilirken

Prof. Dr. Noreddine Ghaffour’un 
sempozyum konuşması
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gereksiniminin ortadan kalktığını belirtmiştir. Prof. 
Dr. Ng; MBR’lerin diğer alternatiflere göre daha 
yüksek enerji maliyeti olduğunu fakat bu durumun 
küçük bir ada ülkesi olan Singapur’da alan kısıtı ve 
arazi fiyatlarının pahalılığı düşünüldüğünde oldukça 
tercih edilir teknolojiler olduğunu vurgulamıştır. 
MBR’lerin en büyük sorunlarından birinin tıkanma 
problemi olduğunu vurgulayn Prof. Dr. Ng, MBR’de 
kullanılan membranların gözenek boyutlarının iyi 
seçilmesi gerektiğini ve gözenek boyutu arttıkça 
membranların iç kirlenmesinin arttığını belirtmiştir. 

Kirlenmeyi geciktirici yeni tip membranlar hakkında 
da bilgi veren Prof. Dr. Ng; MBR’lerde mikrofiltrasyon 
membranları yerine ultrafiltrasyon membranları 
kullanımının; başlangıç trans membran basıncı 
açısından her ne kadar daha yüksek değerler 
gereksinimi oluştursa da, MBR’lerin en ciddi 
problemlerinden olan tıkanma sorununu büyük 
ölçüde azaltan bir uygulama olduğunu belirtmiştir. 
Ayrıca yaptıkları çalışmalarda farklı gözenek 
boyutları içeren katmanlara sahip membranlar 
üzerinde durduklarını açıklamıştır. Membranda 
filtrasyon fenomeninin membranın üst yüzeyinde 
gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Ng, geliştirmeye 
çalıştıkları membranlarda üst katmanı sıkı, alt 
katmanı ise daha büyük por boyutlarına sahip 
membranlar üretmeyi amaçladıklarını belirtmiş, 
membran prosesler 20 yıldan az bir süredir tanındığı 
halde, membran teknolojilerin nasıl çalışılması 

gerektiğinin artık biliniyor olduğunu ve  genel 
anlamda membran teknolojileri çalışmalarının 
tıkanma sorununu farklı yöntemlerle engellenmek 
üzerine yoğunlaştığını söylemiştir. 

Prof. Dr. Ahmad Fauzi İsmail “Membran 
teknolojiler küresel pazar fırsatı açısından 
muazzam bir potansiyele sahiptir.”

Sempozyuma Malezya Teknoloji Üniversitesi’nden 
katılan Prof. Dr. Ahmad Fauzi İsmail, Kimya ve 
Enerji Mühendisliği bölümü öğretim üyesidir aynı 
zamanda Araştırma ve İnnovasyondan sorumlu 
Rektör Yardımcısı’dır. Ulusal olarak Yüksek Öğrenim 
Mükemmeliyet Merkezi olarak bilinen İleri Membran 
Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin kurucusudur. 
Prof. Dr. Fauzi İsmail “Desalinasyon ve atıksu arıtımı 
için membran teknolojiler” başlıklı sunumunda 
öncelikle atıksu arıtımı ve desalinasyon ile ilgili 
genel bir değerlendirmede bulunmuş ve membran 
teknolojilerin mevcut durumu hakkında bilgi 
vermiştir. Mebran taknolojilerin mevcut gelişme ve 
zorluklarına değinen Prof. Dr. Fauzi İsmail sunumunun 
sonlarına doğru; Membran teknolojilerin atıksu 
arıtma, desalinasyon ve temiz enerji üretimi ile su 
ve enerji sıkıntısı sorunlarını gidermede umut verici 
bir teknoloji olduğunu vurgulayarak, membran 
biliminin ve teknolojisinin mevcut eğiliminin yüksek 
performanslı nanokompozit membran ve enerji 
tasarruflu membran süreçlerinin geliştirilmesini 
içerdiğinden bahsetmiştir. Bu yönde yapılmakta 

Prof. Dr. How Yong Ng’nin 
sempozyum konuşması

Prof. Dr. How Yong Ng’ye  MEM-TEK merkez müdürü 

Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından kendisi adına 

dikilen ağaç sertifikası verilirken
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olan yeniliklerin; çok fonksiyonlu nanokompozit 
malzemelerin geliştirilmesi yoluyla oluşturulan 
membranlara odaklandığından bahsetmiş ve 
membran teknolojilerin, küresel pazar fırsatı 
açısından muazzam bir potansiyele sahip olduğunu 
vurgulamıştır.

Prof. Dr. Jules van Lier; “Anaerobik MBR 
teknolojilerin basit proses şeması anaerobik 
çürütmenin uygulama potansiyelini 
genişletmiştir.”

MEMTEK 2019 Sempozyumu davetli 
konuşmacılarından Prof. Dr. Jules van Lier Delft 
Üniversitesi “Atıksu arıtımı/Çevre Mühendisliği” 
bölümünde tam zamanlı öğretim üyesidir. Uzmanlık 
alanı Anaerobik arıtım olan Prof. Dr. van Lier 
sempozyumda “Anaerobik membran biyoreaktör 
teknolojilerideki yenilikler” konulu sunumunu 
yapmıştır. Anaerobik MBR teknolojilerin mevcut 
durumu ve bu teknolojinin Dünya’daki uygulama 
alanlarından bahseden Prof. Dr. van Lier TU Delft 
üniversitesinde 2007 yılından günümüze yapılan 
AnMBR ile alakalı tezler hakkında bilgiler verdiği 
sunumunda; AnMBR potansiyel uygulama alanları 

ile ilgili; konsantre atıksular, yüksek yağ gres 
değerli sular, yüksek tuzluluk ve sıcaklıktaki sular 
ile pH salınımı gösteren, arıtımı zor bileşikler içeren 
atıksular, yüksek konsntrasyonda ayrışabilir katılar 
(örneğin çamur) ve evsel atıksu uygulamalarından 
örnekler vermiştir. Ayrıca AnMBR sistemlerde 
uygulanabilecek farklı konfigürasyonlar ve 
membran türleri hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. 
van Lier; ekibi ile birlikte batık AnMBR sistemler ile 
gerçekleştirdikleri fizibilte çalışmalarında, sistemi 
5-20 L/m2.sa akılarda ilettiklerini ve gerçekleştirdikleri 
çalışmalarda mezofilik ve termofilik koşullarda 
arıtılan atıksular için, mezofilik koşullarda daha 
yüksek kritik akı değerleri elde edildiğini belirtmiştir. 
Kritik akının altında işletilen sistemde uzun süreli 
başarılı sonuçlar elde elde edildiğini anlatan Prof. 
Dr. Lier; düşük partikül boyutlarına sahip sulara 
yapılan AnMBR uygulamalarında oluşan dinamik 
membranların stabil ve yüksek süzüntü suyu kalitesi 
elde etmek için başarıyla uygulanabildiğinden 
bahsetmiştir. Prof. Dr. van Lier; destek malzemesi 
açısından düşük ilk yatırım maliyetleri ve biogaz 
üretimi yoluyla enerji üretimi dikkate alındığında bu 
yöntemin fizibl bir yöntem olduğunu belirtmiştir.

Günümüzde AnMBR sistemlerin tam ölçekli 
uygulama alanları ile ilgili örnekler sunan Prof. Dr. 
van Lier bu örneklerin gelişmesinde laboratuar ve 
pilot ölçekli çalışmaların oldukça önemli olduğunu 
vurgulamıştır. Tam ölçekli AnMBR çalışmalarında 
elde edilen sonuçlar oldukça yüksek kalitede çıkış 
akımlarına ulaşıldığını göstermiştir (KOI giderimi 
> %98, AKM giderimi > %99.9). Prof. Dr. van Lier 
AnMBR’larda kek tabakasının membran direncindeki 
en önemli kısmı oluşturduğunu belirterek, akı 
artışı amacı ile gerçekleştirilen çalışmalarda geri 
yıkama, filtrasyon-dinlenme (relaksasyon), gaz 
ile sıyırma ve akı arttırıcı maddelerin ilavesi gibi 
dört farklı yöntemin uygulandığını ifade etmiştir. 
Prof. Dr. van Lier; AnMBR’larda eş zamanlı tıkanma 
kontrolu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar 
sunmuştur. Sunumunda ayrıca kompleks kimyasal 
atıksuların arıtımında AnMBR’lerin oldukça yüksek 
bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
van Lier yüksek tuzluluk ve sıcaklığa sahip atıksularla 
gerçekleştirilen çalışmalarda uygun aşı çamuru 
seçiminin oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. 
Çalışmalarında yüksek fenol konsantrasyonlu 
atıksular ile gerçekleştirdikleri çalışmalarda AnMBR 

Prof. Dr. Ahmad Fauzi İsmail’ye  MEM-TEK merkez 

müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından kendisi 

adına dikilen ağaç sertifikası verilirken
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teknolojisini ve yukarı akışlı havasız çamur yataklı 
reaktör sistemi karşılaştırdıklarını belirten Prof.van 
Lier AnMBR’lerin basit proses şemaları ile anaerobik 
çürütmenin uygulama potansiyelini genişlettiğini 
(yüksek KOİ, Yüksek askıda katı, Yüksek yağ ve 
gres, Yüksek tuzluluk vb.) vurgulamıştır. Türkiye’de 
gerçek ölçekli AnMBR işletimi olmadığı göz önüne 
alındığında Prof Dr. van Lier’in günümüzde özellikle 
zor karakterli atıksuların arıtımında oldukça yüksek 
bir potansiyele sahip olan AnMBR teknolojisinin gün 
geçtikçe daha da önem kazanacagını vurguladığı 
sunumu, bu teknolojinin tanınmasına katkısı itibari 
ile daha da değerli bir hal almıştır. Prof. Dr. Jules van Lier’e   MEM-TEK merkez müdürü 

Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından kendisi adına dikilen 
ağaç sertifikası verilirken

Açılış oturumu sonrası tüm katılımcılar



www.memtek.org

19MEM-TEK BÜLTENİ ARALIK 2019

Sempozyumun ilk iki gününde, üç paralel 
salonda toplam onaltı bilimsel oturum; seksen 
yedi sözlü sunum ve otuzbeş poster sunuşu 
gerçekleştirildi. Oturumlar sunulacak çalışmaların 
konularına göre ayrılmış olup, ilgili konulardaKİ 
uzman Türk ve yabancı akademisyenler oturum 
başkanlıklarını üstlenmişlerdir. Bilimsel oturumlarda 
gerçekleştirilen konuşmaların değindiği ana temalar 
aşağıda listelenmiştir:

• Su ve atıksu arıtımında membranlar

• Membranes for water and wastewater treatment

• Aerobik ve anerobik MBR’ler

• Dinamik membran teknolojisi

• Yenilikçi membranar ve üretim metotları

• Endüstriyel atıksu arıtımı için membranlar

• Sıvı/gaz ayrımı için membranlar

• Konsantre yönetimi

• Membran proseslerin modellemesi

• Membranlarda tıkanma ve kontrolü

• Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve 
ters osmoz

• Ön ve son arıtma prosesleri

• İleri osmoz

• Yenilikçi membran modülü tasarımı

• Membran proseslerin ekonomisi

• Membran prosesler ile kaynak geri kazanımı

• Membran proseslerin yaşam döngü analizi ve 
optimizasyonu

• Proses entegrasyonu ve hibrit prosesler

• Membran distilasyon

• Membran proseslerde yenilikçi konfigürasyonlar

• Seramik membranlar

• Membran prosesleri ve enerji

Sempozyuma kamu, özel sektör ve üniversitelerden 
ulusal ve uluslararası üçyüz otuz dört kişilik bir 
katılım sağlanmıştır. Beş kıtadan ve yirmidört 
ülkeden katılım olmuştur. 

MEMTEK 2019’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
BİLİMSEL OTURUMLAR, ÖDÜLLER VE 
GALA GECESİ
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Sempozyumun ikinci gününde alanlarında 
uzman davetli üç akademisyen tarafından davetli 
konuşmalar gerçekleştirilmiştir. Prof.Dr. İzzet 
ÖZTÜRK (Türkiye) “History of Membrane Treatment 
of Sanitary Landfill Leachate in Turkey”, Prof.Dr. 
Volodymyr TARABARA (ABD) “Deoiling of saline 

emulsions: Understanding oil droplet behavior 
at membrane surface” ve Prof.Dr. Marek Bryjak 
(Polonya) “CapMix for Harvesting Energy in Salinity 
Gradient Case” başlıklı özel sunumlar (Keynote) 
gerçekleştirildi. 

Sempozyumda sunuş gerçekleştiren tüm 
akademisyenlerimiz ve oturum başkanlarımız adına 
birer fidan bağışı gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 
sempozyumun karbon ayak izi en az seviyeye 
indirilmiştir. 

  

Katılımcıların ülkelere göre dağılımı

Davetli konuşmacılar Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Marek Bryjak ve Prof. Dr. Volodymyr TARABARA’ya kendileri adına 
dikilen ağaç sertifikaları MEM-TEK Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından verilirken

Akademisyenlerimize Fidan Belgesi sunuluyor
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MEMTEK 2019 Sempozyumu sektör ile akademik 
dünyanın buluşmasına da katkı sağlamıştır. Sektöre 
olan doğrudan katkısı; sponsorların kurmuş 
olduğu stantlar ile uzmanların sektörde yapılan 
işleri tanıtmasına imkân vererek arz ve talebin bir 
araya gelmesini başarmasıdır. Dolaylı katkısı ise, 

gelecekteki sorunlara önceden değinilmesi ile 
oluşturulan farkındalık sonucunda su ve atıksu 
yönetimine yapılacak yatırımların artmasına katkı 
sağlanmasıdır. Açılış oturumunun son aşamasında, 
MEMTEK 2019’da sponsor olan firmalara teşekkür 
plaketleri takdim edilmiştir. 

MEMTEK 2019 Sponsorlarına destekleri için teşekkür plaketi sunuldu

MEMTEK 2019 Sponsorları

Sempozyum sponsor stantları ve çay-kahve molalarından görüntüler
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Katılımcılar 
kahve molalarında 

paylaşımlara 
devam ettiler
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En başarılı öğrenci poster sunumları

KAPANIŞ OTURUMU 

Kapanış konuşmasında sempozyum boyunca 
yaşananlar ve sempozyum ile ilgili istatistikler 
katılımcılar ile paylaşılmıştır. Sempozyumun 
kapanış oturumunda ayrıca, gerçekleştirilen sözlü 
ve poster sunumlarında en dikkat çekici ve başarı 
ile sunulmuş olanlar belirlenerek ödüllendirilmiştir. 
Özellikle öğrenciler tarafından yapılan sunuşlar 
oturum başkanları tarafından değerlendirilmiştir. En 
başarılı öğrenci poster sunumlarının listesi aşağıda 
verilmiştir. 

• Micellar Enhanced Ultrafiltration with Nonionic 
Surfactants, Toprak Caglar

• Impact of High Operational Flux on the 
Performance of Dynamic Membrane Bioreactor, 
Riza Hudayarizka 

• Fabrication and Characterization of Silicon Carbide 
Membranes for Wastewater Treatment, Esra Eray 

• Separation and Recovery of Boron and Lithium 
Coexisting in Water via Bipolar Membrane 
Electrodialysis (BMED)-Effect of Acid, Base and 
Electrode Solutions Employed, Yakubu Abdullahi 
Jarma
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En başarılı öğrenci sözlü sunumları ise şu şekildedir: 

• Treatment of municipal wastewater by hollow fiber 
dynamic membrane bioreactors, Amr Mustafa 
Abdelrahman

• Influence of membrane properties on membrane 
distillation wetting in desalination, Tianyi Zhang 

• Recovery of wastewater and the valuable products 
from CIP solutions in diary industry, Cemre Gökçe

• Fabrication and characterization of nanocellulose 
based nanofiber pressure retarded osmosis 
membrane, Mehmet Emin Paşaoğlu 

Sempozyum kapanış oturumu, organizasyonda yer alan tüm organizasyon komitesi ve organizasyon 
firması (Diyalog360) üyelerine teşekkür edilmesi ile son buldu.

 

 

En başarılı öğrenci sözlü sunumları
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Organizasyonda yer alan tüm organizasyon komitesi üyeleri

Organizasyon firması (Diyalog360) üyeleri
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Sempozyum Sonunda Gala Yemeği Düzenlendi.

Sempozyumun sonunda katılımcılar için İstanbul 
Sarıyer ilçesinde yer alan İstanbul Vilayetler Evi’nde, 
boğazın eşsiz manzarası eşliğinde, gala yemeği 
düzenlendi. Gala yemeği etkinliğiyle sempozyuma 
katılan kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına, özel 
sektör temsilcilerine, akademisyenlere ve membran 
konularında uzman mühendislere samimi bir 
ortamda bilgi paylaşma ve iş birliktelikleri kurma 
altyapısı sağlandı. Yurtdışından gelen yabancı 
katılımcılara kültürümüzü tanıtmak amacıyla Türk 
mutfağından seçilen lezzetlerin sunulduğu gecede, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet 
Konservatuarı üyelerinden oluşan bir grup Türk 
Sanat Müziği’nin değerli eserlerini seslendirdi.

İstanbul Vilayetler Evi

MEMTEK 2019 Gala yemeğinden görüntüler
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Temelleri 2009 yılında atılan Prof. Dr. Dincer Topacık 
Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi 
(MEM-TEK) 20 Kasım 2019 tarihinde İstanbul 
Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’nde 10. yıl 
dönümünü kutladı. MEM-TEK Uyg-Ar Merkezi’nin 
10. yıl dönümü etkinliğinde, açılış konuşmaları, 
panel organizasyonu ve teknik geziler yer almıştır.

Açılış konuşmalarında, MEMTEK Merkez Müdürü 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 
Karaca ve Orman ve Çevre Bakanlığı Önceki Dönem 
Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya 
konuşmacı olarak yer almıştır. 

MEMTEK Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu, MEM-TEK Uyg-Ar Merkezi’nin 10. yıl 
dönümünde açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir: 
“Resmi olarak açılışı 2013 yılında yapılan MEM-TEK 
kuruluşu aşamasında Kalkınma Bakanlığı, Bilimsel 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve İTÜ 
Rektörlüğü’nden destekler almıştır. Merkezin vermiş 
olduğu hizmetlerden özellikle membran otopsisi 
ülkemiz için çok önem arz etmektedir. Ayrıca, daha 
önce analiz için yurtdışına gönderilen membranlar 
artık MEMTEK’de çok hızlı bir şekilde üçte bir 
daha düşük ücretlerle analiz edilebilmektedir. 
Kuruluşundan itibaren 150’den fazla AR-GE 

projesine imza atılmış olup, bu projeler arasında 2 
adet AB projesi, 1 adet 1007 projesi, 8 adet 1003 
Projesi, 6 adet farklı ülkelerle ikili iş birliği projesi, 2 
adet SAN-TEZ Projesi, biri devam eden 3 adet İSTKA 
projesi, 12 adet devlet kurumları ile proje ve bunun 
yanı sıra yaklaşık 100 adet özel firma ile projeler 
yer almaktadır. Bu projeler ile merkeze son 6 yılda 
yaklaşık 15000000 TL civarı bütçe ile merkezin 
kurulumu için alınan bütçenin yaklaşık iki katı 
bütçe İTÜ’ye kazandırılmıştır. MEM-TEK’in vizyonu, 
2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde 
membran üretimi, modül geliştirme ve süreç 
iyileştirme konularında dünya çapında bir membran 
teknolojisi araştırma merkezi haline gelmektir. Bu yıl 
MEMTEK’in 10. yıl dönümünü kutluyoruz. Ve şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim ki MEMTEK dünya çapında 
bir araştırma merkezidir.”

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca: “MEMTEK’İN Yerelden beslenip 
küresel olan bir marka, ve bir dünya markası 
haline geldiğini düşünüyorum.” 

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
MEMTEK’in 10. yıl dönümünde yapmış olduğu 
konuşmasında; üniversitemize MEMTEK’in 
katkılarından bahsetmiştir. Konuşmasında Olgun 

MEMTEK 2019
10. YIL ÖZEL ETKİNLİĞİ

27MEM-TEK BÜLTENİ ARALIK 2019
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Teknoparklar’da 2018 yılında birincilik, 2019 yılında 
ise ikincilik elde edildiğini, ayrıca Financial Times’ta 
İTÜ Teknopark başarılarına yer verildiğinden 
bahsetmiştir. Elde edilen bu başarılarda MEMTEK’e 
katkılarından dolayı teşekkürlerini iletmiştir: 
“Yerelden beslenip küresel olan bir marka, ve bir 
dünya markası haline geldiğini düşünüyorum. 
10 yıl içerisinde dünya markası olmak gerçekten 
zordur.” 

Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya: “Ülkemizde 
çok bilinmeyen membran teknolojileri başta 
Rahmetli Prof. Dr. Dincer Topacık sayesinde ve 
devamında da Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından 
önem kazanmış ve yaygınlaşmıştır.”

MEMTEK’in 10. yıl dönümü etkinliğine davetli olan 
Eski müsteşar Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya 
konuşmasına Merkez Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
ve MEMTEK Ekibini tebrik ederek başlamıştır. 
Konuşmasında diğer ülkelerle kıyaslandığında 
zengin su kaynaklarına sahip olan ülkemizin 
kıymetinin bilinmesine dikkat çekmiştir. 1990-2000 

yılları arasında üniversitemizde atıksuların geri 
kazanılması ve tekrar kullanılması hakkında dersler 
verilmiş, bu konuda birçok bilim insanı yetiştirilmiştir. 
Sınıf arkadaşı rahmetli Prof. Dr. Dincer Topacık ile 
ülkemizde çok az bilgi birikiminin olduğu membran 
prosesleri ve arıtma teknolojileri, dezenfeksiyon 
konuları hakkında vermiş oldukları derslerin 
önemine konuşmasında yer vermiş, geçmişte su 
tasarrufunda geride olan ülkemizde bugün önemli 
ölçüde ilerleme kaydedildiğinden bahsetmiştir. 
“Geçmiş yıllarda membran teknolojileri konusuna 
girmekten çekinilirken bugün bu alanda ilerleme 
kaydetmede rahmetli Prof. Dr. Dincer Topacık başı 
çekmiş, devamını Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ekibi 
getirmiştir. Ayrıca Azerbaycan’dan gelen 400 kişiden 
oluşan 20’den fazla gruba kar amacı gütmeden 
bu alanlarda ders verilip uygulamalar yapılarak 
eğitimler verilmiştir. Eğitim verilen kurumlardan bir 
tanesi de MEMTEK’tir.” demiştir.  Yapmış oldukları bu 
bağımsız bilgi paylaşımlarından ötürü bu noktada 
Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya tekrar teşekkürlerini 
iletmiştir.

PANEL “Türkiye’de Membran Teknolojilerinin 
Yolculuğu: MEM-TEK’in Rolü”

İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Membran 
Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilen 
“Türkiye’de Membran Teknolojilerinin Yolculuğu: 
MEM-TEK’in Rolü” başlıklı panelde membran 
teknolojileri konusundaki gelişmeler ele alınmıştır. 
Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler’in 
yöneticiliğini üstlendiği panele, Cumhurbaşkanlığı 
Yerel Politikalar Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi 
Akça, Singapur Ulusal Üniversitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. How Yong Ng, Michigan Devlet Üniversitesi 

öğretim üyesi Prof. Dr. Volodymyr Tarabara, Fırat 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, 
İTÜ NOVA Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü 
Dr. Ercan Çitil ve ENTA Mühendislik’ten Yüksek 
Mühendis Uzi Sezer konuşmacı olarak katılmıştır. 

İTÜ NOVA Teknoloji Transfer Ofisi Genel 
Müdürü Dr. Ercan Çitil konuşmasında AR-
GE çalışmalarının gerçek hayata geçirilmesinin 
öneminden bahsetmiştir: “Bilimsel çalışmaların 
yapılması için belirli bir noktadan sonra dışarıdan 
fon bulmak, bütçe bulmak gerçekten kolay değil. 
Geliştirilen ürünü sanayi ölçeğinde satılabilir hale 
getirmek çok önemlidir. Örnek verilecek olursa; 
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İSKİ’nin Ağva tesisinde bunun başarılmış olması 
bu alanda oldukça önemli bir adımdır. Bizlerin 
aslında akademik birikim ve AR-GE yeteneği olarak 
çok bir eksiğimiz bulunmamaktadır. Önemli olan 
konu geliştirilen ürün ya da teknolojinin doğru 
bir şekilde patentlerinin alınması, yatırımlarının 
yapılması ve ürün haline dönüştürülmesidir. İTÜ 
NOVA olarak bizler akademisyenlerimize bu sürecin 
her aşamasında destek oluyoruz. Şimdiye kadar 
Nova bünyesinde 6 yıl içerisinde 700’den fazla proje 
yapılmış, 200 tane patent alınmıştır. Bu patentlerin 
bir kısmı da MEMTEK’e aittir. Ayrıca patentin 
kendi konusunun dışında diğer sektörlere geçişi 
konusunda da teknoloji transfer ofisleri önemli rol 
oynamaktadır. Sayın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun yine 
antibakteriyel membran ile ilgili olan bir patentinin 
sadece arıtma tesislerinde değil başka alanlarda 
da -gıda dahil birçok sektörde- kullanılabilme 
potansiyeli bulunmaktadır. Yurtdışından birçok 
tekliflerde geliyor ve biz konuda teknoloji transfer 
ofisleri olarak destek veriyoruz.” 

Michigan State Üniversitesi’den Prof. Dr. 
Volodymyr V. Tarabara Amerika’daki su geri 
kazanım politikalarının mevcut durumu ve 
gelecekteki durumu hakkında görüşlerini 
sunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca konuşmasında Türkiye 
ölçeğinde su politikalarının ve su yönetimi ile 
ilgili yasal mevzuatın mevcut durumu hakkında 

bilgiler vermiştir. Bu kapsamda üyesi olduğu 
Yerel Politikalar Kurulu’nun yaptığı çalışmalardan 
bahsetmiştir. Prof. Dr. Akca ülkemizde henüz su 
kanununun bulunmadığını ve bu durumun ciddi 
bir eksik olduğunu belirterek, bu konuda yapılmış 
olan çalışmalardan bahsetmiştir. Ayrıca ülkemizde 
su yönetimi konusunda havza bazlı yapılmış olan ve 
planlanan projeler hakkında bilgiler vererek, yapılan 
çalışmalarda izlenen yöntemlere değinmiştir. 
İklim değişikliğinin gelecekte su kaynaklarının ve 
yağışların azalmasına neden olacağını belirten Prof. 
Dr. Akca, bu kapsamda tarımsal su kullanımının 
ileride çok daha önemli hale geleceğini söylemiştir. 
Bu kapsamda atıksuların yeniden kullanımının ve 
bu amaçla membran teknolojilerinin kullanımının 
yakın gelecekte oldukça önem kazanacağını 
vurgulamıştır.

National University of Singapore öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. How Yong Ng, Singapur ve 
Asya bölgesinde su geri kazanım politikalarının 
durumu ve gelecek öngörülerine dair görüşlerini 
açıklamıştır. Prof. Dr. Ng Asya bölgesinde geri 
kazanım tesislerinin, membran prosesleri içeren su 
arıtma tesislerinin ve desalinasyon tesislerinin her 
geçen gün artış gösterdiğini belirtmiştir. Prof. Dr. 
How Yong Ng su ve atıksu arıtımında arıtılmış suyun 
kullanım amacının ve oluşacak konsantre akımının 
yönetiminin, uygulanacak arıtma prosesinin 
seçiminde ve membran proseslerin uygulanmasına 
karar vermede en önemli faktörler olduğunun altını 
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çizmiştir. Konsantre yönetiminin, Çin’de membran 
proseslerin büyük ölçekte kullanılmasının önündeki 
en önemli engellerden biri olduğunu söylemiştir. 
Özellikle desalinasyon tesislerinin yüksek 
maliyetinden dolayı, bu tür tesislerin kurulmasına 
karar verilmesi aşamasında detaylı bir analiz 
yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

ENTA Arıtma Sistemleri’nden Uzi Sezer bugüne 
kadar 27 ülkede su ve atıksu arıtma tesisleri ile 
membran tesislerini hayata geçirdiklerini söyleyerek 
konuşmasına başlamıştır. Uzi Sezer membran 
teknolojilerine endüstrinin bakış açısını özetlemiştir. 
Bu bağlamda endüstrilerin kendi üretimlerinde 
kullanacakları suyun membran prosesleri ile arıtılması 
konusuna oldukça olumlu yaklaştıklarını, fakat 
atıksu arıtımı ve atıksudan geri kazanım amacıyla 
membran teknolojilerin kullanılması konusunda 
endüstrilerin oldukça çekingen davrandıklarını 
belirtmiştir. Endüstrilerin bu olumsuz tavırlarında 
özellikle maliyetlerin ve geçmiş tecrübelerde 
uygulanmış olan yanlış kararların neden olduğu 
algının önemli rol oynadığının altını çizmiştir. Maliyet 
konusuna özellikle değinen Sezer, örnek olarak 
bir tekstil endüstrisinde atıksuların arıtımı sonrası 
su geri kazanımı amacıyla membran proseslerin 
uygulanması durumunda metreküp başına kabaca 
150-250 Avro’luk yatırım maliyeti ve 0,27-0,45 
Avro’luk işletme maliyeti oluştuğunu belirtmiştir. 
Bu rakamlar endüstriler için çok yüksek olmamakla 
birlikte, ticari değerlendirmeler nedeniyle söz 
konusu maliyetlerin endüstriler tarafından negatif 
algılandığını vurgulamıştır. Uzi Sezer konuşmasında, 
son 10 yılda membran üretim ve işletme 
maliyetlerinin %50 civarında düştüğünü belirtmiştir. 

MEM-TEK gibi merkezlerin desteklenmesinin 
ve faaliyetlerinin genişletilmesinin, membran 
üretim maliyetlerinin daha da düşmesine ve 
membran proseslerin yaygınlaşmasına önemli katkı 
sağlayacağını belirtmiştir.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Halil Hasar panelde yaptığı konuşmada 
üniversite-sanayi işbirliğinin önemi ve dinamik 
altyapısı hakkında görüşlerini paylaşmıştır. Bilgi 
üretimi ve birikiminin yenilikçi projelerin güncel 
hayata taşınması hususunda en önemli etken 
olduğunu belirtmiştir. Sanayide karşılaşılan 
sorunların çözümünde, dünyada ve ülkemizde 
üniversitelerin rolünü tarihsel çerçevede ele almış 
ve üniversitelerin eğitime, araştırmaya, sosyal ve 
ekonomik kalkınmaya katkılarını bu bağlamda 
vurgulamıştır. Prof. Dr. Halil Hasar üniversitelerde 
üretilen bilginin ticarileştirilmesinin ekonomik 
kalkınmaya katkısının çok yüksek olduğunu 
söyleyerek, bu konuda üniversitelerdeki tematik 
araştırma merkezlerin etkin hale getirilmesinin 
hayati öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu 
tür merkezlere mutlaka akademik kadro verilmesi 
gerektiğini ve bunun sağlanamamasının önemli bir 
eksiklik olduğunu söylemiştir. 

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil 
Hasar’ın gerçekleştirdiği konuşmayı takiben 
dinleyicilerden gelen sorular yanıtlanmıştır. MEM-
TEK Uyg-Ar Merkezi’nin 10. yıl dönümü özel etkinliği 
kapsamında düzenlenen panel sonrasında MEMTEK 
10. yıl pastası katılımcıların eşliğinde kesilerek MEM-
TEK Teknik Gezisi gerçekleştirilmiştir. 

MEMTEK 10. Yıl pastası kesimi

Panele katılan panelistler Panel ve MEMTEK Laboratuarları Gezisi’nden görüntüler



İSTAÇ KÖMÜRCÜODA SIZINTI SUYU ARITMA 
TESISI TEKNIK GEZISI

MEMTEK 2019 Sempozyumu’nun üçüncü günü 
gerçekleştirilen teknik gezide ilk ziyaret İSTAÇ A.Ş.‘ye 
ait Kömürcüoda çöp sızıntı suyu arıtma tesisine 
yapılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışından akademisyen ve 
profesyonellerin bulunduğu kırkaltı kişilik katılımcı 
ile tesis gezisi gerçekleştirilmiştir.

İSTAÇ Türkiye’nin önde gelen çevre yönetim 
şirketlerinden biridir. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin bir iştiraki olarak 1994’te kurulmasıyla 
Türkiye’nin ilk düzenli depolama sahasını işletmeye 
başlamıştır. 

Kömürcüoda Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, İstanbul’un 
Şile ilçesinde yer alan, belediye atıkları ve tehlikesiz 
atıkların depolandığı yaklaşık 4.500 ton atık/
gün kapasiteli Kömürcüoda Düzenli Depolama 
Sahası’ndan kaynaklanan sızıntı suyunu arıtmak 
üzere 2008 yılında devreye alınmıştır. Sızıntı suyu, 
membran biyoreaktör (MBR) ve nanofiltrasyon (NF) 
prosesleri (MBR+NF) ile arıtılmakta olup, arıtma 
tesisinin kapasitesi 1.700 m3/gün’dür. 

Düzenli depolama sahasında drenaj boruları 
ile toplanan sızıntı suyu (Debi:~1.306 m3/gün), 

dengeleme tankının ardından biyoreaktöre (toplam 
hacmi: 20.171 m3) giriş yapmaktadır. Biyoreaktör, 
azot giderimi için anoksik (hacmi: 9.467 m3) ve 
aerobik (hacmi: 10.704 m3, derinlik: 4,8 m) olarak 
iki bölgeye ayrılmıştır. Aerobik bölgeden anoksik 
bölgeye nitrat içsel geri devri yapılmaktadır. Ayrıca 
biyoreaktörün anoksik bölgesine metanol ilavesi 
(~200 kg/gün) yapılmaktadır. Anoksik bölgeden 
atılan aktif çamur dekantörlere beslenmekte ve 
oluşan ~%17 katı madde muhtevalı çamur keki 
düzenli depolama sahasında depolanmaktadır. 
Biyoreaktörün aerobik bölgesinden ~7.760 m3/
gün’lük debi ultrafiltrasyon (UF) ünitelerine 
yönlendirilmekte olup, bu debinin bir kısmı (~6.700 
m3/gün) UF ünitelerine girmeden biyoreaktörün 
anoksik bölgesine geri devrettirilmektedir. UF 
ünitesinin çıkış (süzüntü) akımı (~982 m3/gün) 
NF ünitesine iletilmekte, UF ünitesinden çıkan 
konsantre akımı ise biyoreaktörün anoksik bölgesine 
gönderilmektedir. NF ünitesinde oluşan konsantre 
akımı (~190 m3/gün) düzenli depolama sahasına 
gönderilmekte, NF ünitesinin çıkış (süzüntü) akımı 
(~790 m3/gün) İSKİ kanalizasyon sistemine deşarj 
edilmektedir. Tesisin çamur yaşı ~62 gün, F:M oranı 
ise 0,12 kg KOİ/KOİbiyokütle gün’dür. Sızıntı suyu arıtma 
tesisine ait akım şeması Şekil 1’de verilmiştir.
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MEM-TEK Uyg-Ar merkezi olarak 2018 yılında 
İSTAÇ’ın Kömürcüoda arıtma tesisine verimlilik ve 
analiz çalışmaları kapsamında analiz hizmetleri 
sunulmuştur. Bu analizler moleküler mikrobilyoloji 
analizi, mikroskobik inceleme, SMP-EPS analizi, 
partikül boyutu analizi, taramalı elektron 

mikroskobu analizi, konfokal mikroskobu analizi, 
FT-IR spektrofotometre analizi ve otopsi analizi 
hizmetleri olup MEMTEK tarafından ayrıca 
tesisin biyolojik arıtma durumu ile UF membran 
sistemlerinin tıkanma durumu hakkında da bilgi 
sağlanmıştır.

Şekil 1: Kömürcüoda Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi akım şeması

Kömürcüoda Katı Atık Düzenli 
Depo Sahası Teknik Gezisi 

görüntüleri

Kömürcüoda Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi teknik gezisi görüntüleri
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İSKİ AĞVA İLERI BIYOLOJIK MEMBRAN 
BIYOREAKTÖR (MBR) ARITMA TESISI TEKNIK 
GEZISI

MEMTEK 2019 Teknik gezinsinin ikinci bölümünde 
İstanbul Ağva’da bulunan Türkiye’nin ilk yerli 
membranlarının kullanıldığı Membran Biyoreaktör 
(MBR) tesisi ziyaret edilmiştir. Bu ziyarette; yurtiçi 
ve yurtdışından katılmış olan profesyonellere 
ve akademisyenlere tesisin tanıtımı ve teknik 
detaylarıyla anlatımı gerçekleştirilmiştir.

İSKİ’nin İstanbul’da hizmet ettiği havzanın ihtiyacına 
göre planlanan farklı kapasitelerde atıksu arıtma 
tesisleri bulunmaktadır. Atıksu arıtma tesisleri 
inşa edilirken İstanbul Boğazı’nın dinamik yapısı 
gözönünde bulundurularak ilk etapta ön arıtma 
tesisleri projelendirilmiş, daha sonra biyolojik ve ileri 
biyolojik arıtma özelliği tercih edilmiştir.

Şuanda ise arıtılan suların daha yüksek ve tekrar 
kullanılabilecek derecede iyi kalitede olması 
gündemde olup bu amaçla İSKİ Ağva MBR tesisi 
kurulmuştur. Elde edilen arıtımış su ile Ağva bölgesi 
rekreasyon alanları sulanmakta ve kalan su Göksu 
Deresi’nin Karadeniz’e döküldüğü noktada deşarj 
edilmektedir.

İSKİ’ye bağlı İstanbul Ağva’da bulunan biyolojik 
arıtma tesisinin yenileme ve kapasite arttırımı 
çalışmaları kapsamında yeni teknoloji arıtma sistemi 
olarak kullanılan MBR sistemi halihazırda 1600 
m3/gün olan tesis kapasitesini ortalama 4000m3/
gün ve maksimumda 8000 m3/gün kapasiteye 
çıkarmıştır. Tesisite membran biyoreaktör modülü 
olarak MEMTEK’te tüm araştırma geliştirme süreçleri 

tamamlanmış ve yerli piyasaya kazandırılmış, yerli 
üretim GEN MBR güçlendirilmiş içi boşluklu fiber 

membranları ve modülleri tercih edilmiştir.  MBR 
sistemi entegrasyonu yapılırken, mevcut tesiste ek 
biyolojik havuz inşası yapılmamıştır. Sadece son 
çöktürme havuzlarından bir tanesi revize edilerek 
MBR havuzu haline getirilmiş ve kapasite artışı 
gerçekleştirilmiştir. Böylelikle GEN MBR teknolojisi 
sayesinde tesiste herhangi bir son çöktürme tankı 
inşaatı yapılmadan mevcut son çöktürme tankı 
kullanılarak tesis kapasitesi dört kat artırılmıştır.

MEMTEK 2019 katılımcıları Türkiye’de ilk kez yerli 
membranlarla işletilmekte olan İSKİ Ağva İleri 
Biyolojik Membran Biyoreaktör (MBR) Arıtma Tesisi 
‘ne büyük ilgi göstermiş ve tesislerin detaylı işleyişini 
gözlemleme ve kullanılan prosesler hakkında bilgi 
edinme imkanı bulmuştur.

İSKİ Ağva İleri Biyolojik Membran Biyoreaktör (MBR) Arıtma Tesisi teknik gezisinden görüntüler.
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Prof. Fauzi bize kendiniz hakkında bilgi verebilir 
misiniz? Eğitiminizi nerede tamamladınız? 
Doktora programınızda ağırlıklı olarak hangi 
konulara odaklandınız?

Merhaba, ben Ahmad Fauzi İsmail, Malezya Teknoloji 
Üniversitesi’nde Araştırma ve İnovasyondan 
sorumlu rektör yardımcısıyım. Aynı zamanda 
Malezya Teknoloji Üniversitesi’nde Kimya ve Enerji 
Mühendisliği Fakültesi ve İleri Membran Teknolojisi 
Araştırma Merkezi’nde professor olarak görev 
almaktayım. Lisans ve yüksek lisans eğitimimi 
Malezya Teknoloji Üniversitesi’nde tamamladıktan 
sonra doktora derecemi İskoçya’daki Strathclyde 
Üniversitesi’nde Kimya ve Proses Mühendisliği 
alanında aldım. Doktora çalışmam doğal gazın 
polimerik membranlar kullanılarak ayrılmasına 
üzerine odaklanmıştı.

Su/atıksu geri kazanımı hakkındaki fikirleriniz 
nelerdir?

Su yaşamın iksiridir. Global senaryoda, insanlar iklim 
değişikliği, sanayileşme ve nüfus artışının olumsuz 
etkileri nedeniyle içme suyuna erişmekte zorluk 
çekiyorlar. İlginç bir şekilde, İngiltere, Avustralya 
ve Singapur gibi ülkelerdeki birkaç şehir geri 

dönüştürülmüş suyu içmeyi benimsemişlerdir. 
Membran teknolojisi, su geri kazanımı için çok 
önemli bir teknolojidir. Kirlenmiş kaynaklardan 
suyun arıtılması için uygun maliyetli bir hibrit 
membran teknolojisi geliştirmek en önemli 
vizyonumdur. Ayrıca doğal felaketten etkilenen 
alanlarda meydana gelen sorunları ele almak için 
deniz suyu ve atıksudan içilebilir su üretimi için 
membran prototiplerini de geliştirilmiştir.

Membranların arıtma uygulamalarındaki 
kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Membranlar çeşitli endüstriyel uygulamalarda 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli uygulamalar 
arasında, membranlar dünya genelinde en yaygın 
olarak endüstriyel atık su arıtımı ve tuz giderimi 
(desalinasyon) uygulamaları için uygulanmıştır. 
Bununla birlikte, membranın sürdürülebilirliği de 
büyük bir endişe kaynağıdır. Tıkanma, membranın 
performansını ve ömrünü kısıtlayan kaçınılmaz bir 
olaydır. Biz yağlı atıksular, kauçuk ve süt endüstrisi 
atıksuları ve doğal organiklerle kirli su gibi farklı su/
atıksu kaynakları üzerine çalışmalar yaptık. Basınç 
düşüşü, su akısı ve su kalitesinin iyileştirilmesinin 
izlenmesi çok önemlidir.
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Membran teknolojilerinin dünyadaki durumu ve 
geleceği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Küresel membran pazarının talebi son yirmi 
yılda önemli ölçüde artmıştır. Bu durum farklı tip 
membranların (polimerik ve seramik) ve modüllerin 
(düz levha (flat sheet), içi boşluklu fiber (hollow fiber) 
ve spiral sargılı (spiral wound) kullanılabilirliğinden 
kaynaklanmaktadır. Membran araştırması, 
desalinasyon için yeni  ince film kompozit ters osmoz 
membranlarının geliştirilmesine yoğunlaşmıştır. 
Membran esaslı osmoz ayırma sistemi sıfır sıvı deşarjı 
için hibrid membran prosesinin geliştirilmesinden 
kazanılmıştır. İçi boşluklu fiber membranlar, 
diyaliz ve atıksu arıtma uygulamalarında yoğun 
kullanılmaktadır. Membran performansını arttırmak 
için, kaplama (coating), aşılama (grafting), arayüzey 
polimerizasyonu (interfacial polymerization) 
ve karıştırma (belnding) gibi farklı membran 
modifikasyonları, hidrofilik özellik ve stabilitenin 
artırılmasıyla uzun süreler altında performansının 
artırılması, önem kazanmıştır. Nanoteknolojinin 
gelişmesiyle, nanomalzeme uyarlanmış membranlar 
geleneksel membranlara kıyasla daha iyi 
performans göstermiştir. Bunun yanı sıra, membran, 
gaz ayırma uygulamalarında muazzam piyasa 
değerlerine sahiptir. İnce film nanokompozit (thin 
film nanocomposite), elektrospun (electrospun) ve 
aquaporin membran (aquaporin membrane), su 
arıtımı için yeni ortaya çıkan malzemelerdir. 

Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (MEM-TEK) hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

Benim görüşüme göre, Ulusal Membran 
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(MEM-TEK), Dünya’daki en önemli membran 
araştırma merkezlerinden birisidir. MEM-TEK’de 
Prof. Ismail Koyuncu ve ekibi, atıksu arıtımı için 
farklı tipte membranların geliştirilmesi üzerinde 
aktif olarak çalışmaktadır. Bu merkezin başarısı, 
hakemli dergilerdeki yayın sayısına yansımıştır. 
Bu katkılar, membran teknolojisi alanında 
çalışan araştırmacılara yol gösterici olmuştur. 
Ek olarak, MEM-TEK endüstrilere danışmanlık 
ve diğer önde gelen araştırmacılarla işbirliği 
yapmaktadır. MEM-TEK ayrıca aktif olarak membran 
teknolojisi ve uygulaması üzerine sempozyumlar 
düzenlemektedir.

Kariyerlerine yeni başlayan genç mühendislere ne 
tavsiye edersiniz?

Genç araştırmacılara önerim, pratik uygulamalar için 
uygun maliyetli, yüksek performanslı membranlar 
geliştirme üzerine araştırmalar yapmalarıdır. 
Toplumlara ve endüstrilere daha verimli çözümler 
sunmak için membran teknolojisindeki araştırma 
açıklarının belirlenmesi gerekmektedir.
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1.1. Giriş

Evsel kaynaklı atıksular, tuvaletlerden oluşan  “siyah 
su” ve banyo, mutfak atıksularından oluşan “gri su” 
akımlarının toplamından meydana gelmektedir. 
Evsel su kullanımının çoğu yıkama ve temizlik amaçlı 
tüketimlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla gri su hacim 
olarak daha baskındır. Banyo ve durulamalardan 
(duş, banyo ve lavabo vb.) meydana gelen atıksular 
zayıf gri su, mutfak atıksuyu ve  çamaşır makinesi 
atıksularını içeren atıksular ise kuvvetli gri sular olarak 
adlandırılmaktadır. Bazı raporlarda, mutfak lavabo 
atıksularının yüksek nütrient ve askıda katı madde 
içermesinden dolayı siyah sular kısmında, hatta 
özel olarak kahverengi sular olarak da tanımlandığı 
görülmektedir (Ludwing, 2000). Siyah sular büyük 
sağlık problemlerine neden olabileceklerinden 
dolayı toplanmalı ve arıtılmalıdırlar. Siyah suların 
kişi başına miktarı kültürler, mekânlar ve hatta 
yaşam biçimine göre değişiklik gösterebilmektedir. 
Kentsel bölgelerin çoğunda gri ve siyah sular birlikte 
merkezi arıtma tesislerinde arıtılmaktadır (Salvato, 
1992; Salvato, 1994). Ancak son dönemlerde bu 
akımların kaynağında ayrılıp, ayrı olarak arıtımına 
yönelik çalışmalar hız kazanmıştır.  

Atıksu kullanımı genel olarak yerleşim bölgeleri 
arasında suya ulaşım, harcama  alışkanlıkları 
ve ekonomik duruma bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmektedir. Genellikle gri sular toplam evsel 
atıksular içerisinde daha az kirlilik taşıyan bölümü 
oluşturmaktadır. Gri sulardaki fekal kirlilik ve organik 
kirlilik, katı maddeler ve yağları içeren akımların 
uzaklaştırılmasıyla önemli ölçüde azaltılmış 
olmaktadır. Atıksulardaki potansiyel avantajlara 
rağmen gri sulardaki kirletici konsantrasyonları 
karışık atıksulardaki kirleticilerden bazı durumlarda 
daha az değildir. Bunun arkasındaki neden, 
akışların birbirleri arasındaki rölatif hacimlerindeki 
büyük değişimler ve her bir gri su kaynağının 
farklı akış özellikleri gösterebilmesidir. Örneğin, 
çok kirli giysilerin yıkanmış olduğu bir çamaşır 
makinesinden çıkan atıksuyun karakteristiğinin, 
el ile yıkama atıksularından daha farklı olacağı 
bilinmektedir. Ayrıca, deterjanlar ve bazen bor, 
kanalizasyondaki atıksu ve tuvalet sifonlarından 
gelen sularla seyrelmediğinden dolayı daha 
yüksek konsantrasyonlarda bulunabilmektedir. Gri 
suyun doğasını etkileyen çeşitli faktörler aşağıda 
belirtilmiştir: 

• Gri (Zayıf ya da Kuvvetli) su içeren akımlar: 
Gri su çamaşır makinelerinden, banyolardan, 
lavabolardan ve bulaşık makinelerinden 
oluşmaktadır. Bu akımların birleşimi ya da 
ayrılması hali mevcuttur.

İsmail KOYUNCU, Mehmet Emin PAŞAOĞLU ve Recep KAYA
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• Gri su kaynağı: Gri su müstakil evlerden, 
yüksek binalardan, umumi duşlardan (örn: 
spor salonları) ya da ofis binaları gibi çok 
çeşitli kaynaklardan toplanabilmektedir. 

• Kültürel değişkenler ve kullanıcı 
karakteristikleri: Çamaşırhane deterjanları, 
çamaşır yumuşatıcı ve kişisel bakım ürünleri 
gibi kimyasallar, apartman sakinlerinin 
yaşları ve sayıları, su hacmini ve içeriğini 
etkilemektedir. Buna ek olarak, su kullanma 
alışkanlıkları gri su akımlarının günlük 
dağılımını etkilemektedir (Jefferson ve diğ., 
2004; Ramon ve diğ., 2004; Abu Ghunmi ve 
diğ., 2008; Donner ve diğ., 2010).

• İklimsel ve coğrafik değişkenler: Bu 
değişkenler, su tüketimini ve ayıca, günlük 
ya da sezonluk su tüketimi dağılımını 
etkilemektedir. 

• Su iletim hatları ve gri su toplama borulaması: 
Gri su içerisine borulamadan kaynaklı çinko 
ve bakır gibi metaller karışabilmektedir 
(Eriksson ve diğ., 2002; Meinzinger ve 
Oldenburg, 2009).

• Kaynak suyunun kalitesi: Su teminindeki 
su kaynağının tipine bağlı olarak elde 
edilen gri su karakteristiği farklılık 
gösterebilmektedir. Örneğin, yeraltı 
sularının tuzsuzlaştırılmasından elde edilmiş 
olan gri su, göl veya nehir gibi sulardan elde 
edilen gri sular ile karşılaştırıldığında, çeşitli 
iyonlar, alkalinite ve sertlik bakımından 
değişkenlik gösterebilmekte ve dolayısıyla 
gri su kalitesi etkilenmektedir. 

Bu faktörlerin karakterize edilmesi, herhangi bir gri 
su kaynağının doğası hakkında ön değerlendirmeye 
yardımcı olmaktadır. Uygun arıtma ve geri 
dönüşüm şemalarının tasarımında, bu yaklaşımların 
kullanılması meydana gelebilecek riskleri 
minimuma indirecektir. Örneğin, akım debilerinin 
ve yüklerinin bilinmesi, kurulması düşünülen 
arıtma tesisi boyutu, tipi ve depolama hacminin 
hesaplanmasına imkan sağlamaktadır. Mikrobiyal 
kirliliğin derecesinin karakterizasyonu, gri suyun 
geri kazanımının değerlendirilmesi aşamasındaki 
risklerin değerlendirilmesine olanak verecektir. 

Gri sular doğası gereği evsel kullanımdan kaynaklı 
sabun, tuzlar, kozmetik içeren ürünler (yüz kremleri 
ve makyaj malzemeleri), gıda, baharatlar, yağlar 
ve mineralleri içermektedir. Bu nedenle gri suyun 
karakteristiğini incelerken yaygın kullanılan 
evsel tüketim ürünlerinin ve ilgili malzemelerin 
araştırılması yerinde olacaktır (Eriksson ve diğ., 
2002).

1.2. Gri Suyun Karakteristikleri

1.2.1. Fiziksel Karakteristikler

Gri su ve arıtımının kalitesini etkileyen temel 
karakteristik özellikler sıcaklık, renk, koku ve askıda 
katılardır. Gri suyun sıcaklığı, su kaynağını etkileyen 
ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. 
Çoğu durumda gri suyun sıcaklığı ortam 
sıcaklığından yüksek olmaktadır. Bunun nedeni, 
gri su kaynaklarının ağırlıklı olarak banyo, yıkama, 
çamaşır ve durulama suları gibi sıcaklığı yüksek olan 
sular olmasıdır. Gri su bir depoda ya da dengeleme 
tankında toplandığı zaman sıcaklık değişiklik 
gösterebilir ve su sıcaklığı ortam sıcaklığına yakın 
(ya da çok az yüksek) olabilmektedir. 30oC-40oC 
üzerindeki yüksek sıcaklıklar gri sulardaki bakteri 
gelişimini ve toplanma depolarındaki kalıntı 
birikmesini geliştirmesi nedeniyle istenmeyen 
durumlar oluşturmaktadır.

Gri sular renk olarak grinin farklı tonlarında 
olmasından dolayı gri su adını almaktadır. 
Rengin kaynağı çoğunlukla sabunlar ve deterjan 
ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Renk genellikle 
estetik bir problem olmakla birlikte arıtma sırasında 
giderilmesi tavsiye edilmektedir. 

Ham gri suda koku kaynağı genellikle deterjan 
ve diğer temizleme ajanları gibi evsel tüketim 
ürünlerinden meydana gelmektedir. Bununla 
birlikte, ham gri su bir tank ya da dengeleme 
havuzunda uzun süre biriktirildiği zaman, 
çözünmüş oksijen saatler içerisinde azalır ve 
havasız süreç başlar. Bu süreç, sülfatın sülfit içeren 
bileşenlere indirgenmesini içermektedir ve çürük 
yumurta kokusunu hatırlatan bir koku ile teşhis 
edilebilmektedir (Eriksson ve diğ., 2002).

Atıksudaki genel katıları ve gri su özelindeki katıları 
tanımlamak için toplam askıda katı madde (TSS) 
parametresi kullanılmaktadır. Askıda katılar, 0,45 
μm gözenek çapına sahip filtreden geçemeyen 
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askıda katılar olarak tanımlanmaktadır. Yaygın 
olarak kullanılan ölçüm metodu, hacmi bilinen bir 
sıvının filtreden geçirilmesi ve filtrenin üzerinde 
kalan katıların kurutulduktan sonraki ağırlığının 
ölçülmesidir (APHA, 2005). Kil partiküller, organik 
maddeler, algler ve mikroorganizmalar, askıda katılar 
ve kolloid partiküller sularda bulanıklığa neden 
olmaktadır. Bulanıklık seviyesinin yüksek olması 
dezenfeksiyon etkinliğini düşürmektedir. Gri sudaki 
askında katıların kaynakları gıda artıkları, toprak, 
toz, saç ve deri parçaları ve çamaşır makinelerinden 
gelen liflerdir (Eriksson ve diğ., 2002). 

Bu nedenle, çamaşır makinelerinden ve mutfaktan 
gelen yüksek toplam katı madde konsantrasyonları 
diğer kaynaklardan daha fazla olmaktadır (Eriksson 
ve diğ., 2002). Genel olarak gri sular, tipik evsel 
atıksulardan daha düşük konsantrasyonlarda 
toplam katı madde  konsantrasyonları sahiptir (Birks 
ve Hills, 2007). Toplam katı madde  konsantrasyonu 
gün içerisinde değişebilmekle birlikte kaynağına 
bağlı olarak da (Çamaşır makinesi, mutfak ya da 
duş vb) değişebilmektedir  (Almeida ve diğ., 1999). 
Gri sudaki katıların büyük çoğunluğu 10-100 μm 
aralığındadır. 

1.2.2. Kimyasal Karakteristikler

Bir çözeltinin tuzluluğu, suyun içerisindeki iyonların 
mg/lt cinsinden konsantrasyonudur. Tuzluluk, suyun 
içerisinde bulunan iyonların konsantrasyonlarının 
kantitatif olarak ölçülmesi ile belirlenebilmektedir. 
Tuzluluğu ölçmek için birçok metot bulunmakla 
birlikte en yaygın olarak kullanılan teknik, çözünmüş 
katıların (TDS) ağırlığının hesaplanmasıyla 
yapılan gravimetrik metottur (APHA, 2005). En 
önemli tuzluluk kaynakları soydum, azot ve 
deterjanlarda ve çamaşır tozlarında bulunan 
fosfor bazlı sabunlardır (Morel ve Diener, 2006). 
Yüksek tuzluluk, bitki örtüsü ve toprak özelliklerini 
etkileyebilmektedir. Tavsiye edilen değerler, bitki 
örtüsü ve toprak türüne, iklim ve sulama rejimine 
göre birçok faktörden etkilenmektedir (ANZECC, 
2000). Arıtılmış gri sular sulama amaçlı kullanılırken, 
tuzluluk kadar sodyum, klorür ve bor (bitkiler 
için toksiktir) seviyelerine de dikkat edilmelidir.  
Sodyumun (Na+) evsel kullanımı oldukça yaygın 
olup, toprağa en büyük zararı veren iyonlardan 
birisidir. Soydum, gıda işleme, su yumuşatma (iyon 
değiştirme) ve deterjanların yapı maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, gri sular içerisinde 
yüksek konsantrasyonda bulunabilmesi oldukça 
muhtemeldir. Sodyum iyonları, kalsiyum (Ca) ve 
mağnezyum (Mg) iyonlarının konsantrasyonlarını 
aşarsa, toprak yapısına (özellikle killi toprakta) 
zarar verebilmektedir. Soydum adsorpsiyon oranı 
(SAR), sodyum, magnezyum ve kalsiyum iyonları 
kullanılarak hesaplanmaktdır:

Burada, SAR Sodyum adsorpsiyon oranı (meq/
lt), ve  sırasıyla sodyum, kalsiyum ve magnezyum 
konsantrasyonlarıdır (meq/lt).

Gri sulardaki ağır metaller genellikle çok düşük 
konsantrasyonlardadır (Jefferson vd., 2004). Gri 
sudaki muhtemel metal ağır kaynakları, borulama 
malzemelerindeki kadmiyum (Cd), Civa (Hg), Nikel 
(Ni), ve Kurşun, çatal-bıçak, mücevher, bozuk paralar, 
evsel tüketim ürünleri, el sanatları malzemeleri ve 
hatta diş dolgularıdır. (AMSA, 2000; Eriksson ve diğ., 
2009). Hangi kaynaktan ne miktarda metal içeriği 
geldiğini ve salınım hızını belirlemek için çok detaylı 
bir çalışma yapılması gereklidir. 

Sulardaki hidrojen iyonları (proton) konsantrasyonu 
pH ile ölçülmektedir. pH ayrıca, sudaki hidrojen 
iyonlarının aktivitesi olarak tanımlanmaktadır. 
Alkalinite ise sudaki alkali iyonların toplamıdır. Bu 
değerler, meq /lt ya da mg/lt CaCO3 birimleri ile ifade 
edilebilir. Gri su arıtım sistemlerinde doğal kimyasal 
reaksiyonlar suyun alkalinitesini artırmaktadır. 

Organik maddeler bir organizmanın aktivitesi sonucu 
oluşan bir ürün ya da organizmadan kalan artıklardır. 
Bir organik bileşikte hidrojen ve karbon atomları 
birbirine bağlıdır. Kimyasal olarak gri sudaki organik 
madde CnHaObNc olarak açıklanmaktadır. Organik 
madde, gri suların kalitesini değerlendirirken önemli 
bir faktördür. Gri sularda, hatta zayıf karakterdeki gri 
sularda dahi genellikle KOİ ve BOİ5 değerleri 100 
mg/lt seviyelerine ulaşabilmektedir. Gri sularda KOİ 
ve BOİ5’in ana kaynağını çamaşırhane ve yıkama 
tozları ya da çamaşırhane, yıkama ve yemek artıkları 
yıkama sıvıları oluşturmaktadır (Eriksson ve diğ., 
2002). Bunlara ek kaynaklar ise vücut hücreleri, 
yağlar ve artık yemeklerdir. Birçok ülke, çok düşük 
biyolojik parçalanabilirliğe sahip olan yüzey aktif 
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maddelerin (Örneğin, alkilbenzensülfonatlar) 
kullanımını yasaklamış ve bu maddelerin daha kolay 
biyobozunur hale gelebilen yüzey aktif maddelerle 
(Örneğin, lineer alkilbenzensülfonatlar (LAS)) 
değiştirilmesini talep etmiştir (Morel ve Diener, 
2006).

Gri sular, evsel atıksularla karşılaştırıldıklarında 
özellikle idrar (sarı su) kısmının ayrılmasından 
dolayı daha az azot konsantrasyonu ihtiva edebilir 
(Birks ve Hills, 2007). Gri sulardaki azot kaynağı, 
(genellikle) yıkamadan ve (özellikle) insan vücudu 
yıkama sularından meydana gelen azot içerikli deri 
partikülleridir.  Gri sulardaki bir diğer en önemli 
azot kaynağı ise mutfak atıksuları ve protein içeren 
yemek artıklarıdır. 

Gri sulardaki az miktardaki fosfor yıkama tozlarından 
ve yıkama sıvılarından meydana gelmektedir. 
Avrupa’da son on yılda deterjanlara fosfor 
eklenmesine karşı yasaklama getirilmiştir. Ancak, 
böyle bir yasaklamanın olmadığı ülkelerde fosfor 
yüksek konsantrasyonlarda bulunabilmektedir. 
Bulaşık yıkama makinelerine olan rağbet günden 
güne artış gösterdiğinden dolayı atıksulardaki 
fosfor miktarı gelecekte artış gösterecektir (Friedler 
ve Reznitsky, 2004; Meinzinger ve Oldenburg, 2009). 
Bu artış mutfak kaynaklı atıksulardan oluşan gri 
sulardaki artışı açıklamaktadır. 

1.3. Gri Su Kaynakları

Evsel su kullanımının çoğunluğu temizlik ve 
durulama (duş, bulaşık yıkama ve çamaşırhane) 
amacıyla tüketilmektedir. Durulama sularından 
atıksu toplama sistemine gelen akımlar değişik 
karakterlerde olabilmektedir. Her bir akımın tüketimi 
farklı olduğundan dolayı bunun sonucunda oluşan 
kirlilik seviyesi de farklı olmaktadır. 

Çamaşır makineleri gri sulara en önemli kirlilik 
katkısı yapan kaynaklardan birisidir. Çamaşır ve 
bulaşık makineleri ortalama olarak 4-5 yıkama 
adımına sahip olup çeşitli kalitede gri sular 
oluşturmaktadırlar. Kirliliğin çoğu ilk iki aşamada 
salınmakta olup, kirlilik diğer adımlarda keskin bir 
şekilde düşüşe uğramaktadır. 

Çamaşır makinelerinin işletilmesinde ilk aşama 
toplam su hacminin %18’lik kısmını oluşturmaktadır. 
İnsanlar ve kültürler arasında banyo yaparken su 
kullanımı değişiklik göstermektedir. İsrail’de yapılan 

bir ankete göre banyoda kullanılan su miktarı 
53±27,5 lt ve duş için 28±18,8 lt’dir (Friedler, 2004). 
Güney İngiltere’deki bir rapora göre ise su tüketimi 
banyo için 61,4  lt ve duş için 42,3 lt’dir. İsrail’de 
duş suları, evsel gri sulara % 20 oranında katkı 
yapmaktadır. Banyo ve duşlar gri sulara ortalama 
olarak 4x106 cfu/100 mL oranında fekal koliform 
katkısı yapmaktadır (Friedler, 2004). Şekil 13.1’de gri 
su kaynaklarının ülkelere göre dağılımı verilmiştir.  

1.4. Gri Su Kalitesi

Gri su karakteri, suyu oluşturan insanların yaşama 
alışkanlıklarına ve kullanılan ürüne göre çok 
farklılıklar gösterebilmektedir (Eriksson ve diğ., 
2002). Literatüre bakıldığında farklı gri sulara ait 
farklı değerler olduğu görülmüş ve bunlar Şekil 1’de 
gösterilmiştir (Li, 2009).

Şekil 1 Farklı ülkelerde evsel atıksuyun kaynaklara göre dağılımı 

(%) (Parantez içindeki değerler günlük ortalama su tüketimini 

(lt/(kişi.gün)) olarak göstermektedir.) (Gross ve diğ., 2015)

Mutfak ve çamaşırhane gri sularındaki organik ve 
fiziksel kirliliğin, banyo ve diğer karışık gri sulara 
oranla daha büyük olduğu görülmektedir. Tüm 
gri sular, KOİ:BOİ5 bakımından iyi biyobozunur 
özellik göstermektedir. Atıksu arıtımında kabul 
gören (KOİ:N:P oranı 100:20:1), banyo sularından 
üre ve dışkının ayrılmasından dolayı azot ve fosfor 
bakımından zayıftır (Metcalf ve Eddy, 2003). Banyo 
gri sularına benzer şekilde, çamaşırhane ve karışık 
gri sular azot bakımından zayıftır. 

Bazı durumlarda çamaşırhane ve karışık gri suları, 
fosfor katkısız deterjanlar kullanılması sebebiyle 
fosfor bakımından da zayıf karaktere sahiptir. Mutfak 
gri suyu organik maddeler, askıda katılar, bulanıklık 
ve azot bakımından en yüksek değere sahiptir. 
Diğer gri sulardan farklı olarak mutfak atıksuları, 
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Tablo 1: Gri suların arıtımında uygulanan yaygın arıtma teknolojileri (EGPSD,  2011)

Arıtma Tekniği Tanımı Avantajları Dezavantajları

Kum Filtre Gri sudaki kirleticileri adsorbe 
eden kum yatağı

Kolay işletim,düşük işletme 
maliyeti

Yüksek yatırım maliyeti, Patojenleri 
azaltır ancak yok edemez, 

Tıkanmaya maruz kalabilir ve aşırı 
yüklendiğinde taşma meydana 

gelebilir.

Membran Biyoreaktör Aerobik biyolojik arıtımın 
ve filtrasyonun birlikte 
kullanılmasıyla organik 

kirleticilerin tüketimi ve tüm 
patojenlerin filtrelenmesini 

sağlar

Düzgün tasarlandığında ve 
işletildiğinde değişken nitelikli 
ve miktardaki gri sulara uyum 
sağlayabilir ve arıtılmış suyun 
uzun süre depolanmasına izin 

verir.

Yüksek yatırım maliyeti, yüksek 
işletme maliyeti, Kompleks işletim 

gereksinimi

Aktif Karbon Filtre Aktif karbonda karbon atomları 
arasındaki milyonlarda küçük 

gözenek oksijenle açılmaktadır.
Bu nedenle bu filtreler 

gazlardan veya sıvılardan kokulu 
veya renkli maddeleri adsorbe 

etmek için yaygın şekilde 
kullanılmaktadır.

Kolay işletilebilen aktif karbon 
organik kimyasalların yanı sıra 
klor gibi inorganik bileşikleri 
yakalamakta iyi performansa 

sahiptir.

Yüksek yatırım maliyeti, sodyum, 
nitrat vb. gibi kimyasallar 

aktif karbon tarafından 
tutulamamaktadır. Aktif karbon 

filtreleri yalnızca belirli safsızlıkları 
ortadan kaldırabilmektedir.

Ayrıca, bir kez bağlanma noktaları 
dolduğunda filtre çalışmayı 

durdurmaktadır.
Aerobik Biyolojik 
Arıtma

Havadaki oksijeni gri suya ak-
tarmak için hava kabarcıkları 

kullanılmaktadır. Mevcut bakteri 
çözünmüş oksijeni tüketir ve 
organik kirleticileri sindirerek 

kirletici konsantrasyonunu artır-
maktadır.

Değişen kalite ve miktarlarda-
ki gri sulara yüksek derecede 
uyum sağlayabilir ve arıtılmış 
suyun süresiz olarak depolan-

masına izin verir.

Yüksek yatırım maliyei, yüksek 
işletim maliyeti, karmaşık işletimi 

gereksinimi, tüm patojenler gideri-
lemez.

azot ve fosfor bakımından eksiklik içermemektedir. 
Bazı bilimsel çalışmalarda mutfak atıksuları diğer 
akımlardan ayrılmaktadır. Bununla birlikte eğer gri 
sular biyolojik olarak arıtılacak ise optimum KOİ: N:P 
oranını sağlayabilmek adına az miktarda mutfak gri 

suyu diğer akımlarla birlikte karıştırılarak arıtılmalıdır. 
Banyo ve çamaşırhane atıksuları diğer gri su 
akımlarıyla karşılaştırıldığında, mikroorganizma 
bakımından daha az kirliliğe sahip olduğu 
görülmektedir (Metcalf ve Eddy, 2003). Mutfak 
gri suyunun, yüksek miktarda kolay bozunabilen 
organik maddelerin varlığından dolayı, koliform 
içeriği daha yüksektir (Li ve diğ., 2009).

1.5. Gri Suların Arıtımında Kullanılan Teknolojiler

Gri su ile ilgili yapılan farklı çalışmalar, her 
türlü gri suyun biyolojik olarak iyi parçanabilir 
olduğunu göstermiştir. Bu nedenle,gri suyun 
yeniden kullanımı için uygulanan işlem yöntemleri 
fiziksel,kimyasal ve biyolojik sistemleri içermektedir. 
Tablo 1.’de bu yöntemlerin bir karşılaştırması 
verilmiştir. Bu yöntemlerin çoğunda ön arıtma 
olarak bir katı-sıvı ayrıma basamağı gelir ve 
sonrasında bunu dezenfeksiyon basamağı izler. 
Müteakip arıtmanın tıkanmasını önlemek için, 
partiküller ve yağ-gresi miktarını azaltmak için 
foseptik deposu, filtre torbaları, elek ve filtreler 
gibi ön arıtmalar uygulanmaktadır. Dezenfeksiyon 
aşaması mikrobiyolojik gereksinimleri karşılamak 
için kullanılır (Egyptian-German Private Sector 
Development Programme Raporu, 2011).
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Gri su arıtımında membran teknolojileri Membran 
biyoreaktör (MBR), membran filtrasyon yoluyla 
katıların ayrımını biyolojik arıtım ile birleştiren bir 
arıtım sistemidir. (Şekil 2). Membran yalnızca çok 
küçük partiküllerin belirli gözenek boyutundan 
geçmesine izin veren fiziksel bir bariyerdir. 

Membran süzüntüsü temel olarak su, çözünmüş 
iyonlar ve çok küçük partiküllerden oluşmaktadır. 
Biyokütlenin çöktürmeyle ayrılmasına kıyasla 
membranlarla ayrılması konvansiyonel aktif çamur 
prosesleri için çok büyük bir gelişmedir. Biyolojik 
reaktördeki biyokütlenin 10000-15000 mg/lt 
TKM konsantrasyonlarına ulaşması etkili bir ayrım 
yapmaya imkan sağlamaktadır. Bu yüksek biyokütle 
konsantrasyonu reaktörde daha düşük hidrolik 
bekletme süresi seçilmesine imkan sağlarken, 
yüksek çamur yaşı ve sonucunda daha küçük 
reaktör hacimlerinde çalışılabilmektedir (Gross ve 
diğ., 2015).

Genellikle 5 mg/lt konsantrasyonu altında TKM ve 
1 NTU’dan daha az değerlere sahip olan arıtılmış 
su birçok amaç için kullanıma uygundur. Ayrıca, 
MBR’lerde kullanılan membranlar genellikle 0,5-
5 µm gözenek çapı civarında olup, bakterilerin 
çapları da bu ebatlardan büyük olduğundan 
bakteri geçişine izin vermemektedir. Ancak,virüsler 
boyutları gözenek çapıyla aynı ya da daha küçük 
olduğundan gözeneklerde geçebilmektedir (Gilboa 
ve Friedler, 2008).

MBR aktif çamur prosesinin kompakt bir şekilde 
teşkiline imkan sağlamaktadır. Bu nedenle bu 
proses yerleşimin yoğun olduğu spor tesisleri ve 
ofis binalarında yerinde uygulanabilmektedir. 
Buna ek olarak, membranlar gri su üretiminde 
genellikle meydana gelebilen yüksek yükleme 
hızlarında biyokütlenin sistemden yıkanmasını 
engellemektedir. Bir çok avantajının yanında 
MBR’nin yüksek yatırım ve bakım maliyetleri en 
büyük dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Gross ve diğ., 2015).

Şekil 2 MBR sistemlerinin akım şeması a) Batık MBR membranı 

(b) Çapraz Akışlı membran (Gross ve diğ., 2015)

Gri suyun arıtılmadan önce ayrı bir hat ile toplanması 
gerekmektedir.  Şekil 3’de gri su ve siyah su ayırımı 
ve arıtılması için bir akım şeması verilmiştir.  

Şekil 3 Gri su ve siyah su ayırımı ve arıtılması (Atasoy ve diğ, 

2007)

Gri su arıtımında en yaygın olarak MF ve UF 
membranları kullanımaktadır. Bu membranlar 
bazı durumlarda basınçlı membran filtre bazı 
durularda ise membran biyoreaktör (MBR) sistemi 
şeklinde arıtılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan 
teknik, MBR teknolojisidir. Membranlarda mevcut 
olan uniformsuzluk nedeniyle tüm patojenlerin 
giderimiyle ilgili bir kesinlik söz konusu değildir. Bu 
nedenle ihtiyaç olması durumunda MBR sonrasında 
dezenfeksiyon yöntemlerinin kullanılması da 
düşünülmelidir (Kennedy ve diğ, 2008). Aşağıda MBR 
teknolojisine yönelik olarak yapılan uygulamalardan 
örnekler verilmiştir.

Santasmanas ve diğ. (2013) tarafından yapılan bir 
çalışmada MBR kullanılarak gri suyun geri kazanımı 
üzerine çalışılmıştır. Çalışma kapsamında gri 
suyun geri kazanımı ızgara, biyolojik oksidasyon, 
membran filtrasyonu ve klor ile dezenfeksiyon 
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üniteleri kullanılmıştır. Aktif çamur tankında organik 
maddelerin oksidasyonu yapıldıktan sonra UF 
membranı ile katı/sıvı faz ayrımı gerçekleştirilmiştir. 
Klor ile dezenfeksiyon ise suyun sonraki aşamalarda 
kullanımı sırasında oluşması muhtemel sağlık 
risklerini ortadan kaldırmak için uygulanmıştır. 
Yapılan çalışmada elde edilen analiz sonuçları, 
Tablo 2 ve 3’te gösterilmektedir. Sistemin akım 
şeması ise Şekil 4’te verilmiştir  (Santasmanas ve 
diğ., 2013). Paris ve diğ. (2010) tarafından Güney 
Vietnam, Mekong deltasındaki Can Tho Üniversitesi 

kampüs yurdu atıksularında üç aylık periyotta MBR 
sistemi kullanılarak işletim yapılmıştır. Projenin 
temel amacı tuvalet sifonlarında kullanılmak üzere 
yüksek kalitede servis suyu üretimidir. Aktif çamur 
havuzunda (BOİ5:NH4-N:PO4=100:12.5:3) düşük 
nütrient koşulları altında işletim sağlanmıştır. 
İşletim periyodunda %92,2 oranında KOİ giderimi 
sağlanmıştır. Sistemin akım şeması Şekil 5’te, 
kullanılan membranların resmi ise Şekil 6’da 
verilmiştir. 

Tablo 2 Sisteme gelen arıtılmamış gri suyun karakteristiği (Santasmanas ve diğ., 2013)

Parametre Numune Sayısı Gri Su
Minimum Ortalama Maksimum

pH 50 7,2 7,7 8,3

İletkenlik (μS/cm) 50 910 1267 1652
Bulanıklık (NTU) 50 50 68 158
BOİ5 (mgO2/lt) 50 50 138 258
KOİ (mgO2/lt) 50 153 302 461
Yüzey aktif madde (mg LSS/lt) 25 0,1 7,1 20
E-koli (CFU/100ml) 25 80 3,3x104 4,4x105

Nematod yumurtaları (yumurta/10 lt) 25 <1 <1 <1
Ptoplam (mg/lt) 25 0,8 3 15
Ntoplam (mg/lt) 25 11 23 36

Şekil 4 Gri su arıtımı için kullanılan MBR akım şeması (Santasmanas ve diğ., 2013)

Tablo 3 Arıtılmış gri suyun dezenfeksiyondan önceki karakteristiği (Santasmanas ve diğ., 2013)

Parametre Numune Sayısı Gri Su Giderim Verimleri 
(%)Minimum Ortalama Maksimum

pH 50 7,5 7,9 8,3
İletkenlik (μS/cm) 50 931 1244 1633
Bulanıklık (NTU) 50 0,2 1,2 4,3 98
BOİ5 (mgO2/lt) 50 1 6 16 95
KOİ (mg O2/lt) 50 5 29 74 90
Yüzey aktif madde (mgLSS/lt) 25 0,06 0,1 0,6 98
E-koli (CFU/100 ml) 25 <5a <5a 100 log4
Nematod yumurtaları (yumurta/10 lt) 25 <1 <1 <1
Ptoplam (mg/lt) 25 2 3 8
Ntoplam (mg/lt) 25 14 22 30

a: saptama sınırı
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Şekil 5 MBR tesisi akım şeması (Paris ve diğ., 2010)

Şekil 6 MBR tesisi ve membranlar (Paris ve diğ., 2010)

İşletme Parametreleri:
Debi: 3000-4500 lt/gün
MLSS: 3,0-4,5 g/lt
Ortalama F/M: 0,06 kg COD/(kg MLSS*gün)

Teknik veriler:
Membran Alanı: 18 m2

Modül Sayısı: 6 
Membran Malzemesi: PES
Gözenek Boyutu: 38 nm

Atasoy ve diğ. (2007) tarafından yapılmış bir 
çalışmada ise gri ve siyah suların MBR ile arıtımının 
performansı ve uygunluğu incelenmiştir. TÜBİTAK 
Marmara Araştırma Merkezi (MRC)’nin lojman 
binaları bölgesinde, iki adet lojman binasında 
bulunan 28 dairenin gideri ayrı menhollerde ve 
ayrı tanklarda toplanmıştır. Tankların girişlerinde 
6 ve 3 mm örgü tel elekten geçerek tanklarda 

biriktirilmektedir. Bu sayede gri ve siyah sular su 
deposuna girişte kaba ve ince elekten geçmiş 
olmaktadır. Toplanan bu gri sular, iki adet MBR 
sistemi ile arıtılmaktadır. Tablo 4’te pilot ölçekli 
MBR’lerin işletim parametreleri gösterilmiştir. Gri su 
ve Siyah su için MBR süzüntü konsantrasyonları ve 
giderim verimleri Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 4 Pilot Ölçekli MBR’lerin İşletim Parametreleri (Atasoy ve diğ., 2007)

İşletme Parametreleri Gri Su Siyah Su
Efektif Reaktör Hacmi, lt 600 600
İşletme Süresi, Gün 50 50
Gözenek Çapı, µm 0,4 0,4
Membran Alanı, m2 5 5
Akı, lt/m2.st 26-36 30-40
Hidrolik Bekletme Süresi, st 18 36
Çevrim Sayısı, gün 8 8
Deşarj Öncesi Aerobik Süre/çevrim, dk ~33 ~33
Başlangıç AKM, gr/lt 1,5 3,0
Organik Yükleme Hızı, kg KOİ/m3.g 0,3 0,8



44 MEM-TEK BÜLTENİ ARALIK 2019

www.memtek.org

Tablo 5 Süzüntü kirlilik konsantrasyonları ve giderim verimleri (Atasoy ve diğ., 2007)

Parametre Gri Su Siyah Su
Süzüntü 

Konsantrasyonları
Giderim 

Verimi, %
Süzüntü 

Konsantrasyonları
Giderim Verimi, %

BOİ5, mg/lt < 5 > 95 8 ± 4 98
Toplam KOİ, mg/lt 13 ± 3,3 95 42 ± 8,81 96
TÇM, mg/lt 2 ± 0,4 94 2 ± 1,19 99
Toplam Azot, mg/lt 0,55 ± 0,2 92 19 ± 4,73 89
NH4-N, mg/lt 0,23 ± 0,1 82 11 ± 3,76 92
NOx-N, mg/lt 0,32 ± 0,1 - 8 ± 3,1 -
Toplam Koliform/

100 ml

0,32 ± 0,1 100 0 100

Yapılan çalışmada batık membran biyoreaktörlerin 
gri ve siyah su arıtımında geri dönüşüm amaçlı 
olarak sürdürülebilir su yönetimine uygun 
olduğu görülmüştür. Farklı geri kazanım 
seçenekleri çoğunlukla yeterli kalitede süzüntü 
sağlanabilmesine bağlıdır. Sonuçlar incelendiğinde 
gri su ve siyah suyun MBR ile arıtımında tuvalet 
sifon suyu, temizlik ve sulama amaçlı olarak 
kullanılabileceği uygun bulunmuştur. 

Nolde tarafından yapılan bir çalışmada iki adet tesis 
üzerinde çalışılmıştır (Nolde, 2000). İlk gri su arıtma 
sistemi, 70 kişilik bir binanın (Berlin-Kreuzberg, 
Manteuffelstraβe 41) bodrumunda 15 m2 alan 
içerisinde lavabolardan ve duşlardaki suları arıtan 
bir sistem olarak kurulmuştur. Çalışmaların başlamış 
olduğu 1989 yıllarında pilot tesis tam olarak optimize 
edilmemiş olup, 1997 yılında dört kademeli Döner 
Biyodisk (RBC) olarak yenilenmiştir (Şekil 7).

Şekil 7 Dört kademeli RBC sistemi (Nolde, 2000)

İkinci gri su arıtma sistemi (GW-2) ise iki kademeli 
akışkan yataklı reaktörde Berlin-Wedding 
Bornemannstraβe bulunan  2 kişik bir ailenin duş 
sularının toplandığı bir sistemdir. Sistemin toplam 
hacmi 165 lt ( 1. Kademe: 105 lt; 2. Kademe 60 lt) ve 

banyodaki tuvaletin üzerinde konumlandırılmıştır 
(Şekil 8). Küp şekilli poliüretan malzeme iki kademe 
için de biyofilm taşıyıcı olarak kullanılmıştır. 

Şekil 8 İki kademeli gri su arıtma sistemi (Nolde, 2000)

Farklı gri su arıtma sistemlerindeki 10 yıllık deneyim 
sonucunda gri suların biyolojik prosesler ile 
giderilmesinin, halkın kabulü açısından daha uygun 
olduğu kanısına varılmıştır. Her türlü kullanım 
açısından içme suyu kalitesinde suyun gerekli 
olmadığı durumlarda bilimsel olarak incelenmeli ve 
risk analizi yapılmalıdır. Sürdürülebilir su konsepti 
servis suyu kullanımı açısından konvansiyonel 
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sistemler için daha düşük enerji ve kimyasal 
gereksinimi bulundurmaktadır. Büyük ölçekli çok 
aşamalı döner biyodisk (RBC) sistemi ile işletilen 
gri su arıtım sistemlerinde gri su arıtma için gerekli 
enerji, UV dezenfeksiyon ve servis suyu dağıtımı 
dahil 1,5 kWh/m3 olarak hesaplanmıştır (Nolde, 
1996). 

Gri suyun arıtımının teknik olarak fizibil olduğu 
kanıtlanmıştır. Tuvaletlerde sifon suyu olarak 
kullanılan şebeke suları (15 lt ile 55 lt/kişi.gün) 

yerine, hijyen riskine neden olmayan arıtılmış gri 
sular servis suyu olarak kullanılabilir. 

Bununla birlikte gri su geri kazanım projesi 
bakımından Türkiye’de batık tip membran kullanılan 
ilk 5 yıldızlı otel İstanbul Hilton Hotel’idir. Çıkış 
suyu, tuvalet rezervuarlarında sifon suyu ve yeşil 
alan sulamasında kullanılmaktadır. Pilot sistemin 
işletilmesi 2011 yılında başlamış olup, performans 
değerleri Tablo 6’da belirtilmiştir. 

Tablo 6 Tesis özellikleri ve işletme performansı (MBR Atıksu Arıtma Sistemleri Ltd., 2017 )

Tesis Bilgileri Tasarım Parametreleri İşletme Performansı

Maksimum günlük debi, m3/gün 100 Giriş Ortalama Yükleri

BOİ, mg/lt <10mg/lt

Havalandırma kapasitesi, ton 15 BOİ, mg/lt 200 

Ortalama günlük debi, m3/gün 80 KOİ,  mg/lt 400 AKM, mg/lt <5mg/lt
Pik Debi, m3/st 3,75 AKM,  mg/lt 70 Fekal koliform 0
Havalandırma Tankında, AKM, mg/lt 12000 Deşarj Parametreleri

Membran Ünitesi, m3 1x100 BOİ, mg/lt 5

Memran Yüzey Alanı, m2 200 T-N, mg/lt 5

Çamur Yaşı, gün 7 T-P, mg/lt 1

Çamur Deşarjı, m3/gün 2 AKM, mg/lt 5

 

Şekil 9 İstanbul Hilton oteli gri su arıtma ünitesi görüntüleri (MBR, 2017) 

Yapılan bir çalışmada çok katlı binalardaki gri su 
arıtımının ekonomik fizibilitesini araştırılmıştır 
(Friedler ve Hadari, 2006).  Döner biyodisk (RBC) 
ve Membran biyoreaktör (MBR) sistemleri model 
olarak seçilerek ekonomik fizibilitesi incelenmiştir 
(Şekil 10). Gri suyun bina içerisinde iletimi üç ana 
bileşenden oluşmaktadır. Bunlar,

• Daire bazında ham gri suyun toplanması,

• Arıtılan gri suyun çatıdaki depolama 
tankında toplanması,

• Arıtılan gri suyun dairelerde bulunan 
tuvaletlere sifon suyu eklenmesidir. 

Yatay borular düşük kirlilik yüküne sahip gri sularını 
(duş, banyo ve lavabo) merkezi dikey toplama 
borusuna aktarmaktadır. Gri ve siyah suların 
toplanmasında kullanılan yatay borular çoğu 
binanın yapımında standart olarak bulunduğundan 
dolayı ekstra maliyet getirmemektedir. Dahası, 
çoğu çok katlı binalarda, banyo ve tuvaletler dikey 
toplama borusuna yakın olduğundan maliyetler 
azalmaktadır.
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Tipik bir  “geri dönüşümsüz” binada gri ve siyah suyun 
birleştirildiği düşey toplama borusu mevcuttur. Gri 
su geri kazanımı olan bir binada ise düşey toplama 
borusunun içinde ham gri suyu giriş kattaki depoya 
ulaştıran bir hat yerleştirilmesi gerekmektedir. 

Şekil 10 Gri su toplama ve dağıtım hattı şeması (Friedler ve 

Hadari, 2006)

Arıtılan gri su binanın çatısında bulunan depolama 
tankına gönderilmekte ve oradan da cazibeyle 
dikey toplama hattına aktarılarak her bir dairenin 
tuvalet sifonlarına gönderilmektedir. Arıtılmış gri 
suyun eksikliğinde içme suyu tek yönlü vana ile 
eklenmektedir. 

MBR ünitesi ham gri suyun debisini, kalitesini ve 
sıcaklığını dengelemek için  dengeleme havuzu 
içermektedir. Devamında membran biyoreaktör ve 
dezenfeksiyon (klorlama) üniteleri bulunmaktadır. 
Döner biyodisk (RBC)’te ise bir dengeleme tankını 
çöktürme tankı ve klorla dezenfeksiyon ünitesi 
izlemektedir. Şehir ortamında fazla çamur ve diğer 
çökeltiler kanalizasyona deşarj edilmektedir. Bina 
yatırım maliyetlerine bakıldığında, İsrail’deki 20 
dairelik bir binadaki yatırım maliyetinin % 0,5’inden 
az olduğu görülmüştür. 

1 m3 suyun fiyatının 1,16 US $  ve atıksu 
deşarj maliyetinin m3 başına 0,3 US $ olduğu 
düşünüldüğünde 28 dairelik bir bina için döner 
biyodisk (RBC) bazlı sistem ekonomik olarak daha 
uygulanabilir olmaktadır. Ancak, MBR bazlı sistemde 
ise 37 dairelik bir binada yatırım uygulanabilir hale 
gelmektedir. 

Bununla birlikte 10 kat yüksekliğindeki 4 binanın 
atıksuları bir araya getirilirse MBR sistemi daha 
uygulanabilir olmaktadır.

 Sistemin geri dönüş maliyeti binanın büyüklüğüne 
ve suyun maliyetine bağlı olarak hassasiyet 
göstermektedir. Bunun nedeni, arıtma sisteminin 
özgün maliyetinin toplam yatırım maliyetinin büyük 
bir bölümünü oluşturduğu gerçeğidir. Buna karşın 
iletim sisteminin spesifik maliyeti toplam yatırım 
maliyetinin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. 

Hareketli yatak biyofilm reaktör ile membran 
filtrasyonu birleştirilerek (MBBMR) yapılmış bir 
çalışmada, dört kişilik bir evin gri sularının arıtımını 
10 ay boyunca incelenmiştir (Jabornig ve Favero, 
2013). Membranların ortalama akısı 12,9 lt/m2.st 
olarak belirlenmiş ve çıkış suyu kalitesi (Uluslararası 
standard/Amerikan Ulusal Standardı)’na uygunluk 
göstermektedir. 

Gri suların arıtılması için hali hazırda uygulanmakta 
olan birçok metod bulunmaktadır. Şu ana kadar, 
basit kaba filtreler gibi düşük teknolojiye sahip 
sistemler, çok katmanlı biyolojik arıtmalar, membran 
filtrasyonu ve UV dezenfeksiyonun birlikte 
kullanıldığı sistemler gibi sistemler kullanılmıştır. 
Gelişmiş biyolojik arıtma ve patojenlerin giderimi 
bakımından yenilikçi ve güvenilir bir teknoloji 
olan  aerobik membran biyoreaktör sistemleri 
bulunmaktadır. Tablo 7‘de MBR  teknoloji ile 
yapılmış son çalışmalara ait çıkış suyu kaliteleri 
gösterilmiştir. Yapılan tüm çalışmalarda organiklerin 
ve mikroorganizmaların mükemmel giderim 
verimlerine ulaşılmış ancak, işletme ve tahmin 
edilen yatırım maliyetleri konusunda net bir sonuca 
ulaşılamamıştır. MBR teknolojisi sadece az sayıdaki 
kanalizasyon ve gri su arıtımı uygulamalarında 
uygulanabilmektedir (Lesjean ve diğ., 2008). Bu 
sistemin yaygınlaşmasının önündeki en büyük 
engellerden birisi yatırım ve ticari işletmesinin 
konvansiyonel biyolojik arıtmaya nazaran daha 
yüksek olmasıdır (Friedler ve Hadari, 2006; Humeau 
ve diğ. 2011). Yaygınlaşma karşısındaki diğer kısıt ise 
membranlardaki tıkanma problemleri olup bunun 
sonucunda tıkanma kontrolü için membranların 
yüzeylerinin hava ile sıyrılması için yüksek enerji 
gerekmektedir.
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Konvansiyonel MBR’ın dezavantajlarına alternatif 
olarak membran biyofilm biorektörler (BF-MBR) 
geliştirilmiştir (Leiknes ve Ødegaard, 2007). BF-MBR 
reaktörü iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 
hareketli biyofilm büyüme ortamı bulunurken, diğer 
bölümde membran modülleri bulunmaktadır. 
İçeride biriken çamur ilk bölüme geri çevrilmekte 
ya da pompa ile sistemden uzaklaştırılmaktadır. Bu 
proses atıksu ile işletildiğinde konvansiyonel MBR’ye 
kıyasla daha düşük AKM’ye sahip olduğundan dolayı 
daha yüksek akılara imkan sağlamaktadır. Daha 
düşük AKM membranlarda tıkanmayı azaltmakta 
ve membran bağlantı noktalarında daha az çamur 
birikmesine imkan vermektedir (Jabornig ve Favero, 
2013).

Gri su arıtımında kullanılan küçük, yerinde arıtma 
MBR tesislerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerini 
düşürmek amacıyla, Jabornig ve Favero (2013) 
tarafından yapılan çalışmada hareketli yatak 
biyofilm reaktör ile membran filtrasyonunu bir 
tank içerisine yerleştirilmiştir (Şekil 11). Birleştirilen 
bu proses hareketli yatak biyofilm membran 
biyoreaktör (MBBMR) olarak adlandırılmıştır ve 
Tablo 8’da tasarım detayları belirtilmiştir. 10 aylık 
çalışma sonucunda kombine proses arıtma çıkış 
suyu uluslararası standartları sağlamış ve enerji 
ihtiyacı 1,3 kWh/m3 seviyelerine düşürülebilmiştir.

Şekil 11 Hareketli yatak biyofilm membran reaktör pilot tesisine ait akım şeması (Jabornig ve Favero, 2013)

Tablo 7 Gri su arıtımı MBR çalışmalarından örnekler (Lesjean ve diğ., 2008)

Membran 
Tipi

    Su Kaynağı BOİ5
(mg/lt)

KOİ
(mg/lt)

AKM (mg/lt) Toplam 
Azot (mg/lt)

Toplam 
Fosfor (mg/L)

Bulanıklık 
(NTU)

Kaynaklar

Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış Giriş Çıkış
Düz-Plaka Banyo ve 

mutfak
- - 493 24,0 90 <1 21,0 10,0 7,40 3,50 - - Lesjean ve diğ., 2008

Düz-Plaka Sentetik Gri su - - 194 17,5 - - 10,8 2,81a - - - - Kraume ve diğ., 2010

Düz-Plaka Mutfak sularını 
içeren gerçek 

gri sular

- - 274 13,7 - - 18,0 1,62a - 4,40 - - Kraume ve diğ., 2010

Düz-Plaka Duşlar - - 233 21,0 - - 32,9 9,20a - 0,85 - - Kraume ve diğ.,2010

İçi Boşluklu 
Fiber

Çamaşır 
makinesi, 

mutfak, banyo 
ve duş atıksuları

- - 808 6,57 2180 1,22 - - - - 2131 1,63 Jong ve diğ., 2010

İçi Boşluklu 
Fiber

Çamaşır 
makinesi 
ve mutfak 
lavabosu

- - 463 65,0 78,0 - 12,2a 11,15 0,53 0,18 133 6,90 Bani-Melhem ve diğ., 
2012

İçi Boşluklu 
Fiber

Spor ve Eğlence 
Kampı

59,0 4,00 109 15,0 - - 15,2 5,70 1,00 0,90 29,0 0,50 Merz ve diğ. ,2007

aToplam azot NH4-N+NO3-N toplamından hesaplanmıştır.
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Tablo 8 MBBMR pilot tesisine ait işletme parametreleri (Jabornig ve Favero, 2013)

Hareketli Yatak Biyoreaktör Tasarım

Biyoreaktör tank düşük seviyesi (lt) 110

Biyoreaktör tank yüksek seviyesi (lt) 350

Hidrolik bekletme süresi (st) 24

Biyofilm yükleme hızı (kg BOİ5/m3.gün) 0,004

Biyofilm alanı (m2) 9,4

Biyokütle taşıyıcıları hacmi (lt) 30

Havalandırma açık/kapalı (dk/dk) 1/10, 5/10

Biyoreaktördeki askıda katılar (mg AKM/lt) 100-500

Membran Filtrasyonu

Membran alanı (m2) 6

Gözenek çapı (µm) 0,2

Süzüntü çevrim süresi (dk) 6-15

Süzüntü emiş (st/gün) 1-4

Geri-yıkama süresi (sn) 15-30

Hava sıyırma açık/kapalı (dk/dk) 1/10,5/10
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SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 
MEM-TEK’ E ZİYARET

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nden gelen ekip, Mem-Tek Uyg-Ar Merkezine 
ziyarette bulundu. Mem-tek’ te gerçekleştirilen laboratuvar ve pilot ölçekli arıtma ve geri kazanım sistemleri 
anlatılarak karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

SUEN İŞ BİRLİĞİ İLE ÇEŞİTLİ SU KANAL İDARELERİNE MEMTEK’TEN EĞİTİM
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) iş birliği ile, Türkiye’nin farklı yerlerinde 
bulunan su ve kanalizasyon idareleri çalışanlarına, Mem-Tek Uyg-Ar merkez müdürü Prof. Dr. İsmail 
KOYUNCU tarafından membran teknolojileri ile atıksu arıtma, su geri kazanımı ve membran teknolojileri 
konularında eğitim verilmiştir. 

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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MEM-TEK ARAŞTIRMACILARINA MARIE CURIE VE ERASMUS+ PROJE YAZMA 
EĞİTİMİ VERİLDİ

İTÜ AB Ofisi tarafından Mem-Tek araştırmacılarına Marie Curie ve Erasmus+ burslarını, proje yazımı ve dikkat 
edilmesi gerekli hususlarla ilgili olarak eğitim verilmiştir. Son on yılda birçok Tübitak ve Sanayi işbirlikli 
projelere ev sahipliğini başarı ile yapan Mem-Tek Uyg-Ar Merkezine bu eğitimin yeni projeler için katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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MEM-TEK, TV24’TEKİ TEKNO ALAN PROGRAMINA KONUK OLDU
MEM-TEK, İTÜNOVA TTO’nun patent desteğiyle geliştirilen ürünleri ve membran teknolojisi sektörüne 
sunduğu yerli ve milli çözümüyle Tekno Alan Programı’na konuk oldu. Programda, yerli membran 
teknolojilerinin gelişiminden ve ülkemizdeki uygulamalarından bahsedilmiştir. 

MEM-TEK’TEN HABERLER...
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114Y498 NUMARALI “YÜKSEK ALKALİ ÖZELLİĞE SAHİP ENDÜSTRİYEL 
ATIKSULARDAN KİMYASAL MADDE VE SU GERİ KAZANIMI İÇİN SERAMİK 

MEMBRANLARIN ÜRETİMİ VE UYGULANMASI” TÜBİTAK PROJESİ SONUÇLANDI 
Dünyamızdaki kullanılabilir su kaynaklarının giderek azaldığı bilinmektedir. Özellikle ülkemizde havza 
bazlı çevre kirliliğinin yüksek olması, ülke olarak su stresi içerisinde olmamız endüstriyel atıksuların 
geri kazanılarak tekrar kullanılmasını zorunlu bir ihtiyaç haline getirmiştir. Tekstil ve Metal endüstrileri 
bunlardan en önemlileridir. Bu kapsamda Prof. Dr. Kadir ALP tarafından yürütülen “Yüksek Alkali Özelliğe 
Sahip Endüstriyel Atıksulardan Kimyasal Madde ve Su Geri Kazanımı İçin Seramik Membranların Üretimi 
ve Uygulanması” projesi İTÜ, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile TÜBİTAK MAM Malzeme 
Enstitülerinin ortaklığında başarı ile tamamlanmıştır. Projede aşağıda belirtilen hususlar proje süresince 
gerçekleştirilmiştir:

• Ülkemizde üretimi olmayan, polimerik membranlara göre üstün özellikler gösteren, Ultrafiltrasyon 
(UF) ve Nanofiltrasyon (NF) seviyelerinde ayırma özelliği taşıyacak, seramik membran tabakalarının 
sentezlenerek, laboratuvar ve pilot ölçekte üretimlerinin yapılması.

• Tekstil endüstrisinde ön terbiye işlemlerinden kasar ve kostikleme sonucu oluşan yüksek alkali özellikteki 
sulardan kostik soda (NaOH) ve emprime baskı yıkama işlemleri sonucunda oluşan atıksulardan boyar 
maddeler, kostik, hidrojen sülfit, sabun ve çeşitli inorganik bileşikleri ayırıp, sıcaklığı 70-95 o C olan 
suyun geri kazanılarak yeniden prosese dahil edilmesi.

• Seramik membran proseslerinin endüstriyel atıksuların geri kazanımı hedefine yönelik olarak 
uygulamasının arttırılması ve ülkemiz koşullarında ekonomik olarak uygulanabilmesidir.

Proje çalışmaları kapsamında, 1 doktora, 1 yüksek lisans çalışması yürütülmüştür. 1 doktora çalışması da 
projeden elde edilen veriler ışığında devam etmektedir. Ayrıca şu ana kadar, 1 makale, 3 uluslararası bildiri 
ve 3 ulusal bildiri yayınlanmıştır. 

MEM-TEK’TEN HABERLER...



54 MEM-TEK BÜLTENİ ARALIK 2019

www.memtek.org

DOKTORA MEZUNUMUZ DR. REYHAN ŞENGÜR TAŞDEMİR DANİMARKA MENŞEİLİ 
MEMBRAN FİRMASI AQUAPORIN FİRMASINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Doktora çalışmalarını Mem-Tek’te gerçekleştiren ve “Biomimetic Approaches for the Fabrication of Hollow 
Fiber Nanofiltration Membranes” başlıklı tezi ile Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında YÖK 2019 Üstün Başarı 
Ödülü’ne layık görülen Dr. Reyhan ŞENGÜR TAŞDEMİR, mezuniyetinin ardından dünyaca ünlü Danimarka 
menşeili membran firması olan AQUAPORIN A/S Araştırma Merkezinde çalışmaya başlamıştır. Kendisini 
tebrik ediyoruz.



Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya’nın
Ardından

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi, Çevre Bakanlığı eski Müsteşarı ve İSKİ 
Yönetim Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya’yı kaybettik.

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

Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya son olarak 18-20 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen  6th 
MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications’da 10. Yıl Özel 
Etkinliği’nde davetli konuşmacı olarak yerini almıştı. 



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

Misyonumuz
• Araştırma ve Geliştirme: MEM-TEK mevcut 
teknolojileri geliştirmek ve yeni teknolojiler 

üretmek amacıyla araştırmalar yapacaktır.

• Sanayiye destek: MEM-TEK sanayinin bütün 
alanlarına membran teknolojileri üzerine 

ihtiyaç duydukları teknik bilgi birikimini ve 
altyapıyı sağlayacaktır.

• Araştırmacıların ve bilim insanlarının 
yetiştirilmesi: En son teknolojiler 

araştırmacılara sunulacaktır.
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