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Bu Sayımızda

Değerli Okuyucularımız, 

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Dincer To-
pacık Ulusal Membran Teknolojileri Uyg-Ar Mer-
kezi (MEM-TEK) olarak yayınladığımız MEM-TEK 
Bülteni’nin dokuzuncu sayısı ile karşınızdayız. 

MEMTEk bülteni, 2016 yılında yayımlanmaya 
başlandı ve şu ana kadar sekiz sayı yayınlandı. 
Her biri ayrı bir bilgi deposu. İlk sayıda membran 
otopsisi konusu detaylı bir şekilde ele alınmış, 
ikinci sayının ana temasını ise atıksu geri kaza-
nımı oluşturmuştur. Üçüncü sayıda, son dönem-
lerin 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 be-
şinci sayıda ise günümüzde evsel ve endüstriyel 
atıksuların ileri seviyede arıtımında kullanımı her 
geçen gün yaygınlaşan membran biyoreaktörler 
konusu incelenmiştir. 2018 yılı aralık ayı içerisin-
de yayınlanan altıncı sayıda da endüstriyel atık-
suların arıtılması ve kaynak geri kazanılmasında 

membran teknolojileri ele alınmıştır. 2019 yılı 
Ekim ayı içerisinde yayınlanan yedinci sayımızda 
ise İçme Suyu Arıtımında Membran Teknolojile-
rinin kullanımı ve detayları işlenmiştir. 2019 yı-
lında Aralık ayı sayımızda ise 18-20 Kasım 2019 
tarihleri arasında uluslararası seviyede düzen-
lenen “6th MEMTEK International Symposium 
on Membrane Technologies and Applications” 
isimli sempozyumdan detaylı bir şekilde bahse-
dilmiştir. 

Bu sayımızda ise İstanbul Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Tekno-
lojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-
TEK)’nin on yılı kaleme alınmıştır. Merkezde ge-
çen on yıllık süreçte elde edilen tüm başarılar, 
ülkemize ve dünyaya kazandırılan tüm çalışma-
lar hakkında detaylı bilgilere değinilmiştir. Dile 
kolay on yıl. Daha dün MEMTEK inşaatı için uğ-
raştığımız günleri ve cihazların yerleştirilmesini 
hatırlıyorum. Zaman çok çabuk geçiyor. Geçmiş 
on yıla baktığımızda, dolu dolu bir on yıl geçtiğini 
söyleyebilirim. Yapılan Ar-Ge projeleriyle, yetişen 
insan gücüyle ve ortaya çıkan ürünlerle birlikte 
yoğun ve bir o kadar verimli on yıl. Her ne kadar, 
yazıya dökerek anlatmaya sığmayacak şekilde 
anılarla dolu olsa da, kalıcı olması ve yapılanların 
unutulmaması adına bu sayı “10 yılda MEMTEK” 
konsepti ile karşınızda. 

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

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Bülteni Yayın Kurulu Adına
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Prof. Dr. Dincer Topacık
Hakkında
Prof. Dr. Dincer Topacık, 3 Nisan 1946 yılında 
Niğde’nin Bor ilçesinde doğmuştur. Niğde Lisesi-
ni tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi İnşaat Fakültesinde 1969 yılında lisans ve 
yüksek lisans, 1977’de doktora eğitimini tamam-
lamıştır. 1972-1973 yılları arasında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Hidrolik ve Su Yapıları Bölümünde 
araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, 1973 

yılında ise İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühen-
disliği Bölümünde araştırma görevlisi görevine 
devam etmiştir. 1977-1978 yıllarında Amerika’da 
Iowa State University Civil Engineering Bölümün-
de misafir araştırmacı, 1978-1979 yılları arasın-
da ise Libya’da Garyounis University Civil Engi-
neering Faculty’de misafir öğretim üyesi olarak 
bulunmuştur. 1981 yılında doçent, 1989’da ise 

profesör olmuştur. Evli ve 
üç çocuk babasıdır. Özel-
likle, su temini ve atıksula-
rın uzaklaştırılması, atıksu 
arıtma tesislerinin işletil-
mesi ve bina atıksuyu ve 
yağmur sularının uzaklaş-
tırılması alanlarında yoğun 
ve çok önemli çalışmaları olmuştur. “Su Temini 
ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları”, “Çevre 
Mikrobiyolojisi”, “Arıtma Tesislerinin İşletilmesi” 
ve “Atıksu Arıtma Tesisleri İşletme El Kitabı” isim-
li kitaplar yayınlamıştır. Prof. Dr. Topacık, çevre 
mühendisliği mesleği ve eğitimine sayısız eser-
ler kazandırmış ve birçok öğrenci yetiştirmiştir. 
1995 yılından sonra membran proseslerin çevre 
mühendisliğindeki uygulamaları üzerinde çalış-
mış, bu alanda uluslararası düzeyde birçok yayın 
yapmış  ve yaptığı yayınlar SCI dergilerinde bir-
çok atıf almıştır.
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İTÜ Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ne ismi verilen merhum Prof. 
Dr. Dincer Topacık, 2000’li yılların başında ülke-
miz için böyle bir merkeze duyulan ihtiyaçtan 
bahsetmiş ve arıtma prosesleri arasında memb-
ran teknolojilerinin çok önemli bir geleceğe sahip 
olacağını belirtmiştir. Bu konuda çevresindeki 
araştırmacıları sürekli teşvik etmiş ve kurulması 
için çaba harcamıştır. Ekim 2005 tarihi itibariyle 
İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölü-
mü’ndeki görevinden emekli olan Prof. Topacık, 
24.01.2006 tarihinde vefat etmiştir. Prof. Topacık 
danışmanlığında doktorasını bitirip 2002-2005 
yılları arasında araştırmaları için yurtdışında bu-
lunan Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun gözlemledi-
ği son gelişmeler, böyle bir merkezin ülkemize 
olumlu yönde katkı sağlayacağı inancını pekiş-
tirmiştir. 2006 yılında Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT) araştırma merkezi kurulması için bütçe 
ayırıp çağrı açınca, Prof. Koyuncu farklı disiplin-
lerde görev yapan araştırmacıları bir araya geti-
rerek kurmuş olduğu ekip ile başvuru yapmıştır.  
2010 yılında kabul edilen proje kapsamında mer-
kezin kurulacağı yer için İTÜ Rektörlüğü tarafın-
dan Bilim ve Teknoloji Parkı içindeki alan tahsis 
edilmiştir. Prof. Dr. Dincer Topacık Hocamızın 
isminin merkeze verilmesi, İTÜ Senatosu tarafın-
dan onaylanmıştır. 26 Mayıs 2014 tarihli Resmi 
Gazete’de kabul edilen yönetmelik ile Prof. Dr. 
Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi resmi Uyg-Ar 
merkezi olarak kurulmuştur. Her ne kadar kendisi 
şahitlik edememiş olsa da, Prof. Dr. Dincer Topa-
cık’ın hayalini kurduğu girişimin gerçekleşmiş ve 
üretken bir Ar-Ge Merkezine dönüşmüş olması 
en büyük tesellimizdir. Bu inanç, azim ve başarı 
dolu hikâyenin ardında fikir mimarı olan Prof. Dr. 
Dincer Topacık hocamızı rahmetle anıyoruz. 
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Röportaj

MEM-TEK’in, üniversitemizin en 
aktif ve işlevsel uygulama ve araş-
tırma merkezlerinden biri olduğu-
nu rahatlıkla söyleyebilirim. MEM-
TEK’in benim açımdan hatırası ve 
hikâyesini şu şekilde özetleyebili-
rim: 2010 yılında Ar-Ge’den sorum-
lu rektör yardımcısı iken Prof. Dr. 
İsmail Koyuncu hocamız bana bu 
proje için bir yer tahsis edilip edile-
meyeceğini sormuşlardı. Ben de o 
zamanlar için aktif olarak kullanıl-
mayan Bilim ve Havacılık Müzesi 
binasının bu iş için uygun olaca-
ğını düşünerek yönetim kuruluna 
öneri sunmuştum. Bu öneri kabul 
edilerek üç bölümden oluşan bi-
nanın bir bölümü MEM-TEK’e, bir 
bölümü Nanoteknoloji Araştırma 
Merkezi’ne ve bir diğer bölümü ise 
havacılık araştırmalarına ayrılmış-
tı. 2013 yılında ise rektörlüğüm 
döneminde Merkez Müdürü Prof. 

Prof. Dr. Mehmet KARACA
İTÜ Rektörü
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Dr. İsmail Koyuncu ile yaptığımız istişare sonu-
cu laboratuvarın fikir sahiplerinden biri olan mer-
hum hocamız Prof. Dr. Dincer Topacık’ın isminin 
laboratuvara verilmesini uygun gördük. Şimdi 
geriye dönüp baktığımda ne kadar doğru bir işe 
girişerek ne kadar doğru bir karar aldığımızı idrak 
ediyorum ve İTÜ adına gurur duyuyorum.

Medeniyetin en temel taşlarından birisi sudur. Gü-
nümüz şehirlerinin ve medeniyetlerinin sürdürü-
lebilirliği için bu hayat kaynağının yönetimi büyük 
önem arz etmektedir. Su kaynaklarının giderek 
azaldığı, atıksu hacimlerinin tehdit edici boyutla-
ra ulaştığı günümüzde membran teknolojileri gibi 
yenilikçi teknolojilerin ön plana çıktığını gözlem-
lemekteyim. Özellikle su stresi altında bulunan 
Ortadoğu ve Arap Yarımadasından gelen misafir-
lerimiz üniversitemizde böyle bir araştırma mer-
kezi olmasına büyük ilgi gösteriyorlar. Su yöne-
timinde, su temini ve atıksuların yönetimi olmak 
üzere temel iki başlık bulunmaktadır. En önemli 
alternatif su kaynağı olan denizlerden içme suyu 
elde edilmesinde kullanılan ters osmoz projesi 
ise son derece popüler bir yöntemdir. Atıksula-
rın geri kazanılmasını bu kadar popüler ve yapı-
labilir kılan da, yine membran teknolojileridir. Bu 
sebeplerden dolayı MEM-TEK’in üniversitemize, 
ülkemize ve Dünya’ya önemli katkılar sunacak bir 
misyon yüklendiğini düşünüyorum.

MEM-TEK’in şu anda bulunduğu konum netice-
sinde çok iyi bir seviyede olduğunu görmekteyiz. 
İstanbul Teknik Üniversitesi yerelden beslenip, 
küresel bir marka haline gelmiştir. İstanbul Teknik 

Üniversitesi dünyada ilk 5’teki kuluçka merkezleri 
içerisinde yer almaktadır. MEM-TEK de İstanbul 
Teknik Üniversitesi vizyonuna uygun olarak yerel-
den beslenip, küresel bir marka haline gelmiştir. 
Membran teknolojisi günümüzde bazıları için 
hala pahalı bir teknoloji olarak düşünülebilir. An-
cak, MEM-TEK tarafından geliştirilen teknolojiler 
sayesinde artık bu teknoloji, ülkemiz için pahalı 
olmaktan çıkmıştır. MEM-TEK tarafından üretilen 
membranlar hali hazırda Cibuti’de kullanılmakta 
olup ve şu an itibariyle Özbekistan’dan da talep 
bulunmaktadır. 10 yılda bir dünya markası haline 
gelebilmek yadsınamaz bir yükseliştir. MEM-TEK 
tarafından üretilen ürünler bir sacayağını tamam-
layan kurumları bir araya getirmiştir ki bunlar: 
Üniversite, Kamu ve Sanayi işbirliğidir. Bu nokta-
da sayın merkez müdürümüz Prof. Dr. İsmail Ko-
yuncu hocamıza ve ekibine gönülden şükranları-
mı sunuyorum ve MEM-TEK’in nice başarılarının 
devamını temenni ediyorum. 



9MEM-TEK BÜLTENİ HAZİRAN 2020

Röportaj

MEM-TEK’ten biraz bahseder mi-
siniz? Nasıl Kuruldu? Kuruluşun-
dan 10. Yıla kadar hangi aşamalar-
dan geçildi? 

MEMTEK’e ismi verilen, benim de 
doktora danışman hocam olan 
merhum Prof. Dr. Dincer Topacık, 
2000’li yılların başında ülkemiz 
için böyle bir merkezin gerekliliğin-
den bahsediyor ve arıtma tekno-
lojilerinde membran teknolojileri-
nin çok önemli bir geleceğe sahip 
olduğunu belirtiyordu. Dünya bu 
yönde giderken diğer bütün tek-
nolojilerde olduğu gibi bunda da 
trenin kaçırılmasını istemiyordu. 
Ben de araştırma için yurtdışında 
bulunduğum 2002-2005 yılları ara-
sında, böyle bir merkezin ülkemize 
katacağı pozitif katkıyı idrak ettim. 
2006 yılında Dönemin Devlet Plan-
lama Teşkilatı’nın (DPT) araştırma 
merkezi kurulması için açmış ol-
duğu bütçelerden ve çağrıdan ha-
berimiz olunca ekip olarak neden 
olmasın diyerek bu işe giriştik. Ön-
celikle farklı disiplinlerden araştır-
macılardan oluşan bir ekip kurduk, 
başvuru dosyamızı hazırladık ve 
başvurumuzu yaptık. Ancak tabii 
ki ilk seferde kabul olmadı. Yılma-
dık, her defasında başvurumuzu 
daha geliştirdik ve 4. başvurumuz-
da, yanlış hatırlamıyorsam 2010 
yılının Mayıs ayında proje önerimiz 
kabul edildi. Önce bir yer bulmamız 
lazımdı. İTÜ Rektörlüğü tarafından 
şu anki Bilim ve Teknoloji Parkı 
içerisindeki alan tahsis edildi ve 
Eylül 2010 ayında inşaat çalışma-

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
MEM-TEK Merkez Müdürü
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ları başladı. Laboratuvarın inşası 2011 haziran 
ayında bitti. 2012 sonları gibi tüm cihazlarımızın 
kurulumu tamamlandı ve süreç içerisinde yavaş 
yavaş aktif hale gelmeye başladık. MEMTEK’in 
resmi açılışı, 2013 yılı Mayıs ayında Orman ve Su 
İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da 
katılımı ile gerçekleştirildi. Ayrıca, 2014 yılında 
İTÜ Senatosunun onayı ile YÖK’e yaptığımız Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi statüsü onaylandı 
ve 26 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de, Prof. 
Dr. Dincer Topacık Ulusal Membran Teknolojileri 
Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği ya-
yınlandı. Bu vesile ile bu çalışmaların fikir baba-
sı olan Prof. Dr. Dincer Topacık hocamızın ismi 
merkeze verilmiş oldu. Kendisini rahmetle anıyo-
rum. 

Kuruluşundan bu yana MEM-TEK’te neler yaptık 
biraz sayılarla bilgi vereyim isterseniz. Şu ana 
kadar MEM-TEK’de 20 civarında doktora tezi ve 
30’un üstünde yüksek lisans tezi tamamlanmıştır. 
Yürütülen 10’un üzerinde doktora tezine de MEM-
TEK olarak katkı sağlanmıştır. Hali hazırda 12 
doktora öğrencisi ve bir o kadarda yüksek lisans 
öğrencisi çalışmalarını MEM-TEK bünyesinde 

yürütmektedir. 
En son ulusla-
rarası düzeyde 
düzen led iğ i -
miz MEMTEK 
U l u s l a ra ra s ı 
Membran Tek-
nolojileri ve 
Uygulamaları 
S e m p o z y u -
muyla beraber 
6 adet MEM-
TEK sempoz-
yumu düzen-
lenmiştir. Bu 
sempozyumlar 
dışında yine 

MEM-TEK’in organize ettiği 15 civarında çalıştay 
ve konferans tertip edilmiştir. Tabi bilimsel pro-
jelerde de MEM-TEK önemli bir altyapı imkanı 
sunmaktadır. 30’dan fazla Ar-Ge projesi MEM-
TEK bünyesinde yürütülmüştür. Tüm bu çalışma-
lar neticesinde, 400’e yakın uluslararası makale, 
kitap bölümleri ve bildiri türünde yayın yapılmış 
oldu. 

Peki gözle görülür olarak neler yapıldı? Kısa ör-
neklerle sıralayabilir misiniz? 

Tabii ki, şöyle kuruluş yılından günümüze, 2020 
yılına kadar neler yapıldı kısaca bahsedeyim. 
2010-2013 yılları arasında heyecanla başladığı-
mız membran yolculuğunda hemen membran 
üretim cihazlarının kurulumu hızlı bir şekilde 
tamamlanarak pilot ölçekli düz plaka ve hollow 
fiber mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon membran 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu membranların her 
türlü test ve analizlerini gerçekleştirdik. Son-ra-
sında bu üretilen membranları modül haline ge-
tirip su ve atıksu arıtımı için kullanılabilir hale 
getirmek gerekliydi. 2014 yılı içerisinde bu çalış-
malar gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında düz plaka 
membranlardan yapılmış membran biyoreaktör 
modülleri prototipi gerçekleştirildi. 2016 yılında 
ise güçlendirilmiş içi boşluklu fiber dediğimiz 
literatürde “reinforced hollow fiber” membran-
lar olarak geçen membranlar kullanarak Türki-
ye’de ilk endüstriyel ölçekli MBR modülü üretimi 
gerçekleştirildi ve hizmete sunuldu. 2017-2018 
yıl-larında ise, nanofiltrasyon ve ters osmoz 
membranları pilot ölçekli membran ve modül ola-
rak  üretildi, ileri osmoz ve membran distilasyo-
nu sistemleri pilot ölçekli üretildi, Türkiye’nin ilk 
%100 yerli gerçek ölçekli MBR modülü hizmete 
girdi. Bu güçlendirilmiş içi boşluklu fiber memb-
ranlardan içme suyunda kullanılan Ultrafiltrasyon 
(UF) modüllerini de gerçek ölçekli olarak üretme-
yi başardık, 2018 yılında. 2019 yılı sonunda ise 
N95/ FFP2/FFP3 standardında maske filtresi ge-
liştirilmesi projesine başladık ve filtre malzmesi-
ni MEM-TEK bünyesinde laboratuvar ölçekli se-
viyeden deneme ölçekli üretim seviyesine kadar 
getirdik. 

MEM-TEK’in kuruluşundan bu yana 10. yılında 
membran bilim ve teknolojisine olan katkılarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Devlet Planlama Teşkilatı ve İTÜ Rektörlüğünün 
katkıları ile hayata geçen MEM-TEK’in vizyonu, 
su ve atıksu uygulamalarında membran üretimi, 
modül imalatı ve proses geliştirilmesi üzerine 
dünya çapında lider bir araştırma merkezi haline 
gelmektir. 
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MEMTEK artık Dünya ölçeğinde bir araştırma 
merkezi olup, MEMTEK’de geliştirilen ticari ürün-
ler, bir çok tam ölçekli uygulamada başarılı bir 
şekilde kullanılmaktadır. Membran teknolojile-
rindeki araştırma ve geliştirme son elli yılda iyice 
artmıştır. Malzeme ve nanoteknoloji bilimlerinde-
ki gelişmeler ile birlikte son yıllarda daha iyi ka-
pasitelere sahip daha iyi membranların üretilme-
sine yardımcı olmuştur. 

MEM-TEK’in vizyonu, 2023 yılında Cumhuriyeti-
mizin 100. yıldönümünde membran üretimi, mo-
dül geliştirme ve süreç iyileştirme konularında 
Dünya’daki en iyi membran teknolojisi araştırma 
merkezi haline gelmektir. Bu yıl MEMTEK’in 10. 
Yıl dönümünü kutluyoruz. Ve şunu rahatlıkla söy-
leyebilirim ki MEMTEK artık dünya çapında bir 
araştırma merkezidir. 

MEM-TEK Araştırma Merkezi, bu son on yılda 
ülkemize birçok yenilik getirmiştir. Bunlardan en 
önemlilerinden birisi de, membran otopsi gerçek-
leştiriliyor olmasıdır. 

Membran teknolojilerinin geleceği hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? 

Mühendislik tasarımında en temel kurallardan 
birisi minimum iş/maliyet ile maksimum fayda 

elde etmektir. 
Deniz suyu tuz-
suzlaştırılma-
sında, distilas-
yona göre ters 
osmoz daha 
çok tercih edi-
liyorsa bunun 
en temel se-
b e p l e r i n d e n 
birisi hem işlet-
me hem de ilk 

yatırım maliyeti açısından daha düşük olmasıdır. 
Buradan yola çıkarak membran teknolojisinin ge-
leceği ile ilgili en önemli faktörün maliyet olduğu 
söylenebilir. Araştırmalarda bu yönde şekilleniyor 
zaten. Ters osmoz prosesinde daha düşük enerji 
gereksinimli membranlar ve sistemler geliştiril-
meye çalışılıyor. Bunun için yeni kimyasallar ve 
nanopartikül ilaveleri deneniyor. Enerji maliyetle-
rinden dolayı ters osmoza alternatifler bulunma-
ya çalışılıyor. Bu hususta membran distilasyonu 
ve ileri osmoz prosesi son zamanlarda oldukça 
popüler. MBR membranlarında tıkanmayı azalt-
mak için hem modül hem de membran geliştiril-
mesi üzerine oldukça fazla çalışma var. Pek çok 
endüstriyel atıksuyunun membran sistemleri ile 
verimli şekilde arıtılabilmesi için proses çalışma-
ları yapılmaktadır. Bir de membran sistemlerinin 
görünmeyen diğer maliyeti konsantre yöneti-
midir. Konsantre yönetimi de son zamanlarda 
membran sistemlerinin yaygınlaşması ile çok 
önemli hale geldi. Prosesin sürdürülebilirliği açı-
sından oldukça önemli bir kalemdir. 

Toparlamak gerekirse bizim projelerimize bak-
tığınızda çalışmalarımızın da bu şekilde yönlen-
diğini göreceksiniz. Gelecekte, yenilikçi fikirlerle 
bu eksen doğrultusunda çalışmalarımızı yürüte-
ceğiz. 

Teknolojisine sahip olmadığımız her bir (katma 
değeri yüksek) ürün, gelişmişliğimizin önünde-
ki engeldir. Ancak son dönemde, Savunma sa-
nayiindeki gelişmeler ve KOVİD-19 ile birlikte 
teknoloji geliştirme sadece gelişmişlik değil, bir 
beka meselesi haline de gelmiştir. Ülkeler artık 
kritik teknolojilere sahip olmak için çalışacaktır. 
Membran teknolojilerini de, su, sağlık, kimya vb 
bir çok sektöre hitap ettiği için ülkemiz için kritik 
teknolojilerden birisi olarak görüyoruz.

Karakterizasyon Laboratuvarları

Simulasyon
Laboratuvarı

Modül Geliştirme
Laboratuvarı

Proses
Laboratuvarları

Membran üretim
Laboratuvarları

ÜRÜN

FİKİR GÜCÜ

İŞ GÜCÜ

Araştırma Merkezi Konsepti
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Günümüzde membran bilimi, su/atıksu arıtı-
mı ve gaz ayırmaya yönelik membran üretimi, 
membran otopsisi, modül geliştirilmesi, proses 
iyileştirilmesi ve modelleme sahalarında dünya 
çapında bir merkez konumuna gelen İTÜ Memb-
ran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merke-
zi (MEM-TEK)’nin resmi açılış töreni 23 Mayıs 
2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Törene, başta 
Orman ve Su İşleri Önceki Dönem Bakanı Sayın 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ankara Su ve Kanalizas-
yon İdaresi Eski Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cu-
mali Kınacı, İTÜ Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet 
Karaca ve İSKİ Eski Genel Müdür Yardımcısı Ali-
şan Koyuncu olmak üzere, farklı üniversitelerden 
akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri, 
yurtdışından araştırmacılar, MEM-TEK araştırma 
merkezinde görevli araştırmacılar ve öğrenciler 

katılmıştır. Açılış konuşmasını MEM-TEK Mü-
dürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yapmıştır. Prof. 
Koyuncu konuşmasında; MEM-TEK’in kurulum 
sürecinden, elde edilen başarılardan ve merkez-
le ilgili genel konulardan bahsetmiştir. Prof. Ko-
yuncu’nun konuşmasında, merkezin yerli ve milli 

İTÜ Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEM-TEK)’nin resmi açılış töreni (2013)

MEM-TEK’İN Kuruluşu ve
Resmi Açılış Töreni
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teknoloji oluşturma yönündeki amacı ve vizyonu 
vurgulanmıştır.

Ardından kürsüye gelen İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca konuşmasında, MEM-TEK’in 
kuruluş sürecinden bahsetmiş, merkezin İTÜ 
ve ülkemiz için önemine vurgu yapmıştır. MEM-
TEK’in kurulacağı yere karar verilmesi için  Prof. 
Koyuncu kendisine danışınca, İleri Teknolojiler 
Merkezi dahilindeki bu alanın MEM-TEK’e tahsis 
edilmesine yönelik hemen yönetim kuruluna bir 
talep yazısı yazdığını belirten Karaca, bu oluşu-
ma katkıda bulunmasından ötürü çok mutluluk 
duyduğunu ifade etmiştir. Merhum Prof. Dr. Din-
cer Topacık’ın isminin araştırma merkezine veril-
mesi için gerekli talimatları ilettiğini de belirterek 
konuşmasını tamamlamıştır.

İTÜ Rektörü’nün ardından, kürsüye Orman ve Su 
İşleri Önceki Dönem Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğ-

lu çıkmıştır. Ülkemizin teknolojide geldiği ileri se-
viyeyi göstermesi bakımından MEM-TEK’in ku-
rulmasının oldukça önemli ve değerli olduğunu 
vurgulamıştır. 1980’li yıllarda ülkemizde düzgün 
çalışan arıtma tesisi bulunmadığını, derslerde 
Stuttgart’ta çektiği arıtma tesisi fotoğraflarını 
gösterdiğini anlatan Prof. Dr. Eroğlu, İSKİ Genel 
Müdürlüğü döneminde çok önemli projelere imza 
atıldığını, hiç çözülmez denilen İstanbul’un su so-
rununu, 2040 yılına kadar yerli mühendis ve mü-
teahhitlerle çözdüklerini belirtmiştir. Bu başarılı 
projelerden sonra Stuttgart’tan yüksek lisans öğ-
rencilerinin staj ve teknik gezi için İstanbul’daki 
tesislere gelmek istediği kendisine aktarıldığında 
çok şaşırdığını ve duygulandığını belirten Prof. 
Dr. Eroğlu bu başarının sırrının “Yabancılar yapar 
biz yapamayız.” özgüvensizliği yerine “Biz ister-
sek ve çalışırsak en iyisini yaparız.” özgüvenli 
yaklaşımı olduğunu açıklamıştır. MEM-TEK ekibi-
ne de bu özgüvenli yaklaşımı tavsiye eden Prof. 
Dr. Eroğlu, MEM-TEK’in teknolojiyi taklit eden de-
ğil, teknolojide öncü olan bir araştırma merkezi 
olmasını istemiştir. Prof. Dr. Eroğlu konuşmasın-
da ayrıca sanayi ile işbirliğini ve hızlı bir şekilde 
seri üretime geçilmesini önemle vurgulamıştır. 

Açılış konuşmalarının ardından plaketler takdim 
edilmiş ve gelen misafirler MEM-TEK’te görevli 
araştırmacılar tarafından gruplar halinde gezdiri-
lerek detaylı bilgi verilmiştir.

İTÜ MEM-TEK’in kuruluşundan günümüze 10 
yıl geçmiş ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile ekibi 
aynı gayret ve istekle çalışmaya devam etmiş-
tir. Bunun arkasında çalışmalarımızın gördüğü 
takdir ve desteğin payı büyüktür. En büyük des-
tekçilerimizden biri olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu 

Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun açılış 
konuşması (2013)

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Prof. Dr. İsmail 
Koyuncu’nun MEM-TEK laboratuvar 

ziyareti (2013)

İTÜ Membran Teknolojileri Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (MEM-TEK)’nin resmi 

açılış töreni (2013)
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Hocamız, 2019 yılında düzenlediğimiz uluslara-
rası “6th Memtek International Symposium on 
Membrane Technologies and Applications” sem-
pozyumuna katılmış ve açılış konuşmasını yap-
mıştır. Membran teknolojilerine atıksulardan su 
geri kazanımında kullanılması için daha çok ya-
tırım yapılması gerektiğini vurguladıktan sonra, 
konuşmasının devamında; “İstanbul Teknik Üni-
versitesi bu ülkenin en köklü üniversitelerinden 
birisidir ve kuruluşu 1773 yılına dayanmaktadır. 
Ben de burada on yıllarca hocalık yapmış bir kişi-
yim. Merkezimiz şu anda 10. yılını kutlamaktadır. 
Hatırladığım kadarıyla ben de Orman ve Şu İşleri 
Bakanı iken resmi açılışını 22 Mayıs 2013 tarihin-
de gerçekleştirmiştim. Gerçekten merkezimizin 

gelmiş olduğu seviyeden gurur duymaktayım. 
Aynı zamanda o zamanlar aynı kürsüde görev al-
dığımız rahmetli hocamız Prof. Dr. Dincer Topa-
cık’ın isminin bu merkeze verilmesi de gerçekten 
bir vefa örneğidir. Bunu sağlayan Merkez Müdü-
rümüz ve Rektörümüze özellikle teşekkür edi-
yorum. Ben de su ve atıksu arıtımı konularında 
birçok kitap yazmış biri olarak, bu merkezin ça-
lışmalarını çok yakından takip etmekteyim. Mer-
kezde günümüze kadar 150 civarında araştırma 
projesi geliştirilmiş olup, hem içme suyu hem de 
atıksu arıtımında yerli membranların kullanıldığı 
çok başarılı çalışmalar tamamlanmıştır.” diyerek 
duygu ve düşüncelerini ifade etmiştir. 
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Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun “6th Memtek International Symposium on Membrane Technologies and 
Applications” sempozyumundaki açılış konuşması (2019)

Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafından “6th Memtek International Symposium 
on Membrane Technologies and Applications” sempozyumunda stantların gezilmesi (2019)
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Temelleri 2009 yılında atılan Prof. Dr. Dincer To-
pacık Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma 
Merkezi (MEM-TEK) 20 Kasım 2019 tarihinde İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’n-
de 10. yıl dönümünü kutladı. MEM-TEK Uyg-Ar 
Merkezi’nin 10. yıl dönümü etkinliğinde, açılış ko-
nuşmaları, panel organizasyonu ve teknik geziler 
yer almıştır.

Açılış konuşmalarında, MEMTEK Merkez Müdü-
rü 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 Ko-
yuncu, MEM-TEK Uyg-Ar Merkezi’nin 10. yıl dö-
nümünde açılış konuşmasını gerçekleştirmiştir: 
“Resmi olarak açılışı 2013 yılında yapılan MEM-
TEK kuruluşu aşamasında Kalkınma Bakanlığı, Bi-
limsel 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 gönde-
rilen membranlar artık MEMTEK’de çok hızlı bir 
şekilde üçte bir daha düşük ücretlerle analiz edi-
lebilmektedir. Kuruluşundan itibaren 150’den faz-

la 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 kurum-
ları 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 kazandırıl-
mıştır. MEM-TEK’in vizyonu, 2023 yılında Cumhu-
riyetimizin 100. yıl dönümünde membran üretimi, 
modül geliştirme ve süreç iyileştirme konuların-
da dünya çapında bir membran teknolojisi araş-
tırma merkezi haline gelmektir. Bu yıl MEMTEK’in 
10. yıl dönümünü kutluyoruz. Ve şunu rahatlık-
la 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 hali-
ne geldiğini düşünüyorum.” 

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

MEMTEK 2019
10. Yıl Özel Etkinliği
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Teknoparklar’da 2018 yılında birincilik, 2019 yı-
lında ise ikincilik elde edildiğini, ayrıca Financial 
Times’ta İTÜ Teknopark başarılarına yer verildi-
ğinden bahsetmiştir. Elde edilen bu başarılarda 
MEMTEK’e katkılarından dolayı teşekkürlerini 
iletmiştir: “Yerelden beslenip küresel olan bir 
marka, ve bir dünya markası haline geldiğini dü-
şünüyorum. 10 yıl içerisinde dünya markası ol-
mak gerçekten zordur.” 

Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya: “Ülkemiz-
de çok bilinmeyen membran teknolojileri başta 
Rahmetli Prof. Dr. Dincer Topacık sayesinde ve 
devamında da Prof. Dr. İsmail Koyuncu tarafın-
dan 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 kıyas-
landığında zengin su kaynaklarına sahip olan ül-
kemizin kıymetinin bilinmesine dikkat çekmiştir. 
1990-2000 yılları arasında üniversitemizde atık-
suların geri kazanılması ve tekrar kullanılması 
hakkında dersler verilmiş, bu konuda birçok bi-
lim 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 konuşmasın-

da yer vermiş, geçmişte su tasarrufunda geride 
olan ülkemizde bugün önemli ölçüde ilerleme 
kaydedildiğinden bahsetmiştir. “Geçmiş yıllarda 
membran teknolojileri konusuna girmekten çe-
kinilirken bugün bu alanda ilerleme kaydetmede 
rahmetli Prof. Dr. Dincer Topacık başı çekmiş, 
devamını Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ekibi getir-
miştir. 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 ol-
dukları bu bağımsız bilgi paylaşımlarından ötürü 
bu noktada Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya tekrar te-
şekkürlerini iletmiştir.

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

İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Membran 
Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde gerçek-
leştirilen “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. Bü-
lent Keskinler’in yöneticiliğini üstlendiği panele, 
Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Yönetim Ku-
rulu 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 Müdü-
rü Dr. Ercan Çitil konuşmasında AR-GE çalışma-
larının gerçek hayata geçirilmesinin öneminden 
bahsetmiştir: “Bilimsel çalışmaların yapılması 
için belirli bir noktadan sonra dışarıdan fon bul-
mak, bütçe bulmak gerçekten kolay değil. Ge-
liştirilen ürünü sanayi ölçeğinde satılabilir hale 
getirmek çok önemlidir. Örnek verilecek olursa; 
İSKİ’nin Ağva tesisinde bunun başarılmış olması 
bu alanda oldukça önemli bir adımdır. Bizlerin as-
lında 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 
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yapılması ve ürün haline dönüştürülmesidir. İTÜ 
NOVA olarak bizler akademisyenlerimize bu sü-
recin her aşamasında destek oluyoruz. Şimdiye 
kadar Nova bünyesinde 6 yıl içerisinde 700’den 
fazla proje yapılmış, 200 tane patent alınmış-
tır. 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 tesisle-
rinde değil başka alanlarda da -gıda dahil birçok 
sektörde- kullanılabilme potansiyeli bulunmakta-
dır. Yurtdışından birçok tekliflerde geliyor ve biz 
konuda teknoloji transfer ofisleri olarak destek 
veriyoruz.” 

Michigan State Üniversitesi’den Prof. Dr. Volod-
ymyr V. Tarabara Amerika’daki su geri kazanım 
politikalarının mevcut durumu ve gelecekteki du-
rumu hakkında görüşlerini sunmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu Üye-
si 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 Ye-
rel 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 ülkemiz-
de su yönetimi konusunda havza bazlı yapılmış 
olan ve planlanan projeler hakkında bilgiler ve-

rerek, yapılan çalışmalarda izlenen yöntemlere 
değinmiştir. İklim değişikliğinin gelecekte su kay-
naklarının ve yağışların azalmasına neden olaca-
ğını belirten Prof. Dr. Akca, bu kapsamda tarım-
sal su kullanımının ileride çok daha önemli hale 
geleceğini söylemiştir. Bu kapsamda atıksuların 
yeniden kullanımının ve bu amaçla membran tek-
nolojilerinin kullanımının yakın gelecekte oldukça 
önem kazanacağını vurgulamıştır.

National University of Singapore öğretim üyele-
rinden Prof. Dr. How Yong Ng, Singapur ve Asya 
bölgesinde su geri kazanım politikalarının duru-
mu ve gelecek öngörülerine dair görüşlerini açık-
lamıştır. Prof. Dr. Ng Asya bölgesinde geri kaza-
nım 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 pro-
sesinin seçiminde ve membran proseslerin uy-
gulanmasına karar vermede en önemli faktörler 
olduğunun altını çizmiştir. Konsantre yönetimi-
nin, Çin’de membran proseslerin büyük ölçekte 
kullanılmasının önündeki en önemli engellerden 
biri olduğunu söylemiştir. Özellikle desalinasyon 
tesislerinin yüksek maliyetinden dolayı, bu tür te-
sislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında 
detaylı bir analiz yapılmasına ihtiyaç olduğunu 
belirtmiştir.

ENTA Arıtma Sistemleri’nden Uzi Sezer bugü-
ne kadar 27 ülkede su ve atıksu arıtma tesisle-
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ri ile membran tesislerini hayata geçirdiklerini 
söyleyerek konuşmasına başlamıştır. Uzi Sezer 
membran teknolojilerine endüstrinin bakış açısı-
nı özetlemiştir. Bu bağlamda endüstrilerin kendi 
üretimlerinde kullanacakları suyun membran 
prosesleri ile arıtılması konusuna oldukça olum-
lu yaklaştıklarını, fakat atıksu arıtımı ve atıksu-
dan geri kazanım amacıyla membran teknolojile-
rin kullanılması konusunda endüstrilerin oldukça 
çekingen davrandıklarını belirtmiştir. Endüstrile-
rin bu olumsuz tavırlarında özellikle maliyetlerin 
ve geçmiş tecrübelerde uygulanmış olan yanlış 
kararların neden olduğu algının önemli rol oyna-
dığının altını çizmiştir. Maliyet konusuna özellikle 
değinen Sezer, örnek olarak bir tekstil endüstri-
sinde atıksuların arıtımı sonrası su geri kazanı-
mı amacıyla membran proseslerin uygulanması 
durumunda metreküp başına kabaca 150-250 
Avro’luk yatırım maliyeti ve 0,27-0,45 Avro’luk iş-
letme maliyeti oluştuğunu belirtmiştir. Bu rakam-
lar endüstriler için çok yüksek olmamakla birlik-
te, ticari değerlendirmeler nedeniyle söz konusu 
maliyetlerin endüstriler tarafından negatif algı-
landığını vurgulamıştır. Uzi Sezer konuşmasında, 
son 10 yılda membran üretim ve işletme mali-
yetlerinin %50 civarında düştüğünü belirtmiştir. 
MEM-TEK gibi merkezlerin desteklenmesinin ve 
faaliyetlerinin genişletilmesinin, membran üretim 
maliyetlerinin daha da düşmesine ve membran 
proseslerin yaygınlaşmasına önemli katkı sağla-
yacağını belirtmiştir.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Halil Hasar panelde yaptığı konuşmada üniversi-
te-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 çö-
zümünde, dünyada ve ülkemizde üniversitelerin 
rolünü tarihsel çerçevede ele almış ve üniversi-
telerin eğitime, araştırmaya, sosyal ve ekonomik 
kalkınmaya katkılarını bu bağlamda vurgulamış-
tır. Prof. Dr. Halil Hasar üniversitelerde üretilen 
bilginin ticarileştirilmesinin ekonomik kalkınma-
ya katkısının çok yüksek olduğunu söyleyerek, 
bu konuda üniversitelerdeki tematik araştırma 
merkezlerin etkin hale getirilmesinin hayati öne-
me 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 din-
leyicilerden gelen sorular yanıtlanmıştır. MEM-
TEK Uyg-Ar Merkezi’nin 10. yıl dönümü özel et-
kinliği kapsamında düzenlenen panel sonrasında 
MEMTEK 10. yıl pastası katılımcıların eşliğinde 
kesilerek MEM-TEK Teknik Gezisi gerçekleştiril-
miştir. 

MEMTEK 10. Yıl pastası kesimi

Panele katılan panelistler Panel ve MEMTEK Laboratuarları Gezisi’nden görüntüler



24 MEM-TEK BÜLTENİ HAZİRAN 2020

10 Yılda MEM-TEK

Türkiye’nin ilk pilot 
ölçekli düz plaka ve içi 
boşluklu fiber 
mikrofiltrasyon ve 
ultrafiltrasyon 
membran üretimi

Nanofiltrasyon ve ters 
osmoz membranların 
pilot ölçekli olarak 
üretilmesi; ileri osmoz 
ve membran 
distilasyonu ile ilgili 
çalışmaların pilot 
ölçeğe taşınması ve 
Türkiye’nin ilk %100 
yerli MBR modülünün 
ticari olarak 
tasarlanması ve 
üretilmesi

Düz plaka 
membranların 
kullanıldığı pilot ölçekli 
membran biyoreaktör 
modülünün üretimi

N95/FFP3 
standardında maske 
geliştirilmesi projesi ve 
N95, FFP1, FFP2 & FFP3 
standardında 
endüstriyel ölçekte 
maske filtresi üretimi 
gerçekleştirilmeye 
başlandı

Üretilen membranların 
pilot ölçekli modüller 
haline getirilmesi

Türkiye’nin ilk 
güçlendirilmiş içi 
boşluklu fiber membranı 
ve bu membranları 
içeren tamamen yerli ilk 
membran biyoreaktör 
modülü üretiminin pilot 
ölçekte gerçekleştirilmesi

Türkiye’nin ilk 
güçlendirilmiş içi 
boşluklu fiber 
membranlar ile yapılmış 
UF modülünün 
üretilmesi

2010-2013

2014 2016 2018

2015 2017 2019
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Kuruluşundan bugüne MEM-TEK’te, kamu ku-
rumları ve özel sektör işbirliği ile ulusal ve ulusla-
rarası 200 civarında proje gerçekleştirilmiştir. Bu 
projelerde, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, İSTKA, KORA-
NET, SANTEZ ve Kalkınma Bakanlığı ve bir çok 
kurumdan destek alınmıştır. Projeler, pilot ölçek-
li membran ve modül üretimi, su ve atıksuların 
membran prosesleriyle arıtılması, su ve kimyasal 
geri kazanımı, evsel atıksulardan elektrik enerjisi 
üretimi, desa-linasyon teknolojilerinin uygulan-
ması, membran distilasyonu uygulamaları, sera-
mik membran üretimi ve uygulamaları, membran 
sistemleri ile konvansiyonel sistemlerin karşı-
laştırılması, biyokirlenmeyi önleyen metodların 
geliştirilmesi ve membranlardaki tıkanmaların 

azaltılması gibi çeşitli konularda gerçekleşmiştir. 
Bu alanlarda, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, na-
nofiltrasyon ve ters osmoz membranları gelişti-
rilmiş ve ileri osmoz, membran distilasyonu gibi 
yenilikçi membranların ve proseslerin geliştiril-
mesi üzerine de ilave projeler gerçekleştirilmiştir. 
Membran teknolojisinin sanayide ayırma prosesi 
olarak kullanımı ile ilgili çalışmaların yanı sıra, he-
modiyaliz ve kalp ameliyatlarında kullanılan kalp 
oksijenatörü membranlarının yerli ve milli olarak 
geliştirilmesi çalışmaları gibi membranların tıp 
alanındaki uygulamalarına yönelik çalışmalar da 
yürütülmüştür. MEM-TEK her geçen yıl daha da 
güçlenerek, ülkemize birçok yenilik kazandırmış-
tır. 

Kuruluşundan bugüne MEM-TEK’te, 
kamu kurumları ve özel sektör işbirliği ile 
ulusal ve uluslararası 200 civarında proje 
gerçekleştirilmiştir. 

PROJELER

2009-2019 yılları arasında MEM-TEK bünyesinde gerçekleştirilen projeler

2010-2020 Arası
MEM-TEK Faaliyetleri
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MEM-TEK AR-GE faaliyetleri

PROJELER

2 AB Projesi 
1 TÜBITAK 1007 Projesi 
8 TÜBITAK 1003 Projesi 

12 TÜBITAK 1001 Projesi 
6 İkili İş Birliği Projesi (Güney Kore, Tunus, Almanya, Japonya, Fransa ve ABD ile)

7 SANTEZ Projesi 
3 İSTKA Projesi 

12 Kamu Kurumu ile Gerçekleştirilen Projeler 
100’den fazla Özel Sektör Firmaları ile Gerçekleştirilen Projeler

Yıl Bazında Toplam Hizmet GelirleriYıllık Hizmet Gelirleri
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Düz levha membranların kullanıldığı pilot ölçekli membran biyoreaktör 
modülünün geliştirilmesi

Türkiye’nin ilk güçlendirilmiş içi boşluklu fiber membranı ve bu 
membranları içeren tamamen yerli ilk membran biyoreaktör modülü 
üretiminin pilot ölçekte gerçekleştirilmesi

2015

2016

MEM-TEK’te Gerçekleştirilen Faaliyetler

MEM-TEK’te Gerçekleştirilen Faaliyetler

Üretilen membranların pilot ölçekli 
modüller haline getirilmesi

2014
MEM-TEK’te Gerçekleştirilen Faaliyetler

Türkiye’nin ilk pilot ölçekli düz plaka 
ve içi boşluklu fiber membran üretimi 
(mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon)

2013
MEM-TEK’te Gerçekleştirilen Faaliyetler
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Güçlendirilmiş içi boşluklu fiber 
membranlar ile yapılmış ultrafiltrasyon 
modülünün, içme suyu arıtımı ve su 
geri kazanımı amacıyla geliştirilmesi ve 
gerçek ölçekli uygulamalarda kullanıma 
sunulması

Nanofiltrasyon ve ters osmoz membranların pilot ölçekli olarak 
üretilmesi ve pilot ölçekli modül haline getirilmesi

İleri osmoz ve membran distilasyonu ile ilgili laboratuvar ölçekli 
çalışmaların pilot ölçeğe taşınması

Türkiye’nin % 100 yerli üretim ilk membran biyoreaktör modülünün 
ticari olarak tasarlanması ve üretilmesi, gerçek evsel ve endüstriyel 
atıksuların arıtımında ve su geri kazanımında ülkemizde hizmet 
vermeye başlaması

2018

2017

MEM-TEK’te Gerçekleştirilen Faaliyetler

MEM-TEK’te Gerçekleştirilen Faaliyetler

Yerli malzeme ile N95 seviyesinde 
maske filtresi üretimine başlanması

2019
MEM-TEK’te Gerçekleştirilen Faaliyetler
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Makaleler 

Kuruluşundan bugüne dek MEM-TEK’de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; aşağıda yer alan 
konu başlıkları ile ilgili yaklaşık 250 adet uluslararası araştırma ve derleme makalesi yayımlanmıştır.

• Polimerik, seramik ve kompozit membranların üretimi ve karakterizasyonu
• Mevcut membranların modifikasyonu
• Membran karakterizasyonu
• Membran arıtma sistemleri için yenilikçi modül tasarımı
• Yenilikçi prosesler geliştirilmesi
• Su ve atıksu sistemlerinde membranların potansiyel kullanımı
• Farklı endüstriyel sistemlerde membranların kullanımı
• Membran tıkanmasını engellemek için yeni yöntemler geliştirilmesi
• Laboratuvar ve pilot ölçekli membran uygulamaları
• Membran otopsisi
• Enerji üretimi (Mikrobiyal yakıt hücresi ve hidrojen üretimi)

Kitaplar

MEM-TEK bünyesinde kuruluşundan bu yana ulusal ve uluslararası alanda pek çok kitap yayımlanmış-
tır. Literatüre sağladığı katkının yanı sıra, gerçek hayattaki uygulamalara da yol gösterecek nitelikte 
membran malzemeleri, su arıtımı ve yeniden kullanımı, biyomimetik membranlar ve farklı uygulama-
larda kullanılabilecek membranlar ile ilgili olmak üzere 8 farklı uluslararası kitapta yazılan bölümler 
mevcuttur. Ulusal alanda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve ekibi tarafından hazırlanan 
ve ülkemize membran alanında akademik ve uygulama açısından faydalı olacağını düşündüğümüz 
“Su/Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları” kitabımız Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle Şubat 2018 tarihinde 3 cilt olarak yayımlanmıştır. Kitap üç 
ciltten oluşmaktadır. Kitabın ilk cildinde, membran teknolojileri ve su arıtımı ile ilgili 8 farklı konuda 
bilgi verilmiştir. İkinci cildinde, evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında ve geri kazanılmasında 
membran teknolojilerinin önemi toplamda 7 bölümde anlatılmıştır. Son ciltte ise konsantre yönetimi, 
maliyet analizi, işletme ve bakım koşulları ve enerji uygulamaları konularında bilgiler verilmiştir. 

YAYINLAR
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2017 2019 2019 2020

2013 2015 2016 2016
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Kuruluşundan bugüne MEM-TEK tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sempozyum, ça-
lıştay, konferans ve seminer gerçekleştirilmiş olup, bu bilimsel etkinlikler kapsamında pek çok kitap 
hazırlanmıştır. 

Bilimsel etkinlikler kapsamında MEM-TEK tarafından hazırlanan kitaplar (2009-2019)

2013 2014 2015 2016 2017

2017 2017 2017 2017 2019

20102009 2011 2012 2013
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TEZLER

MEM-TEK’in en önemli faaliyet alanlarından biri; araştırmacı ve bilim insanlarının yetiştirilmesidir. 
MEM-TEK’ten şu ana kadar 50 yüksek lisans öğrencisi ve 20 doktora öğrencisi mezun olmuş, 3 adet 
doktora sonrası araştırmacı çalışmalarını yürütmüştür. Mevcut durumda 6 yüksek lisans öğrencisi, 
10 doktora öğrencisi çalışmalarını MEM-TEK’te yürütmektedir.

MEM-TEK ekibi
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Çevre Yüksek Mühendisi Meltem Ağtaş, MEM-TEK’te 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüksek lisans tezini 

tamamladı (2014).

Çevre Yüksek Mühendisi Başak Keskin, MEM-TEK’te 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüksek lisans tezini 

tamamladı (2016).

Dr. Recep Kaya, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği çalışmalar ile 
doktora tezini tamamladı (2018).

Dr. Börte Köse Mutlu, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile doktora tezini tamamladı (2015)

Dr. Türkan Ormancı Acar, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile doktora tezini tamamladı (2017).

Dr. Bahar Yavuztürk Gül, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile doktora tezini tamamladı (2018).

Doktora ve Yüksek Lisans Mezunlarımız



35MEM-TEK BÜLTENİ HAZİRAN 2020

Dr. Raed Elkhaldi, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği çalışmalar 
ile doktora tezini tamamladı (2018).

Çevre Yüksek Mühendisi Elifnur Gezmiş Yavuz, MEM-
TEK’te gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüksek lisans tezini 

tamamladı (2018).

Çevre Yüksek Mühendisi Bahriye Eryıldız, MEM-TEK’te 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüksek lisans tezini 

tamamladı (2019).

Çevre Yüksek Mühendisi Enise Pekgenç, MEM-TEK’te 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüksek lisans tezini 

tamamladı (2018).

Dr. Reyhan Şengür Taşdemir, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile doktora tezini tamamladı (2018).

Çevre Yüksek Mühendisi Cansu Batır, MEM-TEK’te 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüksek lisans tezini 

tamamladı (2019).
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Dr. Serkan Güçlü, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği çalışmalar 
ile doktora tezini tamamladı (2019).

Dr. Gülsüm Melike Ürper-Bayram, MEM-TEK’te 
gerçekleştirdiği çalışmalar ile doktora tezini tamamladı 

(2019).

Dr. Bahar Özbey Ünal, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile doktora tezini tamamladı (2019).

Dr. Jalal Al-Din Sharabati, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği 
çalışmalar ile doktora tezini tamamladı (2019).

Dr. Türker Türken, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği çalışmalar 
ile doktora tezini tamamladı (2019).

Çevre Yüksek Mühendisi Azmat Fatima Siddiqui’nin, MEM-
TEK’te gerçekleştirdiği çalışmalar ile yüksek lisans tezini 

tamamladı

Doktora ve Yüksek Lisans Mezunlarımız
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Dr. Seday Soybey, MEM-TEK’te gerçekleştirdiği çalışmalar ile doktora tezini tamamladı (2019).

PATENTLER

MEM-TEK’te gerçekleştirilen çalışmalarda 6 farklı patent alınmıştır.

MEM-TEK bünyesinde alınan patentler

Su ve Atıksu Arıtımında Kullanılan Membranlarda Biyokirlenmeyi Önleyen Yeni Metodların Gelişti-
rilmesi ve Uygulanması”, TÜBİTAK 111Y275 nolu projeden alınan “Bir Antibakteriyel Membran ve 

Üretim Yöntemi” patenti (2013)

03

02

01 Bir Antibakteriyel Membran ve Üretim 
Yöntemi

Petrol ve Doğalgaz Üretim Atıksuları 
için Bir Arıtma Prosesi

Yüksek Performanslı Zwitterionic İnce 
Film Komposit Membranlar

2013/14106

2014/12949

2018/050428

04

06

05 Manufacturing of a Nanofiber Forward 
Osmosis Membrane with Tubular Shape

İleri Osmoz Membran Biyoreaktör Siste-
mi İçin Vakum Destekli Yeni Bir İşletme 
Yöntemi

Forward Osmosis Membrane Obtained 

by Using Sulfonated Polysulfone (Spsf) 

Polymerand Production Method Thereof

2018/0043311

1332P15PCT

2018/063122
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ÖDÜLLER

MEM-TEK ekibi, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok kurum tarafından pek çok ödüle layık 
görülmüştür.

German Water Partnership (GWP) tarafın-
dan sürdürülebilir atıksu arıtma alanında 
sıra dışı çalışmalar yapan genç uzmanlara 
verilen «GWP Award” ödülü, 2015 yılında 
“Evsel Atıksuların Anaerobik Membran 
Biyoreaktörler ile Maliyet Etkin Olarak Ye-
niden Kullanımı” başlıklı araştırması do-
layısıyla Doç. Dr. Hale Özgün’e verilmiştir 
(2015).

German Water Partnership (GWP) tarafın-
dan sürdürülebilir atıksu arıtma alanında 
sıra dışı çalışmalar yapan genç uzmanlara 
verilen «GWP Award” ödülü, 2016 yılında 
“Anaerobik Dinamik Membran Biyoreak-
törler: Enerji Verimli Atıksu Arıtımında 
Yenilikçi ve Düşük Maliyetli Bir Proses” 
başlıklı araştırması dolayısıyla Doç. Dr. 
Mustafa Evren Erşahin’e verilmiştir (2016).

Doç. Dr. Hale Özgün, 2016 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi tarafından verilen “İTÜ-
2015 En Başarılı Tez Ödülü”ne layık görül-
müştür (2016).
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Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) ile 
Mühendislik Fakültesi tarafından ortak-
laşa düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri 
kapsamında verilen “Çevre Bilim Hizmet 
Teşvik Ödülü”, Çevre Mühendisliği ve Çev-
re Bilimleri alanında yapılan başarılı çalış-
malarından dolayı Doç Dr. Mustafa Evren 
Erşahin’e takdim edilmiştir (2016).

“Waternet Watercycle Innovation Award 
Ödülü”, 2017 yılında dinamik membran 
teknolojisi ve su çevriminde atıksuların ye-
niden kullanımı konusunda bilime yaptığı 
katkıları dolayısıyla Doç Dr. Mustafa Evren 
Erşahin’e verilmiştir (2017).

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından her 
sene verilen “En İyi Doktora Tezi” ödülüne 
2018 yılı içerisinde mezun olan ve çalış-
malarını MEM-TEK’te yürütmüş olan Dr. 
Reyhan Şengür-Taşdemir layık görülmüş-
tür. Bunun dışında Çevre Vakfı tarafından 
2018 yılında düzenlenmeye başlanan 
Çevre dalında en iyi doktora tezi ödülü de 
Dr. Reyhan Şengür Taşdemir’e verilmiştir 
(2019).
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İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından her 
sene verilen “En İyi Doktora Tezi” ödülüne 
2018 yılı içerisinde mezun olan ve çalış-
malarını MEM-TEK’te yürütmüş olan Dr. 
Bahar Yavuztürk-Gül layık görülmüştür 
(2019).

“Su/Atıksu Arıtımı ve Geri Kazanımında 
Yerli Membran ve Modüllerin Geliştirilme-
si” projesi, 30 Kasım 2018’de İSO Odakule 
binasında gerçekleşen ödül töreninde, İs-
tanbul Sanayi Odası tarafından “Özel Kate-
gori-Kurum Kuruluş Kategorisinde Birinci-
lik Ödülü”ne layık görülmüştür. Ödül, Prof. 
Dr. İsmail Koyuncu’ya takdim edilmiştir 
(2018).

Uluslararası olarak düzenlenen konferans-
larda doktora öğrencimiz Mehmet Emin 
Paşaoğlu 2 adet poster ödülüne layık gö-
rülmüştür (2017, 2019).
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Yükseköğretim Kurumu tarafından “2018 
yılı Üstün Başarı Ödülü”, bireysel kategori-
de, “Fen ve Mühendislik Bilimleri” alanın-
da; “Biyomimetik Yaklaşımlarla İçi Boşluk-
lu Fiber Nanofiltrasyon Membran Üretimi” 
adlı doktora teziyle MEM-TEK’te yürüttüğü 
çalışmalarla Dr. Reyhan Şengür Taşdemir 
ile kendisinin tez danışmanları Prof. Dr. 
İsmail Koyuncu ve Prof. Dr. Volodymyr V. 
Tarabara’ya verilmiştir. Ödül Sayın Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
takdim edilmiştir (2019).
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MEMTEK 2019 Sempozyumunda en başarılı poster su-
numlarından biri Impact of High Operational Flux on the 
Performance of Dynamic Membrane Bioreactor konusu ile 
Riza Hudayarizka’ya verilmiştir (2019). 

MEMTEK 2019 Sempozyumunda en başarılı sözlü sunum-
larından biri Fabrication and characterization of nanocellu-
lose based nanofiber pressure retarded osmosis membra-
ne, Mehmet Emin Paşaoğlu’a verilmiştir (2019). 

Çevre Vakfı tarafından 2018 yılında düzenlenmeye başlanan Çevre dalında en iyi doktora tezi ödülü 2019 yılında Dr. Reyhan 
Şengür Taşdemir’e, 2020 yılında Gülsüm Melike Ürper Bayram’a verilmiştir.

MEMTEK 2019 Sempozyumunda en başarılı sözlü sunum-
larından biri Treatment of municipal wastewater by hollow 
fiber dynamic membrane bioreactors konusu ile Amr Mus-
tafa Abdelrahman’a verilmiştir (2019). 

ÇEVRE VAKFI Yönetim Kurulu 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda

“İnceboşluklu (hollow fiber)nanofiltrasyon membranlarının üretimi: 

Membran performansında nano kompozitlerin rolü” başlıklı tez çalışması ile 

Sayın Gülsüm Melike ÜRPER BAYRAM ve Tez Danışmanı Sayın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya 

ÇEVRE VAKFI ÇEVRE ALANINDA 2019 YILI EN BAŞARILI DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ’nü vermiştir. 

Ödül alan değerleri bilim insanları adına  İstanbul Beykoz Göllü bölgesinde 

1 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 

ÇEVRE VAKFI Yönetim Kurulu
İstanbul – 5 HAZİRAN 2020

ÇEVRE VAKFI Yönetim Kurulu 05.10.2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda

“BIOMIMETIC APPROACHES FOR THE FABRICATION OF HOLLOW FIBER NANOFILTRATION MEMBRANES”

başlıklı tez çalışması ile 

Sayın Dr. Reyhan Şengür Taşdemir ve Tez Danışmanı Sayın Prof. Dr. İsmail Koyuncu’ya 

ÇEVRE VAKFI ÇEVRE ALANINDA 2018 YILI EN BAŞARILI DOKTORA TEZİ ÖDÜLÜ’nü vermiştir. 

Ödül alan değerleri bilim insanları adına  İstanbul Beykoz Göllü bölgesinde 

1 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 

ÇEVRE VAKFI Yönetim Kurulu
İstanbul – 5 HAZİRAN 2019
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1. MEMBRAN BİYOREAKTÖR (MBR) MODÜLÜ
MBR Modülleri evsel ve endüstriyel atıksuların biyolojik arıtımı için geliştirilmiş membran biyoreaktör 
(MBR) modülleridir. 

Membran Özellikleri

MBR modüllerinde PVDF polimeri ile üretilmiş membran kullanılmaktadır. Özel destek tabakası ile 
güçlendirilmiştir ve normal hollow fiber membranlara göre mekanik olarak çok daha dayanıklıdır. 
MBR modüllerinde kullanılan membranlar 0,05 µm ortalama gözenek çapına sahip olup, askıda katı 
maddeleri, bakterileri ve diğer patojenleri yüksek oranda gidermektedir.

  

Geliştirilen
Ürünler
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2. ULTRAFİLTRASYON (UF) MODÜLLERİ 
UF modülleri güçlendirilmiş hollow fiber membranlardan üretilmiş basınçlı tip membran modüllerdir. 
Ultrafiltrasyon düzeyde üretilen membranlar yüksek verimde bulanıklık ve mikroorganizmaların gi-
derilmesinde kullanılmaktadır. Uzun AR-GE süreci sonrasında geliştirilen yöntemler kullanılarak yerli 
olarak üretilmektedir. Poliester destek tabakası üzerine yapılan kaplama ile güçlendirilen fiberler kı-
rılmaz ve kopmaz özelliktedir.

UF (Güçlendirilmiş Hollow Fiber Membran) modüller, Yeraltı su arıtımı, Yüzey suyu arıtımı, Atıksu 
arıtımı ve Geri kazanımı gibi birçok alanda uygulanabilir çözümler sunmaktadır.

Dıştan-içe filtrasyon Modu

GEN-UF modüllerinde filtrasyon yönü dıştan-içedir. Bu durum yüksek bulanıklığa sahip 
suların arıtımına olanak sağladığı gibi geri yıkama ve hava sıyırma yöntemiyle memb-
ran yüzeyinin kolayca temizlenmesine olanak sağlamaktadır.

PVDF Polimeri ile Yüksek Kimyasal Dayanım

Membranlar için daha uzun kullanım ömrü sağlayan PVDF polimeri yüksek klor ve asit 
dayanımı sağlamaktadır.

PET destek tabakası ile yüksek mekanik dayanıklılık ve kopmayan fiber membranlar

Güçlendirilmiş fiber membranların üretiminde kullanılan destek tabakası membranla-
rın kırılmasını ve kopmasını engellemektedir.  Böylece  yüksek basınç uygulanması 
gereken uygulamalar için idealdir.

Proses Akış Diyagramı

Uygulamaya bağlı olarak çapraz-akışlı ve ölü-uç filtrasyon modunda çalışma olanağı sağlanmaktadır.

3. NANOFİBER N95/FFP2/FFP3 MASKE FİLTRESİ ÜRETİMİ
AR-GE çalışmaları devam eden electrospinning yöntemi ile na-
nofiber üretimi ile N95/FFP2/FFP3 maske sınıflandırmalarını 
karşılayacak kalitede filtre üretimi gerçekleştirilmektedir. Örgü-
süz kumaş üzerine kaplama yöntemiyle oluşturulan nanofiber 
tabaka yüksek derecede hava geçirgenliği sağlarken 0,3 mik-
ron çapındaki partikülleri % 95 ve % 99 düzeyinde tutmaktadır. 
Ortalama 100-150 nm çapındaki fiberlerin birbirlerinin üzerine 
gelmesiyle oluşan gözenekli yapı oldukça fazla porotize sağ-
lamakta ve oluşan gözeneklerin çapı 0,3 mikron civarında ol-
maktadır. Geliştirilen filtreler yüz maskelerinin yanı sıra, medi-
cal uygulamalarda yara bezi, gaz filtrasyonu, kapalı ortam hava 
temizleyicilerinde ve HEPA filtre olarak da kullanılabilmektedir.
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MEM-TEK’de 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 pek 
çok bilimsel etkinlik düzenlenmektedir. Kurulu-
şundan bugüne MEM-TEK tarafından ulusal ve 
uluslararası düzeyde toplam 20 bilimsel etkinlik 
gerçekleştirilmiş olup, membran teknolojileri ala-
nında Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmele-
rin tartışıldığı platformlar oluşturulmuştur. 

Bu etkinliklerin başında; ilk kez 2009 yılında ge-
çekleştirilen ve 2 yılda bir düzenlenen “Membran 
Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu” yer 
almaktadır. Türkiye’de bu alanda ilk kez düzenle-
nen ve ülkemizde bu konuda yapılan araştırma ve 
uygulama sonuçlarının bilimsel seviyede tartışıl-
masına olanak sağlayan sempozyumların ilk ikisi 
2009 ve 2011 yıllarında İstanbul Teknik Üniversi-
tesi’nde organize edilmiştir. Devamında 2013 yı-
lında Fırat Üniversitesi tarafından Elazığ’da, 2015 
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 
Isparta’da ve 2017 yılında da Gebze Teknik Üni-
versitesi tarafından İstanbul’da düzenlenmiştir. 
2019 yılı itibari ile “Ulusal Membran Teknoloji-
leri ve Uygulamaları Sempozyumu” uluslararası 
seviyeye taşınmıştır. Uluslararası düzeye taşı-

nan sempozyum; profesyonelleri, mühendisleri, 
kamu kurum ve kuruluş çalışanlarını ve firmaları 
bir araya getirerek, membran üretimi ve membran 
arıtım teknolojileri üzerine yapılan mevcut çalış-
malar ışığında gelecekte yapılacak araştırmala-
ra ışık tutmuştur. Ayrıca, katılımcıların membran 
teknolojilerindeki en son gelişmeleri tartışabildi-
ği ve bilgi alışverişinde bulunabildiği bir platform 
oluşmuştur. Dünya çapında araştırmalar yapan 
davetli konuşmacılarla gelecekte yapılacak olan 
membran çalışmaları tartışılmıştır.

MEMTEK; 2010 ve 2012 yıllarında sırasıyla “IWA 
Regional Conference and Exhibiton on Memb-
rane Technology and Water Reuse” ve “3rd IWA 
Specialized Conference on Water and Wastewa-
ter Technologies in Ancient Civilizations” olmak 
üzere oldukça önemli iki IWA konferansının da 
organizasyonunu gerçekleştirmiştir. 

Sempozyum ve konferansların yanı sıra; MEM-
TEK’te birçok seminer ve çalıştay gerçekleştiril-
miştir. Bu seminerlerden ilki; 2014 yılında Rice 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pedro J. Alvarez tara-
fından verilmiş olan “Environmental Applications 
and Implications of Nanotechnology: Lessons 
Learned for Biofouling and Microbial Control” se-
mineridir. Aynı yıl Duke Üniversitesi’nden Prof. Dr. 

Bilimsel Etkinlikler

2009-2019 yılları arasında MEM-TEK bünyesinde 
gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler
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Mark Wiesner tarafından “Challenges and Promi-
sing Strategies for Fabricating and Using Nano-
material-enabled Membranes for Water Treat-
ment” adlı seminer verilmiştir. Yine 2014 yılında 
Michigan State Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vo-
lodymyr Tarabara tarafından “Membrane-based 
Technologies for Virus Recovery from Water” se-
mineri gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında “Recent 
Research Results on QQ-MBR at Seoul National 
University (SNU)” ve “Synthesis of RO Membrane 
Incorporating Graphene Oxide“ seminerleri Seoul 
National Üniversitesi’nden Prof. Dr. Chung-Hak 
Lee tarafından verilmiştir. Aynı yıl “Türkiye Fransa 
Arasında Filtrasyon Teknolojileri İşbirliği Semine-
ri”’de düzenlenmiştir.  “Technological Trends in 
Water and Wastewater Treatment” isimli seminer 
2017 yılında Norwegian University of Life Scien-
ces’da öğretim üyesi olan Prof. Dr. Harsha Rat-
naweera tarafından verilmiştir. 2018 yılında ise 
Michigan State Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Volodymyr Tarabara tarafından “Dynamics 

of Salt-Surfactant-Oil Droplet Interactions in the 
Membrane Boundary Layer During Separation of 
Saline Emulsions”  isimli seminer verilmiştir.

2013, 2014 ve 2016 yıllarında “MBR for the Next 
Generation Workshop” gerçekleştirilmiştir. Bu-
nun yanı sıra; 2017 yılında 3 gün süren “Memb-
ran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı” kap-
samında; “İçme ve Kullanma Suyu Arıtımında 
Membran Teknolojileri Çalıştayı”, “Endüstriyel 
Atıksuların Membran Teknolojileri ile Arıtımı, Su/
Ürün Geri Kazanımı ve Konsantre Yönetim Tek-
nolojileri Çalıştayı” ve “Membran Biyoreaktör Tek-
nolojileri Çalıştayı” düzenlenmiştir. 2017 yılında 
ayrıca Sabancı Üniversitesi ile birlikte “Desalinas-
yon Teknolojileri Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

MEMTEK aynı zamanda kuruluşundan bugüne 
“Istanbul Water Expo” fuarlarında da gerek ticari 
ölçekli gerek pilot ölçekli yaptığı çalışmaları ser-
gilemektedir. 

2-3 Kasım 2009

18-22 Ekim 2010

2-3 Kasım 2011

1. Ulusal Membran Teknolojileri ve 
Uygulamaları Sempozyumu

IWA Regional Conference and Exhibition 
on Membrane Technology and Water 
Reuse

2. Ulusal Membran Teknolojileri ve 
Uygulamaları Sempozyumu

MEM-TEK’te Gerçekleştirilen Faaliyetler
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22-24 Mart 2012

26-27 Eylül 2013

11-12 Eylül 2014

3rd IWA Specialized Conference on Water 
and Wastewater Technologies in Ancient 
Civilizations

3. Ulusal Membran Teknolojileri ve 
Uygulamaları Sempozyumu

MBR for the Next Generation III 
International Workshop

Prof. Dr. Pedro J. Alvarez tarafından 
verilen “Environmental Applications and 
Implications of Nanotechnology: Lessons 
Learned for Biofouling and Microbial 
Control” Semineri 

Prof. Dr. Mark Wiesner tarafından verilen 
“Challenges and Promising Strategies 
for Fabricating and Using Nanomaterial-
enabled Membranes for Water 
Treatment” Semineri

Prof. Dr. Volodymyr Tarabara tarafından 
verilen “Membrane-based Technologies 
for Virus Recovery from Water” Semineri

MBR for the Next Generation VI 
International Workshop
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7-8 Ekim 2015

10 Mayıs 2016

21 Eylül 2017

Türkiye-Fransa Arasında Filtrasyon 
Teknolojileri İşbirliği Semineri

Prof. Dr. Chung-Hak Lee tarafından 
verilen “Recent Research Results on 
QQ-MBR at Seoul National University 
(SNU)” ve “Synthesis of RO Membrane 
Incorporating Graphene Oxide“ 
Seminerleri 

4. Ulusal Membran Teknolojileri ve 
Uygulamaları Sempozyumu

MBR for the Next Generation IV 
International Workshop

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve 
Uygulamaları Sempozyumu

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları 
Çalıştayı

Prof. Dr. Harsha Ratnaweera tarafından 
verilen “Technological Trends in Water 
and Wastewater Treatment” Semineri 

Desalinasyon Teknolojileri Çalıştayı
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7 Kasım 2018

18-20 Kasım 2019

Prof. Dr. Volodymyr Tarabara tarafından 
verilen “Dynamıcs of Salt-Surfactant-Oil 
Droplet Interactıons in the Membrane 
Boundary Layer Durıng Separatıon of 
Salıne Emulsions” Semineri 

6th Memtek International Symposium 
on Membrane Technologies and 
Applications



50 MEM-TEK BÜLTENİ HAZİRAN 2020

MAYIS 2016 - MEMBRAN OTOPSİSİ

MEM-TEK Bülteni’nin ilk sayısı Mayıs 2016’da ya-
yımlanmıştır. Bu ilk sayıda, bülten amaç ve kap-
samının aktarılması amacıyla MEM-TEK Merkez 
Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile röportaj ger-
çekleştirilmiştir. Türkiye’de membran üretmek, 
modül ve proses geliştirmek, membran tekno-
lojileri üzerine çalışan araştırmacılara fırsatlar 
sunmak ve global anlamda bilime katkıda bulun-
mak amacıyla 22 Mayıs 2013 tarihinde kurulan 
Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi 
(MEM-TEK)’nin açılış töreni ile ilgili haberler ve 
görsellere yer verilmiştir. Ayrıca kullanım ömrü-
nü doldurmuş, çeşitli sebeplerden kullanılamaz 
hale gelmiş veya olağan performansından dü-
şük performans gösteren membran filtrelerde 
bu karşılaşılan problemlerin sebebini belirlemek 
için kimyasal ve fiziksel analizler uygulanması ve 
tanı konulması olarak tanımlanan, ülkemizde son 
yıllarda önem kazanan ve pratikte membranların 
verimli bir şekilde kullanımını sağlayan membran 
otopsisi konusuna değinilmiştir. Standart otopsi 
tıkanmış membran elementinin problemli tesis-

ten çıkarılarak incelenmesi esasına dayanmakta-
dır. Membran modülü membran yapraklarının ve 
plastik boşluk oluşturucunun (spacer) açılmasıy-
la incelenmektedir. Membran otopsi prosedürü 
için önemli adımlar; temsil edici modül veya mo-
düllerin seçimi, elementlerin kesilerek parçalara 
ayrılması, analiz edilmesi, tanı konması ve prob-
lemin giderilmesi için çözüm yollarının geliştiril-
mesi ve önerilmesi şeklinde sıralanabilmektedir. 
Bu işlem sırasında membran elementinden iki 
yada üç farklı yerinden numune alınmalıdır. Bu 
noktalar tıkanmış membran malzemesi, kirlilik 
örneği ve plastik boşluk oluşturucu malzeme 
şeklinde sıralanabilmektedir. Bu konu ile de ilişki-
li olarak MEMTEK’de gerçekleştirilen çalışma ve 
proje sonuçları ile enerji verimliliği yüksek, biyolo-
jik tıkanmaya karşı etkili antibakteriyel membran 
üretimi üzerine patent alınmıştır. Bültenimizde 
ayrıca Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler 
ve OPET Akaryakıt Ltd. Şti.’nin Marmara Termi-
nali Depolama Sahası Müdürü Yaşar Acaroğlu ile 
röportajlar gerçekleştirilmiştir. 

ARALIK 2016 - ATIKSU GERİ 
KAZANIMI
Aralık 2016’da yayımlanan MEM-TEK bülteninin 
ikinci sayısında yüzey ve yeraltı suyu kaynakla-
rının korunması açısından son derece önemli 
bir uygulama olan atıksu geri kazanımı konusu 
detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Membran tek-
nolojiler ile birlikte bir çok prosesin kullanıldığı 
atıksu geri kazanımı uygulamalarında kullanılan 
yöntemler ve yöntemlerin uygulama sırası tama-
mıyle geri kazanılacak suyun ne amaçla kulla-
nılacağı ve ulaşılmak istenen kalite değerlerine 
bağlıdır. Geri kazanılan suyun direkt olarak en-
düstri veya tarımsal amaç için yada geri kazanıl-
dıktan sonra yeraltı suyu rezervuarları ve uygun 
yüzeysel sulara depolanarak dolaylı olarak kulla-
nımı mümkündür. Evsel atıksuların geri kazanımı 
ile ilgili Singapur’da kullanılan NeWater sistemine 
değinilmiştir. Bu sitemde ilk adımda klasik atıksu 

Her Kapak
Ayrı Bir Başarı Hikayesi
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arıtma tesisinde arıtılan atıksu, tesis çıkışında 
askıda katıların, kolloidal partiküller ve hastalık 
yapıcı bakterilerin giderilmesi için MF/UF uygu-
laması sonrasında ters ozmosa tabi tutulur ve 
son olarak UV dezenfeksiyon uygulanarak içme 
suyu olarak kullanıma hazır hale getirilir. Bülte-
nimizde ayrıca ülkemizde endüstriyel atıksuların 
geri kazanımı için membran teknolojiler ile Bursa 
Organize sanayi Bölgesi (BOSAB)’nde, Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB)’nde, Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)’nde ve İSKİ ta-
rafından İstanbul’da gerçekleştirmiş olan atıksu 
geri kazanımı çalışmalarına yer verilmiştir. Atık-
su geri kazanımı ile ilgili MEM-TEK bünyesinde 
gerçekleştirilen projeler ile elde edilen bilgilerin 
de paylaşıldığı MEM-TEK Bülteni’nin ikinci sayı-
sında; T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su yöne-
timi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Cumali Kına-
cı ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 
Genel Müdürü Sayın Fatih Turan ile su yönetimi 
ve atıksu geri kazanımı konularında röportajlar 
gerçekleştirilerek, atıksu geri kazanımının öne-
mi ve ülkemizdeki mevzuat boyutu ayrıntıları ele 
alınmıştır. 

NİSAN 2017 - DESALİNASYON
Nisan 2017’de yayımlanan üçüncü MEM-TEK 
bülteninde son dönemlerin önemli proseslerin-
den biri olan desalinasyon konusu işlenmiştir. 
Deniz suyu arıtımının ters ozmos prosesi ile ger-
çekleştirildiği desalinasyon uygulamalarında; su 
alma yapıları, ön arıtma sistemleri, inorganik ve 
organik kirleticilerin kontrolü ve son arıtma ko-
nuları ayrıntıları ile ele alınmıştır. Desalinasyon 

işlemlerinde su alma yapıları yüzey altı ve yüzey-
sel su yapıları olarak suyun alınacağı yere göre 
kullanılan ekipman ve dizayn açısından farklılık-
lar göstermektedir. Deniz suyu, su alma yapıla-
rı ile alındıktan sonra ters ozmos membranına 
beslenmeden önce mutlaka kartuş filtrelerle ön 
arıtımdan geçirilmelidir. Ters ozmos membranı 
üzerinde organik ve inorganik kirlilikler oluşma-
ması için deniz sularında oksijen parametresi 
takip edilerek bu kirlenmeleri engelleyecek uygu-
lamalar yapılması desalinasyon sistemi işletimi 
açısından önem arz etmektedir. Bültende ayrıca 
membran proseslerin tıkanma kontrolü dışında 
diğer bir sorunu olan membran konsantrelerinin 
yönetimi konusu çok yönlü bir şekilde ele alın-
mıştır. Membran konsantrelerinin yönetimi, ber-
taraf teknikleri ve deşarj sonrası olası çevresel 
etkilerini detaylı olarak inceleyen sınırlı sayıda 
araştırma çalışması ve teknik raporlar mevcut-
tur. Membran konsantrelerinin bertaraf teknikleri 
üzerine her tesiste uygulanabilecek şablon ya da 
anahtar bir çözüm olmamakla birlikte uygulana-
cak farklı bertaraf yöntemleri/teknikleri arıtılacak 
suyun fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikle-
rine ve su kaynağının tipi ve lokasyonuna göre 
değişebilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Kocaeli Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sayın İlhan 
Bayram ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet 
Öztürk ile su yönetimi ve membran teknolojileri 
konusundaki gelişmeler konularında röportajla-
ra yer verilen üçüncü MEM-TEK Bülteninde Dün-
ya’dan ve Türkiye’den desalinasyon uygulamaları 
ve konsantre yönetimi haberleri de derlenmiştir.
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ARALIK 2017 - KONSANTRE 
YÖNETİMİ

MEM-TEK Bülteni’nin Aralık 2017’de yayımlanan 
dördüncü sayısında membran teknolojilerinin 
önemli konularından biri olan konsantre yönetimi 
ele alınmıştır. Membran prosesler sonucu oluşan 
konsantrelerin nasıl uzaklaştırılması gerektiği 
konusu; ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Yüzey-
sel su kaynaklarına- kanalizasyona deşarj, saha 
uygulamaları, buharlaştıama havuzları, derin 
kuyu enjeksiyonu vb., konvansiyonel metotlar ile 
membran distilasyon-kristalizasyon, ileri osmoz, 
yüksek verimli ters osmoz, elektrodiyaliz gibi ye-
nilikçi konsantre artım yöntemlerinin proses ihti-
yaçları ve uygulabilirlik açısından yer verildiği bül-
tende; yeni nesil konsantre yönetimi yaklaşımının 
ürün ve su geri kazanımı odaklı ve daha az alan 
ihtiyacı olan proseslerden oluştuğu belirtilmiş-
tir. Konsantre yönetimi hakkındaki mevzuatlara 
yer verilerek; Avrupa birliği, Dünya Bankası gibi 
kurumların konu hakkındaki yasal çerçeveleri 
ile konsantre bertarafında maliyetler ve maliyet 
yönetimi konullarına değinilmiştir. Tüm bu bilgi-
ler ışığında yapılan genel değerlendirmeler ile bu 
konuda çalışan araştırmacılara yön verici bilgiler 
sunulmuştur. MEM-TEK’de gerçekleştirilen teks-
til atıksuyu ile yapılan ve membran konsantrele-
rinin yönetimini konu alan çalışmanın da bulun-
duğu bültende; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir 
önceki Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Hasan Zuhuri 
Sarıkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Fırat Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı ve Çevre Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Halil Hasar ile kon-

santre yönetimi ve membran teknolojileri konu-
sundaki gelişmeler konulu röportajlar yapılmıştır. 

HAZİRAN 2018 - MEMBRAN 
BİYOREAKTÖRLER

MEM-TEK’in Haziran 2018’de yayımlanan beşin-
ci bülteninde evsel ve endüstriyel nitelikli atık-
suların iyi kalitede arıtılması ve atıksuların geri 
kazanılması amacıyla kullanılan, genel olarak 
batık ve harici sistem olmak üzere iki farklı grup-
ta sınıflandırılan membran biyoreaktörler (MBR) 
konusuna değinilmiştir. Oksijen varlığında (aero-
bik) gerçekleşen biyolojik reaksiyonlar ile orga-
nik maddelerin giderildiği ve eş zamanlı olarak 
membran filtrasyonu kullanılarak katı-sıvı ayırımı-
nın sağlandığı MBR prosesler, çıkış suyu kalitesi-
nin oldukça yüksek olması (dolayısıyla bazı du-
rumlarda dezenfeksiyona ihtiyaç duyulmaması), 
klasik aktif çamur sistemlerinde kullanılan bazı 
sistemlere gerek duyulmaması, yüksek hacimsel 
ve farklı organik yüklemelere izin vermesi, çamur 
üretiminin az olması ve çoğu yerde az alan ihti-
yacından dolayı pratik çözüm sağlaması açısın-
dan tercih edilmektedirler. Aerobik membran bi-
yoreaktörler (AeMBR) için kullanılan membranlar 
genellikle mikrofiltrasyon (MF) ve ultrafiltrasyon 
(UF) seviyelerinde olup gözenek çapları 0,01 ve 
0,4 μm aralığında değişmekte ve membranların 
yüksek gözenekliliğe sahip olması önemli bir 
avantaj sağlamaktadır. Yüksek tuzluluk, yüksek 
sıcaklık, yüksek katı madde konsantrasyonu ve 
atıksuda biyolojik aktiviteyi veya granülasyonu 
engelleyici toksik maddelerin bulunması gibi 
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ekstrem koşulların söz konusu olduğu durumlar-
da ise anaerobik MBR (AnMBR) teknolojisi evsel 
ve endüstriyel atıksuların arıtımında tercih edilir 
bir teknolojidir. AnMBR’ler sadece atıksu arıtma 
amaçlı değil, aynı zamanda tarımsal amaçlı kul-
lanılabilecek besi madde içeriği yüksek arıtılmış 
su elde edilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. 
Bu avantajlarının yanı sıra AnMBR’ler membra-
nın tıkanması ve bununla beraber yüksek enerji 
gereksinimi, düşük akı ve yüksek yatırım mali-
yeti gibi dezavantajlarada sahiptir. Bu sebeple 
uygulama alanı belirlenirken her şey göz önünde 
bulundurulup proses seçimi yapılmalıdır. Bülte-
nimizde; MEM-TEK’te yapılan MBR çalışmaları 
hakkında bilgi verilmiş, Dünya’dan, Türkiye’den ve 
MEMTEK’ten haberler yer almıştır. İTÜ Çevre Mü-
hendisliği Bölümü Kurucu Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Nevzat Kor, İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim 
Üyesi ve Başbakanlık Başdanışmanı Prof. Dr. Lüt-
fi Akça ile röportajlar gerçekleştirilmiştir.

ARALIK 2018 - ATIK/ATIKSULARDAN 
KAYNAK GERİ KAZANIMI

MEM-TEK’in Aralık 2018’de yayımlanan altıncı 
bülteninde son yıllarda endüstrileşmenin ve nü-
fus artışının hız kazanmasıyla mevcut su kay-
naklarının hızla tükenmesi ve kirlenmesi sonucu 
gün geçtikçe önem kazanan atık/atıksulardan 
kaynak geri kazanımında membran teknolojilerin 
mevcut durumuna değinilmiştir. Çevrenin korun-
masına yönelik yasal düzenlemeler ve işletme-
lerde su ihtiyacının giderek artmasından dolayı 
teknolojilerin iyileştirilmesi ve işletme içi madde 

döngüleri öne çıkmakta, atık su oluşumunun en 
aza indirilmesi, değerli maddelerin kazanılması 
ve suların tekrar kullanımı giderek önem kazan-
maktadır. Bu konu dahilinde membran teknolo-
jilerinin kullanımının ne kadar büyük bir öneme 
sahip olduğunun anlatıldığı bültenimizde, memb-
ran teknolojilerinin teksil endüstrisi atıksuları, 
ağır metal içeren atıksular, gıda endüstrisi atık-
suları, sızıntı suları, deri endüstrisi atıksuları ve 
zeytinyağı karasuyunun arıtılması ve geri kazanıl-
ması konularında kullanımlarına yer verilmiştir. 
Bu alanlarda arıtım ve geri kazanım amacıyla bir-
çok yöntem kullanılmaktadır. Fakat bu yöntem-
ler arasında kolay işletilebilirliği, modülerliği ve 
kapasite artış ve azalışlarına cevap verebilirlliği 
ile membran teknolojiler gittikçe önemli bir yer 
tutmaktadır. Bunlara ek olarak bu bültende ileri 
ve yeşil teknolojinin vazgeçilmez hammaddesi 
olan nadir toprak elementlerinin geri kazanımı 
konusunada değinilmiştir. Ondört adet lantanit 
elementini kapsayan nadir toprak elementleri 
(NTE) periyodik sistem geçiş elementleridir ve 
benzer kimyasal davranışları sergilerler. Fakat 
fiziksel özellikleri ile ilgili aynı durum söz konu-
su değildir. Fiziksel özelliklerde oldukça farklı tu-
tumlar sergilemeleri NTE’lerin değişik uygulama 
alanlarında bulunmalarını mümkün kılmaktadır. 
Bu alanlara hibrit araç üretimi, sarj olabilen piller, 
cep telefonları, plazma televizyonlar ve disk sü-
rücüleri örnek verilebilmektedir. NTE’lerin bütün 
kullanım alanları incelendiğinde ise çevreci bakış 
açısı ile de kullanılabilmelerinin mümkün olduğu 
görülmektedir. Özellikle enerji sarfiyatını azaltan 
lambalar, LED’ler, elektrikli motorlu hibrit araçla-
rın üretilmesinde rolleri büyüktür. Bazı alaşımları 
araç ağırlıklarını azaltarak yakıt tüketimini kıs-
makta, UV korumalı cam üretimi ise binalardaki 
enerji kullanımını azaltmaktadır. Bu sayıda ayrı-
ca, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Mete Saatçi ile ropörtaj gerçekleştirilmiş-
tir. 

EKİM 2019 - İÇME SUYU ARITIMINDA 
MEMBRAN TEKNOLOJİLERİ
MEM-TEK bülteninin Ekim 2019’da yayımlanan 
yedinci sayısında içme suyu arıtımında memb-
ran teknolojileri, Dünya’da ve Türkiye’deki MF/UF 
ve NF/TO uygulamaları konularına yer verilmiştir. 
Genel olarak, mikrofiltrasyon (MF) ve ultrafiltras-
yon (UF) membranları ile bu membranların su 
arıtımı sırasındaki performansları, diğer memb-
ran türlerine göre avantaj ve üstünlükleri ele alın-
mıştır. Ayrıca, içme suyu arıtımında, bahsedilen 
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membranların virüs, bakteri, protozoa gibi biyo-
molekülleri uzaklaştırma etkinlikleri ile partiküler 
doğal organik maddeler (DOM), dezenfeksiyon 
yan ürünleri (DYU), pestisit ve inorganik madde-
lerin büyüklüklerine göre sudan giderimi konuları 
işlenmiştir. Su tuzlaştırma sistemlerinde nano-
filtrasyon ve ters ozmos membranları kullanımı, 
membran bileşenleri ve membran yapımında 
kullanılan malzemeler ile proses optimizasyonu 
konusuna da değinilmiştir. İçme suyu arıtımında 
kullanılan yöntemler hakkında bilgilerin sunuldu-
ğu MEM-TEK Bülteni’nde; Orman ve Su İşleri Eski 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Kayseri Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Doç. Dr. Öz-
gür Özdemir ile röportajlar gerçekleştirilmiştir.

ARALIK 2019 - MEMTEK 2019
MEM-TEK Bülteni’nin Aralık 2019’da yayımlanan 
sekizinci sayısında gri su konusu fiziksel, kim-
yasal özellikleri ve arıtım yöntemleri açısından 
incelenmiştir. Gri sular banyo ve mutfak atıksu-
larından oluşmaktadır ve toplam evsel atıksular 
içerisinde daha az kirlilik yüküne sahiptir. Gri su-
lardaki fekal kirlilik ve organik kirlilik, katı madde-
ler ve yağları içeren akımların uzaklaştırılmasıyla 
önemli ölçüde azaltılmış olmaktadır. Atıksularda-
ki potansiyel avantajlara rağmen bazı durumlar-
da gri sulardaki kirletici konsantrasyonları karı-
şık atıksulardaki kirleticilerden daha az değildir. 
Sıcaklık, renk, koku ve askıda katılar gri suların 
karakteristik özellikleridir ve arıtım kalitesini etki-
leyen temel parametrelerdir. Kum filtre, Membran 
biyoreaktörler, aktif karbon filtreler, aerobik biyo-

lojik arıtma gri su arıtımında uygulanan yaygın 
arıtma teknolojileridir. Gri su arıtımına dair örnek 
çalışmaların da sunulduğu sekizinci MEM-TEK 
Bülteni’nde ayrıca 18-20 Kasım 2019 tarihleri ara-
sında MEM-TEK tarafından İstanbul’da gerçek-
leştirilen, “6th MEMTEK International Symposium 
on Membrane Technologies and Applications” 
sempozyumuna yer verilmiştir. Farklı ülkelerden 
sempozyuma katılan bilim insanlarının, ülkelerin-
de membran teknolojisi ile ilgili gerçekleştirilen 
uygulama ve deneyimleri akademik düzeyde tüm 
sempozyum katılımcıları ile paylaşılmıştır. Sem-
pozyum kapsamında Türkiye’nin önde gelen çev-
re yönetim şirketlerinden biri olan İSTAÇ’ın Ağ-
va’da bulunan Türkiye’nin ilk yerli membranlarının 
kullanıldığı Membran Biyoreaktör (MBR) tesisi ile 
Şile’de bulunan İSTAÇ Kömürcüoda Sızıntı Suyu 
Arıtma Tesisi’ne gerçekleştirilen teknik gezilerin 
haberlerine yer verilmiştir. Sempozyumun pana-
listlerinden olan Malezya Teknoloji Üniversitesi 
(UTM) Kimya ve Enerji Mühendisliği bölümü öğ-
retim üyesi ve Membran Teknolojileri Mükemme-
liyet Merkezi’nin kurucusu Prof. Dr. Ahmet Fauzi 
İsmail ile, Su/atıksu geri kazanımı, membranların 
arıtma uygulamalarındaki kullanımları, membran 
teknolojilerinin dünyadaki durumu ve geleceği 
hakkında röportaj gerçekleştirilmiştir. 
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İSKİ yöneticilerinin MEM-TEK ziyareti
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 
Genel Müdürü Sn. Fatih Turan, Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Alişan Koyuncu ve Araştırma 
Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı Sn. 
Bilge Büdeyri merkezimizi ziyaret ederek 
incelemelerde bulunmuştur. Ziyaretçilere, ilk 
yerli MBR modülü hakkında detaylı açıklamalar 
yapılmıştır. 

GEN-MBR Modülü Pilot ölçekli olarak 
Kayseri OSB’de çalıştırılmaya başlandı
Kayseri OSB’de, tamamen yerli kaynaklar ile 
üretilmiş ilk MBR modülü Gen MBR ile 10 m3/
günlük kapasiteye sahip pilot ölçekli sistem 
Nisan 2017’den bu yana çalıştırılmaktadır. 
Yapılan ön denemelerde MBR süzüntüsünün 
atıksu arıtma tesisi çıkışında elde edilen çıkış 
suyuna kıyasla iletkenlik, renk ve KOİ paramet-
releri açısından daha iyi sonuçlar alınmıştır. 

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

AR-GE Zirvesi ve AR-GE Merkezleri 
Fuarı’na katıldık
Ar-Ge Zirvesi ve Ar-Ge Merkezleri Fuarı 3-5 Ma-
yıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçek-
leştirilmiştir.  İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, 
çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AR-GE 
merkezlerinden biri olarak MEM-TEK de bu 
zirve ve fuarda yerini almıştır. Fuarda, MEM-
TEK’te yürütülen projeler kapsamında elde 
edilen ve ticari ürün olmaya aday olan ürünler 
ziyaretçilere sunulmuştur. Su ve atıksu arıtı-
mında yükselen trendlerden biri olan membran 
ürünlerimiz, fuar ziyaretçileri tarafından olduk-
ça ilgi görmüştür.

2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017
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Birleşik Krallık iş, enerji ve endüstriyel 
strateji Bakanlığı MEM-TEK’i ziyaret etti
6 Haziran 2017 tarihinde Birleşik Krallık İş, 
Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı, Küresel 
Bilim, Yenilik ve Bilgi Ekonomisi Müsteşar Yar-
dımcısı Sayın Claire Durkin ve ekibi İTÜ’yü ve 
MEM-TEK’i ziyaret etmiştir. 

Prof. Dr. Ahmed Fauzi İsmail ve Yrd. Doç. 
Dr. Mohhammad Mahdi A. Shirazi MEM-
TEK’i ziyaret etti
Membran konusunda oldukça başarılı çalış-
malara imza atmış̧ Prof. Dr. Ahmad Fauzi Is-
mail 22 Eylül 2017 tarihinde MEM-TEK’i ziyaret 
etmiştir. Prof. Dr. Ahmad Fauzi Ismail ziyareti 
sırasında MEM-TEK müdürümüz Prof. Dr. İs-
mail Koyuncu ile bilgi alışverişinde bulunmuş 
ve MEM-TEK’i gezerek aynı zamanda yapılan 
çalışmaları yerinde inceleme fırsatı da bulmuş-
tur. Bu ziyaret sırasında Fırat Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar ve Yrd. Doç. 
Dr. Mohhammad Mahdi A. Shirazi (Membran 
Industry Development Institute, İran)’de ziyare-
te eşlik etmiştir. 

MEM-TEK Ekibi Malezya’daki UTM 
Mebran Teknolojileri Araştırma Merkezi 
AMTEC’i ziyaret etti 
10 Eylül 2017 tarihinde ikili işbirliği 
gerçekleştirmek adına Universiti Teknologi 
Malaysia bünyesinde bulunan yöneticiliğini 
Prof. Dr. Ahmad Fauzi İsmail’in yürüttüğü 
“Advanced Membrane Technology Research 
Center (AMTEC)’e altı kişilik ekiple ziyaret 
gerçekleştirilmiştir. AMTEC günümüze kadar 
membran alanının gelişmesine 703 makale, 
28 kitap bölümü, 3 kitap vb. ile katkıda 
bulunmuştur. İki merkez arasında işbirliği 
yapılması konusunda görüş birliği oluşmuştur. 

Prof. Dr. Harsha Ratnaweera MEM-TEK’i 
ziyaret etti
Ar-Ge Zirvesi ve Ar-Ge Merkezleri Fuarı 3-5 Ma-
yıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçek-
leştirilmiştir.  İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, 
çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AR-GE 
merkezlerinden biri olarak MEM-TEK de bu 
zirve ve fuarda yerini almıştır. Fuarda, MEM-
TEK’te yürütülen projeler kapsamında elde 
edilen ve ticari ürün olmaya aday olan ürünler 
ziyaretçilere sunulmuştur. Su ve atıksu arıtı-
mında yükselen trendlerden biri olan membran 
ürünlerimiz, fuar ziyaretçileri tarafından olduk-
ça ilgi görmüştür.

2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017
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Öncü Kadıköy’de Önceliğimiz 
Öğrencilerimiz” projesi kapsamında 
Kadıköy Anadolu Lisesi’nde Öğrencilerle 
buluştuk
MEMTEK Merkez müdürümüz Prof. Dr. İsmail 
KOYUNCU’nun Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından yürütülen, “Öncü Kadıköy’de 
Önceliğimiz Öğrencilerimiz” projesi kapsamın-
da, 1 Aralık 2017 Kadıköy Anadolu Lisesinde 
verdiği “Atık mı? Kaynak mı?” konusu hakkında 
öğrencilere bir seminer vermiştir. Bu seminer-
de öğrencilere suyun önemi, yeniden kullanı-
mın önemi, atıksuların geri kazanımı ve içme 
suyun olarak kullanılma potansiyeli hakkında 
paylaşımda bulunulmuştur. 

National Taiwan University Öğretim 
üyesi Prof. Dr. Kuo-Lun Tung MEM-TEK’i 
ziyaret etti
Ulusal Tayvan Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
bölümünde akademisyen olan inorganik 
membran üretimi, membran filtrasyon 
mekanizmaları ve modül dizaynı üzerine 
çalışan Prof. Dr. Kuo-lun Tung, 14 Aralık 2017 
tarihinde MEM-TEK’e ziyaret gerçekleştirmiş ve 
Merkez Müdürümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu 
ile olası işbirlikleri üzerine toplantı yapmıştır. 

Ummanlı işadamları MEM-TEK’i ziyaret 
etti
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) başkanı 
ve Umman’dan bir grup iş adamı mayıs ayı 
içerisinde MEM- TEK’i ziyaret edip, yerinde 
incelemelerde bulundu.

ETİ MADEN ile işbirliği protokolü 
imzanlandı
Bor içeren suların sürdürülebilir şekilde 
yönetilebilmesi adına ETİMADEN, İTÜNOVA ve 
MEM-TEK işbirliği ile, ETİMADEN tarafından 
işletilmekte olan Eti Maden İşletmeleri Emet 
Bor İşletme Müdürlüğü Üretim Tesisleri’nden 
çıkan suların membran sistemleri ile arıtılması 
üzerine bir proje başlatılmıştır. 

Michigan State Üniversitesi̇’nden 
Prof. Dr. Volodymyr Tarabara, MEM-
TEK Tarafindan Düzenlenen seminer 
kapsamında “Dynamics Of Salt-
Surfactant-Oil Droplet Interactions in 
the Membrane Boundary Layer During 
Separation Of Saline Emulsions” konulu 
konuşmasını gerçekleştirdi
MEMTEK tarafından organize edilen 
ve Michigan State University Civil and 
Environmental Engineering bölümünden Prof. 
Dr. Volodymyr Tarabara tarafından, 7 Kasım 
2018 tarihinde “Dynamics of salt-surfactant-oil 
droplet interactions in the membrane boundary 
layer during separation of saline emulsions” 
konulu seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerde 
Prof. Dr. Tarabara Singapur’daki Nanyang 
Teknoloji Üniversitesi Membran Merkezi ile 
ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmaların özetini 
sunmuştur. 

2017... 2017... 2017... 2017... 2017... 2017...  2018... 2018... 2018... 2018... 2018... 2018
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Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi 
Rektörü ve Rektör yardımcısı MEM-TEK’i 
ziyaret etti
TDTU Rektörü Prof. Sadritdin Turabdjanov ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Mirtemir Kurbanov 18 
Ocak 2019 tarihinde araştırma merkezimiz 
MEM-TEKi ziyarette bulundu ve çalışmalarımız 
hakkında detaylı bilgiler aldılar. 

SUEN iş birliği ile çeşitli su kanal 
idarelerine MEM-TEK’ten eğitim
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 Merkez müdürü̈ Prof. 
Dr. İsmail KOYUNCU tarafından membran tek-
nolojileri ile atıksu arıtma, su geri kazanımı ve 
membran teknolojileri konularında eğitim veril-
miştir. 

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nden MEM-TEK’e 
ziyaret
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 
Genel Müdürlüğü’nden gelen ekip, MEM-TEK’i 
ziyarette bulundu. MEM-TEK’te gerçekleştirilen 
laboratuvar ve pilot ölçekli arıtma ve geri 
kazanım sistemleri anlatılarak karşılıklı bilgi 
alışverişi yapıldı. 

MEM-TEK araştırmacılarına MARIE 
CURIE ve ERASMUS+ proje yazma eğitimi 
verildi
İTÜ AB Ofisi tarafından MEM-TEK araştırmacı-
larına Marie Curie ve Erasmus + burslarını, pro-
je yazımı ve dikkat edilmesi gerekli hususlarla 
ilgili olarak eğitim verilmiştir. Son on yılda bir-
çok Tübitak ve Sanayi işbirlikli projelere ev sa-
hipliğini başarı ile yapan MEM-TEKMerkezine 
bu eğitimin yeni projeler için katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

2018... 2018... 2018... 2018... 2018... 2018...  2019... 2019... 2019... 2019... 2019... 2019
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MEM-TEK, TV24’teki Tekno Alan programına 
konuk oldu
MEM-TEK, İTÜNOVA TTO’nun patent desteğiyle 
geliştirilen ürünleri ve membran teknolojisi sektö-
rüne sunduğu yerli ve milli çözümüyle Tekno Alan 
Programı’na konuk oldu. Programda, yerli memb-
ran teknolojilerinin gelişiminden ve ülkemizdeki uy-
gulamalarından bahsedilmiştir. 

Doktora mezunumuz Dr. Reyhan Şengür Taşdemir Danimarka menşeili membran firması 
Aquaporin firmasında çalışmaya başladı 
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 Merkezinden iş 
teklifi almış ve çalışmaya başlamıştır. Kendisini tebrik ediyoruz.

2019... 2019... 2019... 2019... 2019... 2019...  2019... 2019... 2019... 2019... 2019... 2019
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Vizyonumuz
Su ve atıksu uygulamalarında membran üretimi, 
modül imalatı ve proses geliştirilmesi üzerine 
dünya çapında lider bir araştırma merkezi haline 
gelmektir.

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

üretmek amacıyla araştırmalar yapacaktır.

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

ihtiyaç duydukları teknik bilgi birikimini ve 
altyapıyı sağlayacaktır.

• Araştırmacıların ve bilim insanlarının 
yetiştirilmesi: En son teknolojiler 

araştırmacılara sunulacaktır.

Prof. Dr. Dincer Topacık
Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve

Araştırma Merkezi

Istanbul Teknik Üniversitesi,
İleri Teknolojiler Merkezi, 34469

Maslak/Istanbul

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

E-posta: memtek@itu.edu.tr 

www.memtek.org


