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ÖZET 

Gün geçtikçe dünya nüfusu artmakta, kuraklığın etkisiyle temiz su kaynakları 

azalmakta ve bazı kirleticilerin, suda düşük konsantrasyonlarda bile olsa insan 

sağlığına zararlı olduğu ortaya konulmaktadır. Bu koşullar altında, güvenilir ve temiz 

suya erişim gittikçe zorlaşmaktadır. Son yıllara kadar konvansiyonel sistemler 

içmesuyu arıtımında önemli bir yere sahipken, günümüzde ileri arıtma yöntemlerinden 

olan membran prosesler de güvenilir suya erişim için alternatif olarak 

değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, dünyada yaklaşık 50 yıldır kullanılan ve 

ülkemizde içmesuyu arıtımında yakın zamanda tercih edilmeye başlanan membran 

proseslerin işletilmesinde karşılaşılan problemlerin değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle membran filtrelerin çalışma prensipleri ve 

özellikleri ortaya konulmuştur. Sonrasında membran proseslerin işletme koşulları 

incelenmiştir. Membran kullanılan tesislerde karşılaşılan işletme problemlerinin 

ortaya konulması için Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İçmesuyu Arıtma Tesisi ziyaret 

edilmiş ve tesisteki teknik personeller ile görüşülerek incelemelerde 

bulunulmuştur.Bununla birlikte membran tedarik eden ve kurulumu yapan firmalar ile 

irtibata geçilerek saha tecrübelerinden faydalanılmıştır. Tesislerin tasarım ve 

işletilmesi sırasında karşılaşılan problemler ortaya konularak bu problemlerin nasıl 

çözülebileceği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde membran proses 

kullanılan tesis işletmelerinde tasarım sırasında ham su temin edilecek su kaynağının 

analizinin titizlik ile yapılması ve pilot çalışmalar ile desteklenmesi; tesisin kurulumu 

sırasında membran bütünlüğünün korunduğunun test edilmesi; elde edilmek istenen 

çıkış suyu kalitesine göre membran prosesin belirlenmesi; tesislerin verimli ve 

sürdürülebilir olarak işletilebilmesi için ön arıtma ve membran filtrelerin temizlenme 

stratejilerinin doğru belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır. Membran proseslerde 

konsantre akım bertarafı konusunda önemli çevresel riskler vardır ve bu yüzden 

konsantre akım yönetimi detaylıca araştırılmalıdır. Membran proseslerin ülkemiz için 

yeni bir arıtma yöntemi olması sebebiyle bu konuda uzmanlaşmış kalifiye eleman 

ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Membran kullanılan içmesuyu arıtma tesislerinde 

enerji ihtiyacının azaltılması adına işletme koşullarında optimizasyonun yapılması 

gerektiği ortaya konulmuştur. Tesislerin mevcut enerji ihtiyacın karşılanması için 

yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili değerlendirme yapılmış ve bu 
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kapsamda Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT pilot tesis olarak belirlenerek yapılan 

kabuller ile birlikte üretilebilecek enerji hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar ile tesis 

enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması ile hem 

belediyelerin mali yükü hem de fosil yakıtların kullanımının azaltılması ile sera gazı 

salınımı azaltılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İçmesuyu, membran prosesler, işletme problemleri 
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ABSTRACT 

World population is increasing day by day, the effect of drought decreases 

clean water resources and some pollutants in low concentrations in water even though 

it is shown to be harmful to human health. Under these conditions, consumption of 

safety and clean water becomes increasingly difficult. Until recently, conventional 

systems have an important role in drinking water treatment, whereas membrane 

processes, which are one of the advanced treatment methods, are considered as an 

alternative to safety water access. In this study, it is aimed to evaluate the problems 

encountered in the operation of membrane processes, which have been used in the 

world for the last 50 years and have recently been preferred in drinking water treatment 

in our country. In this respect, firstly the working principles and properties of 

membrane filters were expressed. Afterward, the operating conditions of membrane 

processes were investigated. We contacted to factories in Turkey for determination of 

problems about encountered in membrane plants. In addition, we received support 

from experienced companies that supply or setup the membrane. The problems 

encountered during the design and operation of the facilities were determined and we 

searched how these problems could be solved. As a result of these evaluations, we 

understood that the analysis of the water source to be supplied to the raw water during 

the design of the plant operations in which the membrane process is used is carried out 

with care and supported by pilot studies; testing the integrity of the membrane during 

the installation of the plant; determination of membrane process according to the 

output water quality desired to be obtained; In order to operate the plants in an efficient 

and sustainable way, it has been understood that the clearance strategies of the pre-

treatment and membrane filters should be determined correctly. There are significant 

environmental risks in the process of concentrated flow in membrane processes 

therefore, the management of the concentrated flow should be investigated in detail. 

As membrane processes are a new treatment method for our country, it is determined 

that there is a need for qualified personnel who are specialized in this field. It has been 

demonstrated that optimization of operating conditions is required in order to reduce 

the energy requirement in drinking water treatment plants using membranes. In order 

to meet the current energy needs of the facilities, an assessment has been made 

regarding the use of renewable energy sources and in this context, Kırıkkale Yeşilvadi 
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Su Birliği drinking water plans is determined as a pilot facility and the energy that can 

be produced is calculated. With the calculations made, greenhouse gas emissions can 

be reduced by meeting the plant energy needs from renewable energy sources, 

reducing both the municipal financial burden and the use of fossil fuels. 
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1. GİRİŞ 

Dünyadaki su kaynaklarının sadece %0,3’lük kısmı içilebilir su olarak kabul 

edilmektedir. Geriye kalan kısmı ise deniz suyu, buzullar ve su buharından 

oluşmaktadır. Dünyada iklim değişikliği ile su kaynakları azalmakta, dünya nüfusunun 

artışı ile birlikte içmesuyu ihtiyacı artmakta ve artan sanayileşmenin sonucu olarak 

temiz su kaynakları kirlenmektedir. Güvenilir içmesuyuna erişim yıllardır küresel bir 

problem olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler istatistiklerine bakıldığı zaman 

2015 yılında içilebilir su kaynaklarına ulaşamayan insan sayısının yaklaşık 700 milyon 

olduğu tahmin edilmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

çalışmalarına göre ise ülkemizde yaşanan su kıtlığının düşük seviyelerde olduğu fakat 

2050 yılında su kıtlığı çeken ülkeler arasında olacağımız tahmin edilmektedir. 

Su kaynaklarının azalması ve kirlenmesinin sonucu olarak nüfusun içmesuyu 

ihtiyacının karşılanması daha da önemli bir konu halini almıştır. Yıllardır 

içmesuyunun arıtılmasında konvansiyonel arıtma sistemleri başarılı şekilde 

uygulanmıştır. Fakat konvansiyonel sistemlerin işletilmesinde kullanılan kimyasal 

maddeler, tesis için ihtiyaç duyulan alanın fazla oluşu, eleman ihtiyacı ve enerji önemli 

bir maliyet oluşturmaktadır. Ayrıca konvansiyonel sistemlerden çıkan kimyasal 

içerikli atıksuyun bertarafı ve çok sayıda bakım ve onarım gerektiren mekanik 

ekipman bulunması, işletme maliyetlerini artırmaktadır. Bütün bunların yanında, suda 

bulunan bazı kireticilerin konvansiyonel sistemler ile istenilen ölçüde arıtılamadığı ve 

bu kirleticilerin insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin bulunduğu tespit 

edilmektedir. Son yıllara kadar konvansiyonel sistemler ile suların arıtılıp tüketicilere 

ulaştırılması önemli iken, günümüzde daha iyi kalitede ve insan sağlığına olumsuz 

etkileri olabilecek kirleticileri içermeyen suların üretilmesi çok daha önemli hale 

gelmiştir. Bu durumda içmesuyu üretiminde, konvansiyonel sistemlerin yanında ileri 

arıtmaya ihtiyaç duyulduğu da aşikardır. 

İleri arıtma yöntemlerinden biri olan membran prosesler, dünyada oldukça 

önemli bir yer edinmiş olup ülkemizde de kullanımı tercih edilmeye başlanan önemli 

bir teknolojidir. Membran proseslerin kullanıldığı tesislerin az alana ihtiyaç duyması, 

iyi kalitede çıkış suyu elde edilmesi, az inşaat gerektirmasi, otomasyon ile 

işletilebilirliği, az kimyasal sarfiyatına ihtiyaç duyması ile önemli üstünlükler 
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sağlamaktadır. Fakat bu üstünlüklerin yanında membranların kirlenmesi ve tıkanması, 

yüksek ilk yatırım ve işletme maliyeti, nispeten ülkemiz için yeni bir teknoloji 

olmasından dolayı kalifiye eleman ihtiyacı gibi dezavantajları da bulunmaktadır. 

Membran teknolojisi kendine uygulama alanı olarak yer buldukça daha verimli, daha 

az enerjiye ihtiyaç duyan ve artan talebin sonucu olarak daha az ilk yatırım maliyeti 

gerektirmesi gibi avantajlar sunmaktadır. Membran proseslerin kullanıldığı içmesuyu 

arıtma tesislerinde, konsantre akımın yönetimine ilişkin teknoloji ve yaklaşımlar 

geliştikçe çevreye daha az zarar veren ve üretilen içmesuyu olarak bakıldığında da 

daha iyi kalitede sular elde edilebilir. Membranların kullanıldığı içmesuyu arıtma 

tesislerinin işletilmesinde kullanılan enerji ihtiyacının azaltılması ile birlikte sera gazı 

salınımı azaltılabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile de fosil 

yakıtların enerji ihtiyacı için kullanımı sınırlandırılabilir. 
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2. İÇMESUYU KAYNAKLARI VE KİRLETİCİ PARAMETRELER 

2.1. İçme Suyu Kaynakları 

Su ticari bir ürün değildir, daha çok korunması, savunulması ve bakımı 

yapılması gereken bir mirastır. Dünyamızda su; havada, yüzeyde, denizlerde, 

okyanuslarda ve yer altında doğal olarak farklı şekillerde bulunmaktadır. Bu suların 

sadece %2,5’luk kısmı tatlı suyu oluşturmaktadır. Bu tatlı suların büyük bir kısmı 

buzullar ve buzul tabakaları içerisinde donmuş vaziyettedir. Diğer donmamış halde 

bulunan kısmı ise genellikle yer altı suyu olarak bulunurken, sadece küçük bir bölümü 

yer üstünde veya havada bulunmaktadır. Suyun Dünya’da döngü içerisindeki 

hareketini incelemek, çevre ile etkileşimini belirlemek, insanoğlunun kullanımı için 

varlığını tespit etmek büyük önem arz etmektedir. Dünya’daki su kaynaklarının 

küresel olarak dağılımı Şekil 1’de verilmektedir (Karali, 2013). 

 

Şekil 1. Dünya’daki su kaynaklarının küresel dağılımı 
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Kaynak suları, yer altı suları, denizler, akarsular, göller ve göletler içme 

suyu kaynakları arasında yer almaktadır. Denizlerin içme suyu kaynakları arasında yer 

almasının sebebi, günümüz teknolojileri (ters osmoz) ile artık arıtılabilirliğinin 

mümkün olmasıdır (Karali, 2013).  

Suları, kaynağından temin edebilme şekillerine göre yüzeysel ve yeraltı suları 

olarak iki grupta inceleyebiliriz. 

Yüzeysel sular 

Yüzeysel sular; denizler, akarsu, göl ve baraj rezervuarlarında biriken sular, 

olarak tanımlanmaktadır. Bu sular yağışlarla beslenir; okyanuslara boşalma, 

buharlaşma ve yer altına sızmayla da doğal olarak kayba uğrar. Bununla birlikte su 

miktarını iklim koşulları, topografya, doğal ve yapay su kaynaklarının depolama 

kapasitesi, zemin geçirgenliği gibi birçok faktör de etkilemektedir. 

Dünya nüfusunun hızla artmasına rağmen su kaynaklarının sabit olması, bu 

kaynakların kirletilmemesi ve çok iyi kullanılmasını gerektirmektedir. Üç tarafı 

denizlerle çevrili olan ve çok sayıda yeraltı ve yerüstü kaynağı bulunan ülkemizde 

sular, evsel ve endüstriyel kirleticiler ile kirletilmektedir. Bu atıkların arıtılmadan su 

kaynaklarına verilmesi, katı atıkların vahşi depolama ile alıcı ortama bırakılması ve 

bilinçsizce yapılan gübreleme ve zirai ilaçlamadan dolayı yerüstü suları 

kirlenmektedir.  

Yüzeysel suların kalitesi ve dağılımı diğer su kaynaklarına kıyasla insan 

aktivitelerinden daha fazla etkilenir. Durgun olmayan yerüstü su kaynaklarında kalite; 

renk ve bulanıklık açısından düşüktür. Bunun yanında, yerüstü su kaynakları, evsel ve 

endüstriyel atıksu ile kirlenmeye açık olduğu için organik madde içeriği, tat ve koku 

veren maddeler, fenoller, metaller ve diğer birçok kirletici yüksek konsantrasyonlarda 

gözlenebilir. 
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Yeraltı Suları 

Yer altı suyu, yerkabuğundaki geçirimli jeolojik ortamın doygun bölgesinde 

bulunan ve kıyıları, kaynakları, akarsu, göl ve deniz gibi su kütlelerini besleyen sudur 

(Naharcı, 2007). Yeraltı su kaynakları, kalite açısından zaman ve mevsime göre büyük 

degişiklikler göstermez. Renk ve bulanıklık açısından genellikle iyi özellikler sergiler, 

çözünmüş madde açısından çok yüksek konsantrasyon değerlerine ulaşabilirler. 

Ayrıca yeraltı suları, ortamdaki oksijen miktarı düşük olduğundan çözünmüş oksijen 

açısından fakirdir. Bu yüzden demir, mangan gibi hava ile okside olan maddeler 

genellikle yüksek konsantrasyonlarda bulunur. 

Günümüze kadar içme suyu sağlamak amacı ile özellikle yer altı sularından 

yararlanılmıştır. Yüzeysel sulara oranla daha temiz olan yer altı su kaynaklarının sınırlı 

ve büyük bir kısmının kullanılmış olması, gittikçe yüzeysel su kaynaklarından 

yararlanılmasını zorunlu kılmaktadır. Yüzeysel su kaynaklarının her geçen gün artan 

bir hızla evsel, tarımsal ve özellikle endüstri atıkları ile kirletildiği, bunun sonucunda 

da halk sağlığının tehdit edildiği, ekolojik dengenin bozulduğu ve suların ekonomik 

değerinin yitirildiği bilinen bir gerçektir. Bu da yüzeysel su kaynaklarının 

kullanılabilirliği için gerekli arıtma maliyetini artırmaktadır (Çapar, 2011). 

2.2. İçme Suyu Özellikleri 

İyi bir içmesuyu; 

 Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi serinletici olmalıdır.  

 İçimi hoş, tercihen 15 C°'den aşağı sıcaklıkta olmalıdır.  

 Yeterli derecede yumuşak olmalıdır. 

 Korozotif veya borularda taş yapmamalıdır. Toksik ve zararlı maddeler 

ihtiva etmemelidir. 

 Patojen mikroorganizmalar ihtiva etmemelidir. (Dobooğlu, 2014). 

İçme ya da kullanma suyu yıkama, pişirme ve içmek için güvenli bir şekilde 

kullanılabilen su olarak tanımlanabilir. İçme suyu sağlamak toplulukların en önemli 

görevlerinden biridir. Fakat dünyada her 9 kişiden 1’inin temiz suya erişimi 

bulunmamaktadır. 
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Temiz ve güvenilir içmesuyuna erişim, gün geçtikçe daha zorlaşmakta ve içme 

sularının kalitesi evsel ve endüstriyel deşarjlar, bulunduğu coğrafyanın iklimsel ve 

jeolojik özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Bununla birlikte gelişen kimya 

endüstrisi ve kullanılan tarım ilaçları sebebiyle sularda karşılaşılan kirleticiler de 

farklılık göstermektedir (Arı, 2009).  

İçmesuyu standartları, halka sürekli olarak belli bir kalitede su temini amacına 

yönelik olarak çıkarılmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde ve 

uluslararası standartlarda her parametre için iki farklı değer bulunduğu göze 

çarpmaktadır. Bu iki listeden standardı daha gevşek olanı; uygulama zorunluluğunu, 

diğer liste ise önerilenleri göstermektedir. Daha yüksek standardı gösteren listeye 

uygun olarak su temin edildiğinde, hem kirletici seviyelerinin halk sağlığını 

etkilemeyecek düzeyde olduğu; hem de estetik (tat, koku, renk vd.) ve kozmetik (cilt 

ve dişler üzerine etki) kriterlerin göz önüne alındığı anlaşılmaktadır. Maksimum 

kirletici konsantrasyonu ise sağlık için gerekli asgari koşulları ifade etmektedir. 

İçme sularının özellikleri standartlarla belirlenmiştir. Bu standartlar ülkeden 

ülkeye farklılık göstermektedir. Ülkemizde içme suyu standartları Türk Standartları 

Enstitüsü tarafından çıkarılmaktadır. İlk olarak Nisan 1965'de çıkarılan Türk İçme 

Suyu Standartları (TS 266), 1997 yılında revize edilerek daha kapsamlı hale 

getirilmiştir. Tablo 1'de Türk İçme Suyu Standartları (TS 266), ABD Çevre Koruma 

Ajansı (EPA) tarafından çıkarılmış standartlar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

standartları karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1. Ülkemizde uygulanan içmesuyu standartları (TS 266) ile EPA ve WHO 

içmesuyu standartları 

Kirletici Birim TS 266 WHO EPA 

GL MAC   GL MAC 

Sıcaklık °C 12 25       

pH   6,5-8,5 6,5-9,2   6,5-8,5 

Renk Pt-Co 1 20 - 15 

Bulanıklık NTU 5 25 -     

İletkenlik µs/cm 400 2000 2500     
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Klorürler mg/L 25 600 250 250 

Serbest Klor mg/L 0,1 0,5       

Sülfatlar mg/L 25 250 250 250 

Kalsiyum mg/L 100 200       

Magnezyum mg/L 30 50       

Sertlik mg/L   50       

Sodyum mg/L 20 175 200     

Potasyum mg/L 10 12       

Alüminyum mg/L 0,05 0,2 0,2 0,05 

Toplam Çözünmüş 

Madde 

mg/L   1500       

Nitratlat mg/L 25 50 50 10 

Nitritler mg/L   0,1 0,5 10 

Amonyum mg/L 0,05 0,5 0,5     

Kjeldahl Azotu mg/L   1       

Bor µg/L 1000 2000 1000     

Demir µg/L 50 200 200 300 

Mangan µg/L 20 50 50 50 

Bakır µg/L 100 3000 2000 1300 

Çinko µg/L 100 5000   5000 

Fosfor µg/L 400 5000       

Florür µg/L   1500 1500 4000 

Baryum µg/L 100 300   2000 

Gümüş µg/L - 10       

Arsenik µg/L - 50 10 - 10 

Kadminyum µg/L - 5 5 5 

Siyanürler µg/L - 50 50 200 

Krom µg/L - 50 50 100 

Cıva µg/L - 1 1   2 

Nikel µg/L - 50 20     

Kurşun µg/L - 50 10   15 

Antimon µg/L - 10 5 6 

Selenyum µg/L - 10 10 50 

GL (Guide Level): Tavsiye edilen değer 

MAC (Maximum Admissible Concentration): Müsaade edilebilecek maksimum değer 

 

Suların standartlarla belirtilen özellikleri fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 

parametreler olarak sınıflandırılabilir. 
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 Fiziksel Parametreler: Sıcaklık, renk, bulanıklık, tat ve koku. 

 Kimyasal Parametreler: Sertlik, çözünmüş O2 ve CO2, amonyak, nitrit 

ve nitratlar, organik maddeler, anyonlar (Cl-, SO4
–2, F- ve I-), katyonlar 

(Fe, Mn, Zn ve Mg) ve ağır metaller (Cu, Pb, Cr, As, Se, CN, Cd ve 

Ag) 

 Mikrobiyolojik Parametreler: Algler, bakteri ve virüsler 

2.2.1. Fiziksel Parametreler 

Bu özellikler suyun görünür ya da duyulur (hissedilir) özelliklerini açıklamak 

amacıyla kullanılır. Bunlar; renk, bulanıklık, koku, tat, sıcaklık gibi duyu 

organlarımızı etkileyen özelliklerdir (Dobooğlu, 2014). 

2.2.1.1. Bulanıklık  

Suda bulunan ve suya bulanık bir görünüm veren askıda katı maddelerden (ince 

kum, kil, demir, mangan, mikroorganizmalar) kaynaklanır. Bu bulanık görünüm, 

sudaki parçacıkların ışığı emmesi ve dağıtmasından kaynaklanır. Su içerisinde en fazla 

bulanıklığı kolloidal tanecikler meydana getirir ve bu tanecikler negatif yüke sahiptir. 

Aynı elektrik yüküne sahip tanecikler birbirlerini ittiği için bir araya gelip 

çökelemezler. Çökelebilir formda olan parçacıklar su bekletilerek sudan 

uzaklaştırılabilirken çökelmeyen formda olan negatif yüklü parçacıkların sebep 

olduğu bulanıklığın giderilmesi için ise suya pozitif yüklü koagülantlar eklenir ve 

çökelmesi sağlanır. Suyun bulanıklığı; içerdiği askıda katı madde miktarı, cinsleri, 

şekilleri ve absorbe kabiliyetine göre değişir (Özyonar, 2012).   

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmeliğine ve TS 266 içmesuyu standardına göre içilebilir bir suyun bulanıklık 

değerinin 5 NTU’yu geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca EPA ve Avrupa Birliğine göre 

bu değer 1 NTU olarak değerlendirilmektedir. İçmesuları açısından su temini ve 

arıtımında bulanıklık önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. İçmesuyu 

arıtma tesislerinde filtrasyon ünitelerinin verimli çalışması açısından bulanıklık 

oldukça önemli bir parametredir. Bulanıklığı yüksek olan suyun filtreleme ünitelerine 

verilmesi ile filtrasyon işlemi güçleşmekte ve maliyetin artmasına sebep olmaktadır. 
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Bulanıklık genellikle laboratuvarda nefelometre kullanılarak ölçülür. Bu 

cihazla, numuneden geçen ışın yoğunluğu ölçülür. Bulanıklık ayrıca sahada portatif 

olarak ve akıma sabitlenerek ölçülebilir. En yaygın olarak kullanılan bulanıklık birimi 

NTU (Nephelometric Turbidity Unit) dir. 

2.2.1.2. Koku ve Tat 

Özellikle organik maddelerin varlığı sebebiyle ortaya çıkan ve kullanıcılar 

tarafından hissedilen parametrelerdir. Koku ve tat, sularda genellikle birlikte bulunur. 

Hem yeraltı suları hem de yüzeysel sularda görülebilmektedir. Yeraltı sularında en 

fazla kokuya anoksik koşullardan dolayı hidrojen sülfür (H2S) sebep olmaktadır. H2S 

düşük konsantrasyonlarda küflü yüksek konsantrasyonlarda ise çürük yumurta 

kokusuna neden olmaktadır. Aynı zamanda yeraltı sularının oksijence fakir oluşundan 

dolayı yüzey sularına göre daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan Fe ve Mn, koku 

ve tat problemlerine neden olabilir. Yüzey sularının su kaynağı olarak kullanılması 

halinde koku ve tat problemi, yeraltı sularına göre daha sık ve daha büyük bir problem 

olarak ortaya çıkmaktadır (Çakmakçı, 2016). Yüzeysel sularda tat ve koku 

problemlerine genel olarak algler, aktinomisetler ve diğer mikroorganizmaların 

biyolojik olarak bozunması sebep olur (De Zuane, 1997). 

Sudaki bazı maddelerin koku eşiklerine bakıldığında geosmin ya da 

metilosoborneol gibi maddeler için 1 μg/L kadar düşük iken kloroform için 20 mg/L 

kadar yüksek olabilmektedir (De Zuane, 1997). 

Tat ve koku, temelde su kaynağı, arıtma tesisi ve dağıtım şebekesinde 

oluşabilir. Su kaynağında özellikle rezervuarlarda biriktirilen yüzeysel su 

kaynaklarında, aktinomisetler ve algler gibi bazı biyolojik etkenlerden dolayı sıklıkla 

tat ve koku problemleri yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra, tat ve kokuya protozoa, 

mantar ve diğer sucul mikrobiyotanın da sebep olduğu bilinmektedir (Öztürk, 2017). 

İçme sularındaki birçok tat ve koku organik bileşikler dolayısıyla oluşmaktadır. Bu 

organiklerin kaynağı çok sayıda ve çeşitlilik göstermekte olup, çoğunluğu endüstriyel 

atıksu deşarjlarından kaynaklanmaktadır. 

Hamsu kaynaklarındaki kirleticiler, su arıtma tesislerinde uygulanan 

koagülasyon, adsorpsiyon veya oksidasyon prosesleriyle yapısal olarak modifiye 
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edilmekte veya giderilmektedir. Bu bağlamda tat ve kokuyu etkileyen en önemli arıtma 

kademesi; klorlama ve ozonlama gibi oksidatif proseslerdir. Bu prosesler sonucunda, 

aynı zamanda en yaygın tat ve koku bileşiklerinden olan dezenfeksiyon yan ürünleri 

de oluşmaktadır. 

Çok sayıda araştırmada; klor, brom ve iyot için tat ve koku eşik değeri 

bulunmuştur. Bu bağlamda, bakiye klor için koku eşik değerlerinin önemli ölçüde 

pH’a göre değiştiği belirlenmiştir. pH=5,0’da bakiye klor eşik değeri 0,075 mg/L iken 

pH=7,0’de eşik değerinin 0,156 mg/L ve pH=9,0’da ise 0,450 mg/L olduğu tespit 

edilmiştir. Dünya genelinde içme suyu şebekelerindeki minimum güvenli bakiye klor 

aralığının 0,2 – 0,5 ppm düzeyinde tutulması önerilmektedir. Halk sağlığı bakımından 

tehlike arz etmeyen azami bakiye klor seviyeleri ise 4-5 ppm civarındadır (Öztürk, 

2017). 

Arıtılmış içme sularında tespit edilen ilk dezenfeksiyon yan ürünlerinden biri, 

klor ve fenolün reaksiyonundan oluşan klorofenollerdir. Arıtılmış bir su, arıtma 

tesisini, kabul edilebilir tat ve koku konsantrasyonlarıyla terk edebilir. Söz konusu su 

eser konsantrasyonda (<1 mg/L) fenol içermekte ise su dağıtım sisteminde (şebekede) 

klorofenollü bileşikler oluşabilir. (Öztürk, 2017). Bu durum uygun ortamda, arıtma 

tesisinde algılanamayan fakat şebeke sonundaki su tüketicisinin algılayacağı tat 

oluşumuyla sonuçlanabilir. Klordioksit (ClO2) geçmişte koku kontrolü, 

dezenfeksiyon, çözünebilir metallerin oksidasyonu ve THM oluşumunun azaltımı gibi 

sorunların çözümü için kullanılmıştır. Fakat son yıllarda su dağıtım şebekelerindeki 

kokular bu oksidanın varlığıyla ilişkilendirilmiştir (Öztürk, 2017). 

İçmesularında tat ve koku ileri oksidasyon prosesleri, aktif karbon 

adsorpsiyonu, biyolojik arıtma sistemleri ve nanopartiküller ile oksidasyon yöntemleri 

kullanılarak giderilebilmektedir. 

2.2.1.3. Sıcaklık 

Yüzeysel suların sıcaklığı, mevsimlere göre değişkenlik gösterir. İçilebilir bir 

suyun sıcaklığı +14 ºC olmalıdır. Yer altı sularında ise derine inildikçe su sıcaklığı 

artar. Ancak yer altı suyu sıcaklığı mevsimlere bağlı olarak değişiklik göstermemesi 

beklenir. Su sıcaklığı değişim gösterirse yüzeysel suların karıştığı sonucuna varılabilir. 
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Deniz kenarındaki yer altı suyu zemine sızmış olan tuzlu suyun üstünde kalır. Çünkü 

yer altı suyu yoğunluğu, deniz suyu yoğunluğundan azdır (Dobooğlu, 2014). 

Sıcaklık suyun yoğunluğu, viskozitesi, çözünürlük, yüzey gerilimi ve biyolojik 

aktiviteyi etkileyebilme kapasitesinden dolayı içmesuyu arıtımında oldukça önemli bir 

parametredir. Sıcaklığın yüksek ya da düşük olması doğrudan insan sağlığına etki 

etmemekle birlikte soğuk sular içiminin kolay olması dolayısıyla daha çok tercih 

edilmektedir. 

2.2.1.4. Renk 

Renk kullanıcılar tarafından içme suyunda farkedildiği zaman psikolojik olarak 

kabul edilemeyen bir parametredir. Kaynakta yüksek renk demir, mangan, humus, 

plankton gibi maddelerden kaynaklanabilir. Eğer bu gibi maddeler kaynakta yoksa o 

zaman bu durum endüstriyel kirlilik olabileceği anlamına gelebilir. Yüzeysel sular, 

boyarmadde içeren atıksularla kirlenme sonucunda renkli hale gelebilirler. Tekstil 

endüstrisinde boyama işlemleri ve kağıt endüstrisinde kağıt hamuru üretimi esnasında 

meydana gelen atıklar bu tip kirleticilerdir (Url 16). 

Sulardaki doğal renk çoğunlukla negatif yüklü kolloidal partiküllerden ileri 

gelmektedir. Bu nedenle, bunların uzaklaştırılması çoğunlukla üç değerlikli 

(alüminyum veya demir gibi) pozitif yüklü metalik iyonlar ile yapılır. Askıdaki 

maddelerden dolayı da yüzeysel sular oldukça renkli olabilirler. Kırmızı killi 

topraklardan geçen nehirler, akış sırasında, yağmur sularının katılması ve taşmalar 

sonucu renkli hale gelirler. Askıda katı madde nedeni ile meydana gelen renge, gerçek 

olmayan veya zahiri renk denir. Buna karşılık bitkisel veya organik çözünmüş 

maddeler nedeni ile ve kolloidal haldeki maddelerden ileri gelen renk, gerçek renk 

olarak isimlendirilir (Url 16). Renk yoğunluğu genellikle pH’ın artması ile artar. 

Yüksek renk içeren sular kabul edilebilir seviyeye getirmek için arıtma 

gerekebilir. Kullanılan prosesler ise filtrasyon ya da kimyasal oksidasyondur. (De 

Zuane, 1997) 
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2.2.2. Kimyasal Parametreler  

2.2.2.1. pH 

Sulardaki pH yoğunluğu 1’den 14’e kadar rakamlarla ölçülür. pH 7’de hidrojen 

ve hidroksil iyon düzeyi eşittir. pH 7’de su nötrdür. Hidrojen iyonları artarsa suyun pH 

değeri düşer ve su asidik olur. Tam tersi, hidroksit iyonları arttığında pH değeri 

yükselir ve su alkali hale gelir (Dobooğlu, 2014). Asidik sular korozif özellikler 

gösterirken alkali sular kaygan hisse ve tortulara neden olmaktadır. 

Normal olarak ham suda 7’den daha yüksek değerler karbonat ve bikarbonatlar 

yüzünden beklenir. Fakat asit yağmurları pH değerini 7 altına düşürebilir. Korozyonu 

engellemek için dağıtım sistemine suyu vermeden önce pH değeri uygun aralıklara 

getirilmelidir (De Zuane, 1997). 

İçmesuyu arıtma tesisi proseslerinin verimli bir şekilde işletilmesinde pH, 

oldukça önemlidir. Dezenfektan olarak klor etkinliği, düşük pH değerlerinde daha iyi 

sonuç vermektedir. Yüksek pH değerlerinde ise dezenfeksiyon yan ürünü oluşumu 

artmaktadır (De Zuane, 1997). 

2.2.2.2. Sertlik 

Sertlik suyun kimyasal ya da fiziksel özelliği olarak düşünülebilir. Kalsiyum 

karbonat olarak kabul edilen Ca ve Mg iyonlarının toplam konsantrasyonu olarak ifade 

edilebilir (De Zuane, 1997). 

Sertlik, geçici sertlik (karbonat sertliği) ve kalıcı sertlik (karbonat olmayan 

sertlik) olarak iki şekilde olabilir. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının suda çözünmüş 

olan bikarbonatlarının (HCO3
- ) neden olduğu geçici sertlik, su ısındığında HCO3

- 

iyonlarının çökmesiyle giderilir. Kalsiyum ve magnezyumun diğer asit iyonlarla (SO4, 

NO3
-, Cl-) oluşturuduğu sertlik kalıcı sertliktir. Sular sertliğine göre aşağıdaki gibi 

sınıflandırılabilir: 

Yumuşak sular 0 – 75 mg/L CaCO3 

Orta sert sular 75 – 150 mg/L CaCO3 

Sert sular 150 – 300 mg/L CaCO3 
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Çok sert sular 300 mg/L ve üstü CaCO3 

Sert sular ısıtma tekniği bakımından uygun değildir. Sıcak su tesisatı, buhar 

kazanları borularında kireçtaşı oluşmasıyla kesitlerin daralmasına neden olur. Sert 

suların kullanıldığı dokuma sanayiinde boyaların dokular içerisine tam olarak nüfuz 

etmesi zorlaşır. Sert sular yiyecek ve içeceklerin tadını bozar, bitki sulaması 

bakımından da uygun değildir. Suyun sertliğinin çok düşük olması da istenmez. İçme 

suyu için uygun sertlik 75 – 100 mg CaCO3/L dir. 

Yumuşak bir suya sahip olmak tasarruf sağlar. Endüstriyel kullanımlarda ısıtıcı 

ve proses teçhizatı, eşanjör, kazan ve borularda kireçlenmeyi önleyerek daha iyi bir ısı 

transferi, daha az yakıt veya soğutma suyu kullanımı sağlar. Evsel kullanımlarda ve 

temizlik sektöründe daha az sabun ve temizlik malzemesi kullanılır ve su tesisatı daha 

uzun ömürlü olur (Ünal, 2015). Kireç-soda yöntemi ve iyon değiştirici reçineler ile 

giderimi mümkündür. 

Karbonat sertliği, kireç ilavesi ile CaCO3 veya Mg (OH)2’in çöktürülmesi 

suretiyle giderilebilir. 

CO2 + Ca (OH)2 → CaCO3↓ + H2O 

Ca (HCO3)2 + Ca (OH)2 → 2CaCO3↓ + H2O 

Mg (HCO3)2 + Ca (OH)2 → CaCO3↓ + MgCO3 + 2H2O 

MgCO3 + Ca (OH)2 → CaCO3↓ + Mg (OH)2↓ 

 

Kalsiyumdan ileri gelen karbonat olmayan sertlik, soda ilavesi neticesi ortaya 

çıkan CaCO3’ün çöktürülmesi suretiyle giderilebilir. 

CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3↓ + Na2SO4 

Magnezyumdan ileri gelen kalıcı sertlik, kireç ilavesi ile meydana gelen 

Mg(OH)2‟in çöktürülmesi ve soda ilavesi ile ortaya çıkan kalıcı kalsiyum sertliğinin 

giderilmesi suretiyle aşağıda gösterildiği gibi uzaklaştırılabilir. 

 

MgSO4 + Ca (OH)2 → Mg (OH)2↓ + CaSO4 
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CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3↓ + Na2SO4 

 

Geçici ve kalıcı sertlik, aşağıda gösterildiği gibi suya sadece NaOH (kostik 

soda) ilave edilerek de giderilebilir. NaOH kullanımı sonucunda ortaya çıkan çamur 

miktarı kireç kullanımına göre daha azdır. Ayrıca 1-22 °C su sıcaklıkları için, 

sıcaklığın NaOH reaksiyonları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Kireç kullanımında 

ise 6 °C’den düşük sıcaklıklarda reaksiyon hızları azalmaktadır. Bu avantajlara karşılık 

NaOH kirece göre maliyeti daha yüksektir. 

 

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 

Ca (HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O 

Mg (HCO3)2 + 4NaOH → Mg (OH)2↓ + 2Na2CO3 + 2H2O 

MgSO4 + 2NaOH → Mg (OH)4↓ + Na2SO4 

 

2.2.2.3. Demir ve Mangan 

Demir ve mangan problemi daha ziyade yeraltı su kaynakları ile ilgili bir 

problem olmakla beraber, belli aylar süresince bazı yüzey sularında da bu problemle 

karşılaşılmaktadır. Su kaynağında Fe ve Mn genel olarak birlikte bulunduğu ve 

giderme usülleri birbirine benzediği için su kimyasında genellikle beraber ele 

alınmaktadır. 

İçerisinde yüksek miktarda Fe ve/veya Mn bulunan yeraltı sularında ve 

tabakalaşmış göllerin/rezevuarların alt kısımlarında oluşan anaerobik ortam 

dolayısıyla CO2 konsantrasyonu yüksektir. Bu tür su kaynaklarında indirgenmiş ve 

suda çözünürlüğü yüksek olan Fe2+ ve Mn2+ formunda bulunurlar. Suda çözünmüş 

oksijen varlığında, çözünür formda olan Fe+2 ve Mn+2, kararlı hal olan Fe3+ ve Mn4+ 

dönüşür ve Fe (OH)3 ve MnO2 çökeltileri meydana gelir: 

 

4Fe2+ + O2 + 10H2O → 4Fe (OH)3 + 8H+ 

2Mn2+ + O2 + 2H2O → 2MnO2 + 4H+ 
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Oksijen ihtiva eden yüzey sularında Fe konsantrasyonu 0.05 ile 0.2 mg/L 

arasında değişir. Yeraltı sularında ise Fe konsantrasyonu 1-10 mg/L’ye kadar 

yükselebilir. Tipik Mn konsantrasyonları 0.1 ile 1 mg/L arasındadır, nadiren 2 

mg/L’den fazlada görülebilir (Akgiray, 2003).  

Su kaynaklarında görülen tipik konsantrasyonlarında bu iki metal sağlığa 

zararlı değildir. Fakat suda estetik nedenlerden dolayı yüksek konsantrasyon istenmez. 

Demirin 0.04- 0.1 mg/L konsantrasyonlarında, Mn ise 4 mg/L’den fazla olduğu zaman 

suya istenmeyen tat vermektedir (Akgiray, 2003). Özellikle dağıtım sisteminde demir 

bağlayan bakterilerin varlığında tat ve koku problemlerine neden olmaktadır. 

  Ülkemizde TS 266 içmesuyu standartlarına göre Fe için 0,2 mg/L ve Mn için 

ise 0,05 mg/L eşik değer olarak kabul edilmektedir. Fe ve Mn konsantrasyonu yüksek 

sular iyon değiştirme, kireç ile yumuşatma, havalandırma ve filtrasyon uygulanarak 

arıtılabilir. Bunlardan en yaygın kullanılanı ise havalandırma ve filtrelemedir. 

2.2.2.4. Nitrat-Nitrit 

Azot canlı hücrelerin başlıca bileşenlerinden biridir. Su ortamına azot hem 

insani faaliyetler hemde doğal olarak girmektedir. İnsani kökenli azot kaynaklarına 

bakıldığı zaman; azot ve fosfor açısından zengin gübrelerin tarımsal faaliyetlerde 

kullanılması, kanalizasyonu olmayan bölgelerden kaynaklanan atıksular, atıksu arıtma 

tesisleri, katı atık deponi sahalarının sızıntı suyu ve endüstriyel kaynaklı atıkların su 

kaynaklarına taşınmasıdır. Bununla birlikte fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere 

azotlu bileşikler (NOx) salınır ve bu azot yağış ve diğer süreçler ile su kütlelerine 

taşınır.  

Azot doğada döngü içerisinde çeşitli formlarda bulunabilir (Şekil 2). En fazla 

gaz formunda bulunan azot (N2) atmosferin %78’ini oluşturmaktadır. Atmosferdeki 

azot canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz ve toprakta azot tuzları haline getirilir. 

Bu dönüşüm ise yağmur, yıldırım gibi hava olayları sayesinde gerçekleşir. 
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Şekil 2. Azot Döngüsü 

 

 

Atmosferde bulunan N2 biyolojik yollarla da toprağa bağlanmaktadır ve bu 

olaya azot fiksasyonu denir. Azotun bu dönüşümü daha çok baklagillerin köklerinde 

yaşayan rhizobium bakterileri ile gerçekleşmektedir. Bunların yanısıra mavi yeşil 

algler ve bazı aktinomiset mantarlarda N2’nin organik azota dönüşümünde rol 

oynamaktadır. Azot gazının toprağa bağlanmasında daha çok azot fiksasyonu rol 

oynarken bunun yanında hava olaylarının toprağa azotu bağlaması oransal olarak 

oldukça düşüktür. Toprağa bağlanan organik azot başlıca proteinler ve bunların 

biyokimyasal dönüşüm ürünlerini içerir. Organik bileşiklerden amonyum iyonlarının 

türemesi olayı amonifikasyon olarak tanımlanır (Haktanır, 2017). Proteinlerin ayrışma 

ürünü her zaman amonyaktır (Url 17).  

Organik azot+ bakteri    NH3 

Suda bulunan serbest NH3 kararsızdır ve hızla çözünür. Suda NH4
+ ve hidroksil 

iyonu verecek olan amonyum hidroksite (NH4OH) dönüşür. Amonyumun herhangi bir 

zamandaki miktarı; hayvansal boşaltım hızı, bitkilerin bünyeye alımı ve bakteriyel 

oksidasyonu arasındaki dengeye bağlıdır (Url 17). Suda NH4
+ varlığı, yeni bir 
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kirlenme ve muhtemel kanalizasyon kaynaklı bulaşma olduğunun göstergesi olarak 

kabul edilir. 

Amonyum, ortamda oksijen varlığında nitrosomonas ve nitrobakter bakteri 

faaliyetleri ile NO2 ve NO3 dönüşür. Bu dönüşüme ise nitrifikasyon denir. 

Nitrifikasyonun gerçekleşmesi için ortamın aerobik olması gerekir ve bu dönüşüm 

çözünmüş oksijen konsantrasyonu 0,3-1 mg/L altına düşene kadar devam eder. pH’ın 

5’ten düşük olduğu durumlarda nitrifikasyon işlemi yavaş gerçekleşmektedir (Url 17). 

Nitrifikasyonun gerçekleştiği optimum sıcaklık 24-29 oC arasındadır (Haktanır, 2017). 

2NH3+3O2+ nitrosomonos       2NO2+2H+2H2O 

2NO2+O2+nitrobakter 2NO3 

Yağış rejimi fazla olan bölgelerde, toprakta bulunan NO3 yıkanarak taban 

suyuna karışır. Nadasa bırakılan alanlarda yağışlı mevsimlerde NO3, drenaj suları ile 

topraktan ayrılır. Toprağa uygulanan azotlu gübre miktarı ve veriliş zamanı doğru 

ayarlanmaz ise bu toprakların yıkanması sonucu sularda NO3 kirliliği artış gösterebilir. 

Anaerobik koşullarda nitrifikasyonun tersi olan denitrifikasyon olayı 

gerçekleşir ve bu olay NO2 ve NO3’ın nihai olarak N2 dönüşümünü sağlar. 

Denitrifikasyon ile alıcı ortamda istenmeyen alg ve diğer bitki gelişimine yol açabilen 

azot bileşiklerinin uzaklaştırılması sağlanmış olur. Fakat akarsularda nispeten 

çözünmüş oksijen konsantrasyonu yüksek olduğu için denitrifikasyon işlemi çok etkin 

gerçekleşmeyip akarsularda NO3’ın diğer su ortamlarından daha fazla bulunmasına 

neden olmaktadır. Denitrifikasyon hızı artan sıcaklık ile artmakta, asidik şartlarda ise 

azalmaktadır. Denitrifikasyon bakterilerinin aktif oldukları pH aralığı 5,8-9,2’dir (Url 

17). Göllerdeki denitrifikasyon hızı, mevsim ve derinliğe göre değişim göstermektedir.  

NO3 NO2 NO N2O N2 

Su kütlelerinin içermiş olduğu azotlu bileşiklerin ölçümü, birçok bakımdan 

önem taşır. İçmesuyunda bulunan NH3, muhtemel taze fekal kirlenmeye işarettir. NO3 

bulunması ise eskimiş bir kirlenmenin var olduğunun göstergesidir. Büyük nehirlerin 

ılık ve yavaş akan kısımlarında, NO3 indirgenmesi sonucu NO2 konsantrasyonu 

yükselmektedir.  
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Ülkemizde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre NO3 

için 50 mg/L, NO2 ve NH4
+ için ise 0,5 mg/L eşik değer olarak kabul edilmektedir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise NO3 için 50 mg/L üst limit olarak kabul ederken, 

Avrupa Çevre Ajansı (EPA) NO3 parametresi için 10 mg/L limit değer kabul 

etmektedir. Sularda NO3, RO membranlar ile %90 giderilirken RO öncesi iyon 

değiştirme ile %99 giderim sağlanmıştır. 

2.2.2.5. Sülfat 

Sülfat, sayısız mineralde doğal olarak bulunur ve kimya endüstrisinde 

kullanılır. Atmosferik çökelme yoluyla ve endüstriyel deşarj ile suya deşarj edilir. 

Fakat en yüksek konsantrasyon yeraltı suları ve doğal kaynaklarda bulunur. İçme 

sularında sülfatın varlığı, dağıtım sisteminde korozif etkisinden dolayı istenmeyen tat 

oluşumuna sebep olabilir (World Health Organization, 2004).  

Sodyum sülfat ve magnezyum sülfat, insanlarda müshil etkisi göstermektedir 

(Ünal, 2015). Bununla birlikte dağıtım sisteminde korozyona sebep olduğu için 

içmesuyunda sülfat konsantrasyonu sınırlandırılmıştır. Ülkemizde TS 266 içmesuyu 

standartlarında sülfat konsantrasyonu 250 mg/L ile sınırlandırılmıştır. WHO ve EPA 

da içme sularında sülfat konsantrasyonuna 250 mg/L üst limit olarak belirenmiştir. 

2.2.2.6. Fosfat 

Fosfatlar, su ortamına yerkabuğundan ve yaygın olarak bulunduğu gübre ve 

deterjanlardan girer. Kullanımı yaygınlaşan deterjanların %12-13 fosfor ve %50’den 

fazlası polifosfatlardır ve bu sebeple deterjan kullanımının artışı ile birlikte yüzeysel 

su kaynaklarındaki fosfor önemli hale gelmiştir (Kıvanç, 2011). Fosfat, hidrolojik 

döngü içerisine organik kalıntıların bozunması ile de girer. Birçok antiskalant 

formülasyonunda fosfatlar kullanılmaktadır (Ünal,2015). 

Doğal sularda fosfor, inorganik ve organik fosfatlar (PO4) halinde bulunur. 

Fosfor, canlı protoplazmanın yaklaşık %2’sini oluşturduğundan yetersizliğinde, 

özellikle fotosentezle üretim yapan ototrof canlıların, dolayısıyla heterotrof canlıların 

büyümesi sınırlanır. Fosfor, suda pek çok formda bulunur. Organik fosfor; canlı 

organizmalar ve onların partiküler artıklarından kaynaklanırken, çözünmüş fosfor; 
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inorganik ortofosfat (H2PO-4 veya HPO4
-2) ve çözünmüş organik madde ile birleşmiş 

fosforu kapsar (Url 18). 

Su ortamında besin elementlerinin bulunması ile birlikte alg patlaması denilen 

ötrifikasyon gerçekleşir. Bu besin elementleri gerek atıksuların gerekse kullanılan 

tarımsal gübrelerin su kaynaklarına ulaşması ile su yüzeyinde alg konsantrasyonu artar 

ve su yüzeyi bu mikroorganizmalar ile kaplanır. Aynı zamanda içmesuyu arıtma 

tesislerinde kum filtrelerinin tıkanmasına ve süzülme veriminin düşmesine neden olur. 

Su ortamında bakteri büyümesi için fosfor, büyümeyi sınırlayıcı nutrient olarak 

bilinmektedir. Bu sebeple, son yıllarda sucul ortamlarda fosfor oranı düşürülmesi 

konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır (Kıvanç, 2011). 

Fosforun su kaynaklarında bulunan miktarlarının düşük olması sebebiyle 

WHO ve EPA insan sağlığı için limit değer belirlememiştir. TS 266 içmesuyu 

standartlarına göre ise fosfor için 5 mg/L maksimum izin verilebilir limit olarak 

belirlenmiştir. 

2.2.3. Mikrobiyolojik Parametreler 

Sularda hastalık içeren patojenik mikroorganizmaların mevcudiyeti insan 

sağlığı için tehlike arz eder ve bu nedenle suda bulunmaları istenmez. Enterekoklar, 

koliformlar ve E. Coli bu mikroorganizmalardan bazılarıdır. 

Koliformlar, sıcak kanlı hayvanların bağırsaklarında yaşayan ve hayvanların 

fiziksel atıklarında, dışkılarında ve doğal olarak da toprakta bulunabilen, farklı türlerde 

bakteri tipleridir. Koliform grup bakteriler, Enterobacteriaceae familyası içinde yer 

alır. Bu grupta yer alan önemli mikroorganizmalar; Citrobacter freundii, Enterobacter 

aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae 'dir. 

Koliformlar çoğunlukla insan sağlığı açısından tehlike arz eden hastalıklar 

oluştururlarken, bazı türleri hafif enfeksiyonlara sebep olur (Url 21). 

Koliform bakteriler, genel karakteristik özelliklerine göre, toplam koliform 

veya fekal koliform olarak adlandırılır ve gruplandırılırlar. Bu grupta bulunan 

bakterilerden normal florası insanların ve sıcak kanlı hayvanların alt sindirim 

sistemleri olanlar "fekal koliform" olarak tanımlanmakta ve bunlar fekal 
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kontaminasyonun bir göstergesi olarak kabul edilmektedirler. Fekal koliform 

bakterileri de (E.coli gibi) içeren toplam koliform bakteriler, diğer koliformlar gibi 

toprakta yaşayabilirler. Toplam koliformlar, suyun dışkı yoluyla kirlendiğini 

göstermezler. Özellikle işlenmiş sularda koliform grubu bakterilerin varlığı veya 

yokluğu, su dezenfeksiyonunun doğru yapılıp yapılmadığını gösterir (Url 21). Fekal 

koliformların varlığı, genelde, kaynak sularının insan veya hayvan dışkısı ile 

kirlendiğini gösterir, ki bu sular aynı zamanda diğer bakterileri, virüsleri ve hastalık 

yapıcı farklı mikroorganizmaları da içerebilir. Kaynak sularında oluşan bu kirlilik 

dışarıdan fark edilemez; yani fekal koliformlar suyun tadında veya görünüşünde 

herhangi bir değişiklik meydana getirmezler. Sadece mikrobiyolojik analiz sonucunda 

tespit edilirler ve koliform bakteri tespit edilmesi durumunda, hemen kaynağının 

araştırılması gerekir. 

Kendi başlarına çok zararlı olmasalar da, sularda fekal koliform varlığı, suyun 

dışkı ile kontaminasyonunu işaret eder, ki bu da, suyun başta hastalık oluşturan 

bakteriler olmak üzere, pek çok zararlı ve tehlikeli bakteri, virüs, protozoa ve Giardia 

gibi parazitler ile kontamine olması anlamına gelir. Bu mikroorganizmalar ile 

kontamine olan içme suları ishal ve mide bulantısı ile seyreden mide-bağırsak 

hastalıklarına sebep olabilirler. Bu etkiler çok çeşitlidir ve özellikle çocuklarda, 

yaşlılarda ve immun sistemi zayıf kişlerde hayati tehlikeye sebep olabilir. 

Koliform grup içinde fekal koliform olarak tanımlanan bakterilerin büyük 

çoğunluğu E. coli ‘dir. Herhangi bir örnekte E. coli 'ye ve/veya fekal koliform 

bakterilere rastlanması oraya doğrudan ya da dolaylı olarak dışkı bulaştığının ve yine 

bağırsak kökenli Salmonella ve Shigella gibi patojenlerin de olabileceğinin bir 

göstergesidir. 

 Sağlık Bakanlığı’nın İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine 

göre çeşitli su türlerine ait mikrobiyolojik değerler tablo 2‘de verilmiştir. 
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Tablo 2. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Mikrobiyolojik 

Parametre Değerleri 

Parametre Parametrik değer sayı/100 ml 

Escherichia Coli (E. Coli) 0/100 ml 

Enterokok 0/100 ml 

Koliform bakteri 0/100 ml 

 

Klorlama, UV ile dezenfeksiyon veya RO gibi uygulamalar bakterileri, 

virüsleri veya sudaki diğer mikroorganizmaları yok etmek için kullanılabilir. Yeterli 

bir klorlama, patojen mikroorganizmaları öldürür. Fakat normal klor dozajı, yumurta 

devresindeki mikroorganizmalara tesir etmemektedir (Ünal, 2015). Cryptosporidium 

veya Giardia gibi parazitleri yok etmenin en iyi yolu ise UV dezenfeksiyondur. Bunun 

yanısıra MF ve UF membranlar kullanılarak da bu bakteriler %99 oranında 

giderilebilirler. 
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3. İÇMESUYU İLERİ ARITMA YÖNTEMLERİ 

İçme suyu arıtımında ihtiyaç duyulması halinde suyun daha ileri düzeyde 

arıtılması mümkündür. İleri arıtma yöntemlerine; adsorpsiyon, iyon değiştirme, 

membran filtrasyonu, ultraviyole (UV) ile dezenfeksiyon, ozon ve permanganat ile 

dezenfeksiyon sayılabilir (Arı,2009). En yüksek oksitleme güzüne sahip olan oksidan 

flordur. Ancak bu gaz yüksek toksik etkisinden dolayı su arıtımda kullanılamaz. Bu 

sebeple en güçlü oksidanın OH● olduğu söylenebilir (Çevre Görevlisi Eğitimi Ders 

Notları,2009). Tablo 3’de bazı oksidanların oksidasyon potansiyelleri verilmektedir. 

Tablo 3. Bazı Oksidanların Standart Oksidasyon Potansiyeli (Çevre Görevlisi Eğitimi 

Ders Notları,2009) 

Oksidan Standart Oksidasyon Potansiyeli(volt) 

Flor 3,03 

Hidroksil Radikal 2,80 

Atomik Oksijen 2,42 

Ozon 2,07 

Hidrojen Peroksit 1,77 

Hipokloröz asit 1,49 

Klor 1,36 

Brom 1,09 

İleri arıtma proseslerinin su ve atıksu arıtımında kullanımı son yıllarda 

artmaktadır. Ayrıca ozonlama, ozon/H2O2, UV radyasyonu ve bu oksidanların 

kombinasyonu, su arıtmında dezenfeksiyon amacıyla uzun yıllardır kullanılmaktadır. 

İleri arıtma prosesleri, klor ve H2O2 gibi geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında 
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yüksek maliyetlidir. Ancak, bu prosesler aktif karbon adsorpsiyonu gibi üçünçül 

arıtma prosesleri ile mali olarak rekabet edebilir. Diğer bir dezavantaj ise serbest 

radikaller oldukça reaktiftir ancak seçiçi değildirler. Bu yüzden hedef kirleticiler 

dışında su ortamında bulunan diğer bileşikler ile reaksiyona girer ve oluşan bu 

radikallerin tüketici maddeler tarafından kulanılması oksidasyon verimini düşürür. 

Hümik maddeler, karbonat-bikarbonat alkalinitesi, fosfat iyonu, demir, mangan, klorür 

ve bakır iyonu sucul ortamda oluşan radikalleri tüketen maddelerdir (Çevre Görevlisi 

Eğitimi Ders Notları,2009) 

İleri arıtma prosesleri içme suyu arıtımında asağıdaki amaçlar için 

kullanılabilir (Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları,2009). 

 Doğal organik maddelerin (DOM) oksidasyonu ve dolayısıyla 

dezenfeksiyon yan ürünlerinin azaltımı ve kontrolü 

 Tat, renk, koku giderimi 

 Spesifik mikrokirletici giderimi 

 İleri derecede dezenfeksiyon 

 İndirgenmiş maddelerin oksidasyonu 

3.1. Adsorbsiyon 

 Adsorpsiyon, bir fazda bulunan iyon ya da moleküllerin, bir diğer fazın 

yüzeyinde konsantre olmasıdır. Adsorpsiyon, adsorban yüzeyinde biriken madde 

konsantrasyonu ve çözeltide kalan madde konsantrasyonu arasında bir denge 

oluşuncaya kadar devam etmektedir. İçme suyu arıtımında aktif karbon, adsorban 

olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Aktif karbonlar, insan sağlığına zararsız, 

kullanışlı ürünler olup oldukça yüksek bir gözenekliliğe ve iç yüzey alanına sahiptirler 

(Arı,2009). 

3.2. İyon Değiştirme 

İyon değiştirme, bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesidir. Bu işlem için 

reçineler kullanılır. Reçineler katyon değiştirici reçineler veya anyon değiştirici 

reçineler olabilir. Katyon değiştirme veya baz değiştirme, pozitif bir iyonun diğer 

pozitif bir iyonla yer değiştirmesi olup doğal sularda katyonlar Ca+2, Mg+2, Na+, H+, 
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Fe+2 ve Mn+2 gibi anyon değiştirme veya asit değiştirme yani negatif bir iyonun diğer 

negatif bir iyonla yer değiştirmesi olup doğal sularda anyonlar genel olarak Cl, SO4, 

NO3 gibi maddelerdir (Arı,2009). Reçine kapasitesi bittiği zaman yeniden 

rejenerasyon yapılmalıdır. İyon değiştirme, arsenik giderimi, demir, mangan giderimi 

ya da sertlik gideriminde kullanılabilir. 

3.3. UV İle Dezenfeksiyon 

Fotokatalitik oksidasyon, su içinde düşük konsantrasyonlarda bulunan kirletici 

maddeleri uzaklaştırmak için kullanılan proseslerdir. Fotokatalitik oksidasyonda 

organik moleküllerin, hidrojen peroksit gibi çeşitli oksidanlar ve kısa dalga boylu UV 

ışığı radyasyonu ile okside olup minerilizasyonun gerçekleştiği proseslerdir. 

Parçalanma hidroksil radikallerinin oluşmasıyla meydana gelmektedir (Çevre 

Görevlisi Eğitimi Ders Notları,2009). 

UV sistemi, cihaz gövdesi içinde bulunan bir tüpte anot ve katot uçlarına 

uygulanan bir gerilim ile meydana gelen ateşleme sonucunda, tüp içindeki buharlaşan 

cıvanın iyonize olup, ultraviyole (UV) ışını oluşturması esasına dayanır (Arı,2009). 

Son yıllarda UV prosesi konfigürasyonlarındaki gelişmeler, maliyetlerin diğer 

konvansiyonel kimyasal dezenfektanlarla (klor gibi) rekabet edebilir hale gelmesi ve 

en önemlisi olarak içme suyu arıtımında dezenfeksiyon yan ürünleri mevzuatlarının 

daha sıkılaştırılması ile UV dezenfeksiyonu özellikle gelişmiş ülkelerde artarak 

uygulanmaktadır. UV radyasyonu, hücre fonksiyonu için gerekli olan moleküler 

öğeleri değiştiren ve fotokimyasal bir reaksiyona sebep olan ışığın absorbe edilmesiyle 

organizmaları inaktive eder. UV, klor ve kloraminlere göre daha güçlü bir dezenfektan 

olup, aynı zamanda daha geniş bir mikroorganizma inaktive etme yelpazesine sahiptir. 

UV diğer kimyasal dezenfektanlardan farklı olarak dezenfeksiyon yan ürünü 

oluşturmaz ve toksik/zararlı veya korozif kimyasalların üretim, tesis içi taşıma, nakil 

veya depolama ihtiyacını ortadan kaldıran fiziksel bir prosestir. İnsanlara veya sucul 

yaşama zarar verebilecek hiçbir kalıntı bırakmaz. Arıtma tesisi operatörleri için işletim 

ve bakım açısından kolaylıklar sağlar. Diğer dezenfektanlara göre daha kısa temas 

süresi gerektirir. UV sistemleri diğer dezenfeksiyon sistemlerine göre daha az tesis 

alanı gerektirir.  
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UV dezenfeksiyonunun en önemli dezavantajları: düşük dozajlarda bazı 

sporları ve protozoa kistlerini inaktive etmekte yeterli olmayabilmesi; 

fotoreaktivasyon veya karanlık tamir mekanizmaları sonucu UV teması ile yara almış 

olan bazı mikroorganizmaların tekrar aktif hale geçebilmesi; suda yüksek 

miktarlardaki askıda katı maddelerin ve bulanıklığın UV transmisyonunu düşürüp aynı 

zamanda patojenleri UV’ye karşı koruyabilmeleri; ve içme suyu dezenfeksiyonunda 

UV kalıntı bırakmadığından, şebekede mikrobiyal yeniden büyüme riskini azaltmak 

için post-dezenfektan (klor veya kloramin) dozlanması ihtiyacı olarak sıralanabilir 

(Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları,2009). 

3.4. Ozon İle Dezenfeksiyon 

Ozon, oksijenin allotropik bir şekildir ve özel bir oksidasyon maddesidir. Açık 

mavi renkli, keskin kokulu, stabil olmayan bir gazdır. Bu nedenle ozon kullanılacağı 

zaman imal edilir. Ozon sadece dezenfektan olarak değil, suyun rengini ve kokusunu 

gidermek üzere oksidasyon maddesi olarak da kullanılır. Ozonun suya görünüş ve 

koku yönünden ve içilebilirliği açısından bir zararı yoktur. Tat, koku ve renk 

problemlerini tamamen giderir. Güçlü bir oksidasyon maddesidir. Organik kirlilikleri 

hızlı bir şekilde oksitler. Geniş pH ve sıcaklık sınırlarında dezenfeksiyon faaliyeti 

yapılabilir. Bakterisidal ve sporisidal faaliyeti hızlıdır. Sağlık açısından tehlikeli 

değildir. Ancak ozonlamanın birtakım dezavantajları da söz konusudur. Bunlar; 

 Kalıcı dezenfeksiyon sağlanamaz. 

 İşletme maliyeti yüksektir. Bu miktar klor kullanımına kıyasla 10–15 

kat daha fazladır.  

 Prosesin kontrolü ve verimi açısından analitik teknikler yeterli değildir. 

 Kolloidal maddeleri içeren sularda dezenfeksiyon için daha yüksek 

dozlara gereksinim vardır (Arı,2009).   

3.5. Potasyum Permanganat ile Dezenfeksiyon 

Potasyum permanganat içme sularının arıtımında tat ve koku kontrolü, 

anorganik bileşiklerin (demir, manganez ve hidrojen sülfür) giderilmesi için kullanılır. 

Potasyum permanganat kuvvetli bir oksidasyon maddesidir. Permanganat belli 

dezenfeksiyon özelliklerine sahiptir. Ancak permanganatın E. coli giderme hızı, ozona 
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ve klora kıyasla daha düşüktür. Bu nedenle içme suyu arıtma tesislerinde 

dezenfeksiyon amacı ile kullanımı çok nadirdir. Permanganat klordan çok daha 

pahalıdır. Çoğunlukla düşük derişimlerde kullanılır. Ozon gibi potasyum 

permanganatta suda tat, koku ve toksik etki yapmadığından klora kıyasla avantajlıdır 

(Arı,2009). 

3.6. Aktif Karbon Filtreler 

Aktif karbon filtreler suda istenmeyen tat, koku, renk, trihalometan, bazı 

organik bileşikler, hümik asit ve organik maddelleri tutmak amacıyla kullanılan 

proseslerdir. Aktif karbon hindistan cevizi kabuğu, odun, kömür gibi doğal maddelerin 

oksijensiz ortamda yüksek ısıl işleme tabi tutularak elde edilir ve gözenekli bir yapıya 

sahiptir. Su içerisinde bulunan ve uzaklaştırılmak istenen kirleticiler, bu gözeneklere 

adsorblanarak tutulur. Bu noktada, suyun aktif karbon ile temas süresi oldukça 

önemlidir ve ortalama 4 dk temas süresi ile işletilir. 

Aktif karbon dolgu malzemesi gözenekleri zaman içerisinde tıkanır ve bu 

tıkanıklığı gidermek için su ve hava ile geri yıkama işlemi gerçekleştirilir. Bunun 

yanısıra gözenekli yapıya sahip aktif karon filtreler, bakteriyel üreme için de uygun 

ortam oluşturduğu için ortalama 1-2 yıl ara ile bu malzemenin değiştirilmesi gerekir. 

3.7. Kartuş Filtreler 

Kartuş filtreler genellikle 0.1-100 mikron hassasiyetle filtreleme yaparlar. 

Evsel kullanımlar, çok düşük kapasiteler ve ters osmoz (RO) membranlarından önce 

membran ömrünü uzatmak ve kirlenmeyi azaltmak amacıyla kullanımı yaygındır. RO 

membranlardan önce sırasıyla 5 mikron ve 1 mikron kartuş filtre kullanımı yaygındır. 

 3.8. Membran Filtrasyonu 

İki fazı birbirinden ayıran ve seçici bir bariyer olarak tanımlanan membranlar, 

1748 yılında Abbe Nolet tarafından osmoz olayının keşfedilmesiyle ortaya çıkmıştır. 

19. yy boyunca ve 20. yy başlarında membranların endüstriyel alanda kullanımları 

olmamasına rağmen pek çok laboratuvar ölçekli çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 1953–

1959 yılları arasında gerçekleştirdikleri çalışmalarla J. E. Breton ve C. E. Reid ilk RO 

membranlarını yaptılar, ancak yapılan membranın akı değeri çok düşük olmuştur. 

1960’lı yıllardan itibaren modern membran bilimi gelişmiş ve membranların küçük 
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ölçekli endüstriyel uygulamaları olmuştur. 1960’da S. Loeb ve S. Sourirajan selüloz 

asetat membranlarını yaptılar. Membranlar, 1965 yılında ilk olarak su arıtmada 

kullanılmaya başlanmıştır. 1970’lerde ilk olarak endüstriyel su üretim amaçlı 

kullanılmaya başlanan membranların bu tarihten sonra endüstriyel alanlarda kullanımı 

hız kazanmıştır (Baker, 2004). Şekil 3’de membran filtrasyon sisteminin tarihsel 

gelişimi üzerine bilgi verilmiştir. 

 

Şekil 3. Membran Filtrasyon Sistemi Tarihsel Gelisimi (Naharcı, 2007) 

Membran tesisler genel olarak içme ve kullanma suyu arıtımında, endüstriyel 

kullanma suyu üretiminde ve geri kullanımında, evsel ve endüstriyel atıksuların 

arıtılmasında, deniz suyundan proses ve içmesuyu elde edilmesinde, metal giderme ve 

geri kazanma vb. çok çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. 

Membran teknolojisinin kullanıldığı içmesuyu arıtma tesislerinde çıkış suyu 

kalitesinin iyi olması, az alan kaplaması, kolay işletilmesi, konvansiyonel sistemlere 

oranla daha az kimyasal madde ihtiyacı olması, modüler olarak tasarımının 

yapılabilmesi, kirleticinin formu ve kimyasına etki etmemesi ve maliyetinin gün 

geçtikçe daha aşağı inmesi gibi önemli üstünlükler sunmaktadır. Bunun yanısıra 

membran kullanılan tesislerde en önemli problemlerden biri olan tıkanma probleminin 

yanısıra ekipman maliyeti önemli dezavantajlarındandır. Eğer membran üretim prosesi 
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kontrol edilmezse membran por boyutu dağılımı uniform olmaz ve membran 

performansını düşürür. 

Membranlar ticari olarak modül içerisinde bir paket olarak bulunurlar. Bu 

modül içerisinde membran, besleme, konsantre, temiz su çıkışı ve basınç kabı bulunur. 

Modül tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar ise; 

 Tıkanmayı azaltacak şekilde tasarlanmalı 

 Besleme, arıtılmış su ve konsantre akım arasında herhangi bir kaçak 

olmamalı 

 Minimum modül hacmine maksimum membran alanı alacak şekilde 

imal edilmelidir. 
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4. MEMBRANLARIN SINIFLANDIRILMASI 

4.1. Geometrik Şekillerine Göre Membranlar; 

İçme suyu arıtımında günümüzde en yaygın şekilde kullanılan dört farklı tipte 

membran modülü bulunmaktadır. Bunlar;  

 Spiral sargılı membran 

 Hollow fiber membran 

 Levha çerçeve membran 

 Tübüler (Borusal) membran modülü  

olarak sınıflandırılmaktadır.  

4.1.1. Tübüler (Borusal) Membran Modülü 

Tübüler membran modülleri ince boşluklu (hollow fiber) modüllerden daha 

uzun, fakat 25 mm’den daha büyük çapa sahiptirler. İnce boşluklu membranlardaki 

gibi içten dışa akış sağlanabilmektedir. Sistemin mekanik olarak temizlenebilmesi ve 

yüksek AKM muhteviyatı olan suların arıtımı söz konusu olduğunda avantajlı 

kullanıma sahip membran modül türüdür. Bu membranların en büyük dezavantajları 

ise birim alan başına düşük membran yüzey alanına sahip oldukları için fazla alan 

kaplamalarıdır. Ayrıca büyük kapasitelerde bu membranın kullanılması oldukça 

maliyetlidir. Bu modül tiplerinin gıda ve içki endüstrisi ile endüstriyel atık suların 

arıtımında geniş olarak kullanımı söz konusudur (Karali, 2013). Tübüler modüle ait 

şematik gösterim Şekil 4’de verilmektedir. 

  

Şekil 4. Tübüler modüle ait şematik gösterim (Koch Membrane Systems, 2018) 
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4.1.2. Spiral Sargılı Membran Modülü 

Spiral sagılı membranlar delik bir çelik borunun etrafına ard arda gelen 

membran tabakaları ve destek malzemeleri ile zarf biçiminde sarılması ile 

tasarlanmaktadır. Bu dizayn sayesinde minimum hacimde maksimum yüzey alanı 

oluşturmaktadır. Bu tip modüller biraz pahalı olmasına rağmen üretim proseslerinde 

kirlilik giderimi daha hassastır. Spiral sargılı membran modülleri sadece NF ve RO 

uygulamalarında kullanılmaktadır (Karali, 2013). Şekil 5’de spiral sarımlı membran 

modülünün şematik gösterimi ve şekil 6’de spiral sarımlı membran modülünün üst 

kesitten gösterimi verilmektedir. 

 

Şekil 5. Spiral sargılı membran modülünün şematik gösterimi (Koch Membrane 

Systems, 2018) 
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Şekil 6. Spiral sargılı membran modülünün üst kesitten gösterimi 

 

 

4.1.3. Hollow Fiber Membran Modülü 

Hollow fiber membran modülleri mikrofiltrasyon (MF) ve ultrafiltrasyon (UF) 

proseslerinde en yaygın kullanılan modül tipidir. Bu modüldeki ince boşlukların iç 

çapları 0,5 ile 1,5 mm olup, binlercesi bir araya gelerek modülün içerisinde 

paketlenmiş vaziyette bulunmaktadır (Şekil 7). İçme suyu arıtımında kullanılan bu 

modül tipinin en büyük özelliği otomatik olarak geri yıkanabilirliği kadar ön arıtmaya 

da ihtiyaç hissetmemesidir (Karali, 2013). Hollow fiber membran modülü gösterimi 

ise şekil 8’de verilmektedir. 
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Şekil 7. Hollow Fiber membran modül tipleri (Karali, 2013) 

 

 

Şekil 8. Hollow Fiber Membran Modülü Gösterimi (Koch Membrane Systems, 

2007). 

İçme suyu arıtımında kullanılan içi boşluklu lif modüllerinin büyük bir kısmı 

MF ve UF membranlarında kullanılır ve partikül madde filtrasyonunda kullanılır. 

Bilinen bir konfigürasyonda lifler dikey olarak bir araya toplanıp, iki ucu da reçine 

veya benzeri materyal ile kapatılır ve modülün bir parçası olarak bir basınç kabı 

içerisine konulur. Bir başka konfigürasyonda ise, bir araya toplanmış ve dikey olarak 

sıralanmış lifler ve basınç kabı kullanılmadan bir havuz içerisine batırılmaktadır 

(Özkal, 2010). 
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4.1.4. Levha Çerçeve Membran Modülü 

Levha çerçeve membran modülleri genel olarak kötü kaliteli su teminlerinde 

kullanılmaktadır. Membranlar ve destek levhaları plaka şeklinde kurulmaktadır. Bu 

şekildeki dizayn filtreprese benzemektedir. Levha ve çerçeve ünitesinin kapasite 

yoğunluğu yaklaşık 100-400 m2/m3’tür. Levhalar membrana mekanik destek 

sağlamasının yanında aynı zamanda süzüntünün drenajını da sağlamaktadır. Levha 

çerçeve membran modülüne ait şematik gösterim Şekil 9’da verilmektedir (Karali, 

2013). Membran konfigürasyonu uygulamasında kullanılan modellerin 

karşılaştırılması Tablo 4 'te verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 9. Levha çerçeve membran modülü (Yılmaz, 2016) 
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Tablo 4. Membran Modüllerinin Karşılaştırılması (Naharcı,2007) 

 Levha 

Çerçeve 

Spiral Sargılı Hollow Fiber Tübüler 

Paketleme 

Oranı(m2/m3) 

300-500 200-800 30-200 500-9000 

Tıkanma 

Direnci 

İyi Orta Çok iyi Kötü 

Temizleme 

Kolaylığı 

İyi Orta Çok iyi Kötü 

Maliyet 

(TL/m2) 

150-550 15-150 6-30 150-550 

Kullanım 

alanları 

RO, UF, MF RO, UF, MF, 

NF 

RO, UF RO, UF 

 

 

 

  

4.2.Yapısı ve Materyallerine Göre Membranlar 

Membran materyali, membranın yapımında hangi maddelerin kullanıldığının 

bir ifadesidir. Genel olarak sentetik polimer kullanılmakta, seramik, metalik 

membranlarında çok geniş olmasada bi kullanım alanı vardır. İçme suyu arıtımı 

amacıyla üretilen membranların tamamına yakını polimerik materyalden elde 

edilmektedir. Kullanılması muhtemel diğer materyaller ile karşılaştırıldığında daha 

ucuz olması göze çarpan bir avantajıdır. Nanofiltrasyon (NF) ve RO membranları 

genellikle selüloz asetat veya poliamit materyalden üretilirken, selüloz asetat 

membranlar biyolojik olarak bozunmaya karsı düşük dirençlidir. 4-8 pH değerleri 

arasında işletilmelidir. MF ve UF membranları ise selüloz asetat, polivinil florür, 

poliakrilonitril, polipropilen, polieter sülfon ve diğer polimerlerden üretilmektedir. 

Bütün bu materyallerin yüzey yükü, hidrofobiklik, pH ve oksidan toleransı, 

dayanıklılık ve esneklik gibi farklı özellikleri vardır (Özkal, 2010). 

Bütün membranların performansını etkileyen bir özellik ise trans-wall simetrisi 

olarak tanımlanan ve membran çapraz kesiti boyunca uniformluğunu ifade eden 
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özelliktir. Yapısal olarak farklı membran türleri mevcuttur: simetrik, asimetrik ve 

kompozit membranlar. Simetrik membranlar tek bir materyalden (homojen) oluşur, 

kompozit membranlar ise farklı (heterojen) materyaller ile elde edilirken, asimetrik 

membranlar homojen veya heterojen olabilir. Simetrik membranlarda kesit alanı 

boyunca, yoğunluk ve gözenek yapısı özelliklerinde benzerlik ve tek biçimlilik söz 

konusudur. Asimetrik membranlarda ise kesit alanı boyunca yoğunluk değişiklik 

gösterebilmektedir. (Özkal, 2010) 

Membran materyalinin özellikleri, filtrasyon sisteminin tasarımında ve 

işletmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Çünkü materyalin tipi, kimyasal ve termal 

stabilite, adsorpsiyon ve ıslanabilirlik gibi yüzey özelliklerini etkiler. Buna ek olarak 

membranın yıkanması aşamasında kullanılan temizleme ajanının seçimi tamamen 

seçilen membran materyaline bağlıdır. Çünkü bazı temizleme maddeleri membranın 

polimer yapısına zarar verebilir (Mulder, 1996). Filtrasyonu yapılacak çözelti 

ortamının özellikleri membran materyalinin fiziksel ve kimyasal yapısını 

değiştirebilir. Yoğunluk, erime noktası, sıkıştırılabilirlik veya sıcaklık gibi fiziksel 

özellikler, membran materyalinin fiziksel yapısını değiştirebilir. Örneğin selüloz asetat 

membranın kimyasal yapısı düşük veya yüksek çözelti pH’larına duyarlıdır (hidrolize 

olabilir). Aromatik poliamidden yapılmış olan membran, sudaki klora karşı hassastır. 

Bunun yanında, membran yapımı sırasındaki ortam şartları da membran özelliklerini 

değiştirir. Örneğin polimerin organik solvent içerisindeki jelleşme derecesi ve yüksek 

veya düşük sıcaklıklardaki kristalleşmesi membranın fiziksel yapısını etkiler (Bayar, 

2017). 

Membranların ayırma performanslarını etkileyen, membranın yapısına bağlı 

olan özellikler aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 

• Membran malzemesinin türü, 

• Gözenek boyutu ve dağılımı, 

• Yüzey yükü, 

• Hidrofobik/hidrofilik özellikleri, 
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• Membran kalınlığı 

Bu parametrelerin filtrasyon performansına etkileri Tablo 5’te özetlenmiştir 

(Bayar, 2017). 

 

 

Tablo 5. Membranların yapısal özellikleri ve önemi 

Özellik Akıya Olan Etkisi Önemi 

Asimetrik Yüksek Akı değerleri simetrik membran ile 

karşılaştırıldığında yüksektir. 

Simetrik Yüksek Partiküllerin tutunması geri dönüşsüz 

kirlenmeye sebep olabilir. 

Gözenek Boyutu Yüksek Yüksek tutunma verimini sağlayan, 

yüksek akı değerlerinin optimize 

edilmesi aşamasında uygun gözenek 

boyutunun seçilmesi önemlidir. 

Gözenek Boyutu 

Dağılımı 

Düşük Dar gözenek boyutu dağılımı iyi bir 

ayırma verimi sağlar. 

Boşluk oranı Yüksek Yüksek boşluk oranına sahip 

membran, yüksek geçirgenliğe 

sahiptir. Buda doğal olarak akının 

artmasına sebep olur. 

Zeta Potansiyeli Düşük Membran yüzey yükleri, adsorbsiyon 

nedeniyle oluşan kirlenmeyi etkiler. 

Hidrofobik Yüksek Genellikle sterilizasyon sistemlerinde 

avantaj sağlamaktadır. Atıksu 

arıtımında kirlenme problemi 

yüksektir. 

Hidrofilik Yüksek Membranların ıslanabilirliği sulu 

çözeltilerin taşınımını arttırır. Aynı 

zamanda organik maddeler nedeniyle 

oluşan kirliliği azaltabilir. 

 

 

Membran üretiminde birçok farklı malzeme kullanılmaktadır. Membran 

üretimi için malzeme seçiminde ayırma oranı, istenilen membran morfolojisi ve 

işletme koşulları göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte maliyet, kimyasal ve 
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mekanik dayanımda dikkate alınır (Su ve Çevre Teknolojileri ,2018). Membran 

üretiminde kullanılan malzemenin ideal olarak aşağıdaki özellikleri içermesi gerekir. 

 Yüksek kimyasal dayanım 

 Yüksek mekanik dayanım 

 Yüksek sıcaklık dayanımı 

 Yüksek geçirgenlik 

 Yüksek seçicilik 

 Düşük maliyet (Su ve Çevre Teknolojileri, 2018) 

Çoğunlukla sentetik polimerler tercih edilmekle birlikte, inorganik membranlar 

olarak isimlendirilen seramik veya mineral membranlar da kullanılabilmektedir. 

Membran üretiminde kullanılan malzemeler genellikle üç gruba ayrılabilir. 

4.2.1. Organik Membranlar 

Sentetik ve modifiye doğal ürünler kullanılır. En çok kullanılan polimerik 

membran malzemeleri ve özellikleri aşağıda yer almaktadır (Nath, 2008). Organik 

membranlar çeşitli polimerlerden üretilirken işlenebilirlik açısından kolaylık sağladığı 

için su ve atıksu arıtımında en çok polimerik membranlar tercih edilmektedir. Fakat 

bu membranların çeşitli proseslerde pH, sıcaklık ve serbest klor kaynaklı kullanım 

kısıtları bulunmaktadır.  Bu sebeple yüksek sıcaklık ve pH içeren proseslerde seramik 

ve metal membranlar tercih edilmektedir. Seramik ve metal membranların ömrü 

polimerik membranlardan daha uzundur (Su ve Çevre Teknolojileri, 2018).  

Selüloz türevleri; Membran üretiminde kullanılan en önemli doğal polimer, 

selülozdur. İçerdiği hidroksil grupları arasındaki moleküller arası hidrojen bağı ve 

yüksek yapısal düzeni selülozu çözünmeye karşı dayanıklı kılmaktadır. En çok 

kullanılan selüloz türleri, inorganik (nitrat) ve organik (asetat) esterlerdir. Selülozik 

membranlar, hidrofilik membranlar olarak bilinmektedirler. Bu özellik, membran 

kirlenmesinde avantaj sağlamaktadır. Selülozik membranların en büyük dezavantajı 

çalışma sıcaklık aralığının dar olması (30-40 °C), klorlu türlere karşı düşük 

dayanıklılığı ve düşük pH aralığına (pH 3-6) sahip olmasıdır (Nath, 2008). 
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Aromatik poliamidler; yüksek sıcaklıklarda kullanılabilen ve organik 

solventlere karşı yüksek direnç özelliklerine sahip olan membranlardır. Yapısındaki 

bir amid (-CONH-) bağı ile karakterize edilirler. Selüloz asetat membranların birçok 

dezavantajının pH ve sıcaklıktan etkilenme gibi selüloz asetat membranların 

dezavantajlarına karşı dayanıklı olup klor türlerine olan dayanıklılıkları selülozik 

membranlardan daha kötüdür. Klora dayanıklılığının daha kötü olmasının sebebi 

klorun, poliamidin aromatik halkalarına zarar vermesi, membranın geçirgenliği 

arttırırken seçiciliğini azaltmaktadır (Nath, 2008). 

Politetrafloroetilen; Teflon olarak da adlandırılan bu membranlar, polietilenin 

hidrojen atomu ile florine bağlanmasıyla oluşur. Asidik, alkali ortamda ve her türlü 

solvent türünde kullanılabilirliği en büyük avantajıdır. Hidrofobik bir yapıya sahiptir 

ve genellikle organik çözeltilerin ve gazların ayırımında tercih edilir (Nath, 2008). 

Polisülfon; bu membranlar SO2 grubu içerirler. Polisülfon ve polietersülfon 

membranlar, yüksek moleküllü, sert ve dirençli bir yapıya sahiptirler. Geniş sıcaklık 

aralığında çalışmaya uygundur, polisülfon membran 75 °C’ye kadar çalıştırılabilirken 

bu değer polietersülfon membran için 125 °C’yi bulabilmektedir. pH aralığı 1-10 

arasında değişen geniş bir aralıkta çalıştırılabilmektedir. Klora dayanıklılığı diğer 

membranlara göre daha yüksektir. Hem tabaka halinde hem de tübüler olarak 

kullanımının olması ve istenilen gözenek boyutunda da hazırlanabilir olması bu 

membranlar MF, UF ve RO sistemlerinde sıklıkla tercih edilebilir kılmaktadır (Nath, 

2008). 

Polikarbonat; bu membranlar –OCOO- grubu içerirler. Kalınlığı az (~10 μm) 

ve yüksek moleküler ağırlığı nedeniyle, diğer membranların hazırlanmasında da 

kullanılabilirler. Termoplastik yapısı nedeniyle farklı şekil ve tabakalarda 

hazırlanabilir. (Nath, 2008) 

4.2.2 İnorganik Membranlar 

İnorganik membranların üretiminde alüminyum oksitler, zirkonyum dioksit, 

titanyum dioksit, seryum dioksit ve seramik malzemeler sinterlenmiş çelik fiberler ve 

tozlar gibi metal malzemeler kullanılmaktadır. İnorganik membranlar 100 oC üzeri 

sıcaklıklara, cok düşük ve çok yüksek pH aralıklarında çalıştırılabilir. Fakat üretim 
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maliyetleri yüksek olduğundan daha az tercih edilmektedir. Bu membranların maliyeti 

azaldıkça kullanım alanı artmaktadır (Su ve Çevre Teknolojileri,2018). 

Seramik membranların bazı üstünlükleri; 

 Gözenek çapı dağılımı çok düzgündür. 

 Sıcaklığa karşı dirençlidir. 

 Kimyasal dayanımları yüksektir. 

 Geniş pH aralığında çalıştırılabilir. 

 Kuvvetli kimyasal temizleme işlemlerine karşı dayanıklıdır. 

İnorganik membranların olumsuzlukları; 

 Üretim prosesinin zorluğu, 

 Kırılgan yapıda olması, 

 Daha fazla alan kaplaması ve daha ağır olması, 

 Maliyetinin yüksek olmasıdır (Su ve Çevre Teknolojileri dergisi,2018). 

4.2.3 Kompozit Membranlar 

Kompozit membranlar organik-organik, organik-inorganik veya inorganik 

inorganik malzelerin bir araya getirilerek üretilen membranlardır. En yaygın örneği 

polimer malzemeye nano yapıda TiO2, gümüş ve zeolit katılarak üretilmektedir (Su ve 

Çevre Teknolojileri Dergisi,2018). Nano yapıdaki bu partiküller membran kirlenmesi 

ve tıkanmasını sınırlandırır. Şekil 10’da kompozit membranların şematik gösterimi yer 

almaktadır. 

 

Şekil 10. Kompozit membranlar şematik gösterimi 
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4.3. Gözenek Çaplarına Göre Membranlar 

Birçok farklı yapıda ve teknikte geliştirilen membranlar, belirli basınç altında 

seçici bir bariyer görevi görmektedir. Membran proseslerinin sınıflandırılmasına esas 

olan ayırma işlemini gerçekleştirebilmek için gerekli sürücü kuvvet olan basınç 

uygulamalı prosesler en çok dikkate alınan yöntemlerdir. İçme suyu temini için 

uygulanan MF, UF, NF ve RO membran sistemleri basınç sürücülü membran 

proseslerdir. Bu proseslere ait özellikler tablo 6’da verilmektedir (Karali, 2013). 

 

 

Tablo 6. Basınç sürücülü membran proseslere ait özellikler 

Membran 

Proses 

Membran 

Tipi 

Uygulanan 

Basınç 

Türü 

Uygulamalar Membran 

Kalınlığı 

Mikrofiltrasyon Simetrik ve 

asimetrik, 

mikroboşluklu 

Hidrostatik 

basınç (<2 

bar) 

Partikül ayrımı, 

Steril filtrasyon 

10-150 µm 

Ultrafiltrasyon Asimetrik, 

mikroboşluklu 

Hidrostatik 

basınç (1-8 

bar) 

Makromoleküllerin 

ayrımı 

0,1-1 µm 

Nanofiltrasyon Asimetrik Hidrostatik 

basınç (10-

30 bar) 

Küçük organik 

bileşiklerin ve 

seçilmiş tuzların 

ayırımı 

0,1-1 µm 

Ters osmoz Asimetrik, 

ince filmli 

kompozit 

Hidrostatik 

basınç (10-

100 bar) 

Küçük moleküler 

ağırlıklı çözünmüş 

maddelerin ayırımı 

0,1-1 µm 

 

 

Sürücü kuvveti basınç olan membran ayırma uygulamaları olan MF, UF, NF 

ve RO prosesleri, membranın gözenek çapını ve partiküllerin boyutunu esas alan 

moleküler eleme etkisini kullanarak, 10 Å’dan 10 μm’ye kadar çapı olan partikülleri 

ayırmak veya gidermek için kullanılmaktadır. Şekil 11’de membran proseslerin 
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filtrasyon spektrumu ve şekil 12’de ise membran ayrıştırma yönteminin şematik şekli 

verilmektedir (Karali, 2013). 

 

 

Şekil 11. Süzülen madde, gözenek çapı ve membran prosesleri arasındaki ilişki 

(Ünal,2015) 

 

Şekil 12. Membran ayrıştırma yönteminin şematik şekli (Karali, 2013) 
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4.3.1. Mikrofiltrasyon 

 Mikrofiltrasyon membranlar 50 nm-1 μm aralığında por boyutuna sahiptir. MF 

uygulamaları düşük basınç farkı ile (0,2‒3 bar) işletilir ve akış yönü membran 

yüzeyine paralel olarak uygulanır. MF virüsler için bariyer oluşturmaz, ancak 

dezenfeksiyon ile birlikte kullanıldığında sudaki bu tür mikroorganizmaları da kontrol 

altında tutabilir. Membrandan geçemeyen konsantre kısım zamanla membran 

yüzeyinde birikerek direnci arttırmaktadır. MF uygulamalarında karşılaşılan en büyük 

problem, zamanla akının azalmasıdır. Akıyı iyileştirmek için membranların belirli bir 

süre sonra temizlenmesi gerekir. Temizleme işlemi çeşitli kimyasal maddeler ile 

gerçekleştirilir. MF’da işletme sırasında konsantrasyon polarizasyonu ve tıkanmanın 

etkisini azaltmak için vorteksli akımlar, ses dalgaları, titreşimler, elektriksel alanlar 

vb. çeşitli yöntemler uygulanmaktadır (Koyuncu, 2001). 

Son yıllarda suyun geri kazanımı, azalan su kaynakları nedeniyle güncellik 

kazandığından MF membranlarının atıksu arıtımında en yaygın uygulama alanı NF ve 

RO membranları öncesinde bir ön arıtma amacıyla kullanımıdır. Ayrıca MF 

membranları endüstride meyve suları, şarap ve bira hammaddelerinin ayrımı, saf su 

üretimi, fermentasyon, yağ‒su karışımlarının arıtımı, değerli ürünlerin geri kazanımı 

için süspansiyonların konsantre edilmesi içinde kullanılmaktadır (Bayar, 2017).  

4.3.2. Ultrafiltrasyon 

Ultrafiltrasyon 0.1 ile 0.01 μm aralığındaki partikülleri ayırmak amacıyla 

kullanılır. Membranlardaki ayırma işlemi maddenin partikül boyutuna bağlı olmakla 

birlikte molekül ve kolloid şekilleri, membranın yapısı, membran ve tutulan maddeler 

arasındaki ilişkilere de bağlıdır. MF’a göre uygulanan basınç daha yüksek olup 0.5–

10 bar aralığında değişir (Bayar, 2017). 

UF membranlar metal işleme, tekstil, gıda, kağıt ve ilaç endüstrisinde kullanım 

alanı bulmuştur. UF membranları, tekstil endüstrisinde haşıl maddelerinin ve indigo 

boyar maddelerinin geri kazanımı, kağıt endüstrisinde ağartma atık sularının konsantre 

edilmesi, metal endüstrisinde yağ emülsiyonlarının konsantre edilmesi amacıyla 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Bayar, 2017). 
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MF ve UF modüllerinde ana problem, membran üzerinde oluşan birikme 

tabakasının kontrol altına alınmasıdır. Burada modül tekniği açısından asağıdaki 

seçenekler söz konusu olmaktadır: 

1) Yüksek Hızlar: Membran yüzeyinde geri dönüşsüz olarak birikme 

olduğunda, sıvı akış hızının arttırılması süzüntü miktarını artırabilir. Fakat bu durumda 

proses için gerekli enerji miktarında artış görülür. 

2) Ürün Suyu ile Ters Yıkama: Membran üzerinde birikme tabakası 

oluştuğunda süzüntü tarafında kısa süreli basınç yükseltilerek, süzüntü tarafından 

besleme yönüne doğru akış yönü degişikliği gerçekleştirilir. Bu işlem için membranın 

süzüntü tarafı da basınca dayanıklı olmalıdır (Naharcı, 2007). Tablo 7’de MF ve UF 

membranları için bazı işletme parametrelerinin uygulama aralıkları verilmektedir. 

 

Tablo 7. MF ve UF Membranları İçin Bazı İşletme Parametrelerinin Uygulama 

Aralıkları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,2015) 

Parametre Değerler 

Temiz Su (Süzüntü) 25-170 L/m2.saat, vakumlu (25-75 

L/m2.saat) 

Transmembran Basıncı Basınçlı (20-100kPa), Vakumlu (7-10 

kPa) 

Membran alanı 8-70 m2/modül 

Modül sayısı 2-300 

Modül boyutları Çap (100-300mm), uzunluk (1-6 m) 

Filtre çalışma süresi 30-90 dakika 

Geri yıkama süresi 1-5 dakika 

Geri yıkama basıncı 35-350 kPa 

Geri yıkama akısı 5-8 L/m2.dak 
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4.3.3. Nanofiltrasyon 

Nanofiltrasyon, son zamanlarda kullanılmaya başlanmış olup moleküler ağırlık 

engelleme sınırı UF ile RO arasında olan bir membran ayırma prosesidir. Bu 

membranlar 2-5 nm por boyutuna sahiptir (Vignesvaran,2015). NF membranlar daha 

yoğun ve ince olmasına rağmen daha az geçirgen olan membran tabakasının göstermiş 

olduğu dirençten dolayı, MF ve UF’dan daha yüksek basınçlarla işletilirler (7–25 bar). 

Genellikle bakterilerin, virüslerin, organik kalıntıların ve sertliğin uzaklaştırılmasında 

kullanılır (Akdağlı ve Arslan, 2008). 

NF membranlarının önemli ve farklı bir özelliği, iyon seçici olmalarıdır. Bir 

değerlikli iyonlar membrandan büyük oranda geçerler. Fakat sülfat ve karbonat gibi 

iki değerlikli iyonlar önemli oranda tutulurlar. Bir tuzun NF membranından 

geçebilirliği önemli oranda anyonun değerliğine bağlılık gösterir (Naharcı, 2007). 

NF membranları, çok değerlikli anyonların tutulması (proses ve içme sularının 

yumuşatılması, iyon değiştirici veya RO tesisleri için ön arıtma olarak vb.), organik 

bileşiklerin tutulması (tekstil ve kağıt endüstrisi atık sularının renk giderimi, peyniraltı 

suyundan laktoz ve proteinlerin tutulması vb.), sulu çözeltilerdeki düşük ve yüksek 

moleküllü maddelerin birbirinden ayrılması (şaraptan alkol uzaklaştırılması, biyolojik 

arıtmadan önce atık sudaki zor parçalanan maddelerin ayrılması vb.) amacıyla 

kullanılmaktadır (Bayar, 2017). Tablo 8’da NF proseslerin temel işletme bilgileri 

verilmiştir. 

Tablo 8: NF Membranların Temel İşletme Koşulları 

 Yeraltı suyu  Denizsuyu Yüzeysel sular 

Akı  75 L/m2-sa 60 L/m2-sa 45 L/m2-sa 

Geri kazanım 

(günlük)  

%96 %94 %85 

Membran tipi  Hollow fiber Hollow fiber Hollow fiber 

Maksimum TSS  100 mg/L 100 mg/L 100 mg/L 

Maksimum KOİ  60 ppm 60 ppm 60 ppm 

Maksimum yağ 

ve gres  

2 ppm 2 ppm 2 ppm 



45 

 

4.3.4. Ters osmoz 

Ters osmoz prosesi tek değerlikli tuzları ve küçük organik molekülleri ayırmak 

için kullanılır. Ozmotik basıncı MF, UF ve NF proseslerine nazaran yüksektir. 

Kimyasal proses endüstrisi, metal işleme, tekstil ve kağıt endüstrisinde ve 

tuzsuzlaştırma işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu membranlar 7-100 bar arası 

basınçlarda işletilmektedir. 

RO, konsantre çözeltiye çözeltinin osmotik basıncından daha yüksek bir basınç 

uygulanmasıyla ortaya çıkan kütle transfer olayıdır (Koyuncu, 2001). RO prosesi, tek 

değerlikli tuzları ve küçük organik molekülleri ayırmak için kullanılır. RO 

membranları sudaki bütün çözünmüş organik ve inorganik maddeleri ayırabilmektedir. 

RO olayının teorisi, solvent ve çözeltilerin membran üst tabakasında çözündüğü ve 

difüze olduğu, çözünme-difüzyon modeline dayandırılmaktadır. RO membranlar, 20–

100 bar aralığında değişen yüksek basınçlarda işletilmelerine rağmen son yıllarda 

membran üretiminde meydana gelen gelişmelerle birlikte düşük basınçlı RO 

membranlar da kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede uygulanan basınç, besleme 

suyunun özelliklerine bağlı olarak 7 bara kadar düşürülebilmektedir (Koyuncu, 2001). 

RO, özellikle seri olarak uygulandığında çok daha etkin bir arıtma sağlamaktadır 

(Bayar, 2017). 

RO membranlar genel olarak; kimyasal proses endüstrisi, metal işleme, tekstil 

ve kağıt endüstrisinde ve tuzsuzlaştırma işlemlerinde kullanılmaktadır. Aşağıdaki 

Tablo 9’da bir RO prosesine ait işletme koşulları verilmiştir. 
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Tablo 9. Bir RO Prosesinin İşletme Koşulları 

İşletme Koşulları  RO Prosesi İçin İşletme Verileri 

Membran Yüzey alanı  

 

7 m2 

Debi  5 m3/gün 

Tuz alıkonma  % 99.7 

Ortalama Akı  30-38 L /m2.gün 

Besleme basıncı  1000 psi 

Kimyasal ilavesi  Asit/antiskalant (gerektiği aralıkta) 

Membran temizleme sıklığı  6 ay 

Geri kazanım  %50 

Su sıcaklığı  20-300 oC 
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5. MEMBRAN PROSESLER 

5.1.Membran İşletim Şekilleri 

Membran filtrasyonu klasik filtrasyon ve çapraz akışlı filtrasyon olmak üzere 

iki şekilde gerçekleşir. Klasik filtrasyonda besleme akımı membrana dik şekilde 

gerçekleşir ve bu akımın en büyük dezavantajı filtreleme hızlı şekilde gerçekleşir ve 

membran üzerinde biriken kirletici tabaka besleme akımının yapmış olduğu basınç ile 

sıkışarak akıma ilave direnç gösterir. Çapraz akışlı filtrasyonda ise besleme akımı 

membrana paralel olarak gerçekleşir ve oluşan kirliliği bir miktar filtre tabakası 

üzerinden süpürme etkisi oluşturduğu için klasik filtrelemeye göre daha geç kirlenir. 

5.1.1. Klasik filtrasyon 

Filtrasyonun en temel formu klasik filtrasyondur. 0.1-10 μm boyut aralığındaki 

partiküllerin bulunduğu sıvı veya gazların ayırımında kullanılır. Genel olarak filtre 

edilecek partiküllerin boyutu, ayırım verimini belirlemek ile birlikte bazı durumlarda 

ise adsorbsiyon önemli rol oynamaktadır. Basınç sürücülü klasik filtrasyon sisteminde, 

çözelti membrana doğru dikey olarak hareket ederken, partiküller veya askıda katı 

maddeler membran tarafından tutularak, yüzeyde birikirler. Birikim hem membranın 

gözeneklerinde hem de yüzeyinde gerçekleşmektedir. Süzüntü akısı kesildiğinde veya 

ciddi miktarda azaldığında membranın temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir. İdeal 

şartlarda, besleme çözeltisindeki bütün partiküllerin boyutunun membran 

gözeneklerinden büyük olup, membran yüzeyi tarafından tutunması beklense de 

uygulamada membran yüzeyindeki gözeneklerin rastgele dağılımı ve besleme 

çözeltisindeki maddelerin boyutlarının farklı olması bütün partiküllerin membran 

yüzeyi tarafından tutunmasına izin vermez. Partiküllerin membranın yüzeyinde veya 

gözeneklerinin içinde tutunması filtrasyon akısının azalmasına sebep olur (Scott, 

2006).  Şekil 13’te klasik membran filtrasyonu su akım şeması gösterilmektedir. 
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Şekil 13. Dikey Yönlü Membran Filtrasyonu Su Akış Seması (Naharcı, 2007) 

 

5.1.2. Çapraz-akış filtrasyon 

Teğetsel akış filtrasyonu olarak da bilinen çapraz akış filtrasyonu, çözeltinin 

membran yüzeyinden teğet olarak geçtiği bir filtrasyon tekniğidir. Çapraz akış 

filtrasyon sisteminde, yüksek geri devir hızının sağladığı çapraz akış hızı membran 

yüzeyinde türbülansı arttırır ve böylece beslemedeki katıların membran yüzeyinde 

birikmelerini azaltır. Bu, aynı zamanda yüzeydeki konsantrasyon polarizasyon 

tabakasının kontrolünü de sağlar. Şekil 14’de çapaz akışlı membran filtrasyonu su akış 

şeması gösterilmektedir. 

 

Şekil 14. Çapraz Akışlı Membran Filtrasyonu Su Akış Şeması (Naharcı, 2007) 
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Konsantrasyon polarizasyonu, membran-sıvı arayüzeyinde yani konsantrasyon 

sınır tabakasında partiküllerin birikme eğilimini tanımlamada kullanılan bir terimdir 

(Şekil 15). Bu tabaka, membran yüzeyindeki sıvı hızının sıfır olduğu anda, durgun sıvı 

tarafından oluşturulur. Bu durumda, bu tabakanın içinde sıvı taşınımı sadece difüzyon 

ile gerçekleşir. Membran tarafından tutulan maddelerin, membran yüzeyinde 

konsantrasyonları, artan akıyla birlikte logaritmik olarak artış gösterir (Bayar, 2017). 

Sınır tabakanın kalınlığı, sistemin hidrodinamik koşullarına göre değişir. 

Örneğin, türbülans arttığında bu tabakanın kalınlığı azalır. Basınç sürücülü sistemler 

için, yüksek akı membran yüzeyinde yüksek madde tutunmasına, yüksek 

konsantrasyon farkına ve hızlı difüzyona sebep olur. Denge durumunda işletilen 

sistemlerde, su ve bileşenlerin sıvıdan membrana ve membrandan sıvıya doğru hareket 

etmesine sebep olan kuvvetler denge durumundadır. Bu denge, konsantrasyon 

polarizasyonu ile sağlanır. Yüksek basınç uygulanan sistemlerde, konsantrasyon 

polarizasyonu aynı zamanda membran-çözelti ara yüzeyindeki etkin osmotik basıncı 

da arttırır. Bundan dolayı, filtrasyon sistemleri yüksek türbülanslarda veya 

konsantrasyon polarizasyonun önemli olmaya başladığı akı değerinin altında 

işletilerek konsantrasyon polarizasyonunun etkisi azaltılabilir (Judd and Jefferson, 

2003). 

 

 

Şekil 15. Konsantrasyon polarizasyon mekanizması 
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Klasik filtrasyon sistemlerinde uygulanan basınç ile besleme çözeltisi 

membrana doğru hareket eder, membrandan geçen partikülsüz sıvı süzüntüyü, 

membran yüzeyinde tutulan partiküller ise kek tabakasını oluştururlar. Çapraz akış 

filtrasyonda ise besleme çözeltisi, filtrelenmemiş sıvı ve süzüntü olarak iki farklı akışa 

ayrılır. Filtre edilmemiş sıvı sisteme geri devir edilir. Filtrasyon ilerledikçe, membran 

yüzeyinde birikim arttıkça, buna bağlı olarak filtrasyon hızı azalır. Akı veya basınç 

limit değerlerine ulaştığında membranın temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekir 

(Rameshet al., 1997). 

Tablo 10’da çapraz akışlı filtrasyon ve klasik filtrasyon ayırma verimleri 

arasındaki farklar verilmiştir. Şekil 16’da ise iki sistemin ayırma mekanizması 

gösterilmiştir (Ramesh et al., 1997). 

 

 

 

Şekil 16. Klasik ve Çapraz Akış filtrasyonların ayırma mekanizması 
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Tablo 10. Çapraz akış ve klasik filtrasyon ayırma verimlerinin karşılaştırılması 

Ayırma Mekanizması Ayırma Performansı 

Çapraz Akışlı Filtrasyon Klasik Filtrasyon 

Çeşitli partikül boyutuna 

sahip sıvının filtrasyonunda 

Yüksek verimli Düşük verimli 

Değişen ve farklı katı 

konsantrasyonlarına sahip 

sıvıların filtrasyonunda 

Yüksek verimli Genellikle tercih 

edilmez 

Katı minimizasyonunda Yüksek verimli Çözelti düşük katı 

miktarına ve besleme 

debilerine sahip 

olduğunda verim yüksek 

Saflaştırma proseslerinde Eğer akıdaki azalmalar 

önlenebilirse verim 

yüksek 

Adsorbsiyona bağlı 

olarak gerçekleşen 

kirlenme problemi 

engellenebilirse verim 

yüksek 

 

 

Gelişmiş ve halen gelişmekte olan birçok membran ayırma prosesi mevcuttur. 

Bunlar arasında tam anlamıyla gelişimini tamamlamış ve endüstriyelleşmiş olan 

membran prosesleri MF, UF, RO ve NF’dur. MF, UF ve NF’da ayırma sekli birbirine 

benzerdir ve molekülsel eleme prensibine dayanır. RO membranlarda gözenek boyutu 

son derece küçük olduğundan ayırma mekanizması membranı olusturan zincirlerin ısıl 

hareketine dayanır. MF’dan RO’a gidildikçe ayırmada yük ve kimyasal benzeşme gibi 

kriterler öne çıkmakta ve dolayısıyla işletme parametrelerinde de değişimler meydana 

gelmektedir. MF düşük basınçlarda yüksek geri kazanım sunduğu halde RO yüksek 

basınçlarda dahi düsük geri kazanım göstermektedir (Özkal, 2010). 
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5.2. Membran Proseslerde İşletme Faktörleri 

Membran performansını ifade eden iki parametre akı ve giderme verimidir. Akı 

birim zamanda birim alandan geçen madde miktarı olarak ifade edilir ve m3/m2.sn veya 

L/m2.saat olarak gösterilir. Giderme verimi ise membranın tutma kapasitesinin bir 

ölçüsüdür. Membran proseslerde ideal olarak yüksek akı ve yüksek giderme verimi 

istenir. 

Membran proseslerde işletme parametreleri (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2016) 

 Besleme konsantrasyonu 

 Akı 

 Basınç veya Trans Membran Basıncı 

 Çapraz akım hızı ve türbülans 

 Sıcaklık 

 pH 

 Membran Tabaka Yoğunluğu 

 Ön arıtma 

 Hava/su resikülasyonu 

5.2.1. Besleme Konsantrasyonu 

Besleme suyu konsantrasyonunun membran performansını doğrudan etkileyen 

bir parametredir. Giriş suyu konsantrasyonu arttıkça membranın kirlenme 

mekanızması da aynı ölçüde hızlanır ve membran tesislerinde çok önemli bir 

parametre olan akının düşmesine sebep olur. Membranın kirlenmesinin bir sonucu 

olarak giderme verimide düşer. 

5.2.2. Akı 

Akı birim zamanda birim yüzey alanından geçen madde miktarı olarak 

tanımlanır ve m3/m2.sn veya L/m2.sa olarak ifade edilir. Membran prosesler, günümüz 

imkânlarında, 5-100 L/m2.saat aralığındaki akı değerlerinde işletilmektedir. İstenen 

akı değerinde işletmek Trans Membran Basıncı (TMP)’nın ayarlanmasına bağlıdır. 
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Membran filtrasyonunda, membrandan geçen akım, membrana uygulanan basınç ile 

doğru orantılıdır. Akının formülü aşağıda denklem 1.1’de verilmiştir. 

 

Akı= Qp/A        (1.1) 

Qp=permeyt (süzüntü) debisi (Litre/saat) 

A=membran toplam alanı (m2) 

Normal şartlarda, kirlenmemiş bir membranda akıya sadece membran direnç 

gösterir. Yani kirlenmemiş, temiz bir membranda yalnızca membran direnci (Rm) 

mevcuttur. İşletme durumunda konsantrasyon polarizasyonu (Rcp), gözeneklerde 

adsorbsiyon (Ra), kek tabakası oluşumu (Rc), gözeneklerin tıkanması (Rp) veya 

küçülmesi gibi birçok faktörün etkisiyle akı azalması gerçekleşir. Bu faktörlerin tümü 

membran yüzeyinde ilave dirençler meydana getirirler. Membran yüzeyinde meydana 

gelen toplam direnç tüm dirençlerin bir toplamından oluşur (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı,2016). Tablo 11’de RO, NF, UF ve MF membranları için, tahmini olarak 

membran direnç ve basınç farklılığı değerleri ve şekil 17’de membranda akışa karşı 

oluşan dirençlerin şematik olarak gösterimi verilmiştir. 

 

Tablo 11. Membran Direnç ve Basınç Değerleri 

Membran Türü Membran direnci(m-1) Basınç farklılığı(bar) 

Ters Ozmos 1010 8-80 

Nanofiltrasyon 108 3,5-10 

Ultrafiltrasyon 107 0,5-7,7 

Mikrofiltrasyon 106 0,3-3 
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Şekil 17. Membranlarda etkili direnç mekanizmaları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

2016) 

 

 

Membran işletimi boyunca membran yüzeyinde kirletici unsurlar birikerek kek 

tabakası oluşturur ve bu kek tabakası akının düşmesine sebep olur. Fakat aynı zamanda 

oluşan bu kek tabakası akının azalmasına sebep olduğu gibi kendiside membran görevi 

görerek kirletici unsurlara karşı ilave direnç gösterir. 

Maksimum süzüntü akısı kararlı hal durumu diye ifade edilen koşullar altında 

sağlanabilir. Kararlı hal koşulları akının belli bir değerde olmasını sağlamaktır. 

Yüksek akı anlamına gelmez. Akı zamanla azalır. Membran yüzeyinde kirlilik 

birikmesi artışı sonucu kalınlık artar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,2016). Şekil 18’de 

membran yüzeyinde oluşan kek tabakası kalınlığı ve akı arasındaki ilişki 

gösterilmiştir. 
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Şekil 18. Akı-Birikme Kalınlığı ve Zaman İlişkisi (Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı,2016) 

 

5.2.3. Trans Membran Basıncı 

Transmembran basıncı, membran filtrasyon işlemlerinde membranın her iki 

yüzeyinde oluşan basınç farkı ile belirlenen membran geçiş basıncıdır. Bir membran 

filtrasyon prosesinin işletilmesinde en önemli durum sabit bir TMP sağlamaktır (Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı,2016). 

TMP arttığında akının da artması beklenir. Fakat zamanla membran prosesinde 

meydana gelecek olan kirlenme neticesinde akı azalır. Basınç sürücü kuvveti ile 

işletilen membran proseslerde akı- basınç ilişkisi aşağıdaki Şekil 19’da belirtilmiştir. 

Membran modüllerinin basınç limitleri ise tablo 12’de verilmiştir. 
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Şekil 19. Membran Proseslerde Basınç-Akı İlişkisi 

 

 

Tablo 12. Membran Modüllerinin Basınç Limitleri 

Membran Modülü Standart Basınç (Bar) Maksimum Basınç (Bar) 

Tübüler Membran, 

Destekli 

42 70 

Tübüler Membran, 

Desteksiz 

7 - 

Spiral Sargılı Membran 

Sistemleri 

42 70-120 

Çerçeve-Plaka Şeklindeki 

Membranlar 

40 200 

Geniş Fiber Sistemler 25 - 

İnce Fiber Sistemler 70 200 

 

Membran prosesler ya sabit trans membran basıncı değişken akı, ya da sabit 

akı değişken TMP basıncı ya da hem değişken TMP hem de değişken akı koşullarında 
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işletilebilir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016). Sabit TMP durumunda akı zamanla 

azalırken sabit akı durumunda ise TMP zamanla artar. 

5.2.4. Çapraz Akım Hızı ve Türbülans 

Yüksek hız daha yüksek kütle transfer katsayısına imkân verir ve böylece daha 

yüksek süzüntü akısı sağlanır. Yüksek çapraz akım hızında membran yüzeyinde daha 

az kirletici birikmesi dolayısıyla daha yüksek akıya imkan sağlanmış olur. Türbülans 

membran işletiminde oldukça önemlidir. Membran yüzeyinde oluşan türbülans 

konsantrasyon polarizasyonunu azaltarak membran performansına olumlu katkı 

sağlar. 

5.2.5. Sıcaklık 

Sıcaklık, hem su akımını hem de osmotik basıncı etkiler. Besleme suyu 

sıcaklığı ile akı arasında doğru orantı vardır. Akı besleme suyu sıcaklığı ile doğru 

orantılı hareket eder. Yani optimal aralıklarda sıcaklık artışı akı artışını sağlar. Organik 

membran proseslerde ideal sıcaklık aralığı 20 oC- 40 oC olarak verilmektedir. Bu 

değerlerin üzerinki sıcaklıklarda membranlarda aşınma ve bozulmalar meydana 

gelebilmektedir. Özellikle organik membranlarda bu durum istenmez. Ancak 

inorganik membranlarda sıcaklık 300 oC’ye kadar olabilmektedir. Sıcaklıktaki her bir 

1 oC’lik artış ile membranın akı değeri, %3 artar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016). 

RO sistemi, UF’a göre sıcaklığa daha hassastır. En çok kullanılan membran türü olan 

ve maliyeti diğerlerine göre daha düşük olan selüloz asetat membranlarının 35-40 

ºC’ye kadar dayanıklığı vardır (Naharcı,2007). 

5.2.6. pH 

Asitlik ve bazikliğin bir belirtisi olan pH, membranların ömrü açısından 

önemlidir. Genelde kullanılan pH aralıgı 2-8 ’dir. Optimum işletme pH aralığı ise 4,5-

8,5’tir. Kullanım amacına göre membran seçiminde dikkat edilmesi gereken 

parametrelerden biri de pH’tır. Sentetik polimer membranlardan daha çok poliamid 

vepolisulfan malzemeler pH’a daha dayanıklıdır. Daha pahalı olan seramik 

membranlar ise geniş pH aralığı sunar. Selüloz asetat membranları pH’a çok 

hassastırlar. 
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5.2.7. Membran Tabaka Yoğunluğu 

Birim hacim modül içine yerleştirilen membran alanı veya tabaka yoğunluğu 

olarak tanımlanır. Bu faktör ne kadar büyükse sistemden çıkan toplam akıda o kadar 

büyük olur. Tipik membran yoğunluğu 160-1640 m2/m3 olarak verilmektedir (Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı,2016). 

5.2.8. Geri yıkama 

Geri yıkama membran üzerinde biriken kirletici unsurları temizlemek için 

uygulanan bir işlemdir. Geri yıkama işlemi süresince akış, tam tersi yönde uygulanır. 

Bu işlem süzüntü suyu ya da su-hava karışımı sisteme geri verilerek uygulanabilir ve 

kirlenmeye bağlı akı azalması, TMP’da artışı kontrol altında tutmak için sağlanır. 

Membrandan geçen süzüntü suyu sisteme geri verildiğinden, sistem verimi azalmış 

olur. Şekil 20’de geri yıkama işlemi şematik gösterimi verilmektedir. 

 

 

Şekil 20: Geri Yıkama İşlemi Şematik Gösterimi 

 

Geri yıkama prosesi hollow-fiber MF ve UF prosesler ile özdeşleşmiştir. Spiral 

NF ve RO membran sistemlerde ters akım olmadığı için geri yıkama işlemi yapılmaz. 

Bu membranlarda membran kirlenmesi akı kontrolü, çapraz akım hızı ve kimyasal 

temizleme ile sağlanır. 
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5.2.9. Antiskalant 

Antiskalant NF ve RO membran sistemlerinde, besleme suyunda bulunan 

iyonların membran üzerinde çökelmesini engelleyen kimyasallardır. Özellikle CaCO3, 

CaSO4, Ca3(PO4)2, BaSO4, StSO4, silika ve metal oksitler gibi mineraller membran 

üzerinde çökelme eğilimi gösterir ve antiskalantlar besleme suyundaki bu az çözünen 

tuzları inhibe ederek çökelmesine engel olur.  

Kullanılan antiskalantın dozunun doğru ayarlanması gerekmektedir. Ön arıtma 

işleminden sonra antiskalant dozlama pompası kullanılarak besleme suyuna sürekli 

olarak dozlanır. Böylece besleme suyu antiskalanta doygun hale gelir ve az çözünen 

tuzların çökelmesi engellenmiş olur. Böylece membranların ömrü uzatılmış ve verim 

artırılmış olur. 

5.3. Membran Proseslerde Kirlenme Problemi 

Membranın kullanıldığı arıtma tesislerinde karşılaşılan en önemli problem 

membranın kirlenmesidir. Membran kirlendiğinde akıda azalma yada aynı akıda 

işletildiğinde basınçta artış görülür. Buda kirleticilerin membran üzerinde birikmesi ve 

sıkışması anlamına gelir. Artan basınç ile birlikte işletme maliyetide artar. Membranın 

kirlenmesi ve bu koşullarda çalışmaya devam etmesi durumunda ise membrana daha 

sert temizleme işlemi uygulanır ve bu da membranın ömrünü kısaltır. 

Kirlenmeyi en çok etkileyen iki özellik membranın fizikokimyasal yapısı ve 

membranın morfolojisidir. Membran kirliliğinin nedenleri ve önlenmesi çogunlukla 

besleme suyuna ve bu besleme suyuna göre seçilecek olan işletme koşullarına bağlıdır. 

5.3.1. Konsantrasyon polarizasyonu 

 

Batık membran proseslerde besleme suyunda bulunan kirleticiler taşınım 

yoluyla membran yüzeyine iletilir ve membran yüzeyi yakınında kirletici maddeler 

birikerek daha konsantre halde bulunur. Membran yüzeyine yaklaştıkça ise artar ve 

maksimuma ulaşır (Şengül,2014). 

Konsantrasyon polarizasyonu esas olarak adsorpsiyon, jel tabakası oluşumu ve 

gözeneklerin tıkanması gibi nedenlerden dolayı meydana gelir. Bütün bu faktörler 

membran içerisindeki taşınım sırasında besleme çözeltisi tarafında ek dirençler 

meydana getirir. Membran, çözelti içindeki çözünmüş maddeleri geri çevirdiğinden 



60 

 

dolayı membran yakınında çözünmüş madde konsantrasyonunda artış gösterir. Bu da 

konsantrasyon polarizasyonu direnci (Rcp) olarak adlandırılan ek bir dirence sebep 

olur. Zamanla, membran kenarında meydana gelen konsantrasyon artışı çok daha da 

artar. Bunun sonucu, jel polarizasyonu (Rg) olarak adlandırılan bir direnç tabakası 

daha oluşur. Diğer bir direnç türü, özellikle boşluklu membranlarda, membran 

deliklerinin tıkanması ile oluşan dirençtir (Rp). Son olarak oluşan direnç, membran 

boşlukları üzerinde kirleticilerin adsorplanması ile oluşur. Membran üzerinde 

konsantrasyonun artışı aynı zamanda, boşluk çapının daralmasına da sebep olur. Bu 

da (Ra) ile gösterilir (Şekil 21). 

 

 

 

 
Şekil 21. Membran yüzeyinde meydana gelen direnç türleri 

 

 

 

Membranların tıkanmaya karşı direnci ve tıkanmadan sonra kolay 

temizlenebilme özelliği, membran seçiminde önemli bir faktördür (Ormancı, 2011). 

Konsantrasyon polarizasyonunu azaltmak ve kütle transferini arttırmak için çeşitli 

metotlar denenmiştir. Tablo 13’te membran yüzeyinde konsantrasyon 

polarizasyonunu azaltmak için çeşitli metotlar verilmiştir. 
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Tablo 13. Membran Yüzeyinde Konsantrasyon Polarizasyonunu Azaltmak için 

Uygulanan Metotlar 

Metot Etki 

İyi bir ön arıtma Su kalitesi iyileştiğinden membran 

tarafından tutulan kirletici 

konsantrasyonu azaldığı için 

polarizasyon etkisi azalır. 

Yatay hızın artırılması Yatay hızın artışı ile membran yüzeyinde 

biriken kirleticiler süpürülür ve 

konsantrasyon polarizasyonunun etkisi 

azalır. 

Türbülans etkenleri oluşturmak Türbülans akımdan dolayı kirletici 

konsantrasyonu azalır fakat basınç 

azalması yüksek olabilir. 

Akım kararsızlıkları Şaşırtıcılar ile akım oluşturmak. 

Aşırı ses dalgaları Aşırı ses dalgaları membran yüzeyinde 

kavitasyona sebep olur. 

Kompleks modül tasarımı meydana 

getirir. 

Elektriksel yük Elektrik alanları, makro molekül 

yüklerini etkiler. 

Kimyasal metot Membran yüzeyinde yük değişiklikleri 

meydana getirir. 

 

 

 

 

5.3.2. Membran Kirlenme Modelleri 

Membranlarda kirlenme modelleri, kirletici konsantrasyonu ve karakterine 

bağlı olarak 3 farklı şekilde gerçekleşir (Tablo 14). Bunlar; kek oluşumu (tersinir 

tıkanma), gözenek tıkanması (tersinir olmayan tıkanma) ve gözenek adsorpsiyonu 

(geri dönüşümsüz tıkanma) dur. Gözenek tıkanması modelinde kirleticiler membran 

porlarını tamamen tıkar ve fiziksel temizleme uygulamaları bu tür kirliliği gidermede 

yetersiz kalır. 
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Tablo 14. Membran Tıkanma Tipleri (Ormancı, 2011) 

 

Kek Oluşumu (çözünen>>gözenek): 

Gözenek çapından büyük olan 

kolloidler ya da çözünmüş maddeler, 

gözeneklerden geçemediklerinden 

membranda tutulur ve membran 

yüzeyinde kek oluşumuna sebep 

olurlar. Gözenek ile partikül çapının 

oranına bağlı olarak akı azalması 

görülür (Kek tabakasının kalınlığının 

yanı sıra geçirimliliği de önemlidir). 

 

Gözenek Tıkanması 

(çözünen=gözenek): Gözenek çapıyla 

aynı çaptaki kolloidler ya da çözünmüş 

maddeler gözenekleri tamamen tıkarlar. 

Membran porozitesin de düşme ve ciddi 

bir akı azalması görülür. 

 

Gözenek Adsorpsiyonu 

(çözünen<<gözenek): Kolloidler ya da 

çözünmüş maddeler membran 

çeperlerine tutunarak, gözenek çapını 

daraltır ve akı azalması görülür. 

 

 

Kek tabakası oluşumu 

 

Membran yüzeyinde gözeneklerden daha büyük yapıdaki kirleticiler basınç 

etkisi ile membran üzerinde birikme yapar. Oluşan bu kirlilik sonusunda membran 

üzerinde bu kirleticiler kek dediğimiz bir tabaka haline gelir. Kek oluşumu sonucu 

akıda azalma görülür ve bu azalma neticesinde artan basınç ile işletme maliyeti artar. 

Bunun yanısıra membrana uygulanacak olan temizleme işleminden ötürü sistem 

performansı düşer. MF membranlarda su ile geri yıkama ya da hava ve su ile geri 

yıkama yapılır ve böylece oluşan kek tabakası membrandan geri difüzlenerek 

uzaklaştırılmış olur. RO ve NF membranlarda ise çapraz akım gızı artırılarak akımın 

süpürme etkisi ile kek tabakası azalmış olur. Bu kirlenme modeli fiziksel temizleme 

yöntemleri uygulanarak giderilebilmektedir. 
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Gözenek Tıkanması 

Partikül boyutları membranın gözenek boyutuna yakın ise membran 

gözeneklerini tamamen tıkar ve gözenekler kullanılamaz hale gelir. Membran 

gözenekleri tamamen tıkandığı için filtrasyon alanının azaldığı kabul edilir ve 

membran performansı düşer. Bu kirlenme modeli yani tersinir olmayan kirlenme 

fiziksel temizleme yöntemlerinden ziyade kimyasal muamele ile temizlenirler. 

Gözenek Adsorpsiyonu 

Kirleticiler membranın gözenek boyutundan küçük ise adsorbe olarak 

membran gözenek buyutunda azalmaya sebep olur ve membranın geçirimliliğini 

düşürür. yapılan çalışmalara bakıldığında gözenek adsorpsiyonunun çok önemli 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tıkanma türü membranın kirletici ile kimyasal ilişkisine 

bağlıdır. 

5.3.3. Membran Kirletici Türleri 

Organik kirleticiler 

Membranların önemli bir şekilde kirlenmesine sebep olabilen çok sayıda doğal 

organik madde bulunmaktadır. Hümik ve fulvik maddeler yüzeysel sulardaki bitki ve 

hayvan atıklarının kimyasal ve biyolojik bozunması sonucu oluşan organik bileşiklerin 

doğal olarak meydana gelmesidir. Hümik ve fulvik maddeler hemen hemen bütün 

yüzeysel su kaynaklarında bulunmaktadır. Çözünmüş organik madde kendi başına 

membran tıkanmasında etkili olmamakla birlikte küçük molekül yapısına sahip 

organik maddeler membran gözeneklerince absorplanarak membran tıkanmasında 

etkili olmaktadır (Özkal,2010). 

Membran filtrasyonu, dogal organik maddelerin büyük kısmının giderimi için 

uygulanması gereken proseslerdir (Özkal,2010). Boyutlarının büyük olması sebebiyle 

dogal organik maddelerin membran filtrasyonu ile ayrılması mümkündür. Fakat 

membran gözeneklerinde adsorplandıkları için membran performansının düşmesine 

sebep olur. Organik maddelerin membran gözeneklerini tıkamaması için öncesinde 

aktif karbon ve farklı adsorbanlarla adsorplanabilmektedirler.  
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İnorganik kirleticiler 

İnorganik kirlenme daha çok inorganik tuzlardan dolayıdır. Besleme suyundaki 

çözünmemiş metal tuzlarının çökelmesi ile membran yüzeyinde kabuk oluşur. 

Genellikle kabuk bağlayıcılığı yapan tuzlar kalsiyum sülfat (CaSO4), kalsiyum 

karbonat (CaCO3), kalsiyum fosfat (CaPO4), silikon dioksit (SiO2), metal oksitler, 

demir hidroksitler (Fe(OH)3) ve aluminyum hidroksit (Al(OH)3) içermektedir (Şengül, 

2014). Besleme suyunda bulunan tuzlar membrandan suyun geçmesi ile birlikte 

konsantre olurlar ve besleme suyunda tuz konsantrasyonu artar. Artan bu tuz 

konsantrasyonu çözünürlük sınırını aşar ve membran yüzeyinde çökelerek kabuk 

oluşumuna sebep olur (Akın, 2010). Şekil 22 ve şekil 23’te RO membranlarda görülen 

CaCO3 ve CaSO4 çökelmesi görüntüsü verilmektedir. 

 

 

 
 

Şekil 22. Ters Osmoz Membranlarda Görülen CaCO3 çökelmesi (Koyuncu ve 

Wiesner, 2007) 
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Şekil 23. Ters Osmoz Membranlarda Görülen CaCO3 ve CaSO4 çökelmesi (Koyuncu 

ve Wiesner, 2007) 

 

 

Kalsiyum sülfat, kalsiyum karbonat membran yüzeyi üzerinde çökelmektedir. 

Kalsiyum çökelti miktarı kalsiyum çözünürlüğündeki azalma nedeniyle artan pH ile 

artmaktadır. Yüksek kalsiyum konsantrasyonuna sahip suyla membran ayrışımı 

yapıldığında ve eğer yüksek sıcaklıklarda çalışılıyorsa ilave tedbirler alınmalıdır. 

Konsantrasyon faktörünün 2'nin altında olduğu RO tesislerde kabuklanma problemi 

görülmez (Akın, 2010). Kalsiyum çökeltisi besleme çözeltisine EDTA (Etilen Diamin 

Tetra Asetik Asit) gibi şelatlaştıcı madde ekleyerek ve membran filtrasyondan önceki 

kalsiyumun birazını ortadan kaldırarak önemli derecede azaltılabilir. Kalsiyum 

karbonat çökelmesi suya az bir miktarda hidroklorik asit veya sitrik asit eklenerek 

engellenebilir. Her iki stretejinin de çökelme nedeniyle meydana gelen membran 

kirlenme oranını ve derecesini azaltmada etkili olduğu belirtilmiştir (Şengül, 2014). 

Biyokirlenme 

Biyolojik kirlenme membran yüzeyinde bakteri büyümesi ile oluşur. Biyolojik 

kirlenmeye karşı membranın hassasiyeti oldukça önemlidir. Örneğin selüloz asetat 
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membranlar bakterilere karşı oldukça dayanıksızdır. Bu yüzden bu tür membranlara 

karşı besleme suyu sterilize edilmelidir. Ayrıca poliamid hollow lifler selüloz 

membranlara nazaran bakterilere daha dayanıklı membranlardır. Biyokirlenme uygun 

ön arıtma ve UV dezenfeksiyon işlemiyle besleme suyundaki bakteri ve 

mikroorganizmaları sterilize edilerek etkin bir şekilde kontrol altına alınabilir 

5.3.4. Membran Proseslerde Kirlenmeye Karşı Alınabilecek Önlemler 

 

5.3.4.1. Membran Temizliği 

Membran temizliği hemen hemen bütün membran proseslerin gerekli 

bileşenlerinden birisidir. Kirleticiler uygun bir temizleme yöntemi kullanılarak 

membran yapısından giderilebilir. Membran temizliği fiziksel temizleme ve kimyasal 

temizleme olarak gerçekleştirilir. 

Fiziksel temizleme 

Fiziksel temizleme yöntemlerinde amaç, membran yüzeyindeki kirleticilerin 

mekanik olarak sıyrılmasıdır. Fiziksel temizleme yöntemi olarak, ileri-geri yıkama, 

geri yıkama ve hava ile yıkama kullanılır.  

İleri geri yıkama; daha çok kolloidal kirlilik ve oluşan kek tabakasının 

temizlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu temizlik için besleme suyu tarafından 

membran yüzeyine basınçlı su basılır. Geri yıkamada ise konsantre akım tarafından 

besleme akımı tarafına basınçlı su basılarak membran üzerinde oluşan kirletici 

tabakanın sıyrılması şeklinde temizleme gerçekleşir. 

Geri yıkama; genellikle UF ve MF membranlar için kullanılır. Membran 

filtreye akım yönünün tersi yönde su veya su-hava karışımı basınçla verilerek 

membran üzerinde ve gözeneklerde bulunan kirleticilerin besleme akımına geri 

difüzlenmesi sağlanır. Boşluklu elyaf ve plaka çerçeve membran modülleri membran 

yüzeyindeki kirleticilerin periyodik geri yıkamasıyla fiziki olarak temizlenebilir. Geri 

yıkama filtrasyon esnasında, durulama suyu veya uygun kimyasal temizlik çözeltisiyle 

ayrı bir temizlik aşamasında uygulanabilir. 

Hava ile yıkamada; yine UF ve MF membranlarda kullanılan bir temizleme 

prosedürüdür. Bu temizleme işlemi basınçlı değil membran fiiltrenin besleme 

çözeltisine daldırılarak çalıştırıldığı batık membran filtrasyonu uygulamalarında 
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uygulanır. Membran filtreler altından difüzörler ile havalandırılma yapılarak oluşan 

hava kabarcıklarının membran yüzeyinde oluşan kirleticileri sıyırması ya da 

konsantrasyon polarizasyonunun azaltılması ile kirlenmenin azaltılması prensibi ile 

çalışır. Havalandırma işlemi sürekli ya da kesikli olarak uygulanabilmektedir. 

Kimyasal temizleme 

Membranların kimyasal temizliği için farklı kimyasal temizlik çözümleri 

geliştirilmiştir. Kimyasal temizleme sürecinde önemli olan membranın kimyasal 

temizleyici etkinliğine karşı koyma kabiliyeti, temizlik için en yüksek sıcaklık, temas 

süresi ve temizlik sıklığıdır. Kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfatların giderilmesinde 

asitli temizleyiciler sıklıkla kullanılır ve daha çözünür formlarına dönüştürülerek 

membran üzerindeki kabuklanma giderilmiş olur. 

Alkali temizleyiciler, inorganik kolloidler için etkili bir temizleyicidir. Sodyum 

hidroksit (NaOH) ve sodyum karbonat (Na2CO3) yaygın olarak kullanılan alkali 

temizleyicilerdir. Yüksek sıcaklıklar kimyasal temizliği kolaylaştırmaktadır. Kimyasal 

reaksiyon oranları sıcaklıktaki her 10 °C artışla ikiye katlanır. Ancak, çoğu polimerik 

membran materyali yüksek sıcaklıklara karşı koyamayacaktır. Bundan dolayı, sıcaklık 

artışları maksimum 60 °C’ de sınırlanmalıdır. 

Sentetik yüzey aktif maddeler güçlü yüzey adsorpsiyon özelliklerinden dolayı 

membran yüzeylerindeki kirliliğin giderilmesinde etkilidir. Membran temizliğinde 

kullanılan en etkili temizleyici EDTA çözeltisidir. EDTA membran yüzeyi üzerindeki 

kalsiyum ve magnezyum tortularını azaltmaktadır. Tablo 15’de tıkanma türüne göre 

kimyasal temizlemede kullanılan kimyasallar verilmektedir. 
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Tablo 15. Tıkanma Türüne Göre Kimyasal Temizlemede Kullanılan Kimyasallar 

Tıkanma Türü Kullanılabilecek kimyasallar 

Kolloidal NaOH çözeltileri, kıskaçlayıcı ve 

deterjanlar 

Organik NaOH çözeltileri, kıskaçlayıcı ve 

deterjanlar 

Metal oksitler Düşük pH’da sitrik asit veya Sodyum 

ditiyonit 

(Na2S2O4) 

Silika Yüksek pH’da NaOH çözeltileri 

Karbonat çökelekleri Sitrik asit veya düşük pH’da HCl 

Sülfat çökelekleri HCl çözeltileri veya EDTA gibi 

kompleks oluşturucu ajanlar 

Biyofilm NaOH çözeltileri, kıskaçlayıcı ya da 

kompleks oluşturucu ajanlar, 

sürfaktanlar ve dezenfektanlar 

 

MF ve UF membranlarda kimyasal yıkama yaklaşık 30 günde bir yapılırken 

NF ve RO sistemlerde 3 ay-1 yıl aralığında yapılabilir. Membran temizliği sabit bir 

zaman aralığında değil basınç artışları, akı azalmaları vb. gibi işletme koşulları göz 

önünde bulundurularak yapılmalıdır. Böylece işletme maliyetleri azalır, temizleme 

kaynaklı oluşan kimyasal sarfiyatı azalır ve membran ömrü uzar. Genelde tıkanmış 

membranın temizlenmesi için: 

 Süzüntü akısındaki düşüşünün en az %10-15 oranında olması, 

 %10-15 oranında süzüntüdeki çözünen madde konsantrasyonun artmış 

olması, 

 %15-20 oranında basınç artışı görülmesi  

gereklidir. Bu durumlar gerçekleştiğinde sistem performansını geri kazanabilmek 

adına membranların temizlenmesi gerekmektedir. Temizleme prosedürü de tamamiyle 

tıkanmanın çeşidine göre yapılmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016). 

Membran giriş ve konsantre hattında ve hatta kademeler arası basınç farkları online 
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takip edilerek temizleme prosedürü otomasyon ile yapılabilir. Böylece belli bir 

temizleme aralığından daha ziyade kirlenme durumuna göre temizlik prosedürünün 

gerçekleşmesi ile membranlar daha verimli çalıştırılabilir.  

 

5.3.4.2. Tıkanmayı azaltan yöntemler 

 

Membran tıkanmasının azaltılması için besleme suyunun kirletici içeriğine 

göre iyi bir ön arıtma, membranın kirlenmesini en aza indirgeyecek proses şartları ve 

membranın yapısal özellikleri oldukça önemlidir. 

 

Ön arıtma  

Ön arıtma, sudaki maddelerin boyutlarını membran tarafından ayrılabilir 

seviyeye yükseltir. Böylece membran sistemler tarafından giderimleri artmış olur. 

Boyut artması aynı zamanda membran tıkanmasının türünü gözenek 

adsorpsiyonundan daha cok tersinir olan kek tabakası oluşumuna değistirir. Kimyasal 

olarak ise farklı kimyasallar besleme suyuna ilave edilir ve membranı kirletme eğilimi 

yüksek kirleticileri membran yüzeyinden uzaklaştırır. Böylece membran prosesi 

öncesinde membranı kirletme potansiyeli olan kirleticiler besleme suyunda 

uzaklaştırılmış olur. Buda membranın ömrünün daha uzun ve temizleme prosesinin 

daha seyrek yapılması anlamına gelir. Ön arıtmada besleme suyunda bulunan 

muhtemel bakteriyolojik kirliliği uzaklaştırmak ta önemlidir. Bakteriyel kirleticiler 

membran üzerinde jel tabakası oluşumuna ve membran performansı ve akının 

azalmasına sebep olur. MF ve UF membran prosesleri için mikrobiyal kirliliklerin 

giderilmesi oldukça önemlidir. RO membran proseslerde ise kartuş filtre ile 

membranın kirlenmesini hızlandıracak olan kirleticilerden besleme suyunun 

arındırılması oldukça önemlidir. Böylece membranların ömrü uzamış olur. Membran 

filtrasyonu icin temel ön arıtma uygulamaları, etkileri ve mekanizmaları tablo 16’da 

verilmektedir. 
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Tablo 16. Membran filtrasyonu için temel ön arıtma uygulamaları, etkileri ve 

mekanizmaları (Akdağlı,2010) 

Ön arıtma Koagülasyon Adsorpsiyon Ön 

Oksidasyon 

Ön Filtrasyon 

Kimyasal 

uygulama 

Uygun dozda 

koagülant 

Poroz veya 

poroz olmayan 

adsorbanlar 

 

Gaz veya sıvı 

oksidanlar 

 

Koagülantlı/koagüla

ntsız granüler 

ortam, membranlar 

Doz etkileri Düşük, 

optimum 

veya doz 

aşımı 

(zenginleştiril

miş 

koagülasyon 

için optimum) 

 

Askıda partikül 

kullanılırsa 

minimum etkin 

doz 

 

Minimum etkin 

doz 

- 

Fiziksel 

mekanizma 

Kirleticilerin 

boyutlarını 

filtre 

edilebilir 

seviyeye 

arttırır. 

 

Membran 

porlarından 

büyük olan 

adsorbanlara 

küçük 

kirleticileri 

bağlar 

 

Organik 

kolloidlerin 

daha küçük 

boyutlara 

parçalanm sına 

sebep olur 

 

Asağı akışlı 

membranlarda kek 

veya jel tabakasına 

neden olan kaba 

maddeleri giderir 

Kimyasal 

mekanizma 

Membran 

yüzeyinde 

birikmeye, 

adsorpsiyona 

ve çökmeye 

neden olan 

kirleticileri 

destabilize 

eder 

 

Membrane 

yüzeyine zararlı 

olan maddelere 

yeni 

adsorplanma/biri

kme yüzeyleri 

sağlar 

Doğal organik 

maddeleri 

kısmen 

ayrıştırır 

ve/veya okside 

eder, eğer UV 

kullanılırsa 

mineralizas on 

mümkündür 

Filtre ortamına veya 

asağı akışlı 

membranlara 

yapışan kirleticileri 

ve diğer partikülleri 

seçici olarak giderir 

Biyolojik 

mekanizma 

Kısmen 

giderim  

 

Biyolojik 

tıkanma ile 

ilişkili organik 

kirleticileri 

adsorplayabilir 

 

Mikrobiyal 

büyümeyi 

bastırır 

 

Biyolojik 

tıkanmaya neden 

olabilen 

mikroorganizmaları

n kısmen giderimi 

Hedeflenen 

kirleticiler 

Virusler, 

hümik/fulvik 

asitler, 

proteinler, 

Hümik/fülvik 

asitler, küçük 

doğal organik 

asitler, pestisitler 

Ozonlama ile 

birlikte virusler 

ve organik 

kirleticiler 

Partiküler ve 

kolloidal 

organik/inorganik 
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asidik gruplu 

polisakkaritle, 

membrane 

porlarından 

daha küçük 

olan 

kolloidler 

 

ve diğer sentetik 

organik 

bileşikler 

 

maddeler, 

mikroorganizma 

Membran 

Tıkanmasın

a etkileri 

Kolloidal 

tıkanmayı ve 

DOM 

tıkanmasını 

azaltır 

 

 

 

Membran 

tıkanmasını 

azaltabilir veya 

arttırabilir 

Biyolojik 

tıkanmayı ve 

DOM 

tıkanmasını 

azaltabilir 

Membran 

tıkanmasını farklı 

derecede azaltır 

Avantajları Düşük 

basınçlı 

membran 

performansın

da önemli 

gelişim (daha 

az tıkanma ve 

daha iyi 

tutma) 

 

Dezenfeksiyon 

yan ürünlerinin 

giderimini 

arttırır 

 

Biyolojik 

tıkanma 

oluşumunu 

azaltır, 

organiklerin 

giderimini 

arttırır 

(ozonlama) 

 

Biyolojik/kolloidal 

tıkanmayı ve/veya 

katı yükünü 

azaltabilir 

Dezavantajl

arı 

i) uygun doz 

gerektirir ki 

besleme 

kalitesi çok 

değişkense 

ayarlanması 

zordur  

(ii) tıkanmayı 

şiddetlendireb

ilir 

(iii) katı atık 

üretir 

(iv) hidrofilik 

doğal 

organikler 

tarafından 

meydana 

gelen 

tıkanmayı 

azaltır 

(i) tıkanmanın 

artması mümkün 

(ii) arıtma 

donanımından 

toz aktif 

karbonun 

giderimi zordur 

i)dezenfeksiyon 

yan ürünlerinin 

oluşumu 

(ii) uygun 

olmayan 

oksidanlarla 

membran zarar 

görebilir  

(iii) 

oksidasyona 

dirençli 

mikroorganizm

anın 

büyümesini 

bastırmada 

etkisiz olabilir 

(i) ön filtrelerin 

performansı 

bozulabilir ve 

iyileştirmesi zordur 

(ii) verimi arttırmak 

için ön arıtma 

gerektirebilir 

(koagülasyon veya 

ön oksidasyon gibi) 
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Besleme suyu kalitesinde kil yoğunluk indeksi (SDI) oldukça önemli bir 

parametredir. Besleme suyundaki askıda katı madde ile kirlenmenin ölçüsü olarak 

ifade edilebilir. SDI değeri membran üretici firmalar tarafından işletmelere 

verilmelidir. Genellikle SDI değerinin 5 ten küçük olması istenir. SDI 2 numaralı 

formül ile hesaplanmaktadır. 

    (2) 

ifadesi kullanılmaktadır. Burada; 

(1-t1/t2) x100 : % kirlenme derecesi 

t1  : ilk test hacmi filtrasyon süresi (t1< t2 ), 

t2  : son test hacminin filtrasyon süresi, 

T15(5  : Filtre kekinin formasyon süresini (ilk test başlangıcı ile son test 

başlangıcı arasında geçen zaman) (15 dk) 

 

Membran sistemlerin verimli çalışması için bazı parametrelerin düzenli olarak 

izlenmesi gerekmektedir (Naharcı,2007). Kontrol edilmesi gereken parametreler ve 

kontrol edilme sıklıkları tablo 17’de ve membran kirlenmesini minimize etmek için 

önerilen besleme suyu karakteristigi tablo 18’da verilmiştir. 

 

 

Tablo 17: Membran Takibi İçin Önerilen Su Kalite Takip Çizelgesi (Naharcı, 2007) 

Parametre MF ve UF NF ve RO 

Besleme Konsantre 

atıksu 

Ürün 

Suyu 

Besleme Konsantre 

Atıksu 

Ürün 

Suyu 

Genel Su Kalite Parametreleri 

Alg H   H H     

Renk H A H H A H 

AKM S   S       

pH G H H S H H 

SDI       H     

Tat ve Koku A A A A A A 

Sıcaklık S     S     

TOC H A H H A H 

Toplam 

Koliform 

H   H H     

Bulanıklık S A S S   H 

UV-254 H A H H   H 
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Çözünmüş maddeler 

Alkalinite H A H H H H 

Baryum       H H H 

Sertlik     A H H H 

Demir H     H H H 

Mangan H     H H H 

Silika       H H H 

Sülfat H     H H H 

TDS     A S H S 

A: Aylık  H: Haftalık G: Günlük  S: Sürekli 

 

 

Tablo 18. Membran Kirlenmesini Minimize Etmek İçin Önerilen Besleme Suyu 

Karakteristigi (Naharcı,2007) 

Parametreler Değerler 

SDI <5 

Bulanıklık <1 NTU* 

Demir(Fe+2)** <0.05 mg/L 

Mangan(Mn+2) <0.5 mg/L 

Hidrojen Sülfür(H2SO3
-) <0.1 mg/L 

Organik maddeler <4 mg TOC/L 
* Bazı membran üreticileri bulanıkların 0.2 NTU dan küçük olmasını ister. 

** pH>7.0 ve 5-10 mg/L çözünmüs oksijen de düşük pH ve daha düşük oksijen seviyesinde daha yüksek demir 

seviyeleri tolere edilebilir. 

 

 

 

Türkiyede membran kullanılan içmesuyu arıtma tesislerinde membran prosesi 

öncesinde kullanılan ön arıtma yöntemleri tablo 19’da verilmiştir. RO membran 

prosesi öncesinde çoğunlukla kartuş filtre ve hızlı kum filtresi membranlardan önce 

kullanılan ön arıtma yöntemleri arasında yer almaktadır. Kırıkkale İAT’de UF prosesi 

RO membranlar için bir ön arıtma amacıyla kullanılmaktadır.  
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Tablo 19. Türkiyede İAT Membran Prosesi İçin Kullanılan Ön Arıtma Yöntemleri 

İçmesuyu Arıtma Tesisi Membran 

Prosesi 

Ön arıtma 

Kırıkkale yeşil vadi su 

birliği İAT 

UF-RO Hızlı- yavaş karıştırma, hızlı kum 

filtresi, Kartuş filtre 

Polatlı yüzükbaşı İAT NF Kartuş Filtre 

Çubuk İAT UF Helezonik Mekanik Filtre 

Marmara Avşa İAT RO Basınçlı filtre 

Bala Karadalak İAT RO Kum filtresi, Aktif karbon filtre, 

kartuş filtre 

Bafra Dedeli İAT RO Basınçlı filtre, kartuş filtre 

Ankara Beypazarı İAT RO Kum filtresi, antisklant 

Ekinlik Adası İAT RO Basınçlı filtre, kartuş filtre 

Gaziantep Çaybaşı İAT RO Basınçlı filtre, kartuş filtre 

 

 

Membran Özellikleri 

Membran yapısal özellikleri kirlenme için önemli bir unsurdur. Gözenekli 

membranlar yoğun membranlara göre daha fazla tıkanma eğilimi gösterirler. Benzer 

şekilde hidrofilik membranlar hidrofobik membranlara göre daha az tıkanma 

eğilimindedir. Hidrofobik bileşik ve tanecikler, kolloidal tanecikler oluşturmak için 

toplanmaya ya da grup oluşturmaya meyillidirler. Bu yüzden uygulamada 

membranların yüzey kimyası ve hidrofobik özelliği, çeşitli metotlarla, hidrofilik 

özelliğe dönüştürülerek kullanılır. Membranların temizleme prosedürlerine karşı 

dayanıklı olması gerekmektedir. Membran modül dizaynı da membran kirlenmesi ve 

polarizasyonunu en aza indirgemelidir. Membranın uzun ömürlü olması ve yerine 

başka bir membran konulabilmeside işletme açısından kolaylık sağlayan özelliklerdir. 
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5.4. İçmesuyu Amaçlı Membran Sistemlerin Maliyeti 

Son yıllarda su arıtımında enerji ihtiyacını daha sağlıklı ortaya koymak için 

yapılan çalışmalara ilgi artmaktadır. Su üretmek için kullanılan enerji karbon 

ayakizinin artmasına sebep olur ki bu 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde 

290 milyon metrik ton olduğu tahmin edilmektedir. Tüm dünyanın karbon 

emisyonunun ise %5 ‘ine karşılık gelir. İçmesuyu arıtımında kullanılan teknolojiye 

göre 0,08 ve 1 kWh/m3 aralığında enerji kullanılmaktadır (Senante, 2018). 

Membran tesislerde maliyet en büyük engellerden biri olarak çokça dile 

getirilir. Fakat gelişen teknoloji ile birlikte birim su üretim maliyetleri gün geçtikçe 

azalmaktadır. Örneğin deniz suyundan içmesuyu eldesinde 1970’lerde içmesuyu birim 

fiyatı 5 $/m3 iken 2004 yılında bu rakam 1 $/m3 altına düşmüştür. Arap yarımadasında 

bulunan Fujuarah tesisi 2007 verilerine göre 0,53 $/m3 birim su fiyatı düşmüştür. 

İspanya’nın deniz suyundan içme suyu üretim tesislerinden biri olan 

Carboneras Deniz Suyu Tuzsuzlaştırma Tesisinde günde 120.000 m³ kapasitede su 

işlenmektedir. Tesisin ham su kaynağı Akdeniz’dir, % 45 geri kazanım oranıyla 

çalışan tesisin işletme maliyeti 0,36 $/m³, 0,485 $/m³ dür. Enerji geri kazanımı için 

tesiste pelton türbinler kullanılmaktadır (Arı, 2009). 

Florida’ da ki 53.000 m³/gün ‘lük bir nanofiltrasyon membran prosesli bir içme 

suyu üretim tesisinin toplam üretim maliyeti 0,25 $/m³, 20.000 m³/gün kapasitede ise 

0,3 – 0,4 $/m³ olarak verilmiştir (Arı, 2009). 

Macaristan’ da bulunan Hamama tesisi 200.040 m³/gün kapasitede olup toplam 

üretim maliyeti 0,82 $/m³ ‘tür. Karayipler’ de bulunan Trinidad adasında ki Point Lisas 

su üretim tesisi 14.020 m³/gün kapasitededir ve birim su maliyeti 0,60 $/m³’ dur. 

Kaliforniya’ da bulunan Carson tesisinin kapasitesi 14.020 m³/gün olup, birim su 

maliyeti 0,72 $/m³ olduğu bilinmektedir (Arı, 2009). 

Tablo 20’de çeşitli RO tesislerinin birim su maliyetleri ve Şekil 24’te ise bu 

maliyetlerin yıllara göre değişimi verilmiştir (Arı, 2009). 
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Tablo 20. Çeşitli RO tesislerinin birim su maliyetleri (Arı, 2009). 

Tesisin Adı Devreye 

Alındığı Yıl 

Üretim Kapasitesi 

(m3/gün) 

Birim su 

Maliyeti 

($/m3) 

Lazorate 

III/İspanya 

  

 

1991 20.000 1,62 

Jeddah / Suudi 

Arabistan 

1989 23.000 1,31 

Santa Barabara, 

Kaliforniya 

1992 25.000 1,51 

Dhkelia/Kıbrıs 1997 40.000 1,46 

Mallorca ve 

Marbella/İspanya 

1998 42.000/56.400 1,03/1 

Larnaraca/Kıbrıs 2001 56.000 0,83 

  

 

 

 

Şekil 24. Birim su maliyetlerinin yıllara göre değişimi (Arı, 2009) 
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Maliyetlerin düşmesinde membranların daha yüksek akılarda çalışabilir olması 

tesislerin üretim veriminin artmasına dolayısıyla da maliyetlerin düşmesine sebep 

olmaktadır. Membran kullanılan tesislerin gün geçtikçe yaygınlaşması ve bununla 

birlikte üretim teknolojilerinin gelişmesinin bir sonucu olarak malzeme fiyatlarında da 

düşüşler gözlemlenmiştir.  

Ürünün yani içme ve kullanma suyunun birim (m³) maliyeti yatırım 

yapılmadan önce tayin edilmelidir. Bu çalışmada, birim suyu elde etmek için tesisin 

ilk kurulumundan, ürün suyunun membranlardan çıkıp ürün suyu kolektörüne gelene 

kadar olan birim maliyetine toplam üretim maliyeti adı verilmiştir (Arı, 2009). 

Tesisin inşaatının ilk temel kazısından devreye alınmaya hazır hale getirilene 

kadar ki yapılan yatırımlara ilk yatırım maliyeti, sistemin çalıştırılıp suyun üretilmesi 

sırasında oluşan giderlerin tamamı ise işletme maliyetini oluşturur. İlk yatırım ve 

işletme maliyetlerinin birim hacimdeki su bazında belirlenip toplanması toplam üretim 

maliyetini vermektedir. 

İlk yatırım maliyetinin kapsamı Membran sistemli arıtma tesislerinin ilk 

yatırım maliyetini oluşturan ana değerler şunlardır:  

-Arazi temini  

-Projelerin hazırlanması  

-İnşaat İşleri  

-Kullanılan Ekipmanlar  

-Elektrik İşleri  

-Mekanik İşler  

-Ön Arıtma  

İşletme maliyetinin kapsamı Toplam ürün maliyetini oluşturan, en az ilk 

yatırım maliyeti kadar önemli olan diğer bir değer ise işletme maliyetidir. Ülkemizde 

ve dünyada birçok yatırım ne yazık ki işletme giderleri önemsenmeden yapıldığından 

daha sonra karşılanamayacak boyuttaki bu giderler yüzünden çürümeye bırakılmıştır. 

Oldukça pahalı bir teknoloji olan membran prosesli içme suyu arıtma tesislerinin de 

aynı kaderi paylaşmaması için işletme maliyetlerinin önceden tespitinin yapılması 
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şarttır. Membran prosesli arıtma tesislerinde işletme maliyetini oluşturan değerleri 

sürekli tüketimler ve değiştirilen ürünler olarak düşünülebilir. Sürekli tüketimler ise 

elektrik enerjisi ve kimyasallardır. (Arı, 2009). Bu kimyasalların tüketim miktarlar 

tesisin tasarımı, su kalitesi ve membran özelliklerine göre farklılık göstermektedir.  

Membran proseslerde periyodik olarak değişimi kabul edilen ürünler ise; membranlar 

ve kartuş filtrelerdir. Kartuş filtrelerin işletme sırasında ortalama 6 ayda bir 

değiştirilmektedir (Arı, 2009). 

Membranların değişim süresi farklı ham su karakterine, ön arıtmanın 

verimliliğine, tersinir olmayan kirlenmeye, temizleme sıklığı ve yoğunluğuna, işletme 

koşullarına göre farklılıklar gösterir. Membrana gelen besleme suyuna membran 

öncesinde uygulanan ön arıtma prosesi ne kadar iyi olursa membran o kadar geç 

kirlenir ve daha az temizleme işlemine ihtiyaç duyulur. RO sistemlerinde ön arıtmanın 

tesisin ilk yatırım maliyetine etkisi oldukça yüksektir. RO membranlarda ön arıtma 

olarak MF ve UF prosesleri kullanılması RO membranların kullanım sürelerini uzatır. 

Membranlara uygulanan temizleme işlemleri özellikle de kimyasal temizleme 

membranların ömrünü kısaltır ve daha sık membran değişikliğine sebep olur. Tersinir 

olmayan kirlenme membran gözenek hacminde ve dolayısıyla akıda görülen azalma 

ile membranların ömrünü kısaltır.  

Membran kullanılan içmesuyu arıtma tesislerinde işletme maliyetine 

bakıldığında elektrik sarfiyatı oransal olarak oldukça fazladır. Günümüzde membran 

prosesli içme suyu arıtma tesislerinin enerji ihtiyaçları elektrik ve fosil yakıtlardan 

karşılanırken, gelecekte yenilenebilir enerji kaynakları ile birim su maliyetleri daha da 

aşağıya çekilebilir. Dünyada membran proseslerin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayacak 

teknolojiler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bunlardan ikisi enerji geri kazanım 

sistemleri (pressure exchanger) ve peton türbinlerdir. 

Enerji geri kazanım sistemleri (Pressure Exchanger), özellikle deniz suyundan 

içmesuyu amacıyla kurulan desalinasyon tesislerinin elektrik sarfiyatını azaltıp işletme 

maliyetinin düşürülmesi amacına hizmet etmektedir. Desalinasyon tesislerinde 

kullanılan RO membranlar yüksek basınç altında çalışırlar.  Enerji geri kazanım 

sistemi ise membrandan çıkan yüksek basınçlı konsantre akımdan faydalanarak düşük 

basınç altında gelen deniz suyunu yüksek basınca çevirerek membran modüllerine 
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iletir. Bu sistemde ortalama %50-60 enerji tasarrufu sağlanır. Önceki sistemlerde, bir 

ton tatlı su uretimi icin yaklaşık 6 kWh elektrik gideri varken, yeni bir buluş olan Enerji 

Geri kazanım (Pressure Exchanger) sistemi ile bu değer nerde ise yarı yarıya 3 kWh’e 

düşmektedir (Yaşa,2010). Fakat bu yöntemler maliyeti oldukça yüksek olan 

teknolojiler olduğundan büyük kapasiteli tesislerde enerji geri kazanımı amacıyla 

kullanılabilir. Şekil 25 ve 26’da enerji geri kazanım sisteminin şematik gösterimi yer 

almaktadır. 

 

  
 

Şekil 25. Enerji geri kazanım sistemi (Pressure exchanger) şematik gösterimi (Url10) 

 

 

 
 

Şekil 26. Enerji geri kazanım sistemi şematik gösterimi (Url 10) 
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Pelton Türbinler de su değirmeni mantığı ile çalışır. Suyun sağladığı basıncı 

kinetik enerjiye dönüştürerek enerji üretimi sağlanır. Üretilen bu enerji ise tesiste 

kullanılarak işletme maliyetini düşürebilir. Şekil 27’de pelton türbinlerin şematik 

gösterimi yer almaktadır. 

 

 

Şekil 27. Pelton türbinlerin şematik gösterimi (Url 11) 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş ve rüzgar enerjisi membran 

teknolojisi kullanılan tesislerin elektrik ihtiyacının karşılanması için 

kullanılabilmektedir. Özellikle RO membranların kullanıldığı tesislerde yüksek basınç 

ihtiyacından dolayı işletme maliyetinin büyük bir bölümünü elektrik ihtiyacı 

oluşturmaktadır. Güneşlenme süresi fazla olan bölgelerde bulunan içmesuyu arıtma 

tesislerinde güneş enerji santrali (GES) alternatif enerji kaynağı olarak düşünülebilir. 

Afyon İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde enerji ihtiyacının bir kısmının karşılanması 

amacıyla 2015 Kasım ayında fotovoltaik güneş panelleri kullanılan GES kurulmuştur. 

Yılda 750 bin kW/sa enerji üretimi hedefi ile açılan tesis İAT yıllık enerji ihtiyacının 

%30’unu karşılamaktadır. Tesisin kendini amorti etme süresi ise yaklaşık 4 yıldır. 

Şekil 28’de Afyon İAT ve kurulan GES görülmektedir. 
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Şekil 28. Afyon İçmesuyu Arıtma Tesisi (Url 12) 

 

 

5.5. Konsantre Yönetimi  

Membran uygulamalarında konsantre yönetimi ve bertarafı oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Membran kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yüksek hacimde 

konsantre oluşmaktadır. Bu konsantre akım membran tarafından tutulan kirleticilerin 

konsantre olmuş hali olduğu için ham su kalitesinden daha kirli bir su olduğu kabul 

edilir. Bu konsantre akıma ön arıtma işleminde kullanılan kimyasalar, antiskalantlar, 

membran prosese kirlenmeyi engellemek için eklenen kimyasallar, dezenfektanlar, 

membran temizleme işleminde oluşan kimyasal içeren atıksular da eklenerek bertaraf 

edilmesi gereken önemli bir konu halini almıştır. Konsantre yönetiminde hiçbir arıtma 

yapmadan deşarj edilebildği gibi arıtma ve geri kazanım da yapılabilir. Literatür ve 

uygulamada membran konsantrelerinin bertaraf ve yönetimi içim kullanılan 

teknolojiler ve kullanım yüzdeleri şekil 29’da verilmektedir. 
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Şekil 29. Desalinasyon tesislerinde uygulanan konsantre yönetim metotları (Mem-

Tek, 2017) 

 

 

Oluşan konsantre akım için en sık kullanılan bertaraf yöntemi doğrudan alıcı 

ortama deşarjdır. Çevresel farkındalığın artması ve yönetmeliklerde deşarj 

standartlarının sıkılaşması beraberinde konsantre akım yönetimini de önemli hale 

getirmiştir. Oluşan konsantre akımların bertarafında yüzeysel su kaynaklarına deşarj, 

kanalizasyon sistemine deşarj, arazi uygulamaları ve sulama, derin kuyu enjeksiyonu, 

buharlaştırma havuzları, mekanik buharlaştırma gibi yöntemler uygulanmaktadır. 

Yüzeysel Su Kaynaklarına Deşarj; literatüre bakıldığında bu yöntem 

konsantre akımın bertarafında en yaygın kullanılan yöntemdir. Yurt dışındaki 

uygulamalarda alıcı ortama göre deşarj standartları belirlenmiş olup konsantre için bu 

limit değerler baz alınmaktadır. Konsantre akımın alıcı ortama etkileri 

düşünüldüğünde soğutma suyu ya da arıtılmış atıksular ile birlikte seyreltilerek deşarj 

edilebilmektedir. Her alıcı ortam farklıdır ve konsantre akımın alıcı ortama etkilerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu etki konsantre akımın tuzluluğu, yoğunluğu, akış hızı, 

alıcı ortamın biyolojik özellikleri ile belirlenmektedir (Mem-Tek Bülteni,2017). Diğer 

yöntemlere kıyasla maliyeti en ucuz olan konsantre bertaraf yöntemidir. Bu yöntemde 

maliyete konsantrenin deşarj edileceği yüzeysel su kaynağına kadar yapılacak olan 

deşarj hattı ve alıcı ortam kalitesi izleme çalışmaları sebep olmaktadır. 
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Kanalizasyona deşarj; alıcı ortama deşarj uygulamasından sonra en popüler 

yöntemlerden biri de kanalizasyona deşarjdır. Bu yöntemde oluşan konsantre akım 

kanalizasyon hattı ya da arıtma tesisi yakınsa direk atıksu arıtma tesisine 

verilebilmektedir. Konsantre akımın doğrudan alıcı ortama deşarj edilmesinden daha 

güvenli bir bertaraf yöntemi olduğu kabul edilir. 

Araziye verme; bu bertaraf yönteminde ise konsantre akım geçirimliliği 

yüksek zeminlere deşarj edilerek konsantre akımın yer altına süzülmesi sağlanmış 

olur. Bu yöntemin uygulandığı havzalarda ilave tedbirler alınarak konsantrenin yatay 

akışla yüzeysel su kaynaklarına karışmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

Konsantre akım sulama suyu olarak kullanıma uygun olmadığı durumlarda temiz su 

ile seyrelme yapılarak sulama suyu olarak kullanılabilir.  

Derin Kuyu Enjeksiyonu; Konsantre atıklar için bertaraf yöntemlerinden bir 

diğeri ise derin kuyu enjeksiyonudur. Bu yöntem ile konsantre akımın içilebilir 

kaynaklara ulaşıp su kalitesinin bozulmaması hususu önemlidir. Derin kuyu 

enjeksiyonu genellikle maliyetli yöntemler olup bu maliyet daha çok kuyu açılması ve 

yapılacak izleme çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Bu yöntem araziye alıcı ortama 

ve kanalizasyone deşarj seçeneklerine göre değerlendirildiğinde daha yüksek maliyet 

gerektirir. Yüksek hacimli konsantre akımlar için uygulanabilirliği daha fazladır. 

Buharlaştırma havuzları; bu yöntem daha çok, az yağış alan kurak ve güneşli 

iklim yapısına sahip bölgeler için uygulanabilir bir yöntemdir. Konsantre akımın az 

olduğu ve arazi maliyetlerinin düşük olduğu bölgelerdeki tesislerde uygulanabilir bir 

yöntemdir. Eğer arazi uygun ve konsantre akım miktarı fazla değil iklimsel koşullarda 

uygun ise tercih edilebilir bir yöntemdir. 

Avrupa Birliği Tarafından Hazırlanan Yasal Çerçeveler; Avrupa birliğindeki 

birçok ülkenin kendi konsantre akım yönetimine dair yasal düzenlemesi 

bulunmamaktadır. Daha çok Avrupa Birliği’nin hazırladığı ilgili direktifleri, kendi su 

yönetimilerine dair yasal çerçevelerine adapte ederek konsantre yönetimine standartlar 

getirmişlerdir. Son yıllarda İspanya konsantre akım yönetimine dair kendi yasal 

düzenlemisini yapan ülkelerdendir. Hazırladıkları yönetmelikte hem deşarj noktası 

hemde karışım bölgesi için limit değerler belirlemişlerdir. Tablo 21’de İspanya’da 

konsantre akım için uygulanan limit değerler verilmektedir (Mem-Tek Bülteni,2017).  
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Tablo 21. İspanya Konsantre Akım Yönetmeliği Limitleri  

Parametre Birim Maksimum 

konsantrasyon 

AKM mg/L 35 

pH - 6-9 

Toplam Azot mg/L 15 

Toplam Forfor mg/L 2 

BOİ5 mg/L 25 

 

Dünya bankasının konsantre yönetimi üzerine hazırlamış olduğu bir tüzük 

bulunmaktadır. Konsantre yönetiminde genel olarak dünyada etkin bir yönetim 

olmamakla beraber çok dağınık ve belirsizlikler bulunmaktadır. Umman karışım 

bölgeleri için dünya bankası tarafından belirlenen limitleri kullanarak yönetmelik 

oluşturmuştur. Umman’ın belirlemiş olduğu konsantre akım standartları tablo 22’de 

verilmektedir. Dünya bankası karışım bölgesine deşarj edilecek konsantre ile karışım 

bölgesi sıcaklığının 3oC’den fazla artışa sebebiyet vermemesini tavsiye etmiştir. 

Umman sultanlığı yönetmeliğine ise konsantre akımın karışım bölgesi sıcaklığının 

10oC fazla olmaması ve alıcı ortam sıcaklığını 1oC den fazla artırmaması 

gerekmektedir (Mem-Tek, 2017).  

 

Tablo 22. Umman'da geçerli deniz deşarj kriterleri 

Parametre Maksimum değer(mg/L) 

Toplam klor 0,40 

Bakır 0,20 

Demir 1,50 

Çinko 1,00 

Krom 0,05 

Molibden 0,05 

Nikel 0,10 

Alüminyum 5,00 

Kadminyum 0,01 

Kurşun 0,08 

Yağ 15,0 

AKM 30,0 
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Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan yasal düzenlemelere 

bakıldığında kapsamlı bir yönetmelik belirlenmemiştir. Kaliforniya, Florida ve Teksas 

eyaletleri bünyesinde konsantre yönetmelikleri bulunmaktadır. Bu eyaletlerde bulunan 

3 desalinasyon tesisi için konsantre deşarj limitleri belirlenmiştir. Tablo 23’de bu 

eyaletlerdeki tesislerin deşarj limitleri verilmiştir. 

 

 

Tablo 23. Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu üç tesis için konsantre akım deşarj 

limitleri  

Tesis 
Kapasite(m3/gün) Kaynakta 

TÇM 

(ppt) 

Konsantrede 

TÇM (ppt) 

Akut 

toksisite 

Kronik 

toksisite  

Seyrelme 

oranı 

Carlsbad 
227.304 33,5 67 0,765 16,5 15,1:1 

Huntington 

Beach 

227.304 33,5 67 - 8,5 7,5:1 

Tampa 
113.652 26 43 - - 28:1 

 

 

İsrail tarafından hazırlanan yasal düzenlemelerde kıyı şeridinde yer alan 

desalinasyon tesislerinin hem inşaası ve hemde işletilmesi konusunda kriterler 

hazırlanmıştır (Mem-Tek, 2017). Deniz deşarjı için güncel kriterler; 

 Güç santrallerinin soğutma suları hariç deniz kıyıya her türlü deşarj 

yasaklanmıştır.  

 Konsantrenin deniz suyundan daha ağır olacağı da göz önüne alınarak, 

daha verimli bir dağılım ve seyrelme için deniz tabanının 2 m üzerinden 

difüzörlerle yapılmalıdır.  

 Deşarjlardaki kirleticilerin geçerli çevre standartlarında bahsi geçen limit 

değerlerin altında olmasına dikkat edilmelidir (Tablo 24) (Mem-Tek, 

2017). 
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Tablo 24. İsrail Konsantre Akım Deşarj Limitleri  

Parametre Birim Maksimum 

Konsantrasyon 

AKM mg/L 20 

Bulanıklık NTU 10 

BOİ mg/L <1,0 

pH  6,5<pH<9,0 

Demir mg/L 2,0 

Sıcaklık oC 4 

Azot türleri mg/L  
Alıcı ortam konsantrasyonunun 1,7 

katını geçmeyecek şekilde  

 

Fosfor türleri mg/L  
Alıcı ortam konsantrasyonunun 1,7 

katını geçmeyecek şekilde  

 

Ağır metaller (Ag, Cd, Cu, 

Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) 

mg/L  
Alıcı ortam konsantrasyonunun 1,7 

katını geçmeyecek şekilde  

 

 

 

Avusturalya ve Yeni Zelanda Çevre Koruma Kurulu, konsantre yönetiminde 

bir yönetmelik yayınlamış fakat uygulamayı eyaletlerin yönetimine bırakmıştır (Tablo 

25) (Mem-Tek, 2017). 

 

Tablo 25. Avusturalya ve Yeni Zelanda Çevre Koruma Kurulu Konsantre Akım 

Deşarj Limitleri 

 

Parametre      
 

Güneydoğu 

Avusturalya 

Tropikal 

Avusturalya 

Güneybatı 

Avusturalya 

Güney- 

Merkez 

Avusturalya 

Toplam fosfor 

Kıyıda/Açıkta (µg/L) 

25 15/10 20 100 

Çözünmüş reaktif 

fosfor (µg/L) 

10 5 5 10 

Toplam azot 

Kıyıda/açıkta(mg/L) 

120 100 230 1000 

Nitrat 

Kıyıda/açıkta(mg/L) 

5 2-8/1-4 5 50 

Amonyak(mg/L) 
15 1-10/1-6 5 50 
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Kıyıda/açıkta 

Çözünmüş oksijen 

Min/max (%) 

90/110 90 90 90 

pH 

min/max 

8/8,4 8/8,4 8/8,4 6,5/9 

Bulanıklık(NTU) 
10 20 2 10 
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6. DÜNYA’DA MEMBRAN İLE SU ARITIMINDA ÖRNEK 

UYGULAMALAR 

Membran teknolojilerinin gelişimine paralel olarak gerek içme sularının 

saflaştırılmasında gerekse atıksuların arıtılmasında son 10 yıl içerisinde önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. Membran sistemleri içme suyu saflaştırma uygulanan yaygın 

arıtma metodu halini almışlardır. Ayrıca kombine olarak kullanılan membran 

prosesleri de oldukça yaygınlaşmıştır. Bunlardan biri basınç altındaki membrandan 

suyun geçirildiği durumlarda, akımın süzüntü ve konsantre olarak ikiye ayrıldığı 

basınçlı sistemlerdir. Günümüzde yeni membran konfigürasyonları geliştirilmiş olup, 

membranın direkt işlem tankının içine daldırılarak işletilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Bu şekilde uygulanan membran sistemlerine batık membran sistemleri denmektedir. 

Bu batık membran sistemlerinde membranlar, bir tankın içine yerleştirilir ve suya 

vakum uygulanarak çekilmesi sağlanır. Membranın geçirmediği konsantre kısım da 

tank içinde kalmaktadır. Bununla birlikte membranın ayrı basınçlı kaplarda 

uygulamalarının yapılması yerine, tek tankta iki işlemin bir arada yürütülmesi 

sağlanabilmektedir. Bu sistemin avantajı, vakum altında çalıştığından dolayı basınca 

göre enerji maliyetinin düşük olması ve konsantre kısmın debisinin azalmış olmasıdır. 

(Altıntaş, 2017) 

Son yıllarda içme suyu arıtımında gittikçe yaygınlaşan batık membran 

sistemleri, basınçlı sistemlere göre daha az maliyetli olduğundan daha da önemli hale 

gelmektedir. Batık membran sistemleri ters osmoz membranlarından önce 

kullanılarak, ters osmoz membranlarının verimi fazlasıyla arttırılmaktadır. Bununla 

birlikte, batık membran sistemlerinin kullanılmının ucuz ve kolay olmasıyla, çok yere 

ihtiyaç duyulmaması içme suyu arıtımında da önemli avantajları arasındadır (Altıntaş, 

2017). 

6.1. Saratoga MF Su Arıtma Tesisi 

Saratoga su arıtma tesisi yaklaşık 30.000 kişilik bir nüfus için mevsimsel olarak 

su sağlamaktadır. Tesis kapasitesi 19000 m3/gün’dür. Bulanıklık değeri yüksek olup, 

250 NTU değerleri görülmektedir. Su kalitesi, Tablo 26’da verilmiştir. Ham su 

membran ünitelerine bir besleme pompası vasıtasıyla 2,46 bar basınca kadar 
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basınçlandırılarak verilmektedir. Tesis için tipik geri yıkama aralığı 22 dakikadır ve 

geri yıkama süresi 2,5 dakikadır. Arıtma verimini arttırmak için geri yıkama suyu 

lagünlere verilmektedir. Bu lagünlerden sisteme tekrardan su çevrimi yapılarak toplam 

verim %98’lere çıkarılmaktadır. MF üniteleri, bütün bulanıklık aralıklarında hatta 

besleme bulanıklığı 250 NTU mertebelerine ulaştığında bile 0,2 NTU mertebelerine 

kadar arıtma sağlamıştır. Membranları temizleme işlemi özel bir alkali temizleyici ve 

sitrik asit ile sağlanmaktadır. Membran sağlamlık testi ise her 24 saatte bir basınç 

düşmesi metodu kullanılarak yapılmaktadır (Url 8). 

 

 

Tablo 26. Saratoga deresindeki tipik su kalitesi karakteristiği ve MF çıkış suyu (Url 

8) 

Parametre Giriş Çıkış 

Sıcaklık(oC) 5-25  

En yüksek bulanıklık, 

NTU 

250 <0,2 

Ortalama bulanıklık, 

NTU 

5 <0,2 

Toplam organik karbon, 

mg/L 

Düşük <0,5 

Alg Düşük  

 

 

6.2. Bendigo Su arıtma Tesisi, Coliban, Avusturalya 

Avusturalyada Bendigo su arıtma tesisi 126,000 m3 /gün kapasiteye sahip olup 

batık sürekli mikrofiltrasyon, ozon ve biyolojik aktif karbon kullanılmaktadır. Tesisin 

tamamında ozon kullanılmakta ve sürekli olarak SCADA control sistemiyle takip 

edilmektedir. Kullanılan ozon komplex organik molekülleri bozar renk tat ve koku 

şikayetlerini azaltır, toksinleri elimine eder ve dezenfeksiyon sağlar. Ozonlanmış olan 
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su granül aktif karbon ile dolu biyolojik filtrelerden geçer. Bu filtreler hava ve su ile 

düzenli olarak geri yıkanır (S. Vegneswaran vd., 2015)  

Mikrofiltrasyon membranlar 0,2 μm’ye kadar olan partikülleri gidermektedir. 

Membranlara hava ve su ile periyodik olarak geri yıkama ve kimyasal yıkama 

yapılmaktadır. Su kalitesi proses boyunca sürekli olarak izlenmektedir ve yılda 

yaklaşık 12,000 test yürütülmüştür (S. Vegneswaran vd., 2015). Tabo 27’de tesisin 

ham su ve arıtılmış çıkış suyu kaliteleri verilmektedir. 

 

 

Tablo 27. Bendigo su arıtma tesisi performansı 

Parametreler Ham Su Arıtılmış su 

pH 7.7-8.3 7.8-8.3 

Sıcaklık(oC) 10-23 10-23 

Alkalinite(mg/L) 40-60 60-77 

Bulanıklık(NTU) 0,9-4 0,1-0,2 

Renk(Pt-Co) 12-35 <2-5 

Sertlik(mg/L)  81-112 

TOC (mg/L) 7-9 3-5 

Bromat(mg/L)  2,6 

Al(mg/L) 40-100 <10 



91 

 

Fe(µg/L) 200-500 <10 

Mn(µg/L) 5-40 <10 

Alg 30000-1000000 0 

 

 

 

6.3. Seekonk UF Su Arıtma Tesisi 

Seekonk (ABD) su arıtma tesisi 13.500 nüfusa içme suyu sağlamaktadır. 

Yüzey suyu etkisi altındaki yeraltı suyu kaynağından alınan ham su yüksek demir ve 

mangan konsantrasyonları içermektedir (Tablo 28). Yapılan pilot tesis çalışmaları 

sonucunda UF membranları kalite hedefi olan manganda 0,03 mg/lt ve demirde 0,01 

mg/lt konsantrasyonlarını %99 gibi bir geri kazanım ile sağlamışlardır. 16300 m3/gün 

kapasiteli tesisin akış şeması Şekil 30’da verilmiştir. Bu tesis ile demir ve mangan 

giderimi çok yüksektir. Çıkıştaki demir ve mangan ölçüm limitlerinin altındadır (Url 

8). 

UF membranları ayrıca mikroorganizmalara karşı bir bariyer görevi de 

görmektedir. 350 mg/lt konsantrasyonunda sitrik asit ile inorganik tıkanmayı, 250 

mg/lt konsantrasyonunda klor ile de organik tıkanmayı kontrol için yıkama 

yapılmaktadır. Membran sisteminin su kazanımı %95 iken çıkan çamurdan kazanılan 

su ile bu değer %99 seviyelerine çıkmaktadır. Membran bütünlüğünü test için online 

olarak partikül sayısı izlenirken yılda 2 defa da basınç azalması testi ile membranların 

sağlamlığı ve bütünlüğü incelenmektedir. Tesis çıkışında, alkalinite 58 mg/L CaCO3 

ve sertlik ise 81 mg/L CaCO3 değerinde olmaktadır (Url 8). 

 

 

Tablo 28. Yeraltı suyunun karakteristik değerleri (Url 8) 

Parametre Değer 

Alkalinite (mg/L CaCO3) 57 

Sertlik (mg/L CaCO3) 79 

Demir (mg/L) 0,4 
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Mangan (mg/L) 0,62 

Bulanıklık (NTU) 1,25 

 

 

 

 
Şekil 30. UF arıtma tesisi akım şeması 

 

 

6.4. Clay Lane Ultrafiltrasyon Su Arıtma Tesisi 

İngilterede Clay Lane su arıtma tesisi stratejik bir öneme sahiptir. Clay Lane 

Su arıtma Tesisi dünyadaki en büyük Ultrafiltrasyon tesisidir. Tesis 750.000 kişilik bir 

nüfusa hizmet vermektedir ve 160.000 m3/gün kapasiteye sahiptir. Ultrafiltrasyon 

membran tesisi sudaki virüsleri 4 log ve bakterileri 5 log giderim sağlamaktadır. 

Membranların günde her 40-60 dk da geri yıkama yapılmaktadır. Kesin sıklık tesis 

boyunca akı ve su kalitesine göre belirlenmektedir. Rutin geri yıkamaya ilave olarak 

membranları temizlemek için kimyasal geri yıkamada yapılmaktadır. (S. Vegneswaran 

ve dig., 2015). Şekil 31’de Clay Lane su arıtma tesisi akım şeması verilmektedir. 
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Şekil 31. Clay Line UF su arıtma tesisi proses akış diyagramı (Url 8) 

 

6.5. Héricourt en Caux Tesisi (Fransa) 

Héricourt en Caux su arıtma tesisi bulanıklığı yüksek suları arıtmaktadır. 1998 

Kasım ayından beri hizmet vermektedir ve yaklaşık 16.000 kişiye içme suyu 

sağlamaktadır. Ortalama kapasitesi 5.000 m3 /gündür. Ham su yaklaşık 3-30 NTU 

bulanıklığa sahip karstik bir sudur ve yılda yaklaşık 10-15 kez 300 NTU üzerinde 

bulanıklık değeri görülür. Bu bulanıklık olayının süresi genellikle bikaç saat ile birkaç 

gün aralığındadır. Gözlemlenen maksimum bulanıklık değeri 4.500 NTU’dur. (S. 

Vegneswaran ve dig., 2015) 
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Membranlar 0,2 μm por boyutu ile polipropilen hollow fiber kullanılmıştır. 

Besleme suyunun bulanıklığına bağlı olarak saatte 2- 5 kez geri yıkama yapılmaktadır. 

Ortalama ayda iki kimyasal temizleme sürdürülebilir trans membran basıncı için 

yeterli olmaktadır. (S. Vegneswaran ve dig., 2015) 

6.6. Nevada (ABD) Arsenik Giderimi İçin Koagülasyon/Mikrofiltrasyon 

Tesisi 

Bu tesis, Nevada (ABD)’de kuyu suyundaki 100 μg/L arsenik 

konsantrasyonuna sahip bazaltik akiferde bulunan suyun arıtılması için kurulmuştur. 

Ham suyun kalite değerleri Tablo 29’da görülmektedir. Ham suyun yüksek pH değeri, 

arseniğin demir adsorpsiyon bazlı giderme verimini düşürmektedir. Suyun arıtımı için 

önce pilot ölçekli çalışmalar yürütülmüştür. Tesisin genel akım şeması Şekil 32’de 

verilmiştir (Url 8). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Tablo 29.  Ham su kalitesi değerleri 

Parametre Ham Su Değerleri 

Alkalinite, toplam (mg/L CaCO3) 234 

Alkalinite, karbonat (mg/L CaCO3) <2 

Klorür (mg/L) 112 

Florür (mg/L) 0,61 

Nitrat (mg/L N) 0,52 

Orto Fosfat, (mg/L P) 0,76 

Sülfat (mg/L) 94,2 

Toplam Çözünmüş Katı (mg/L) 613 

Toplam Organik Karbon (mg/L) 1,17 

Bulanıklık (NTU) 0,2 

Alüminyum (μg/L) <100 

Kalsiyum (mg/L) 16 

Demir (μg/L) <100 

Kurşun (μg/L) <2 
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Magnezyum (mg/L) 5,6 

Mangan (μg/L) <10 

Selenyum (μg/L) <2 

Silika (mg/L) 25 

Sodyum (mg/L) 199 

 

 

 

 

Şekil 32. Koagülasyon/Mikrofiltrasyon tesisi proses akım şeması (Url 8) 

 

 

6.7. Mery Sur Oise (Fransa) 

Mery sur Oise tesisi ilk 1911 de inşa edilmiştir. Tesis Kuzey Paris bölgesine 

su sağlamak için maksimum 340.000 m3/gün debide su sağlamaktadır. NF membranı 

içeren tesis 200.000 m3/gün’lük debi ile çalıştırılmaktadır. Ham su çok yüksek 

seviyede organik madde içermektedir. Her yıl kasım ve nisan ayları arasında çok 

yüksek oranda organik madde tesise gelmektedir ve su arıtımı çok zor bir hal 

almaktadır. (TOC>6 mg/L). Biyolojik arıtmaya rağmen hala dağıtım sisteminde 

bakterilerin besleyecek organik madde görülmektedir. Dağıtım sistemindeki organik 

maddeyi limit değerlerinin altında tutabilmek için üretim yavaşlatılmak zorunda 
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kalmaktadır. Tesis tasarımında 1 ile 25 0C aralığında değişen sıcaklık ile değişen Oise 

nehrinin su kalitesi hesaba katılmak zorundadır. Tesiste NF membranlar pestisitleride 

arıtmaktadır. Nehir suyunda 2001 yılı yaz ayları boyunca litrede 850 mikrogram 

atrazin besleme suyunda tespit edilmiştir. Fakat arıtılan sudaki konsantrasyon kabul 

edilebilir seviyenin altında kamıştır (50 μ/L). Tesisin işletme maliyeti yaklaşık 130 

milyar e

Euro/m3 olmuştur (S. Vegneswaran ve dig., 2015). Tablo 30’da Mery Sur Oise tesisi 

giderim performansı, şekil 33’de tesisin görüntüsü ve şekil 34’te proses akım şeması 

verilmektedir. 

 

Tablo 30. Mery sur Oise tesisi performansı 

Parametreler Ham Su Arıtılmış Su 

Bulanıklık(NTU) 105-184 0,2 

TOC (mg/L) 4,6-6,5 1,8-2,9 

Fe (mg/L) 2800-4200 <20 

Al(mg/L) 2800-3950 <20 

Manganez(mg/L) 130-210 <20 

 

 

Şekil 33. Mery Sur Oise NF sistemi su arıtma Tesisi Dıştan Görünümü (Url 8) 
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Şekil 34. Mery Sur Oise NF su arıtma sistemi akım şeması (Url 8) 

 

 

6.8. Roetgen Su Arıtma Tesisi, Almanya 

Almanya’da Roetgen Su Arıtma Tesisi ön flokülasyon ünitesi ile UF 

membranlar kullanılmaktadır. Tesis 6.000 m3 /saat içmesuyu kapasitesine sahiptir. 

Ayrıca geri yıkama suyunu arıtmak için 600 m3 /saat kapasiteli ikinci bir ultrafiltrasyon 

ünitesi kullanılmaktadır. Ultrafiltrasyon membranlar özellikle hümik madde içerikli 

organik maddelerin sudan ayrılması, ham suda demir, mangan ve amonyumun 

giderilmesi, dezenfektan yan ürünlernden kaçınmak için dezenfektan 

konsantrasyonunun en aza indirgenmesi için kullanılır. Roetgen içmesuyu arıtma 

tesisinin işletme maliyetinin 10 € cent/m3 altında olduğu tahmin edilmektedir. (S. 

Vegneswaran ve dig., 2015) Roetgen su arıtma tesisi akım şeması şekil 35’te 

verilmektedir. 
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Şekil 35. Roetgen Su Arıtma Tesisi Akım Şeması 

 

6.9. Debden Road, Saffron Walden (İngiltere) 

Debden Road da bulunan içmesuyu arıtma tesisinin besleme suyu düşük 

seviyede pestisit içeren ve 320 mg/L ortalama kalsiyum sertliği ile karstik olmayan bir 

yeraltı suyudur. Ham suda bulunan pestisitler düşük konsantrasyonlarda atrazine (< 

0,16 µg/L), simazine (< 0.04 µg/L) ve chlorotoluron (<0,1 µg/L)’dur. Arıtmanın amacı 

150-180 mg/L CaCO3 arasında kalsiyum sertliğini sağlamak ve 0,1 µg/L altına 

pestisitleri gidermektir. Tesis 125 m3 /saat tasarım kapasitesi ile 1996 yılına kadar 

hizmet etmiştir. Toplam membran yüzey alanı 5574 m2 ve tasarım akısını 22 

L/m2.saattir. Tesisin çalıştığı ilk yıllar boyunca çıkış suyundaki pestisit seviyesi 

içmesuyu standartlarının çok altındadır (S. Vegneswaran ve dig., 2015). 
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7. TÜRKİYEDE MEMBRAN KULLANILAN İÇMESUYU ARITMA 

TESİSLERİ 

İçmesularının arıtımında membran kullanımı yeni olmakla birlikte gün 

geçtikçe daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de faal olan 502 içmesuyu 

arıtma tesisinin 8 tanesinde membran teknolojisi kullanılmaktadır. Bu bölümde farklı 

kapasite ve ham su özelliklerine sahip bu tesislere yer verilmiştir. 

7.1. Kırıkkale İçmesuyu Arıtma Tesisi 

27 Mayıs 2019 tarihinde Kırıkkale Belediye Başkanlığından Başkan 

Yardımcısı Halil Danacı ve Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT’nden ise Mehmet İşler 

ile görüşülerek tesis ile ilgili bilgi alınmıştır. Yapılan bu ziyaret kapsamında elde 

edilen bilgilere göre, Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT ham suyu Kapulukaya 

barajından alınmaktadır. Tesis 400.000 kişiye hizmet etmek üzere tasarlanmış ve 

mevcut durumda 270.000 kişiye içmesuyu sağlamaktadır. Kırıkkale, Keskin, 

Hasandede, Hacılar, Bahşili, Yahşiyan ve Çelikli belediyelerinin  içmesuyu ihtiyacını 

karşılamak üzere 2001 yılında devreye alınan tesis 200,000 m3/gün kapasite ile klasik 

arıtma yapmak üzere tasarlanmıştır.  2008 yılına gelindiğinde ise ham suda sülfat, 

klorür, arsenik, koku, sertlik problemleri ve belli dönemlerde görülen pestisitleri 

gidermek üzere klasik arıtma ünitesine UF+RO üniteleri eklenmiştir. 

2001 yılında devreye alınan ve klasik arıtma yapan tesise, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ve Yeşilvadi Su Birliği bütçesi ile UF ve RO üniteleri eklenmiştir. UF/RO 

birimlerinin kapasitesi ise 90.720 m3/gün’dür. Şekil 36’da Kırıkkale İAT RO ünitesi 

görüntüsü ve şekil 37’de Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliği İAT akım şeması 

verilmektedir. Konvansiyonel arıtma tesisi; havalandırma, koagülasyon-flokülasyon 

ve filtrasyon birimlerini içermekte, ardından kartuş filtre ve UF ön arıtmalı RO tesisi 

gelmektedir. Havalandırma ünitesi çıkışında önceden KMnO4 verilirken şu anda çıkış 

savağında ön klorlama yapılmaktadır. Koagülasyon ve flokülasyon bölümlerinde ise 

kimyasal ilavesi yapılmamakta ve su doğrudan durultuculara verilmektedir.  

Tesise 2008 yılında eklenen UF membranlar 2.5 barda işletilmektedir. Tesiste 

toplamda 960 UF membran bulunmaktadır. Bu membranların 400 tanesi 2015 yılında 

yenilenmiş olup geride kalan membranlar 2008 yılından beri kullanılmaktadır. UF 



100 

 

öncesinde 10 ve 5 µm’lik kartuş filtreler 2 ayda bir değiştirilip, bu değişimin yıllık 

toplam maliyeti 20.000 TL’dir. RO membranlar ise 6-9 bar aralığında işletilmektedir. 

Tesiste toplam 4.800 membran elementi bulunmaktadır. Var olan membranların 3.000 

adedi 2015 yılında değiştirilmiş ve geriye kalan membranlar ise 8 yıldır kullanılmaya 

devam etmektedir. Tesiste farklı marka membranlar kullanılmaktadır ve bu 

membranların işletme basınçları birbirinden farklıdır. RO çıkışında %80 ürün suyu 

oluştururken %20 konsantre suyu oluşmaktadır. Oluşan konsantre akımin %50 si tesis 

girişine verilip geri kalan kısmı ise alıcı ortama desarj edilmektedir. (Tarım ve Orman 

Bakanlığı,2018). RO membranlar, ham suda bulunan kirleticileri %98 oranında 

gidermektedir. 

 

 

 

Şekil 36. Kırıkkale İAT Ters Osmoz Ünitesi Görüntüsü 
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Şekil 37. Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliği İAT Akım Şeması (Tarım ve Orman 

Bakanlığı,2018) 

 

 

Tesiste RO membranlara, yılda bir kez EDTA ve sitrik asit ile kimyasal 

temizleme işlemi yapılmaktadır. RO ve UF üniteleri için yıllık ortalama 43.850 m3/gün 

kimyasal sarfıyatı yapılmaktadır. RO ve UF üniteleri yıllık kimyasal tüketim miktarları 

tablo 31’da verilmektedir (Tarım ve Orman Bakanlığı,2018). 

 

Tablo 31. UF-RO Yıllık Kimyasal Tüketim Miktarı  

Kimyasal Adı Miktarı (kg) 

HCl 210.000 

NaOH 97.500 

NaOCl 120.000 

Antiskalant 71.250 

Sodyum metabisülfat 21.400 
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Membranlar için öncelikle pilot çalışmalar yapıldığı, tesiste her bir firmanın 2 

ay süre ile farklı sıcaklıklar ve değişik basınçlarda membranları denediği belirtilmiştir. 

Tesiste; bulanıklık, demir, mangan, renk, alkalinite, ph, sıcaklık, bakiye klor, fosfat, 

florür, potasyum, AKM, TÇM, bikarbonat, nitrit, nitrat, klorür, arsenik, kalsiyum, 

magnezyum parametrelerine bakılmaktadır. Bunlara ilaveten kimyasal dozaj 

oranlarının belirlenmesi için jar testi de yapılmaktadır. Tesis çıkış suyu filtrasyon 

ünitesinden çıkan su ile paçallanarak suya sertlik iyonları kazandırılmaktadır. Sertlik 

iyonlarının her gün analiz edilerek paçallama için farklı senaryoların test edildiği 

belirtilmiştir. 

Tesise ham su cazibe ile gelirken arıtma çıkışında pompa ile 180 m kotundaki 

su deposuna basılmaktadır. Tesisin aylık elektrik ihtiyacı ortalama 2.400.000 kWh’tir. 

Tesis enerji ihtiyacının yaklaşık %70’i, arıtılmış suyun terfi ettirilmesi için 

kullanılmaktadır. 

7.2. Polatlı Yüzükbaşı İçmesuyu Arıtma Tesisi 

Ankaranın Polatlı ilçesine su temin etmek amacıyla kurulan tesis 2007 yılında 

faaliyete girmiş olup 28.800 m3/gün kapasitelidir. Tesiste NF membranlar kullanılıp 

80.000 kişilik nüfusa hizmet etmektedir. Şekil 38’de Polatlı Yüzükbaşı İAT NF 

Membran Tesisi Görünümü (Url 3) ve şekil 39’da İAT akım şeması verilmektedir 

(Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018). Tesise giren ham su kaba filtre ve kartuş 

filtrelerden geçerek NF membranlara verilmekte ve çıkışta klorlama yapılarak 

şebekeye verilmektedir. NF membranlar %75 oranında geri kazanım ile çalışmakta ve 

konsantre atıksu kanalizasyon hattına verilmektedir. 
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Şekil 38. Polatlı Yüzükbaşı İAT NF Membran Sistemi Görünümü (Url 3) 

 

 

 

7.3. Çubuk İçmesuyu Arıtma Tesisi 

Çubuk İçmesuyu Arıtma tesisi konvansiyonel arıtma yapan bir tesis olup 2017 

yılı Eylül ayında bu tesise ilaveten UF membran kullanılan bir tesis daha 

tamamlanarak devreye alınmıştır. Tesis kapasitesi 70.000 m3/gün’ dür. Eski tesis 

kapasitesi 25.920 m3/gün olup, tesiste UF ve konvansiyonel arıtmalar bir aradadır (Url 

Şekil 39. Yüzükbaşı Polatlı İAT Akım Şeması (Tarım ve Orman Bakanlığı,2018) 
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4). Şekil 40’ta Çubuk İAT akım şeması verilmektedir. Tesis konvansiyonel tipte 

arıtmada havalandırma, hızlı katıştırma, yavaş karıştırma ve filtreleme üniteleri ile 

arıtma yapmaktadır. Arıtmanın sonradan ekleme yapılan UF prosesinde ise kaba filtre 

sonrasında helezon mekanik filtre ve UF membranlarına gelen su klorlama yapılarak 

şebekeye verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Marmara Avşa İçmesuyu Arıtma Tesisi 

Deniz suyundan içmesuyu elde edilmek üzere 2010 yılında kurulmuş olan 

tesiste RO membran kullanılmıştır (Url 5). Tuz konsantrasyonu tesis girişinde 30.000 

mg/L ve arıtılan suda ise <500 mg/L kiriterine göre tasarlanmıştır. Tesis 2.000 m2 

üzerine kuruludur. Tesis 46 L/sn (4000 m3/gün) içme-kullanma suyu sağlayacak 

şekilde planlanmıştır. Ancak, RO membranlarından beklenen minimum %50 geri 

kazanım oranı dikkate alındığında hamsu debisi 92 L/sn (8.000 m3/gün) olarak 

düşünülmüştür.  Arıtma tesisi 2033 yılı ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır 

(Başaran,2008). Tesiste 360 RO membran bulunup şekil 41’ta Avşa İAT RO ünitesi 

Şekil 40. Çubuk İçmesuyu Arıtma Tesisi Akım Şeması (Tarım ve Orman 

Bakanlığı,2018). 
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görüntüsü ve şekil 42’de tesis akım şeması verilmektedir. Deniz suyu öncelikle ön 

çöktürme havuzuna alınıp çökebilir formda olan kirletici unsurlar uzaklaştırılmakta ve 

ardından kaba ve ince ızgaralarda geçirilmektedir. Burdan çıkan su ise basınçlı kum 

filtrelerinden geçirilerek RO membranlara iletilmektedir. RO membranlardan çıkan 

süzüntü ise mineral kazandırılmak üzere dolamit filtrelerden geçirilerek klorlama 

sonrası şebekeye iletilmektedir. 

 

 

Şekil 41. Marmara Avşa İAT RO Ünitesi Görüntüsü 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 42. Marmara Avşa İçmesuyu Arıtma Tesisi 
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7.5. Bala İçmesuyu Arıtma Tesisi 

Bala Karadalak Su Arıtma Tesisi Bala’ ya bağlı 15 mahalleyi ve ihtiyaç olması 

durumunda ilçe merkezini beslemek amacıyla 2014 yılında yapılmıştır. Tesisin hamsu 

kaynağı Kesikköprü Barajıdır. Tesiste ön arıtma sistemi olarak kum ve granül aktif 

karbon filtreler ile arıtma sistemi olarak RO arıtma kullanılmaktadır (Url 6). Şekil 

43’de Bala karadalak İAT RO Ünitesi Görüntüsü ve şekil 44’de İAT akım şeması 

verilmektedir. Tesise giren ham su kum filtresi ve aktif karbon filtresinden geçirilip 

ardından kartuş filtreye verilmektedir. Süzüntü suyu RO membranlardan geçirilip 

ardından klorlama yapılarak şebekeye iletilmektedir. Kum filtresi ve aktif karbon 

filtresi konsantre suyu ise kartuş filtrelerden geçirilerek geri yıkama suyu olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 43. Bala Karadalak İAT RO Ünitesi Görüntüsü 
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7.6. Bafra İçmesuyu Arıtma Tesisi 

Bafra İçme Suyu Arıtma Tesisi, Bafra ilçe merkezi ve çevresindeki köy ve 

kasabalara uygun kalitede içme ve kullanma suyu sağlamak üzere kurulmuş. Arıtma 

tesisine ham su, Dedeli Köyü mevkiinde Kızılırmak Nehri yatağında bulunan 13 adet 

derin kuyudan temin ediliyor. UF ünitesinde, bulanıklık, SDI, bakteri, virüs, mikro 

organizmalar, kolloidal maddeler, askıdaki maddeler ve benzeri 0,01 mikrondan 

büyük boyutlarındaki partiküller tutuluyor. Aynı zamanda suyun SDI değeri 3'ün altına 

indirilerek RO membranlarında biofouling riski ortadan kaldırılıp kullanım ömrü ve 

verimliliği artırılmaktadır. UF ünitesinden çıkan su RO besleme deposuna geçiyor ve 

buradan da kartuş filtrelere, devamında RO ünitelerine yüksek basınçla iletiliyor. Şekil 

45’de Bafra Dedeli İAT RO ünitesi görüntüsü (Url 7) ve şekil 46’da tesis akım şeması 

verilmektedir (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018). 

Tesis 120.000 kişiye içmesuyu sağlamak üzere 39744 m3/gün kapasite ile 

çalışmaktadır. Toplam 2 UF ünitesinde her bir ünitede 28 modülden toplamda 56 

modül, her bir modülde 4 adet UF membranı olmak üzere toplamda 224 adet UF 

membranı tesis bünyesinde bulunmaktadır. UF ünitesinde bakteri, bulanıklık, SDI, 

virüs, kolloidal maddeler ve askıda maddeler giderilmektedir. Böylece RO 

membranının tıkanma olasılığı azaltılarak sistem verimi arttırılmaktadır. 4 adet RO 

ünitesinde her bir ünitede 80’er adetten toplamda 320 basınç kabı ve her bir basınç 

Şekil 44. Bala Karadalak RO İAT Akım Şeması (Tarım ve Orman Bakanlığı,2018). 
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kabında 6 adet ters osmoz membranı bulunmak üzere toplamda 1920 adet RO 

membranı bulunmaktadır (Paputçu ve vd., 2009). Tesise gelen hamsu havalandırma 

havuzunda difüzörle havalandırıldıktan sonra çöktürme tankına ve oradan da basınçlı 

filtreye verilmektedir. Filtrasyon sonrasında kartuş filtreye iletilen su RO membranlara 

oradanda klorlama yapılarak şebekeye verilmektedir. 

 

 

Şekil 45. Bafra Dedeli İAT RO Ünitesi Görüntüsü 

 

 

Şekil 46. Bafra Dedeli İAT Akım Şeması (Tarım ve Orman Bakanlığı,2018). 
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7.7. Ankara Beypazarı İçmesuyu Arıtma Tesisi 

2014 yılında işletmeye alınan tesis Ankara Beypazarı ilçesine içmesuyu 

sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ham suyu yeraltı suyu kaynaklarından 

sağlanmaktadır. 7000 m3/gün kapasite ile dizayn edilen tesis ile 2014 yılında 2.155.000 

m3 su arıtılmıştır. Beypazarı İAT 47.582 kişilik nüfusa hizmet etmektedir (Tarım ve 

Orman Bakanlığı,2018). Şekil 47’de Ankara Beypazarı İAT RO ünitesi görüntüsü ve 

şekil 48’de tesis akım şeması verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 47. Ankara Beypazarı İçmesuyu Arıtma Tesisi RO Ünitesi Görüntüsü 

Şekil 48. Beypazarı İAT Akım Şeması (Tarım ve Orman Bakanlığı,2018). 
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7.8. Ekinlik Adası İçmesuyu Arıtma Tesisi 

Ekinlik adası içmesuyu arıtma tesisi 2000 yılında işletmeye alınmış ve 600 

kişilik nüfusa hizmet etmektedir. Ham suyu yeraltı suyu kaynaklarından sağlayan 

tesiste yıllık 109.500 m3 su arıtılmaktadır. Şekil 49’da ekinlik adası İAT akım şeması 

verilmektedir. Tesise gelen ham su klorlama yapılarak basınçlı kum filtresinden 

geçirilerek kartuş filtreye ve oradan RO ünitesine verilmektedir. Üretilen su ise 

klorlama yapılarak şebekeye iletilmektedir. 

 

Şekil 49. Ekinlik adası İçmesuyu Arıtma Tesisi Akım Şeması (Tarım ve Orman 

Bakanlığı,2018). 

 

7.9. Gaziantep Çaybaşı İçmesuyu Arıtma Tesisi 

Arıtma tesisi su kaynağı çaybaşı doğal kaynak sularıdır. Kaynak suları tesis 

kurulumundan önce klorlama yapılarak şebekeye verilmekteydi fakat kaynak 

sularında görülen nitrat konsantrasyonundan dolayı 2013 yılında RO ünitesi işletmeye 

alınmıştır. Tesis 100.000 kişilik nüfusa içmesuyu sağlamaktadır ve yılda 14.400 

m3/gün su arıtılmaktadır (Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018). 
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Şekil 50. Çaybaşı RO İçmesuyu Arıtma Tesisi Akım Şeması (Tarım ve Orman 

Bakanlığı,2018) 

 

 

Tesis akım şemasına (şekil 50) bakıldığı zaman ham su basınçlı kum 

filtresinden geçirilerek 5 mikronluk kartuş filtreye, oradan da RO membrandan 

geçirilerek son klorlama üniteleri kullanılarak şebekeye verilmektedir. Membrandan 

çıkan konsantre akım ise alıcı ortama deşarj edilmektedir (Tarım ve Orman 

Bakanlığı,2018). 

7.10. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Proses Suyu Üretimi 

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) proses suyunu nilüfer deresinden alıp 

arıtarak firmalara dağıtım yapmaktadır. Elde edilen su içilebilir özellikte değildir fakat 

üretim, yıkama, sulama vb. işlerde kullanılmaktadır. Kapasitesi 50.000 m3/gün olan 

tesisin genel görünümü Şekil 51’de verilmektedir.  
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Şekil 51. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Proses Suyu Üretim Tesisi Görüntüsü 

 

Nilüfer deresinden alınan ham su öncelikle fiziksel arıtma işlemine tabi 

tutularak atıksuda bulunan partiküller giderilmektedir. Fiziksel arıtma işleminden 

sonra biyolojik arıtma kullanılarak suda bulunan organik kirliliğin giderilmesi 

amaçlanmaktadır. Kimyasal arıtma sisteminde dozlanan özel koagülantlar ve flokülant 

malzeme ile atıksu içerisindeki inorganik kirleticiler çöktürülür iken aynı zamanda 

renk giderimi de yapılmaktadır. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak arıtılan su hızlı 

kum filtrelerinden geçirilerek içerisindeki olası küçük partiküllerde tutulmaktadır. 

Hızlı kum filtrelerinden çıkan su, koagülasyon işlemine tabi tutulduktan sonra, 

otomatik temizlemeli 200µ (mikron) geçirimli mekanik filtrelerden geçirilerek askıda 

katı maddelerin tutulması sağlanmaktadır. Katı partikülleri ve bazı organik maddeleri 

gidermek için kullanılan UF membran sisteminde 0,15 μm'dan büyük tüm partiküller 

tutulmakta ve aynı zamanda mikrobiyal giderim de yapılmaktadır. UF sisteminden 

çıkan süzüntü, RO membranlara verilmeden önce, yüksek basınç pompaları ve RO 

membranlarını AKM kaynaklı sorunlardan korumak amacıyla kartuş filtrelerden 

geçirilerek ön filtrasyonu sağlanmaktadır. RO ünitesinden önce spesifik kimyasalların 

eklenmesi ile suda bulunan fazla klor giderilirken aynı zamanda ağır metallerin 

membranı tıkaması da önlenmiş olmaktadır (Url 13). 
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RO ünitelerinde ise organik, inorganik moleküller ile çözünmüş tuzlar 

arıtılmaktadır. Doğal su kaynaklarının yaşadığı tehdide karşın bu tesis su 

kaynaklarının korunması bakımından örnek teşkil etmektedir. Tesis kurulu kapasitesi 

ile Türkiye'deki en büyük, dünyada ise sayılı büyüklükteki tesisler arasında yer 

almaktadır. BOSB Su Üretim Tesisi, yıllık yaklaşık olarak 10 milyon m³‘ün üzerinde 

proses suyu üretmektedir (Url 13). Şekil 52’de BOSB proses suyu üretim tesisi akım 

şeması, Şekil 53’de ise RO ünitesinin görüntüsü yer almaktadır. 

 

 

Şekil 52. BOSB Proses Suyu Üretimi Akım Şeması (Çakır, 2016) 
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Şekil 53. BOSB RO Ünitesi Görüntüsü (Url 13) 
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8. MEMBRAN KULLANILAN İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDE 

KARŞILAŞILAN İŞLETME PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Tezin bu bölümünde, Türkiye’deki içmesuyu arıtımında membran teknolojisi 

kullanan İAT’lerinin işletme problemleri ortaya konmuş ve bu problemlere çözüm 

olarak ne yapılması gerektiği ile ilgili tartışılmıştır. Tesislerde karşılaşılan 

problemlerin tespitinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülüp tamamlanan “Türkiye’deki İçmesuyu Kaynaklarının 

ve Arıtma Tesislerinin Değerlendirilmesi” proje çıktıları, literatürde çalışılan ve ortaya 

konulan problemler, Türkiye’deki membran kullanılan içmesuyu arıtma tesisleri 

işletmeleri ve membran proseslerin kurulumunu yapan tedarikçi firmalar ile 

görüşülerek bu problemler ortaya konulmuştur. 

Yapılan çalışmalar neticesinde membran proseslerde karşılaşılan işletme 

problemleri; tasarım ve kurulum sırasında karşılaşılan problemler ile tesisin işletilmesi 

sırasında karşılaşılan problemler olarak sınıflandırılmaktadır. 

8.1. Tasarım ve İnşaat Problemleri 

 Tek tip membranın kullanılmaması 

Türkiye’deki bazı tesislerde eş zamanlı olarak farklı marka RO 

membran kullanıldığı ve bu membran filtreler arasında %10 basınç farkı 

olduğu belirtilmiştir. Farklı marka membranlar kullanıldığında membranların 

işletme basınçları, besleme suyu sıcaklığına göre akıda gözlemlenen 

değişiklikler ve kirlenme trendleri farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla 

farklı membranların kullanımı tesisin optimum işletme koşullarında 

çalıştırılmasını engelleyeceği için tek tip membran kullanılması 

gerekmektedir. 

 Satın alım sırasında modül performans testleri ve membran bütünlük 

testlerinin yapılmaması 

Membran bütünlük testleri, ürün suyu kalitesini korumak ve membranın 

kirleticileri tuttuğundan emin olmak adına yapılması gereken testlerdir. 

Membran tesislerinin kurulumu ve modüllerin değişimi sırasında membranların 

bütünlüğünü garantiye almak için tedarikçi firmalar tarafından modüllerin test 

edilmesi gerekmektedir. Membran bütünlüğü çeşitli yöntemler kullanılarak test 
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edilmektedir. Bunlardan bazıları basınç çürüme testi, mikrobiyal giderim testi ve 

boyar maddelerin kullanıldığı testlerdir. 

Basınç çürüme testinde membran filtre hidrofilik membranlarda su, 

hidrofobik membranlarda ise su ve alkol ile tamamen ıslatılır (Url 14). Tamamen 

ıslatılan membran filtrelere basınçlı hava verilir. Verilen hava, filtre 

gözeneklerinde difüzlenerek basınçta azalmaya sebep olur. Eğer basınç çok hızlı 

bir şekilde düşüş gösterirse; membran filtrenin bütünlüğünün bozulmuş olduğu 

ve deforme olan bu membran filtreden havanın hızla çıkış yaptığı anlaşılır (Şekil 

54). 

 

 

 

Şekil 54. Basınç Çürüme Testinde Basınç Düşüşü Şematik Görüntüsü (Url 15) 

 

 

Mikrobiyal giderim testi membran bütünlüğünün tespit edilmesinde 

kullanılan ve en hassas sonuç veren testlerden biridir. Membran filtrelerde 

mikrobiyal giderim oranı yaklaşık %99’dur. Membran filtrelere virüsleri temsil 

eden nanopartiküller verilerek giderim performansına bakılır ve membran 

bütünlüğünün korunup korunmadığı tespit edilir. 

Yurt dışındaki membran kullanılan tesislerde kurulum ve değişim 

sırasında rastgele modüller seçilerek bu modüllerin performans testleri 
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yapılmaktadır. Ülkemizdeki tesislerde, kurulum ve membranların değişimi 

sırasında membran performans ve bütünlük testleri uygulanması gerekmektedir.  

 Prosesin tasarımının doğru yapılamaması 

Membran proseslerin kullanılacağı içmesuyu arıtma tesislerinin proje 

tasarımı yapılırken yapılan hatalar tesisin verimli çalışmasını engellemektedir. 

Tasarım yapılırken ham su kalitesinin tam olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

Elde edilen ham su kalite sonuçlarına ve istenen çıkış suyu kalitesine göre 

uygulanacak membran prosese karar verilmelidir. Membran proseslerin 

işletilmesindeki en önemli problem filtrelerde oluşan kirlenme ve tıkanmadır. 

Bu problemi bertaraf etmek adına proses tasarımında ham su kalitesi 

analizlerine göre ön arıtma kademelerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

Membran proseslerin tasarımında dikkate alınması gereken en önemli 

işletme parametrelerinden biri akıdır. Membrandan geçen suyun debisinin 

membran yüzey alanına bölümü ile hesaplanan akı, tesisin tasarımında kilit rol 

oynayan parametrelerden biridir. Tesisler tasarlanırken yada membran 

filtrelerin değişimi yapılırken, üretilmek istenen suyun debisi dikkate 

alınmaktadır. Fakat üretim debisi yerine, tedarikçi firmalardan sıcaklığa bağlı 

olarak garanti edilen minimum ve ortalama akılar baz alınmalıdır. Üretilmek 

istenen suyun miktarı belirlendikten sonra tesisin işletileceği akıya göre 

membran yüzey alanı belirlenir. Dolayısıyla membranın tedarik edildiği 

firmaların garanti ettiği akılar dikkate alınarak membran yüzey alanı 

belirlenmelidir. 

8.2. İşletme Sırasında Karşılaşılan Problemler 

 Anstiskalant dozaj optimizasyonlarının yapılmaması 

Membran filtrelerde, besleme akımının membrandan süzülmesi ile 

konsantre akımda bulunan iyonlar membran üzerinde çökelme yaparlar. Bu 

çökelme membran filtre üzerinde bir tabaka oluşturarak akının azalmasına 

sebep olur. Membran filtreler sabit akı ile çalıştırılıyor ise çökelmenin sebep 

olduğu akıdaki düşüşü engellemek için membran filtrelere uygulanan basınç 

artırılır. Bu durum işletme maliyetinin artmasına sebep olur. Membran 

filtrelerin daha sık temizlenmesi gerekir ve ömürleri kısalır. 
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NF ve RO membran filtrelerde süzülmenin gerçekleşmesi ile ham suda 

bulunan iyonlar konsantre olmaktadır. Konsantre olan bu iyonlar filtreler 

üzerinde çökelerek membran performansının düşmesine sebep olur. Özellikle 

CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2, BaSO4, silika ve metal oksitler gibi mineraller 

membran üzerinde çökelme eğilimi gösterirler. Bu çökelmeyi engellemek için 

besleme akımına antiskalant kimyasallar ilave edilir. Besleme akımında 

bulunan bu iyonların konsantrasyonlarına göre antisklant dozajının 

belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için tesis özelinde farklı antiskalantlar, 

farklı dozlarda denenerek akı performansına bakılır. Ülkemizde membran 

kullanılan tesislerde de bu optimizasyon çalışmaları yapılarak doğru 

antiskalantın doğru dozda uygulanması sağlanabilir.  

 RO çıkışı süzüntünün mineralce yoksun olması 

RO membranların kullanıldığı tesislerde membrandan çıkan süzüntü 

saf su içeriğine yakın olup insani tüketim amaçlı olarak kullanılması uygun 

değildir. Ayrıca tuzsuzlaştırılmış sular korozif özellik gösterdiği için dağıtım 

sistemine de zarar verebilmektedir. RO süzüntü suyuna mineral kazandırılarak 

içilebilir standartlara getirilmesi için, tatlı sular ile paçallama yaparak ve 

kimyasal ilave ederek mineral kazandırılabilir. 

Paçallama yapılarak, elde edilmek istenen su miktarının bir bölümü 

membran filtrelerden geçmediği için membran kapasitesi azaltılmış olur. 

Dolayısıyla tesisin ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile konsantre akım 

miktarıda azalacaktır. Fakat paçallama yapıldıktan sonra elde edilen suyun 

içmesuyu standartalarına geldiğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Süzüntü suyuna alkalinite kazandırmak için kireç ilave edilebilir. Ya da 

bu su kireç taşı veya dolamit bulunan kolonlardan geçirilebilir. Fakat kireç 

ilave edilmesi suyun bulanıklık değerinde artışa neden olur.  

 Membran proses öncesi yeterli ön arıtmanın yapılmaması, kirlenme ve 

tıkanma problemleri 

Membran kullanılan arıtma tesislerinin en önemli sorunu kirlenme ve 

tıkanmadır. Tıkanma ve kirlenme problemleri tesisin verimini doğrudan 

etkiler. Tesis kurulurken ve işletilirken tam bir su kalitesi analizi, ham su 



119 

 

özelliklerine göre membran filtrelerin kirlenme trendleri ve bu trendlere göre 

uygun ön arıtma proseslerinin belirlenmesi oldukça önemlidir.  

Membran proseslere gelen besleme suyunun, iyi bir ön arıtma 

işleminden geçerek membran filtrelere verilmesi, sistemin verimli bir şekilde 

çalışması için kilit rol oynamaktadır. Bunun için ham suda bulunan kirletici 

parametler tespit edilerek, bu parametrelere göre ön arıtma proseslerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu proseslere karar verilirken projelendirme 

aşamasında pilot çalışmalar yapılabilir. 

Membran proseslerin kirlenmesinde oldukça önemli yere sahip olan 

AKM, özellikle ham suyu yüzeysel su kaynaklarından temin eden tesislerde 

membranların hızla kirlenmesine sebep olur. Özellikle yağışlı dönemlerde bu 

kirlenme durumu daha da artış göstermektedir. Bu durum daha sık membran 

temizliği ve daha yüksek basınçta sistemin çalıştırılması anlamına gelmektedir. 

Daha yüksek basınç ile çalıştırılan sistemler membranlarda da deformasyona 

sebep olabilmektedir. Bu sebeple membran proses öncesinde askıda katılar ve 

siltlerin ön arıtma ile giderilmesi gerekmektedir.  

Ön arıtma sisteminin performansı değerlendirilirken bulanıklık ve kil 

yoğunluk indeksi (SDI) parametreleri kullanılır. Ham su membrana gelmeden 

önce bulanıklık değerinin 1 NTU’dan küçük, SDI’nin ise 5 ten küçük olması 

istenir. Bazı membran tedarikçileri bu değerin 4’ten küçük olmasını 

istemektedir. Eğer ham suda yüksek AKM varsa genellikle koagülasyon, 

flokülasyon, çöktürme ve filtrasyon şeklinde bir ön arıtma uygulanabilir. 

Bulanıklık değeri çok yüksek ham sularda ise sadece çöktürme işlemi yeterli 

olmamakla birlikte ileri çöktürme ya da lamelli çöktürme uygulanabilir. NF ve 

RO membranlar kullanılıyor ise koagülasyon ve flokülasyon sonrasında düşük 

basınçlı MF ve UF membranları da ön arıtma alternatifi olarak 

kullanılabilmektedir. MF ve UF membranların ön arıtma prosesi olarak 

kullanıldığı tesislerde bulanıklık 0.2 NTU ve SDI 3’ün altına düşürülebilir. İyi 

bir koagülasyon ve flokülasyon işlemi için jar testleri yapılarak optimum 

koagülant dozajları belirlenmelidir. Deniz suyunu arıtarak içmesuyunun elde 

edildiği tesislerde, AKM ile RO membranların tıkanmasının önüne geçebilmek 

için ham su denizden değil denize yakın kuyulardan temin edilmektedir. 
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Ham suda demir, mangan ve alüminyum tuzları varsa membran 

üzerinde çökelerek tabaka oluşturabilir. Bu durumda pH kontrolü ve yeterli 

sürenin tanınması ile bu iyonların çökelmesi sağlanır. Çökelen bu iyonlar 

membran proses öncesinde filtre edilip uzaklaştırılabilir ya da kireç ilavesi ile 

yumuşatılabilir.  

Ön arıtma prosesi belirlenirken dikkate alınması gereken bir diğer 

husus, ham suda bulunan tuzlardır. Membran proseste su, süzüntü kısmına 

geçerken besleme akımı tarafında bulunan tuz konsantrasyonu artmaktadır. 

Artan bu konsantrasyon ile birlikte tuzlar membran üzerinde çökelmeye başlar 

ve akıda düşüşlere sebep olur. Membranlar üzerinde genellikle kalsiyum 

karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum fosfat, kalsiyum florür ve silika çökelti 

oluşturmaktadır. Membran üzerinde çökelmenin önüne geçmek için besleme 

suyuna asit ilave edilerek bu tuzların karbonik asit ve karbon dioksite 

dönüşmesi sağlanabilir. Konsantre olmuş tuzların membran üzerinde 

çökelmesini engellemek için ham suya antiskalantlar (Sodyum 

hegzametafosfat, polifosfat vb.) ilave edilebilir. Ayrıca sistem geri kazanım 

oranı düşürülerek de tuz konsantrasyonu kontrol altında tutulabilir. 

Ön arıtma prosesine karar verilirken, besleme suyunda mikrobiyolojik 

kirlenme olup olmadığınında göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Membran filtreler gözenekli yapısıyla bakteri üremesi için uygun bir ortam 

oluşturur. Membran üzerinde oluşan mikrobiyolojik kirlenme, jel tabakası 

oluşturur ve arıtma verimini düşürür. Membran yüzeyinde biyokirlenmeyi 

engellemek için ön klorlama, UV oksidasyon, ozon ve potasyum permanganat 

gibi sterilizasyon işlemleri uygulanabilir. En sık kullanılan yöntem klor 

dezenfeksiyonudur. Fakat serbest klor NF ve RO membran filtrelerini yapısal 

olarak bozmaktadır. Bunun önüne geçmek için ham suya sodyum metabisülfit 

ilave edilerek serbest klor bağlanır. 

Membran proseslerde en problemli kirletici kaynağı organik 

maddelerdir. Genellikle geri dönüşümsüz kirlenmeye sebep oldukları için 

membran arıtım verimini kalıcı olarak düşürürler. Organik maddelerin kaynağı 

ise genelde doğal bozunma sonucu oluşan hümik ve fulvik asitler, pestisitler 

ve yüzey aktif maddelerdir. Ham sudaki organik madde TOC parametresi ile 
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tayin edilir. Ham sudaki TOC konsantrasyonu, 0,5 mg/L’nin altında ise düşük 

organik madde sınıfındadır. Organik madde konsantrasyonu, 4 mg/L’nin 

altında ise NF/TO membranı öncesinde, klorlama-deklorlama, koagülasyon-

flokülasyon alternatifi ile filtrasyon veya koagülant ilavesi ile MF/UF 

membranı kullanılması halinde organik tıkanma meydana gelmemektedir. Bu 

sistemler ile % 20–50 aralığında TOC giderimi sağlanabilmektedir. Eğer, TOC 

konsatrasyonu 4 mg/L’nin üzerinde ise çok detaylı pilot çalışma yapılmalıdır. 

Yüksek molar kütleye sahip ham sulardan DOM fraksiyonlarını gidermek için 

sıkı UF membranları kullanılabilir. Düşük ve orta ağırlıktaki molar kütleye 

sahip DOM fraksiyonları gidermek için ise UF membranları diğer prosesler ile 

birleştirilmelidir. Membran malzemesinin ve gözenek çapının, TOC ve 

bulanıklık giderimi üzerindeki etkileri çalışılmış ve suyun TOC içeriğindeki 

%40'lık bir azalmanın, ağırlıklı olarak sudaki düşük molekül ağırlıklı organik 

bileşenlerin yüksek konsantrasyonlarda bulunması sonucunda elde edildiği 

sonucuna varılmıştır. Fakat bulanıklık giderimi %98’e ulaşmıştır. Olivieri vd. 

(1991) çalışmasında, 0,2 m’lik polipropilen MF membranlar ile %15 TOC 

giderimi elde edilmiştir. Wiesner vd. (1991) çalışmasında ise 0,05 m’lik 

tübüler seramik MF membranlarında %30 TOC giderimi elde edilmiştir. Ben 

Sasson vd. (2013) çalışmasında, 15 mg/L hümik asit konsantrasyonu için MF 

ve UF membranlar ile pilot çalışmalar yürütmüş, sırasıyla %25 ve %55 TOC 

giderim verimi elde edilmiştir. DOM tıkanması üzerinde etkili olan birkaç 

önemli faktör Tablo 32’de belirtilmiştir (Koyuncu, 2018). Tablo 33’de 

Türkiye’deki İAT’lerinde kullanılan ön arıtma prosesleri verilmektedir. 

 

 

Tablo 32. Membranların doğal organik maddeler tarafından tıkanmasına sebep olan faktörler 

(Koyuncu, 2018) 

Faktör 
Gözlenen etki 

Hidrofobiklik Hidrofobik membranlar daha fazla DOM adsorplarlar ve dolayısıyla 

hidrofilik membranlara göre daha hızlı tıkınırlar. Doğal organik 
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maddenin hidrofobik fraksiyonları tıkanmaya daha fazla sebep olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Elektrostatik 

yük 

Çoğu DOM negatif yüklüdür ve çoğu MF/UF membranları da işletme 

boyunca negatif yük kazanırlar. Elektrostatik itilmeyi arttıran şartlar 

(yüksek pH), DOM tıkanmasını azaltabilir. 

İyonik kuvvet Yüksek iyonik kuvvet, çift tabakayı sıkıştırarak elektrostatik itmeyi (ve 

partikül stabilitesini) azaltır yani yüksek iyonik kuvvette, geri 

dönüşümsüz tıkanmada artış görülür (örn., deniz suyu) 

Kalsiyum 

konsantrasyonu 

Kalsiyum iyonları, DOM ve membran yüzeyi arasında pozitif yüklü 

köprü gibi davranabilir. Kalsiyum, DOM üzerindeki negatif yükleri 

nötralize ederek membran yüzeyine DOM adsorpsiyonun artmasına 

sebep olabilir. 

Boyut/Moleküler 

ağırlık 

Hangi DOM bileşeninin tıkanmaya sebep olduğunu belirlemede boyut 

çok önemli bir faktördür. Bazı çalışmalar, yüksek moleküler ağırlıklı ve 

kolloidal maddelerin tıkanmaya daha fazla sebep olduğunu 

göstermektedir. Bu kolloidal bileşenler tarafından gerçekleşen tıkanma, 

büyük materyallerin çözünmüş materyallere göre gözenekleri daha fazla 

sıkıştırma kabiliyeti ile tutarlılık göstermektedir. 
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Tablo 33. Türkiye'deki İAT’lerinde kullanılan ön arıtma prosesleri 

İçmesuyu 

Arıtma Tesisi 

Kullanılan 

membran 

Su Kaynağı Türü Ön arıtma Prosesi 

Kırıkkale 

Yaşilvadi Su 

Birliği İAT 

RO Yerüstü Kaskat havalandırma, 

Ön klormala, 

koagülasyon-

flokülasyon-durultucu, 

hızlı kum filtresi, kartuş 

filtre, UF 

Polatlı 

Yüzükbaşı İAT 
NF Yeraltı Kaba filtre, kartuş filtre 

Çubuk İAT UF Yerüstü Kaba filtre, Helezon 

mekanik filtre 

Marmara Avşa 

İAT 
RO Deniz suyu Kaba ızgara, step ızgara, 

bekletme havuzu, 

basınçlı filtre 

Bala İAT RO Yerüstü Kum filtresi, aktif 

karbon filtresi, kartuş 

filtre 

Bafra Dedeli 

İAT 
RO Yerüstü Difüzörlü havalandırma, 

Çöktürme tankı, bazınçlı 

filtre, kartuş filtre 

Ankara 

Beypazarı İAT 
RO Yeraltı Kum Filtresi, kartuş 

filtre 

Ekinlik adası 

İAT 
RO Yeraltı Ön klorlama, Basınçlı 

Filtre, Kartuş Filtre 

Gaziantep 

Çaybaşı İAT 
RO Yeraltı Basınçlı Filtre, Kartuş 

Filtre 

 

 

 Membran temizleme stratejilerinin tıkanma trendlerine göre değil 

belirlenen sürelere göre yapılması 

İçmesuyu arıtma tesislerinde membran temizleme prosedürü, belirli 

periyotlarda yapılmaktadır. Besleme suyunun kirlilik yüküne, kirleticilerin ön 

arıtmada uzaklaştırılma oranına göre membran filtrelerin kirlenme süreleri 

farklılık gösterebilir. Bu sebeple mem3bran temizleme işlemi, takip edilen akı 

azalması ve basınç kayıplarına göre belirlenmelidir. Bu şekilde membranlarda 

ihtiyaç duyulması halinde temizleme yapılır. Kirlenme trendine göre 

gerçekleştirilen fiziksel temizlemede, arıtılmış olan süzüntü suyu kullanıldığı 

için sistemin verimi artırılmış olur. Membran filtrelere uygulanan kimyasal 
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temizleme azaltılarak; kullanılan kimyasal miktarı ve kimyasal temizleme 

sonrası oluşan atıksu miktarı azaltılmış, daha az kimyasal temizlik uygulanan 

membranların ömrü uzatılmış olur. Dolayısıyla kullanılacak temizleme 

prosedürleri belirlenirken online akı ve basınç ölçümleri ile membran filtrelere 

temizleme işlemi uygulanmalıdır. 

RO membran kullanılan tesislerde çok kademeli membran kullanılıyor 

ise kademeler arası basınç kayıpları takip edilerek temizleme yapılmalıdır. Tek 

kademeli bağımsız membranlarda ise her bir membran modülü için akı ve 

basınç değerleri takip edilerek temizleme yapılmalıdır. 

Membran kirlenmesi hakkında fikir sahibi olmak adına SDI ve 

bulanıklık parametrelerinin takip edilmesi oldukça önemlidir. Ham suyu 

yüzeysel su kaynaklarından alan tesislerde, özellikle yağışlı dönemlerde 

bozulan su kalitesi ile birlikte bu değerler yüksek görülebilir. Tesisler; ani su 

kalitesi değişimlerinde, membran tıkanmasınının önüne geçmek için ön 

arıtmada bu kirliliklerin tutulması için uygun pozisyon almalıdır. Yağışlı 

dönemlerde membran filtrelerin daha sık temizlenmesi gerekir. Bu durumda da 

akı azalması ve basınç kayıplarına göre temizlik yapılması önemli hale 

gelmektedir.  

Genel olarak tıkanmış membranların temizlenmesi için; 

 Süzüntü akısındaki düşüşün en az %10-15 oranında olması, 

 Süzüntüdeki çözünen madde konsantrasyonun %10-15 oranında artmış 

olması, 

 %15-20 oranında basınç artışı görülmesi  

gereklidir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2016).  

 

 Konsantre akım problemleri 

Membran prosesi kullanılan işletmelerde, daha çok membranların 

üretim maliyeti ve kirlenmesi konuları üzerinde durulmakta ve konsantre 

akımın yönetimi göz ardı edilmektedir. Desalinasyon tesislerinde, geri 

kazanım oranına bağlı olarak konsantre akım, ham sudan 2-10 kat daha yoğun 

olabilmektedir. MF ve UF membran proseslerde ortalama %20, NF ve RO 

membranlarda %50-60 oranında konsantre akım oluşmaktadır. Bu akıma; tesis 
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işletiminde ön arıtma sırasında kullanılan kimyasallar ve filtre geri yıkama 

suları, membran filtre öncesinde tıkanmayı engellemek adına eklenen 

kimyasallar ve antiskalantlar, membran temizliği sonucu oluşan kimyasal 

içerikli atıksular ve kullanılan dezenfektanlar da eklenince bertaraf edilmesi 

gereken bir akım oluşmaktadır. Küresel ölçekte tuzsuzlaştırma tesisleri için 

özellikle Avrupa Birliği, ABD ve Avustralya’da bertaraf kriterlerine daha sıkı 

düzenlemeler getirilmektedir. Bu düzenlemeler ise tesislerde çok önemli bir 

maliyet faktörü oluşturacaktır. Örneğin Kaliforniya’da proje bedelinin %60’ı 

oranında artacağı tahmin edilmektedir (Ghaffour, 2013; Loutatidou, 2014). 

Ülkemizde konsantre akımın yönetimi konusunda herhangi bir kriter ve 

deşarj standardı bulunmamaktadır. Bu konuda var olan mevzuat boşluğu ile 

birlikte tesis işletmesinde genellikle maliyeti, bertarafı ve arıtımı üzerinde çok 

durulmayan konsantre akım yönetimi, sıkılaşan deşarj standartları ve bu 

konuda yapılacak olan mevzuat çalışması ile işletmelerin dikkate alması 

gereken bir konu olmalıdır. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında ise deniz ve 

okyanusa kıyısı olan ülkeler konsantre akımlarını yüzey sularına 

verilebildikleri gibi derin deniz deşarjı da yapabilmektedirler. Bu ülkeler 

konsantre akımların denize ya da okyanuslara deşarjı için izin verilen bölgeler 

belirlemişlerdir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konsantre akım yönetimine ilişkin 

yapmış olduğu çalışmalar bulunmakla beraber henüz yürürlükte olan bir 

yönetmelik bulunmamaktadır. Bu konudaki yasal boşluğun giderilmesi, alıcı 

ortama deşarjında birçok risk taşıyan konsantre akım yönetimi için önemlidir. 

Dünyada konsantre akımın yönetimine bakıldığında maliyetler, sıkılaşan 

deşarj limitleri ile artış göstermektedir. Bunun sonucu olarak da konsantre 

akımın yönetiminin tesis kurulum ve işletim maliyeti içindeki payı gittikçe 

artmaktadır. Ülkemizde tesislerin kurulumunda ve işletilmesinde genellikle 

konsantre akım için maliyet hesabı yapılmamaktadır. Konsantre akımın 

yönetimi hususunda hazırlanacak olan mevzuat ile birlikte tesisin 

projelendirmesi aşamasında konsantre akım için bir reaksiyon alınarak işletme 

maliyetinde bu konu da hesaba katılmalıdır. Şekil 55’te konsantre akımın 

yönetimi için göreceli ilk yatırım maliyetleri verilmektedir. 
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Şekil 55. Konsantre yönetim seçeneklerinin göreceli ilk yatırım maliyetleri (Mem-

Tek Bülteni, 2017) 

 

 

 Kalifiye personel yetersizliği 

Membran konusu her ne kadar dünyada birçok uygulama alanı bulmuş ve uzun 

yıllardır kullanılıyor olsa da ülkemizde bu teknoloji yeni sayılabilir. 

Dolayısıyla bilgi ve tecrübe olarak yeterli birikim henüz oluşmamıştır. 

Özellikle küçük belediyelerde bilgi ve tecrübe yetersizliği bulunmaktadır. Bu 

konuda arıtma tesislerinin işletiminden sorumlu teknik personeller için eğitim 

ve sertifikasyon programları uygulanabilir (Tarım ve Orman Bakanlığı,2018).  

 Yüksek işletme maliyeti 

Membran proseslerin kullanıldığı arıtma tesislerinin maliyeti, ilk 

yatırım ve işletme maliyetleri olarak gruplandırılır. Bu tesislerin maliyetlerinin 

karşılaştırılması oldukça zor olup kullanılan ham su özellikleri, kullanılacak 

membran prosesi ve ülkeler arası enerji birim fiyatları gibi farklılıklar tam bir 

karşılaştırma yapmayı zorlaştırmaktadır. İlk yatırım maliyetini arazi temini, 
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projelendirme, inşaat ve altyapı, kullanılacak ekipman maliyetleri 

oluşturmaktadır.  

Arazi temini maliyeti, bölgeler arasında oldukça farklılık 

göstermektedir. Bu sebeple birim maliyet çıkarılması çok zorlaşmaktadır. 

Arazi maliyetini hesaba katarken benzer bölgelerden yola çıkarak yaklaşık bir 

hesap yapılabilir. 

Projelendirme maliyeti de tıpkı arazi maliyeti gibi değişkenlik 

göstermektedir. İnşaat ve altyapı maliyetlerine bakıldığında tesislerin ortalama 

15 yılda kendini amorti ettiği ortaya konulmuştur.  

Kullanılacak ekipman, ilk yatırım maliyetlerinin büyük bir bölümünü 

oluşturmakla beraber, bu ekipmanlardan membran filtrelerin, maliyet içindeki 

payı oldukça fazladır. Fakat membran kullanımı yaygınlaştıkça, membranların 

üretiminde uygulanan teknolojiler geliştikçe ve membran performansları 

arttıkça membran temin maliyetleri azalmaktadır. Membran filtrelerin ömrü 

ortalama 5-10 yıldır. Doğru projelendirme, iyi bir ön arıtım prosesi ve doğru 

işletme yapıldığında membranların ömürleri uzatılarak yenileme maliyetleri de 

düşürülebilir. Aynı zamanda membran filtrelerin işletileceği akı doğru 

belirlenmeli ve işletme akısına göre membran yüzey alanı belirlenmelidir. 

İşletme maliyetini; sürekli tüketilen enerji, kimyasal sarfiyatı ve 

yenilenen membranlar oluşturmaktadır. İşletme maliyetinin en önemli 

kalemleri ise enerji ve membran yenileme maliyetidir. Tesislerin enerji 

ihtiyacı, membranların işletme koşullarıyla yakından ilişkilidir. Membranların 

muamele edildikleri besleme suyunun iyi bir ön arıtmadan geçerek membran 

filtreye gelmesi ile işletme basıncında görülecek artışın azaltılması enerji 

kullanımını azaltabilir. Ayrıca kullanılan ham suyun kalitesine ve membranın 

türüne göre de kullanılacak enerji sarfiyatı değişiklik gösterir. Membran 

proseslerin optimum koşullarda işletilmesi için ham suyun iyi analiz edilip 

belli bir süre izleme çalışmalarına devam edilerek doğru ön arıtma prosesleri 

seçilmesi gerekmektedir. Bunun için de tesis kurulumundan önce mutlaka pilot 

ölçekli çalışmalar yapılmalıdır.  

Tesisin kapasitesi arttıkça, toplam maliyet azalmaktadır. Bu yüzden 

büyük kapasiteli tesislerde ön arıtmanın konvansiyonel prosesler yerine 
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membranlar ile gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı yorumu 

yapılmaktadır (Koyuncu,2018).  Şekil 56’da farklı akı değerlerinde işletilen 

tesislerin kapasite artışının maliyete olan etkisi ve şekil 57’de ise membran 

ekipman maliyetlerine olan etkisi görülmektedir. Toplam maliyetler göz önüne 

alındığında MF tesisi maliyetinin konvansiyonel sistemlerin maliyeti ile 

karşılaştırılması tablo 34’de verilmektedir. MF/UF tesisinin ilk yatırım 

maliyeti, debi arttıkça artmaktadır. Eğer debi, 55-110 m3/gün aralığında ise ilk 

yatırım maliyeti 100.000 $’dan az olmaktadır. Eğer debi 550-1100 m3/gün 

arasında ise ilk yatırım maliyeti, 250.000 $ ila 450.000 $ arasında 

değişmektedir. Eğer debi 2725 m3/gün’den fazla ise ilk yatırım maliyeti, 

500.000 $ ila 1 milyon $ arasında olabilmektedir. 72.000 m3/gün debili bir UF 

tesisinin ilk yatırım maliyeti yaklaşık 10 milyon $ civarındadır (Koyuncu, 

2018). 

 

 

 

Şekil 56. MF/UF membran tesislerinin maliyet-kapasite karşılaştırması 
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Şekil 57. Membran ekipman maliyetleri 

 

 

İşletme maliyetleri, küçük tesisler için 0,45 $/m3 iken, büyük tesislerde bu 

değer 0,11 $/m3 seviyelerine inmektedir. Toplam NF ile su arıtma maliyetleri değişik 

kaynaklarda 0,26-0,30 $/m3 olarak belirtilmiştir ve bu değer konvansiyonel su arıtma 

maliyetinin (0,30 $/m3) altında olabilmektedir. İşletme ve bakım maliyetleri de tesis 

kapasitesi ile ters orantılıdır. Kapasite arttığında maliyetler de hızla azalmaktadır 

(Koyuncu, 2018). 

 

Tablo 34. MF tesisinin maliyet açısından konvansiyonel tesisler ile 

karşılaştırılması ($) 

Maliyet 

kalemleri 

Çapraz 

Akış MF 

Kum 

Filtresi 

Koagülasyon+ 

kum filtresi 

Koagülasyon+çökeltme 

+kum filtresi 

İlk yatırım 

maliyeti 

625.650 294.339 483.685 1.033.535 

İşletme 

maliyeti 

59.856 n.d. n.d. 15.931 

Kimyasal 
12.900 n.d. n.d. 47.911 

Membran 

değişimi 

7.988 - - - 

Yıllık 

maliyet 

82.044 n.d. n.d. 63.842 



130 

 

Kimyasal sarfiyatı, kullanılan membran ve ham su özelliklerine göre 

değişkenlik göstermektedir. Membran filtrelerin verimli bir şekilde işletilmesi 

ile kimyasal sarfiyatında azalma sağlanabilir. Membran temizliği, belirlenen 

süreler ile değil, akı artışı ve basınç düşüşlerine göre online sistemler ile 

gerçekleştirildiğinde temizleme için kullanılacak kimyasal madde azaltılabilir.  

İşletme maliyetine etki eden önemli unsurlardan biri membran filtre 

öncesinde ham suya uygulanacak olan ön arıtma işlemidir. Kimyasal sarfiyatı, 

kullanılan membran ve ham su özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. 

Membran filtrelerin verimli bir şekilde işletilmesi ile kimyasal sarfiyatında 

azalma sağlanabilir. Membran temizliği, belirlenen süreler ile değil, akı artışı 

ve basınç düşüşlerine göre online sistemler ile gerçekleştirildiğinde temizleme 

için kullanılacak kimyasal madde azaltılabilir.  

Ön arıtma özellikle NF ve RO membran kullanılan tesislerde daha da 

önemli bir yere sahiptir. NF ve RO sistemlerde ön arıtma prosesi olarak 

konvansiyonel yöntemler yerine MF ve UF membranlar da kullanılabilir. Ön 

arıtmada MF ve UF membranların kullanılması NF ve RO membranların 

ömürlerini uzatarak membran yenileme maliyetlerini azaltır. Ayrıca 

konvansiyonel sistemlerin kullanılması daha fazla alan ihtiyacı doğurduğu için 

arazi maliyeti de artış gösterir. Ön arıtma prosesleri iyi tasarlanmamış olan 

tesislerde, kullanılan membran filtrelerin ömrünün kısalması, beklenenden 

daha erken membran yenileme ihtiyacı doğması, membranların kirlenmesi 

sonucu daha sık temizleme uygulanması ve temizleme işleminde kullanılan 

kimyasal sarfiyatının artması ile birlikte işletme maliyetleri artar. Membran 

yenileme işlemlerinde, atıl durumda ve değiştirilecek olan membraların 

kirlenme sebebinin ortaya konulması için membran otopsisi yapılarak elde 

edilen sonuçlara göre ön arıtma proseslerinde uygun pozisyon alınması faydalı 

olabilir. 

Ön arıtmanın en önemli amacı bulanıklık giderimidir. Kirlenme eğilimi 

en fazla olan membran türü spiral sargılı membranlardır. Bu membranlara 

gelen besleme suyunun bulanıklık değerinin 1 NTU'dan küçük ve SDI 

değerinin ise en fazla 3 olması istenmektedir. Ham suyun yüzeysel su 

kaynaklarından temin edilmesi ile kuyu suyundan temin edilmesi durumunda 
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ön arıtma maliyetleri farklılık göstermektedir. Yüzeysel su kaynakları kuyu 

sularına göre daha yüksek bulanıklık değerlerine sahip oldukları için ön arıtma 

maliyeti daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Kuyu suyu kullanılan 

tesislerin ön arıtma açısından dezavantajı ise yüksek demir ve mangan 

konsantrasyonları içermeleridir. Permanganat (2,5 $/kg), klora (0,35 $/ kg) 

nazaran daha pahalı bir kimyasal olduğu için ham suda sadece çözünmüş 

manganın oksidasyonunda kullanılır. Kum filtresinin üst tabakasına antrasit 

yerleştirilerek de ham suda bulunan mangan giderilebilir. Fakat antrasit 

maliyeti yüksek bir dolgu malzemesi olup ortalama fiyatı 0,90 $/kg'dır 

(Başaran,2015). 

Besleme çözeltisinde yüksek organik kirlilik var ise uygulanabilecek en 

düşük maliyetli ön arıtma aktif karbon filtresidir. Yüksek organik madde içeren 

yüzeysel su kaynaklarından ham su temin ediliyor ise aktif karbon filtre 

yatırımı önemli bir maliyettir. Aktif karbon filtreler zamanla tükendiği ve 

mikroorganizma üremesine uygun ortam sağladığı için ortalama 1-2 yıl 

içerisinde değiştirilmesi gerekmektedir. Bu da tıpkı membran yenilemesi gibi 

maliyet hesabında dikkate alınmalıdır. 

Besleme suyunun sıcaklığındaki artış, membrandan tuz ve suyun 

geçirgenliğini artırmaktadır. Besleme suyunda 1 oC artış membrandan tuz 

geçirgenliğini %3-5 oranında artırabilmektedir. Bu yüzden de besleme suyu 

sıcaklığının yüksek olması durumunda membran proseslerde birden fazla 

kademeye ihtiyaç duyulabilir. Artan sıcaklık ile birlikte vizkozitenin azalması 

işletme basıncını düşürmektedir. Örneğin; 2000 mg/L tuz konsantrasyonu 

içeren besleme suyu 10 oC'de 13 bar basınca ihtiyaç duyarken, 25 oC sıcaklıkta 

bu basınç ihtiyacı 10 bar’ın altına düşmektedir. Bu durumda ham suyun 

sıcaklığı hem işletme maliyetini hemde daha güçlü pompa seçiminden dolayı 

ilk yatırım maliyetini etkilemektedir (Başaran,2015). Ham su yeraltı suyundan 

temin ediliyor ise su sıcaklığı 0-25 oC kabul edilmektedir. Kışın yapılan 

kurulumlarda su sıcaklığı düşük olduğundan kapasite kaybı olmakta ve bu 

açığı kapatmak için daha fazla basınç uygulanmaktadır. Yaz aylarında ise 

yükselen sıcaklık ile kapasite artmaktadır. Fakat su ihtiyacı yaz aylarında 

arttığı ve kış aylarında azaldığı için su sıcaklığı etkisi ile kapasitede yaşanan 
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artış ve azalış bu şekilde dengelenmektedir (Başaran,2015). Kuyu suyu 

arıtımına uygulama örnekleri tablo 35’da verilmiştir. 

 

 

Tablo 35. Kuyu suyu arıtımına uygulama örnekleri 

Yer Su 

kaynağı/sistem 

Kapasite Yatırım 

maliyeti 

İşletme 

maliyeti 

Yıl 

ABD 

Florida 

Acı su 

NF 

3800 

56.700 

17,4 

milyon $ 

0,91 $/m3 

0,15 $/m3 

1996 

Almanya Yeraltı suyu 20.000 25 milyon 

$ 

0,27 $/m3 2002 

Ankara Yeraltı suyu  

NF 

28.800 12 milyon 

$ 

- 2007 

Samsun Kızılırmak 

UF+RO 

39.744 14,5 

milyon $ 

0,13 

TL/m3 

2008 

Kırıkkale Kızılıtmak 

UF+RO 

90.000 18 milyon 

$ 

0,13 

TL/m3 

2015 

 

 

Besleme suyu tuzluluğunun maliyet üzerinde, sistem tasarımı ve 

işletme basıncı açısından önemli etkisi bulunmaktadır. Tuzluluk oranı, tesiste 

kullanılacak membran türünü ve sayısını, işletme basıncını, akı ve kimyasal 

sarfiyatını etkilemektedir. Ham suyun tuzluluğu arttıkça, ürün debiside 

azalmaktadır. Örneğin 500 mg/L tuz konsantrasyonu olan bir kuyu suyunun 

arıtılması için uygulanması gereken basınç yaklaşık 6 bar iken, 2.000 mg/L tuz 

konsantrasyonunda ki bir besleme suyunun arıtılması için gereken ortalama 

basınç 10 bar’dır (Başaran,2015). Şekil 58’de kapasiteye göre NF/RO 

membran tesislerinin ilk yatırım maliyeti değerlerinin tuzluluğa bağlı olarak 

değişimi verilmektedir. 
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Şekil 58. Kapasiteye göre NF/TO membran tesislerinin ilk yatırım maliyeti 

değerlerinin tuzluluğa bağlı olarak değişimi (Arı, 2009) 

 

 

Deniz suyundan içmesuyu elde edilmesinde yaklaşık 70 bar basınca 

dayanıklı membranlar seçilmektedir ve bu membranların düşük basınçla 

çalıştırılan membranlara göre maliyeti %35 daha pahalıdır. RO tesislerin ilk 

yatırım maliyeti 0,64-6,16 milyon $/1000m3/gün aralığında değişmektedir. RO 

ile desalinasyon tesislerinin maliyeti 1977 yılında ortalama 4,5 $/m3 iken 2000 

yılına geliniğinde bu rakam 1,5 $/m3 seviyelerine düşmüştür. Günümüzde ise 

bu değer 0,5 $/m3’e kadar gerilemiştir.  Deniz suyu RO membran tesislerinde 

ilk yatırım maliyetinin, farklı denizlerdeki tuzluluğa bağlı olarak değişimi 

Şekil 59’da verilmiştir. Tuzluluk değeri en yüksek deniz olan Akdeniz’de, ilk 

yatırım maliyeti en yüksek ve bu değerin en düşük olduğu Karadeniz’de ise en 

düşük ilk yatırım maliyeti görülmektedir. Şekil 60’da ise yıllara göre birim 

işletme maliyetlerindeki değişim verilmektedir (Koyuncu,2018). Besleme 

suyunun ilk yatırım ve işletme maliyetine etkisi tablo 36’da verilmektedir. 
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Şekil 59. Denizlerimizde, kapasiteye bağlı olarak birim ilk yatırım 

Maliyetleri (Koyuncu, 2018) 

 

 

 
 

 
Şekil 60. Yıllara göre birim işletme maliyeti değişimi 
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Tablo 36. Besleme suyunun ilk yatırım ve işletme maliyetine etkisi (Başaran,2015) 

Parametre Basınca 

etkisı 

İlk yatırım 

maliyetine 

etkisi 

İşletme 

maliyetine 

etkisi 

Su kalitesine 

etkisi 

Bulanıklık Artarsa 

basınç artar 

Pompa 

maliyeti artar 

Artar Arıtımlış su 

kalitesi düşer 

Sertlik Artarsa 

basınç artar 

Pompa 

maliyeti artar 

Artar Arıtımlış su 

kalitesi düşer 

Tuzluluk Artarsa 

basınç artar 

Pompa 

maliyeti artar 

Artar Arıtımlış su 

kalitesi düşer 

Sıcaklık Artarsa 

basınç azalır 

Pompa 

maliyeti azalır 

Azalır Arıtımlış su 

kalitesi düşer 

Demir/Mangan Artarsa 

basınç artar 

Pompa 

maliyeti artar 

Artar Arıtımlış su 

kalitesi düşer 

 

 

 

İşletme maliyetinin en önemli kalemlerinden biri de enerji sarfiyatıdır. 

Günümüzde membran prosesli içme suyu arıtma tesislerinin enerji ihtiyaçları 

fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Şekil 61,62,63’de Akdeniz, Karadeniz ve 

Marmara denizinden RO ile içmesuyu elde edilmesinin ilk yatırım ve işletme 

maliyeti oranları ile işletme maliyeti bileşenleri yüzdeleri verilmektedir. 

 

 

 

Şekil 61. Akdeniz’den ters osmoz sistemiyle içme ve kullanma suyu üretmenin ilk 

yatırım ve işletme maliyeti oranları, işletme maliyeti bileşenleri 
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Şekil 62. Marmara’dan ters osmoz sistemiyle içme ve kullanma suyu üretmenin ilk 

yatırım ve işletme maliyeti oranları, işletme maliyeti bileşenleri 

 

 

 

Şekil 63. Karadeniz’den ters osmoz sistemiyle içme ve kullanma suyu 

üretmenin ilk yatırım ve işletme maliyeti oranları, işletme maliyeti bileşenleri 

 

 

Deniz suyundan içmesuyu elde edilen büyük kapasiteli tesislerde 

uygulanabilir ve yeni bir teknoloji olan enerji geri dönüşüm sistemleri 

de;(Pressure exchanger) tesislerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için 

alternatif olarak değerlendirilebilir. Bu sistemde tesisten çıkan konsantre 

akımın yüksek basıncından faydalanarak, düşük basınçla tesise gelen besleme 

suyuna basınç kazandırılır. Bu şekilde düşük basınçlı pompa kullanılarak 

yüksek basınçlı besleme suyu elde edilmiş olur. Fakat bu teknoloji yeni ve 
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pahalı bir yöntemdir. Düşük basınçlı sistemlerde uygulanmayıp sadece yüksek 

basınçlarla işletilen tesislerde uygulanabilir. 

Pelton Türbinlerde, desalinasyon tesislerinde uygulanabilen ve enerji 

üreten bir teknolojidir. Pelton türbinler su değirmeni mantığıyla çalışmaktadır 

ve türbinlerin dönüşü ile elde edilen enerji tesis ihtiyacını karşılamak için 

kullanılabilmektedir. 

Membran kullanılan tesislerin işletme maliyetinin büyük bir bölümünü 

oluşturan enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanarak birim 

su maliyetleri düşürülebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan GES’ler 

güneşlenme süresi fazla olan bölgelerde enerji kaynağı olarak 

kullanılabilmektedir. Ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle güneş enerji 

potansiyeli açısından oldukça şanslıdır. Yıllık en düşük güneşlenme süresine 

sahip bölgelerde dahi 6,2 saat/gün güneşlenme olduğu belirlenmiştir.  

Afyon İAT, enerji ihtiyacının karşılanması için GES kullanan tesislere 

iyi bir örnek olarak verilebilir. İAT yanına kurulan fotovoltaik güneş panelleri 

ile tesisin yıllık enerji ihtiyacının %30’u karşılanmaktadır. Gündüz üretilen 

enerji tesis işletiminde kullanılırken; üretilen fazla enerji, enerji şirketlerine 

satılmaktadır. Kurulan tesisin ise kendini 4 yılda amorti ettiği belirtilmiştir. 

Benzer şekilde coğrafi koşulların elverişli olduğu bölgelerde RES kurularak 

tesislerin enerji ihtiyaçları karşılanabilir ve işletme maliyetleri azaltılabilir. 

  

8.3. Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT için GES Önerisi 

Hem fosil kaynakların kısıtlılığı hem de üretimde meydana getirilen çevre 

kirliliği ile enerji üretiminde, hem yenilenebilir ve sınırsız hem de çevreyle uyumlu 

kaynakların araştırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından güneş enerjisi, çevre açısından temiz bir kaynak özelliği taşıdığından 

fosil yakıtlara alternatif olmaktadır. Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu 

güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır 

(Varınca,2006). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce 1966-1982 yıllarında 

ölçülen güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti verilerinden yararlanarak Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından hazırlanan, Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli 
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Atlası (GEPA)’na göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat (günlük toplam 7,2 

saat) olarak belirlenmiştir.  Türkiye GEPA Şekil 64’de, Türkiye’nin aylara göre güneş 

enerji potansiyeli Şekil 65’te ve Türkiye güneşlenme süreleri Şekil 66’da 

görülmektedir. Buna göre türkiyenin aylık radyasyon değeri ortalama 4,2 kWh/m2-

gün, aylık ortalama güneşlenme süresi ise 7,5 saat olduğu görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 64. Türkiye Güneş Enerji Potansiyeli Atlası (Url 20) 
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Şekil 65. Türkiye’nin aylara göre güneş enerji potansiyeli 

 

 

 

Şekil 66. Türkiye aylara göre güneşlenme süreleri 
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Tablo 37. Türkiye'nin toplam güneş enerjisi potansiyelinin aylara göre dağılımı 

Aylar Aylık toplam güneş 

enerjisi (kWh/m2-ay) 

Güneşlenme süresi 

(saat/ay) 

Ocak 51,75 103 

Şubat 63,27 115 

Mart 96,65 165 

Nisan 122,23 197 

Mayıs 153,86 273 

Haziran 168,75 325 

Temmuz 175,38 365 

Ağustos 158,40 343 

Eylül 123,28 280 

Ekim 89,90 214 

Kasım 60,82 157 

Aralık 46,87 103 

Toplam 1311,00 2640 

Ortalama 3,6 kWh/m2-gün 7,2 saat/gün 

 

 

Tablo 37’de Türkiye'nin toplam güneş enerjisi potansiyelinin aylara göre 

dağılımı, Tablo 38'de Türkiye güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi 

değerlerinin bölgelere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre Türkiye'nin en fazla güneş 

enerjisi alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi olup, bunu Akdeniz Bölgesi 

izlemektedir.  
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Tablo 38. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi değerlerinin 

bölgelere göre dağılımı 

Bölgeler Toplam ortalama güneş 

enerjisi (kWh/m2-yıl) 

Ortalama Güneşlenme 

Süreleri (saat/yıl) 

Güneydoğu Anadolu 1460 2.993 

Akdeniz 1390 2.956 

Doğu Anadolu 1365 2.664 

İç Anadolu 1314 2.628 

Ege 1304 2.738 

Marmara 1168 2.409 

Karadeniz 1120 1.971 

 

 

ETKB tarafından açıklanan güneş enerji potansiyeli değerlerinin, Türkiye’nin 

gerçek potansiyelinden daha az olduğu düşünülmektedir. Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü (YEGM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1992 yılından bu 

yana, güneş enerjisi değerlerinin daha sağlıklı olarak ölçülmesi için enerji amaçlı 

güneş enerjisi ölçümleri yapılmaktadır (Varınca, 2006). 

8.3.1. Kırıkkale Güneş Enerji Potansiyeli, Önerilen GES’nin Sistemi Ve 

Kapasitesi 

İçmesuyu arıtma tesislerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması adına GES 

kullanılması tez kapsamında önerilmekte olup bu kapsamda; Kırıkkale Yeşilvadi Su 

Birliği İAT pilot tesis olarak seçilmiştir. Kırıkkale ilinin aylık radyasyon değerine 

baktığımız zaman; Türkiye ortalaması 4,2 kWh/m2-gün iken Kırıkkale ilinin 4 

kWh/m2-gün ile türkiye ortalamaısnın biraz altındadır. ETKB’ye bağlı YEGM 

tarafından hazırlanan Kırıkkale ili GEPA Şekil 67’de görülmektedir. 
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Şekil 67. Kırıkkale Güneş Enerji Potansiyel Atlası 

 

 

Kurulması önerilen GES özelliklerinin belirlenmesinde; teknoloji seçimi, 

şebeke bağlantı tipi, trafo gücü ve lisans muafiyeti kriterleri değerlendirilmiştir. 

Dünyada kullanılan güneş enerjisi teknoloji ve metotları değerlendirildiğinde 

fotovoltaik ve ısıl (termal) olmak üzere iki sistemin kullanıldığı görülmektedir. Bu 

sistemlerden termal sistemler, güneşlenme süreleri ve diğer faktörler dikkate 

alındığında, ülkemizde yalnızca 4.600 km2’lik bir alana uygulanabilir olarak 

belirlenmiş ancak fotovoltaik sistemler ülkemizin hemen her yerinde kullanılabilir 

olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden fotovoltaik sistemlerin Kırıkkale ilinde GES 

kurulumu için uygulanabilir teknoloji olduğu düşünülmektedir.  

YEGM tarafından yapılan çalışmada, Kırıkkale ilinde aynı miktardaki alan 

başına üretilebilecek en fazla elektrik miktarına sahip fotovoltaik panel tipi 

monokristalize paneller olarak belirlenmiştir. Monokristalize hücrelerden sonra ise en 

yüksek verime sahip hücre tipi polikristalize hücreler olarak görülmektedir (Şekil 68). 

Monokristalize hücreler, yüksek maliyetleri sebebi ile ülkemizde tercih 

edilmemektedir. Hem ülkemizdeki yaygın kullanımı hem de maliyet avantajı sebebi 

ile Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT için ikinci sırada yüksek verime sahip olan 

polikristal hücrelerin kullanımı uygun olarak değerlendirilmiştir.  
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Şekil 68. Kırıkkale ilinde panel tipine göre üretilebilecek elektrik miktarı 

 

 

Ülkemizde güneş enerjisinden elektrik üretiminde, lisanslı ve lisanssız olmak 

üzere iki yöntem bulunmaktadır. Ülkemizde, lisanslı elektrik üretimi yapılabilmesi 

için izlenmesi gerekli süreçler uzun zaman almaktadır. Ayrıca günümüze kadar lisans 

başvuruları tek bir sefer alınmış ve tekrar ne zaman yapılacağı belli değildir. 

Dolayısıyla İAT için lisanssız GES kurulması seçeneği en uygun seçenek olarak 

değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin 

Yönetmelik”te 23 Mart 2016 tarih ve 29.662 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ek madde ile lisanssız üretimlerde her bir trafo merkezinde yapılacak 

tahsise 1 MW sınır getirilmiş ve tek bir tüzel kişiliğin ancak tek bir tahsis başvurusu 

yapabileceği düzenlenmiştir.  

Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT’de 10,5 MW gücünde trafo mevcut olup, 

bu trafoya bağlanabilecek güneş enerji üretim santralinin kapasitesi, trafo 

kapasitesinin %50’sini geçememektedir. Bu durumda, Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği 

İAT’ne kurulabilecek maksimum güneş enerji santral kapasitesi 1 MW olabilmektedir. 
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Ülkemizde şebekeye bağlı ve şebekeden bağımsız GES’lerinin ortalama ilk 

yatırım maliyetleri kıyaslandığında büyük kapasiteli tesisler için çok büyük maliyet 

farkları olduğu görülmektedir. Şebekeden bağımsız sistemlerde üretilen enerjinin 

depolanacağı akü sistemleri oldukça pahalıdır (Varınca, 2006). Ürettiği enerjiyi 

depolayan şebekeden bağımsız yüksek kapasiteli bir sistemin ilk yatırım maliyeti, aynı 

kapasiteye sahip şebekeye bağlı bir sistemin ilk yatırım maliyetinin beş veya altı katını 

olabilmektedir (Varınca, 2006). Bununla birlikte şebekeden bağımsız bir sistemde 

gündüz üretilen elektriğin kullanılabilen miktarının kullanılması, ihtiyaç fazlası 

üretimin ise depolanamaması söz konusudur. Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT’nin 

elektrik ihtiyacını karşılamak üzere şebeke bağlantısı olan bir sistemin kurulması 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Şebeke bağlantılı sistemlerde, gündüz üretilen fazla elektrik şebekeye 

verilmekte, üretimin olmadığı gece saatlerinde ise tesisin elektrik ihtiyacı, şebekeden 

sağlanabilmektedir. Şebeke bağlantılı güneş enerji santrallerinde çift taraflı sayaçlar 

kullanılarak hem şebekeye verilen elektrik miktarı hem de şebekeden kullanılan 

elektrik miktarı kayıt altına alınmakta ve her fatura döneminde kullanım miktarlarına 

göre mahsuplaşma yapılmaktadır. Güneş enerji santralinde üretilen aylık toplam 

elektrik miktarının tüketilen aylık toplam elektrik miktarından fazla olması durumunda 

üretici ürettiği kW başına 0,5 US-Dolar cent desteğini almakta, az olması durumunda 

aradaki fark kadar faturalandırılmaktadır.  

Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT’nin elektrik ihtiyacını karşılamak 

maksadıyla önerilen GES’ in kapasite ve tip seçiminde önemli olan kriterler 

değerlendirilmiş ve sonuçta İAT’ne polikristalize güneş panellerinin kullanıldığı, 1 

MW kapasiteli, şebeke bağlantısı olan, lisanssız bir fotovoltaik GES kurulması uygun 

bulunmuştur. 

8.3.2. Önerilen GES Elektrik Üretim Miktarı 

ETKB tarafından açıklanan en son bölgesel güneşlenme süreleri ve güneş 

enerji miktarlarına göre elde edilen güneş radyasyon değerlerinden pratikte çok daha 

fazla enerji üretimi sağlanmaktadır. Avrupa Komisyonu – Ortak Araştırma Merkezi 

PVGIS veri tabanı, koordinatları girilen bölgenin coğrafi ve meteorolojik koşullarını 

kullanarak bölgede aylara göre üretilebilecek elektrik enerji miktarını vermektedir. Bu 



145 

 

veri tabanı; panellerin yerleştirilme açıları, yıllık ortalama en iyi eğim açısına karşılık 

gelen günlük ortalama radyasyon değerleri, yatay düzlemdeki günlük ortalama ışınım 

değerleri ve aylık ortalama sıcaklık değerleri gibi parametreleri kullanarak gerekli 

sistem optimizasyonunu yaparak hesap yapmaktadır. Bu yüzden de veri tabanı çıktıları 

oldukça güvenilir olmaktadır. Bu bilgiler ışığında, önerilen GES hesaplamalarında, 

PVGIS enerji üretim verilerinin kullanılması uygun görülmüştür. PVGIS veri 

tabanından temin edilen ve İAT’nin konumunun yıllık ortalama en iyi eğim açısına 

(35◦) karşılık gelen aylık ortalama radyasyon değerleri Tablo 39’da ve PVGIS ile elde 

edilen kayıp oranları Tablo 40’da görülmektedir. GES aylık enerji üretimi ise Şekil 69 

‘da verilmektedir. Tablo 41’ de önerilen GES günlük ve aylık ortalama elektrik üretimi 

miktarı verilmektedir. 

 

 

Tablo 39. İAT konumuna göre aylık ortalama radyasyon değerleri 

Aylar En İyi Eğim Açısında (35 ◦C) 

Gelen Aylık Ortalama Güneş 

Radyasyonu  

(kWh/m2) 

Ocak 67,4 

Şubat 96,3 

Mart 139 

Nisan 169 

Mayıs 195 

Haziran 209 

Temmuz 234 

Ağustos 226 

Eylül 190 

Ekim 142 

Kasım 104 

Aralık 67,4 

Yıllık Ortalama 153 

Yıllık Toplam 1.839 
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Tablo 40. PVGIS ile elde edilen kayıp oranları 

Kayıp Türü Kayıp Oranı (%) 

Tahmini sıcaklık ve düşük radyasyon 7,1 

Eğim ve Yansıma Oranı 2,7 

Panel Verimi 19,1 

Diğer (kablo, invertör vs.) 5 

Toplam (Kapasite Faktörü) 39,3 

 

 

 

Şekil 69. GES aylık enerji üretimi (Url 19) 

Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT’nin elektrik ihtiyacının karşılanması 

maksadıyla tesiste kurulması önerilen GES için literatürde yer alan maliyetlerin 

ortalaması alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 
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Tablo 41. Önerilen GES günlük ve aylık ortalama elektrik üretimi 

Aylar Günlük Ortalama 

Elektrik Üretimi 

(kWh/gün) 

Aylık 

Ortalama Elektrik 

Üretimi  

 (kWh/ay) 

Ocak 2.022 60.660 

Şubat 2.889 86.670 

Mart 4.170 125.100 

Nisan 5.070 152.100 

Mayıs 5.850 175.500 

Haziran 6.270 188.100 

Temmuz 7.020 210.600 

Ağustos 6.780 203.400 

Eylül 5.700 171.000 

Ekim 4.260 127.800 

Kasım 3.120 93.600 

Aralık 2.220 66.600 

Yıllık Ortalama 4614 138.420 

Toplam Yıllık 55.371 1.661.040 

 

PVGIS veri tabanında yer alan ve aylık üretilebilecek enerji miktarları şekilde 

verilmektedir. Burdan yola çıkarak yapılan hesaplamalarda, İAT yanına kurulması 

önerilen 1 MW kapasiteli güneş enerji santrali ile yıllık ortalama 1.661.040 kWh 

elektrik üretilebilecektir. Bu değer yalnızca ilk yıl ulaşılabilen değer olup her yıl bir 

önceki yıla göre %1 verim kaybı olacağı varsayılmaktadır. Yapılan bu kabule göre 

yıllara göre GES’inden elde edilebilecek elektrik üretimi şekil 70‘de verilmektedir. 
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Şekil 70. Yıllara elde edilebilecek elektrik üretimi miktarı 

 

 

Kurulması önerilen santral ile İAT’nin birinci yıl fiili elektrik ihtiyacının 

%5,8’i karşılanabilecektir. Tesisin ilk yıl geriye kalan elektrik ihtiyacı ise şebekeden 

sağlanacaktır. 

İlk yatırım maliyeti; 

İlk yatırım maliyeti hesabında 20 Haziran 2019 Merkez Bankası döviz kuru 

baz alınmıştır. GES Anahtar teslim kurulum bedeli ise literatürde yer alan maliyetlerin 

ortalaması alınarak hesaba katılmıştır. 1 MV kapasiteli GES için gerekli alan ihtiyacı 

yaklaşık 18.000 ile 20.000 m2 arasında olup, kurulması önerilen GES’nin kapladığı 

alan ise 20.000 m2 olarak kabul edilmiştir. GES için gerekli arsa maliyeti, “Kırıkkale 

Belediyesi 2019 Arsa Rayiç Bedelleri” tablosuna göre birim fiyat 0,41 TL olarak 

belirlenmiştir. Arsanın satın alındığı varsayılmış ve böylece GES kurulumu için 

gerekli arazinin maliyeti 8.200 TL olarak kabul edilmiştir. 

EPDK tarafından çıkarılan, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine 

İlişkin Yönetmelik gereğince tahsil edilebilecek başvuru bedeli 752 TL olarak 

belirlenmiştir. İlk yatırım maliyeti için belirlenen rakamlara güneş enerji santralinin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Elektrik Üretimi (kWh)
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anahtar teslim kurulum fiyatının %1’i oranında ise öngörülemeyen bedeller 

eklenmiştir. Yapılan bu kabuller eşliğinde; İAT’ne kurulması planlanan GES’nin ilk 

yatırım maliyeti 6.888.432 TL olarak hesaplanmıştır.  

İşletme Maliyeti: 

Kurulması planlanan GES için işletme maliyeti kalemlerine bakıldığı zaman; 

bakım, onarım ve sigorta bedeli, personel giderleri, dağitim şirketi yıllık işletim bedeli 

ve öngörülemeyen giderler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakım, onarım ve sigorta 

bedelleri için literatürde yer alan değerlerin ortalamaları alınarak kabul yapılmış ve 

103.680 TL (18.000 USD) olarak hesaba katılmıştır. GES için tam zamanlı teknik 

personel ihtiyacı bulunmayıp güvenlik için 3 vardiyalı personel çalıştığı kabul 

edilmiştir. Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 

kapsamında 2019 yılı için yıllık işletim bedeli 1.193 TL’dir. İşletme maliyetine aynı 

zamanda %1 oranında öngörülemeyen giderler ilave edilmiş ve yapılan bu kabuller 

eşliğinde, GES yıllık işletim gideri 198.993 TL olarak hesaplanmıştır. 

GES ilk yatırım maliyeti geri ödeme süresi 

Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT ortalama yıllık elektrik tüketimi 28.800.000 

kWh’tir. Önerilen GES ile elde edilebilecek yıllık elektrik mktarı ve her yıl %1’lik 

verim kaybı göz önünde bulundurularak, tesisin amorti etme süresi hesaplanmıştır. 

Tesisin ömrü 30 yıl olarak kabul edilmiştir. Buna göre kurulması önerilen GES’nin ilk 

yatırım maliyeti olan 6.888.482 TL’yi 5. yılında amorti ettiği ve yıl sonunda 1.585.973 

TL kar ettiği görülmüştür (Tablo 43). Tablo 42‘te kurulması önerilen GES toplam 

kazanımları, şekil 70’de ise kurulması önerilen güneş enerji santralinin ilk yatırım 

maliyetini geri ödeme süresi verilmiştir. 
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Tablo 42.  GES Toplam Kazanımlar 

Yıllar 

Elektrik 

Üretimi 

(kWh) 

Birim 

Enerji 

Fiyatı 

(TL/kWh) 

Dağıtım Bedeli 

Birim Fiyat 

(TL/kWh) 

Aktif Enerji 

Bedeli  

(TL) 

Dağıtım 

Bedeli 

Toplam 

(TL) 

Enerji 

Fonu 

(%1)  

(TL) 

TRT Payı 

(%2) 

(TL) 

KDV 

(18%) 

(TL) 

Toplam 

Kazanım 

(TL) 

1 1.661.040 0,620000 0,154100 1.029.845 255.966 10.298 20.597 237.007 1.553.714 

2 1.644.430 0,737800 0,183379 1.213.260 301.554 12.133 24.265 279.218 1.830.430 

3 1.627.985 0,877982 0,218221 1.429.342 355.261 14.293 28.587 328.947 2.156.430 

4 1.611.705 1,044799 0,259683 1.683.908 418.533 16.839 33.678 387.532 2.540.490 

5 1.595.588 1,243310 0,309023 1.983.812 493.073 19.838 39.676 456.552 2.992.951 

6 1.579.633 1,479539 0,367737 2.337.128 580.889 23.371 46.743 537.864 3.525.995 

7 1.563.836 1,760652 0,437607 2.753.371 684.346 27.534 55.067 633.657 4.153.975 

8 1.548.198 2,095176 0,520753 3.243.746 806.228 32.437 64.875 746.512 4.893.798 

9 1.532.716 2,493259 0,619695 3.821.457 949.817 38.215 76.429 879.465 5.765.384 

10 1.517.389 2,966978 0,737438 4.502.059 1.118.980 45.021 90.041 1.036.098 6.792.198 

11 1.502.215 3,530704 0,877551 5.303.876 1.318.270 53.039 106.078 1.220.627 8.001.889 

12 1.487.193 4,201538 1,044285 6.248.496 1.553.054 62.485 124.970 1.438.021 9.427.025 

13 1.472.321 4,999830 1,242700 7.361.353 1.829.652 73.614 147.227 1.694.132 11.105.978 

14 1.457.598 5,949798 1,478813 8.672.410 2.155.514 86.724 173.448 1.995.857 13.083.953 

15 1.443.022 7,080259 1,759787 10.216.966 2.539.411 102.170 204.339 2.351.319 15.414.205 

16 1.428.591 8,425508 2,094146 12.036.608 2.991.680 120.366 240.732 2.770.089 18.159.475 

17 1.414.305 10,026355 2,492034 14.180.328 3.524.498 141.803 283.607 3.263.442 21.393.678 

18 1.400.162 11,931362 2,965521 16.705.844 4.152.211 167.058 334.117 3.844.661 25.203.892 

19 1.386.161 14,198321 3,528970 19.681.155 4.891.719 196.812 393.623 4.529.396 29.692.705 

20 1.372.299 16,896002 4,199474 23.186.369 5.762.935 231.864 463.727 5.336.081 34.980.976 

21 1.358.576 20,106243 4,997374 27.315.861 6.789.313 273.159 546.317 6.286.437 41.211.088 

22 1.344.990 23,926429 5,946875 32.180.816 7.998.490 321.808 643.616 7.406.052 48.550.782 

23 1.331.540 28,472450 7,076782 37.912.220 9.423.021 379.122 758.244 8.725.069 57.197.677 

24 1.318.225 33,882216 8,421370 44.664.386 11.101.261 446.644 893.288 10.279.004 67.384.583 

25 1.305.043 40,319837 10,021430 52.619.113 13.078.396 526.191 1.052.382 12.109.695 79.385.777 

26 1.291.992 47,980605 11,925502 61.990.577 15.407.658 619.906 1.239.812 14.266.431 93.524.384 

27 1.279.072 57,096921 14,191348 73.031.099 18.151.762 730.311 1.460.622 16.807.283 110.181.077 

28 1.266.282 67,945335 16,887704 86.037.938 21.384.591 860.379 1.720.759 19.800.660 129.804.327 
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Tablo 43. GES Kendini Amorti Etme Süresi 

Yıllar 

Tesisin 

Amortisman 

Kaybı  

(TL) 

Yıllık 

İşletme 

Gideri 

(TL) 

Yıllık Net 

Kazanım 

(TL) 

Kümülatif 

Kazanım (TL) 

Projenin 

İlk Yatırım 

Maliyeti 

(TL) 

Kümülâtif 

Kazanım-İlk 

Yatırım 

Maliyeti (TL) 

GES 

Kendini 

Amorti 

Etme Süresi 

1 229.614 198.933 1.125.166 1.125.166 6.888.432 -5.763.266 

Tesis kendini 

5. yılında 

amorti 

etmektedir. 

2 229.614 236.731 1.364.085 2.489.251 6.888.432 -4.399.181 

3 229.614 281.709 1.645.106 4.134.357 6.888.432 -2.754.076 

4 229.614 335.234 1.975.641 6.109.998 6.888.432 -778.434 

5 229.614 398.929 2.364.408 8.474.406 6.888.432 1.585.973 

6 229.614 474.725 2.821.656 11.296.062 6.888.432 4.407.629   

7 229.614 564.923 3.359.438 14.655.499 6.888.432 7.767.067   

8 229.614 672.258 3.991.926 18.647.425 6.888.432 11.758.993   

9 229.614 799.987 4.735.782 23.383.207 6.888.432 16.494.775   

10 229.614 951.985 5.610.599 28.993.806 6.888.432 22.105.374   

11 229.614 1.132.862 6.639.413 35.633.219 6.888.432 28.744.787   

12 229.614 1.348.106 7.849.305 43.482.524 6.888.432 36.594.092   

13 229.614 1.604.246 9.272.118 52.754.643 6.888.432 45.866.211   

14 229.614 1.909.052 10.945.287 63.699.929 6.888.432 56.811.497   

15 229.614 2.271.772 12.912.819 76.612.748 6.888.432 69.724.316   

16 229.614 2.703.409 15.226.452 91.839.200 6.888.432 84.950.768   

17 229.614 3.217.057 17.947.007 109.786.207 6.888.432 102.897.775   

18 229.614 3.828.297 21.145.980 130.932.187 6.888.432 124.043.755   

19 229.614 4.555.674 24.907.417 155.839.604 6.888.432 148.951.172   

20 229.614 5.421.252 29.330.110 185.169.713 6.888.432 178.281.281   

21 229.614 6.451.290 34.530.183 219.699.897 6.888.432 212.811.465   

22 229.614 7.677.035 40.644.133 260.344.030 6.888.432 253.455.598   

23 229.614 9.135.671 47.832.391 308.176.421 6.888.432 301.287.988   

24 229.614 10.871.449 56.283.519 364.459.940 6.888.432 357.571.508   

25 229.614 12.937.024 66.219.138 430.679.078 6.888.432 423.790.646   

26 229.614 15.395.059 77.899.711 508.578.789 6.888.432 501.690.357   

27 229.614 18.320.120 91.631.342 600.210.131 6.888.432 593.321.699   

28 229.614 21.800.943 107.773.769 707.983.900 6.888.432 701.095.468   

29 229.614 25.943.122 126.749.741 834.733.641 6.888.432 827.845.209   

30 229.614 30.872.315 149.056.040 983.789.681 6.888.432 976.901.249   
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Şekil 71. Kırıkkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT GES Amortisman Süresi 

 

GES kurulması önerilen Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği İAT aylık enerji ihtiyacı 

2.400.000 kWh’tir. Kurulması önerilen GES’nin 5. yılda kendini amorti etmektedir ve 

6. yıl ise santralden elde edilebilecek enerji, tesisin yıllık enerji ihtiyacının %5.4’üne 

karşılık gelmektedir. Fakat İAT’nin elektirik ihtiyacının %70’i, aritma sonrasında 180 

m kota suyun terfi ettirilmesi için kullanılmaktadır. Terfi için gerekli enerji ihtiyacı 

hesaba katılmadığı taktirde, GES’nin tesisin enerji ihtiyacının yaklaşık %20’sini 

karşıladığı hesaplanmıştır. Ülkemizde “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik 

Üretimine İlişkin Yönetmelik”te lisanssız üretimlerde her bir trafo merkezinde 

yapılacak tahsise 1 MW sınır getirilmiş ve tek bir tüzel kişiliğin ancak tek bir tahsis 

başvurusu yapabileceği düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemenin değişmesi halinde 

yaklaşık 5 MW kapasiteli bir GES’nin, terfi için gerekli enerji ihtiyacı dahil 

edilmediğinde, İAT enerji ihtiyacının tamamını karşılayacaktır. Dolayısıyla terfi için 

enerji gerektirmeyen ve membran kullanılan tesisler için GES kurulması ile daha 

yüksek oranda enerji ihtiyacının karşılanabileceği düşünülmektedir.  

Fosilyakıt kullanımının dayandığı yanma teknolojisinin kaçınılmaz ürünü olan 

karbondioksit (CO2) emisyonu sonucunda, atmosferdeki CO2 miktarı, son yüzyıl 

içinde yaklasık 1,3 kat artmıştır. Önümüzdeki 50 yıl içinde, bu miktarın, bugüne oranla 

1,4 kat daha artma olasılığı vardır. Atmosferdeki CO2 neden olduğu sera etkisi, son 
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yüzyıl içinde dünya ortalama sıcaklığını 0,7 °C yükseltmiştir. Bu artışın etkisini 

azaltmak ya da ortadan kaldırmak adına tesis enerji ihtiyacının fosil yakıtlar yerine 

temiz ve yenilenebilir enerji aynaklarından karşılanması önerilmiş ve bu kapsamda 

yapılan hesaplamalara göre GES’nden ilk yıl üretilmesi beklenen elektrik miktarı, 

1.661.040 kWh bulunmuştur. Böylece tesisin devreye alınması ile doğaya verilmesi 

engellenen CO2 gazı salınımı miktarı 887 tondur. Her yıl üretilen elektik miktarının 

%1 oranında düştüğü varsayımı da dikkate alındığında, on yılda salınımı engellenen 

CO2 miktarı 8.481 ton olarak hesaplanmıştır. 
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9. DEĞERLENDİRME 

Membran teknolojisi dünyada uzun yıllardır kullanılıyor olsa da ülkemizde 

oldukça yeni bir teknoloji olarak yer bulmaktadır. Bu sebeple membran teknolojisinin 

kullanıldığı tesislerde gerek tasarım ve inşaat aşamasında gerekse tesislerin 

işletilmesinde belli problemler ile karşılaşılmaktadır. Fakat karşılaşılan problemler ve 

bu problemlerin çözümü ile ilgili toplu olarak ele alınmış rehber bir doküman 

bulunmamaktadır. 

Membran teknolojisinin kullanıldığı tesislerde çalışan teknik personeller ile 

yapılan görüşmeler neticesinde, temel sorunun bu konuda gerekli bilgi ve tecrübeye 

sahip kalifiye eleman ihtiyacı olduğu  belirtilmiştir.Özellikle küçük belediyelerde  ki  

tesislerde  bu ihtiyacın daha fazla olduğu anlaşılmaktadır.Bu tesislerde var olan teknik  

personelin; tayin vb durumlarında ise  işletmeye tam anlamıyla hakim ikame personel 

olmadığı görülmüştür.Bu durum tek başına bütün problemlerin  kaynağı olabileceği 

için planlı personel dönüşümü, lisans programlarından başlamak üzere gerekli 

donanıma sahip personel yetiştirilmesi, arıtma tesislerinde çalışan personel için eğitim 

programlarının düzenlenmesi ve bu tesislerde çalışacak personeller için sertifikasyon 

uygulanması önem arz etmektedir. 

Membranların kirletici parametleri tuttuğundan emin olmak için uygulanan 

membran bütünlük testleri, ülkemizde ki işletmelerde göz ardı edilse de özellikle 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tesislerde periyodik olarak uygulanmaktadır. 

Membran bütünlüğünün bozulması ve bu durumun ortaya konması adına en 

nihayetinde testlerin yapılmaması, doğrudan içmesuyu kalitesini, dolayısıyla insan 

sağlığını etkileyeceği için ülkemizdeki membran uygulamalarında bu konunun göz 

ardı edilmemesi gerekmektedir. 

Membran filtrelerin kullanıldığı tesislerin işletilmesinde karşılaşılan en büyük 

engellerden biri filtrelerin kirlenmesi, tıkanması ve temizlenmesindeki güçlüklerdir. 

Filtrelerin kirlenmesi ve tıkanmasına sebep olan kirleticilerin ortaya konması ve bu 

noktadan sonra kurulacak ön arıtma proseslerinde bu duruma engel olmak için gerekli 

reaksiyonların alınması tesisin verimli ve sürdürülebilir işletilmesi için kritik olduğu 

değerlendirilmektedir. 
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Membran filtrelerin  kirlenmesi ile süzüntü akısının %10-15 azalması, 

membran filtrelere sürücü kuvvet olarak uygulanan trans membran basıncının %15-20 

oranında artması ve süzüntü akımında çözünmüş madde konsantrasyonunun %10-15 

oranında artması durumunda filtrelere fiziksel temizleme işlemi uygulanması 

gerekmektedir. Yapılan bu temizlik ile beklenen performansın sağlanamaması 

noktasında, filtrelere kimyasal temizleme işlemi uygulanmalıdır. Bununla birlikte, 

membran filtrelerin temizleme etkinliğine karşı koyabilme kabiliyetine göre 

kimyasallarına karar verilmesi ve filtrelerin dayanabilecekleri pH ve sıcaklık 

aralıklarında temizleme işlemine tabi tutulmasının filtrelerin ömrünü uzatabileceği 

sonucuna varılmaktadır. 

Bununla birlikte, membran filtrelerin ömrünü tamamlayıp istenilen arıtmayı 

gerçekleştiremediği noktada, membran otopsisi denilen fiziksel ve kimyasal 

analizleryapılmaktadır. Yapılan membran otopsisi sonuçları incelenip 

değerlendirildiğinde; membran filtrelerin kirlenmesi ve kirleticilerin üzerinde tabaka 

oluşturmasını engellemek adına ilave edilen antiskalantların kullanılmaması ya da 

yanlış antiskalant kullanılması, membran yüzeyindeki aktif tabakanın yüzeyinin 

oksitlenmesi, yeterli ön arıtma yapılamamasından kaynaklı mikrobiyolojik tıkanma bu 

problemi yaratan koşulların başında gelmektedir. 

İçmesuyu arıtımında membran kullanılacak tesislerin fizibiletisini etkileyen en 

önemli faktörlerden biri konsantre oluşumu, yönetimi ve bertarafıdır. Giderek artan 

çevresel farkındalık ve sıkı yönetmelikler, konsantre yönetimini kaçınılmaz bir hale 

getirdiği düşünülmektedir. Bu kapsamda konsantre akımların bertarafına, çevre ve 

insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına ilişkin yasal düzenlemelerin 

yapılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.  

Dünya genelinde hem fosil yakıtların sınırlı oluşu ve hemde kullanımının sebep 

olduğu sera gazı salınımı, insanlığı enerji gerektiren bütün alanlarda yenilenebilir 

enerji kaynaklarını değerlendirmeye ve kullanmaya itmekte, bu kapsamda enerji 

gerektiren İAT’lerinde gerekli enerjinin karşılanması adına yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımına ilişkin literatürde çeşitli çalışmalar ve mali analizler yer 

almaktadır. Özellikle içmesuyu arıtma tesislerinde ileri arıtma yöntemlerinden olan 

membran teknolojisinin kullanımı sınırlandıran önemli faktörlerden birinin, yüksek 
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enerji ihtiyacı olduğu ve bu ihtiyaç doğrultusunda gerekli enerjinin ise yenilenebilir 

enerji kaynaklarından karşılanmasının bu dezavantajı bertaraf edebilecektir. 

Bu kapsamda; membran teknolojisi kullanılan Kırıkkale Yeşilvadi Su Birliği 

İAT enerji ihtiyacının karşılanması adına, tez kapsamında GES önerilmiştir. İAT’ne 

kurulması planlanan GES’nin ilk yatırım maliyeti 6.888.432 TL ve yıllık işletme gideri 

198.933 TL olarak hesaplanmıştır. Kurulması önerilen GES’nin ilk yatırım maliyeti 

olan 6.888.482 TL’yi 5. yılında kazandığı ve yıl sonunda ise 1.585.973 TL kar ettiği 

görülmüştür. 6. yıl ise santralden elde edilebilecek enerji, tesisin yıllık enerji 

ihtiyacının ise yaklaşık %6’sına karşılık gelmektedir. Fakat İAT’nin elektrik 

ihtiyacının %70’i, arıtma sonrasında 180 m kota suyun terfi ettirilmesi için 

kullanılmakta ve bu terfi için gerekli enerji ihtiyacı hesaba katılmadığında tesisin 

enerji ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşıladığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla terfi için 

enerji gerektirmeyen ve membran kullanılan tesisler için GES kurulması ile daha 

yüksek oranda enerji ihtiyacının karşılanabileceği sonucuna varılmaktadır.  

Bununla birlikte, önerilen GES devreye alınması ile doğaya verilmesi 

engellenen CO2 gazı salınımı miktarı 887 ton olarak hesaplanmış olup her yıl üretilen 

elektik miktarının %1 oranında düştüğü varsayımı da dikkate alındığında, on yılda 

salınımı engellenen CO2 miktarı 8.481 ton olarak hesaplanmıştır. Bu sebeple tesislerin 

enerji ihtiyacının fosil yakıtlar yerine topografya ve potansiyeli yeterli olan temiz ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Böylece hem sera gazı salınımının su kaynaklarına vereceği zararın azaltılması, hem 

de enerjiyi ithal ettiğimiz için su güvenliğinin tehlikeye atılmasının önüne 

geçilebileceği sonucuna varılmaktadır. 
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10. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma kapsamında, yapılan değerlendirmelerde elde edilen sonuçlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

 Membran kullanılması planlanan tesis için içmesuyu kaynağı, projelendirme 

yapılmadan önce en az 1 yıl aylık periyotlarla su kalitesi takip edilmesi ve 

kirletici parametrelerin ortaya konulması, 

 Ham su kalitesi belirlendikten sonra çıkış suyunda içmesuyu standartlarını elde 

edebilecek   membran prosese karar verilmesi gerekmektedir. 

 Projelendirme yapılırken kullanılacak membran proses ve giriş suyu 

sıcaklığına göre optimize edilmiş akı doğru belirlenmelidir.  

 Membran modülerinin kurulumunda, bağlantı ekipmanlarında sızıntı 

olmadığından ve membranların bütünlüğünün korunduğundan emin olmak için 

membran bütünlük testleri yapılmalıdır. 

 Membran bütünlük testlerinin yapılması noktasında teknik şartnamelerde 

eksiklikler bulunduğu tespit edilmiş olup, bu eksikliğin giderilmesi için teknik 

şartnameler daha detaylı hazırlanmalıdır. 

 Membran filtrelerin kirlenme ve tıkanma problemlerini minimize etmek için 

membran filtreye verilecek olan sudan tıkanmaya sebep olacak kirleticilerin 

uygun ön arıtma prosesleri ile giderilmesi gerekmektedir.  

 İçmesuyu temin edilmesi planlanan suyun en az 1 yıl aylık periyotlarda 

izlenmesi, hem kirletici türü ve konsantrasyonlarının ortaya konulması 

hem de dönemsel olarak su kalitesinde ciddi değişiklikler olup 

olmadığının tespit edilmesi, 

 Ham su kaynağında bulunan kirletici profili belirlendikten sonra 

membran filtrelerin temizleme etkinliğine karşı koyabilme kabiliyetine 

göre kimyasallarına karar verilmesi, 

 Kirlenen ve atıl duruma gelen membranlara membran otopsisi 

yapılarak baskın kirleticilerin ne olduğuna karar verilmesi ve elde 

edilen sonuçlara göre ön arıtma proseslerinin gözden geçirilmesi, 

 Membran otopsisi yapılan membran filtrelerin bir örneğinin gelecekte 

referans olması adına saklanması, 
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 Membran filtrelerin kirlenmesi ve tıkanmasının önüne geçmek için 

membran otopsisi ile belirlenen ve membranların tıkanmasına sebep 

olan parametrelerin düzenli takip edilmesi ve kayıt altına alınması, 

 Membran filtrelerden çıkan suyun, insan faktörünü hariç tutarak kirletici 

parametrelerin önceden otokontrol sağlanması adına online olarak izlenmesi 

gerekmektedir. 

 Besleme suyunda bulunan ve membran filtreler üzerinde çökelme eğilimi 

gösteren iyonların çökelmesine engel olmak için besleme suyuna antiskalant 

ilave edilmektedir. Ham suda çökelme yapabilecek iyonların belirlenip bu 

iyonlara göre antiskalant türü ve dozajının belirlenmesi gerekmektedir. 

 Membran filtrelerin kirlenmesi sonucunda uygulanan temizleme 

prosedürlerinin belirlenen sabit aralıklara göre değil akıda görülen azalış ve 

basınç kayıplarına göre belirlenmesi gerekmektedir. 

 İçmesuyu arıtımında membran proseslerin kullanımını dezavantajlı hale 

getiren yüksek işletme maliyetlerinin karşılanması ve iklim değişikliğine uyum 

sağlanması için yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji geri kazanım sistemleri 

kullanımının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Membran kullanılan tesislerde özellikle yüksek basınçlı desalinasyon tesisleri 

ile içmesuyu elde etmek ekonomik olmaktan çok uzak olup alternatifi olmayan 

durumlar dışında en son tercih edilmesi gereken yöntemler olarak 

düşünülmelidir. 

 Ham su kalitesi, konvansiyonel arıtma yöntemleri ile içmesuyu kalite 

standartlarına getirilebilecek su kaynakları için membran teknolojisinin 

kullanımını ilk seçenek olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. 

 Arıtma tesislerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için destek hibe ve kredi 

uygulanması sağlanmalı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik 

edilmelidir. 

 Membran uygulamalarında göz ardı edilen ve membran kullanımını 

sınırlandırabilecek olan konsantre akım maliyeti, işletme maliyeti 

hesaplanırken dikkate alınmalıdır. 

 Tesislerde oluşacak olan konsantre akımın, oluşumundan bertarafına kadar 

çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına ilişkin yasal 
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düzenlemelerin yapılması, alıcı ortam bazlı deşarj standartları belirlenmesi ve 

deşarj edilen alıcı ortamda kalite bileşenlerinin izlemesinin yapılması 

gerekmektedir.  
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