
 
 

       

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ATIKSU GERİ KAZANIMINDA MEMBRAN 

UYGULAMALARI İÇİN KONSANTRE AKIM 

YÖNETİM MODELİ ve MEVZUAT UYGULAMA 

METODOLOJİSİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ  

 

 
 

9 MAYIS 2017 

THE GREEN PARK HOTEL, ANKARA 

 

 

 

 
 

 
09.00-10.00 Kayıt 

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları 
 

Gebze Teknik Üniversitesi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
 

10.30-10.45 KAHVE ARASI 

10.45-11.15 Endüstriyel Atıksuların Yeniden 

Kullanımı ve Ülkemiz Özelinde 

Değerlendirme 

 

Prof.Dr. Bülent KESKİNLER (Gebze 

Teknik Üniversitesi) 

11.15-11.45 Proje Tanıtımı  

 

Prof.Dr. Mehmet KİTİŞ (Süleyman Demirel 

Üniversitesi) 

11.45-12.15 Kapanış ve Değerlendirme 

12.30-13.45 ÖĞLE YEMEĞİ 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:53177711-110.99-E.4517 ve Barkod Num.:10357739 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 
 

       

 

 

MEMKON PROJESİ, PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI 9 MAYIS 2017, THE GREEN PARK HOTEL, ANKARA 

LCV: Katılım ücretsiz olup, kontenjanla sınırlıdır. 

Katılımcıların, 5 Mayıs 2017 tarihine kadar info@bulutanka.com.tr e-posta 

adresine veya 0 (312) 468 8910-11-12 numaralı telefonlara katılım durumlarını 

bildirmeleri gerekmektedir.  

Proje Amacı: Endüstriyel atıksuların arıtılarak proses suyu olarak yeniden 

kullanımı için membran teknolojileri sıkça kullanılmaktadır. Ülkemizde de 

membran teknolojileri uygulamalarındaki artışa rağmen konsantre akımların 

yönetimi konusunda boşluk bulunmaktadır. Bu bağlamda, yüksek maliyetli bu 

yatırımlara karar verilirken kullanım suyu kalite ihtiyacına bağlı olarak membran 

seçimi ve konsantre yönetimi açısından bir karar destek mekanizması 

oluşturulması, teknik ve ekonomik analizlerin yanı sıra oluşturulacak ulusal 

mevzuata altlık sağlaması ile hem atıksu geri kazanımının desteklenmesi hem de 

yapılacak yatırımların mevzuatla uyumlu olmasının sağlanması bu projenin genel 

amacını oluşturmaktadır. 
Proje Çıktıları: Proje çıktısı olarak ulusal mevzuatımızdaki boşluğun doldurularak 

net bir yönetim modelinin ortaya konulması, etkin ve ekonomik olarak konsantre 

arıtımı/bertarafı ve yönetimine ilişkin alternatif ve önerilerin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 
Proje Hedefleri: Proje sonucunda atıksu geri kazanımında yaygın olarak 

kullanılmaya başlanan membran teknolojilerinden kaynaklanan konsantre 

akımlarının ekonomik bir biçimde bertarafı/arıtımı ve yönetimine ilişkin ülkemize 

özgü uygulanabilir bir model oluşturulması, ulusal mevzuatın ve kurumsal 

kapasitenin bu doğrultuda geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle membran 

konsantre akımlarının ekonomik olarak yönetimi atıksu geri kazanımının ülkemizde 

yaygınlaşması açısından önem arz etmektedir. 

Proje Kapsamı: Genel olarak membran konsantre akımları ile ilgili yönetim modeli 

ve mevzuat uygulama metodolojisi geliştirilmesi hedeflenen projenin kapsamı 

aşağıda belirtilmiştir.  

 Atıksu geri kazanımı ve ihtiyaçların belirlenmesi  

 Uluslararası mevzuatlar ve değerlendirme  

 Konsantre akımlarının yönetimi 

 Uluslararası konsantre arıtımı ve bertaraf yöntemi uygulamaları  

 Mevzuata altlık sağlayacak uygulama metodolojisi, yönetim modeli ve 

yazılımın geliştirilmesi  

 Geliştirilen metodoloji ve model uygulaması (tesislerde pilot çalışmalar) 

 Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalışmaları 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde Gebze Teknik Üniversitesi, 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi ortaklığında 

“Atıksu Geri Kazanımında Membran Uygulamaları için Konsantre Akım Yönetim 

Modeli ve Mevzuat Uygulama Metodolojisi Geliştirilmesi (MEMKON)” başlıklı proje 

10 Mart 2017 tarihinden itibaren yürütülmeye başlanmıştır.  

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:53177711-110.99-E.4517 ve Barkod Num.:10357739 bilgileriyle erişebilirsiniz.


