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1. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ 

ENTECH ARITMA, çevreyi korumak ve endüstriyel üretimin çevreye olan olumsuz etkilerini 
azaltmak adına sürdürülebilir ve yaratıcı çözümler sunan bir çevre teknolojileri şirketidir. 
EnTech Arıtma’ nın çözüm ortakları kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, 
özel sanayi kuruluşları ve KOBİ’lerden oluşur. İhtiyaçlarınız doğrultusunda analiz 
çalışmasından sonra size özel arıtma sistemleri tasarlayıp geliştiren EnTech Arıtma, sunduğu 
her hizmette yenilikçi metodolojilerinden faydalanır. 

AR-GE projeleri için geliştirdiği çözümlerdeki uzmanlığı ile öne çıkan EnTech Arıtma; TEYDEB, 
KOSGEB,TUBİTAK ve DPT’nin desteklediği laboratuvar ölçekli reaktör yapımı ve pilot ölçekli 
tesis kurulması projelerinde proses geliştirilmesi, reaktör tasarlanması, imalatı, boru ve 
elektrik bağlantılarının yapılması, scada otomasyon sistemlerinin kurulmasına kadar tüm 
süreç için hizmet vermektedir. Pilot ve laboratuvar ölçekli tesis kurulum aşamasında bu 
tesislere yönelik ekipman, sarf malzeme ve enstrüman tedariğinden de sorumlu olan EnTech 
Arıtma, ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürünlerin yurt dışından ithalatını da yapmaktadır. 

 

EnTech Arıtma aynı zamanda imalatçı konumundadır. Şirket, 300 m2 imalat alanına sahiptir. 
İmalatı ve satışı gerçekleştirilen sistemler için uzman personel kadrosu ile 7/24 teknik servis 
desteği verilmektedir. EnTech Arıtma montaj ve imalat süreçlerini de bizzat yürüttüğü için 
ızgara, elek, ızgara presi, kum ayırıcı, sıyırıcı, yüzeysel havalandırıcı, yoğunlaştırıcı, kanal 
kapakları, filtrasyon sistemleri, membran sistemleri ve çamur susuzlaştırma sistemleri gibi 
proje ekipmanlarında ekonomik çözümler sunmaktadır. 

 

Çok çeşitli konfigürasyonlarda membran teknolojilerine sahip olan EnTech Arıtma, bu alanda 
sunduğu hizmetlerle rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başarmıştır. Özellikle 
Mikrofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon sistemleri, ve MBR (Membran Bio Reaktör) 
uygulamaları gibi konularda bir çok projeye imza atmıştır. 
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2. ŞİRKET/KURUM VE/VEYA KURULUŞUN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ 
FAALİYETLER 

Ülkemizde ve dünyada arıtma teknolojilerine yönelik yatırımlar artarak devam etmektedir. 
Ancak yapılan arıtma tesisleri proses hataları ve ekipman eksiklikleri nedeni ile 
işletilememekte, işletme maliyetinin çok üzerinde maliyetlerle işletilmekte ya da çıkış suyu 
deşarj limitlerini sağlayamamaktadır. 
 
EnTech, bu ihtiyaçlara yönelik olarak dört başlık altında hizmet sunmaktadır; 
 
• Arıtma tesisi revizyon ve bakımlarının yapılması, 
• Mevcut arıtma tesisinin işletilmesi, 
• Arıtma tesisleri için gerekli kimyasal ve sarf malzemelerinin temini, 
• Arıtma tesislerinin kiralanması (yap işlet ve ya yap işlet devret) 
 

gibi hizmetler vermektedir. 

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda yerinde tespit ve modelleme çalışmaları firmada bulunan 
mühendisler tarafından büyük bir titizlikle yapılmakta ve bu çalışmalar sonucunda 
ihtiyacınıza özel işletme şartları belirlenip, sarf malzeme ve teknik ekipman gibi bileşenlerde 
değişime giderek tesislerin optimum verimle işletilmesi sağlanmaktadır. 
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3. STAJ ÇALIŞMA TAKVİMİ-STAJDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

İş Paketi 

 No. 
Tarih Yapılan İş Özeti 

1 03.08.2015 Şirket Genel olarak Gezilerek Tanındı 

2 04.08.2015 Şirkette Çevre Mühendisliği Alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi edinildi 

3 05.08.2015 İnşaat aşamasında bulunan bir Arıtma tesisine incelemeye gidildi 

4 06.08.2015 İşletiminde sorun olan Arıtma Tesisi’ne çözüm üretmek üzere gidildi 

5 07.08.2015 ………. 

6 10.08.2015  

7 11.08.2015  

8 12.08.2015  

9 13.08.2015  

10 14.08.2015  

11 17.08.2015  

12 18.08.2015  

13 19.08.2015  

14 20.08.2015  

15 21.08.2015  

16 24.08.2015  

17 25.08.2015  

18 26.08.2015  

19 27.08.2015  

20 28.08.2015  

21 31.08.2015  

22 01.09.2015  

23 02.09.2015  

24 03.09.2015  

25 04.09.2015  
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İş Paketi No.1 03.08.2015 Şirket Genel olarak Gezilerek Tanındı 
 

Şirket personeli ile tanışılarak, çalışanların görev tanımları hakkında bilgi alındı. Staj süresince 
bilgi, donanım ve danışmanlığına başvurulacak danışman yetkili öğrenildi. Daha sonra 
Yetkiliden Staj süresince uyulacak olan kurallar, mesai saatleri, yemek, ulaşım, servis vb. 
konular hakkında bilgi edinildi. Ayrıca, stajın diğer kalan günlerinde yapılacak işler ile ilgili 
takvim belirlendi. 

 

Yetkili Çevre Mühendisi tarafından Şirket hakkında genel bilgi edinildi. Şirketin üretim yapan 
yerleri gezilerek, üretim süreçleri tanınmaya çalışılarak, gerekli notlar alındı.  
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İş Paketi No.2 04.08.2015 Şirkette Çevre Mühendisliği Alanında yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi edinildi 

 

Şirkette,  
 

• Arıtma tesisi revizyon ve bakımlarının yapılması, 
• Mevcut arıtma tesisinin işletilmesi, 
• Arıtma tesisleri için gerekli kimyasal ve sarf malzemelerinin temini, 
• Arıtma tesislerinin kiralanması gibi alanlarda hizmet verildiği öğrenilmiştir. 

 
Şirkette Çevre Mühendisliği alanında yürütmüş olduğu faaliyetler hakkında bilgi edinildikten 
sonra, telefon ile Şirkete ulaşan ve arıtma tesisinde problem olan A şirketine ziyarete 
gidilmiştir. Tesis incelemelerinden sonra kimyasal arıtmalarında çökelme problemi olduğu 
tespit edilerek, koagülant türünün değiştirilerek tesisin tekrar işletilmesi önerisi getirilmiştir. 
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4. SONUÇ-ELDE EDİLEN KAZANIMLAR 

 

Şirkette yapmış olduğum staj ile Çevre Mühendisliği alanında; 

• tesis projelendirme,  
• arıtma tesisi işletimi,  
• arıtma tesisinde yaşanabilecek sorunlar ve çözüm önerileri,  
• uygulanan mevzuatlar hakkında bilgi edinmem sağlanmıştır.  

 

Bunun dışında iş ortamında insani ve beşeri ilişkiler, ast-üst kavramının tanınması ve 
öğrenilmesi konularında da bilgi birikimimi artırmama yardımcı olmuştur. 
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5. EKLER  

 

Buraya, çizimler, stajda önemli görülen raporlar, notlar vb. şirketin izni olmak kaydıyla ilave 
edilebilir. Word belgesine eklenebilir halde ise buraya eklenebilir. Eklenemez şekilde 
(fotokopi, katlanmış dosya vb.) ise Staj dosyasını çıktı aldıktan sonra EKLER kısmına ilave 
edebilirsiniz.
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6. KAYNAKLAR 

http://www.entecharitma.com.tr/ 

 

 

Staj Dosyasının Hazırlanması ile ilgili Kurallar: 

• Raporda toplam sayfa sayısı Minimum 50, Maksimum 80 sayfa olmalıdır. 
• Rapora ilave edilecek projeler, çizimler vb. ek dosyalar toplam rapor sayfasında dahil 

edilmez. 
• Yazılarak hazırlanan Raporun Her bir Sayfası yanında staj yapılan İşletmedeki 

Yetkiliye imzalatılmalıdır. 
• Her bir ana Başlık, yeni bir sayfa ile başlamalıdır. 
• Her bir İş Paketi, yeni bir sayfa ile başlamalıdır. 
• Satır aralığı 1.0-TEK olarak ayarlanmalıdır. 
• Yazı stili Calibri, 12 punto olarak ayarlanmalıdır (Rapor Kapak Sayfası 14 punto 

olacaktır). 
• Çıktı almadan Sayfa genel düzenini kontrol edilmelidir. 
• Staj Raporu, İlan edilecek Staj Mülakatı tarihine kadar hazırlanmalıdır. Staj 

Mülakatına Dosya getirmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar. 
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