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 1-KONU SEÇİMİ 
 

Ekoten Tekstil’in çevre politikasında belirttiği üzere, kullandığı kaynakları en aza indirmek, çevreye 

duyarlı ve küresel iklim değişikliği yönünde su tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik 

vermektedir. Proje şirket hedeflerimiz ve çevreye olan saygımız doğrultusunda atık su arıtma tesisinde 

FeCl3 çözeltisi ve Kireç çözeltisinin hazırlanmasında, Mikro elek temizliğinde ve Eşanjör temizlik 

kimyasal çözeltisinin hazırlanmasında kullanılan yumuşak su tüketimini ortadan kaldırılmayı 

amaçlamaktadır.  

 

 



2- PROJE PLANI 



3- HEDEFİN BELİRLENMESİ 
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HEDEF FeCl3 çözeltisi ve Kireç çözeltisinin 

hazırlanmasında, Mikro elek temizliğinde ve 

Eşanjör temizlik kimyasal çözeltisinin 

hazırlanmasında tüketilen yıllık yumuşak su 

toplam miktarı 7.084.800 litredir. Şirket 

hedeflerimiz ve çevreye olan duyarlılığı arttırmak 

amacıyla harcanan yumuşak su tüketim miktarı 

ve yumuşak suyun oluşmasında harcanan elektrik 

enerji miktarının ortadan kaldırılması 

hedeflenmektedir.   

    



4- EKİP LİSTESİ 
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PROJE EKİP LİSTESİ 

AD SOYAD ÜNVAN PROJE ÜNVANI 

Bülent Çakar Arıtma Tesisi Ekip Lideri Kaizen Lideri 

Necati Sezer Çevre Yöneticisi Ekip Üyesi  

Deniz Şimşek Yalın Yönetim Mühendisi Ekip Üyesi 



5- MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Mevcut durum analizinde, yumuşak su havuzundan alınan su mikro elek yıkamaya geldiğinde, elek 

çeperinde biriken elyafların yıkanması için nozullar yardımıyla elek, su ile yıkanarak elyaflar elekten ayrılır. 

%33’lük FeCl3 çözeltisi,%10’luk kireç çözeltisi ve %3’ lük eşanjör temizliği kimyasalının hazırlanmasında 

yumuşak su kullanılmaktadır. Yıl bazında baktığımızda 4 kalem üzerinden 7.084.800 litre yumuşak su 

tüketimi gerçekleşmektedir.  



5- MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Atık su arıtma tesisinde; 

*FeCl3 çözeltisinin hazırlanması 

*Kireç Çözeltisi Hazırlanması  

*Mikro elek temizliğinde 

*Eşanjör temizlik kimyasal çözeltisinin 

hazırlanmasında yumuşak su (işletme suyu) 

kullanılmaktadır.  

 
 

● Yıl bazında baktığımızda 4 kalem üzerinden 7.084.800 litre yumuşak su tüketimi gerçekleşmektedir. 

Yumuşak suyun hazırlanması için harcanan enerji miktarı;  

● 7.084.800 * 0,002 TL (Ort. Elektrik Birim Fiyatı) = 14,169 TL’dir. 



6- ANALİZ 
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● Su tüketimini azaltmaya yönelik beyin fırtınası tekniği kullanılmıştır.  

● Beyin fırtınası sonucunda FeCl3 ve kireç çözeltisinin hazırlanmasında, mikro elek temizliğinde ve 

eşanjör kimyasal çözeltisinin hazırlanması işletme içerisindeki atık su ile gerçekleştirebilir miyiz ? 

sorusuna cevaplar aranmıştır.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1) FeCl3 ve Kireç çözeltisinin hazırlanmasında atıksu 

kullanımı için 3 ay boyunca deneyler yapılmıştır. 

Yumuşak su kullanımı esnasında filtre presten çıkan 

çamur kekinin nem analiz sonuçları maksimum %60 

olması gerekmektedir. Yumuşak su yerine kullanılan 

atık sudan elde edilen verilere göre filtre presten  

çıkan çamur kekinin nem cihazından çıkan analiz 

sonuçlarında %60 üzerinde veriye rastlanmamıştır.  
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6- ANALİZ 
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2) Mikro elek temizliği için 3 ay boyunca atık su 

kullanılarak deney yapılmıştır.  Elek temizliği yumuşak 

su yerine atık su ile yapıldığında elekte yırtılma veya 

delik gibi problemlerle karşılaşılmadığı tespit 

edilmiştir.  



6- ANALİZ 
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İşletmedeki Eşanjör’ün amacı: işletmeden gelen atık suyun arıtma tesisine girmeden önce ısısının 

düşürülüp tesise tekrar gönderilmesidir. Bir diğeri ise, Yumuşak suyun (işletme suyu) bir kısmının 

eşanjörden geçerek, sıcak su elde edilmesidir. Elde edilen sıcak su da buhar oluşumunda enerji tasarrufu 

sağlamaktadır. Bu Eşanjörün temizliği günde 3 kere otomatik olarak gerçekleşmektedir. Eşanjör besleme 

pompalarının amper değeri 17 değerinin altına düştüğünde eşanjör gözeneklerinde tıkanmalar meydana 

gelmektedir. Bunun sonucunda eşanjördeki ısı alışverişi azalmaktadır.  Eşanjör besleme pompalarının 

akımları kayıt altına alınmaktadır. Yumuşak su yerine Eşanjör kimyasal temizliğinde kullanılan atıksu 

denemesinde eşanjör pompalarındaki akımlarda bir düşüş yaşanmadığı tespit edilmiştir.  

     *denemeler 3 ay sürmüştür. 

 
 

DENEMELER 



6- ANALİZ 
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7- UYGULAMALAR 
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● Atık suyu belirtilen FeCl3 çözeltisi ve Kireç çözeltisinin hazırlanmasında, Mikro elek temizliğinde ve 

Eşanjör temizlik kimyasal çözeltisinin hazırlanmasında kullanılması için atık suyun bu noktalara 

taşınması gerekmektedir. Atık suyun taşınması için sürece yeni bir sistem tasarlanmıştır.  

Yeni sistem için yatırım maliyetleri:  
 
 



7- UYGULAMALAR 

13 

● Yapılan yatırım sonrasında, Arıtma tesisinden Deşarj noktasına atık su ulaşmaktadır. Deşarj  hattından 

alınan su havalı pompa yardımıyla yatırım yapılan çöktürme tankına basılmaktadır. Çöktürme tankında 

atık su dinlendirildikten sonra, tankın içinden alınan su yatırım yapılan hidrofor yardımıyla mevcut 

durumda yer alan FeCl3 tankı, Mikro elek, Kireç Tankı ve Eşanjör temizlik kimyasal tanklarında ayrı bir 

hatla kullanılmaktadır.  



8- DOĞRULAMA VE KAZANÇ 
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Yatırımın Geri Dönüş Oranı :  
 
1 yıl boyunca tüketilen temiz su miktarı: 7,084,800 litre 

1 yıl boyunca harcanan enerji miktarı : 14,169 TL’dir 

Yatırım Maliyeti: 32,615 TL  

Yatırımın geri dönüş oranı: 32,615/14,169= 2.3 yıl  
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HEDEF 

 
Proje Kazançları; 
 

• 2021 yılında  arıtma tesisinde 4 kalem 

üzerinde 7,084,800 litre su kullanılmıştır. 

Yeni sistem ile beraber yumuşak su 

(işletme suyu) kullanılmamaktadır.  

 

• Sert suyun yumuşak suya dönüşümü için 

harcanan 14,169 TL’lik enerji maliyeti 

ortadan kalkmıştır.  

• Proje de yer alan yatırım işletmeye 

2022 başında entegre edilmiştir. 

Sistemin kurulması ile yumuşak su 

(işletme suyu) kullanımı ortadan 

kalkmıştır. 



9- STANDARTLAŞTIRMA 
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Eklenen yeni sistemin ve yeni sürecin 

işletmede çalışanların bilgisi olması açısından, 

Çevre Departmanın da ve ilgili departmanlarda 

çalışan personellere 54 numaralı tek nokta 

dersi verilmiştir.  
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