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1. Proje Özeti / Proje Tanımı 

Dünyada yeraltı ve yerüstü olmak üzere toplam kullanılabilir suyun sektörler bazındaki 

dağılımı yıldan yıla ve gelişmişlik düzeyine göre değişiklik göstermektedir. Tatlı suyun temel 

kullanıcısı olan evsel (içme kullanma), endüstriyel ve tarımsal sektörlerin, dünya genelindeki 

su kullanım miktarlarına bakıldığında tarımsal kullanım %69, endüstriyel  kullanım %19, 

evsel kullanım ise %12 civarındadır. Türkiye’de ise toplam su varlığının %75’i sulamada 

kullanılmaktadır. (İncekaya, 2010).  Nüfus artışı ile doğru orantılı olarak tarımsal ve evsel su 

talebinin yanında gelişen sanayi sektöründe de suya olan talebin artması; su kullanımında 

sektörler arası rekabete yol açmaktadır. Suyun en çok kullanıldığı tarımsal sulamada su 

kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufu sağlanması büyük önem taşımaktadır. (Yazar ve 

ark., 2006).  Havaların ısınmasıyla, yağışların azalmasıyla ve küresel ısınmanın etkisiyle 

dünyada su sıkıntısı giderek en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Temiz su kaynaklarının büyük bölümünü tarımsal ürünlerin sulanmasında kullanan 

ülkelerde, tuzlu suların tarımda kullanılması gibi seçeneksel su kaynaklarının 

değerlendirilmesi, gelecek için çok önemli bir konudur (Yazar ve ark., 2013). Bu sebeple 

çalışmamızda deniz suyunun tatlı suya çevirebilecek ya da tuz oranını azaltacak bir sistem 

tasarlanması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultasında deniz sularındaki tuz oranını düşürerek tatlı suya çevrilmesi 

için geliştirilen sistemimizde deniz sularını bir depoda toplayarak, güneş enerjili bir enerji 

kaynağı yardımıyla yüksek frekanslı ses dalgaları ile suyu parçacıklarına ayırarak uçmasını 

kolaylaştırıp ve termoelektronik malzeme yardımı ile yoğunlaştırarak sulama amaçlı 

kullanılacaktır.   

Bu amaç doğrultasında belli miktar tuz oranını düşürülen suya belli bir miktar su 

eklenerek sulamada kullanılarak tarım için ayrılan tatlı su miktarında düşme yaşanacaktır.  

 

2. Problem / Sorun 

Türkiye`de son yıllarda, kentsel atık suların ve tuzlu suların tarımda kullanılması ile ilgili 

kimi ölçütlerin eldesi için yaygın biçimde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, bitkisel 

verimin, tuzluluktan etkilenmeye başladığı eşik değerin ve tuzlu suyun kimi bitkisel 

niteliklere olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır (Kanber ve ark., 2008). Bitkinin 

ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan su, sulama yapılarak karşılanmaktadır. Sulama; 

bitki gelişimi süresince su eksikliğinden kaynaklanan verim azalmalarının önlenebilmesi için 

bitkilere uygun zaman ve miktarda su verilmesi işlemidir. Özellikle Akdeniz gibi dünyanın 

yarı kurak bölgelerinde sulama için yeterli miktarda kaliteli su bulmak sorun olmaktadır. 

Tuzluluk tarımsal verimliliği önemli ölçüde etkileyen faktörlerden biri olup, tarımda en 

önemli tuzluluk sorunu, sulama yapılan kurak ve yarı kurak bölgelerde yer alan arazilerde ve 

seralarda meydana gelmektedir . 

Dünyada sulu tarım yapılan alanlarda, yeterli miktarda kaliteli su bulunmadığı koşullarda 

tuzlu sular kullanılmaktadır. Bu nedenle toprak ve su tuzluluğu, köklerin su alımını zorlaştırır, 

bu da bitkinin çimlenme, gelişme ve verim kayıplarına neden olur. Bugüne kadar dünyanın 

çeşitli ülkelerinde tuzlu suların tarımsal sulamada kullanım olanakları, çevreye ve bitkiye 



 

4 
 
 

 

etkileri gibi konularda çok sayıda çalışma yapılmıştır. Temiz su kaynaklarının büyük 

bölümünü tarımsal ürünlerin sulanmasında kullanan ülkelerde, tuzlu suların tarımda 

kullanılması gibi seçeneksel su kaynaklarının değerlendirilmesi, gelecek için çok önemli bir 

konudur. Bu kapsamda, ülkemizde de son yıllarda, kentsel atık suların ve tuzlu suların 

tarımda kullanımı ile bitkisel verimin, tuzluluktan etkilenmeye başladığı eşik değerin ve tuzlu 

suların bazı bitkisel niteliklere olan etkisinin belirlenmesi çalışmaları yapılmaya başlanmıştır 

(Yazar ve ark., 2006). 

Akdeniz gibi dünyanın yarı kurak bölgelerinde sulama için yeterli miktarda kaliteli su 

bulmak sorun olmaktadır. Bu durum aşırı oranlarda çözünebilir tuzlar içeren ve çoğunlukla 

klor bileşenli yer altı sularının kullanımına yol açmaktadır. Tuzluluk sorunu denildiğinde en 

fazla zararlı etkiyi sahip ve en yaygın olan Na ve Cl iyonlarının toprakta yüksek düzeylerde 

bulunduğu anlaşılmaktadır İyileştirilen alanlarda uygun sulama yöntemlerinin kullanılmadığı 

durumlarda yeniden tuzlu topraklar oluşabilmektedir (Aktaş, 2002). Temiz su kaynaklarının 

büyük bölümünü sulamada kullanan ülkelerde, tuzlu sular gibi seçeneksel kaynakların 

değerlendirilmesi düşüncesi önem kazanmakta ve gelecek için ümit var gözükmektedir. 

Dünya ölçeğinde birçok ülkede tuzlu suların tarımda başarılı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili 

birçok örnek bulunmaktadır. Dorais ve ark. (2001) sulama suyu tuzluluğunun, ışıkla birlikte 

bitki büyüme, gelişme, verim ve kalite üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar 

sonucunda, yüksek ışık ve düşük EC’li su uygulamasının; su ve mineral madde alımının 

yükselmesine yol açtığı, bunun da verimi iyileştirdiği fakat meyve kalitesini olumsuz 

etkilediği bildirilmiştir 

Tatlı su kaynakların azalması deniz suyunun tarımda kullanma denemelerini baz alarak 

yaptığımız çalışmamızda bu yöntemlerden daha faklı bir yöntem kullanılarak deniz suyunu 

arıtılması ve biber bitkisinde üzerinde denemesi gerçekleştirilmiştir 

3. Çözüm 

Azalan tatlı su kaynakları korumak gelecek nesillere aktarmak için tarım alanında yapılan 

sulama için alternatif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemiz üç tarafı denizlerle kaplı 

olmasına rağmen deniz suyundan yetirince faydalanılmamaktadır. Bu sebeple çalışmamızda 

deniz suyunun tarımda kullanılmasına yönelik bir çözüm üretilmiştir. Geliştirdiğimiz çözüm 

ise deniz sularını kurulacak olan güneş ışığını alan bir depoda toplayarak, güneş enerjili bir 

enerji kaynağı yardımıyla yüksek frekanslı ses dalgaları ile suyu parçacıklarına ayırarak 

uçmasını kolaylaştırıp daha sonra peltier yardımı ile yoğunlaştırarak sulama amaçlı kullanıma 

hazır hale getiren sistemin prototipi gerçekleştirilmiştir.  Bu bölümde, önerdiğimiz sistemine 

ait bileşenler aşağıda anlatılmıştır :  

Nebülizatör; buhar üretici demektir.  Ultrasonik nebulizatör sistemi ise sıvıyı  

ultrasonik ses ile buharlaştırır. Su buharı elde etmede problem suyu buharlaştırmaktan çok 

soğuk buhar elde edebilmektedir(Sarı ve Akpek ,2016) .  Ultrasonik nebulizatör buhar 

üretmek için 1.7Mhz ve daha yüksek frekansta titreşim yapan piezoelektrik kristal kullanır. 

Ultrasonik nebülizatörler içinde bulunan piezoelektrik kristalin vibrasyonuyla oluşan 

yüksek frekanslı ses dalgalarının suyu partiküllerine ayrıştırması prensibine dayanır. Cihazın 

içinde kullanılan piezoelektrik kristaller 1.7 MHz den daha yüksek ses dalgaları yayarak ana 
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su haznesinin altında yer alan partikülleşmenin gerçekleştiği su tankında su ile temas ederek 

bu sıvıyı küçük partiküllere ayırması prensibine dayanarak çalışmaktadır. Şekil 1. çalışma 

mantığı gösterilmiştir.  

 

Şekil 1 Ultrasonik Nebülizatör prensibi 

 

Peltier : A ve B gibi farklı iki metal telden oluşan devreden bir akım geçirildiğinde, A 

noktasında ısı soğrulurken, B noktasından ısı atılır. Bu etki Peltier etkisi olarak bilinir. Şekil 

2’te peltier malzemin çalışma mantığı görülmektedir.  Çalışmamız kapsamında peltier 

soğutma işlemi gerçekleştirmesi amacıyla kullanılacaktır.  

 

Şekil 2 Peltier etkisi 

Güneş pilleri (fotovoltaik diyotlar) üzerine güneş ışığı düştüğünde, güneş enerjisini 

doğrudan elektrik enerjisine çeviren düzeneklerdir. Bu enerji çevriminde herhangi devingen 

(hareketli) parça bulunmaz. Güneş pillerinin çalışma ilkesi, Fotovoltaik (Photovoltaic) olayına 

dayanır. 

Güneş pilleri, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı 

iletken maddelerdir. Çalışmamızda peltier ve piezo malzemenin çalışması için kullanılması 

planlanmaktadır. Şekil 3’te örnek şarj süreci gösterilmiştir.  
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Şekil 3 Güneş pili ile akünün şarj edilmesi 

Deniz suyunda bulunun tuz oranı azaltabilecek bir sistem tasarımı yapılması 

planlanmıştır. Sisteme yönelik çizim şekil 4’te verilmiştir.  

 

Şekil 4 Çalışma Mantığı 

  Sistemizin çalışma mantığı incelendiği deniz sularını kurulacak olan güneş ışığını 

rahatlıkla alan ve suyun buharlaşmasına olanak sağlayan bir depoda tasarlanarak deniz suyu 

bu depoya aktarılacaktır. Depoya aktartılan deniz suyu güneş enerjili bir enerji kaynağı 

yardımıyla yüksek frekanslı ses dalgaları ile suyu parçacıklarına ayırarak buharlaşmasını 

kolaylaştırıp daha sonra peltier malzemenin soğuk alanı yardımı ile yoğunlaştırarak su 

toplanacak ve yapılacak mekanik sistemle tatlı su belli oranda karıştırılarak sulama amaçlı 

kullanıma hazır hale getirilecektir.  

4. Yöntem 

Yaptığımız çalışmamız hayata geçmeden önce gerçekleştirmeyi planladığımız prototip 

4 bölümden meydana gelmiştir.   

Birinci bölüm denizden alınan tuzlu suyun aktarıldığı üzeri güneş alabilen cam veya 

naylon bir malzeme ile kaplı bir su depolama alanıdır. Bu alana dolan su zamanla ısıtmakta 

olacak ve buharlaşmaya diğer sulara göre daha hızlı olacaktır.  Sistemin örnek görüntüsü şekil 

5’te verilmiştir.  
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Şekil 5 Güneş deposu 

İkinci bölümü çalışmamızın enerjisini güneş enerji paneli yardımı sağlayan bölümdür.  

Prototip oluşturduğumuzda 18000 mAh sahip bataryası olan şarj edilebilen güneş pili 

kullanılmıştır.  Kullandığımız güneş enerji kaynağı şekil 6’da verilmiştir 

 

Şekil 6 Güneş pili 

Prototip üçüncü bölümde ise bölümünde ise deniz suyunu parçacıklara ayıracak olan 

piezo kristal malzememiz şekil 7’de görünmektedir.  Bu sistem depomuzdaki suyu ses 

titreşimi göndererek daha fazla suyun daha küçük parçalara ayırmasını sağlayacaktır.  

 

Şekil 7  piezo kristal 

 Prototip dördüncü bölümde ise peltier sistemi bulunmaktadır.  Peltier sistemimiz görüntüsü 

şekil 8’de verilmiştir.  Buradaki kullandığımız peltier malzeme hem havadaki nemi hemde 

piezo kristal malzemenin oluşturduğu su parçacıklarını soğuk yüzeyi sayesinde 

yoğunlaştırması sağlayacaktır.  
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Şekil 8 Peltier malzeme ve soğutucu 

Yaptığımız çalışmamızın çalışmanın yönelik gösterim şekil 9’de görülmektedir.  Şekil 

incelendiğinde deniz ortamından deniz suyu depomuza tuzlu yönlendirilmektedir. Burada 

güneş enerjisi ile beraber doğal bir buharlaşma yaşanacaktır. Ancak bu buharlaşma bizim 

bahçe veya seranın su ihtiyacını karşılamayacağı için suyun daha çabuk şekilde buharlaşması 

için suyu en ufak parçalarına ayıran piezo malzeme kullanılmıştır. Bu sayede hem ortamın 

nemi hem de piezo malzemenin oluşturduğu parçacıklar yoğunlaştırılarak bahçe sistemine 

yönlendirilmektedir.  

 

 

Şekil 9 Sistemin Çalışma mantığı ve çalışması 

Deniz suyundaki tuz oranını belli oranda piezo malzeme düşürmüş ve ortamın nemi 

saf su olduğundan her iki beraber tuz oranını dengelediği görülmüştür.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Çalışmamızda kullanılan yöntemin diğer deniz su arıtma sistemlerden farkları ; 

- Deniz suyunu güneş deposu adı verdiğimiz bir depoda toplayarak, güneş enerjili bir enerji 

kaynağı yardımıyla yüksek frekanslı ses dalgaları ile deniz suyunu parçacıklarına ayırarak 

buharlaşmasını sağlayan ve su tanecikleri termoelektrik malzemenin soğuk tarafına 

çaptırılması ile elde edilen suyu bitki yetiştiriciliğinde kullanımını sağlanmıştır.  Sistemiz bu 

yönüyle biraz tuzlu olmasına rağmen bitkiye ve toprağa çok az zarar verdiği görülmüştür. 

Sistemize biraz tatlı su karşılaştırarak kullanılması durumda tatlı suya olan ihtiyacımız 

azalmış olacaktır.   
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- Çalışmamızda enerjiyi ve nemlenmek için güneşten faydalanılmıştır.  Güneş enerji 

kullanmamızın sebebi ise kış aylarında yağmur sularını değerlendirerek sulama işlemini 

gerçekleştirebilecek olmamızdandır.  Yaz aylarında ise sistemimiz herhangi bir enerjiye gerek 

kalmadan bahçemizdeki toprağın ihtiyacı olduğu nemi deniz suyu ve deniz suyunun 

oluşturduğu nemden karşılayabilecektir.  

-Diğer sistemlere göre en önemli farklarından biri ise ekonomikliktir.  Deniz suyundan 

kullanılabilir su üretim yöntemleri arasında İyon Değişimi , Elektrodiyaliz ,Buhar 

Kompresyonlu Damıtma , Güneş Buharlaştırması , Çok Etkili Damıtma (MED) ve Ters 

Ozmoz gibi teknikler bulunmaktadır. Bu tekniklerinde bazıları çok pahalı bazıları çok yavaş 

olduğu için tercih edilmemektedir. Çalışmamız güneş buharlaştırma yöntemini hızlandırarak 

daha fazla su kazandırma açısından yenilikçidir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemiz gerçek hayata aktarılması için belediye , çevre şehircilik bakanlığın izne tabi olduğu 

için şimdilik prototipten elde ettiğimiz suyun bitki üzerinde gelişimine yönelik yaptığımız 

deneyde biber bitkisinin gelişimini herhangi bir zararı olmadığı görülmüştür.  Sistemimizde 

deponun altına rezistans sistemi kullanılarak suyun buharlaşması daha saf hale getirebiliriz.  

Bu sistemi ayrıca deniz suyunun arıtımda kullanarak günlük işlemde su ihtiyacımızı 

karşılayabiliriz.   

Uygulama aşamasında karşılaşılacak olan riskler incelendiğinde; 

- Enerji kaynaklı sorunlar meydana gelebilir.  

- Suyun kirliliğine yönelik sorunlarla karşılaşıla bilinir.  Bunun için filtrelere ihtiyaç duyula 

bilinir.  

- Depo ile tarla arasındaki uzaklık bir sorun teşkil edebilir suyun nasıl taşınacağı konusunda 

çalışmalara ihtiyaç duyula bilinir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde gerçek hayatta denenmesi için belediye ve çevre şehircilik bakanlığı ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple prototip gerçekleştirilmiştir. Prototipte kullanılması 

planlanan malzemeler kolay ulaşabilen elemanlardır. Uygulayacağımız prototipin boyutuna  

göre bu fiyat değişkenlik gösterecektir.  

Tablo 1 Tahmini Bütçe 

Malzeme Kullanım adeti Fiyat Toplam Fiyat 

Peltier 2 100 TL 200 TL 

Pieozo 2 40 TL 80 TL 

DİĞER ( Plastik , yapıştırıcı, Hortum 

vb.) 

1 200 TL 200 TL 

Güneş Paneli + Şarj Ünitesi 2 500 1000 

Toplam   1480 TL 
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Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi tablo 2’de paylaşılmıştır. Çalışma takvimi 

incelendiğinde projemize yönelik kaynak taraması devam etmektedir. İlk prototip için 

malzemelere yönelik sipariş verilmiş ve ilk uygulama gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen 

prototipi mayıs ayından itibaren denenmeye ve geliştirme çalışmalarına başlandığı 

görülmektedir. Geliştirilen prototip sonuçları Akdeniz belediyesine sunulacaktır.   

Tablo 2  Çalışma Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Projemiz tarım alanlarının ihtiyacı olan suyu denizden karşılayacağı için denize kıyısı 

bulunan belediyeler ve deniz kıyısına yakın tarlaları bulunan çiftçiler hedef kitlemizi 

oluşturmaktadır.  

 

9. Riskler 

Projemizi deniz suyunun arıtılmasına yönelik olduğu için karşılaşılacak en önemli 

sorunlardan biri denizlerin tuz yoğunluğu oranıdır. Eğer çok tuzlu bir denizden su arıtımı 

gerçekleştirilmesi durumunda suyun içinde tuz kalacağı için mutlaka arıtılan suya tatlı su 

eklenerek kullanılması gerekmektedir. Diğer sorunlar incelendiğinde ise ; 

- Enerji sorunudur.  Enerji yenilebilir enerji kaynaklarından karşılandığı için yedek güneş 

panelleri ve  harici güç kaynağı kullanılarak bu sorun çözülmesi aşılması planlanmaktadır.  

- Piezo ve peltier malzemelerin kullanım ömürleri bir risk doğulara bilir. Bu malzemelerin 

yanlış kullanımından dolayı maliyet artabilir.  

- Suyun kirliği ve içindeki mikroplastik oranı risk açısından incelendiğinde suyun kalitesini 

etkilemekte ve tarım alanına zarar verebilir bu sebeple doğal artıma yöntemleri sisteme eklene 

bilinir.  

İşin Tanımı Şubat Mart  Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür 

Taraması 

X X X X X    

Arazi Çalışması 

ve Malzeme 

Alımı 

  X X X    

Prototip 

Uygulaması ve 

analiz 

   X X    

Prototip 

Geliştirme 

    X X X  

Proje Raporu 

Yazımı ve 

Yetkilere sunumu 

     X X  

 

Proje Sergisi       X X 
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- Sistemi hayata geçirirken sulama gerçekleştirilecek tarlanın büyüklüğü çok önemlidir. Çok 

büyük tarların su ihtiyacını karşılamak için su arıtma sonucunda elde edilen su yetersiz 

kalabileceği için eski sulama sistemlerinin tarlada kullanılma devam etmeleri önerilecektir.   

Projemizde karışılabilecek riskler tablo 3 de verilmiştir.  

 
Tablo 3 Risk Tablosu 

Olasılık ve etki 

matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme 

kaynaklı 

Sorunlar 

Piezo ve peltier 

malzemelerin yanlış 

kullanımdan dolayı 

arazılar. 

Piezo ve peltier 

malzemelerinin 

gözeneklerinin 

tıklanması ve 

çalışmaması 

Malzemelerin 

bozulması   

Çalışma 

sorunları 

Hava koşulları enerji 

üretimi için uygun 

değil ancak sistemin 

çalışmasına engel 

değildir.  

Hava koşulları 

sistemin çalışmasını 

kısmen 

engellemektedir. 

Hava koşulları 

sistemin çalışmasını 

tamamen 

engellemektedir.  

Tuz oranlı 

kaynaklı 

sorunlar 

Deniz suyun az tuzlu 

olması 

Deniz suyunun orta 

tuzlu olması 

Deniz suyunun çok 

tuzlu olması  

Kirlilik sorunları Deniz suyunun az kirli 

olması 

Deniz suyunun orta 

kirli olması 

Deniz suyunun çok 

kirli olması 
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