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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen en büyük sorunlardan biri, temiz suya 

erişimin yetersiz olmasıdır. Ülkemizin su kaynakları, her geçen gün kirlenmekte ve kişi 

başına düşen su miktarı ihtiyacı, nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla hızla artmaktadır. Nüfus 

artışı paralelinde gelişen evsel, endüstriyel, tarımsal ve daha birçok alan faaliyetlerindeki 

üretim ve tüketim sonucu oluşan atıklar bir şekilde su kaynaklarına ulaşmaktadır. Bu durum 

temiz suya ulaşabilme oranını gittikçe düşürmektedir. Çalışmada doğrudan kullanımı sağlığa 

zararlı göl, deniz, yağmur sularını güneş enerjisi kullanarak damıtan ve filtreleme yöntemi ile 

arıtan bir cihaz yapılması amaçlanmıştır. Dünyada kullanılan ve aynı prensiple çalışan güneş 

enerjili su arıtma sistemleri sadece suyu distile etmekte, içilebilir hale getirmemektedir. Bu 

projede prototipi oluşturulan sistem hem güneş enerjisi ile suyu damıtmakta hem de saflaşan 

suyu filtreleyerek içerisine iyon eklemektedir. Aktif karbon filtresi sayesinde de suya 

karışabilecek zararlı organizmalar yok edilmektedir. Sistemin su girişi, su seviye sensörü ile 

kontrol edilmektedir. Su seviyesi azaldığında sensör ve ana kart haberleşmekte, dalgıç motor 

devreye girerek cihaza su pompalamaktadır. Devreye güç sağlayan pil güneş enerjisiyle şarj 

olmaktadır. Arıtma sonucu oluşan su doğrudan tüketilebilmektedir. 

 

2. Problem/Sorun: 

İnsanların doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi, doğal afetlerin önlenmesi ve 

zararlarının azaltılması yönünden önemlidir. Yaşamımızın vazgeçilmezi olan su, günümüzde 

çok daha önemli bir hale gelmiştir. Dünyanın dörtte üçü sular ile kaplı olmasına rağmen 

içilebilir su oranı çok düşüktür. Yeryüzündeki mevcut suyun ancak %3,5 kadarlık kısmı 

kullanılmaktadır.  Okyanuslar,  denizler ve kutuplardaki buzullar bir tarafa kalacak olursa 

kullanılabilir tatlı su miktarı göller ve akarsular olarak kalmaktadır (Sungur, Firidi, Sumaf, 

2000: 9). Bu nedenle suyun korunması, sağlıklı yaşamın devamı için bir önceliktir.   

İçilebilir su miktarının az oluşu ülkemizin de gündeminde olan kuraklık, su kirliliği ve su 

arıtımı gibi konulara daha da önem kazandırmıştır. Türkiye üç tarafını denizlerle çevrili, doğal 

ve yapay gölleri, akarsuları ve bu akarsular üzerine kurulmuş büyük baraj göllerine sahip 

olması yönüyle, su potansiyeli açısından büyük öneme sahip olan bir ülkedir. Ancak 

ülkemizin su kaynakları her geçen gün kirlenmekte ve kişi başına düşen su miktarı ihtiyacı 

nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla hızla artmaktadır. Nüfus artışı paralelinde gelişen evsel,  

endüstriyel, tarımsal ve daha birçok alan faaliyetlerindeki üretim ve tüketim sonucu oluşan 

atıklar bir şekilde su kaynaklarına ulaşmaktadır. Bu durum temiz suya ulaşabilme oranını 

gittikçe düşürmektedir. Kuraklık, bu şekilde devam edilmesi durumunda afet boyutuna 

ulaşacaktır. Ülkemizde güneş enerjisi kullanılarak yapılan su arıtma çalışmaları yok denecek 

kadar azdır. Dünyada ise aynı prensiple çalışan güneş enerjili su arıtma sistemleri sadece 

deniz suyundan tatlı su elde etmek amacı ile kullanılmaktadır. Güneş enerjili su arıtmada aynı 

anda çok miktarda su arıtılamadığı için tatlı su kaynaklarının arıtılmasında teknolojik arıtma 

tesisleri kullanılmaktadır. 

Su ile ilgili sorunların önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmekte ve şu anda su 

zengini olarak kabul edilen bölgelerde bile küresel çapta su kıtlığı yaşanacağı ön 

görülmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi, düşük maliyetli ve daha az enerjili su arıtma 

çalışmalarına önem kazandırmaktadır. 
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3. Çözüm  

Bu projede geliştirilen cihaz farklı bir enerji çeşidine ihtiyaç duymadan doğrudan 

kullanılamayan suları güneş ışınlarını kullanarak damıtmakta ve saflaşan suyu filtreleyerek 

iyon eklemektedir. Aktif karbon filtresi sayesinde de suya karışabilecek zararlı organizmaları 

yok edebilecektir. Arıtma sonucu oluşan su doğrudan tüketilebilecektir. Cihazımız, tarımda 

doğrudan kullanılamayan tuzlu ve kirli suları kullanılabilir hale getirebilmektedir. Üretilen bu 

cihaz tarım arazilerinin sulandığı kirlenmiş dere ve akarsuların yakınlarına koyulduğunda gün 

boyu arıtma işlemi yapabilecek ve arıtılan su tarımda kullanılabilecektir. Özellikle 

güneşlenme süresi uzun olan yerlerde kullanımı daha uygundur. Resim 1’de cihaz ve 

bölümleri görülmektedir. 

 

Resim 1. Güneş enerjili su arıtma cihazı ve bölümleri 

 

Resim 1’de görülen cihaza ait parçalar ve işlevleri şu şekildedir: 

1- Şeffaf Küre: Arıtılacak suyun depolandığı alandır. 

2- İç Hazne: Şeffaf kürenin içerisinde güneş ışınları sayesinde buharlaşan su, kürenin üst 

yüzeyine çarpıp yoğunlaşmaktadır. Yoğunlaşan su kürenin yüzeyinde aşağıya 

akmaktadır. İç hazne bu suyun toplandığı parçadır. 

3- Temiz Su Borusu: İç haznede toplanan suyu arıtma filtresine ulaştıran parçadır. 

4- Küre Tutucu: Şeffaf kürenin sabit şekilde tutulmasını sağlayan parçadır. 



4 

 

5- KüreTutucu Ayakları: Şeffaf küreyi istenilen yükseklikte tutmaya yarayan parçadır. 

6- Çukur Ayna: Güneşten gelen ışınları şeffaf küreye odaklayarak yansıtılmasını 

sağlayan parçadır. 

7- Arıtma Filtresi: Damıtılan suyun filtrelenmesini sağlayan parçadır. İçerisinde ön 

kaba filtre, aktif karbon, iyon değiştirici reçine ve nano filtre vardır. 

8- Temiz Su Tankı: Arıtılan suyun depolandığı alandır. 

9- Dalgıç Motor: Arıtılacak suyu şeffaf küreye ulaşmasını sağlayan su motorudur. 

10- Kirli Su Borusu: Arıtılacak suyu şeffaf küreye ulaştıran borudur. 

11- Su Seviye Sensörü: Su seviyesini otomatik olarak kontrol etmeye yarayan sensördür. 

12- Pil: Su motoruna güç sağlayan parçadır. 

13- Güneş Paneli: Pili güneş enerjisi kullanarak şarj etmeye yarayan parçadır. 

14- Röle: motorun çalışıp durmasını sağlayan ünitedir. 

15- Ana Kart:Donanımların birbirleri ile iletişim kurarak koordineli bir şekilde çalışmalarını 

sağlayan parçadır. 

 

4. Yöntem 

4.1 Materyal 

Arıtılacak su haznesi olarak kullanılan 14 cm çapında şeffaf plastik küre ve deneyde 

güneş ışınlarını yansıtmak için kullanılan 19 cm çaplı çukur ayna internet üzerinden satış 

yapan bir mağazadan temin edilmiştir. Su arıtma sisteminin ara parçalarını çizmek için 

Tinkercad programı kullanılmış ve T3 Dizayn marka 3D yazıcı ile PLA filament kullanılarak 

basılmıştır. Filtrede kullanılan tüm parçaların steril edilmesi için ısolab marka ultrasonik 

sterilazasyon cihazı kullanılmıştır. Şeffaf küre, çukur ayna, 3D yazıcı ve ultrasonik 

sterilazasyon cihazı Resim 2’de verilmiştir. Saflaştırılan suyun ilk süzmesini yapmak için 

kullanılan ön (kaba) filtre, saf suyu tatlı su haline getirecek iyonları vermesi için kullanılan 

iyon değiştirici reçine, mikroorganizmalardan arındıran aktif karbon filtresi ve son süzme 

işlemi için kullanılan su arıtım cihazları ve ekipmanları satan bir firmadan temin edilmiştir.  

 

Resim 2. Şeffaf küre, çukur ayna, 3D yazıcı ve ultrasoniksterilazasyon cihazı 

 

4.2 Arıtma Sistemi Ara Parçalarının Üretimi 

 

Arıtma sisteminin tasarlanması ilk önce kâğıt üzerinde başlamıştır. Tasarımlar 

Tinkercad programı kullanılarak çizilmiş, T3 Dizayn marka 3D yazıcı ile basılmıştır.Sistemde 

yoğunlaşma sonrası oluşacak su damlalarının toplanmasını sağlayacak en uygun geometrik 

şeklin küre olduğuna karar verilmiştir. Kürenin çapına karar verdikten sonra su damlalarının 
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toplanmasını sağlayacak ara parçalar bu ölçülere göre basılmıştır. Küreyi ve aynayı tutacak 

üçayaklı düzeneğinin elemanları ayna kalınlığı, küre çapı gibi ölçüler alındıktan sonra çizilip 

basılmıştır. Tasarımlarda ki, hesaplama hataları görülmüş ve düzeltilerek son hali tekrar 

basılmıştır. Ara parçalar basılırken PLA filament kullanılmıştır. PLA kullanılmasının sebebi 

mısır koçanından üretilen doğaya ve insana zarar vermeyen biyobozunur bir plastik olmasıdır.  

Tasarım ve basım süreci Resim 3’de özetlenmiştir. 

 

Resim 3. Güneş enerjili su arıtma sistemi tasarım ve basım süreci 

 

4.3 Arıtma Filtresinin Hazırlanması 

 

Arıtma filtresi hazırlanırken mevcut arıtma sistemlerinin yapıları incelenmiştir. Temel 

mantığı aynı olan ancak kendi sistemimize özgü bir tasarımda karar kılınmıştır. Buna göre 

filtrenin en üstüne ön (kaba) filtre koyulmuştur. Suyun içerisinde olabilecek belli bir 

büyüklükteki partiküller ilk burada filtrelenecektir. Kaba filtrenin hemen altındasuda 

çözünmeyen, suya tatlılık verecek iyonları içeren katı iyon değiştirici reçine yerleştirilmiştir. 
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Reçinenin altına suda 

bulunan veya bulunması 

muhtemel bütün tat, koku, 

renk, klor ve klor bileşikleri 

ile organik maddelerin 

giderilmesini sağlayan 

granüllü aktif karbon 

koyulmuştur. En alt katmana 

10 mikron gözenekli filtre 

kâğıdı yerleştirilmiştir. Filtre 

kabı Tinkercad programı 

kullanılarak çizilmiş, T3 

Dizayn marka 3D yazıcı ile 

basılmıştır. Filtre içeriği 

Resim 4’de verilmiştir. 

                      Resim 4. Arıtma filtresi içeriği 

 

 

4.4 Su Numunelerinin Hazırlanması 

 

 

Su numuneleri ilimizin 

içme suyunun karşılandığı 

Gölköy Baraj Gölünden 

alınmıştır. Kimyasal ve 

bakteriyolojik analiz için ikişer 

adet su numunesi alınmıştır. 

Birer numune kimyasal ve 

bakteriyolojik analiz için 

herhangi bir işleme tabi 

tutulmadan ham hali ile 

doğrudan analize gönderilmiştir. 

Diğer iki numune ise arıtma için 

okul laboratuvarına getirilmiştir. 

Arıtılmış su numuneleri arıtma 

sonrası analizlerinin yapılması 

için Bolu Belediyesi İçme Suyu 

Arıtma Tesisi Araştırma 

Laboratuvarına gönderilmiştir. 

Su numunelerinin alındığı yer 

ve alınma şekli Resim 5’te 

verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

                                                              Resim 5. Su numunelerinin alındığı yer ve alınma şekli 
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4.5 Deney Düzeneğinin Hazırlanması 

 

Üç boyutlu yazıcı ile basılan parçalar bir araya getirilmiş ve deney düzeneği 

hazırlanmıştır. Şeffaf kürenin altına bir tatlı su gölünden alınan 1000 ml su, kademeli olarak 

koyulmuştur. Güneş 

ışığı altında günde 8 

saat buharlaşması ve 

yoğunlaşması 

beklenmiştir. Deney, 

yedi gün sürmüştür. 

Filtrede kullanılan 

tüm parçalar Isolab 

marka ultrasonik 

sterilazasyon 

cihazında steril 

edilmiştir. Damıtılan 

su, arıtma haznesine 

yönlendirilmiş ve 

steril kapta 

biriktirilmiştir. 

Deney düzeneğinin 

son hali Resim 6’da 

verilmiştir. 

 

Resim 6. Güneş enerjili su arıtma sistemi 

 

4.6 Bulgular 

Analizi yapılan ham su ve arıtılmış suya ait kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir:  

 

Tablo 1. Ham su ve arıtılmış suya ait kimyasal analiz sonuçları 

 
Kimyasal Analiz Sonuçları 

Parametre 
ITASHY (Yönetmelik Sınır 

Değerleri) 
Birim Ham Su  Arıtılmış Su  

Bulanıklık 1 NTU NTU 27,80 0,97 

Renk 5 Pt-Co 204 5 

Sıcaklık 12/25 0C 15,4 26,2 

İletkenlik 2500 µS/cm 355 54,2 

pH 6.5/9.5  8,18 6,74 

Demir 0,2 mg/lt 0,2 0,01 

Mangan 0,05 mg/lt 0,092 0,01 

Serbest Klor 0,2-0,5 mg/lt 0,05 0,01 

Nitrit 0,5 mg/lt 0,003 0,001 

Nitrat 50 mg/lt 0,786 0,124 

Amonyum 0,05-0,5 mg/lt 0,029 0,202 

Sülfat 15-250 mg/lt 16,2 1,23 

Fosfat 0,4 mg/lt 0,026 0,223 

Klorür 600 mg/lt 33,5 7,33 

Çözünmüş Oksijen  mg/lt 9,64 6,7 

Kalsiyum 200 mg/lt 56,5 5,03 

Magnezyum 20 mg/lt 4,45 2,78 

Toplam Sertlik  fr 15,9 1,3 
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Tablo 1 incelendiğinde ham haldeki göl suyunun bulanıklık ve renk parametreleri 

açısından sınır değerlerinin dışında olduğu görülmektedir. Arıtmadan geçirildiğinde ise 

bulanıklık ve renk değerlerinin normal değerlere ulaştığı görülmüştür. Ham haldeki suda sınır 

değerinde olan demir, arıtılmış suda referans aralığındaki değerlere gelmiştir. Arıtılmamış 

suda sınır değerlerinin üzerinde bulunan manganın arıtılmış suda normal değer aralığında 

olduğu görülmüştür. Ham sudaki nitrit ve nitrat değerlerinin arıtmadan sonra düştüğü tespit 

edilmiştir. Arıtılmamış suda sınır değerlerinin dışında bulunan amonyum, arıtılmış suda 

uygun değer aralığına gelmiştir. Suya sertlik veren kalsiyum ve magnezyum iyonlarının 

arıtmadan sonra değerlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Toplam sertlik paremetresinin de 

arıtmadan sonra ciddi anlamda düştüğü görülmüştür. 

Ham haldeki su örneği ile arıtılmış su örneğine ait mikrobiyolojik analiz sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir: 

 

Tablo 2. Ham su ve arıtılmış suya ait mikrobiyolojik analiz sonuçları 
Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları 

Parametre 
ITASHY (Yönetmelik 

Sınır Değerleri) 
Birim Ham Su Arıtılmış Su 

Coli (E. Coli) 0/100 ml üreme gözlendi üreme yok 

Koliform Bakteri 0/100 ml üreme gözlendi üreme yok 

Enterekok 0/100 ml üreme gözlendi üreme yok 

 

Tablo 2 incelendiğinde ham suyun mikrobiyolojik analizlerinde E.Coli, koliform ve 

enterekok bakterilerinin ürediği görülmüştür. Arıtılmış su numunelerinin mikrobiyolojik 

incelemelerinde ise E.Coli, koliform ve enterekok bakterilerine rastlanmamıştır.  

 

4.7 Sonuç ve Tartışma 

 

Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgular güneş enerjisi ile çalışan su arıtma 

cihazının verimli bir şekilde çalıştığını göstermektedir. Kimyasal analizlerde suyun sertliğinin 

giderildiği, diğer parametreler açısından su analizlerinde kullanılan sınır değerleri arasında 

olduğu görülmüştür. Mikrobiyolojik analizlerde ham suda bakteri üremesi görülmüştür. Su, 

arıtma cihazı ile arıtıldıktan sonra yapılan mikrobiyolojik analizlerde ise cihazın bakterileri 

tamamen yok ettiği tespit edilmiştir.  

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 Cihaz hem güneş enerjisi ile suyu damıtmakta hem de saflaşan suyu filtreleyerek içerisine 

iyon eklemektedir. Arıtma sonucu oluşan su doğrudan tüketilebilmektedir. Cihaz, su 

kaynaklarının yakınlarına koyularak gün boyu arıtma işlemi yapabilmektedir. Sistemin su 

girişi, su seviye sensörü ile kontrol edilmektedir. Su seviyesi azaldığında sensör ve ana kart 

haberleşmekte, dalgıç motor devreye girerek cihaza su pompalamaktadır. Mevcut su arıtma 

sistemleri elektrikle çalışmakta ve enerji harcamaktadır. Bu cihaz doğrudan güneş enerjisini 

kullanarak çalışmaktadır. Devreye güç sağlayan pil de güneş enerjisiyle şarj olmaktadır. 

Böylece sistemde tamamen yenilebilir enerji kullanılmıştır. Üretilecek ürün, bu yönüyle 

özgündür ve kuraklığı önlemek üzere tasarlanmıştır. Cihazda kullanılan tüm parçalar 

ülkemizde üretilebilmektedir. Tasarımı da yerli ve millîdir. Cihaz için patent başvurusu 

yapılmıştır.  

Günümüz arıtma tesislerinin modern anlamda temelini oluşturan ilk su arıtma tesisi, 1842 

yılında Hamburg’da inşa edilmiştir (Muslu, 2000).Sir Edward Frankland, 1847 yılında 
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İngiltere’de kurulan  "River Pollution Commission"da 1848 yılında çalışmaya başlamıştır ve 

bilimsel olarak atık suyun arıtılmasını ele alan ilk kişi olmuştur. Frankland arazide sızdırma 

yöntemi ile su arıtırken, su arıtma teknolojisinde havalandırmanın çok önemli bir işlem 

olduğunu ilk defa ortaya koymuştur. Manssachusetts Eyaletinin Lawrence Deneme 

Tarlası’nda yapılan araştırmalar bu yargıyı on beş sene sonra deneysel olarak da kanıtlamıştır 

(Erdin, 2006). 

Doğal arıtma ile başlayan süreç fiziksel arıtma, aktif çamur sistemleri, anaerobik arıtma, 

ileri arıtma, membran sistemler ve ileri oksidasyon sistemleri ile devam etti. Günümüzde 

arıtılacak suyun ve mevcut yerin özelliklerine göre uygun arıtma teknolojisi seçilerek 

doğrudan kullanılamayansuların arıtılarak alıcı ortama verilmesi sağlanmaktadır. Bir yandan 

çevreye zarar vermeden sular arıtılırken diğer taraftan daha verimli ve daha ekonomik 

sistemlerin arayışına devam edilmektedir (Yıldız ve arkadaşları, 2013).  

 

6. Uygulanabilirlik  

Cihaz, güneşlenme süresi uzun olan yerlerde ve su kaynaklarının yakınlarına koyularak 

gün boyu arıtma işlemi yapabilecektir. Piyasada benzeri ile karşılaşılmadığı için ticari bir ürün 

olarak geliştirilebilir. Sistem çok hızlı bir şekilde su arıtamamakta, güneş enerjisinin seviyesine 

bağlı kalmaktadır. Bu yüzden güneş ışınlarının gelme durumuna göre arıtma zaman 

alabilmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Cihaz gerçek ölçülerde yapıldığında gerekli parçalar ve tahmini maliyetleri Tablo 3’de 

verilmiştir 

 

Tablo 3. Tahmini maliyet tablosu 

Parça Adı Adet Tahmini maliyet (TL) 

Cam Küre (2 metre çaplı) 1 2000 

Profil Ayaklar 3 1000 

Çukur Ayna (2 metre çaplı) 1 1500 

Güneş paneli 1 1000 

Su pompası 1 1000 

Akü 1 1000 

Şamandıra 1 1500 

Su Seviye Kontrol Sistemi 

(Anakart, Röle, Su Seviye Sensörü) 
1 2000 

                                                                                                                  Toplam 11000 TL 

 

Seri üretim aşamasında ürün maliyetlerinin daha da düşeceği öngörülmektedir. 

Prototip test edilmiş, başarı ile çalıştığı görülmüştür. Piyasada projedeki gibi bir ürüne 

rastlanmamıştır. Güneş panelleri ile çalışan seyyar su arıtma cihazlarının fiyat aralığına 

bakıldığında, su kaynağı ve kapasitesine bağlı olarak 5000 TL ile 900.000 TL arasında olduğu 

görülmektedir. Bu projede prototip küçük ölçeklerde yapılmış ve kullanılabilirliği test 

edilmiştir. Projeye ait tasarım, üretim ve test süreleri Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Tasarım, üretim ve test süreleri 

Tasarım Süresi                                                           ÜretimSüresi                                                      Test Süresi 

      2 Ay                                                                             6 Ay                                                                     4 Ay 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Dünya’nın dörtte üçü sular ile kaplı olmasına rağmen içilebilir su oranı çok düşüktür. 

Yeryüzündeki mevcut suyun ancak %3,5 kadarlık kısmı kullanılmaktadır (Sungur, Firidi, 

Sumaf, 2000: 9). Tüm bu nedenlerden dolayı içilebilir suya ulaşmak çok daha önemli bir hale 

gelmiştir. Bu çalışma tüm insanların yararlanması için hazırlanmıştır. 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek riskler, bu risklerin sebepleri ve risklere karşı verilecek 

cevaplar Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Olası riskler, sebepleri ve risklere karşı verilecek cevaplar 

Risk Sebebi Riske Verilen Cevap 

Su motorunun çalışmaması 

Devreye güç sağlayan pilin 

çalışmaması 

Yedek pil hazır 

bulundurulacak 

Ana kartın bozulması 
Yedek anakart hazır 

bulundurulacak 

Su seviye sensörünün 

çalışmaması 

Sensörün cam küre içerisindeki 

nemden etkilenmesi 

Sensör aralıklarla kontrol 

edilecek, yedek sensör hazır 

bulundurulacak 

Ana kartın bozulması 
Yedek anakart hazır 

bulundurulacak 

Aynanın işlevini yapmaması 

Aşırı tozlanma 
Belirli aralıklarla ayna 

temizliği yapılacak. 

Aynanın kırılması 
Yedek ayna hazır 

bulundurulacak 

Cam kürenin alt yüzeyinde tortu 

birikmesi 

Arıtılacak suyun çamurlu 

olması 

Motorun su çeken bölmesine 

ön filtre koyulacak, küre 

aralıklarla temizlenecek 

Arıtılacak suyun tuzlu olması Küre aralıklarla temizlenecek 

Arıtma sisteminin veriminin 

düşmesi 

Yeterli güneş ışını alamaması 
Cihaz, güneş ışınlarını alacak 

şekilde konumlandırılacak 

Ayna odak ayarının bozulması 
Belirli aralıklarla ayna odak 

ayarı kontrol edilecek 

 

10. Kaynaklar  

Erdin, E. (2006). Çevre Mikrobiyolojisi Ders Notları: Atık Su Mikrobiyolojisi. Erişim tarihi:  

15.01.2019, http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/mikro/bolum_04.pdf 

Muslu, Y.(2000). Su ve Atık su Teknolojisi, Üçüncü Baskı, Seç Yayın Dağıtım, İstanbul.  

Sungur, N.,Firidi, S. ve Sumaf. (2000). Su Kaynaklarının Kullanımı ve Sürdürülebilirlik, 9. 

Yıldız, S.,Namal, O. Ö., Çekim, M. (2013). Atık Su Arıtma Teknolojilerindeki Tarihsel  

Gelişmeler. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1). 

http://web.deu.edu.tr/erdin/pubs/mikro/bolum_04.pdf

	HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ
	PROJE ADI:Güneş Enerjili Su Arıtma Cihazıyla Kuraklığa Son
	4.1 Materyal
	1
	2
	3
	4
	4.1
	4.2 Arıtma Sistemi Ara Parçalarının Üretimi

	4.7 Sonuç ve Tartışma

