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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
PARS (Project-Aqua-Recycle-Semender) projemiz ile amacımız su geri dönüşümünü sağlayıp 
temiz suya ulaşmayı sağlamaktır. Dünyamızı ve ülkemizi yakın gelecekte tehdit eden en büyük 
sorun bilim adamlarının araştırmaları ile ortaya çıkarttığı gibi temiz suya ulaşmak olacaktır. 
Değişen iklim, artan insan nüfusu, kontrolsüz sanayileşme ve şehirleşme su kaynaklarının 
azalmasına ve kirlenmesine sebep olmaktadır. Gelecekte susuz kalmamak için tedbirlerin bir 
an önce alınması, var olan su kaynaklarının en verimli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 
PARS projemiz ile güneş enerjisini kullanarak su arıtması yapılarak bireysel ihtiyaçları 
karşılayacak su temin edilmesini amaçlamaktayız. PARS’ın tasarımında; güneş paneli, güneş 
enerjisi aracılığı ile elde edilen elektrik enerjisini depolayacak bir batarya, ısınmayı sağlayacak 
bir rezistans, kirli ve temiz su hazneleri, güneş panelinin hareketlerini sağlayan ve kontrol eden 
motor ve sensörler, temiz ve kirli su miktarını tespit eden sensörler, sistem hakkındaki bilgilerin 
izlenebileceği bir ekran ve tüm sistemi kontrol edilmesini sağlayan bir mikrodenetleyici kart 
kullanılacaktır. PARS sistemini kontrol etmek için mikrodenetliyici kart üzerinden arduino 
dilinde bir yazılım bulunacaktır.  PARS taşınabilir bir sistem olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle 
evlerde kullanılabileceği gibi kamp alanlarında, deniz kenarlarında ve en önemli amacımız olan 
temiz suya erişmekte sorun yaşayan insanlar tarafından kullanılabilecektir. Proje detay 
raporumuzda PARS sistemi hakkında ayrıntılı bilgiler, proje tasarım çizimleri, çalışma 
algoritması gibi görsellere ve sorun, çözüm, yöntem gibi başlıklarda ayrıntılı bilgilere yer 
verilmektedir.   
 

2.Problem/Sorun: 
Dünyada en az 2 milyar insan kanalizasyon suyu karışmış içme suyu kullanıyor ve bu durum 
onları kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci riskiyle karşı karşıya bırakıyor.  700 milyon insan 
43 farklı ülkede su kıtlığı çekiyor. 2,7 milyar insan ise yıl içerisinde en az 1 ay su kıtlığı yaşayan 
havzalarda yaşamını sürdürüyor. Su sorunu maalesef ülkemiz için de bir tehlike 
oluşturmaktadır. Yaşanan iklim değişiklikleri, kontrolsüz kullanım, fabrikalar tarafından 
kirletilen su kaynakları nedeni ile gerekli tedbirler alınmaz ise, gelecekte su sorunu yaşamamız 
kaçınılmaz olacaktır. Resim1 de Türkiye’nin en uzun ırmağı ve önemli su kaynaklarından biri 
olan Kızılırmak’ın su oranın ne kadar azaldığı görülmektedir. 

 
Resim 1 Kızılırmak 
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ProjemWz PARS Wle Wnsanlara bWreysel, ucuz, temWz su sağlamak WstemekteyWz. PARS kullandığı 
güneş enerjWsW Wle temWz enerjW üretecek, üretWlen enerjW depolanıp WstendWğWnde suyu arıtıp 
kullanılabWlWr su sağlayacaktır. ResWm2’de temWz suyu ulaşmak WçWn Wnsanların yaşadığı zorluklar 
Wle WlgWlW bWr görsel görmekteyWz. 
 

 
Resiml 2 Temiz Suya İhtiyaç 

Ayrıca projemWz kompakt bWr tasarıma sahWp olduğu WçWn taşınabWlWr özellWkte olacaktır. PARS’ın 
tasarımında güneş panelW, güneşWn en WyW açını yakalamak WçWn sensörler ve motor, enerjWnWn 
depolanacağı batarya, kWrlW su haznesW, rezWstans, temWz su haznesW ve tüm bWleşenlerW WçerWsWnde 
bulunduracak dış koruyucu kullanılacaktır. Su arıtmak ve temWz su elde etmek WçWn çeşWtlW 
yöntemler kullanılmaktadır. DenWz suyunu arıtıp kullanmak WçWn tesWsler kurulmaktadır, ancak 
bu tesWsler yeterWnce yaygın değWl ve herkese ulaşmayı başaramamaktadır. Ayrıca bu tesWslerWn 
kullandığı enerjW de çevreye yük olmaktadır. BWreysel anlamda arıtma sWstemlerWnde bulunan 
fWltrelerde Wse kWmyasal malzemeler kullanılmaktadır. PARS Wse tamamen doğa dostu ayrıca 
taşınabWlWr ve bWreysel WhtWyaçlara yönelWk bWr tasarımdır. 
 

3. Çözüm  
Bireysel temiz su elde edebilmek için PARS sistemi bir çözüm oluşturabilecektir. PARS sistemi 
taşınabilir kompakt tasarımı, farklı bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan güneş enerjisi ile 
çalışması nedeni ile her yerde herkes tarafından kullanılabilir. PARS sistemi temel olarak güneş 
enerjisi ile elde edilen elektrik enerjisi ile kirli suyun buharlaştırılması ve ardından 
yoğunlaştırılması ile temiz su elde edilmesi üzerine kurulmuştur. İnsan sağlığı açısından hem 
de doğaya olan sorumluluklarımızdan dolayı PARS olabildiğince çevreci bir yaklaşımla 
tasarlanmıştır. 

 

Şekil 1 PARS taslak çizim 
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PARS’ın taslak resmi aşağıdaki Şekil1 de görülmektedir. Tasarımımızda tahmini olarak;1 
bardak su için(1/5lt yani 200 ml) , 20 dereceden 100 dereceye ulaşmak için 16000 kalori 
olmalıdır. Güneş paneli ile 15 dakikada 19 watlık bir enerji oluşumu gerekmektedir.  

 
 

Şekil 2 Güneş Paneli Şekil 3 Rezistans 
 

Enerjiyi sağlayacak olan güneş paneli için 100watt olan bir güneş paneli kullanılacaktır. Güneş 
panelinden en yüksek verimi alabilmek adına, paneli en iyi güneş açısına göre hareket 
ettirebilmek için solar tracker yani güneş takip sistemi ile güneş ışınları takip edilecektir. Bu 
hareketi sağlamak için adım (step) motor kullanılacaktır. Panelden elde edilen enerji bataryada 
depolanacaktır. 
PARS sisteminde bulunan kirli ve temiz su haznelerinde, rezistans bölümünde ; bakır,ve çelik 
gibi malzeme kullanılacaktır. Paslanmaz çelik, baz demirin krom, nikel ve diğer minör 
metallerle birleşmesinden oluşan bir alaşımdır. Krom, paslanmaya karşı koruma ve ekstra 
dayanıklılık sağlarken, nikel ise paslanmaya karşı koruma sağlar ve cilalı görünümü verir. Çelik  
kolay yıpranmayan, dayanıklı, güzel görünümlü ve ekonomik bir alaşım. Kaynatma esnasında 
besinlere herhangi bir toksik madde geçirmeyen çelik alaşımlar oldukça sağlıklıdır. Çelik kaplar 
aynı zamanda besinleri sağlıklı bir şekilde saklamak için de uygundur. 

Hayatın birçok alanında kullanılan ve en düşük maliyette ısı elde edilmesini sağlayan 
iletkenlere rezistans denir. Şekil3 de gösterildiği gibi, kirli su haznesinin altına yerleştirilecek 
bataryadan gelecek enerji ile bu hazne içerisindeki kirli suyun buharlaşma sağlanacaktır. 

 
 

Şekil 4 Yoğunlaşma Hunisi 

 

Şekil 5 LCD ekran 

 
Kirli suyun buharlaşmasının ardından şekil4 de görülen yoğunlaşma hunisi üzerinde gelen 
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buhar, yoğunlaşarak huniden geçip ve temiz su haznesinde birikecektir. 
PARS çalışmasını kontrol etmek ve izlemek için şekil5 de görüldüğü gibi bir ekran bulunacak, 
arduino mikrodenetleyici üzerindeki yazılım ile sensörler tarafından gelen bilgiler işlenecek 
sonuçlar bu ekran üzerinde gözükecektir. 

4. Yöntem 
PARS’da güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirme teknolojisi, ayrıca kontrol sistemleri için 
mikrodenetleyici kontrollü yazılım kullanılacaktır. PARS’ın su arıtma prensibi suyun 
buharlaşması ve yoğunlaşması ilkelerine dayanmaktadır. Güneş enerjisinden elde ettiğimiz 
elektrik enerjisi ile enerji ile ısıttığımız kirli suyun buharlaşması ve farklı bir kap içerisinde 
yoğunlaşması ile temiz su etmeyi amaçlamaktayız. Yazılım desteği ile sensörlerden alınan 
veriler ile güneş enerjisinden maksimum düzeyde verim almak için güneş paneli hareket 
edecektir. Yazılım desteği aynı zamanda kullanıcıya depolana enerji miktarın, arıtılan su 
miktarını vererek bilgilendirme sağlayacaktır Projemizin henüz prototipi oluşturulmamıştır. 
Ancak raporumuzun çözüm bölümünde gösterilen taslak çizimleri ve hesaplamalarımız ile 
projemizi çalışma prensibi ve çalışma şekli ortaya koyulmuştur. PARS sisteminin 2B çizimi 
Şekil1 de verilmiştir. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Pars’ın herhangi bir sisteme bağlı kalma veya şarj etme gibi problemleri olmadığından temiz 
ve doğaya uyumludur. Pars insanlarında kişisel olarak sahip olabileceği bir araçtır. Hem kişisel 
farkındalığı artırarak daha çevreci bir yaklaşım sağlayacak, hem de  herhangi bir altyapıya sahip 
olmayan, refah seviyesi düşük ve elektrik gibi kaynaklara ulaşamayan ülkelerdeki temiz suya 
muhtaç kimselere de yardımcı olacak bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. PARS sistemini 
karşılaştırabileceğiz bireysel arıtma cihazları sabit sistemlerdir ve su kaynağına bağlantı 
sağlamalıdır. PARS  ise taşınabilir bir sistemdir. Ayrıca bu arıtma sistemleri filtreleme işlemi 
yaparken PARS su da bir sterilizasyon da sağlamaktadır. PARS sistemi yapılacak donanımsal 
değişiklerle farklı şartlara da adapte edilebilir. Örneğin bataryasız bir şekilde tasarlanabilir, 
yazılım kontrolü çıkartılabilir. 
 

6. Uygulanabilirlik  
PARS oldukça ucuza mal edilebilecek bir tasarıma sahiptir. Çözüm getirdiği sorun göz önünde 
bulundurulduğunda uygulamaya oldukça uygun bir projedir. NUN takımı olarak temiz suya 
erişimi olmayanlara temiz su imkanını sağlama amaçlı bu projemiz, istenirse ticari amaçlı da 
üretilebilir. Ancak temiz suya erişimi bir insani hak olarak görmekteyiz.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
Projemiz için gerekli olan malzeme listesi ve tahmini fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Güneş Paneli+ Şarj 
Paketi+Akü(batarya) 

1000 tl 
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Rezistans 100 tl 

 

Step motor 80 tl 

 

Mikro denetleyici kart 50 tl 

 

Işık sensörü 12 tl 

 

Nem ve ısı senörü 13 tl 

 

Su seviye sensörü 6 tl 

 

Lcd ekran 40 tl 

 

Palanmaz çelik levha 40 tl 

 

Bakır levha 35 tl 

Sistemimiz için tahmini bütçe  1350 liradır. Ancak değişiklikler ile ekonomik imkanı olmayan 
kişiler için çok daha uygun hale getirilebilir. Harcamalarımız prototip oluşturma döneminde 
gerçekleştirilecektir. 

Proje Takvimi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
PARS evlerde kullanılabileceği gibi kamp alanlarında, deniz kenarlarında ve en önemli 
amacımız olan temiz suya erişmekte sorun yaşayan insanlar tarafından kullanılabilecektir. 
Hedef kitlemiz temiz su ihtiyacı duyan herkes olabilir. 
 

9. Riskler 
PARS projemizde tahmini olarak oluşabilecek sorunlar kirli su haznesinde birikecek olan kir, 
tuz ve kireç atıkları olabilir. Bu nedenle arıtılacak olan su hazneye koyulmadan önce bir 
süzgeçten geçirilmeli ve belirli aralıklar ile hazne temizlenmelidir.  
Yeterli güneş olmadığında, enerji üretilemeyecektir. Bu durumda bataryada depolanan enerji 
kullanılabilecektir. 
Güneş sorunu olmayan bölgelerde batarya devreden çıkartılara elektrik enerjisini kullanmadan 
sistem ısı enerjisi ile buharlaştırma işlemini yapabilecektir. Bu da batarya masrafını ve 
oluşabilecek batarya atığını ortadan kaldıracaktır. 
Ayrıca eknonomik olarak daha uygun hale getirmek için sistemin elektronik elemanları ile 
saplanan bilgilendirme kısmı tasarımdan çıkartılarak daha uygun hale getirilebilir. 
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