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  1.Proje Özeti (Proje Tanımı): 

 

   Günümüz dünyasında su, insanın ve diğer tüm canlıların hayatta kalması ve sağlıklı 

yaşaması için zorunlu en temel ihtiyacımızdır. Dünya ülkelerinin üçte birinin suya erişimi yok 

ya da kısıtlı, %18 i ise temiz suya erişemiyor. En küçük canlı organizmadan, en büyük canlı 

varlığına kadar bütün biyolojik yaşamı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan 

sudur.(1)Dünyadaki yaşamın varlığı yine suya bağlıdır. Sadece canlılar için temel ihtiyaç olan 

su ekonominin birçok sektörü için de çok önemlidir. İnsanoğlunun faaliyetleri nedeniyle 

sürekli artan talepler karşılanırken küresel ısınmanın da etkisiyle su kaynaklarımız tehlike 

altındadır.  

   Bu tehlike karşısında kaynakların azalması ile su kıtlığına sebep olmakla birlikte, 

dünyamızı ve insanlığı tehdit etmektedir.(2) “Acaba tükenen su kaynaklarımız için ne 

yapabiliriz?” sorusunu kendimize sorarken; fikri bilim takımı olarak insanlığa nasıl yararlı 

olabileceğimizi ve  yaşamın en önemli kaynağı olan su için farkındalık yaratarak dikkat 

çekmek istedik. 

Günümüzde her geçen gün azalmakta olan doğal su kaynaklarımızı göz önünde bulundurarak 

özellikle içme sularımızı koruma amacıyla yağmur sularını değerlendirmek için doğadan 

esinlenerek, su havzalarından  ilham alarak geliştirdiğimiz su depoları sayesinde yağmur 

sularını  temizlik amacı ile kullanabileceğimiz hale getirerek banyo ve tuvaletlere 

uygulanacak tesisatlar sayesinde binada bulunan dairelere  ulaşmasını sağlayarak, özellikle 

içme sularımızı korumayı hedeflediğimiz insanlık yararına olacak projemizi geliştirdik. 

   Projede oluşturulacak maket için 5mm’lik fotoblok malzemesi kullanılacaktır. Bu 

malzemeyi seçme nedenimiz hafif, dayanıklı ve kolay şekillendiriliyor olmasıdır. Ayrıca suya 

karşı dayanıklılığın artırılması için asetat kağıdı kullanılacaktır. Oluşturulacak makette 

oluklardan akan yağmur suları ve dairelerin içindeki el yıkama lavabosu, duş gibi su 

giderlerini maketin altına yerleştireceğimiz büyük bir depoda toplanacaktır. Bu depoda 

toplanan suları her dairenin sadece klozetine gidecek bir boru tesisatı kurulacaktır. Kurulan bu 

tesisat sayesinde klozet temizliğinde bu sular kullanılacaktır. 

   Sistemi çalıştıracak mekanik kısım için maketin altında bulunan su tankerinin içerisine 

dalgıç pompa motoru konulacaktır. Bu pompa sayesinde üst katların klozetine depoda 

birikmiş olan su pompalanacaktır. Ayrıca depo içerisinde bir şamandıra sistemi ile fazla 

depolama durumunda sular kanalizasyona yönlendirilecektir. Depo önünde bulunan 16x2 

LCD ekranla depo doluluk oranı görüntülenebilecektir. Bütün bu sistem arduino uno R3 

prototipleme kartı ile kontrol edilecektir. 

 

 

2. Problem Sorun: 

 

    Canlılar ve yaşam için önemli bir yere sahip olan su, hızla artan nüfus ile birlikte 

tüketimi artmakta ve beraberinde su kıtlığını getirmektedir. Su kıtlığının beraberinde 

getireceği sorunları düşünürsek;  

   İnsan sağlığından, gelişimine, ülkemizin ve Dünya’nın çölleşmesine yani kuraklık gibi 

daha birçok neden olabilmektedir. Yaşadığımız şehir Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nün iki 

yılda 100 metre çekilmesi (3), komşu ilimiz olan Burdur’daki, Burdur Gölü’nün yılda 330 

milyon tona yakın su kaybetmesi (4), Salda Gölü’nün ise 30 metre çekilmesi (5) bu bilgiler ile 
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birlikte aşağıdaki görselde görüldüğü üzere su kıtlığının önemli ve ciddi boyutlar olduğunu 

bizlere göstermektedir. Bütün insanlığı ve canlıları kısaca yaşam için bu kadar önemli olan 

suyu tasarruflu kullanmak ve su kıtlığı gibi bir problemi önleyebilmek, insanlık yararına 

katkıda bulunmak amacı ile projemizi geliştirdik.   

   Geliştirdiğimiz proje sayesinde doğal yağmur sularını temizlik için kullanıma sunarak 

su kıtlığını engellemeye çalışacağız. 

 

 Kısacası “Su Hayattır, Hayat İse Sudur”.   

 

 

 

 

                                                  
  

                          Isparta Eğirdir Gölü(6)                                                         Burdur Gölü(7)                                

 

 

                                                           
 

 

                                                                   Salda Gölü(8) 

 

 

3. Çözüm 

 

   Binanın çatısında bulunan oluklarda biriken yağmur suları yerleştirilecek oluklardan 

binanın altında bulunan su deposunda toplanacaktır. Depoda toplanan yağmur suları, 

dairelerde bulunan banyo, lavabo, duş gibi atık sular ile birleşerek depoda toplanarak 

temizlikte kullanılmak üzere klozetlere göndermek için iki adet 6V mini dalgıç pompa 

kullanılarak binadaki kullanım yerlerine gönderilecektir. Bu sayede klozette sifon 
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çekildiğinde harcanan   suyu, yağmur suyu, duş ve lavabo sularından karşılayarak su 

tasarrufunu sağlamış olacağız. 

   Projemizde, oluşturulacak maket için 5mmlik fotoblok malzemesi kullanılacaktır. Bu 

malzemeyi seçme nedenimiz hafif, dayanıklı ve kolay şekillendirilebiliyor olmasıdır. Ayrıca 

suya karşı dayanıklılığın artırılması için asetat kağıdı kullanılacaktır. Oluşturulacak makette 

oluklardan gelecek yağmur suları ile birlikte dairelerin içindeki el yıkama lavabosu ve duş 

gibi su giderlerini, maketin altına yerleştireceğimiz büyük bir depoda biriktirilecektir. Depo 

içindeki suyu her dairenin sadece klozetine gidecek bir boru tesisatı kurulacaktır. 

 

   Sistem 12V adaptör ile çalışacaktır. Çalıştıracak elektronik kısım için maketin altına 

bulunan su tankerine 6V dalgıç pompa motoru kullanılarak sular üst katların klozetine 

taşınacaktır. Dalgıç pompa motorunu kontrol etmek için aurdino motor shild kullanılacaktır. 

Ayrıca depo içerisinde su seviyesini ölçmek için su seviye sensörü kullanılacaktır. Ayrıca 

şamandıra sistemi ile fazla depolama durumunda sular kanalizasyona yönlendirilecektir. Depo 

önünde yerleştirilecek 16x2 LCD ekran depo doluluk oranı görüntülenecektir. Bütün bu 

sistem arduino uno R3 prototipleme kartı ile kontrol edilecektir. 

  

 

 

 
                                          

                                 Tablo-1 Sistemde Kullanılan Araçlar 

 

 

 

4. Yöntem: 
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   Araştırma ve geliştirme yöntemini uyguladığımız projemizde mühendislik tasarım ve 

robotik kodlama uygulamaları yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu yöntem sayesinde proje 

amacına uygun bir şekilde bir araya getirilerek bileşenlerin kontrol edilmesi için yazılım 

programı geliştirilmiştir. Bileşenlerin temel prensipleri, kolay programlanabilmesi uygun 

fiyata piyasada bulunabilmesi, birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışabilmesidir. Bu 

yöntemlere ek olarak uzmanlarla görüşülerek, birlikte fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

 

 

                                              Proje İşlem Basamakları 

 
 

                                                                        
            
              Görsel-1                                             Görsel-2                                                    Görsel-5 

 

                                                  
 

                                         Görsel-6                                                         Görsel-7 

 

 

 

5.  Yenilikçi(İnovatif)Yönü: 

 

    Yağmur suyu toplama sistemleri, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor 

olmasına rağmen su sıkıntısı çeken ülkeler kategorisinde yer alan birçok ülkede  bu konu ile 

ilgili gelişmelerin henüz yeterli olduğu söylenemez. 

   Normal piyasada bulunan sistemler sadece el yıkamadaki suları direk klozete 

göndermektedir. Geliştirdiğimiz sistemde yağmur,duş ve lavabodaki suların hepsi geri 

dönüşüm olarak kullanılacaktır.Ayrıca ileriki aşamalarda dahada ayrıntılı hale dönüştürülerek  

mutfak, çamaşır ve bulaşık makinelerinin atık sularınıda entegre edilmesi planlanmaktadır.   

Dolayısıyla bizim projemizin örneği henüz herhangi bir yerde yer almamaktadır. 
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6.  Uygulanabilirlilik:  

 

   Doğal su kaynaklarımıza sahip çıkarak kurumaları ve çekilmeleri engellemek adına 

en azından temizlikte kullanılan suları yağmur, duş ve lavabodan atık halde olan sulardan elde 

ederek, içme sularımızın kapasitesini arttırmayı hedeflediğimiz projemiz, denenmiş olup 

prototip aşamasında herhangi bir aksaklık yada sorun yaşanmamıştır. Projenin gerçeğe 

dönüştürülmesi ve binalarda uygulanması noktasında  herhangi bir engel yoktur. Depo 

bodrum katta olacaktır. Bodrum katı bulunmayan binalarda  küçük tadilatlarla gerçekleşecek  

depo bahçede yada  binaya yakın bir noktada  sistem kurulum yapılarak kullanılabilecektir. 

 

 

 

 

7.  Tahmini Maliyet Ve Proje Zamanlaması: 

 

Projemizin prototipinde testler yapılmış olup sorunsuz olarak çalışmaktadır. 

Projemizin prototipinin gerçeğe dönüştürülmesi kısmında herhangi bir aksaklık oluşturacak 

problem yoktur. Herhangi bir sorun saptanmamıştır. Cihazımız ticari ürüne dönüştürülerek 

kullanılabilir. Böylece yaygınlaşır ve biz de hedefimize ulaşmış oluruz. Ayrıca projemizi en 

az maliyetle hazırlamaya çalıştığımız için yaygınlaşarak kullanışlı hale geleceğini 

düşünüyoruz. Hazırladığımız maketler için bir miktar maliyet oluşmuş; yazılım ve donanım 

ürünleri için de aşağıdaki tabloda belirtilen ürünler temin edilmiştir 

 

 

 

   

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALZEME ADI ADET 
FİYATI  

(TL) 
MALİYET 

(TL)  
 Aurduino  1 70 70  
 Motor Sürücü 1 30 30  
 Pompa 2 15 30  
 16x2 Lcd ekran 1 20 50  
 12 V Güç Kaynağı 1 50 15  
Su Seviye Ölçme Sensörü 1 100 100  
 Kablolar 1 1 1  
 Mekanik Aksam Sarf Malzemeler 1 100 100  
TOPLAM MALİYET (PROTOTİP İÇİN) 320  
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                                                         Tablo-2 İş Planı 

 

 

 

8.  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi: 

  

Türkiye’de yaklaşık olarak 83 milyon 614 bin 362 ülkemizdeki kişi sayısı, Dünya 

nüfusuna baktığımızda 2020 yılı verilerine göre insan sayısı 7.78 milyardır. Projemizde bu 

kadar büyük ve geniş bir kitleye ulaşarak insanlık adına yararlı olabilmeyi hedefliyoruz. 

 

 

9.  Riskler: 

 

    Sistemin kurulması için bodrum katına ihtiyaç vardır. Bodrum katı bulunmayan 

binalarda, küçük tadilat çalışmaları gerçekleşerek sistem kurulumu yapılacak ya da depo 

bahçede binaya yakın bir noktada kurularak sistem uygulanacaktır. Tadilat işlemi bazı kişiler 

için risk olarak görülebilir. Ya da bahçesi ve bodrumu olmayan binalar bu projeye uzak 

durabilir. Kış mevsimi az yağışla geçerse; kullanacağımız su miktarı azalır, bu da bir risk 

olmasına rağmen lavabo ve duş suları bizim için yeterli olacaktır. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜREÇ Yapılacak İşler MART NİSAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

ön değerlendirme 

raporu 

hazırlanması

değerlendirme

Projenin yeniden değerlendirilerek 

eksiklerini tamamlama

araştırma proje kesiklerinin tespitinden sonra 

eksikliklere yönelik araştrıma yapma

PDR Süreci Proje Detay Raporunun hazırlanması

taslağı hazırlama

malzeme temini

yazılım süreci

prototip eksiklerini tespit ve çözüm

Sunum çalışması teknofest için sunum çalışması

prototip oluşturma
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  10.  Proje Ekibi: 

 

  Takım Lideri:Ege CEYLANİ 

 

             
 

                                             Tablo-3 Proje Görev Dağılımı 

 

   11.  Kaynaklar: 

 

1. https://www.cekud.org.tr/tr/su-nedir-suyun-onemi/ 

2. https://tr.warbletoncouncil.org/escasez-de-agua-822#menu-12 

3. https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/isparta/egirdir-golunun-su-

seviyesindeki-azalma-endise-40986408 

4. https://www.trthaber.com/foto-galeri/burdur-golunun-suyu-cekildi-iskele-ortaya-

cikti/31829/sayfa-1.html 

5. https://www.dha.com.tr/yurt/suyu-30-metre-cekilen-salda-golunun-camur-

cukurlari-kapaniyor/haber-1822511 

6. https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+

ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-

soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-

cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+ka

dar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4F

WgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dz

LXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600

&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M 

7. https://www.google.com/search?q=burdur+g%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn+%

C3%A7ekilmesi&sxsrf=ALeKk03uWvgVvfLE_RVlLaNG9O7ellaiQg:162368583

8517&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOtIaNvZfxAhXQ-

https://tr.warbletoncouncil.org/escasez-de-agua-822#menu-12
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/isparta/egirdir-golunun-su-seviyesindeki-azalma-endise-40986408
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/isparta/egirdir-golunun-su-seviyesindeki-azalma-endise-40986408
https://www.trthaber.com/foto-galeri/burdur-golunun-suyu-cekildi-iskele-ortaya-cikti/31829/sayfa-1.html
https://www.trthaber.com/foto-galeri/burdur-golunun-suyu-cekildi-iskele-ortaya-cikti/31829/sayfa-1.html
https://www.dha.com.tr/yurt/suyu-30-metre-cekilen-salda-golunun-camur-cukurlari-kapaniyor/haber-1822511
https://www.dha.com.tr/yurt/suyu-30-metre-cekilen-salda-golunun-camur-cukurlari-kapaniyor/haber-1822511
https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4FWgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M
https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4FWgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M
https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4FWgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M
https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4FWgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M
https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4FWgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M
https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4FWgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M
https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4FWgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M
https://www.google.com/search?q=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-soC0tpfxAhXe7bsIHWv5CrQQ2-cCegQIABAA&oq=e%C4%9Firdir+g%C3%B6l%C3%BC+iskele+ortada+ne+kadar+%C3%A7ekildi&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGFD35hRY6bAVYLq4FWgAcAB4AYAB6AmIAcockgEMMC4xMi4wLjEuNy0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=yXPHYL6qCd7b7_UP6_KroAs&bih=600&biw=1366#imgrc=nMnKBYwkLxP0-M
https://www.google.com/search?q=burdur+g%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn+%C3%A7ekilmesi&sxsrf=ALeKk03uWvgVvfLE_RVlLaNG9O7ellaiQg:1623685838517&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOtIaNvZfxAhXQ-yoKHfVDAsAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=bNR4x6dr-9dJrM
https://www.google.com/search?q=burdur+g%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn+%C3%A7ekilmesi&sxsrf=ALeKk03uWvgVvfLE_RVlLaNG9O7ellaiQg:1623685838517&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOtIaNvZfxAhXQ-yoKHfVDAsAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=bNR4x6dr-9dJrM
https://www.google.com/search?q=burdur+g%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn+%C3%A7ekilmesi&sxsrf=ALeKk03uWvgVvfLE_RVlLaNG9O7ellaiQg:1623685838517&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOtIaNvZfxAhXQ-yoKHfVDAsAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=bNR4x6dr-9dJrM
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yoKHfVDAsAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=bNR4x6dr-

9dJrM 

8. https://www.google.com/search?q=salda+g%C3%B6l%C3%BC+%C3%A7ekildi

&sxsrf=ALeKk03x4p0NqI4lIdLhsEXEktcP1GOhXQ:1623684742848&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx58uCuZfxAhVQxosKHcq5CkAQ_AUoA

XoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=1ENxdb2Ua35y3M 

 

 

EK-1 

            

         

                                       
 

                           

Yukarıdaki görselde projemizin prototip olarak son hali görülmektedir. 

Mekanik malzemeleri hazır olup İstanbul’a çalışır vaziyette getirilecektir. 

 

 

 
 

https://www.google.com/search?q=burdur+g%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn+%C3%A7ekilmesi&sxsrf=ALeKk03uWvgVvfLE_RVlLaNG9O7ellaiQg:1623685838517&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOtIaNvZfxAhXQ-yoKHfVDAsAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=bNR4x6dr-9dJrM
https://www.google.com/search?q=burdur+g%C3%B6l%C3%BCn%C3%BCn+%C3%A7ekilmesi&sxsrf=ALeKk03uWvgVvfLE_RVlLaNG9O7ellaiQg:1623685838517&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOtIaNvZfxAhXQ-yoKHfVDAsAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=bNR4x6dr-9dJrM
https://www.google.com/search?q=salda+g%C3%B6l%C3%BC+%C3%A7ekildi&sxsrf=ALeKk03x4p0NqI4lIdLhsEXEktcP1GOhXQ:1623684742848&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx58uCuZfxAhVQxosKHcq5CkAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=1ENxdb2Ua35y3M
https://www.google.com/search?q=salda+g%C3%B6l%C3%BC+%C3%A7ekildi&sxsrf=ALeKk03x4p0NqI4lIdLhsEXEktcP1GOhXQ:1623684742848&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx58uCuZfxAhVQxosKHcq5CkAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=1ENxdb2Ua35y3M
https://www.google.com/search?q=salda+g%C3%B6l%C3%BC+%C3%A7ekildi&sxsrf=ALeKk03x4p0NqI4lIdLhsEXEktcP1GOhXQ:1623684742848&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx58uCuZfxAhVQxosKHcq5CkAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=1ENxdb2Ua35y3M
https://www.google.com/search?q=salda+g%C3%B6l%C3%BC+%C3%A7ekildi&sxsrf=ALeKk03x4p0NqI4lIdLhsEXEktcP1GOhXQ:1623684742848&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjx58uCuZfxAhVQxosKHcq5CkAQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600#imgrc=1ENxdb2Ua35y3M

