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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Elektrik günlük yaşamda en sık kullanılan ve maliyeti gün geçtikçe artan enerji türüdür. Çeşitli 

amaçlar doğrultusunda farklı enerji kaynaklarından elektrik üretilebilmektedir. Temiz,  

yenilenebilir enerji kaynakları için her geçen gün yeni araştırmalar ve çalışmalar yapılmaktadır. 

Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının birçoğu dönüşüm prensibiyle çalışmaktadır. 

Evlerde tüketilen günlük su miktarını göz önüne aldığımızda, bir binadaki bütün dairelerin gün 

içinde kullandıkları atık sular ve çatılardan biriken yağmur suları yerçekimi kuvveti ile uygun 

bir yükseklik farkı yaratılarak suyun potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüştürülüp elektrik 

enerjisi üretilebilir. Biz de binalarda her gün kullanılan çamaşır, bulaşık makinalarından, 

banyolarda ve mutfaklarda tüketilen atık suları tüm binanın tek giderinde birleştirerek nasıl 

elektrik  üretebiliriz? sorusuna cevap veren bir proje geliştirebiliriz diye düşündük. Böylece; 

bina iç ve dış aydınlatmaları için gereksinim duyduğumuz elektrik enerjisini elde etmeyi 

hedefledik. Tükettiğimiz sular ile elektrik üretebilir ve bu enerjiyi doğrudan 

kullanılabileceğimiz gibi akülerde de depolamayı planladık. Çalışmamızda günlük hayatta 

evlerden tüketilen atık suları tek giderde birleştirerek boru içerisinden geçmesini sağlayıp 

mevcut potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için türbin tasarımı yaptık.  

Projemiz bir farkındalık sağlaması üzerine önem arz etmektedir. Evsel atık olarak tüketilen 

sularımızın değerlendirilerek temiz enerji üretmek mümkün. Binalarda tüketilen bu atık sularla 

ürettiğimiz enerji; şehirlerdeki tüm binalarda aynı proje uygulanarak temiz enerji üretimi 

sağlanarak, enerji tasarrufu bakımından da ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. 

Bu proje için teorik hesaplamalar üzerinden atıksu arıtma tesislerinde mikro hidroelektrik 

santraller ile enerji üretilebilirliği araştırılmıştır. Santraller için tesislerde üniteler arasındaki kot 

farkları kullanıldığı gözlemlenmiştir. Özellikle yamaç bölgelere inşa edilmiş atıksu arıtma 

tesislerinde atıksular üniteler arasında birkaç metre düşüye ulaşabilmektedirler Bu düşülere 

yerleştirilebilecek mikro HES’ler ile üretilebilecek enerji, projemizin hayata geçirilmesi adına 

örnek teşkil etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Suyun potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğü sistemler 
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Resim 2: 3 Boyutlu yazıcı ile projemize ait çark yapılış görseli 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Dünya nüfusunun hızla artması ile enerjiye olan ihtiyaç da o oranda artmakta ve enerji 

kaynakları hızla tükenmektedir. Bu sebeple oluşan atık suların değerlendirilmesi, gerek mevcut 

su kaynaklarının korunması gerekse atık suların tekrar geri kazanımında önemli rol 

oynamaktadır. 

Elektrik enerjisi üretilmesinde çok farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar kömür santralleri, 

hidroelektrik santralleri, petrol ve doğalgaz santralleri, nükleer enerji gibi kaynaklardan elektrik 

üretilmektedir. Elektrik üretim yöntemlerinin seçimi yatırım maliyeti önemli olduğu gibi 

ülkelerin kendi doğal kaynaklarına yöneldikleri görülmektedir. Türkiye’de elektrik ihtiyacını 

öz kaynaklarından ve yenilebilir enerji kaynaklarında ihtiyacı karşılamaya yönelmektedir. 

Yenilebilir enerji kaynakların başından en fazla hidroelektrik santralleri kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasıyla insanlar, gelişen teknolojiyle 

birlikte yenilenebilen enerji kaynaklarını kullanan, doğayı ve insan sağlığını koruyan, 

malzemeleri, suyu ve enerjiyi etkili kullanabilen yapılar oluşturmayı amaçlamaktadırlar. 

Göksal (2003), sürdürülebilirlik kavramını tabii kaynakları tüketmeyen, ekosistem ile mali 

durum arasındaki dengeyi sürdüren, gelecekte insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını 

sağlayan ve ekolojik yönden sürdürülebilir bir niteliği olan kalkınma şeklinde tanımlanmıştır. 

Sürdürülebilirlik kelimesi, genel olarak toplumların katılımı sonucunda gerçekliğini kazanır. 

Bu bağlamda evlerde kullanılan su miktarlarına bakıldığında birey başına, günlük; duş ve banyo 

olmadığı zaman 60-80 litre arası, duş olduğunda 80-100 litre arası ve banyo küveti olduğunda 

100-150 litre arası su tüketim değerleri tespit edilmiştir (Die, “Elektrik, Su Ve Doğalgaz 

İstatistikleri 1997-1998).Bunun yanı sıra diş fırçalama esnasında açık kalan musluklar dakikada 

15 – 20 litre su kaybına neden olmaktadır. Yapılarda su tasarrufu edebilmek için geliştirilen 

teknolojilerden olan ve kullanımı giderek artan, yağmur suyunun toplanıp kullanılması işlemi 

de günümüzde yaygındır. Bu yağmur suları da hane haklarının kullanımı sonucu yine evsel atık 

su olarak değerlendirilebilir. 

Hanelerde tüketilen suyun potansiyel ve kinetik enerjisini mekanik iş enerjisine dönüştürerek 

hali hazırda atık olan bu sular ile  elektrik üretmek mümkündür. Günümüzde temiz ve 

yenilenebilir enerji kaynaklarına ihtiyaç artarken, projemiz sayesinde kolay elektrik üretimi 

mümkün olacaktır. Bir binadaki dairelerden gün içerisinde tüketilen suların tek giderde 
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toplanması ve bu atık suların, yüksekten düşü hızını kullanarak elde edilen enerji sayesinde bina 

iç ve dış aydınlatma ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Bu enerjiyi doğrudan 

kullanabileceğimiz gibi akülerde de depolamak mümkündür. 

 

3. Çözüm  

Evsel su kullanımı günün belirli saatlerinde pik değerlere ulaşmaktadır. Bu saatler genellikle 

sabah mesai başlamadan önceki saatler ile akşam mesai sonrası saatler olmaktadır. Özellikle 

hane halkları evde iken ve tüketilen bu atık suların ve binanın çatısında bulunan oluklarda 

biriken yağmur suları oluklarda toplanarak bir su deposunda biriktirilecektir. Depoda toplanan 

yağmur suları ve  dairelerde bulunan banyo, mutfak, makinaların tükettiği su, duş vb. alanlardan 

da depoya biriken bu atık sular depodan çıkan borulardan kurduğumuz sistem ile belirli bir 

yükseklikten aşağı düşü sağlanarak  çark, dinamo, şarj kontrol cihazı, akü ve kabloların 

kullanımı sonucu düşük bütçeli sistem ile evin dış cephe aydınlatması yeterince 

karşılanabilecek, görselde gördüğümüz LED ışıklar yanarak elektrik enerjisi üretilmiş olacaktır. 

Geliştirdiğimiz sistemde yağmur, duş, lavabo ve çamaşır-bulaşık makinalarının vb. tükettiği 

suların hepsi geri dönüşüm olarak kullanılacaktır. Böylece atık suyun değerlendirilmesi ve 

dönüşümü sağlanarak üretilen elektrik ile bina için gerekli olacak elektrik ihtiyacı 

karşılanacaktır. Su tüketiminin fazla olduğu zamanlar ve elektrik üretiminin fazla olması 

durumunda üretilen bu elektrik akülerde depolanacaktır. Yine hane halkının evde olmadığı, 

suyun tüketilmediği durumlar göz önüne alınarak evin çatısına yerleştirdiğimiz güneş paneli 

sayesinde güneşin olduğu zamanlar bina için gereksinim duyulan  elektrik üretimi yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3: Projemizin Örnek Çizimi ve Prototipi 
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4. Yöntem 

Türkiye’nin coğrafik konumu, iklimi ve sahip olduğu su kaynakları düşünüldüğünde, hidrolik 

güç enerji kaynakları arasında sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi büyüktür. Günümüz 

enerji kaynaklarında arasında hızla artan enerji ihtiyacı sorununa hidrolik türbinler yenilenebilir 

enerji kaynakları arasında sıkça tercih edilen güvenilir bir çözümdür. Türbin çarkının 

dönmesiyle suyun potansiyel enerjisinden elde edilen kinetik enerji bir şaft aracılığıyla 

jeneratöre aktarılarak burada elektrik enerjisine dönüştürülür. Akan su, türbin çarkının 

kanatlarına yönlendirilir ve kanatlar üzerinde bir kuvvet oluşturur.Kısacası bir su türbini, temel 

olarak, kinetikten mekanik enerjiye enerji dönüşümüne maruz kalan bir tekerlek veya türbin 

gibi bir döner makine gibi dönme hareketi üzerinde çalışır ve beraberindeki jeneratör, mekanik 

işi elektrik çıktısına dönüştürür.Motorunuza basit bir jeneratör eklemek, elektrik enerjisinin 

nasıl mekanik enerjiye ve sonra tekrar elektrik gücüne dönüştürüldüğünü göstermenin en iyi 

yoludur.Biz de bu mantıktan yola çıkarak projemizi tasarladık. 

Aşağıdaki görselde;  yukarı konulan depodan, aşağı doğru hortumla düşü sağlanmaktadır. 

Suyun çarka uyguladığı mekanik enerji ile jeneratörden elektrik enerjisi üretilmektedir. Bu 

üretilen elektrik enerjisi kontrol devresi içinde bulunan pilde depolanacaktır. Ayrıca güneş 

panellerinden elde edilen elektrik enerjisi de kontrol devresi içinde bulunan pilde 

depolanacaktır.Bu sayede hibrit bir sistem kurulmuştur. Depolanan elektrik enerjisi anahtarla 

istendiğinde yukarıda bulunan LED ışıkları yakılarak bina için gerekli olan elektrik ihtiyacı 

sağlanmış olacaktır. 

 

 

Resim 4: Projemizin Prototipi hazırlık aşamalarına ait görüntüler  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Suyun insan yaşamındaki önemi çok büyüktür. Yeryüzünde hareket eden her şey elektrik 

üretebilir. Hane halklarının gün içerisinde gerek makinalar gerek evlerin mutfak, banyo,  lavabo 

gibi bölümlerde zaruri su tüketiminden esinlenerek, neden atık suları değerlendirmeyelim? 

Sorusunun çıkış noktasıdır projemiz. Amacımız belirli yükseklikten sürekli akan bu atık suları 

değerlendirerek elektrik üretmektir. Üretilen bu elektrik ile binanın çevre aydınlatmalarını 
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yaparak temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı üretmeyi planladık. Projemiz yerli ve mili olup 

özgündür. Atık sular artık daha değerli sloganı ile ürettiğimiz bu enerjinin ihtiyaç halinde 

akülerde depolanması da mümkündür. Hane halkının su tüketmemesi durumu da göz önüne 

alınarak çatıya yerleştirdiğimiz güneş paneli sayesinde güneş olduğu durumlarda da elektrik 

üretimi sağlanacaktır. Elektrik üretiminin fazla olduğu durumlarda üretilen elektriği akülerde 

depolamak mümkün olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Projemizin günlük hayatta uygulanabilirliği oldukça kolay ve basittir. Binaların uygun yerlerine 

döşenecek olan atık su gider boruları ile sistemimiz çalışacak; hem atık su değerlendirilip 

dönüşüm sağlanmış olacak, hem de suyun potansiyel ve kinetik enerjisini mekanik iş enerjisine 

dönüştürerek sistem devamlı çalışacağı için elektrik üretimi sağlanacak; bu sayede elektrik 

faturaları azalarak binanın ihtiyacı olan elektrik elde edilmiş olacaktır. Kullanım ve kurulum 

kolaylığı sayesinde projemiz ticari bir ürüne dönüşümü de kolay olacaktır. Bu tür projeler 

hayata geçirilirken; eş zamanlı olarak okullarda, haber kanallarında, sosyal medyada… Vs. 

evsel atık suların etkili ve verimli kullanımı konusunda yaygınlaştırma çalışmaları yapılırsa 

daha etkili sonuçlar alınabilir. Özellikle okul öncesi dönemden başlayarak suyun, tasarrufun, 

dönüşümün değeri öğrencilere kavratılıp öğretilirse projemizin gerekliliği ve değeri artar; 

toplum buna hazır olduğu için yaygınlaşma daha hızlı olacaktır.   

Bu proje neticesinde, gelecekte artan enerji ihtiyacını karşılayabilecek sürdürülebilir enerji 

üretiminde atık suları kullanılması ve yapılacak çalışmaların daha verimli, uygun maliyetli 

olması yönünde öncü olacaktır. 

Doğal su kaynaklarımıza sahip çıkarak evlerde tüketilen sular ve suları yağmur, duş ve 

lavabodan atık halde olan sulardan enerji elde ederek, binaların ihtiyaçları olan elektrik 

enerjisini elde etmeyi hedeflediğimiz projemiz, denenmiş olup ilk örnek aşamasında herhangi 

bir aksaklık yada sorun yaşanmamıştır. Projenin gerçeğe dönüştürülmesi ve binalarda 

uygulanması noktasında herhangi bir engel yoktur. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin prototipi sorusuz olarak çalışmaktadır. Proje takvimimizde belirttiğimiz gibi haziran 

ayı sonuna kadar prototip üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Projemizin prototipinin gerçeğe 

dönüştürülmesi kısmında herhangi bir aksaklık oluşturacak problem yoktur. Herhangi bir sorun 

saptanmamıştır. Cihazımız ticari ürüne dönüştürülerek her bina için kullanılabilir. Böylece 

yaygınlaşır ve biz de hedefimize ulaşmış oluruz. Ayrıca projemizi en az maliyetle hazırlamaya 

çalıştığımız için yaygınlaşarak kullanışlı hale geleceğini düşünüyoruz. Aşağıda belirtilen 

malzemeler ve diğer muhtelif modelleme ihtiyaçları için projemizin tahmini maliyeti 2000 

TL’dir. 

3D BASKI (1) 

6 V 250 RPM Motor - Sarı Motor  (1) 

100 Metre Tek Damarlı Montaj Kablosu 24 AWG – Kırmızı  (1) 

3mm  Led çeşit (30) 

Güneş Paneli - Solar Panel 6V 150mA 105x66 (2) 

18650 3.7 V 2000 mAh Li-ion Şarjlı Pil (1) 
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LM2596 Ayarlanabilir DC/DC Voltaj Regülatörü (1) 

Çıt Çıt Anahtar (Deney Anahtarı)2178 (1) 

şarj devresi tp4056 (1) 

 

1.1. Tablo 1: Proje Zaman Çizelgesi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemizin hedef kitlesi olarak: binalarda ikamet eden hane halkları , kamu kurum, kuruluş 

mülkiyetleri  gibi bina için ve bina dışı yenilenebilir temiz enerji kaynağına ihtiyacı olan 

bilinçli, yenilikçi ve proaktif yaklaşım benimseyen herkes olarak belirlenmiştir.. Bina 

sayılarının artması  sebebi ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu enerji ihtiyacının karşılanması 

açısından  yenilenebilir enerji kaynakları önem arz etmektedir. Enerji kaynaklarımızın hızla 

azaldığı çağımızda bu yeterliliğe sahip bina sistemlerinin çoğalarak enerji tasarrufunun 

sağlanması vatandaş olarak her bireyin öncelikli sorumluluğu olmalıdır. 

 

9. Riskler 

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. 

Risk olarak bizi düşündüren hane halkının su tüketmemesi, evde olmaması durumu da göz 

önüne alınarak çatıya yerleştirdiğimiz güneş paneli sayesinde güneş olduğu durumlarda da 

elektrik üretimi sağlanarak ilgili durum ortadan kaldırılmıştır. Üretilen elektrik akülerde 

depolanarak ihtiyaç halinde kullanıma hazır halde bulunması sağlanaacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faalliyetin Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

1.Proje takımınınn kurulması      

2.Proje konusunun belirlenmesi ve malzeme temini      

3.Proje takviminin hazırlanması      

4.Literatür taranması      

5.Modelleme Yapılması      

6.Düzenek kurulması ve ilk örnek yapımı      

7.Test edilmesi      
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RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT: 

- Yukarıda yer alan ilk 9 madde en fazla 10 (On) sayfada anlatılacaktır. 

 

- Kapak, açıklama ve görsel olmak üzere en fazla 15 sayfa olacaktır. 15 sayfayı geçen 

raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Kaynakça ve içindekiler sayfa sayısına 

dahil değildir.) 

 

- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır. 

 

- Her rapor “kapak” ve “içindekiler” sayfası içermelidir. 

 

- Yazı tipi: Times New Roman, Punto: 12, Satır Aralıkları: 1,15 , İki tarafa yaslı, Sayfa 

kenar boşlukları üst-alt-sağ-sol 2,5 cm olmalıdır. 

- - Rapor içindeki cümleler birbirinin aynı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.  

-  

- - Raporunda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar 

alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan 

cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.  

- ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)  

- ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz 

kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı) 

 
 - Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.                                     

   Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim 

Tarihi, Erişim Adresi. 

   Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) 

Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.  

 

 

 


