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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Deprem sonrasında ortaya çıkabilecek suyun kirlenmesi ve suya ulaşamama sorunlarına 

karşı havada bulunan su taneciklerini yakaladık. Su taneciklerini oluşturduğumuz sis perdesi 

kullanarak yakalayıp, haznede biriken suları borular yardımıyla arıtma hunisine aktardık. 

Arıtmadan geçen su depoda bekletilip kurduğumuz analiz sitemiyle ekranda içilebilir olduğunu 

görüntüledik. 

 

2. Problem/Sorun: 

Deprem sonrasında içilebilir suya ulaşım sorununu ele aldık.  

Varolan arıtma yöntemleri çökebilir, su her yere götürülemeyebilir. Ulaşımı ve kurulumu 

kolay, doğal yollarla ihtiyacı karşılamalıyız.  

 

3. Çözüm  
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 Borulardan gelen su depoya aktarılmadan önce tamamen doğal malzemelerden 

ürettiğimiz arıtma hunisinden geçerek depoya aktarılır. Suyun TDS(Total Dissolved Solids/ 

Toplam çözünmüş madde miktarı) değerini ölçüp bize ekran da bilgi veren ve güneş paneliyle 

enerjisini karşılayan sistem sayesinde içilebilirliğini test ediyoruz. Bu devreyi Arduino devre 

kitleri ve programlaması kullanarak yaptık. Suyun durumu içilemez olduğunda da bize ekranda 

bilgi vererek bu suyu temizlik yada sulama için kullanabileceğiz. 

 

Arıtma Hunisi: 

Arıtma hunisinin kabını 3D tasarım programı ile 

yaptık. STL dosyası seri üretim için kullanıma hazır. 

Arıtmanın filtre aşamalarını çakıl, kum, pamuk ve 

odunun yanmış tozunu kullandık(Aktif Karbon).  

a. Pamuk 

b. Odun kömür tozu(Aktif karbon) 

c. Kum 

d. Çakıl 

e. Pamuk 

f. Kum 

g. Büyük çakıl 

Yukarıda ki sıralama ile Filtre hunisinin içerinde 

katmanları oluşturduk. Bu katmanlar sayesinde suda 

bulunma ihtimali olan büyük nesneleri çakıl ve kum ile temizleyip pamuk ile tamamen süzme 

işlemini yapacağız. En alt katmanda ise aktif karbonun tutma özelliği sayesinde zararlı 

bakterileri süzüp son pamuktan geçişini sağlayarak suyun tamamen temizlenmesini sağlamış 

olacağız.  

 

 



4 
 

Sis Hasadının Faydaları 

 Çevresel Faydaları 

 Çalışması için enerji gerektirmez. 

 Düşük su mevcudiyeti (kuraklık) dönemlerinde yerel tatlı su rezervuarları üzerindeki 

baskıyı azaltır. 

Sosyoekonomik Yararları 

 Kuru kıyı ve dağlık bölgelerde ek bir tatlı su kaynağı sağlar, böylece topluluklarda 

yaşam kalitesini arttırır. 

 Hasattan hemen sonra kullanılabilecek genel olarak temiz su sağlar. 

 Masraflara ulaşılması zor olan bölgeye tatlı su taşıma ihtiyacını ve maliyetleri en aza 

indirir. 

 

 

4. Yöntem 

 

Dünya’nın en kurak alanlarından biri olan Güney 

Afrika’daki Namib Çölü’nde yaşam oldukça zordur. 

Burada 60 dereceyi bulan gündüz sıcaklıklarının yanı 

sıra, sert esen sert rüzgârlar da yaşamı son derece 

zorlaştırır. Neredeyse yağmurun hiç görülmediği bu 

çölde yaşayan canlılar için tek su kaynağı, ayın sadece 

6 günü ve yalnızca sabahları ortaya çıkan sis 

damlacıklarıdır.  

Çöldeki yüksek ısı ve rüzgârlar sebebiyle su çok 

çabuk buharlaşsa da Stenocara gracilipes adlı böcek, özel bir tasarımla yaratılan vücut yapıları 

sayesinde, su damlacıklarını rüzgârlardan ayrıştırarak içebilmektedir. 

Su olmadan hayatımızı sürdüremeyiz. Namid çölünde yaşanan su sıkıntısını Namib böceği 

sis bulutunda yer alan su damlacıklarını tutarak su ihtiyacını karşılıyor. Buradan yola çıkarak 

su ihtiyacımızı günün belli saatlerinde oluşan sis bulutlarından yada havadaki nemin rüzgarla 

yer değiştirme sürecinde onu yakalayarak içmeye suyunu toplamayı hedefledik.  

Ülkemizde deprem her an olabilecek doğal bir afet. Buna her anlamda hazırlıklı olmalıyız. 

Özellikle konu su olduğunda tüm ihtimalleri düşünerek hesaplamalıyız. Depremde içme 

suyumuzun kalmaması ya da kirlenme durumlarını aklımızdan çıkarmamalıyız. Öncelikle 

depremde doğal koşullar nasıl değişiyor sorusuna cevap arayalım.  
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Yapılan araştırmalarda deprem olmadan önce deniz suyu sıcaklığının olağan sıcaklığa göre 

2 derece arttığı gözlemlenmiştir. Suyun ısınması sonucunda hava hareketlerinde gözlemlenen 

durumlarda nem artışı ve sis oluşumu gerçekleşmiştir. Oluşan su taneciklerini Namib böceğinde 

gözlemlendiği gibi içme suyuna dönüştürebiliriz. Bu işleme sis hasadı adı verilmektedir. 

Sis Hasadı Nedir? 

Sis hasadı, sisten suyu yakalamak için 

kullanılan bir teknikle alternatif bir tatlı su 

kaynağı sağlar. Sis hasat sistemleri tipik 

olarak sis varlığının doğal olarak yüksek 

olduğu tipik olarak kıyı ve dağlık bölgelerde 

kurulur. Sistemler genellikle, sis taşıyan 

hakim rüzgâra dik bir açıyla yayılan iki direk 

arasında sabitlenmiş bir ağ şeklinde inşa 

edilir. Rüzgar ağdan geçerken, tatlı su 

damlaları düşer ve boruların suyu depolama 

tankına yönlendirdiği bir oluk içine damlar. 

Su toplama hızı, hasat sisteminin mevsimine, 

konumuna ve türüne (kullanılan malzeme) bağlı 

olarak m2/gün başına 5,3 litre ile m2/gün başına 13,4 

litre arasında değişmektedir. Ağda toplanan sis suyu, 

içme suyu, sulama ve diğer evsel uygulamalar dâhil 

olmak üzere çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir.  

Yukarıda açıkladığımız bilimsel verileri göz 

önünde bulundurarak 0.5 m2 boyutunda sis perdesi 

prototipi hazırladık. Elde ettiği suyu analiz ettik. 

Sonuç olarak m2/gün bazında bilimsel verilerdeki 

gibi 5 ile 13 litre arasında sis bulutunun olduğu 

günlerde su elde ettik.  

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Doğal dengesini bozmadan ve her yerde kurulumu kolay proje geliştirdik. Bu sayede 

deprem gibi doğal afetlerden sonra su ihtiyacına hızlı çözüm olacak. 

Piyasa da bulunan su üretim cihazları kurulumu zor, maliyetli ve kaynaklarda olan suyun 

üzerinde işlem yapmakta. Projemizde ise havada temiz su taneciklerini kullanıp taş, kum, odun 

kömürü ve pamuk gibi her yerde kolaylıkla bulunan malzemelerle arıtmasını yapmakta. Enerji 

bağımlılığı olmadan devre güneş panelinden aldığı enerji ile çalışmakta ve sonuç vermektedir.  

Su deposu, arıtma hunisi gibi malzemeler tamamen bizim tasarımımız olmakta ve bunları 

herkesin ulaşabileceği dijital ortamlara koyup 3D yazıcı ile baskı sonrasında 

kullanılabilmektedir. Baskı yapılmasa bile herhangi bir su bidonu kullanılarak arıtılan su test 
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edilip kullanılabilir. Bir metrekare sis perdesi doğru alanda günde 5 ile 13 litre su 

verebilmektedir.  

Suyun TDS(Total Dissolved Solids/ Toplam çözünmüş madde miktarı) değerini ölçen 

sensörü Arduino devre kitinde kullandık. Yazılımını da Arduino kodlama dilinde 

gerçekleştirdik. Açık kaynaklı bir kodlama dili olduğu için maliyeti arttırmadan herkes 

kullanabilir.  

Projeyi ortaya çıkarırken çevre analizi yaparak en düşün maliyet en yüksek performans 

odaklı çalıştık. Prototip olarak geliştirdik. Prototip de kullandığımız malzemeler plastik borular. 

Gerçek ürün demir profillerle kullanılacak. Tabi ki maliyet fiyatlandırması yaparken gerçek 

ürün üzerinden gerçekleştirdik. Benzer çalışma olarak hem toplama hem artıma hem de analiz 

yapma adına böyle bir proje piyasa yok.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

 Projeyi hayata geçirmek için öncelikle sis bulutlarının yoğun olduğu yerler tespit 

edilecek. Bu alanlarda doğru açı ile konumlandırıp proje yapılacak. Tabi bu bahsettiğimiz kısa 

bir süreç.  

 Ticari bir ürün haline dönüştürülebilir. Daha fazla sis perdesi kurularak tek bir depolama 

alanında çok fazla su elde edilebilir. İskeletin boyutu ne kadar artar, proje sistemli bir hale 

getirilirse metrekare de elde edilen suyun maliyeti azalıp faydası fazla olacaktır.  

Sis Hasadı Avantajları 

 Nispeten basit teknoloji. Bir kez kurulduktan sonra, topluluk tarafından çalıştırılabilir 

ve az bakım gerekir. 

 Tuzdan arındırma gibi konvansiyonel olmayan diğer su kaynağı kaynaklarına kıyasla 

daha ucuz tatlı su kaynağıdır. 

 Tatlı su erişiminin sınırlı olduğu bölgelerde tatlı su kaynaklarının çeşitlendirilmesi iklim 

direncini arttırır. 

 Sistem bileşenleri için malzemeler genellikle yerel olarak elde edilebilir, bu da yerel iş 

fırsatları yaratır. 

Sis Hasadı Dezavantajları 

 Hasat hacminin, özellikle sisin, rüzgârın hızına vb. bağlı olmasına bağlı olarak uzun 

vadede tahmin edilmesi zor olabilir. 

 Bazı kıyı bölgelerinde içme için yüksek kaliteli klor, nitrat ve mineral konsantrasyonları 

nedeniyle kaliteli hasat edilmiş sis suyu yetersizdir. 

 Büyük sis hasat yapıları flora ve faunaya zarar verebilir veya engelleyebilir. 

 Çok kuvvetli rüzgarlar ve kar yağışı gibi sert hava koşulları hasat sistemlerine zarar 

verebilir. 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İsketlet 

Profili 

Su 

Kanalı 

Sis 

Perdesi 

Filtre Su Test 

Sistemi 

Güneş Paneli-

Batarya 

Su 

Deposu 

İşçilik / 

Kurulum 

60 TL 10 TL 35 TL 15 TL 150 TL 40 TL 20 TL 100 TL 

430 TL 

Projenin tahmin bütçesi 1 metrekare sis perdesi üzerinden hesaplanmıştır. Daha büyük sis 

perdeleri için toplam maliyet azalacaktır. (Kullanılan Sus Test Sistemi 1 tane yeterli olacak ve 

buna bağlı ürünlerin maliyeti azalacak). 

Ürünlerin toplanması ve kurulması en fazla bir gün sürmektedir. Büyük alanlar için yapılan 

işin büyüklüğüne orantılı olarak zaman artacaktır. Bütçe de listelenen malzemeler temin edilip 

proje ortaya çıkarılır. 

Harcamaların sistemli olarak yapılmasına gereksinim yok. Kurulum aşamasından sonra 

kullanıldıkça periyodik olarak bakımı yapılıp filtre değişimi gibi işlemler gerçekleştirilir. 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Proje sis oluşumu ya da nem olan her türlü ortamlarda kullanılabilir. Su her canlının 

ihtiyacı olduğu için insanın olduğu her yerde kullanılır. Toplanan su hem içme suyu olarak hem 

de hayvanlarda ve bitkilerde de kullanılabilir.  

  

9. Riskler 

Projeyi kurulum aşamasında ihtiyaç olan sis perdesi, demir profiller ve bunların kurulumu 

için gerekli olan teknik insan gücü risk oluşturabilir. Fakat böyle bir ihtimali şuan ki koşullarda 

ön görmüyoruz.  

Proje kullanımında bir süre sonra yıpranma, hava koşulları gibi oluşan olumsuz durumlarda 

yenilenme ihtiyacı duyacaktır.  

Olası hava koşullarındaki değişim düşünülerek kurulu olan proje başka yerlere götürülüp 

çalışmasına devam edebilir.  

Zaman planlamasında teknik ekip iskelet kurulumunu yapacak. Devre kurulumundan sonra 

belli aralıklarda filtre içeriği yenilenecek. Zaten toplanan suyu almak için gelindiğinde bu 

işlemler yapılabilir. Yılda en fazla 2 defa sis perdesi kontrolü, bakımı ve temizliği yapılabilir.  
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10. Proje Ekibi 

 

Takım Danışmanı: Muhammet AYDOĞMUŞ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Mustafa ÜNAL TAKIM LİDERİ ÖZEL BURSA 

ŞAHİNKAYA 

ORTAOKULU 

Proje detaylandırma, 

oluşturma ve işlem 

takibi, raporlandırma 

Ozan Gürbüz TAKIM ÜYESİ ÖZEL BURSA 

ŞAHİNKAYA 

ORTAOKULU 

Proje oluşturma, 

malzeme takibi, 

raporlandırma 
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