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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Hayatımızın devamı için vazgeçilmez bir unsur olan su, yeri ikame edilemeyen 

doğal ve kıt bir kaynaktır. Su kaynakları sadece insanoğlu için değil yaşayan tüm 

canlılar ve Dünya’daki yaşanabilir çevrenin devamı için de önemlidir [1].  Su kullanım 

bilincinin değerlendirilmesiyle ilgili Kırklareli’de yapılan bir çalışmada, katılımcıların 

% 67.5’i suyu tüm ev içi ve ev dışı temizlikte kullanmaktayken buna ek olarak en çok 

su harcadıkları işin; % 71.5 ile banyo olduğunu söylemişlerdir [2]. 

Projenin temel amacı, banyo öncesinde su sıcaklığı istenilen seviyeye ulaşana 

kadar boşa akıtılan suyun tasarrufunu sağlamaktır. Genel olarak insanların tercih ettiği 

duş suyu sıcaklığı 39-42 C°dir. Banyo öncesi su sıcaklığının bu seviyeye gelmesi için 

doğalgaz kombileri ve benzeri ısıtıcıların çalışma prensipleri göz önünde 

bulundurulduğunda 15-20 litre arası su kaybı yaşanmaktadır. Tasarlanan sistemle su 

armatüründe bir termometre olacak ve bu ısıölçer boru ağzında akmaya hazır haldeki 

suyun sıcaklığını devamlı ölçecektir. İstenen su sıcaklığı termometre üzerinden 

belirlenecek ve duş öncesi istenen sıcaklık aralığına gelene kadar boşa akıtılacak olan 

su devirdaim yöntemiyle sisteme kazandırılacaktır. 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. 

yüzyılda dünya nüfusu 19. yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının 

kullanımının altı kat arttığı belirlenmiştir. Ancak bu hızlı tüketim, kaynaklardan 

yararlananlara eşit fırsatlar ve yararlar sağlayacak şekilde sürdürülebilir özelliklere 

sahip değildir. Bunun sonucu olarak tüm dünyada su krizi kaçınılmaz olmuştur [3]. 

Suyun etkili kullanımı için öncelikle suyun tasarrufu gereklidir. Bu süreçte tasarrufun 

kaybın en ciddi olduğu noktada yapılması gerekmektedir. Ağır sanayide kullanılan su 

miktarı her ne kadar fazla olsa da ciddi su kayıpları insanların yaşam alanlarında ve 

birincil tüketim noktaları olan evlerinde yaşanmaktadır. Daha önce su kullanımı ve 

duş alışkanlıkları ile ilgili Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsünde yapılan 

akademik bir çalışmada, 160 personel ve 160 öğrenci olmak üzere toplam 320 kişiye 

uygulanmış olan tüketim alışkanlıkları bilgisi içeren çalışmada şu bulgular elde 

edilmiştir: 

Katılımcılara "Günde kaç kez duş alıyorsunuz?" sorusu yöneltilmiş ve ortalama 0.99 

kez duş alındığı saptanmıştır. Bir diğer soru "Haftada kaç kez banyo yapıyorsunuz?" 

olarak yöneltilmiş ve ortalama 2.32 kez banyo yapıldığı saptanmıştır. [4] Veriler göz 

önünde bulundurulduğunda 4 kişilik bir ailenin duş almadan önce suyun ısınmasını 
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beklerken israf ettiği su miktarı yılda  yaklaşık 12  tonu bulmaktadır. Debi regülatörü 

[Görsel 1], tasarruf başlığı [Görsel 2] gibi endüstriyel anlamda üretilen bazı aparatlar 

suyun debisini kontrol ederek duş esnasında tasarruf sağlamaktadır ancak suyun 

ısınma sürecini hızlandıran ya da bu süreçte tasarruf sağlayan bir ürün henüz 

geliştirilememiş, söz konusu israfı önlemek için akıllı duş sistemleri de dahil olmak 

üzere henüz somut bir çözüm getirilememiştir. 

                             
Görsel 1.     Görsel 2. 

Debi Regülatörü    Tasarruf Başlığı 

 

 

3. Çözüm  

Projenin amaçladığı tasarrufu gerçekleştirebilmek için öncelikle banyo bataryasının 

son çıkış musluğunun olduğu bölüme termometre yerleştirilerek su sıcaklığının 

kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır. Bu termometre sayesinde istenen su sıcaklığı 

belirlenebilecek ve yeterli sıcaklığa ulaşmayan suyun devirdaim hattına ulaştırılması 

sağlanacaktır. İstenen su sıcaklığı aralığı termometredeki yazılım üzerinden 

belirlenebilecektir. Örneğin 38-41 santigrat derece aralığı belirlenmiş bir musluk 

bataryasına 37 santigrat derece su geldiğinde musluk suyun boşa akmasının önüne 

geçerek bu suyu devirdaim borusuna ileterek geri gönderecektir. Bu sayede duş 

almadan önce sıcak suyun gelmesi için boşa akıtılan su %100 tasarruf modeliyle tekrar 

evin su hattına dahil edilecektir. Sistemin çalışabilmesi için gerekli ekipmanlar 

aşağıdaki görsellerde belirtilmiştir. 
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Görsel 3.      Görsel 4.  

Banyo Bataryası)    Pil Yuvalı Sıcaklık Ölçer 

 

 

                                
Görsel 5.      Görsel 6. 

Yazılımlı Termometre     Vana Kelebeği 

 

 

                   
 

Görsel 7.      Görsel 8. 

 Su Tesisatı Borusu     Sıcaklık Sensör Modülü 

 

 

4. Yöntem 

Projenin çalışma basamaklarının uygulanabilmesi için öncelikle doğalgaz hattı ve 

kombi sistemi bağlı bir eve döşenmiş tam teşekküllü standart bir su tesisatı olması 

gerekmektedir. Standart şekilde çalışan ısıtıcı(kombi) sıcak suyu banyoya iletme 

görevini yerine getirebilmelidir. Temel düzeyde planlanmış bir su hattının yanında 

görsellerde belirtilen aparatlarla beraber projede anlatılan sistem kurulu olmalıdır. 

 

• Çift su girişli standart bir banyo bataryası,  

• Banyo bataryasına gelen sıcak ve soğuk su borularına ekstra olarak döşenmiş 

olan bir devirdaim borusu(yaklaşık 6-8 mt. uzunluğunda olmalıdır) 
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• Sıcak su borusu ile devirdaim borusu arasında suyu farklı borulara aktarma 

görevi gören bir vana kelebeği 

• Yazılımlı bir termometre 

• Termometreye bağlanmış olan ve vananın hareketini sağlayacak bir sıcaklık 

modülü  

 

Sistemin çalışabilmesi için sonraki adımlar şu şekilde işlemelidir: 

 

• Sıcaklıkölçerden istenen su aralığı belirlenir. 

• Sıcak su musluğu ve soğuk su musluğu açılır. 

• Sıcak suyun borudan banyoya hareket etmesiyle, borudaki soğuk su öncelikle 

banyoya ulaşır. 

• Termometre suyun sıcaklığını algılar ve su sıcaklığı yeterli seviyede olmadığı 

için vana kelebeği açılmaz ve su ek devirdaim borusu üzerinden evin su giriş 

hattına tekrar dahil olur. 

• Bu esnada banyo bataryasından herhangi bir su akışı gerçekleşmez. 

• Boruda ilerleyen sıcak su termometre ölçüm noktasına gelir ve istenen sıcaklık 

değerine ulaşır. 

• Vana kelebeği ters yönde hareket eder ve devirdaim borusunu kapatarak duş 

borusuna sıcak su verir. 

• Belirlenen sıcaklıktaki su duş başlığından akmaya başlar. 
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Resim 1. Tasarruf Musluğu Devirdaim Sistemi 

 

 

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 

Geliştirilen projenin duş tasarruf sistemleri içinde emsallerinden ayrılan yönü 

%100 su tasarrufu sağlamasıdır. Her evde ve özellikle ısıtıcı ve banyo arasındaki 

mesafenin uzak olduğu ve su kaybının fazlasıyla yaşandığı birden fazla katlı daire ve 

bloklarda etkili bir çözüm sunmaktadır. Proje akıllı ev sistemlerine yalnızca 

donanımsal değil, yazılımsal olarak da yenilik getirmekte ve tasarruf amaçlı benzer 

projelerde öncü rol üstlenmektedir. Bireyler tarafından; kişisel su ayak izinin ve su 

kaynakları üzerinde yarattıkları gerçek etkinin farkına varılmalı, aşırı tüketimden 

kaçınılmalı, evsel su kullanımında su tasarrufunun bir alışkanlık haline getirilmesi 

gerekmektedir [5]. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Proje uygulanabilirlik açısından özel kullanıma ait tüm ev, apartman dairesi, müstakil 

ev, suit, odal odası vb. duş alma ihtiyacı duyulan her yerde kullanılabilir. Projenin 

uygulanması noktasında yeni yapılan bir binada sistemin daha doğru kurulabileceğini 

söylemek gerekmektedir. Devirdaim borusu olarak adlandırdığımız bataryaya gelen 

soğuk suyu eve tahliye eden borunun sistemin önemli bir parçası olması nedeniyle 

mutlaka olması gerekmektedir. Bu nedenle sonradan sistem kurulacak olan banyoda 

bu borunun duvarlar içerisinden iç tesisata döşenmesi gerekmektedir.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Ürün Birim fiyat (TL) Adet Toplam fiyat (TL) 

Bataryaya bağlı monitörlü 

termometre 

180 1 180 

Banyo bataryası 1200 1 1200 

AA Kalem Pil 5 4 20 

Sıcaklık sensörü modülü 425 1 425 

 Vana Kelebeği 380 1 380 

Tesisat borusu(10mt) 300 1 300 

Ekstra işçilik vb   1000 

Toplam 3605 TL 

Projenin bir binada kullanılabilmesi için bir maliyet araştırması yapılmış ve gerekli 

toplam yazılım ve donanım ekipmanlarıyla birlikte 2605 TL olarak fiyatlandırılmıştır. 

İçerisine eklenecek işçilik ve montajla birlikte yaklaşık 3605 TL’yi bulmaktadır. Seri 
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üretimle bu maliyet daha da düşürülerek yeni yapılan binalarda daha uygun ve güvenli 

bir sistem kurulabilecektir. 

 
AYLAR 

İşin Tanımı Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz 

Proje ekibinin oluşturulması X X       

Proje konusunun belirlenmesi  X X      

Literatür taraması   X X     

Gerekli malzemelerin belirlenmesi     X X   

Tasarım ve çizimlerin yapılması      X   

Programlama ve çalıştırma      X X  

Rapor yazım süreci     x x x  

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

  Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre 2021 Eylül sonu itibarıyla 

Türkiye'de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı 

dairesi ve konut inşaatları) 40,2 milyona ulaştı [6]. Yalnızca bu bilgiden yola 

çıkarak bu evlerin kombi ve benzeri ısıtıcıyla sıcak su sağlayan konutlarının 

tamamı projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Öte yandan otel vb. tüm 

tesisler de dahil edildiğinde projenin yurt genelinde hemen hemen herkesin 

kullanımına hitap ettiği ve milyonlarca tonluk su tasarrufu sağlayacağı 

söylenebilmektedir. 

 

 

 

9. Riskler 

No Risk Olasılık/ 

Etki M. 

B planı 

 

 

 

1 

Nem nedeniyle dijital 

termometrenin 

anakartında temas ve 

paslanma sorunlarının 

yaşanması 

 

 

 

yüksek 

 

Yüksek izolasyonda malzemeler kullanarak ileri 

teknolojide aparat çalışması 

2 Halihazırda yapılmış 

olan binalarda 

sistemin kurulması 

için tadilat işlemi 

gerekmesi ve ek 

 

 

orta 

Sistem yeni kurulan binalarda hazır modül bir 

şekilde kurulabilir. Eski evler içinse devirdaim 

musluğu yerine su tankı kullanılabilir. 
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masrafa yol açması 

3 Kombiye bağlı arızalarda 

su sıcaklığında 

dalgalanma yaşanması 

 

 

düşük 

Kombi bakımları zamanında yaptırılarak bu 

husustaki arızaların da önüne geçilebilir. 

 

10. Proje Ekibi 

Adı Soyadı  Projedeki 

Görevi 

Okul Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Özkan ARSLAN Danışman Özel Samsun 

Doğa Koleji 

 

Proje ekibinin 

oluşturulması. Proje 

yazımı ve projenin 

geliştirilmesi sürecini 

takip etme, materyal 

temini konusunda 

öğrencilere yardımcı olma 

ve aşamalarla ilgili yol 

gösterme. 

İrem Sultan DEMİR Kaptan 

 

Özel Samsun 

Doğa Koleji 

Takımın yönlendirilmesi, iş 

bölümü ve çalışmaların 

organize edilmesi, literatür 

tarama ve projenin 

yazılması 

Asya İnci KARABULUT 

 

 

Proje 

Araştırmacısı 

Özel Samsun 

Doğa Koleji 

Tasarımların oluşturulması 

sürecinde dijital ve teknik 

çizimlerin yapılması, 

projenin grafik tasarımları 

Dila Elif  ERTEKİN Proje 

Araştırmacısı 

Özel Samsun 

Doğa Koleji 

Probleme yönelik kaynak 

taraması, araştırma, 

programlama ve çalıştırma 

Elvin HANCI Proje 

Araştırmacısı 

Özel Samsun 

Doğa Koleji 

Probleme yönelik kaynak 

taraması, araştırma, 

programlama ve çalıştırma 
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