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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

       Dünyamızın geleceği için doğal kaynakları  bilinçli ve temkinli kullanmak 

zorundayız. Doğa bize çeşitli şekillerde tepki vererek bunu anlatıyor. Son zamanlarda 

yaşadığımız bir çok çevre sorunu bunun bir göstergesi ( havaların dengesizliği, eriyen 

buzullar, deniz salyası..vb), doğa bizim gibi konuşamıyor ama imdat çığlıklarını artık 

her yerde görebiliriz. Sorun bu kadar büyük iken bizim de duyarsız kalmamız 

kaçınılmaz oldu. 

 

Bizim bu projeyi hayata geçirmek isteme nedenimiz en büyük doğal 

kaynaklarımızdan olan suyun önemine dikkat çekmek. Gelecek nesillerin susuzluk gibi 

çok büyük bir sorunla karşılaşmasının önüne geçmek, insanlara iyilik yapmak. Çünkü 

dünyayı iyilik kurtaracak. 

 

       Herhangi bir berber ya da kuaför salonuna gidince saç kesimi, fön vs. işlemlerinden 

önce veya sonra mutlaka saç yıkanır . Bu işlem genellikle elektrikli ısıtıcıdan gelen su 

ile yapılır ve sıcak su gelinceye kadar temiz su boşa akıtılır. Fikri Bilim takımı olarak 

bizim amacımız bu inanılmaz temiz su israfının önüne geçmektir. Biliyoruz ki dünyanın 

birçok ülkesinde insanlar temiz suya ulaşamıyorlar. Bu nedenle takım olarak amacımız 

insanoğlunun yaşamı için en önemli kaynak olan temiz su kaynaklarının korunması ve 

temiz suyun israfı konusunda farkındalık yaratmaktır. Doğa biz olmasak da varlığını 

korur ama doğa olmazsa biz olamayız. Bu gerçeği tüm insanların anlaması için acilen 

harekete geçip bir şeyler yapma gereği hissettik. Gittiğimiz kuaför ve berber 

salonlarından gözlem yoluyla bu projeyi geliştirdik.  

 

Kuracağımız  sistem ile sıcak su akması istenen sıcaklık ayarlanacaktır. Vana 

açıldığı zaman su ısıtması aktif olup su istenilen sıcaklığa geldiği zaman suyun akması 

sağlanacaktır. Bu sayede iş yerlerinde hem sıcak su gelene kadar gereksiz su kaybını 

önleyip  su tasarrufu sağlanacak; hem de suyu sürekli ısıtmak zorunda kalmayıp elektrik 

tasarrufu sağlanacaktır.  

 

Projemizde mekaniksel olarak bir su deposu ve bir musluk sistemi 

kullanılacaktır. Su deposu içerisinde bulunan  sıcaklık sensörü ile su sıcaklığı ölçülecek; 

istenilen sıcaklık manuel olarak ayarlanabilecektir. Su istenilen sıcaklığı ulaşınca röle 

tetiklenerek dalgıç pompa çalıştırılarak su akışı sağlanacaktır. 

 

Ön tasarım raporumuzda video kısa, görsel poster şema üzerinden anlatılmasına 

ilişkin bir öneriniz olmuştu. Bunu da dikkate alarak proje metnimize birçok şema ve 

görsel ekleyerek daha anlaşılır hale getirmeye çalıştık. İlginiz için teşekkürler. 

 

2. Problem/Sorun:  

 

Yeryüzünün %70’si sudan oluşuyor ancak bu suyun %2,5’u tatlı su, iklim 

değişikliği, endüstrileşme ve nüfus artışı tatlı su kaynaklarının etkin kullanımının 
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önemini artırmaktadır. [1]. Proje fikrimizi temiz su kaynaklarının korunması ve israfın 

önlenmesini amaçlıyor. Çünkü dünyada 2.1 milyar insan temiz su kaynaklarından 

yoksundur.[1] Türkiye’de 90 bine yakın berber, kuaför ve güzellik salonu bulunuyor.[2] 

Bu salonların hepsinde saçlar mutlaka yıkanıyor ve saç yıkamadan önce sıcak su 

gelinceye kadar temiz ve kullanılabilir, içilebilir su boşa lavaboya akıtılıp, israf ediliyor. 

Kuaför ve güzellik salonlarında su ısıtma amaçlı kullanılan cihazlar, su istenilen 

sıcaklığa gelinceye kadar sistemdeki suyu akıtmaya devam etmektedir. Suyun ısınması 

için geçen sürede temiz ve kullanılabilir su boşa akmaktadır. Nüfusu hızla artan 

dünyamızda boşa akan her su damlası kaynak israfıdır. Boşa akıttığımız her su 

damlasında temiz suya ulaşamayan milyarlarca insanı düşünmemiz gerekir. Hal 

böyleyken ve su bu kadar değerliyken proje fikrinin doğması kaçınılmaz oldu. 

 

3. Çözüm :   

 

Projemizin temel hedefi su tasarrufudur. Çünkü temiz ve kullanılabilir su 

kaynaklarının korunması Fikr-i Bilim ekibi olarak bizim en önem verdiğimiz çevre 

sorunlarından biridir. Çünkü temiz içme suyunuz, kullanılabilir tarımsal amaçlı suyunuz 

yoksa dünyada yaşam bitme noktasına gelebilir. Son 20 yılda kişi başına düşen su 

miktarı, 4.000 m3’ten 1.519 m3’e düştü. 2030 yılına kadar nüfusumuzun 100 milyona 

çıkacağı ve kişi başına düşen suyun 1.100 m3’e düşeceği öngörülüyor.[3] Bu 

nedenle tasarruf edebildiğimiz her alanda suyun kullanımından tasarruf etmek 

günümüzde gittikçe önem kazanmaktadır.  

 

Projemizde, kuracağımız sistem ile suyun akması istenen sıcaklık ayarlandıktan 

sonra, vana açıldığı zaman su ısıtma sistemi aktif olacaktır. Su istenilen sıcaklığa geldiği 

zaman ısınan suyun akması sağlanacaktır. Detaylarını aşağıdaki bölümlerde 

açıkladığımız basit ve kullanılabilir sistemimiz sayesinde,  90 bin salonda [2] ciddi bir 

su tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. 

 

Fikr-i Bilim ekibi olarak bizim projemizde, mekaniksel olarak bir su deposu ve 

bir musluk sistemi kullanılacaktır. Yapacağımız prototip sistem 12V DC adaptör ile 

çalışacaktır suyun sıcaklığını ölçmek için pt100 sıcaklık ölçme sensörü ve suyu ısıtmak 

için 6V su ısıtıcı rezistans kullanılacaktır. Sistemi tetiklemek için 5V röle ve suyun akışı 

için de 6V dalgıç pompa kullanılacaktır. Tüm bu sistemin çalışması için röle çıkışlı 

dijital termostat XY-T01 sıcaklık kontrol devresi kullanılacaktır. Kart üzerindeki lcd 

ekran ve butonlarla manuel olarak kolay ve rahat bir şekilde ayarlama yapılabilecektir. 
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PROJEDE KULLANACAĞIMIZ MALZEMLER 

 
 

 

 

4. Yöntem: 

 

MALZEME ADI GÖRSEL AÇIKLAMA

Sıcaklık Kontrol Devresi (Röle Çıkışlı Dijital 

Termostat XY-T01) 

Sıcaklık Kontrol Devresi - Röle Çıkışlı Dijital Termostat XY-T01 

Üzerindeki ntc sayesinde ortamdaki sıcaklık değerini ölçen ve elde 

ettiği sıcaklık verileri ile röleyi açan yada kapatan bir modüldür. 

Sıcaklık kontrollü işlemlerde kullanabilir.

PT100 sıcaklık sensörü PT100 bir Termodirenç sıcaklık sensörüdür. Termodirençler için 

RTD (Rezistans Termo Direnç) kısaltması kullanılır. PT100 Sıcaklık 

Sensörü aslında bir direnç olup sıcaklık değerine göre öz direnci - 

ohm değerleri değişen bir tür dirençtir. Genel olarak düşük sıcaklık 

değerleri için kullanılır ve en çok endüstride tercih edilir.

Dalgıç pompa 
Mini dalgıç su pompası 3V ile 6VDC gerilim arasında çalışmaktadır. 

Prototip amaçlı geliştirilen projelerde rahatlıkla kullanılabilir. mini ev 

otomasyonu projelerde kullanıma uygundur. Saatte yaklaşık olarak 

80-120 litre su aktarımı yapmaktadır. Bu değer yükseklik ve 

mesafe gibi parametrelere bağlı olarak değişiklik gösterir.

 Adaptör (12 volt) Adaptör, dalgalı akımı küçük değerde doğru akıma çeviren elektronik 

araçlar olarak geçmektedir. Bilinen şekli ile adaptörler şehir elektriğini 

cihazın çalışması için gerekli olan voltaja düşüren aparatlardır.

Su ısıtıcı rezistans (12 volt) Rezistans, elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren direnç tellerine 

verilen genel isimdir. Rezistans oldukça yüksek ısılara karşı direnç 

gösteren bir üründür.
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Projemizde, yukarıda proje şemasında gösterildiği üzere,  mekaniksel olarak bir 

su deposu ve bir musluk sistemi kullanılacaktır. Sistem (projemizin prototipi ) 12V DC 

adaptör ile çalışacaktır suyun sıcaklığını ölçmek için pt100 sıcaklık ölçme sensörü ve 

suyu ısıtmak için 6V su ısıtıcı rezistans kullanılacaktır. Sistemi tetiklemek için 5V röle 

ve suyun akışı için de 6V dalgıç pompa kullanılacaktır. Tüm bu sistemin çalışması için 

röle çıkışlı dijital termostat XY-T01 sıcaklık kontrol devresi kullanılacaktır. Kart 

üzerindeki lcd ekran ve butonlarla manuel olarak kolay ve rahat bir şekilde ayarlama 

yapılabilecektir. Bu sayede su istediğimiz sıcaklığa getirilecektir. Böylece kuaför ve 

güzellik salonlarında saç yıkamada suyun ısınmasını beklerken boşa akan sudan ciddi 

anlamda tasarruf edilecektir.  

 

Araştırma ve geliştirme yöntemi kullanarak hazırlanan projemizde mühendislik, 

tasarım, robotik ve kodlama uygulamaları ile çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Bu 

yöntemler yardımıyla bileşenler bir araya getirilerek; bir yazılım geliştirilmiştir. Temel 

bileşenlerin kolay programlanabilmesi, uygun fiyatta piyasada bulunabilmesi, birbirleri 

ile uyumlu şekilde çalışabilmesi ürünü kullanışlı hale getirmektedir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü: 

Piyasada , gerek evlerde gerekse kuaför ve güzellik salonlarında su ısıtmak için 

kullanılan ani su ısıtıcıları, şofbenler ve termosifonlar kullanılmaktadır. Kullanılan 

bütün bu ısıtıcılarda su sistemin içinden geçerek ısınmakta, ısınırken de ciddi miktara 

su kaybı olmaktadır. Projemiz hızla azalan temiz su kaynaklarının korunmasında ve 

daha verimli kullanılmasında farkındalık yaratacaktır. Yapılan bir araştırmada, 

Türkiye’de 10 kişiden 8’i saç kestirmek için berber ya da kuaföre gittiği tespit edilmiş 

ayrıca kadınların ise %38’nin haftada en az bir defa kuaföre gittiği tespit edilmiştir.[2] 

Ülkemizdeki kadın nüfusu 41 milyon 698 bin kişidir. Sadece kadınları düşünürsek 12 

milyon 509 bin kadın haftada bir kez kuaföre gidiyor. Fazladan her 1(bir) litre su 

kullanılması halinde haftalık israf edilen su miktarı 12milyon 509 bin litre olacaktır. Bu 

suyun tasarruf edilmesi bizim projedeki temel hedefimizdir. Çünkü dünyayı iyilik 

kurtaracak. Doğaya acilen iyilik yapmak zorundayız, dolayısıyla tüm insanlara… 

Projemizde, yukarıda raporumuzun  çözüm ve yöntem kısmında açıkladığımız 

şekilde yeni bir sistem kuruyoruz. Prototip çalışmalarımızı tamamladık,geliştirmeye 

devam ediyoruz.Prototipimiz için 5 ml’lik fotobloklar ve şeffaf asetat yardımıyla 

kuaförümüzün dış cephesi oluşturulmuştur. Bu malzemeyi kullanma sebebimiz 

dayanıklı, hafif ve kolay şekilleniyor olmasıdır. Ayrıca asetat yardımıyla suya dayanıklı 

olması da işimizi oldukça kolaylaştırıp; daha kullanışlı bir sistem olmasını sağlamıştır.    
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    (Prototip  görsel 1) 

(Prototip  görsel 2)                                                

                                                   

 

Yaptığımız yazılım ve kullandığımız malzemeler  ile  suyun istediğimiz 

sıcaklıkta saç yıkama ünitesinde akması sağlanacak ve bu sayede ciddi bir su tasarrufu 

olacaktır. Yapacağımız yazılım ve kuracağımız sistem bizim projemizin yenilikçi 

yönüdür. Daha önce hiçbir salonda böyle bir uygulama veya sistem görmedik. Her 

seferinde boşa akan su damlalarını engelleyerek; doğaya iyilik yapmak  bizim en 

yenilikçi tarafımız olacak. Pandemi nedeniyle denizaltında bile gördüğümüz maskeler 

artık doğa için bir şeyler yapmak gerektiğini bize haykırdı. 

 

 

6. Uygulanabilirlik: 

  Projemizin günlük hayatta uygulanabilirliği oldukça kolay ve basittir. 

Binaların(kuaför ve güzellik salonlarının) uygun yerlerine/ölü alanlarına konacak olan 

su depoları içerisinde, sistemimiz çalışacak; hem  su tasarrufu, hem de suyu ısıtmak için 

sistem devamlı çalışmayacağı için elektrik tasarrufu sağlayacak; bu sayede elektrik ve 
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su faturaları da azalacaktır. Kullanım ve kurulum kolaylığı sayesinde projemiz ticari bir  

ürüne dönüşümü de  kolay olacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması: 

         Projemizin prototipi sorusuz olarak çalışmaktadır.Proje takvimimizde belirttiğimiz gibi 

ağustos 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 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 

Tahmini maliyet cetveli (prototip için) : 

 

Proje takvimi : 

 

MALZEME ADI ADET
FİYATI  

(TL)

MALİYET 

(TL)

Röle Çıkışlı Dijital Termostat XY-T01 

Sıcaklık Kontrol Devresi 1 100 100

PT100 sıcaklık sensörü 1 30 30

Dalgıç pompa 1 25 25

 Adaptör (12 volt) 2 25 50

Su ısıtıcı rezistans (12 volt) 1 15 15

Mekaniksel sarf malzemeler 1 100 100

320TOPLAM MALİYET (PROTOTİP İÇİN)

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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Projemizin maket için gerekli olan bütçe kısmı harcanmış olup; temmuz ayında yazılım 

ve donanım için gerekli malzemeler temin edilecektir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Türkiye’de 90 bin kuaför ve berber salonu var [1] ve nüfusumuzun tamamına 

yakını (10’da 8‘i) bu salonları kullanıyor. Bu da 66 milyon 891 bin kişi yapıyor. 

Ülkemizde, her kişiden en az 1(bir) lt su tasarrufu yaparsak 66 milyon 891 bin litre 

tasarruf etmiş oluruz bu nedenle berber ve kuaför esnafları projemizin hedef kitlesidir. 

Aslında uzaktan bakıldığında sadece esnafları ilgilendiren bir proje gibi görünse de tüm 

insanlığı ilgilendiren geniş kapsamlı bir sistem olarak hayata geçirilecektir. 

 

9. Riskler 

İnsanlarda, özellikle hedef kitlemiz olan berber, kuaför ve güzellik salonları 

çalışanlarında ve iş yeri sahiplerinde temiz su kaynaklarının korunması açısından 

farkındalığının oluşmaması projemiz için bir risk oluşturmaktadır. Bu farkındalık  

yoksa, hiçbir esnaf suyunu ısıtmak ve kullanmak için yeni bir su ısıtma sistemi 

arayışına gitmeyecek hatta bu yeni ısıtma sistemlerinin kendisi için ekstra bir maliyet 

oluşturabileceğini düşünecektir. Ama bizi sevindiren ve projemize umutla 

bağlanmamızı sağlayan en önemli konu; gerek görsel, gerek yazılı , gerekse sosyal 

medyada iletişimin çok hızlı ilerlemesi, özellikle genç nesilde (yani bizlerde) gerçek  

anlamda doğayı, çevreyi koruma bilincinin gelişmiş olmasıdır. Biz Fikr-i Bilim ekibi 

olarak şuna inanıyoruz: doğayı karşımıza alarak, onunla mücadele ederek ya da onu 

yenmeye çalışarak mutlu olmayı başaramayız. Bu nedenle doğa için hepimizin bir 

şeyler yapması gerektiğine inanıyor ve ekip olarak bu doğrultuda projeler üretiyoruz 

(Diğer projelerimiz de doğal kaynakları koruma üzerine). 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek en önemli risk ürünü kullanacak olan 

kişilerin tadilat nedeniyle bu işten uzak durması ve kar zarar dengesini kuramıyor 

olmasıdır.(Pandemi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayan esnaflar konuya uzak 

durabilirler.) 

Bu tür projeler hayata geçirilirken; eş zamanlı olarak okullarda, haber 

kanallarında, sosyal medyada…vs doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımı 

konusunda yaygınlaştırma çalışmaları yapılırsa daha etkili sonuçlar alınabilir. 

Özellikle okul öncesi dönemden başlayarak suyun değeri öğrencilere kavratılıp 

öğretilirse zaten projemizin gerekliliği ve değeri daha kolay anlaşılacak; toplum buna 

hazır olduğu için yaygınlaşma daha hızlı olacaktır.(Örneğin okulumuzda doğal 

kaynaklar konulu geçen yıl yapılan etwinning projesi[4] öğrenciler açısından büyük 

bir farkındalık yaratmıştır. Bu tür projelere katılan öğrenci ve öğretmenlerin gittikleri 

kuaförde suyun akışına duyarsız kalmayacağını ümit ediyoruz). Dolayısıyla tüm bu 

konulardan uzak bir iş yeri sahibinin ya da müşterinin proje konusu ürüne(çevreci 

kuaför projesine) duyarsız kalması aslında bir risk olarak görülebilir. 
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    ‘ Gelecekte ne olacağınız , bugün ne yaptığınıza bağlıdır’   

Fikr-i Bilim 
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