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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Makroliz, evsel kullanımda suyun duş için uygun sıcaklığa (37-38 ℃) ulaşana kadar geçen 

sürede israf edilen miktarının, sıcaklık takibi yardımıyla izlenip solenoid vana aracılığıyla 

depoya veya duş başlığına yönlendirildiği bir otomasyondur. 

Makroliz Depo, yönlendirilen suyun depolandığı, bünyesinde olası taşmaları engellemek için 

bir adet ultrasonik ses sensörü bulunduran plastik yapıdır. Makroliz, depo ile bağlantısını 

üzerinde gerekli kabloların bulunduğu bir hortum aracılığıyla yapar. Cihazın bünyesindeki 

suya dayanıksız yapıların hepsi plastik gövdenin içinde korunur. 

Nemin oldukça yüksek olduğu banyo ortamında konumlandırılacak olan Makroliz, enerjisini 

bünyesinde barındırdığı hidroelektrik jeneratör sayesinde elde eder. Jeneratörden elde 

edilecek olan enerji, gerekli ısıl testleri geçmiş, neme dayanıklı özel bir kaplamaya sahip 

pilde depolanır. Gövdenin iç yüzeyinde bulunan cam elyaf kaplama Makroliz’i yüksek 

sıcaklıklardan ve nemden korur. 

Makroliz, kullanıcının istemesi durumunda soğuk suya ulaşmasını sağlamak için gövdenin 

üzerinde su geçirmez bir buton ve deponun doluluğu hakkında bilgi veren bir LED barındırır. 

Butona basılması durumunda sistem kullanıcının soğuk suya erişmesine olanak sağlar. LED, 

kullanıcıya deponun dolu olduğu hakkında uyarı verir. Tüm bu uyarıların sağlanabilmesi, 

sensörlerdeki verilerin okunabilmesi ve solenoid vananın açılıp kapanması için mikro 

denetleyici kullanılır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m3 civarındadır. Dünya nüfusunun 

yaklaşık %20'sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun olup, 2,3 

milyar kişi sağlıklı suya hasrettir. Bazı tahminler, 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla 

insanın su kıtlığı ile yüz yüze geleceğini göstermektedir. FAO (Food and Agriculture 

Organization) ya göre, 1995 yılında su kıtlığı ve su stresi yaşayan nüfusun dünya nüfusuna 

oranı sırası ile %29 ve %12 iken, 2025 yılında bu oranlar %34 ve %15 e yükselecektir. Buna 

ek olarak, 2050 yılında su sıkıntısı çeken ülkelerin sayısı 54'e, bu şartlarda yaşamak zorunda 

kalan insanların sayısı 3,76 milyara yükselecektir. Bu durum 2050 de 9,4 milyar olması 

beklenen dünya nüfusunun %40'ının su sıkıntısı çekeceği anlamına gelecektir. [1] İlgili tablo 

EK-1’de gösterilmiştir.  

Dünya verilerine paralel olacak şekilde, Türkiye hakkında yapılan projeksiyonlar da benzer 

bir sonuç öngörmektedir. Ülkemizde mevcut 112 milyar m³ kullanılabilir su kaynağından 

yararlanma oranı yaklaşık %39 olup, bu kaynağın 32 milyar m³’ü (%74) sulamada, 7 milyar 

m³’ü (%15) içme ve kullanmada, 5 milyar m³’ü (%11) sanayide kullanılmaktadır. Ülkemiz, 

2013 yılı itibarıyla kişi başına düşen yaklaşık 1.500 m³ kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı 

bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. 2030 yılında kişi başına 1.100 m³ kullanılabilir su 

miktarıyla Türkiye, su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna gelebilecektir. [2] Ülkemizde kişi 

başına düşen yıllık su tüketiminin giderek azalması da temel sorunlardan biridir. (EK-2) 

Bunun yanı sıra, ülkemizde bulunan yer altı kaynaklarından çekilen su miktarı da giderek 

artmakta ve ülkemizin kaynaklarının birer birer tükenmesine sebep olmaktadır. 

Yıllara göre kaynaklardan çekilen su miktarları EK-3’te gösterilmiştir. 

Türkiye’deki evsel tüketimin dağılımına baktığımızda, en çok tüketimin yapıldığı alanın duş, 

banyo ve lavabo olduğunu görmekteyiz. (EK-4) Bu alanın bu kadar fazla tüketime tekabül 
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etmesi, diğer alanlara kıyasla daha fazla israfa açık bir yapısının olmasıdır. Yaptığım 

ölçümler sonucunda sadece banyo veya duş için suyun ısınmasını (37℃’ye gelmesini) 

beklerken tam 4450 mL su israf edilmekte, giderden aktığı için niteliği daha az olan gri suya 

-evlerde kullanılan şebeke suyunun kimyasallarla kirlenmesiyle oluşan suya- dönüşmektedir. 

Makroliz, yukarıda bahsi geçen tüm sorunları çözmek veya çözümüne katkı sağlamak için 

evsel alanda duş ve banyo sularının soğuk olduğu gerekçesiyle israf edilmesini engellemeyi 

vaat eder.  

Bahsi geçen sorunlar için var olan çözümler genellikle suyun kirlendikten -gri su olduktan- 

sonra arıtılması ile geri kazanımını hedeflemekte, bu süreç gerek maliyeti gerek tesis ihtiyacı 

nedeniyle yeterince uygulanabilir olmamaktadır. Gri suyun geri kazanımı hakkındaki 

projeler hız kazanmakta ver her geçen gün iyileşmektedir ancak bu çözümler sorunun 

sonucuyla ilgilenirken Makroliz sorunun nedeniyle ilgilenir. Makroliz, suyu kirlenmeden 

önce yönlendirerek depoladığından daha az enerji ile su geri kazanılır. 

EK-1      EK-2 

EK-3      EK-4 

3. Çözüm  

Evsel kullanımda banyo veya duş suyunun soğuk olduğu gerekçesiyle harcanmasını 

engellemenin çeşitli yolları vardır. Bunlar arasından en temeli, kombi ve tesisat teknolojisini 

geliştirmektedir. Fakat insanların kombilerini yıllarca değiştirmemesi, tesisatın değişmesi 

için ciddi tadilat gerekmesi ve maliyetli olması bu çözümü efektif kılmamaktadır. Bir diğer 

çözüm elektrikli şofben kullanmaktır. Su, çıkış yapacağı duş başlığına oldukça yakın bir 

noktada ısıtıldığından bu sorun yaşanmamaktadır. Fakat neredeyse her evde doğalgazın 

bulunması ve şofbenin görece eski ve riskli bir teknoloji olması, bu çözümün geçerliliğini 

yok sayar. Çözümlerin bir diğeri, Makroliz’in de yaptığı gibi, soğuk suyun oluşmasını 

engellemektense soğuk suyun israfını engellemektir. İsrafı engellemek için bir depo 

barındıran Makroliz, soğuk suyu depoya yönlendirir. Depoda toplanan su daha sonra 



4 

 

kullanılmak üzere saklanır. Bu sayede hem su soğuk olduğu gerekçesiyle harcanmaz hem de 

daha sonra kullanılmak üzere su biriktirilir. Makroliz, aşağıdaki diyagrama (EK-5) bağlı 

olarak çalışır. 

Makroliz üç parçadan oluşur; gövde, depo ve bağlantı hortumu. 

Armatüre monte edilecek olan Makroliz Gövde, suyun sıcaklığını ölçer. Ölçülen su 37C’den 

(çoğu kurum ve kuruluş tarafından temizlenmek için uygun görülen sıcaklık) sıcaksa duş 

başlığına, soğuksa depoya gönderir. Kullanıcı soğuk suya duş başlığından erişmek istemesi 

durumunda basabileceği bir buton bulunur. Butona basıldığı durumda sistem deaktive olur, 

su doğrudan duş başlığına gönderilir. Makroliz için gerekli olan enerji gövdede üretilir ve 

depolanır. Bunlara ek olarak gövdede depo dolu uyarısında bulunan LED de bulunur. 

Makroliz Depo, kullanıcının isteğine bağlı olarak değişen hacimlere sahip, başlangıç paketi 

için 10L’lik plastik bidondur. Su burada depolanır, taşmaları engellemek için ultrasonik ses 

sensörü barındırır. 

Bağlantı hortumu, Makroliz Gövde ve Makroliz Depo’yu birbirine bağlayarak Makroliz’i 

tamamlar. Üzerinde depodaki sensörü gövdeye bağlayacak kablolar barındırır. 

 
EK-5 

 

4. Yöntem 

Makroliz Gövde, plastik bir dış iskeletten oluşur. İskelette 1 su girişi (yukarıda) 2 su çıkışı 

(aşağıda) bulunur. İskeletin iç yüzeyi ısıl geçirgenliği engellemek ve su geçirmezliği 

sağlamak için cam elyaf kaplıdır. Gövdede enerji sistemi, sıcaklık sensörü, solenoid vana, 

röle, Arduino Nano, buton ve LED bulunur.  

Enerji sistemi 4 parçadan oluşur; hidroelektrik jeneratör, 2 adet regülatör ve pil. 

Hidroelektrik jeneratör, içinden akan suyun çarkı döndürmesi sonucu elektrik üretir. Üretilen 

elektrik, ilk regülatör tarafından regüle edildikten sonra 7.4V’luk pile gönderilir. Pilde 

depolanan enerji, ikiye ayrılır; ikinci regülatör ve röle. İkinci regülatör voltajı 5’e 

indirgeyerek Arduino Nano’ya yönlendirirken röleye giden enerji sinyale bağlı olarak 

solenoid vanaya verilir. Bu sayede Arduino Nano, 6-12V arasındaki gerilimlerde çalışan 

solenoid vanayı kontrol eder. 

Makroliz Depo hortumun bağlanacağı bir noktaya ve içinde, tabana bakacak şekilde 

konumlandırılan ultrasonik mesafe sensörü barındırır. Depoda suyun yüksekliğinin 
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ölçülmesi için ultrasonik sensör kullanılmasının nedeni, ultrasonik sensörün Ardunio 

uyumlu su yükseklik sensörlerinden (şamandıra) ½ oranında daha ucuz olmasıdır. Sensörün 

kabloları, deponun su giriş noktasının yanından çıkar. Kullanıcı, hortumu bağladıktan sonra 

kabloları da bağlamalıdır. Gövdede de aynı durum geçerlidir. İki taraftan da doğru şekilde 

kablolamalar yapıldığında Makroliz; gövdesi, deposu ve onları birleştiren bağlantı 

hortumuyla bir bütün haline gelir. 

Makroliz içinde birden fazla koşul yapısı barındıran bir sistemdir. Bunun sebebiyle “while” 

“if” ve “else” operatörleriyle C++ dilinde yazılmış bir kodu bulunmaktadır. Makroliz’in 3D 

çizimi EK-6’da bulunmaktadır. Devre şeması EK-7’de verilmiştir. 

 
                 EK-6           EK-7 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Evsel alanda suyun tasarrufu gün geçtikçe önemli hale gelen ve giderek daha fazla yatırım 

alan bir sektör olmakla beraber şimdiye kadar ticari ürüne dönüştürebilirmiş projeler 

incelendiğinde giderden kanalizasyon sistemine karışacak olan gri suyun yönlendirilerek 

sifona doldurulması ve yeniden kullanılması sıkça kullanılmış bir yöntemdir. Makroliz, 

rakiplerine kıyasla gri suyu yeniden kullanmaz, suyun gri suya dönüşmesini engeller. Ticari 

ürünler arasında eşi olmayan Makroliz’in de kullandığı “vana ile suyu yönlendirme” sistemi 

ABD’de “GreenSmart” firması tarafından ticarileştirilmiştir. “GreenSmart Greywater 

Diverter Valve for Residential Greywater Systems” ürünü duş kabini veya küvetin giderine 

bağlanarak suyun kullanıcının isteğine bağlı olarak kanalizasyona veya depoya 

yönlendirildiği bir üründür. Ancak GreenSmart’ın bu ürünü birçok eksiğe sahiptir. 

Enerjisini harici bir kaynaktan sağlayan ürün tasarruf amaçlı tasarlanmasına rağmen 

yenilenebilir enerji kullanmamakta, bir çelişki oluşturmaktadır. Bahsi geçen ürün, gidere 

bağlanacağından ötürü çoğu kullanıcı için pratik değilken, tadilat olmaksızın bağlanılamaz. 

Bahsi geçen ürüne kıyasla Makroliz, enerjisini jeneratöründen sağlamakta ve herhangi bir 

tadilat olmaksızın sadece bir vida döndürme hareketiyle monte edilebilmektedir. Ayrıca 

bahsi geçen ürün kullanıcıdan emir gelmediği sürece herhangi bir eylem gerçekleştirmezken 

Makroliz suyun sıcaklığına bağlı olarak yönlendirmeyi otomatik yapar. Bu sayede daha 

pratik bir ürün olmayı başarır. Tüm bunların yanında Makroliz’i satın alan müşteri depoya 

da sahip olurken aynı durum GreenSmart’ın ürünü için geçerli değildir.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Makroliz ve Makroliz Depo, bir an önce üretilmesi ve yaygınlaşabilmesi, bu sayede 

Türkiye’de 2030 yılında olması beklenen su fakirliğinin geciktirilmesi ve engellenebilmesi 
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için olabildiğince kullanıcı dostu ve düşük maliyetli tasarlanmıştır. Herhangi bir uzmanlık 

gerektiren montajının olmaması, tüm montajların basit bir vida sıkma işlemiyle yapılması, 

ürünün tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Makroliz’i 

kullanmak için tesisatta herhangi bir değişiklik yapılmasının gerekmemesi de Makroliz’i 

kullanıcı dostu yapmaktadır. Çeşitli armatürler için farklı bağlantı noktaları ve farklı banyo 

boyutları için çeşitli depo boyutlarının bulunması Makroliz ve Makroliz Depo’nun kullanıcı 

odaklı olduğunun göstergesidir. 

Ürünün üretilmesi ülkemizdeki çeşitli sanayiler tarafından sağlanabilecektir. Plastikten 

oluşmuş dış iskelet ülkemizin petrokimya sanayilerinde üretilebilmektedir. İlerleyen 

aşamalarda gövdenin plastikten daha kolay çözünen ve doğa dostu bir materyalle 

değiştirilmesi planlanmaktadır. Ancak Makroliz’in çoğu kullanıcı tarafından kolayca 

ulaşılabilecek bir fiyatta kalabilmesi için ilk etapta plastik gövde tercih edilecek, ilerleyen 

aşamalar için ArGe çalışmaları devam edecektir. 

Makroliz’in en önemli parçası olan solenoid vana ülkemizdeki birkaç kuruluş tarafından 

üretilmekte olup dışa bağımlı değildir. Sensörler genellikle Çin menşeili olmakla beraber, 

Türkiye’de üretim yapan firmalar da bulunmaktadır. Ürünün yerlilik oranının arttırılması 

için bu firmalarla anlaşmalar yapılabilir. Sensör verilerinin anlamlandırılması için gerekli 

olan mikro denetleyici ilerleyen sürümlerde Deneyap Kart olarak güncellenip yerlilik oranı 

arttırılabilir. 

Ürünün uygulanmasında oluşabilecek sorunlar genellikle enerji sistemi kaynaklıdır. 

Bataryanın imalatı ve taşınması kuvvetli ve iyi planlanmış bir tedarik ağı gerektirmekte olup 

bu alanda görece dışa bağımlıdır. Fabrikada batarya montajının düzgün yapılması, ürünün 

fabrikadan mağazaya kadar dikkatli bir şekilde taşınmasını gerektirmektedir.  

Makroliz Depo’nun farklı boyutlarının olması lojistik için problem oluşturabilecektir. 

10L’den 50L’ye kadar olan depolar tırlarda veya uçaklarda geniş hacimler kaplayacaktır. Bu 

sorun, kullanıcılarının çoğunun bulunacağı metropollere yakın fabrikalarda üretim yapılması 

ve taşınma ücretinin azaltılması ile tolere edilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Makroliz, halk tarafından erişilebilir olması için uygun fiyatlı olarak tasarlanmış, ürün 

seçimleri fiyat unsuruna dikkat edilerek yapılmıştır. Makroliz, döviz kuruna bağlı olmakla 

beraber, 301,43 TL’ye üretilmektedir. Ekonomik dalgalanmalardan Makroliz’in 

etkilenmemesi için maliyetin yüzde 10’u kadar güvenlik payı eklendiğinde fiyat 331,573 

TL’ye çıkmaktadır. Maliyetin yüzde 5’i kadar kar miktarı da eklendiğinde Makroliz (depo 

ve bağlantı hortumuyla birlikte) 346,6445 TL’ye satışa uygun hale gelmektedir. Tüm bu 

hesaplamalar sonucunda Makroliz’in planlanan net satış fiyatı 10L depo ve 1 metre bağlantı 

hortumu ile 350TL’dir. Mali tablolar TABLO-1 ve TABLO-2’de verilmiştir. Ürünlerin alım 

ve uygulama takvimi TABLO-3’de bulunmaktadır. 

Döviz kurunun gidişatına bağlı olarak güvenlik payı düşürülüp dönemlik indirimler 

yapılması ve daha çok kullanıcıya erişmek temel hedeftir. Kampanyalar ve indirimlerle 

sayesinde satış miktarı artırılıp yaygınlık sağlanacak, bu sayede Türkiye bir tasarruf 

seferberliğine girecektir. 

Su tasarrufu alanında çok sayıda ticari ürün bulunmaktadır. Makroliz’in de içinde bulunduğu 

kategori olan armatür aparatları arasında Makroliz ile benzerlik taşıyan, üretilmiş ve satışta 

olan ürün yoktur. GreenSmart’ın ürettiği ve Madde 5’te bahsi geçen ürünün fiyat bilgisi 

internette yoktur. Ancak fiyat skalasını anlamak için elektrikli armatür aparatlarına 

baktığımızda, Xiaomi tarafından üretilen, “Xiaomi Xiaoda Otomatik Sensörlü Su Tasarruf 
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Musluk Başlığı” ve “Xiaomi Youpin Diiib Musluk Akıllı Sensör Otomatik Indüksiyon” 

ürünleri, armatür aparatı olup su tasarrufu sağlamak için birer mesafe sensörü 

kullanmaktadır. Suyu kullanıcı elini uzattıysa açan, yakında cisim yoksa kapatan bu aparatlar 

sırasıyla 180 ve 325 Türk Lirasına satılmaktadır. Bahsi geçen bu ürünlerin Makroliz’den çok 

daha az özelliğe sahip olmasına rağmen Makroliz’e yakın fiyatlarda satılması Makroliz’in 

emsallerine göre daha gelişmiş ve yeteneklerine göre daha ucuz olduğunu göstermektedir. 

 (TABLO-2) 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                       (TABLO-1) 

                                                      (TABLO-3) 

 

 

 

Ürün Fiyat (KDV 

dahil) 
Solenoid Vana ½ İnç 42,51 Türk Lirası 

5V Regülatör 3.88 Türk Lirası 

12V Regülatör 4.32 Türk Lirası 

7.4 V 4400 mAh pil [(3.7V 2200 

mAh) x 2] 

40,54 Türk Lirası 

Diyot x 2 0,18 Türk Lirası 

12V 10W Jeneratör 76,23 Türk Lirası 

Su Geçirmez Dijital Isı Sensörü 12,28 Türk Lirası 

Röle 6,73 Türk Lirası 

Ultrasonik Mesafe Sensörü 7,87 Türk Lirası 

Buton 0,92 Türk Lirası 

LED  0,35 Türk Lirası 

Plastik Bidon (10L) 50,00 Türk Lirası 

Hortum ½ İnç (1 Metre) 5,00 Türk Lirası 

Cam Elyaf 600 gr/ 50 cm² 14,00 Türk Lirası 

Plastik Baskı Gövde ve bağlantı 

noktaları 

~15,00 Türk Lirası 

Arduino Nano (Klon) 21,62 Türk Lirası 

Toplam Maliyet 301,43 Türk 

Lirası 

Maliyet 301,43 Türk Lirası 

%10 

Güvenlik 

Payı 

(Maliyet 

Üzerinden) 

30,143 Türk Lirası 

%5 Kar 

(Maliyet 

Üzerinden) 

15,0715 Türk Lirası 

Satış 

Fiyatı 

346,6445 Türk 

Lirası 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Makroliz, banyo/duş suyunun ısınmasını kombi sayesinde sağlayan evlerde yaşayan, 15-64 

yaş aralığındaki çalışan nüfus için üretilmiştir. EPDK raporuna göre Türkiye’de 16.012.650 

adet doğalgaz abonesi var olduğu [3] ve TÜİK verilerine göre 2019 yılı için bir ailenin 

ortalama 3,35 kişi olduğu [4] göz önüne alınacak olursa, Makroliz toplam 53.642.377,5 Türk 

vatandaşına hitap ediyor. Eğer hedeflenen kitlenin sadece yüzde 1’i Makroliz’i kullanacak 

olursa, kombi modeli ve tesisata bağlı olarak değişebilecek olup, her bir kullanımda 4450 

mL tasarruftan bir haftada* yaklaşık 2.387.085.798,75 mL su tasarruf edilecektir.  Bu 

kullanıcılar Makroliz’i kullanmaya devam ederse, yaklaşık 254 haftada (yaklaşık 5 yıl) bir 

Van Gölü kadar (607 km³) su tasarruf edilecek, Türkiye 2030 yılında su kıtlığı yaşayan bir 

ülke olmayacaktır. Üstelik bu süreç içerisinde kullanıcı sayısının artacağı göz önünde 

bulundurulacak olursa, bu süre giderek kısalacaktır. Tüm bunlar Makroliz’in yaygınlığına 

bağlıdır. [*Her bir kişinin haftada bir kez banyo yapacağı kabul edilince] 

9. Riskler 

 Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar şunlardır; tedarik ağında kopukluk, üretilen 

ürünlerin depolanması, ürünlerin lojistiği. 

 Makroliz’i oluşturan parçaların bir kısmının yerli, bir kısmının yabancı olması Makroliz’in 

birden çok etmenden etkileneceğinin göstergesidir. Olası kopuklukları engellemek için 

toplu alım yapılarak tedarik zincirindeki aksamalar engellenebilir. Bunun yanında, EK-6’da 

da göründüğü üzere, maliyetin yüzde 10’u kadar eklenen güvenlik payı, tedarik, üretim, 

lojistik ve satış departmanlarından herhangi birinde oluşacak sorunu maddi yönden tolere 

edebilecektir. Bunlara ek olarak güvenlik payı, jeneratör gibi görece dışa bağımlı ürünlerde 

döviz dalgalanmaları sonucu oluşabilecek fiyat artışını da kullanıcıya aktarmayacak, daha 

stabil bir mali tablo oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

Üretilen ürünlerin depolanması iki sorunu beraberinde getirir; depoların hacmi ve 

gövdedeki piller. Depoların kullanıcının isteğine göre değişebilen hacmi, lojistik sırasında 

olacağı gibi, depolamada da sorun oluşturacaktır. Bu sorun, Madde 6’da da bahsedildiği 

gibi depoların üretiminin metropollere yakın yapılmasıyla sönümlenebilir. Piller, lojistik 

sırasında sert darbe almamalı, güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Bu sorunun çözümü için 

ülkemizce bilinen deneyimli lojistik firmalarıyla anlaşmalar yapılabilir. 

 

10. Kaynakça ve Rapor Düzeni  

[1] https://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/icerikler/su-20180222083149.pdf  [2] 

https://www.ankara.bel.tr/files/7414/3695/0096/1-cevrebilgisi-16_SAYFA.pdf  [3] 

https://www.enerjiekonomisi.com/turkiye-de-kac-elektrik-ve-dogal-gaz-abonesi-

var/12487/ [4] https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyede-hanehalkinin-yuzde-65i-

cekirdek-aile/1473095 

https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/turkiyesuzenginibirulkem

i/ , https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754 , https://www.hepsiburada.com/xiaomi-xiaoda-

otomatik-sensorlu-su-tasarruf-musluk-basligi-p-hbv00000ru2qt , 

https://www.hepsiburada.com/xiaomi-youpin-diiib-musluk-akilli-sensor-otomatik-

induksiyon-p-hbv0000199684 , https://www.youtube.com/watch?v=0Ha3jWALGME 

(EK-1) https://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/icerikler/su-20180222083149.pdf 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/icerikler/su-20180222083149.pdf
https://www.ankara.bel.tr/files/7414/3695/0096/1-cevrebilgisi-16_SAYFA.pdf
https://www.enerjiekonomisi.com/turkiye-de-kac-elektrik-ve-dogal-gaz-abonesi-var/12487/
https://www.enerjiekonomisi.com/turkiye-de-kac-elektrik-ve-dogal-gaz-abonesi-var/12487/
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/turkiyesuzenginibirulkemi/
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/turkiyesuzenginibirulkemi/
https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754
https://www.hepsiburada.com/xiaomi-xiaoda-otomatik-sensorlu-su-tasarruf-musluk-basligi-p-hbv00000ru2qt
https://www.hepsiburada.com/xiaomi-xiaoda-otomatik-sensorlu-su-tasarruf-musluk-basligi-p-hbv00000ru2qt
https://www.hepsiburada.com/xiaomi-youpin-diiib-musluk-akilli-sensor-otomatik-induksiyon-p-hbv0000199684
https://www.hepsiburada.com/xiaomi-youpin-diiib-musluk-akilli-sensor-otomatik-induksiyon-p-hbv0000199684
https://www.youtube.com/watch?v=0Ha3jWALGME
https://webdosya.csb.gov.tr/db/bolu/icerikler/su-20180222083149.pdf
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