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1.Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Su, insan hayatının devamı için “olmazsa olmaz” derecede kıymetli bir kaynaktır. Yaşamsal 

işlevlerin gerçekleşmesinde en çok gereksinim duyulan doğal bir kaynak olup, yeryüzündeki canlılar 

için vazgeçilmez bir unsurdur. Dünyanın 3/4'ü sularla kaplı olmasına karşın, tatlı su miktarı 

%0,74'tür. Tatlı su; nüfusun artması ile birlikte talebin artması, su kaynaklarının kirletilmesi ve kötü 

yönetilmesinden dolayı daha da kıt bir kaynak haline gelmektedir. Ayrıca bu olumsuzluklara suyun 

küremizde eşit dağılmaması da eklenince, su yönetimi, çağımızın en önemli sorunlarından biri 

olarak görülmektedir. Su, sonsuz bir kaynak olmayıp, kirlenmeye müsait, kullanılabilir özelliklerini 

çabuk kaybeden doğal bir kaynaktır [1].  

Su kıt bir kaynak olduğu için her geçen gün daha da kıymetlenmektedir. Kıt kaynakların 

idareli kullanılması esastır. Bu noktada aşırı talebi kısmak için fiyat mekanizmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Zira uluslararası otoritelerin son otuz-kırk yılda, suyun tasnifinde değişen görüşleri 

bunun göstergesidir. Değişen dünyada, suyun ekonomik bir mal gibi görülmeye başlanmasındaki 

temel sebeplerden birisi; Dublin deklarasyonunda, suyun bazı özelliklerinin belirtilmemesidir. 

Deklarasyonun, hakkaniyet ve bölgesel gelir dağılımı gibi suyla ilgili temel kavramları dikkate 

almaması, ekonomik bakış açısını güçlendirmiştir. Diğer bir sebep de, kıt bir kaynak olan suyun 

israfını önlemektir. Tatlı su kaynaklarının israf edilmesi, gelecek nesiller açısından hiç de istenilen 

bir durum değildir. Bu gibi sebepler, suya ekonomik bir mal hüviyetini kazandırmaktadır [1]. 

İçme suyu hizmeti, temin, taşıma ve dağıtım gibi alt yapı hizmeti kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu hizmetin etkin yürütülebilmesi için, anlamlı bir bakım onarım yatırımına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yatırım olmaz ise, suyun hijyenik sunulması tehlikeye girecek, içme 

suyunun kalitesi düşecektir. Kalitesi düşen suya hane halklarının talebi azalacak ve tüketici içme 

suyunu daha pahalı bir şekilde piyasadan temin edecektir [2]. Bu nedenle suya belirlenen bedel 

suyun kendisi için değil, onu bir yerden başka bir yere taşıma amacıyla ortaya konan emeğin ve 

yapılan harcamaların karşılığıdır. 

İçme suları sarfiyat yerlerine içme suyu şebekesi ile dağıtılır. İçme suyu şebekesi her binada 

yeteri kadar basınçlı suyu bulunduracak şekilde planlanır. Şebeke boruları devamlı su ile dolu ve 

basınç altında bulunmalıdır. Aksi takdirde kirlenme ihtimali artar. Şebeke boruları ev ihtiyaçları ile 

birlikte sanayi, yangın, bahçe sulaması ve diğer genel ihtiyaçları da temin edecek kapasitede 

olmaktadır [2].  

Sarfiyat yerlerine dağıtılan içme sularının kullanım miktarlarına bağlı olarak 

fiyatlandırılması yapılmaktadır. Kullanım miktarının belirlenmesinde su sayaçlarından faydalanılır. 

Su sayaçları çalışma şekillerine göre mekanik ve elektromekanik olmak üzere iki çeşittir. 

Mekanik su sayaçları genellikle faturalı su dağıtım sistemlerinde kullanılır. Tüketicilerin 

kullandıkları su miktarına bağlı olarak mekanik sayaç üzerindeki kadranlarda sayısal değerler oluşur 

ve bu değerler görevli personeller tarafından düzenli periyotlarda okunarak su tüketiminin 

ücretlendirilmesi sağlanır.  

Elektromekanik su sayaçları genellikle ön ödemeli su dağıtım sistemlerinde kullanılır. 

Tüketicilerin kullandıkları su miktarına bağlı olarak elde edilen tüketim bilgisi elektromekanik sayaç 

üzerinde bulunan bir mikro denetleyici tarafından takip edilir. Elektromekanik sayacın mikro 

denetleyicisi tüketicinin satın aldığı tüketim miktarı ile ölçtüğü değeri karşılaştırır ve değerlerin 

eşitlenmesi durumunda su akışını durdurur. 
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Ön ödemeli su dağıtım sisteminde su akışının birden durdurulması tüketicinin beklenmedik 

zamanlarda kesintilerle karşılaşmasına ve mağduriyetlere sebep olabilmektedir. Ön ödemeli su 

dağıtım sistemlerinde tüketicinin karşılaşabileceği olumsuzlukları azaltmak için elektromekanik su 

sayacına bir GSM iletişim sistemi eklenmesi ve sayaç ile tüketicinin haberleşebilmesi sağlanmıştır. 

1.1 Tasarım 

Proje kapsamında tasarlanacak olan su sayacının amacı sistemin işleyişini göstermek olduğu 

için detaylı bir tasarım yapılmayacaktır. Projede su akışının miktarını belirlemek için bir adet YF-S 

201 akış sensörü kullanılacaktır. Akış sensörünün standart tesisat elemanları ile bağlanabilmesi için 

esnek plastik tesisat borusu ve bağlantı manşonları kullanılacaktır. Boru bağlantıları tamamlandıktan 

sonra akış sensöründen alınan verilerin değerlendirilmesi için arduino bağlantısı sağlanacaktır. 

Arduinoya akış sensörü, 16 x 2 lcd ekran, potansiyometre (ekran konsantrast ayarını yapmak için) 

ve GSM modülü bağlantıları yapılacaktır.  

1.2 Yazılım 

Sistemin çalışması için gerekli arduino kodları aşağıda gösterilmiştir. 
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1.3 Montaj 

YF-S 201 akış sensörünün içerisinde manyetik bir pervane bulunur ve bu pervanenin 

hareketlerini tespit eden bir Hall Effect sensör bulunur. Su akışı olduğunda pervane dönerek 

manyetik sensörün tetiklenmesini sağlar. Pervanenin her bir tam turu yaklaşık 2,25 mililitre sıvı 

akışını göstermektedir. YF-S 201 sıvı akış sensörünün iç yapısı şekil 1’de, sensörün önden görünüşü 

ise şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1 YF-S201 akış sensörü iç yapısı               Şekil 2 YF-S201 akış sensörü ön görünüş 

 

Akış sensörüne önden bakıldığında sıvı sağ taraftaki borudan girip sol taraftaki borudan çıkış 

yapacak şekilde bağlanmalıdır. Boruların ve bağlantı noktalarının standart tesisat elemanları ile 

bağlanabilmesi için esnek plastik tesisat borusu ve bağlantı manşonları kullanılmalıdır. Akış 

sensörünün boru bağlantısı şekil 3’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 3 Boru bağlantısı 

 

Boru bağlantıları tamamlandıktan sonra akış sensöründen alınan verilerin değerlendirilmesi 

için elektronik devre tasarımına başlanabilir. Akış sensöründen alınan verilerin arduino 

mikrodenetleyici kartında değerlendirilebilmesi için gereken devre şeması şekil 4’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 4 Akış sensörü bağlantı şeması 

 

 

Su deposu 

Akış sensörü 

Bağlantı 

manşonları 
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Akış sensörünün kırmızı renkli kablosu arduino üzerindeki 5 volt çıkışına bağlanmalıdır. 

Siyah renkli kablo arduino üzerindeki GND çıkışına bağlanmalıdır. Sarı veya yeşil renkli kablo 

arduino’nun 10 numaralı dijital pinine bağlanmalıdır.  

Sayaç tarafından ölçülen değeri gözlemleyebilmek için bir adet 16 x 2 LCD ekran 

kullanılacaktır. LCD ekranın bağlantı şeması şekil 5’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 5 LCD ekran bağlantı şeması 

 

Bağlantı şemasında birbiri üzerinden geçen farklı renkteki kablolar bağımsızdır ve 

birbirlerine temas etmemektedir. Devredeki potansiyometre (ayarlı direnç) ekranın konsantrast 

ayarını yapmak için kullanılmıştır. Devre tamamlandıktan sonra ekran ışığı yandığı halde ekranda 

herhangi bir yazı görünmez ise konsantrast ayarı değiştirilerek yazıların belirginliği ayarlanabilir. 

Devre şemasındaki 470 Ω direnç, ekran aydınlatmasını sağlayan lambayı kontrol etmektedir. Bu 

direncin değerini değiştirerek ekran parlaklığı değiştirilebilir. 

Ekran devresi kurulduktan sonra sayaç tarafından ölçülen değerler ekran üzerinden takip 

edilebilir ve kullanıcıya bildirilecek olan değerler ile ilgili işlemler yapılabilir. Okunan değerlerin 

kullanıcıya gönderilebilmesi için sisteme bir adet GSM modülü eklenmelidir. Kullanılacak olan 

GSM modül şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 6 SIM 800L modül 

 

GSM modülünün veri pinleri arduino üzerindeki 9 ve 8 numaralı pinlere bağlanmalıdır. GSM 

modülü baz istasyon ile bağlantı kurarken yüksek akım çekmesi nedeniyle harici bir güç kaynağı 

(AMS 1117) tarafından desteklenmelidir. GSM modülü bağlantı şeması şekil 7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 7 GSM modül bağlantısı 

 

Montajı tamamlanan su sayacının çalıştırılması için standart bir şarj cihazı kullanılabilir. 

Arduino üzerine yüklenecek olan program kodunda bir limit değer belirlenmiştir. Sayacın ölçtüğü 

değer kullanım sınırına yaklaşınca bir SMS mesajı tüketiciyi bilgilendirmek için GSM modülü 

tarafından gönderilecektir. Sayacın ekranında okunan değeri sıfırlamak ve sunumu tekrarlamak için 

sistemin gücü kesilip yeniden bağlanabilir veya arduino üzerindeki reset butonuna basılabilir. 

 

 

 

2.Problem Durumunun Tanımlanması 

Ön ödemeli su sayaçlarında mevcut kredi bittiği zaman sayaç tarafından su aniden 

kesilmektedir. Bu durum o anda suyu kullanan veya suya ihtiyacı olan bireyler için çeşitli 

olumsuzluklara yol açmaktadır. Bu husus projemizin çözüm ürettiği ana sorun / ihtiyaç alanını 

oluşturmaktadır. Her ne kadar kredi bittiği anda sayaç başına giderek tekrar su yükleme imkânı veya 

borç su alma imkânı olsa da bireyler su sayacının yanına gidebilecek durumda olmayabilirler. 

Örneğin tek başına yaşayan biri, duş alırken kredisi biterse su sayacının yanına gitmesi oldukça zor 

olacaktır.  

 

3.Çözüm  

Suyun aniden kesilmesini ve bu ani kesintiden dolayı oluşacak olumsuzlukları engellemek için 

abonelere suyunun azaldığı bilgisini verilmelidir.  Akış sensöründen gelen veriler ile abonenin kalan 

suyu takip edilecektir. Geliştirdiğimiz çözüm yöntemi olan Akıllı Sayaç ile mevcut su kredisi 1000 

metreküpün altına düştüğünde aboneye sms ile bilgi verilecek ve aboneye mağdur olmaması için 

gerekli zaman sağlanmış olacaktır. 

 

4.Yöntem 

Projede su akışının miktarını belirlemek için bir adet YF-S 201 akış sensörü kullanılacaktır. 

Bu sensörün içerisinde manyetik bir pervane bulunur ve bu pervanenin hareketlerini tespit eden bir 

Hall Effect sensör bulunur. Su akışı olduğunda pervane dönerek manyetik sensörün tetiklenmesini 

sağlar. Pervanenin her bir tam turu yaklaşık 2,25 mililitre sıvı akışını göstermektedir. Su sayacının 

çalıştırılması için standart bir şarj cihazı kullanılabilir. Arduino üzerine yüklenecek olan program 
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kodunda bir limit değer belirlenmiştir. Sayacın ölçtüğü değer kullanım sınırına yaklaşınca bir SMS 

mesajı tüketiciyi bilgilendirmek için GSM modülü tarafından gönderilecektir. Sayacın ekranında 

okunan değeri sıfırlamak ve sunumu tekrarlamak için arduino üzerindeki reset butonuna basılabilir. 

Ön ödemeli su sayacının tüketime bağlı olarak elde ettiği verileri kullanıcıya iletebilmesi için GSM 

modülü kullanılacaktır. Sayaç tarafından üretilen kullanım bilgisini elde etmek için elektromekanik 

bir sayaç modeli yapılacaktır. Sayacın ölçtüğü tüketim değeri sayaç üzerine yerleştirilecek olan LCD 

ekranda gösterilecektir. Model sayacın tasarımını ve üretimini kolaylaştırmak için temassız kart ve 

benzeri karmaşık veri giriş yöntemleri kullanılmayacaktır. Ön ödeme bilgisi sayaç üzerindeki bir 

buton vasıtasıyla temsili olarak girilecektir. Sayacın ölçüm değeri temsili ön ödeme değerine eşit 

olduğunda kullanıcıya SMS olarak bir uyarı mesajı gönderilmesi sağlanacaktır. 

  

5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Mevcut sayaç çeşitlerine ek olarak geliştirdiğimiz akıllı sayaç, abone ile iletişime 

geçebilmektedir. Taranan literatürde ve belediyelerin ilgili birimleriyle yapılan görüşmelerde bu 

özellikte bir sayaca rastlanılmamış olması projemizin özgünlük tarafını ve inovatif yönünü 

oluşturmaktadır. Mekanik aksamda kullanılan ürünler yerli ve milli firmalardan tercih edilmiştir. 

 

6.Uygulanabilirlik  

Proje fikrimiz ön prototip aşamasındadır. Uygulanabilirliği teknik olarak almış olduğumuz 

akademik danışmanlık ile mümkün görülmüş ve prototipleme aşamasına geçilmiştir. Projemiz 

ilerleyen aşamalarda ticari bir ürüne dönüşmeyi hedeflemektedir. İmkân verilmesi dâhilinde 

projemizi ve sistemimizi ticari bir ürüne dönüştürme bilgi birikimine sahibiz. 

 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemizin tahmini maliyet raporu aşağıdaki gibidir. 

  

 

AKILLI SAYAÇ MALZEME TABLOSU 

Malzeme Adet Fiyat 

Arduino Uno veya Leonardo 1 250TL 

YF-S 201 Akış sensörü 1 100TL 

Esnek su borusu (inşaat malzemesi satan yerlerde) 1 50TL 

Kaplin manşon (dişi) 4 40TL 

Kaplin manşon (çift taraflı) 1 15TL 

Musluk 1 25TL 

Su deposu (Herhangi bir şişe kullanılabilir) 1 5TL 

16x2 LCD Ekran 1 50TL 

10 KΩ Potansiyometre 1 5TL 

470 Ω Direnç 1 2TL 

SIM 800L GSM modülü 1 200TL 

AMS 1117 Voltaj regülatörü 1 6 TL 

USB soketli kablo 1 20TL 

TOPLAM  768TL 
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Projemizin iş zaman çizelgesi aşağıdaki gibidir. 

 

 
 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Ülkemizde su abonelik işleri belediyeler tarafından yapılmakta olduğu için tam olarak ne kadar 

su abonesi olduğuna dair kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır fakat Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

(EPDK), Elektrik ve Doğal Gaz Piyasası Şubat 2021 Sektör Raporlarına [3]  göre ülkemizde toplam 

41.157.428 elektrik abonesi bulunmaktadır. Tüm elektrik abonelerinin su abonesi de olduğunu 

varsayarsak ve rapor yayınlandıktan sonra aradan geçen 1 yılı da hesaba katarsak yaklaşık 42 milyon 

su abonesini hedef kitlemiz olarak görebiliriz. 

 

9.Riskler 

9.1 Olasılık ve Etki Matrisi 

 

İşin Tanımı

O
ca

k
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ub
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M
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M
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ıs

H
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ir
an

T
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m
uz

A
ğu

st
os

E
yl

ül

Proje Ana Probleminin Belirlenmesi X X

Literatür Taraması X X X X X X X X

Çözüm Geliştirilmesi X X X

En Optimize Çözümün Belirlenmesi ve 

Uygulama Süreçlerinin Aşamalandırılması
X X

Düzeneğin tasarlanması ve malzemelerin tedariği X X X

Prototipin Hazırlanması ve Test Edilerek Geliştirilmesi X X X

Proje Ön Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasını 

heyecanla bekleme süreci
X

Proje Detay Raporu Değerlendirme sonuçlarının 

açıklanmasını heyecanla bekleme süreci
X

Final yarışmasına davet edilecek projelerin açıklanmasını 

heyecanla bekleme süreci
X X

Final yarışmasına davet alınması durumunda yapılacak 

sunum için provalar 
X

Teknofest 2022 Karadeniz Finali X

5N1K Takımı Akıllı SayaçProjesi 

PROJE TAKVİMİ / İŞ ZAMAN ÇİZELGESİ

YÜKSEK

RİSK

• Su sayacının bulunduğu yerde gsm modülü operatöre ulaşamadığı 
için sms gönderemeyebilir.

ORTA 

RİSK

• Tekrar su yüklemesi yapıldığında akıllı sayacın resetlenmesi 
unutulabilir.

DÜŞÜK 

RİSK

• Sms kullanıcıya ulaşmayabilir.

ORTA  

OLASILIK 

DÜŞÜK 

OLASILIK 

ORTA  

OLASILIK 
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9.2 Olası Risklerin Çözümeleri ( B Planı )  

Projemizde ki en büyük risk gsm modülünün operatör ile bağlantı kuramamasıdır. Bu riski 

ortadan kaldırmak için montaj aşamasında su sayacının yanında operatörlere ulaşılıp ulaşılamadığı 

kontrol edilmelidir. Eğer operatörlere ulaşılamıyorsa devreye bir anten bağlanarak çekim gücü 

yükseltilip bağlantı sağlanmalıdır. Gsm modölü çalışmadan sistem aktif hale getirilmemelidir. 

Sayacın resetlenmesinin unutulmaması için, kullanıcıya gönderilen uyarı sms’ine resetleme 

işlemini gerçekleştirmesini hatırlatan bir not yazılabilir.  

Sms’in kullanıcıya ulaşmaması düşük bir ihtimal olsa da kullanıcılardan sms gönderilecek 

2. bir telefon numarası istenilerek sisteme girilebilir. Böylece birden fazla kişinin bilgilendirilmesi 

sağlanmış olur. 
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