
1 
 

 
 
 

 

TEKNOFEST 
 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 
 
 

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİYARIŞMASI 
PROJE DETAY RAPORU 

 
 
 
 
 
 
 

 

PROJE ADI: %33 
 
TAKIM ADI: SU MUHAFIZLARI 
 
KATEGORİ: Sosyal İnavasyon 
 
BAŞVURU ID: #422758 
 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul 
 
DANIŞMAN ADI: EMRE YÜZGEÇ 
  



2 
 

İçindekiler 
1. Proje Özeti (Proje Tanımı) ...................................................................................................... 3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: ...................................................................................... 5 

3. Çözüm ..................................................................................................................................... 6 

4. Yöntem .................................................................................................................................... 9 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü ....................................................................................................... 10 

6. Uygulanabilirlik..................................................................................................................... 11 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ....................................................................... 11 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): .......................................................................... 12 

9. Riskler ................................................................................................................................... 13 

10. Kaynaklar .......................................................................................................................... 14 

 
  



3 
 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Su kaynaklarının yetersiz kalması ve kuraklık tüm dünyayı etkileyen bir sorundur. Bu 
sebeple suyun doğru kullanılması gerekliliği ve su tasarrufunun önemli olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Su tasarrufunun sağlanabileceği alanlardan biri de sıcak sudan 
yararlanmak istediğimiz yerlerdir (Koçer ve Yazıcı, 2020). Özellikle kış aylarında 
evlerde sıcak su kullanılmasını gerektiren duş alma, bulaşık yıkama, el/yüz yıkama 
gibi eylemlerde istenilen sıcaklıkta su elde edilene kadar geçen sürede bir miktar 
suyun boşa akması tespit edilen bir sorundur (Kırtorün ve Karaer, 2018). Çalışmadaki 
amacımız, bu suyu bir yerde depolayıp tekrar kullanmaktır. 

Bu amaçla bir musluk aparatı geliştirilmiştir. Musluk aparatı sıcak su hattının 
üzerine bağlanacaktır. Aparat üzerinde step motor ile kontrol edilecek bir otonom 
vana, suyun sıcaklığını ölçmek için su geçirmez bir sıcaklık sensörü, tüm sistemi 
kontrol etmek için Arduino Uno ve bu sistemi suyun akış ıile şarj olarak besleyebilen 
bir güç kaynağı bulunacaktır.  

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “sağlıklı bir insanın normal vücut sıcaklığı 
36,5-37 derece” olduğunu belirlenmiştir. Kullanılacak olan sıcak suyun derecesi 
kişiden kişiye değişse bile en ideali vücut sıcaklığının birkaç derece üstü olması 
olacaktır. Kullanıcı sıcak su talebinde bulunduğunda sıcaklık sensörü suyun sıcaklığını 
ölçecek suyun sıcaklığı 37 dereceye ulaşana kadar vanamız suyu bir depoya 
yönlendirecek ve kullanıcıya ulaşmasını engelleyecektir. Su ısınıp 37 dereceye 
ulaştığında vana depoya su gidişini kesecek yıkanılabilir sıcak suyu kullanıcıya 
ulaştıracaktır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görsel-1 
 

Birbirinden farklı 5 evde 5 farklı kombi markası ile banyolarda su kaybı 
ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde banyonun kombiye olan uzaklığı hesaba 
katılmamıştır. Detaylar aşağıdaki Tablo-1 de paylaşılmıştır. 
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Kombi Markası 
Su Sıcaklığı 37 °C ye Gelene 
Kaybedilen Su Miktarı 

Vaillant EcoTEC 15 Lt 
Eca Proteus Premix 17 Lt 
Buderus Logamax Plus 14 Lt 
Viessman Vitodens 15 Lt 
Beko Smart Logic 24 19 Lt 

Ortalama 16 Lt 
Tablo-1: Kombi marka ve su israfı ölçümleri 

 
Ölçümlerde sıcak su talebi başına ortalama16 litre su kaybı olduğu 

görülmüştür. Genel olarak insanlar köpüklenirken musluğu kapatırlar ve geçen süre 
sonunda kombinin su ısıtma süreci tekrar başlar. Bu şekilde 3 kez suyu açıp kapatan 
bir kullanıcı ortalama 48 litre su kaybına sebep olur. 48 litrelik kayıp sadece 1 kişinin 
tek bir duş kullanımı içindir. TUİK 2021 verilerine göre Türkiye’de ortalama hane 
halkı büyüklüğü 3.30 kişidir (TUİK, 2021). 
 

Zaman 
Ortalama 
Hane 
Halkı 

Ortalama 
Bir 
Duştaki 
Su Kaybı 

Duş 
Kullanımı 
(Kişi 
Başı) 

Ortalama 
Hane 
Halkı x 
Duş 
Kullanımı 

Ortalama Hane Halkı 
x Duş Kullanımı x 
Ortalama Bir Duştaki 
Su Kaybı 

Hafta 3.30 48 Lt 3 Kez 9,90 475 Lt 
Ay 3.30 48 Lt 12 Kez 39,6 1.901 Lt 
Yıl 3.30 48 Lt 144 Kez 475,2 22.810 Lt 

Tablo-2: Ortalama bir hanenin yıllık sıcak su ile duş almalarının yarattığı kayıp 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi sadece ortama bir hanede yılda sadece duşta 
kaybedilen su miktarı 22.810 litredir. Bu çok büyük bir sayıdır. Kaybedilen bu su, 
aparat sayesinde artık depolanacak ve tekrar kullanılacaktır.Ayrıca depolanan su gri su 
da değildir. Temiz, şehir şebekesi suyudur. İstenilen her yerde kullanılabilir.  

Duş kullanımı sadece örnek amaçlıdır geliştirilen aparat sıcak su hattı bulunan 
tüm musluklarda kullanılabilir. Tüm sıcak su hattı bulunan musluklara bu aparat 
takılırsa su tasarruf miktarının artacağı öngörülmektedir.  

Aparatın depoya gönderdiği sular evin başka bir yerinde sifon suyu, musluk 
suyu veya taret musluğu suyu olarak kullanılabilir. Bir yandan duş aldıkça dolan depo; 
tuvalet kullanımı el yıkama gibi eylemler sırasında da boşalacaktır. Böylece denge 
sağlanmış olacaktır. 

Alışveriş sitelerinde bulunan tuvalet rezervuarlarına(sifon) bakıldığında genel 
olarak 6 litre su kapasiteleri olduğu görülmektedir (DeOreo v.d., 2001). Sağlıklı bir 
insanın günde ortalama 8 kez tuvalet kullandığı yapılan araştırmalarda görülmüştür 
(Erol, 2010).Tuvalette sifon kullanımı sebebiyle harcanan su aşağıdaki Tablo-3’te 
verilmiştir. 
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Zaman 
Ortalama 
Hane 
Halkı 

Ortalama 
Bir 
Rezervuarın 
Su 
Kapasitesi 

Tuvalet 
Kullanımı 
(Kişi 
Başı) 

Ortalama 
Hane 
Halkı x 
Tuvalet 
Kullanımı 

Ortalama Hane 
Halkı x Tuvalet 
Kullanımı x 
Ortalama Bir 
Rezervuarın 
Kapasitesi 

Hafta 3.30 6 Lt 56 Kez 184,8 1.108 Lt 
Ay 3.30 6 Lt 224 Kez 805,2 4.831 Lt 
Yıl 3.30 6 Lt 2688 Kez 8.870,4 53.222 Lt 
Tablo-3: Ortalama bir hanede tuvalette sifon kullanımı sonucu tükettiği su miktarı 

 
Yapılan hesaplamalar sonucunda sadece duştan elde edilen geri kazanım ile 

rezervuar(sifon) suyunun neredeyse yarısını karşılanabildiği görülmüştür. Aparatın 
kullanıldığı musluk sayısı arttıkça depolanan miktarda artacaktır. Ortalama hane halkı 
3,30 olduğuna göre hepsi arka arkaya banyoyu kullandıkları düşünülürse 3,30 Kişi x 
48 Litre = 158 litrelik depolama hacmine ihtiyaç vardır. Deponun dengesini 
koruyabilmek için piyasada rahatlıkla bulunabilen 200 litrelik bir depo yeterli olacağı 
düşünülmektedir. 

Depo evin içerisinde ve kullanım yerinden yüksek bir yerde 
konumlandırılacaktır. Yüksek bir yerde konumlandırılmasının nedeni ise su basmak 
için bir motor kullanılması gerekliliğini ortadan kaldırmaktır.  

Geliştirilen aparatın en önemli kısmı suyu istenilen hedefe yönlendirmeye 
yarayan vana sistemidir. Vana sistemi Tinkercad aracıyla 3 boyutlu olarak çizilmiştir. 
Sonrasında ilçemizdeki meslek lisesinde bulunan 3 boyutlu yazıcı ile yazdırılmıştır. 
Ayrıca Arduino Uno kartını ve step motoru gizleyecek ayrıca projenin bir bütün 
halinde gözükmesini sağlayacak parçalar da aynı yol ile çizilerek yazdırılmıştır.  

Projede geliştirilen aparatı yöneten Arduino Uno karttır. Bu proje için gerekli 
kodlar Arduino IDE yazılımı kullanılarak yazılmıştır. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
 Dünya nüfusu sürekli artarken su kaynakları ise hızlı bir şekilde azalmaktadır. 
Şahin (2016) araştırmasında, Türkiye’nin su konusunda sıkıntı yaşayan ülkelerden biri 
olduğundan ve bu sıkıntıdan etkilenen kişi sayısının 2050 yılında yaklaşık 90 milyon 
olacağının tahmin edildiğinden bahsetmiştir. Bir süredir yaşanan ve yaşanmaya devam 
eden iklim değişikliği sorunu ve sonucu olan kuraklık ayrıca nüfusun hızla artışı ve 
sonucu olarak ortaya çıkan su kaynaklarının azalması bu projenin çıkış noktasıdır. Bu 
sebeple su kaynaklarının akıllıca kullanılması büyük önem arz etmektedir. Bir ev için 
günlük su tüketim verilerine bakıldığında musluk kullanım ve duş kullanım oranının 
%33 olduğunu görmekteyiz. Mayer, DeOreo vd., (1999) çalışmalarında bahsettikleri 
evsel su kullanım oranlarına göre, musluk (%16) ve duş (%17)  olmak üzere musluk 
ve duştan toplamda %33 oranında su kullanımı gerçekleşmekte olduğu belirlenmiştir. 
Proje ile geliştirilen aparat sayesinde %33 lük kullanımın yarısına yakınını bir depoda 
toplayarak tekrar kullanmak hedeflenmiştir. 
 



 

Su tasarrufu ile ilgili çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

 Sensörlü musluklar kullanmak

 Tuvaletlerimizde bulunan bir lavabonun sifonunu rezarvuara bağlanması 

 Bulaşık ve çamaşır makinesi kullanmak 

 Yağmur sularının depola

 Gri suların bahçe sulamasında kullanılması

 Diş fırçalarken suyun

 Sifonların içine bir cisim yerleştirilerek daha az su ile dolmasını sağlamak
 

Daha önceden düşünülmüş m
aşikârdır. Ancak projemizin ana hedefi
engellemektir. Bu aşama
yöntem geliştirilmediği sonucuna yapılan araştırmalar sonucunda rastlanmamıştır. Bu 
yüzden bu tür büyük su israflarını önlemek için bir yöntem geliştirilmesi gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. 

 
3. Çözüm  

 Problemin çözümü için musluk ile sıcak su çıkışı arasına konulmak üzere 
otonom çalışan bir aparat geliştirilmiştir.
düğmesi bulunmaktadır.
talebinde bulunursa sıcak su hattından gelen suyun sıcaklığı ölçülmeye başlanır. 
Sensörden gelen sıcaklık bilgisi
karşılaştırılır. Eşik değer olarak 
sıcaklığına(36,5 °C) yakın ve biraz üzerinde bir değer olmasıdır. 37 °C nin altında bir 
sıcaklık değeri bilgisi geliyorsa aparat üzerinde bulunan ve bir step motor ile kontrol 
edilen vana konumunu değiştirir ve suyun kul
sağlar. Su ısınmaya devam eder ve bir süre sonra 37°C ye ulaşır. Bu durumda sıcaklık 
sensörü bilgiyi Arduino kartımıza iletir, A
motora konumunu değiştirmesi bilgisini iletir. S
sıcak su arasındaki engel kalkar depoya su gidişi engellenir, kullanıcı direkt o

 
Görsel-2 

Su tasarrufu ile ilgili çeşitli yöntemler bulunmaktadır.(Ceylan, 2010)

Sensörlü musluklar kullanmak 

Tuvaletlerimizde bulunan bir lavabonun sifonunu rezarvuara bağlanması 

Bulaşık ve çamaşır makinesi kullanmak  

Yağmur sularının depolanarak kullanılması  

Gri suların bahçe sulamasında kullanılması 

Diş fırçalarken suyun kapatılması 

Sifonların içine bir cisim yerleştirilerek daha az su ile dolmasını sağlamak

Daha önceden düşünülmüş mevcut çözümlerin hepsinin su tasarrufu sağladığ
aşikârdır. Ancak projemizin ana hedefi suyun ısınma süresi boyunca boşa a
engellemektir. Bu aşamada yaşanan su israfı çok büyüktür. Bu israfı engelleyecek 
yöntem geliştirilmediği sonucuna yapılan araştırmalar sonucunda rastlanmamıştır. Bu 
yüzden bu tür büyük su israflarını önlemek için bir yöntem geliştirilmesi gerekliliği 

Problemin çözümü için musluk ile sıcak su çıkışı arasına konulmak üzere 
otonom çalışan bir aparat geliştirilmiştir. Bu aparatın üzerinde su tasarruf modu 
düğmesi bulunmaktadır. Kullanıcı su tasarruf modunu aktif hale getirir ve

bulunursa sıcak su hattından gelen suyun sıcaklığı ölçülmeye başlanır. 
Sensörden gelen sıcaklık bilgisi Arduino tarafından eşik değeri olan 
karşılaştırılır. Eşik değer olarak 37 °C belirlenmesinin sebebi normal vücut 
sıcaklığına(36,5 °C) yakın ve biraz üzerinde bir değer olmasıdır. 37 °C nin altında bir 
sıcaklık değeri bilgisi geliyorsa aparat üzerinde bulunan ve bir step motor ile kontrol 

konumunu değiştirir ve suyun kullanıcıya değil depoya yönlendirilmesini 
sağlar. Su ısınmaya devam eder ve bir süre sonra 37°C ye ulaşır. Bu durumda sıcaklık 

giyi Arduino kartımıza iletir, Arduino kart yüklü kodlar sayesinde step 
motora konumunu değiştirmesi bilgisini iletir. Step motor hareket eder ve kullanıcı ile 
sıcak su arasındaki engel kalkar depoya su gidişi engellenir, kullanıcı direkt o
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(Ceylan, 2010) Örneğin; 

Tuvaletlerimizde bulunan bir lavabonun sifonunu rezarvuara bağlanması  

Sifonların içine bir cisim yerleştirilerek daha az su ile dolmasını sağlamak 

evcut çözümlerin hepsinin su tasarrufu sağladığı 
suyun ısınma süresi boyunca boşa akmasını 

tür. Bu israfı engelleyecek bir 
yöntem geliştirilmediği sonucuna yapılan araştırmalar sonucunda rastlanmamıştır. Bu 
yüzden bu tür büyük su israflarını önlemek için bir yöntem geliştirilmesi gerekliliği 

Problemin çözümü için musluk ile sıcak su çıkışı arasına konulmak üzere 
Bu aparatın üzerinde su tasarruf modu 

su tasarruf modunu aktif hale getirir ve sıcak su 
bulunursa sıcak su hattından gelen suyun sıcaklığı ölçülmeye başlanır. 

eşik değeri olan 37 °C ile 
belirlenmesinin sebebi normal vücut 

sıcaklığına(36,5 °C) yakın ve biraz üzerinde bir değer olmasıdır. 37 °C nin altında bir 
sıcaklık değeri bilgisi geliyorsa aparat üzerinde bulunan ve bir step motor ile kontrol 

lanıcıya değil depoya yönlendirilmesini 
sağlar. Su ısınmaya devam eder ve bir süre sonra 37°C ye ulaşır. Bu durumda sıcaklık 

rduino kart yüklü kodlar sayesinde step 
tep motor hareket eder ve kullanıcı ile 

sıcak su arasındaki engel kalkar depoya su gidişi engellenir, kullanıcı direkt olarak 
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sıcak suya erişim sağlar. Böylece bir damla su israfı dahi yaşanmayacağı 
düşünülmektedir. Su tasarruf modu kapalıysa musluk normal bir musluk gibi hareket 
eder. Herhangi bir sıcaklık ölçümü yapılmaz, vana depoya giden suyolunu kapatır. 

  
 Görsel-3 

   

  
  
  

 

Görsel-4 Görsel-5 

Görsel-6 
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Prototipler 

  
Görsel-7 Görsel-8 

  
Görsel-9 Görsel-10 

 
Yazılım Akış Şeması 

 
Görsel-11 
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Artan dünya nüfusu, yaşanan küresel iklim değişikleri ve insanların bilinçsizce 
su kaynaklarını kullanmaları veya kirletmeleri sebebiyle artık sadece Afrika’da değil 
diğer ülkelerde de su kaynağı sıkıntıları görülmeye başlamıştır. Ülkemizde de nüfus ve 
kuraklık sürekli artmakta su kaynakları ise azalmaktadır (Türkeş, 2012). Ulusal medya 
da sürekli barajların doluluk oranları ile ilgili üzücü haberler yer almaktadır 
(Barajların Doluluğu, 2022). Bu sebeple zaten azalma eğiliminde olan suyumuzu daha 
akıllıca kullanmamız şarttır. Takım olarak ülkemiz su kaynaklarının israf edildiği bir 
nokta tespit edilip, bunun önüne geçmek için proje fikri geliştirilmiştir. Proje 
yaygınlaştığı takdirde ülkemiz su kaynaklarının daha akıllıca kullanımı konusunda bir 
adım atılmış olacak ve tonlarlarca temiz su tasarrufu sağlanacaktır. Aynı zamanda 
kurulacak sistemin su faturalarına da olumlu bir yansıması olacaktır. Tablo-2 baz 
alındığında ortalama bir hanede 1901 litre su tasarrufu sağlanır. Bulunduğumuz 
ilçede(Çaycuma) suyun 1000 litresi 5 TL den halka satılmaktadır (Su Tarife, 2022). 
Bu da faturada 9,5 TL’lik bir düşüşe sebep olmaktadır. 
 

4. Yöntem 
      Projede suyun sıcaklığına göre suyu farklı hedeflere yönlendirebilecek bir aparat 
geliştirilmiştir. (Bkz: Görsel-3) Muslukların sıcak su çıkışına takılan aparat T şeklinde 
bir yapıya sahiptir. Bu yapının gövdesi ve yönlendirme vanası 3 boyutlu olarak 
çizildikten sonra 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. Vananın üzerine otonom 
dönebilmesini sağlayacak step motor konumlandırılmıştır. Vana, suyu kullanıcıya mı 
yoksa depoya mı göndereceğine sıcak su hattının içine yerleştirilecek olan sıcaklık 
ölçen sensörün sağladığı değere ve su tasarruf modunun durumuna bakarak karar verir.  

 
Görsel-12 
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Suyun sıcaklığı 37 °C veya üzerinde 
Su tasarruf modu kapalı 

Suyun sıcaklığı 37 °C altında ise 

Görsel-13 Görsel-14 

 
 
Sıcak su hattından gelen suyun sıcaklığı 37 °C nin altındaysa suyu evin içine 

daha önceden konumlandıracağımız depoya ulaştıracaktır. Suyun sıcaklığı 37 °C ye 
ulaştığında ise sıcak su kullanıcıya ulaşacaktır. Ayrıca aparatın sıcak su bağlantı 
noktasının hemen önüne şebeke suyu akışı sayesinde elektrik üretebilen bir tribün 
eklenecek böylece harici bir elektrik kaynağı kullanılmasına gerek kalmayacaktır ve 
sistem ihtiyaç duyduğu elektriği kendisi üretebilecektir. Tüm sistemin yönetimi ve 
kodlanması için Arduino kontrol kartı kullanılmıştır.  

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 
Proje fikri ortaya çıktığında su tasarrufu için tasarlanması düşünülen aparata 

benzer bir aparat veya duş armatürü olmadığı internette yapılan araştırmalar ve 
çevrede bulunan satıcılardan elde edilen bilgiler ile doğrulanmıştır. Böylelikle 
araştırmamız mevcut bir soruna çözüm getirecek olup benzer çalışmalardan da 
yenilikçilik konusunda ayrılmıştır. 

Aparatın yapımında kullanılan malzemelerin bazılarının her ne kadar yabancı 
üretimi olsa da zamanla ülkemizde aynı görevi yapacak sensörler üretildiğinde bunlar 
değiştirilebilir. Bu yönüyle de projemizin üretim noktasında da bazı alanlara ışık 
tutması beklenilmektedir. 

Projemizin hedefleri ve sağlayacağı sonuçlar açısından özgün olduğu 
düşünülmektedir. Pek çok ulusal ve yabancı kaynak taranmış hedeflenen alanda su 
kaybını önleyebilen bir cihaz veya yöntem saptanamamıştır. Projede kullanılan 
parçaların hepsi Tinkercad aracı ile tasarlanmış ve yenilikçi bir yön kullanılarak 
ilçemizde bulunan Meslek Lisesindeki 3D yazıcı ile bastırılmıştır. 

Sistemi yöneten yazılım Arduino IDE ara yüzü kullanılarak yazılmıştır. 
Projede kullanılan su geçirmez DS18B20 sıcaklık sensörü için OnWire ve 
DallasTemperatue kütüphanelerinden, step motorun kontrolü için ise Stepper 
kütüphanesinden faydalanılmıştır. Proje takımında bulunan öğrencilerin Arduino ile 
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robotik kodlama eğitimi almış olması ayrıca bu kart ile devre kurulmasının ve 
kodlanmasının kolay olması sebebiyle Arduino kartı kullanımı uygun görülmüştür. 

Projede kullanılan DS18B20 sıcaklık sensörü su geçirmemesi, verileri dijital 
olarak göndermesi ve çok hassas ölçümler yapabilmesidolayısıyla tercih sebebi 
olmuştur. Ayrıca vananın konumunun değiştirilmesi için kullanılan 28BYJ-48 Step 
motor ucuz olması, elimizde bulunuyor olması ve vanayı döndürmek için gerekli torka 
sahip olması sebebiyle tercih edilmiştir. Arduino’yu beslemek için Profuse marka 11.1 
volt 1350 mAh lik şarj edilebilir bir batarya kullanılmıştır. Bataryanın özellikleri 
Arduino’yu beslemek için uygundur. Ayrıca su akışı ile dönerek elektrik üreten 
tirbünün ürettiği enerji ile bataryayı tekrar şarj etmektedir. 

 
6. Uygulanabilirlik  

Proje ile ortaya çıkan ürün kullanıma hazır bir üründür. İlk üretilen örnek için 
3 boyutlu yazıcı kullanılarak basılan plastikprototip parçalar yeterli su yalıtımına sahip 
değildir. Su yalıtımı için daha profesyonel malzemeler ile üretim gereklidir. Ancak 
gerek üretiminin düşük maliyetli olması, gerek mevcut musluk ve banyo bataryalarına 
uyumlu olması gerekse sağladığı su tasarrufu nedeniyle ticari bir ürüne dönüşmesi 
muhtemeldir. Özellikle devletimizin kurumları, çevreye duyarlı ve su tasarrufunun 
öneminin farkına varmış belediyeler projeyi sahiplenebilir ayrıca yaygınlaşması için 
vatandaşlarımızı da teşvik edebilirler. Ürün evlerde kullanılmaya başlandığında, su 
faturalarında bir miktar düşüş sağlayacağı düşünülmekte ve en önemlisi de boşa akan 
tonlarca suyun yeniden değerlendirileceği belirlenmiştir. Belki de artık evlerde sifon 
için fazladan bir su çıkışı bırakmaya gerek kalmayacağı ya da mevcut olanların artık 
kullanılmayacağı öngörülmektedir. 

Mevcut risklerin en önemlisi aparatın su ile temas edecek olmasıdır. Aparat 
içinde birçok elektronik malzeme bulunmaktadır. Bu malzemelerin su yalıtımının çok 
iyi yapılması şarttır, aksi takdirde elektronik malzemeler zarar görür ve aparat 
kullanılamaz duruma gelebilir. Aparat içinde kullanılan en yüksek gerilim 11.1V 
olduğu için çarpılma gibi bir risk söz konusu değildir. Risklerden bir diğeri deponun 
kapladığı alan ve konumundan kaynaklıdır. Kullanılacak deponun 200 Litre olması 
önerilmektedir. Bu hacimde bir depo diğer odalara göre nispeten küçük olan tuvalet ve 
banyo gibi yerlerde alanı daraltmaktadır. Ayrıca deponun konumunun su sağlayacağı 
sifon veya musluktan yüksekte olması gereklidir. Deponun yüksekte olmasının 
amacı,su basacak ekstra bir motora gerek kalmadan suyu hedefe ulaştırabilmektir. 
Ancak 200 litre bir deponun yüksek bir yere montajı maliyet artışı ve düşme riski 
oluşturabileceği düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Ürün, plastik veya musluk üretiminde yaygın olarak kullanılan pirinç 
kullanılarak üretilebilir (Baykan, 2017, s.45). Önemli olan suyun basıncına 
dayanabilmesi ve su yalıtımının iyi olmasıdır. Plastik kullanımı pirince göre maliyet 
acısından uygun ancak dayanıklılık acısından zayıftır.  
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İP Görev 
1 

Hafta 
1 

Hafta 
1 

Hafta 
1 

Hafta 
1 

Hafta 
1 

Hafta 
1 

Hafta 
1 

Hafta 

İP1 Tasarım          

İP2 Üretim          

İP3 
Test 
Süreçleri 

         

Tablo-4: Üretim zaman planlaması 
 

Ürünün tasarımı ilerleyen süreçte mevcut haliyle kalmayabilir, daha kullanışlı 
daha az yer kaplayan, riskleri daha aza indirebilecek bir tasarım fikri mümkün olabilir. 
Tasarım aşamasında ek hizmet alınmadığı sürece maliyeti yoktur. 
Üretim aşaması iki alt bölümden oluşmaktadır: 

 Gövdenin üretilmesi: İlk ürün 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. 
Tahmini gövde üretim maliyeti 50 TL’dir. Ancak ürün plastik değil pirinç ile 
üretilirse üretim maliyeti yükselecektir.  

 Elektronik malzemelerin gövde içerisine yerleştirilmesi ve depo ile 
bağlantıların yapılması: Aşağıdaki tabloda belirtilmiş elektronik malzemeler bu 
aşamada alınıp gövdeye monte edilecektir. Depo uygun konuma monte 
edilecek ve aparatın depo çıkış ucundan depoya bağlantı yapılacaktır. Ayrıca 
depo ile besleyeceği kaynak arasındaki bağlantıda bu aşamada yapılacaktır. 

 

Tahmini Bütçe 
No Ürün Adı Fiyat 
1 Arduino Kart 150 TL 
2 DS18B20 Sıcaklık Sensörü 25TL 
3 28BYJ-48 Step Motor 35TL 

4 11.V Şarj Edilebilir Batarya 100 TL 
5 Su Akış Tirbünü 150 TL 

6 200 Lt Depo 700 TL 
7 Gövde Üretim Maliyeti 50 TL 
8 Bağlantı Boruları 200 TL 

TOPLAM 1.410 TL 
Tablo-5: Üretim Maliyeti 

Ürünün test aşaması için herhangi bir musluğun sıcak su hattının önüne 
bağlantısı yapılarak denemeler yapılabilir. Ürün her durum(Su henüz soğuk iken ve su 
yeterli sıcaklığa geldiğinde) için test edilmeli kodlama veya tasarım ile ilgili hatalar 
varsa düzeltmeler yapılmalıdır. Testler sonrası yapılacak olası düzeltmeler maliyet 
artışına sebep olabilir. Düzeltme gerekmediği durumda bu aşamada maliyet yoktur. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Çalışmamızın hedef kitlesini iklim değişikliği sonucu yaşanan su sorununun 

farkında olan ve ülkemizin su kaynaklarını akıllıca kullanmayı ortak gayesi olarak 
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benimsemiş ev kullanıcıları oluşturmaktadır.  
9. Riskler  

Mevcut risklerin en önemlisi aparatın su ile temas edecek olmasıdır. Aparat 
içinde birçok elektronik malzeme bulunmaktadır. Bu malzemelerin su yalıtımının çok 
iyi yapılması şarttır, aksi takdirde elektronik malzemeler zarar görür ve aparat 
kullanılamaz duruma gelir. Aparat içinde kullanılan en yüksek gerilim 11.1V olduğu 
için çarpılma gibi bir tehlike söz konusu değildir. Risklerden bir diğeri deponun 
kapladığı alan ve konumundan kaynaklıdır. Kullanılacak deponun 200 Litre olması 
önerilmektedir. Bu hacimde bir depo diğer odalara göre nispeten küçük olan tuvalet ve 
banyo gibi yerlerde alanı daraltmaktadır. Ayrıca deponun konumunun su sağlayacağı 
sifon veya musluktan yüksekte olması gereklidir. Deponun yüksekte olmasının amacı, 
su basacak ekstra bir motora gerek kalmadan suyu hedefe ulaştırabilmektir. Ancak 200 
litre bir deponun yüksek bir yere montajı maliyet artışı ve düşme riski oluşturmaktadır. 

Ürün kullanılmaya başlandığında sağlayacağı fayda aşikârdır. Ancak sıvı 
yalıtımının iyi yapılamaması içerisinde kullanılan pahalı elektronik malzemelerin 
zarar görmesine sebep olur. Aparatın bazı arızalarında yerinden sökülmesi ve o şekilde 
onarılması gerekebilir. Bu durumda evde kullanılan suyun tamamının kesilmesi, 
rahatsızlık yaratacak durumlardan biri olabilir. Ürünün kullanımında çıkabilecek 
sorunların çoğunun önüne geçmenin yolu sıvı yalıtımına özen göstermek olacaktır.  

Risklerden bir diğeri ise suyun ton fiyatına bakarak sistemin kendini amorti 
etme süresinin uzun olmasıdır. Bu bazı vatandaşlarımızı ürünümüzü evlerinde 
kullanma konusunda isteksizliğe sürükleyebilir ancak şu unutulmamalıdır ki projemiz 
bir para tasarrufu değil su tasarrufu projesidir. Suyun kıymeti karşılığından yazan 
maddi değerle ölçülemez. Su olmadan hayat düşünülemez. 
 

Olasılık 
Etki(Şiddet) 
5 
(Çok Ciddi) 

4 
(Ciddi) 

3 
(Orta) 

2 
(Hafif) 

1 
(Çok Hafif) 

Çok Ciddi 5 25 20 15 10 5 
Ciddi 4 20 16 12 8 4 
Orta 3 15 12 9 6 3 
Hafif 2 10 8 6 4 2 
Çok Hafif 1 5 4 3 2 1 

Tablo-6: Risk Planlamasında Olasılık ve Etki Matrisi 
 
Yukarıda bahsi geçen riskler ve risk puanları: 

Riskler Puan 
Sıvı yalıtımı riski 15 
Onarım için sökülme gerekliliği 9 
Deponun büyük yer kaplaması 10 
Deponun konumu ve sabitlenmesi 10 
Amorti süresinin uzunluğu 6 

Tablo-7: Riskler ve Puanlar 
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