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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyada ve Ülkemizde bir yandan su kaynakları azalırken öte yandan su 

gereksinimi hızla artan nüfusla beraber giderek artmaktadır. Su kaynaklarının ihtiyaca göre 

yetersiz olması nedeniyle ciddi su sorunları yaşanmaktadır. Ülkemizde bilinçli tüketiciler 

sayesinde sıfır atık projesiyle kağıt, plastikve cam gibi malzemelerin geri dönüşümü 

yapılmaktadır. Bu malzemelerin dönüşümü sağlandığı gibi bilinçli tüketiciler sayesinde 

suyun da dönüşümü sağlanabilir mi? Yani kullanılmış olan suları tekrar kullanabilir miyiz? 

Sorularından çıkarım yapılarak bu projeyle evde yıkama amaçlı kullanılan (ellerimizi, 

yüzümüzü ve meyve sebzeleri yıkarken, abdest alırken, durulama yaparken,  yemek 

yaparken kullanılan malzemelerin yıkanması ve banyoda sıcak suyun gelmesini beklerken 

vb.) kimyasal madde ile birlikte kullanılmamış suların bilinçli kullanıcıların hassasiyet 

göstermesi ile hazırlanan aparat ve yazılım sayesinde temiz suyoluna aktarılarak Şekil 1(c) 

depolanacaktır. Ayırt edilmiş su herhangi bir dönüşüm ya da arıtma maliyeti olmadan 

depolanmak suretiyle sulama veya diğer amaçlarla Şekil 1(c) kullanımını sağlanacaktır. 

Suyun bu sayede dönüşümünü gerçekleştirilecektir.  

Projemizde evlerde lavabolarda ek bir su tesisatına ve tekrar kullanılabilir suyun 

depolanacağı bir depolama alana ihtiyaç bulunmaktadır. Projemizde robotik alanda 

kullanılan arduinouno kartı, mesafe sensörü, led, su sensörü, servo motor ve 3 boyutlu 

yazıcı ile suyu ayıran aparat ve diğer parçaların 3D baskısı alınarak ve Mblock programı ile 

projemizin yazılımı yaparak projemizi gerçekleştireceğiz.  

Kullanıcı öncelikle tüketeceği suyun temiz su olacağına karar verdiğinde lavabonun 

uygun bir yerine konumlandırılmış mesafe sensörünü el uyarısı ile uzaktan komut verecek. 

Mikroişlemciye iletilen bu komutla led ışığın yanmasıyla sistem çalışmaya başlayacaktır. 

3d programla hazırlanmış ve çıktıları alınmış parça servo motor yardımıyla suyun akış 

yönünü değiştirecektir. Bu parça lavabo altına su yolu üzerine monte edilecektir.  Temiz su 

yönünde akış sona erdiğinde ise temiz su tarafında bulunan su sensörü suyun gelemediğini 

algılayıp tekrar servo motor yardımıyla kirli su akışının yönünü açacaktır Şekil 1(b). Led 

uyarım ışığı suyun yönünün kirli olduğu tarafa uyarısını verecektir. Böylelikle bir el 

hareketiyle tekrar kullanılabilir suyu depolamak suretiyle suyun dönüşümü sağlanacaktır.  

Bu sayede ayrıştırılmış depolanan temiz su,  başta tarımsal sulama olmak üzere birçok 

farklı amaçla kullanılabilecektir. 

Bu yöntemle su arıtma tesislerine daha az su gideceğinden arıtma maliyetlerini de 

düşecektir. Sulama giderlerinin olduğu evlerde su faturalarının da azalmasını sağlayarak 

aile bütçesine katkıda bulunacaktır. Bu yöntem ülke genelinde uygulandığında yılda 

yaklaşık 560 milyon metreküp suyu yeniden kullanabileceğiz  

Bir ağaç tek bir sulamada yaptığımız araştırmalara göre ortalama 100lt ye ihtiyaç 

duymaktadır[11]. Ağacın yıllık tahmini 15 defa sulama ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde 

toplamda 1.5 metreküp sulamaya ihtiyaç duyacaktır. (toprak yapısı, iklim tipi, ağacın yaşı 

ve çeşidi su ihtiyacını değiştirmektedir.) Böylelikle bu projeyle ülke genelinde 377 milyon 

ağacın yıllık sulama ihtiyacını karşılamış olacağız. 

Ayrıca [13] tahmini hesaplamalara göre yılda yaklaşık bu dönüştürdüğümüz sularla 

1.5 milyon dönüm araziyi sulayabiliriz.  
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Proje tasarımı 3d tasarımı autodesing 123d programı ile yapılmıştır. Projemiz için 

gerekli ve diğer parçalar üç boyutlu yazıcıdan alınacak parçalarla PLA malzemelerinden 

yapılacaktır. Proje devresi ve montaj kendi atölyemizde yapılacaktır.   

 

 
Şekil1:ProjeGenelGörünüm(a)Kirli Su Tahliyesi(b)TemizSuyunDepolanması(c) 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Son yüzyılın en önemli sorunlarından gösterilen su sıkıntısı, suların bilinçsizce 

tüketilmesi, su kaynaklarının kirletilmesi ve küresel ısınma ile birlikte ciddi su sıkıntıları 

yaşanmaya başlamıştır. 

Tüik verilerine göre 2020 yılında çekilen su kaynaklarından 18,2 milyar m
3
 su 

çekildiği ve deniz yeraltı suyu ve yüzey suyunda yıllar ilerledikçe çekilme Grafik1 de 

görülmektedir [8]. 

 
Grafik1 

Grafiklerden de anlaşıldığı gibi su kaynakları sürekli tükenmekle birlikte dünya 

genelinde ve ülkemizde temiz su ihtiyacı ve erişim sıkıntıları artmaktadır. 

Projede belirli bir zaman aralığında çeşitli kullanıcıların geri dönüştürülebilir su 

akıtma sürelerinin istatistiğini yaptık. Böylelikle toplamda ne kadar suyu tekrar 

dönüştürebileceğimizi tahmini olarak hesapladık. Bir evde ayda ortalama 20 m
3
 su tüketimi 

gerçekleşmektedir. Aylık tüketilen suyun da %9’si (ellerimizi, yüzümüzü ve meyve 

sebzeleri yıkarken, abdest alırken, durulama yaparken,  yemek yaparken kullanılan 

malzemelerin yıkanması ve banyoda sıcak suyun gelmesini beklerken vb.) için kimyasal 

barındırmayan suların geri dönüşümü ile ayda 1.8 m
3
, yılda ise 21,6 m

3
 suyun geri 

dönüşümü sağlanabilir. Türkiye nüfusu 84.680.273 ortalama her bir hanede 3,23 kişi 

SUYUDÖNÜŞTÜR, GELECEĞİNİSULA 

 

a b

  a 

c

  a 
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bulunmaktadır. Nüfusu ortalama kişi sayısına böldüğümüzde 84.680.273/3,23 =26.216.802 

toplam haneyi verir. Türkiye’de hane sayısı ile ortalama tasarruf edilecek suyu 

çarptığımızda 26.216.802*21,6=566 282 923 m
3 
su geri dönüştürülebilir. 

Böylece evde yıkama amaçlı kullanılan kimyasal barındırmayan suların ayırt 

edilerek herhangi bir dönüşüm ya da arıtma maliyeti olmadan depolanmak suretiyle 

sulama veya diğer amaçlarla kullanımını sağlamak ve suyun bu sayede dönüşümünü 

gerçekleştirilebiliriz. 

 

3. Çözüm  

Öncelikle suyun doğru kullanımı, suyun israf edilmemesi ve dünyada suyun hızla 

azalması konusunda insanların bilinçlendirmek gerekir. Bilinçli su tüketicileri ile 

projemizde suyun geri dönüşümünü sağlayabiliriz. Bu sayede hızla azalan su 

kaynaklarımızı daha doğru kullanarak su kaynaklarının gereksiz tüketimini azaltabiliriz. 

Herhangi bir arıtıcı veya dönüştürücü sistem kullanmaksızın evde yıkama amaçlı 

kullanılan kimyasal madde barındırmayan suların dönüşümünü çok az maliyetle ve her 

evde veya sitelerde rahatlıkla uygulanabilecek şekilde olması projemize ayrı bir önem 

kazandırmaktadır. Dönüşümünü yaparak depoladığımız suları başta sulama olmak üzere 

birçok farklı şekilde kullanılabilecektir. Özellikle şebeke suyunun yetersiz olduğu 

bölgelerde uygulanması daha fazla önem arz etmektedir. Proje durumunun tanımlanması 

bölümünde yaptığımız ortalama tüketim hesaplarına göre yılda yaklaşık 560 milyon 

metreküp suyu tekrar yeniden kullanabiliriz. 

 

 
Şekil2: Temiz Suyun Depolanması (a) Kirli Su Tahliyesi(b) 

 

Mikroişlemci Şekil 2(a) görselinde verilen bilinçli kullanıcının tükettiği suyun 

kimyasal barındırmadığını düşündüğünde musluğun sol tarafındaki mesafe sensörüne 

elimizi algıladığında led ışığı yakarak ve servo motor ile su yolunu değiştirerek sistemin 

çalışmasını başlayacaktır. Akıtılan su böylelikle temiz su deposuna yönlenecektir.  

a b 
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Şekil 3: Tahliyenin Yönünü Tahliyenin Yönünü Değiştirecek 

Değiştirecek3D Parça(a) Servo Motor(b) 

 

Temiz su akışı tamamlandıktan sonra temiz su tahliyesi borusu içinde konumlanmış olan su 

sensörü Şekil 4(a)’da suyun akışını tamamlandığını algıladığında mikroişlemciye sinyal 

göndererek servo motorun Şekil 4(b)  tahliyenin yönünü kirli su yönünde değiştirecektir. 

Temiz su borusu içine yerleştirilmiş su sensörü su akışını kesildiğini algıladığında Servo 

motor su akışını kirli su borusu yönüne aktaracaktır. Amaç temiz hazne yönünde 

unutularak herhangi bir kimyasal su akışını engellemektir.  

 

 
Şekil4: Su Sensörü (a) Su Sensörü(b) 
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PROJENİN ALGORİTMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Yöntem 

Projemizde evlerde lavabolarda ek bir su tesisatına ve tekrar kullanılabilir suyun 

depolanacağı bir depolama alana ihtiyaç bulunmaktadır. Projede gerekli malzemeler; 

robotik alanda kullanılan arduino kartı, mesafe sensörü, led, su sensörü, servo motor ve 3 

boyutlu yazıcı ile projede kullanılacak parçaların baskısı alınarak ve Mblock programı ile 

projemizin yazılımını yapıp projemizi gerçekleştireceğiz.  

Kullanıcı öncelikle tüketeceği suyun temiz su olacağına karar verdiğinde lavabonun 

uygun bir yerine konumlandırılmış mesafe sensörünü el uyarısı ile uzaktan komut 

verecektir. Mikroişlemciye iletilen bu komutla led ışığı yanacak ve sistemin çalışmaya 

başlayacaktır. 3D programla hazırlanmış ve çıktıları alınacak parça servo motor yardımıyla 

suyun akış yönünü değiştirecektir. Bu parça lavabo altına su yolu üzerine monte 

edilecektir.  Temiz su yönünde akış sona erdiğinde ise temiz su tarafında bulunan su 
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MU? 

LED YANAR ve TEMİZ 
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Evet Hayır 

KİRLİ SU 
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      TEMİZ SU  

TAHLİYESİ AÇIK 
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sensörü suyun gelemediğini algılayıp tekrar servo motor yardımıyla kirli su akışının 

yönünü açacaktır. Led uyarım ışığı suyun yönünün kirli olduğu tarafa uyarısını verecektir. 

Böylelikle bir el hareketiyle tekrar kullanılabilir suyu depolamak suretiyle dönüşümü 

sağlanacaktır.  Bu sayede ayrıştırılmış depolanan temiz su,  başta tarımsal sulama olmak 

üzere birçok farklı amaçla kullanılabilecektir. 

 

 
Şekil5:Kirli su tahliyesi görünümü kesiti (a)Temiz Su tahliyesi kesiti(b) 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Suyu depolanmak suretiyle sulama veya diğer amaçlarla kullanımını sağlayarak ve 

bu sayede suyun tekrar kullanılması sağlanmaktadır. Projemizi ön plana çıkaran çok cüzi 

bir dönüşüm maliyeti ile suyun tekrar kullanılabilir olmasıdır. Diğer öne çıkan yönü ise 

tüm işyerleri işletmelerde ve evlerde sitelerde rahatlıkla uygulanabilir olmasıdır. 

Ayrıca bu yöntemle su arıtma tesislerine daha az su gideceğinden arıtma 

maliyetlerini de düşecektir. Sulama giderlerinin olduğu evlerde su faturalarının da 

azalmasını sağlayarak aile bütçesine katkıda bulunacaktır. 

Projede kullanılan malzemeler robotik alanda sıkça kullanılan ve rahatlıkla fazla 

maliyeti olmadan elde edilebilecek arduino kartı, mesafe sensörü, led, su sensörü, servo 

motor ve 3 boyutlu yazıcı ile projede kullanılacak parçaların baskısı alınacaktır. Yazılımı 

gerekli elektronik devreler kurulduktan sonra Mblock yazılımı ile projemizin yazılımını 

gerçekleştireceğiz.  

 

6. Uygulanabilirlik  

       Projenin ticarileşmesi noktasında herhangi bir sorun yoktur. Birçok resmi ya da 

özel kurum tarafınca kullanılabileceğini düşünüyoruz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin tahmini maliyet Tablo 1. verilmiştir. Verilen Tablo 1. tahmini maliyet 

toplam maliyetin bir kısmıdır. Gerçek maliyeti biraz daha yüksektir. Parçaların bir kısmı 

tarafımızca karşılanacaktır. Prototipin toplam tahmini maliyeti 1450 TL’dir. 

 

a b 
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Tablo 1. Tahmini maliyet tablosu 

Proje zaman planlaması Tablo 2. de verilmiştir. Harcamalar TEKNOFEST ödenekleri ve 

kendimiz tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple harcamalar tüm zamana yayılmıştır. 

 

Tablo 2. Proje zaman planlaması 

YAPILACAK İŞLEM ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

1 Yarışma şartnamesinin incelenmesi ve ekip kurulumu                                           

2 İhtiyaç duyulan sistemlerin araştırılması                                           

3 Başvuru yapılması                                           

4 Mekanik tasarımın yapılması                                           

5 Elektronik tasarımın yapılması                                           

6 Yazılımın tamamlanması                                           

7 İlk prototibin oluşturulması                                           

8 Prototip testlerin yapılması                                           

9 Çeşitli test çalışmalarının yapılması                                           

10 Testler sonucu projenin eksiklerinin ortaya çıkartılması                                           

11 Proje detay raporu                                           

12 Son ürün testleri                                            

13 Harcamalar                                           

                       
                       

  
  Adımlar 

 
  Harcamalar 

 
  Sponsorluk 

        

 

 

 

Malzeme Adı Kullanıcak Yer Ölçü Miktar 
Br Fiyatı 

(TL) 
Toplam 

PLA filament 

Lavabo, borular ve Su Tahliyesi 

Yönü Değiştirme Parçası ve 

diğer 

adet 3 220 660 

ArdunioUno Kontrol sistemi  adet 1 250 250 

Servo motor MG90S Su Tahliyesi Yön Değiştirme adet 1 80 80 

Li-po şarj edilebilir batarya Sistem Güç Beslemesi Yedek adet 1 300 300 

Hscr04 Ultrasonik Mesafe 

Sensörü 
El Hareketinin Algılanmasında adet 1 40 40 

Su Sensörü Suyun Geçişini  Algılamak İçin adet 1 10 10 

Slikon ve Slikon Tabancası 
Devre sistemini birleştirme ve 

aparatları tutturmada 
adet 1 60 60 

ArduinoUno r3 Adaptörü Sistem Güç Beslemesi adet 1 50 50 

Toplam tahmini maliyet 1450 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Evlerde veya sitelerde rahatlıkla uygulanabilecek şekilde olması ve maliyetinin 

gayet makul olması projemize ayrı bir önem kazandırmaktadır. Ayrıca evlerde veya 

sitelerde su faturalarına etkisi ile aile bütçelerine de katkıda bulunması da önemli bir katma 

değer olarak görülebilir. Projemiz bütün hanelerde rahatlıkla uygulanabilecektir. 

 Su problemi yüzyılın en önemli sorunlarından biri olduğu düşünüldüğünde tüm 

insanlık için su sıkıntısı ciddi anlamda hayatımızı olumsuz etkilemeye başlamıştır. Azalan 

su kaynakları su maliyetinin hanelerde günden güne artmasına sebep olmaktadır.  

 

9. Riskler 

Projemizde karşılaşılabilecek birtakım olası riskler mevcuttur. Bunlar aşağıda 

sıralanmıştır. Sıralanan riskler tanımlı oldukları harf ile olasılık- etki matrisinde 

değerlendirilmiştir. 

 

a) Elektrik kesintilerinde sistem çalışmayabilir. 

b) İzalosyon noktasında sorunlar yaşayabiliriz. 

c) Servo motora su kaçabilir. 

 

 

    Etki 

 

Olasılık 

1 

Çok hafif 

2 

Hafif 

3 

Orta derece 

4 

Ciddi 

5 

Çok ciddi 

1 

Çok küçük 
  a 

 
 

 

2 

Küçük 
   

 
 

 

3 

Orta derece 
  c 

 
b 

 

4 

Yüksek 
  

 
 

  

5 

Çok yüksek 
     

 

Tablo 3. Risk planlaması etki olasılık matrisi 

 

Bu risklere ilişkin alınan tedbirler ve alternatif çözüm önerileri bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

elektrik kesintilerinde sistemin çalışmasının devam edebilmesi için batarya yerleştirilecektir. 

İkincisi  su sızdırmayı engellemek amacı ile epoksi reçine ile kaplanacaktır. Üçüncüsü servo 

motora su sızıntısı olamaması için ek lastik sistemleri takılacaktır.  
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