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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsanlar birçok sebepten dolayı su harcarlar. Sıcak suya ihtiyacımız olduğunda musluğu açar 

açmaz direkt sıcak su gelmez. Çünkü özellikle apartman tipi konutlarda sıcak su deposu ile 

yaşadığımız dairenin su tesisat girişine oradan da musluğa varana kadar farklı kalınlık ve 

uzunluklarda temiz su boru hattının bulunması ve bu borularda sürekli olarak su kalıyor olması. 

Sıcak su hatları genelde maliyet oluşmaması için ısı yalıtımı da yapılmadığından sıcak suyu 

kestiğimiz an borudaki sıcak suyun sıcaklığı binanın yapısal malzemeleri tarafından (beton, demir 

..vs) hızlıca emilir. Yani sıcak su aktif akışkan pozisyondan durağan pozisyona geçtikten birkaç 

dakika sonra dahi normal su sıcaklığına döner. Sıcak su musluğunu açtığımızda sıcak su gelene 

kadar ki akan suyu kullanmadığımız için de bu su genellikle boşa harcanır. Dünya nüfusunun ve su 

tüketiminin doğanın dengesini bozmayacak miktarlarda olduğu geçmiş yıllarda bu tarz israflar göz 

ardı edilebiliyordu ancak artık kuraklığın arttığı ve temiz su kaynaklarına erişimin ciddi boyutlarda 

sorun teşkil ettiği şu günlerde eğer bu ve buna benzer su israflarını azaltmaz isek yakın gelecekte 

çok büyük sıkıntı çekeceğiz. Uzun vadede bu tarz projelerin hem su tasarrufu sağlayacağını hem de 

ev ekonomisine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.  

Var olan tesisat sistemlerini bozmadan böyle bir çözüm problemin en önemli çıkış noktalarından 

biridir. Çünkü böyle bir sistemi var olan milyonlarca daireye uygulamak eğer ekonomik bir yolla 

olmaz ise cazip gelmeyecektir. Bu projede konutlarda veya işyerlerinde var olan su tesisatlarının 

yapısını bozmadan bir dış ünite ile çözüme gidilmesi düşünüldü. Bunun için sıcak su hattının daireye 

girdiği vana ile soğuk su hattının girdiği vana arasına kalorifer peteğine benzer yapıda bir tank ilave 

edilerek tankın girişini sıcak su girişine çıkışını ise soğuk su çıkışına bağlayarak sıcak su gelene 

kadar akacak su depoda toplanıp, tankın sıcak giriş kısmındaki ısı ölçer sensor yardımı ile yeterli 

sıcaklığa ulaşınca tanka su akışı kesilip daire içine yönelen sıcak hat üzerinden sıcak su akmaya 

devam edecektir. Soğuk su muslukları açıldığında ise öncelikle bu depoda birikmiş su tahliye edilip 

bu geçici depo boşalınca ana soğuk su hattından su akışının devam etmesi sağlanacaktır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Herkesin bildiği üzere kuraklık dünya genelinde çok büyük bir sorun. Dünyanın yüzde 70'i 

suyla kaplı ve bu suyun miktarı 1,386,000,000 kilometre küp. Ama bu suyun 97,5'i tuzlu su 

olduğundan insan tüketimine uygun değil. NASA'nın araştırmalarına göre, dünyada tatlı su 

tüketimi bu kaynakların yeniden oluşması sürecinden daha hızlı işliyor. Yani doğanın ürettiği tatlı 

sudan fazlasını harcıyoruz. NASA su bilimcisi Jay Famiglietti'ye göre "Dünyanın her tarafında su 

seviyesi düşüyor. Su kaynakları sonsuza dek yetecek değil." İsrail atık suların yüzde 86'sını 

arıtarak yeniden kullanıyor. Bu bakımdan dünya birincisi. İkinci sırada ise yüzde 19 ile İspanya 

geliyor. İsrail'de bugün içme suyunun yarıdan fazlası deniz suyunu tuzdan arındırma yoluyla 

sağlanıyor. Biz eğer bu şekilde suları boş yere harcamaya devam edersek biz göremesek bile 

torunlarımız hatta çocuklarımız bile gelecekte su bulamayabilir. Suyun olmadığı bir dünyada geri 

kalan herşey mükemmel olsa dahi hayat bitmiş demektir. Biz insanlar suları boş yere israf 

ettiğimiz sürece bu sorun ileride büyük bir kaosa sebep olacak. Sonuçları tüm dünyayı etkileyecek 

bu yüzden buna dur dememiz lazım. 

Bu projemizde temiz su israfını önlemek için en çok kullanım alanı olan konutlardaki su 

israfının bir parçası olan sıcak su kullanımı ve buna bağlı boşa akan suyun geri kazanılması ile 

ilgili probleme çözüm üreteceğiz. Türkiye genelinde binalar genelde apartman yapısında 

olduğundan ve ortalama bir dairenin çatıdaki veya zemindeki depoya uzaklığı 3 kat olarak 
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hesaplandığında ve ortalama 3. kata kadar çekilen 20mm (genelde bu ebatta) çapında boru 

içerisinde yaklaşık ortalama 6-7 litre arası su sıcak su gelene kadar akıtılarak israf edilmektedir. 

Biz musluğun sıcak su kısmını açtığımızda önce o boruda kalan su akar daha sonra ise sıcak su 

gelir. Bir evde günde en az ortalama 5 defa sıcak su musluğu açtığı varsayıldığında bu günlük 35 

litre suyun boşa harcandığını gösterir. Türkiye nüfusunun 84 milyon olduğunu ve sıcak su 

kullanımının olduğu ortalama 40 milyon konut ve işyerinin olduğunu varsaydığımızda bu yolla 

günlük 1.4milyon ton su israfı oluşmaktadır. Yılda  Bu hesabı dünya nüfusuna göre yaparsak ne 

kadar fazla suyun boşa harcandığını anlayabiliriz. 

 

3. Çözüm 

Projedeki temel hedef sıcak su akmadan önce akan o suyu kurtarmak ve israfın önüne 

geçmektir. Bu sayede su israfının büyük bir kısmını gidermeyi düşünüyoruz. Sistem kalorifer 

peteğine benzer bir yapıda olup dairenin sıcak ve soğuk su vanalarının bulunduğu yere (genelde 

banyolarda veya tuvaletlerde bulunur) kolayca monte edilebilir olacaktır. Kalorifer peteği 

içerisinde gelen suyun sıcak ya da soğuk olduğunu algılayan bir termostat olacak. Su soğuk aktığı 

müddetçe bir depoya birikecek sıcak su geldiğinde ise sıcak su direkt normal sıcak su hattından 

akmaya devam edecek. Bu sayede büyük bir miktar su israftan kurtulacak. 

İşin ekonomi boyutuna bakılacak olursa da boşa giden bu suların geri kazanılması hem aile 

ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.  
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Suyun tamamı ve parayı düşünecek olursak bu 

sistem Türkiye ekonomisine de büyük yardımda 

bulunacak.  

  Ve bu sistem var olan tesisat sistemini 

bozmayacağı, kullanılan malzemelerin azlığı ve çok 

pahalı olmaması sebebi ile birçok kişi satın 

alabilecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yöntem 

Genelde konutlarda banyolardan veya tuvaletlerden birinde iki adet vana bulunur. Bunlardan biri 

sıcak su biri ise soğuk su vanasıdır. Bu vanalar konuttaki bütün muslukların sıcak ve soğuk 

girişlerinin ana giriş vanasıdır. Normalde sıcak suyu açtığımızda direk sıcak su gelmez bunun sebebi 

ise sıcak suyun borularda kalıp soğumasıdır. Projemizde konutlarda veya işyerlerinde var olan su 

tesisatlarının yapısını bozmadan kalorifer peteğine benzer bir dış ünite (tank) ile çözüme gidilmesi 

planlanmıştır. Bunun için sıcak su ve soğuk su hatlarının daireye girdiği vana çıkarılıp yerlerine çift 

yönlü çıkış yapabilen solenoid valf takılır. Valfler açık konumda iken tanka kapalı konumda iken 

ise daire içine akışı sağlayacaktır. Tankın girişini sıcak su girişine çıkışını (çıkış kısmı üst kısımda 

olacak) ise soğuk su çıkışına bağlayarak sıcak su gelene kadar akacak su depoda toplanıp, tankın 

sıcak giriş kısmındaki ısı ölçer sensor yardımı ile yeterli sıcaklığa ulaşınca tanka su akışı kesilip 

daire içine yönelen sıcak hat üzerinden sıcak su akmaya devam edecektir. Soğuk su muslukları 

açıldığında ise öncelikle bu depoda birikmiş su tahliye edilip bu geçici depo boşalınca ana soğuk su 

hattından su akışının devam etmesi sağlanacaktır. Sıcak suyu açtığımızda tankın sıcak giriş 

tarafındaki sıcaklık ölçer termostat sayesinde hedeflenen sıcaklığa (sıcaklık eşik değeri bir 

potansiyometre ile ayarlanabilir) ulaşıldığında valf kapalı konuma getirilip sıcak suyun daire içine 

akışa devam etmesi sağlanır. Bu esnada soğuk su çıkışının bağlı olduğu valf kapalı konumda 

olacaktır. Daha sonra biz soğuk suyu açtığımızda ise soğuk suyu kontrol eden valf açık konuma 

gelecek ve şebekeden gelen soğuk sudan önce depoda biriken soğuk su harcanacaktır. Tankın dibine 

yakın noktadaki su seviye sensoru sayesinde ise su belirli bir seviyenin altına düştüğünde soğuk su 

kontrol valfi kapalı konuma gelerek soğuk su hattı şebekeden beslenmeye devam edecektir.  

Suyun tanktan daireye devri yükseklik sayesinde (tank yeterli yükseklikte ise potansiyel enerji 

ile) veya mini bir su pompası (motor) ile yapılabilir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Bu projede su tasarrufu için çok da üzerinde durulmayan ancak gizli bir su israfı kaynağı olan 

bir konuya çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Projemizin en büyük artısı ve inovatif yönü var olan 

şebeke sistemlerine müdahale etmeden haricen takılıp sökülebilmesidir.  

 

6.  Uygulanabilirlik  

Proje için düşünülen tank sistemi ve içerisindeki sensorlar ve valfler çok düşük maliyetli ve 

uygulaması kolay bir yapıda olacaktır. Sistem yaklaşık olarak bir kalorifer peteği büyüklüğünde olup 

kolayca monte edilebileceği için çok basit ve ucuz bir şekilde imal edilebilir. Konutlardaki şebeke 

suyu giriş vanalarının bulunduğu bölge dışında hiçbir yer kırılmadan kolay ve masrafsız bir şekilde 

monte edilebileceğinden satın alınması ve montajı çok kolay olacaktır.  

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Prototip aşamasındaki maliyet tahmini 720 ₺ süreç ise yaklaşık 3 aydır. 

Malzeme / Hizmet Adı Adet Birim Maliyeti 

Tank 1 300 ₺ 

Çift Yönlü Solenoid Valf 2 180 ₺ 

Su Seviye Sensoru 1 25 ₺ 

Termostat 1 25 ₺ 

Isı Ayarı İçin Potansiyometre 1 10 ₺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli 

Malzemelerin 

Temini:  

1 Hafta 
 

Tasarım:  

3 Hafta 
 

Elektronik ve 

Programlama:  

3 Hafta 
 

Gerçek bir 

daire üzerinde 

deneysel 

uygulama:  

1 Hafta 
 

Testler:  

2 Hafta 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Sıcak su hattı bulunan tüm konut ve işyerleri. Dünya genelinde uygulanabilir bir proje. 

Özellikle kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele konularında dünya genelinde önlemler 

alınmaya çalışılırken bu konu kayda değer bir önem arz etmektedir. 

9. Riskler 

 

10. Proje Ekibi 

 

Adı, Soyadı Okul Sınıf Projeyle veya problemle ilgili 

tecrübesi 

Yavuz Selim 

Çetinkaya 

Gazipaşa Fen Lisesi 9. sınıf Projeyi yürütme 

 

11. Kaynaklar  

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr 

https://tr.wikipedia.org 

https://www.asat.gov.tr 

      https://www.bbc.com/ 

       https://www.nasa.gov 

 

 Riskin adı Oluşma 

Olasılığı 

Etki 

Gücü 

Önem 

Sırası 

Semptom Alınacak Aksiyon 

1 Termostatın, 

valflerin veya 

motorun 

arızalanması. 

Orta (2) Yüksek 

(3) 

1 Sistemin hiçbir 

şekilde uyarı 

vermemesi 

Sistemin belli 

aralıklara kontrol 

ettirilmesi, arıza tespit 

edildiğinde arızanın 

tamir edilmesi veya 

parçanın değiştirilmesi 

2 Yazılım hatası 

veya yazılımın 

doğru bir 

şekilde 

çalışmaması 

Düşük (1) Orta (2) 2 Sistemin doğru bir 

şekilde 

çalışmaması. 

Yeniden kodların 

güncellenmesi 

3 Borulardan 

sızıntı 

Düşük (1) Orta (2)  Duvarın 

ıslanması, suyun 

daha yavaş 

akması 

Boruların 

değiştirilmesi 

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/
https://tr.wikipedia.org/
https://www.asat.gov.tr/
https://www.bbc.com/
https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/

