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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Bilindiği üzere küresel ısınma ve kuraklık tüm dünyadaki 
yaşamı tehdit eder hale gelmiştir. Su kaynakları hızla 
tükenmekte, artan nüfus ve bilinçsiz su tüketimi de bu sorunun 
ilerleyiş hızını artırmaktadır.  Türkiye’de su altı rezervleri son 
yıllarda ciddi anlamda azalmıştır. Son olarak 
NASAGravity Recovery and Climate Experiment Follow On 

(GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla 
Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplanmıştır. 

Yayınlanan karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu 
renkteki kısımlar ise, normalden az su olan bölgeleri göstermektedir. Başka bir deyişle, söz 
konusu hesaplamaya göre, Türkiye'deki yer altı suları ortalama seviyenin altındayken, yer üstü 
kaynaklarında ise su kirliliğinin son yıllarda giderek artmakta olduğu gözlemlenmiştir.  
Kullanılabilir ve içilebilir su kaynaklarını korumak adına etkili bir yöntem kullanarak insanları 
bilinçlendirmek projemizin temel amacını oluşturmaktadır. 
 
2. Problem/Sorun:  
Son yıllarda endüstrileşmenin ve nüfus artışının büyük hız kazanmasıyla, mevcut su kaynakları 
hızla tükenmekte ve kirlenmektedir. Bu durum, su ve yiyecek sağlama ihtiyaçlarının artışını da 
beraberinde getirmekte ve su kıtlığına neden olmaktadır (Asan, 2013). Son yüzyılda dünya 
nüfusunun üç kat, su tüketiminin ise yedi kat arttığı rapor edilmiştir (Şahin, 2016). Birleşmiş 
Milletler, Dünya’daki su rezervlerinin yalnızca %2,5 oranındaki bir kısmının tatlı su kaynağı 
olduğunu ve 25 yıl içerisinde Dünya nüfusunun üçte ikilik bir kısmının kuraklık çeken 
bölgelerde yaşamak zorunda kalacağını ifade etmiştir (Arslan-Alaton vd., 2007). Konuyu 
Türkiye bağlamında ele aldığımızda 2012 yılı itibari ile 122 milyar metreküp olan su 
potansiyelinin %39’unun kullanıldığı ve kullanılan bu suyun %73’ünün tarımsal sulama 
amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Tarım alanları ve tarımsal sulama suyu ihtiyacının 
artması sonucunda, 72 milyar metreküp su kullanımı ile birlikte tarımsal su kullanım oranının 
%64’e indirilmesi hedeflenmektedir. Ülkemiz, 2013 yılı itibariyle kişi başına düşen yaklaşık 
1500 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer almaktadır. 
Dahası 2030 yılında kişi başına düşen 1100 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su sıkıntısı 
çeken bir ülke durumuna gelebilecektir. 1990-2025 yılları arasında su miktarındaki azalma 
oranının %40 civarında olması beklenmektedir (Öktem ve Aksoy, 2014). Bu durum, 
Türkiye’nin su bakımından fakir bir ülke olmanın eşiğinde olacağını göstermektedir. Ülkenin 
mevcut gelişim oranına ve su tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklere bağlı olarak, su 
kaynaklarına yönelik baskılar önemli ölçüde artacaktır. Su kaynaklarının bundan 20 yıl sonra 
gelecek nesillere günümüzdeki miktarda iletilmesi durumunda, yukarıda bahsi geçen 
tahminlerin gerçekleşmesi söz konusu olabilecektir. Aksi halde, kişi başına düşen su miktarı 
daha da az olacaktır. 
Aşağıda 2010 (Resim 1) ve 2020 (Resim 2) kuraklık tablosu görülmektedir. Bu tabloda da 
görüleceği üzere ülkemizde su kaynakları konusunda ciddi tedbirler alınması gerektiği 
kaçınılmazdır. Su tüketiminde ise en büyük payı bireysel kullanıcılar oluşturmaktadır. 
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                              Resim 1        Resim 2 
 
Özellikle son yıllarda iklim değişikliği ve tarımda bilinçsiz sulama nedeniyle maalesef bu 
duruma gelmiştir. Türkiye’de yok olan yeraltı su kaynakları nedeniyle obruklar meydana 
gelmekte, birçok gölde ciddi anlamda su seviyesi düşmekte, kimileri ise tamamen 
kurumaktadır. Bilinçsiz su kullanımı sadece insan hayatını değil, doğal canlı hayatını da tehlike 
altına atmaktadır. Artan su talebine karşılık tatlı su kaynaklarını yenileyip miktarını artırmak 
teknik ve ekonomik açıdan sınırlayıcı olduğu için sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilecek 
değişik pratik çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır. Su, canlıların en temel doğal yaşam ortamının 
oluşmasında en temel öğelerden biridir. Yaşam için olmazsa olmaz ön koşullardan biri olması 
nedeniyle, suyun yaşam ortamında bulunması ve kalitesi son derece önem taşımaktadır. 
Dünya’daki su kaynakları kıt ve su döngüsü değişmezdir. Ancak hızlı nüfus artışı, yükselen 
yaşam standardı ve ülkelerin sanayileşme çabaları; su gereksinimini arttırmış, su kaynaklarının 
paylaşımı sorununu ortaya çıkararak, suyu 21. yüzyılın en stratejik maddelerinden biri haline 
getirmiştir (Saltürk, 2006). Son yıllarda değişen iklim koşullarına bağlı olarak sıcaklığın 
artması ve yağışların düzensizleşmesi ile susuzluk sorunu kendini öne çıkararak; tasarımcıları, 
planlamacıları ve yerel yönetimleri suyun daha akılcı kullanımı yönünde yeni arayışlara 
yönlendirmiştir. 
Su kaynaklarının etkili kullanımın gerekliliği, sürdürülebilirlik açısından giderek artan bir 
öneme sahiptir. Bu önem suyu tasarruflu kullanmayı amaçlayan yeni yaklaşımları gündeme 
getirmiştir. Dahası, su tasarrufu ve suyun sürdürülebilir kullanımı noktasında ihtiyaç vardır. 
Çünkü fazla su tüketiminin önüne geçmek için kısıntılı sulama yaklaşımları geliştirilip, 
modeller oluşturulmalıdır. Kısıntılı sulama yaklaşımları alternatif olarak dikkate alınarak sudan 
tasarruf edilmesi sağlanmalıdır. 
 
3. Çözüm  
Günümüzde birçok ülkede su kıtlığı söz konusudur. Evsel, endüstriyel ve tarımsal kullanım 
amacıyla su teminine olan ihtiyacın her geçen gün artması mevcut küresel ısınmanın da etkisi 
ile ülkelerde su stresine neden olmaktadır. Su kıtlığı problemi için çözüm, su tasarrufu 
konusunda etkili sonuçlar alabilecek cihazlara ihtiyaç vardır. Su tasarrufu yapmak için 
tarafımızdan geliştirilen Sumatik cihazı sayesinde özellikle suyun akış süresine ve hızına 
kullanıcıların karar vermesine olanak tanıyan, zaman ayarlı bataryalar sayesinde geleneksel 
bataryaların aksine çok daha az su harcayıp tasarruf yapılacağı öngörülmektedir. 
 
Proje Prototipi 
Problemin çözümüne yönelik olarak, bilgisayarda Adobe Illustrator programında, “Sumatik” 
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çizilerek projenin taslak modeli geliştirilmiştir. Sumatik cihazının kurulumu su sayacının 
olduğu kısma yapılacak ve cihazın zarar görmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. Cihaz 
içerisinde bulunan akü belirli aralıklarla kontrol edilerek cihazın veri aktarımının düzgün 
yapması sağlanacaktır. Cihazın veri aktarımı yaptığı uygulama bireysel kullanıcıların 
telefonuna yüklenecektir. 
 

 
Resim 3 

 
4. Yöntem 
a. Literatür Taraması: 
Tasarımın teorik bölümüne kaynak oluşturması için belli bir amaca dönük olarak kaynakları 
bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsayan bir araştırma yöntemi olan 
doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya 
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 
2013). Araştırmanın konusunu teşkil eden “Sumatik” cihazının tasarlanması amacıyla çeşitli 
kaynaklar taranarak veri toplanmıştır. 

b. Materyal Geliştirme: 
Bu yöntemde piyasada bulunan bileşenler proje amacına uygun bir şekilde bir araya getirilmeye 
çalışılmıştır. Bu bileşenlerin temel prensipleri, darbelere karşı dayanıklı olması, kutunun 
içerisine nem veya su almaması, uygun fiyata piyasada bulunabilmesi, maliyetlerinin uygun 
olması şeklinde belirtilebilir. Bu kapsamda, öğrencinin akış sensörleri, ardunio cihazı, veri 
aktarım cihazı ve android uyglamalar hakkında araştırma yapması sağlanmıştır. Sonrasında 
öğrencilerin öğrencinin Sumatik cihazı tasarlaması ve sunması istenmiştir. Daha sonra Adobe 
Illustrator programında cihaz prototipi çizilmiştir. 
 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Yaptığımız araştırmalarda projemize benzer bir projeye rastlanamamıştır. Projemizde 
uygulanacak yazılım sıfırdan yazılacaktır çünkü benzer bir uygulama veya cihaz piyasada 
bulunmamaktadır. Projemiz patent almaya hazır bir haldedir. Elde edilen bilgilere dayanarak 
söyleyebiliriz ki bu proje, maliyet ve boyut gibi faktörler sayesinde yaygınlaştırmaya açıktır. 
Benzer bir çalışma örneğine ve ürüne kaynak taramalarında rastlanmaması nedeniyle yenilikçi 
bir çözüm olacağı düşünülmektedir. Artık insanlar televizyon izlememekte ve sürekli telefona 
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bakmaktadır. Bireysel anlamda su kullanımında bir bilinç oluşturulacaksa bu da telefon 
uygulamaları sayesinde olacaktır. Anlık su kullanımının ve bu su kullanımın kuraklığa sebep 
olacağı etkili bir şekilde kullanıcıların telefonuna bildirim şeklinde gittiği zaman su kullanımı 
bilinci oluşacak ve su tasarrufunda önemli bir adım atılmış olacaktır. 
  
6. Uygulanabilirlik  
Ardunio, Hole Effect sensörlü debimetre, ESP8266 ile birlikte IOT Internet of Things ve veri 
tabanı aktarımında kullanılacak Thing Speak gibi web uygulamaları sayesinde proje hızlı bir 
şekilde tamamlanacaktır. Projenin yaygınlaştırılması sürecinde belediyelerin aktif rol alması 
beklenmektedir. Su kullanımının azaltılması ve ayrıca kullanıcıların ay sonunda sürpriz 
faturalarla karşılaşmamaları, barajların su oranlarında ciddi kazanımlar elde edilmesi tüm 
büyük belediyeler tarafından cezbedici olacaktır. Ayrıca bu cihazın geleceğin teknolojisi 
olduğunu ve klasik sayaçlar yerine elektronik sayaçlara geçişin bir başlangıcı olacağını 
düşünüyoruz. Akıllı şehir gibi projelerle adını duyurmak isteyen tüm belediyelerin ciddi destek 
vereceğini ve bu şekilde hızlı bir şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz. Bireysel kullanıcı 
bazında yeni “Akıllı Apartman” veya “Akıllı Daire” gibi projelerde bu cihaz önemli bir yer 
tutacaktır. Proje kapsamında tasarlanan Sumatik yapımında kullanılan malzemelerin temin 
edilmesinin ve yapımının karmaşık olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, yaygınlaştırılıp 
ticari bir ürüne dönüştürülmesi mümkün görülmektedir. Projemiz, firmalar veya Ar-Ge 
merkezleri tarafından geliştirilerek teknolojik ticari bir ürüne dönüştürülebilir niteliktedir. 
Tasarladığımız “Sumatik” ile ilgili gelen dönütler dikkate alınarak geliştirme çalışmalarına 
devam edilecektir. 
 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda projeye ait malzemeler için “Toplam Harcama 
= 625 TL + kargo ücreti” olarak belirlenmiştir. Malzeme maliyet listesi aşağıdaki Tablo 1’de 
sunulmuştur. Toplam fiyatın, seri üretime geçilmesi durumunda düşeceği ve daha uygun 
maliyete yapılabileceği düşünülmektedir.  
 

Tablo 1. Malzeme Maliyet Listesi 
No Malzeme Adı Birim Fiyatı* 

(TL) 
Miktarı Toplam Fiyatı 

(TL)* 
1 Arduino kontrol kartı 278 TL 1 adet 278 TL + Kargo 

Ücreti 
2 Arduino Su Akış ve Hidrolik 

Basınç Sensörü - YF-S201 
60 TL 1 adet 60 TL 

3 ESP8266 Seri Port ESP01 
Wireless Kablosuz İletişim 

21 TL 1 adet 21 TL 

4 16v 100uf kapasitör 15 TL 1 adet 15 TL 
5 5V powerbank 100 TL 1 adet 100 TL 
6 3,3 V kuru akü 100 TL 1 adet 100 TL 
7 Wifi Anteni  50 TL 1 adet 50 TL 
8 Boş Kutu 10 TL 1 adet 10 TL 
 TOPLAM   625 TL + Kargo 

Ücreti 
* Malzeme fiyatları 27.06.2021 tarihindeki fiyatlardır. Sipariş zamanında fiyatlarda küçük değişiklikler olabilir. 
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Projemizde yaptığımız maddi harcamaları "Malzeme Siparişi" kısmında Temmuz ayı içerisinde 
gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 

 
Ürünün tasarım, üretim ve test süreçlerini içeren 2021 Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştireceğimiz zaman planlaması ve söz konusu plana ait 
yapılacak çalışmaların belirtildiği proje takvimi Tablo 2’de yer almaktadır. 
 
Tablo 2. Proje Takvimi 

 

No 

 

Faaliyetin Adı 

 
Kim(ler) Tarafından 

Gerçekleştirildiği 

AYLAR  

Şu
ba

t 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay

ıs
 

H
az

ir
an

 

T
em

m
uz

 

A
ğu

st
os

 

E
yl

ül
 

1 Proje ekibinin 
oluşturulması 

Sedat Alev, Mustafa 
Eymen Yücedağ 

     X        

2 Proje takımının kurulması Sedat Alev, Mustafa 
Eymen Yücedağ 

    X        

3 Proje konusunun 
belirlenmesi 

Mustafa Eymen Yücedağ     X     X       

4 Kaynak taraması Mustafa Eymen Yücedağ      X     X      

5 Malzeme listesinin 
belirlenmesi 

Sedat Alev, Mustafa 
Eymen Yücedağ 

     X     X     X     

6 Tasarımın yapılması Mustafa Eymen Yücedağ          X      X      X  

7 Projenin sunumu Mustafa Eymen Yücedağ             X      X 

 
8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projede tasarlanan Sumatik, tüm bireysel ev kullanıcılarının kullanımına hitap etmektedir. 
Ayrıca ilerleyen süreçte yazılım güncellenerek tüzel, sanayi veya inşaat tipi kullanıcılara hitap 
edecektir. Su kullanımını kullanıcılara anlık bildirerek, güzel animasyonlarla kuraklığa karşı 
evdeki su kullanımının önemli olduğu kullanıcılara anlatılacak ve su kullanımı hakkında bir 
bilinç oluşturulacaktır. Belirli standartlara uygun olarak yapıldığı takdirde yurt içinin yanı sıra 
yurt dışındaki bireysek kullanıcıların kullanımına açık bir ürün haline getirilerek yurt dışındaki 
su taşıyan firmalara veya belediyelere pazarlanabilir. 
 
9. Riskler 

Her projede olduğu gibi bu projede de hayata geçirilme konusunda riskler bulunmaktadır. En 
büyük risk, hazırlanan cihazın yeterli derecede talep görmemesidir. Cihazın bulunduğu kısma 
çocukların veya kullanıcıların müdahale etmesi, kırması veya çalması risklidir. Bunun için 
cihaz ev içerisine de kurulabilir veya sayacın bulunduğu kısma dayanıklı bir kapalı kutu 
yapılabilir ve monte edilerek bunun önüne geçilebilir.  Bunun dışında, pil ve enerji konusunda 
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yeterli kontrol yapılmazsa veri aktarımı durabilir bu da projenin tam olarak amacını 
gerçekleştirememesine sebep olabilir. Bunu dışında herhangi bir risk gözükmemektedir.  
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