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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

a-Evlerde, duş başlangıcında duş başlığından gelen (borularda birikmiş) soğuk suyu harici bir 

depoda depolayıp boşa akmasını önleyen sistemdir, sıcak su geldiğinde suyu otomatik olarak duş 

başlığına yönlendirir, böylece su tasarrufunu sağlar. 

b-Buluşun diğer bir özelliği, duş süresinin belirlenerek gereğinden fazla su akışının önüne 

geçilmesinin sağlanmasıdır. Duş süresi 5dk olarak girildiğinde süre dolduğunda uyarır ve suyu 

keser, otel, askeri üs, şantiye gibi alanlarda sınırsız duş su israfına yol açıyor.  

c-Buluşun diğer bir özelliği, ısı kaynağının gereğinden fazla sıcaklıkta suyu ısıtması durumunda, 

sıcak sudan kaynaklı kişinin yaralanması durumunun ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır. 

2. Problem/Sorun 

a-Su israfı problemi üzerine çalıştık, evlerde duş başlangıcında borularda birikmiş 

soğuk suyun boşa akıtılmakta olduğunu gördük. 

Bazı duyarlı vatandaşlar bu boşa akan suyu kovalara doldurarak geri dönüşüm 

sağlamaktadırlar fakat bu 10 Bin’de 1 bile değil ve su israfını önlememektedir. 

 

b-İkinci problem ise, askeri üslerde, şantiyelerde otellerde sınırsız ve kontrolsüz duş 

süreleri su israfına yol açmaktadır. 

 

c-Üçüncü problem düşük ihtimallerde olsa su sıcaklığının insan sağlığına zararlı 

olabilecek derecelere yükselmesi durumunda yaralanmaların olması. 

BKZ, Şekil A

 



 

3. Çözüm 

a-Bu koşullardaki su israfını önlemek için çözümümüz, duş başlığından sıcak su gelene kadar bu 

suyu bir depoya yönlendirmek, su istenilen sıcaklığa geldiğinde ise duş başlığına yönlendirmek, bu 

işi otomatik sistemler ile yaptığımızda tasarruf miktarı maksimize edilmiş olacak. Hesaplarımıza 

göre Bkz.Tablo1 duş başlangıcında israf olan bu suyun geri kazanılması yıllık yarım baraj suyun 

tasarrufunu sağlamaktadır.   Tablo 1. 

Nüfûs 
Kişi başı Haftalık  

Duş Sayısı 

Yıllık Toplam 

Duş Sayısı 

Duş 

başına 

Tasarruf 

Yıllık Toplam Su 

Tasarrufu 

90M 2 9,4 Milyar 4 LT 37,44 Milyar Litre 

 

Duş başlığına koyduğumuz sıcaklık değerleme birimi ile su soğuk olduğunda elektronik vana 

sistemlerimiz ile suyu doğrudan depolama bölümüne yönlendiriyoruz, değerleme birimi suyun 

ısındığını algıladığında elektronik vanaları duş bağlığına yönlendirilmesini sağlayacaktır. 

Projede bileşenleri, bir su deposu(genleşme tankı), bir elektronik devre, selenoid valfler ve sıcaklık 

sensöründen oluşmaktadır.  

 

b-Aynı zamanda hiçbir donanım eklemeden yazılım ile zaman ayarlı duş sistemine dönüştürülen 

sistem askeri üsler yada şantiyelerde sınırsız duş ve su israfının önüne geçerek herkese eşit örn (5dk) 

gibi süre sonra suyu keserek suyun israfını önlemektedir. 

 

c-Ani su ısınmalarında yaralanmaları önlemek amacıyla, değerleme biriminde suyun aşırı ısındığını 

tespit ederek suyu otomatik valf yardımıyla keserek ve yaralanmaları önler. 

 

 

İlk deneysel prototip 



 

4. Yöntem 

Duş başlığının son girişine takılan 8Bar Selenoid valf ve üzerindeki sıcaklık sensörü ile 

sıcaklığa göre suyun akışını kontrol ediyoruz, mikrodenetleyici üzerindeki ekran ve tuşlar ile 

sıcaklığı duş öncesi belirleyip kaç derecede su akışının başlayacağını belirliyoruz, bu 

süreçten sonra duş vanasını açtığımızda sıcaklık sensörü soğuk suyu algılayacağı için 

selenoid valfi röle yardımıyla kapatacak ve su tek çıkış noktası olan Depomuza(4 barlık 

Genleşme tankına) dolmaya başlayacak, bir süre sonra sistem içerisinde akan su ısınacak ve 

sensörlerimiz suyun ısındığını algıladığında selenoid valf röle yardımıyla açılacak ve su akışı 

duş başlığına doğru olacak. Bkz.Şekil 2 

 

Ürettiğimiz 4 adet yüksek hassasiyetli prototip aktif olarak 01.04.2022’den beri farklı ev ve 

işyerinde kullanılmakta ve şuana kadar edilen su tasarrufu 3 m3’e yaklaştı. 

 

 

 

 

4.1 Yazılım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b-Aynı zamanda ekstra donanım eklentisi olmadan sadece yazılımsal revizyon ile süre 

kontrollü duş sistemi oluşturarak askeri alanlarda, şantiyelerde, otellerde sınırsız duş süresi su 

israfını önleriz, yazılım su akışı başladıktan sonraki ayarlı süre kadar su akışına izin verir ve 

sonrasında suyu otomatik keser. 

 

c-yine aynı donanımlar ile yazılım revizyonu ile ani su sıcaklığı artışlarında yaralanmaları 

önlemek amaçlı suyu otomatik kesme işlemini aynı prensiplerle yapıp kazaları önlemekteyiz. 

 

*Ürün bu yönleriyle özgündür, patent ve faydalı model başvuruları yapılmıştır. 

 

Soldaki şekilde su ısıtıcıdan 
çıkan su alttaki değerleme 
biriminden geçerek soğuk ise 
genleşme tankına sıcak ise 
duş başlığına 
yönlenmektedir. 
 
1a-Selenoid valf (8 Bar 
normalde kapalı – su akışı 
kontrol birimi) 
1b-Sıcaklık Sensörü (NTC 
sıcaklık sensörü 10k direnç 
ile C cinsinden ölçüm 
alabiliyoruz.) 
 
2-Depo (Genleşme tankı içine 
dolan suyu (3 bar basınç ile 
dışarıya gönderir.) 
 
3-İşlemci (Arduino uno ve 
uyumlu ekran shield ve 5v 
Röle ile valf aç kapa kontak 
devresi) 
 

Şekil 2 

1-8bar Selenoid Valf ve NTC 

sıcaklık sensörü 

2-Depo (Genleşme tankı) 

3-Arduino uno İşlemci, 

Ekran shield ve 5v röle 

4-Su ısıtıcı 



 

 

Şekil 3. Program tasarımını geliştirdiğimiz temel kodlarımız (temel prensip kodlarıdır, diğer detay 

kodları sürekli güncellenmektedir) 

4.2 Algoritma ve Akış Şeması 

Bir problemin çözümü için ihtiyaç duyulan tüm adımların mantıksal olarak sıralı bir şekilde ifade 

edilmesine algoritma denir. Algoritma bilen kişi temel programlama mantığını öğrenmiş olur. Yeni bir 

programlama dili öğrenmekte güçlük çekmez (7). 

Akış şeması ise algoritmanın sembollerle ifade edilmesidir. Akış şemalarının kullanılması mantık 

hatalarının tespit edilmesinde, daha hızlı kodlama yapılmasına yardımcı olur (8). Microsoft Word 

Programında geliştirmekte olduğumuz akış şemamız Şekil 3’te gösterilmiştir. 

  

Şekil 4. Microsoft Word Programında geliştirmekte olduğumuz akış şemamız 

 



 

 

4.3 NTC Sıcaklık Sensörü 

Yüksek veya düşük sıcaklık ortamlarında sıcaklığı algılamak üzere farklı muhafazalar içine yerleştirilmiş ısıl 

direçlerdir. Bulunduğu ortamın veya temas ettiği yüzeyin sıcaklığı arttıkça elektriksel direnci azalır. 

Direnç değerleri de belirli sıcaklıklara karşılık gelmektedir. 

Lineer tepkili komponentlerdir. PTC’lerin tam tersidirler. 

NTC’lerin kullanım alanları; NTC’ler – 300 C° ile +50 C° arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabilirler 

Şekil 4. NTC Sıcaklık sensörü  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Daha önce bu su israf şeklini tasarrufa, geri kazanıma dönüştüren bir ürün geliştirilmemiştir. 

Askeri üs, şantiye ve otel gibi sınırsız duş imkânı olan yerlerde su tasarruf sistemi geliştirilmemiş 

olması 

6. Uygulanabilirlik 

 Proje yüksek hassasiyetli prototip olarak geliştirildi ve hali hazırda 4 konumda 

kullanılmakta ve 90 adet ön sipariş gelmiş bulunmakta. 

 Proje hayata geçirilirken karşılaşılabilecek en önemli sorun Çin’den yan ürün temini 

aynı yan ürünler Türkiye’de de üretildiği için maliyet dışından risk doğurmuyor, tüm 

malzemeler bir günde temin edilebilecek kadar her yerde bulunabilen ürünler. 

 Tasarruf deposu 20LT kadar olsa da banyo içerisinde yer kaplamaktadır, bazı 

müşteriler görüntü kirliliğinden dolayı çekimser olabilir bunu inşaat dönemlerinde gömülü 

yaparak ve sonrada montajlarda tavana montajlayarak görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı 

hedefliyoruz 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Proje Zaman Planlanması  : Proje süresi için planlanan basamaklar ve zaman çizelgesi 

Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

Proje Zaman Çizelgesi 
OCAK 

2022 

ŞUBAT 

2022 

MART 

 2022 

NİSAN 

2022 

MAYIS 

2022 

HAZİRAN 

    2022 

Proje Fikir Araştırması X X     

Literatür Taraması  X X    

Çözüm Önerisi   X    

Projenin Tasarlanması    X X X 

Proje Tasarımının Test 

Edilmesi 
     X 

 

 

 

7.2  Kullanılacak malzemeler ve Tahmini Maliyet 

Projenin tasarlanması için kullanılacak malzemelerin miktarları ve yaklaşık maliyeti Tablo 2’de yer 

almaktadır. 

Tablo 2. Kullanılacak malzemeler ve tahmini maliyet çizelgesi 

 

 Adet Birim Fiyat Tedarik Toplam 

8 Bar Selenoid Valf 2 60 Çin-Türkiye 120 

İşlemci AtMega 1 50 Çin-Avrupa 50 

5v Röle 2 10 Çin-Avrupa 20 

Ekran Shield 1 100 Çin-Avrupa 100 

PCK Kart 1 50 Çin-Türkiye 50 

Kutu 1 30 Türkiye 30 

Nakliye 1 100 Çin-Türkiye 100 

4bar Genleşme Tankı 1 300 Türkiye 300 

Tesisat Malzemeleri 1 300 Türkiye 300 

TOPLAM 08.06.2022 Dolar kuruna göre hesaplanmıştır. 1070 TL 

 



 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Ürün Evlerde, otellerde, askeri üslerde, şantiyelerde (daha doğru ifade ile su ısıtıcı ile duş başlığı 

arasında mesafe olan yerlerde ve sınırsız duş ortamı olan yerlerde) kullanılacaktır. 

 Problemi yaşayanlar Türkiye’deki ve Dünya’da ki çoğu evde ve özellikle sık duş alan insanların 

bu ürünü talep ettikleri gözlemlenmiştir, ürünü piyasaya sürmeden 90 tane ön sipariş almış 

durumdayız.. 

9. Riskler 

Tasarruf deposu konumu : 20 Litrelik depo evin bir çok yerinde görüntü kirliliği oluşturacak ya 

duvar kırılıp gömülü hale getirilecek yada en az görünen yerde saklanacaktır. 

 

Tedarik : Çin üzerinden gelen ürünlerde çeşitli salgın yada politik sebeplerden tedarikler 

aksayabiliyor ama devlet yardımıyla bu sorunların çözülebileceğini düşünüyoruz. 

 

Yatırım maliyeti : ürünün üretim bandı reklam tanıtım personel giderlerini ilk etapta karşılamak 

için bir fona ihtiyaç durulmaktadır, bazı danışmanlar vasıtasıyla teknopark bünyesinde üretimde 

destek alabileceği söylendi onunla ilgili çalışmalarımızı başlattık. 

 

-Bazı insanlar sınırsız duş yapmak isteyebileceklerdir, bununda çözümü günlük 1 duştan sonrasının 

ekstra bedel ödeyerek yapabilmesi, suyun korunması açısından önemli bir çözüm olacaktır. 

 

     Ürünün üretim bandı aslında birleştirme bandı olarak kurulacak tüm parçalar birleşmeye hazır 

şekilde üretim birimine ulaşacak bu birimde çok tahsilli uzmanlar gerekmeyecek, sadece kalite 

kontrol ve yazılım yüklenmesi kısmında uzman arkadaşlar gerekecek 

 

1-tedarik için siparişlerin geçilmesi 2-gelen siparişlerin birleştirme ekibince birleştirilmesi 3-yazılım 

yüklenmesi ve test ekibinin kontrollerinin yapması 4-paketleme (6 kişilik bir ekip ile günde 300 ile 

500 arasında üretim yapılabilir)  

 

Bu süreçlerde satışa hazır hale getirmede büyük problemler görünmüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tahmini Riskler ve etki tablosu 

SONUÇ EYLEM 
ÖNEM 

DERECESİ 

Kabul Edilemez Riskler           

     (25) 
Yan Ürün tedariği 1 

Önemli Riskler                                     

(15,16,20) 

Zengin kesimin suyu sınırlı 

kullanma zorunluluğunun 

protestolara neden olması 

2 

Orta Düzeydeki Riskler               

(8,9,10,12) 

Maddi Amortismanın 1,5 yıl 

olması 
3 

Kabul Edilebilir Riskler                   

(2,3,4,5,6) 
Su kıtlığının ortadan kalkması 4 

Önemsiz Riskler 

(1) 
Teknoloji karşıtlığı 5 

       
RİSK SKORU = 

OLASILIK X 

ŞİDDET 
ŞİDDET 

 OLASILIK 1- Çok hafif 2-Hafif 3- Orta  4-Ciddi 5- Çok ciddi 

 
1 - Çok küçük 

Önemsiz                                                

1 

Düşük                             

2 

Düşük                             

3 

Düşük                             

4 

Düşük                             

5 

 
2- Küçük 

Düşük                             

2 

Düşük                             

4 

Düşük                             

6 

Orta                              

8 

Orta                              

10 

 
3- Orta  

Düşük                             

3 

Düşük                             

6 

Orta                              

9 

Orta                              

12 

Yüksek                            

15 

 
4- Yüksek 

Düşük                             

4 

Orta                              

8 

Orta                              

12 

Yüksek                            

16 

Yüksek                            

20 

 
5- Çok yüksek 

Düşük                             

5 

Orta                              

10 

Yüksek                            

15 

Yüksek                            

20 

Kabul Edilemez                     

25 

 

10. Gelişime açık yönleri 

- İnşaat yapılırken sisteme uyumlu gömülü borular ve depo döşenebilir. 

- Dokunmatik ekran kullanılarak pratikleşebilir. 

- Duş içerisinde müzik çalan sisteme çevrilerek konfor özelliği arttırılabilir 

11. Kaynaklar 

TÜRKİYE İSRAF RAPORU 

 

Kaynak : T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Link:  Https://tuketici.ticaret.gov.tr/data/5e6b33e913b876e4200a0101/Turkiye_Israf_Raporu_2018.pdf 


