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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Küresel iklim değişikliği, suyun yanlış kullanımı, hızlı nüfus artışı ve pandemi döneminde artan 

hijyenik koşullar kullanılan tatlı su kaynaklarının azalmasına neden olur. Su kaynaklarının azalması 

suyun israf edilmeden tüketilmesi gerektiğinin önemini ortaya çıkartır. 

 

Ev, okul, hastane, iş yeri ve alışveriş merkezi lavabolarının muslukları; el ile ayarlanabilir veya sabit 

sensörlü olması nedeniyle gereğinden çok daha fazla miktarda su kullanılmaktadır.  

 

 Bu projede, musluğa mesafe sensörü eklenerek kişinin elini musluğa yaklaştırması sonucunda 

musluğun açılması ve elin mesafesine göre suyun miktarı ile hızının kademeli olarak değişmesi 

sağlanmıştır. Tasarlanan sistemi kontrol etmek için deneysel yöntem kullanılmıştır. Deneyde mesafe 

sensörlü musluk, aç – kapa sensörlü musluk ve sabit sensörlü musluklarda 20 s süre ile el yıkayarak 

veriler elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen verilere göre tasarlanan mesafe sensörlü musluk ile 

aç- kapa musluklara göre ortalama % 60, sabit sensörlü musluklara göre ortalama % 40 tasarruf 

sağlanmıştır. Yapılan çalışmada tasarlanan musluğun diğer musluklardan farkı, musluğa arduino 

nano sistemle mesafe sensörü eklenerek musluğa temas etmeden elimizin mesafesine göre su 

miktarını ayarlayarak su tasarrufu sağlamasıdır. 

 

Projenin amacı tasarlanan mesafe sensörlü muslukla, akan su miktarını kullanıcının ihtiyacı 

doğrultusunda ayarlamasıyla su tasarrufu sağlamaktır. Çalışmada elde edilen tasarruf verilerine göre 

suyun sürdürülebilirliğine katkı sağlanmış olacaktır. 

 

1.1 Proje Tasarımı 

 

• TOF10120 Lazer mesafe modülü 

• Arduino Nano 

• L298N motor sürücü kartı 

• 12 V redüktörlü motor 

• 12V DC Adaptör 

• Musluk  

 

1.2 Projenin Yazılımı 

 

Lazer mesafe sensöründeki verileri yorumlamak ve sistemin kontrolünü sağlamak için arduino 

programında kodlamalar oluşturulmuştur. 

 

1.3 Projenin Montajı 

 

Lavabo altından musluk bataryasına gelen su hortumu arasına motor ile döndürülebilen bir musluk 

ilavesi yapılarak su tesisatı hazırlanmıştır. Ara musluk tasarımında klasik musluğun tepesine debi 

ayarını yapmak amacıyla 12V DC motor takılmıştır. Batarya üstüne lazer mesafe sensörü 

eklenmiştir. 
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Resim 1.1: Musluk Tasarımı                                         Resim 1.2: Motor Bağlantısı 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Yaşam suyla başlamıştır ve yaşamı devam ettirebilmek için en önemli kaynak sudur. Su hidrojen ve 

oksijen atomlarından oluşan, renksiz, kokusuz, tatsız bir maddedir. (TDK, https://sozluk.gov.tr/,  

Erişim Tarihi 3 Ocak 2022) En basit canlı formundan en karmaşık canlı organizmaya kadar su hayati 

öneme sahiptir. Karmaşık organizma olarak ifade edilen insan yemek yemeden haftalarca 

yaşayabilirken susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. İnsan vücudunda su hücrelere besin taşır, atık 

maddeleri vücuttan uzaklaştırır, vücut ısısını düzenler, kan dolaşımını sağlar. Yeryüzündeki 

kaynakların en önemlilerinden olan su Minibaş (2007) ve Ulusoy (2007)’nin vurguladığı üzere; 

• Yeri doldurulamaz ve insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gereklidir. Sadece insanın 

değil diğer canlılar için de su vazgeçilmezdir.  

• Sürekli ihtiyaç duyulması nedeniyle su oldukça değerlidir. 

• Hızlı artan nüfus su arzını da arttırmaktadır. 

• Varoluşundan kullanıcıya ulaştırılmasına kadarki süreçte su kanalları, barajlar, arıtma 

tesisleri ile sürekli hizmet sağlamaktadır. 

• Yaşamın bütün gereksinimlerinde sağlık, tarım, hayvancılık, gıda, madencilik, enerji 

üretimi, hayvancılık, inşaat, teknoloji gibi birçok alanda su kullanılmaktadır. 

 

Dünyayı diğer gezegenlerden ayıran en önemli faktörlerden birisi de sahip olduğu sudur. Dünyada 

bulunan su miktarının %97’si tuzlu su (deniz ve okyanus) geriye kalan  %3’ü tatlı su (buzullar, 

nehirler, göller, yeraltı suları)  kaynaklarından oluşmaktadır. Tatlı su kaynaklarının ise %0,5’lik 

kısmına insanlar erişebilir durumdadır (Al Madfaei, 2009; Vural, 2018). 

 

Dünyada ve ülkemizde hızlı nüfus artışı, çevre kirliliği, bilinçsiz su tüketimi, sanayileşme, küresel 

ısınma ve pandemi gibi problemler kullanılabilir tatlı su kaynaklarının azalmasına neden olmaktadır. 

Bu sorunun önüne geçilebilmesi için hem bireysel hem de dünya olarak su tasarruf yöntemlerini 

kullanmalıyız. Su tasarrufu, suyu etkili ve dikkatli, israf etmeden kullanmak demektir (Yılmaz, 

2017) Bireyler suyu hem ekolojik dengeyi korumak amacıyla hem ekonomik nedenlerle tasarruf 

etmelidir. 

 

Bireyler, evlerde suyun % 35'i banyoda, % 30'u tuvalette, % 20'i çamaşır ve bulaşık yıkamada, %10'u 

yemek pişirme ve içme suyu olarak, % 5'i ise temizlik maksadıyla kullanılmaktadır 

(http://www.aski.gov.tr/tr/tasarruf/ Erişim Tarihi 2022). Sadece musluklarda alınabilecek tasarruf 

yöntemleriyle (sensör veya havalandırma aparatı) %50’ye yakın kullanılan sudan tasarruf 



5 

 

 

edilebileceği kanıtlanmıştır (https://www.elmor.com.tr/tr/icerik/44/cevre-dostu-urunlerimiz, Erişim 

tarihi: 8 Aralık 2021). Solakoğlu ve Çakır Kıasıf (2021), yaptıkları çalışmada musluklarda 

alınabilecek önlemlerle %50’ye yakın tasarruf yapılabileceğini ifade etmiştir. 

 

Bu araştırmanın amacı, yapılan tasarımdan elde edilecek tasarruf ile kısıtlı olan tatlı su kaynaklarını 

idareli kullanarak suyun sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktır.  

 

3. Çözüm  

Su kaynaklarının azalması, suyun israf edilmeden tüketilmesi gerektiğinin önemini ortaya 

koymaktadır. Yapılan literatür taramalarında su tasarrufuna yönelik musluklarda su miktarını 

ayarlayan sensörlü bir sisteme rastlanılmamıştır. Suyun tasarruflu kullanımının gündelik hayata 

uyumunu sağlamak amacıyla proje kapsamında musluktan akan su miktarını kullanıcının ihtiyacı 

doğrultusunda ayarlamasını sağlayan bir sistem tasarlanmıştır.  

 

Yapılan çalışmada tasarlanan musluğun diğer musluklardan farkı, musluğa arduino nano destekli 

mesafe sensörü eklenerek, musluğa dokunmadan elimizin mesafesine göre su miktarı ayarlanmış 

olacaktır. Bu araştırmanın amacı, sistemden elde edilen tasarruf ile su kaynaklarının daha uzun süre 

kullanılmasına katkı sağlamaktır. 

 

 
Resim 3.1: Prototip 

 

3.1 Tasarım Bileşenleri 

 

3.1.1 TOF10120 Lazer mesafe modülü 

Projemizde TOF10120 isimli lazer mesafe sensörü kullanılmıştır. Lazer mesafe sensörleri düz bir 

hat boyunca lazer ışıması ile mesafe tayini yapmak için kullanılmaktadır. Ses dalgaları ile ölçüm 

yapan sensörlerden gecikme ve hatasız ölçüm yapma anlamında üstünlükleri bulunmaktadır. 

Kullandığımız sensör küçük boyutları ve su geçirmezlik özelliği ile proje tasarımında yerini almıştır. 
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3.1.2 Arduino Nano 

 

Arduino üzerinde Atmega 328P mikrodenetleyicisi bulunan ve fiyat-performans anlamında öne 

çıkan bir kontrolcü kartıdır. Sensörden alınan verilerin anlamlandırılarak motora bağlı motor sürücü 

kartına ihtiyacı duyduğu elektriksel akımı iletmek için projede yerini almıştır. Aynı zamanda küçük 

boyutları ile dikkat çekmektedir. Arduino Nano, kendi programlama editörü kullanılarak C++ 

programlama dili ile kodlanmıştır. 

 
 

3.1.3 L298N motor sürücü kartı 

 

En temel düzeyde motor sürmek için kullanılmaktadır. Üzerinde L298N entegresi barındırmaktadır 

ve piyasada çokça bulunmaktadır. Arduino ve benzeri platformlarda rahat kullanımı ile öne 

çıkmaktadır. PWM bir tür voltaj modülasyon tekniğidir. PWM tekniği ile motorun farklı yönlere ve 

farklı hızlarda döndürülmesi sağlanabilmektedir. 

 
3.1.4 12 V redüktörlü motor 

 

Projemizde kullanılan musluğun açma kapama milini döndürmek amacıyla kullanılmıştır. Doğrudan 

motor sürücü kartına bağlanarak çalıştırılmaktadır. 

 

3.1.5 12V DC Adaptör 

Motor ve tüm elektronik aksamın gerek duyduğu enerjiyi şehir şebekesinden cereyanından 12 volta 

düşürmek için kullanılmıştır. 
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3.1. 6 Musluk 

Herhangi bir sıvı akışkanın akışını kontrol eden bir vanadır. 

 

 
 

4. Yöntem 

Bu çalışmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Proje için tasarlanan musluk ile diğer muslukların (el 

ile ayarlanan ve sabit sensörlü musluk) el yıkama sırasında (20 s süreli) harcadıkları su miktarı 

hesaplanmıştır. Projenin prototip denemesi okul lavabolarında denenmiştir. 

 

4.1 Sensör Tasarımı 

Lavabo altından musluk bataryasına gelen su hortumu arasına motor ile döndürülebilen bir musluk 

ilavesi yapılarak su tesisatı hazırlanmıştır. Ara musluk tasarımında resim 4.1’de görüldüğü gibi 

klasik musluğun tepesine debi ayarını yapmak amacıyla 12V DC motor takılmıştır. Batarya üstünde 

resim 4.2’de ki gibi konumlandırılan Lazer mesafe sensörü ile kullanıcının el mesafesi ölçülerek 

alınan veriler arduino da işlenmiştir. 

 

                                           

 
               

                        Resim4.1                                                                     Resim 4.2    

 

Lavabo tabanı ile sensör arasındaki mesafe 6 birime bölünerek kullanıcının hangi bölümde olduğu 

bilgisi ışığında arduino motoru kontrol etmekte ve algoritmada olması gereken hareketi yaparak 

suyun akış debisini değiştirmektedir. Kullanıcı elini lavabodan çekmesi durumunda ise akan suyun 

kesilmesi sağlanmıştır. Resim 4.3.’te görüldüğü gibi 1 kademede suyun az, 6. kademe de ise fazla 

akması sağlanarak tasarruf değerlendirmesi için kullanım verileri kayıt altına alınmıştır. Resim 

4.4’te de arduino nano sisteminden kontrolü sağlanmıştır. 
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                                      Resim 4.3               Resim 4.4 

Projede 3 deney düzeneği kurulmuştur. 1. düzenek mesafe sensörlü musluk, 2. düzenek sabit 

sensörlü musluk, 3. düzenek el ile açılan musluk şeklinde ayarlanmıştır. Her bir muslukta 20 defa 

20 s süreli el yıkama uygulaması yapılmıştır. Sonuçlar Tablo 4.1’de belirtilmiştir: 

 

Tablo 4.1. Hazırlanan deney düzeneklerinden elde edilen veriler 

 

El 

yıkama 

sayısı 

1. Düzenekte 

harcanan su 

miktarı 

2. Düzenekte 

harcanan su 

miktarı 

3. Düzenekte 

harcanan su 

miktarı 

1 1625 ml 2250 ml 2975 ml 

2 975 ml 2225 ml 3225 ml 

3 1490 ml 2700 ml 3200 ml 

4 1350 ml 2575 ml 3300 ml 

5 1800 ml 2200 ml 3200 ml 

6 1850 ml 1900 ml 3125 ml 

7 1000 ml 1875 ml 3300 ml 

8 1450 ml 2100 ml 3250 ml 

9 1225 ml 1950 ml 3100 ml 

10 775 ml 2725 ml 2975 ml 

11 1450 ml 1850 ml 3150 ml 

12 975 ml 2025 ml 3250 ml 

13 900 ml 1975 ml 3175 ml 

14 800 ml 2050 ml 3200 ml 

15 925 ml 1875 ml 3225 ml 

16 1900 ml 2200 ml 3125 ml 

17 1400 ml 2125 ml 3000 ml 

18 1000 ml 1850 ml 3250 ml 

19 1725 ml 2100 ml 3200 ml 

20 1475 ml 2225 ml 3150 ml 

Ort. 1304,5 ml 2138,75 ml 3168,75 

 

Yapılan çalışmada musluğa arduino nano destekli mesafe sensörü eklenerek suyun ihtiyaca göre 

kullanılması sağlanmıştır. Elde edilen verilere göre tasarlanan ürünle harcanan su miktarından aç- 

kapa musluklara göre ortalama % 60, sabit sensörlü musluklara göre %  40 tasarruf sağlanmıştır. 
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Şekil 4.5: Tasarlanan muslukla yapılan test çalışmaları 

 
 

Şekil 4.6: Tasarlanan muslukta harcanan su miktarını hesaplama çalışmaları 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günümüze kadar kullanılan muslukların tasarrufa yönelik çalışmaları incelendiğinde; 

 

Gökçek (1998), musluklardan geçen su debisini ayarlayarak su akışı esnasında suyu havayla 

karıştırarak tasarruf sağlamayı amaçlamıştır. 

Duban ve Er (2007), toplu kullanım alanlarında su tasarrufu sağlayan “mekanik otomatik musluk” 

geliştirmişlerdir. 

İmrek (2007), su tasarrufu sağlamak için musluğa kumanda kolu ve pedal ekleyerek tasarruflu 

musluk geliştirmiştir. 

Altunbay (2008), suyun kullanılması esnasında açık unutulan veya iyi kapatılmayan musluklardan 

kaynaklanan su kaybını ortadan kaldırmak için şebeke hattına bağlı su sayacının önüne monte edilen, 

“zaman ayarlı elektrikli kesicili vana sistemi” geliştirmiştir. 

Çolak (2008), “ucundan açma-kapama düğmeli musluk veya batarya” geliştirmiştir. 

Tank (2009), su tasarrufu sağlamak amacıyla bir “musluk valfi” geliştirmiştir. 

Üstünes (2009), tüm musluk ve bataryalarda kullanılmak üzere su tasarrufu sağlayan bir sistem 

geliştirmiştir. 

 

Yukarıdaki çalışmalar incelendiğinde su tasarrufuna yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu projede 

lavabolarda kullanılan su miktarını azaltmak ve hijyen koşullarını üst seviyede uygulamak için 
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musluklara arduino nano destekli mesafe sensörü eklenmiştir. Yapılan çalışmanın diğer 

musluklardan farkı, musluğa dokunmadan elimizin mesafesine göre su miktarını ayarlayarak su 

tasarrufu sağlamaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin prototip uygulaması deneysel yöntemle test edilmiş ve klasik musluklara göre %60, sabit 

sensörlü musluklara göre %40 tasarruf sağlamıştır. Tasarlanan musluktan yüksek tasarruf oranı elde 

edildikten sonra gerekli patent işlemleri yapılarak okul adına tescillenmiştir. Prototipte kullanılan 

malzemelerin temininin kolay ve ekonomik olması ürünün uygulanabilirliğini arttırır. Tasarlanan 

ürünün ülke ekonomisine önemli katkıları olacağı düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1 Proje Zaman Planlanması 

Yapılması Planlana Faaliyet 1.Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 

Literatür Taraması   X     

Gerekli Malzemelerin Temin Edilmesi     X    

Musluğun Tasarlanması     X    X   

Tasarlanan Musluk İçin Deney Düzeneğinin 

Hazırlanması 

     X     X  

Değerlendirme ve Test Aşaması        X     X 

Raporlama         X 

7.2 Prototip Maliyeti  

TOF10120 Lazer mesafe modülü                    350 TL 

Arduino Nano                                                  110 TL 

L298N motor sürücü kartı                               25 TL 

12 V redüktörlü motor                                     250 TL 

12V DC Adaptör                                              20 TL 

Musluk                   200 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Dünyada ve ülkemizde kullanılabilir tatlı su kaynakları hızla tükenmektedir. Bu sorunun önüne 

geçilebilmesi için hem bireysel hem de dünya olarak su tasarruf yöntemlerini kullanmalıyız. Bu 

projenin hedef kitlesi de suyu kullanan dünyadaki tüm insanlardır.  
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9. Riskler 

Elektrik devreleri olduğu için su sıçramalarına karşı önlemler alınmalıdır. Elektrik kesintilerine karşı 

şarj edilebilir bataryalı sistemle desteklenebilir. Bunlar risk gibi görünse de çözümleri olan 

problemlerdir. Arduino sistemindeki kodların karışma ihtimaline karşı aralıklarla kontrol 

edilmelidir. 

Projenin üretime dönüştürülmesi hem ekonomik açıdan hem de azalan su kaynaklarımızın 

sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır. 
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