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1. Proje Özeti  

Projemizde su ayak izinin azaltılmasını hedefleyerek; insanlarda farkındalık oluşturmak 

ve su tüketim alışkanlıklarını değiştirmek adına yüz tanıma teknolojisi destekli akıllı 

musluk sistemi tasarladık.  Su kaynaklarını daha efektif kullanmaya yönelik hazırladığımız 

projemizle toplumdaki bireyleri bilinçlendirmeyi, su ayak izini azaltmayı ve su tüketim 

alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefledik. Bunun için yüz tanıma teknolojisinden faydalanıp 

%100 yerli ve milli deneyap elektronik geliştirme setini kullanarak evlerde, okullarda, 

fabrikalarda vb pek çok yerde kullanılabilecek bir akıllı musluk geliştirdik. Yaptığımız 

devrenin şemasını fritzing programında çizdik. Geliştirdiğimiz akıllı musluk projesinde 

musluğu kullanacak her kullanıcıya günlük 25 litre su kullanım kotası belirledik. Akıllı 

musluğun üzerine diş fırçalama, el yıkama vb tüketimler için butonlar yerleştirdik. 

Musluğun başına gelen kullanıcının önce deneyap kart kamerası ile yüz tanımlamasının 

yapılmasını sağladık. Yüz tanımlaması yapıldıktan ve sistem kullanıcıya erişim izni 

verdikten sonra projeye yerleştirdiğimiz LCD ekranda “yüz tanımlaması onaylandı” 

şeklinde geri bildirim alınmasına ve butonlara erişim izninin açılmasına imkân verdik. 

Erişim izni onaylanan kullanıcının el yıkama butonuna bastığında musluktan belirlediğimiz 

süre boyunca su alabilmesini sağladık. Kontrollü su akışını devreye bağladığımız güç rölesi 

ve selonoid valf aracılığı ile gerçekleştirdik. Sisteme giriş yapıp, yüz tanıması onaylanıp, 

butona bastığında suyu kullanabilen kullanıcının bu işlemi her tekrarı için belirlenen 

kotadan su miktarını düşürdük. Tüm bunları yaptığımız kodlamalarla belirledik. Her su 

kullanımı sonrası kullanıcının kalan su miktarını LCD ekranda görmesini sağladık. 

Projemiz ile su ayak izini azaltmayı hedeflediğimiz gibi karbon ayak izinin de azaltılmasını 

hedefledik ve bu sebeple sistemin çalışması için gerekli olan enerjiyi güneş enerjisinden 

sağladık. Bunun için devremize bir güneş paneli entegre ettik. Projemizin tasarrufu artırmak 

için farkındalık yaratmasını, kullanıcıların su tüketim alışkanlıklarını değiştirmesini, 

kolektif önlemlere katkı sağlamasını, su kıtlığı ile mücadelede etkin olmasını hedefledik. 

Projemizin evsel kullanım dışında kamu ve özel sektörde hayata geçirilmesi durumunda su 

kaynaklarının sürdürülebilirliğinin artacağı fikrindeyiz.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Afrika’nın en büyük kentlerinden birisi olan Cape Town’da 2018 yılında yaşanan su 

krizi tüm Dünya’nın gözlerini buraya çevirdi. Önlemlerin yetersiz kalması, suyun 

bilinçsizce tüketilmesi suyun tamamen tükeneceği günün ilan edilmesine neden olmuştu. 

Su karnesine bağlanan şehir halkının günlük su kullanımı başlangıçta 50 lt ile sınırlandırıldı 

daha sonra bu sayı 25 litreye düşürüldü. Yağış eksikliklerinin yanı sıra aşırı ve kontrolsüz 

su tüketimi, göl akarsu ve yeraltı sularının kirletilmesi, dünya genelinde bir problem haline 

geldi. Yakın gelecekte su karneleri ile su sırası beklememek, sıfır gününden olabildiğince 

uzak durabilmek, kişisel olarak suyun tasarruflu kullanımını alışkanlık haline getirmek ve 
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bu konuda bilinçlenmek yapılacak en etkili eylem planları arasında yer alıyor.  Suyun daha 

efektif kullanımını sağlamak için yağmur sularını depolama sistemleri, tarımda otomatik 

sulama sistemleri, sebze yıkama suları ile bahçe sulama sistemleri kullanılıyor ancak evsel 

kullanımda suyu daha kontrollü kullanmak için bir sistem geliştirilmemiş. Hane halkı için 

belirlenmiş olan su kotasının ( günlük kullanım için herkese 25 litre) yüz tanıma 

sisteminden faydalanarak kontrollü kullanımını sağlamak, kısıtlı su ile alışkanlıkların 

değiştirilmesi, boşa akan suların engellenmesi, israfın azaltılması hedeflenmiştir.   

3. Çözüm  

Su kaynaklarının daha kontrollü kullanımı sağlamak, kısıtlı su ile de ihtiyaçların 

karşılanabileceğine dair kişilerde farkındalık yaratmak, yaklaşan su krizine karşı önlemler 

alabilmek için bir prototip geliştirdik.  

 Problem durumunu belirledik. 

 Dünya’da ve Türkiye’de su krizinin ne boyutta olduğunu tespit ettik. 

 Su fakiri ve su zengini ülkeler hakkında araştırmalar yaptık. 

 Suyun kullanımı ile ilgili alışkanlıkları tespit etmek için 210 kişi ile bir anket çalışması 

gerçekleştirdik. 

 Anket verilerini değerlendirdiğimizde evsel kullanımda suyun çok verimli 

kullanılmadığını belirledik. 

 Okullarda, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, devlet kurum ve kuruluşlarında 

kullanılabilecek yüz tanıma sistemi destekli akıllı musluk geliştirmeye karar verdik. 

-Görsel 1-[DG1]     -Görsel 2- 
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 Kişileri deneyep kart kamerasından yararlanarak veri sistemine dâhil ettik. (Görsel 1 ve 

2’de görüldüğü gibi) 

 Her bir kişiye günlük( diş fırçalama, el yıkama vb tüketimler için) 25 litre su kullanım 

kotası belirledik. 

 Tüketicilerin suyu kullandıkça kalan su miktarını görebilmeleri için devreye bir LCD 

ekran yerleştirdik. 

 

4. Yöntem 

Öncelikle su tüketim alışkanlıklarının tespit edilmesi için 206 kişi ile Google form aracılığı 

ile bir anket çalışması yaptık. 18 sorudan oluşan anketimize ait bazı verileri Tablo1, Tablo 2, 

Tablo 3, Tablo 4’te paylaşılmıştır. 

Anket soruları şu şekildedir. 

 

1.BÖLÜM:  

1.Cinsiyetiniz:        Kadın (     )        Erkek (     ) 

2.Yaşınız :  

         

2.BÖLÜM: Bu bölümde su kullanım alışkanlıklarınızı belirlemek amacıyla çeşitli maddeler 

yer almaktadır. Lütfen bu soruları seçeneklerinden birine ( X ) işareti koyarak cevaplandırınız. 

 

1. Günde kaç defa dişlerinizi fırçalıyorsunuz?  

        (   )1                     (   )2                       (   )3                      (   )4                   (   )daha fazla 

2. Diş fırçalama süreniz yaklaşık ne kadar sürüyor? 

       (   ) 20-30 saniye     (   )30- 40 saniye (   ) 40-50 saniye 

       (   )50-60 saniye      (   )1 dakikadan fazla 

3. Günde yaklaşık kaç defa ellerinizi yıkıyorsunuz? 

        (   ) 3                 (   )4                   (   )5                   (   )6              (   )daha fazla 

4. El yıkama süreniz yaklaşık ne kadar sürüyor? 

(   ) 20-30 saniye     (   )30- 40 saniye (   ) 40-50 saniye 

(   )50-60 saniye      (   )1 dakikadan fazla 

5. Haftada kaç kez duş alıyorsunuz? 

     (   )1                 (   )2                    (   )3                      (   )4                   (   )daha fazla 

6. Duş alma süreniz yaklaşık ne kadar sürüyor? 

 (   )5-10 dakika    (   )10-15 dakika (   ) 15-20 dakika  (   )20-25 dakika (   )daha fazla 

7. Günde yaklaşık kaç kez sifona basıyorsunuz? 

(   )3’ten az           (   )3                    (   )4                    (   )5                   (   )daha fazla 

 



6 

 

 

8. Bulaşıkları genellikle makinede mi elde mi yıkıyorsunuz? 

      (    ) makinede     (   ) elde 

9. Haftada kaç kez bulaşık makinesi çalıştırıyorsunuz? 

       (   )hiç                 (   )1                 (   )2                      (   )3                   (   )daha fazla 

10. Haftada kaç kez çamaşır makinesi çalıştırıyorsunuz? 

       (   )hiç                 (   )1                 (   )2                      (   )3                   (   )daha fazla 

11. Haftada kaç kez vileda ile zemin temizliği yapıyorsunuz ya da toz alıyorsunuz? 

      (   )1                 (   )2                 (   )3                      (   )4                   (   )daha fazla 

12. Zemin temizliği yaparken ve toz alırken yaklaşık kaç litre su tüketiyorsunuz? 

(   )2                 (   )3                (   )4                      (   )5                  (   )daha fazla 

13. Sebze ve meyvelerinizi akan suda mı yoksa bir kabın içine su doldurup mu 

yıkıyorsunuz? 

      (   ) akan suda yıkıyorum   (   ) bir kabın içerisine su doldurup yıkıyorum 

14. Aracınız var mı? 

(   ) evet    (   )  hayır 

15. Aracınızı ayda kaç kez yıkıyorsunuz? 

(   )2                 (   )3                (   )4                      (   )5                  (   )daha fazla 

16. Aylık yaklaşık kaç metreküp su kullanıyorsunuz? 

 (   )4’ten az            (   )4           (   )5               (   )6            (   )daha fazla 

17. Evinizde yağmur sularını depolamak için kullandığınız bir sistem var mı? 

       (   ) var       (   ) yok 

18. Evinizde meyve sebze yıkadığınız suları farklı alanlarda değerlendiriyor musunuz? 

(   ) evet    (   )  hayır 
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Tablo1: Diş fırçalama süreniz yaklaşık ne kadar? 

 

 

Tablo2: Bulaşıkları genellikle makinede mi elde mi yıkıyorsunuz? 
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Tablo3: El yıkama süreniz yaklaşık ne kadar sürüyor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo4: Duş alma süreniz yaklaşık ne kadar sürüyor? 

 

İnsanların verimsiz su kullanım alışkanlıklarını sınırlandırmak, su kaynaklarının gelecek 

nesillere aktarılabilmesini sağlamak, insanlarda farkındalık oluşturmak adına bir prototip 

geliştirdik. %100 yerli ve milli deneyap setini kullanarak oluşturduğumuz projemizde görüntü 

işleme teknolojisinden yararlanıp, kısıtlı su ile alışkanlıklarını revize etme fırsatını kullanıcılara 

sağladık. Bu süreçte Görsel 3’de görüldüğü gibi devre şemasını fritzing programında çizdik. 
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-Görsel 3-                 

  

 

 

 

 

   -Görsel4- 
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-Görsel 5- 

Devre şemasını çizdikten sonra proje için gerekli devre elemanlarını Görsel 4 ve Görsel5’te 

görüldüğü gibi bir araya getirdik.  

 Yüz tanıma teknolojisinin kullanımı için deneyap elektronik geliştirme seti kamerasını 

devreye entegre ettik. 

 Yüz tanıma sistemi için projeyi yapan iki öğrenci ve bir danışmanın yüzünü ve ismini 

sisteme tanıttık.  

 Yüz tanıma işlemi gerçekleştikten sonra kişi onaylandı ya da onaylanmadı şeklinde 

bildirim almak, hangi kullanıcıyla yüz tanıma yapıldığını öğrenmek, kalan su miktarını 

izlemek, su kotasını takip edebilmek, kullanıcının hangi seçimi yaptığını görmek ve 

selenoid valfin açık ya da kapalı olma durumunu gözlemlemek için devreye LCD ekran 

yerleştirdik.  

 Deneyap elektronik geliştirme kartımızın üzerindeki pinleri tasarruflu kullanabilmek 

adına LCD ekranı bağlarken I2C/IIC LCD bağlantı modülünü kullandık. 

 Devreye yerleştirdiğimiz kırmızı ve yeşil ledlerle yüz tanıma sisteminin açık ya da 

kapalı durumu hakkında geri bildirim verilmesini sağladık.  

 Günlük hayatta suyu kullanırken gerekli özeni göstermediğimizi düşündüğümüz 

alışkanlıklardan el yıkama ve diş fırçalamayı belirledik.  

 Belirlediğimiz kullanımlar sırasında kullanılacak iki butonu devreye yerleştirdik. 

 Bu kullanımlar sırasında kullanılacak suyun kontrollü ve sınırlı sürede akışını sağlamak 

için devreye selonoid valf ve güç rölesi bağladık.  

 El yıkama için belirlediğimiz butona basıldığında devrenin bağlı olduğu musluktan 

kişiye özgü tanımlanan süre boyunca su akmasını sağladık.  

 Su akışı tamamlandığında LCD ekranda kalan su miktarının görünmesini ve vananın 

kapanacak olduğuna dair ikazın görüntülenmesini sağladık. 

 Yaptığımız tüm bu işlem ve kodlamaları diş fırçalama butonu için tekrarladık. 

 Geliştirdiğimiz prototipin su ayak izini azaltmayı hedeflediği gibi karbon ayak izini de 

azaltmasını hedefledik. Bu sebeple devrenin çalışması için gerekli enerjinin devreye 

entegre ettiğimiz güneş enerjisi panelinden karşılanmasını sağladık. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Henüz pek çok ülke, kurum ve kuruluş azalan su kaynaklarına dikkat çekmek, su 

kaynaklarının kullanımını kısıtlamak, sıfır günü olabildiğince öteleyebilmek için kolektif bir 

önlem almış değil. Geliştirdiğimiz sistem ile insanların yaklaşan su krizi hakkında 

bilinçlenmesi, kısıtlı su ile su tüketim alışkanlıklarını revize etmesi hedeflenmektedir. 

İnsanların kontrolsüzce harcadıkları su hakkında farkındalık kazanmaları, israf etmeden de 

ihtiyaçların kısıtlı su ile karşılanabileceğini fark etmeleri, muslukları gereksiz yere açık 

bırakmanın tatlı su kaynakları rezervine olan etkisini kavramaları amaçlanmıştır. 

 

Sistemin görüntü işleme teknolojisinden faydalanarak tasarlanmış olması, her kullanıcıya 

farklı su kullanım kotası belirlenebiliyor olması, sistemin enerji ihtiyacını yenilenebilir bir 

enerji kaynağı olan güneş enerjisinden karşılıyor olması projenin yenilikçi yönleri arasında yer 

alabilir. Prototipin deneyap kartı ile tasarlanmış olması, donanımsal olarak %100 yerli ve milli 

ürünlerle tasarlanmış olması da özgün tarafları arasında yer almaktadır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Sistem ev, ofis, okul, fabrika vb yerlerde musluklara kolaylıkla entegre edilebilir. 

Kolaylıkla ticari bir ürüne dönüştürülebilir. Başlangıçta sistemin okul, fabrika, ofis vb yerlere 

kurulması maliyet gerektirebilir ancak susuz bir dünyada yaşamanın zorlukları düşünüldüğünde 

önemsenmeyecek bir maliyet olduğu söylenilebilir. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje iş zaman çizelgesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Proje prototipi tasarlanırken; 

 Deneyap elektronik geliştirme kiti  

 Breadbord   

İşin tanımı Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart  Nisan 

Literatür  

Taraması 

x x       

Proje 

prototipinin 

hazırlanması 

  x x x x x  

Proje raporu 

yazımı 

     x x x 
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 Buton  

 Led ampul 

 LCD ekran 

 I2C modülü 

 Selenoid valf 

 Güç rölesi 

 Güneş paneli 

 Jumper kablo kullanılmıştır. Prototipin yaklaşık maliyeti 1242tl’dir. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Evsel kullanım dışında, fabrikalarda, ofislerde, okullarda kolaylıkla kullanılabilir.  

9. Riskler 

Öngörülmüş herhangi bir riski bulunmamaktadır. Projeyi tasarlamayı planlarken devrenin 

tüm elektriğini şehir şebekesinden karşılamayı planlamıştık ancak beklenmedik bir elektrik 

kesintisi ile devrenin çalışmayacağını öngördük.  Bu sebeple devreyi güneş enerjisinden 

faydalanarak çalıştırmayı planladık. Böylelikle karbon ayak izini de azaltma noktasında bir 

hamle atmış olduk. 

 

10. Kaynaklar 
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