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1. PROJE ÖZETİ (TANIMI) 

 

Su diğer canlılar için olduğu gibi, insan hayatı için de vazgeçilmez bir unsurdur. İnsan 

vücudunun canlılığını devam ettirebilmesi için, oksijenden sonra en önemli madde sudur 

(Bayhan & Hançer, 1987). Yaşamın varlığı ve gelişmesi için bu kadar önemli bir madde olan 

su yeryüzünde çok yaygın olarak bulunmakla birlikte; insanlar için güvenle içilebilir 

niteliklerde sağlıklı suyun temini her yerde 

mümkün olmamaktadır (Bayhan & Hançer, 1987). 

Özellikle insanların mevcut su kaynaklarını 

kirletmeleri, büyük şehirlerdeki hızlı nüfus artışı ve 

buna bağlı olarak çarpık kentleşme ve sanayileşme 

sonucunda, su değerini bir kat daha arttırmıştır 

(İnal, 1997).  

En temel gereksinim olan içme suyunun, 

yerleşim alanlarında şebeke dağıtımı ile yeterli 

miktarda ve sağlıklı dağıtılmasında problemlerle 

karşılaşılmaktadır. Bu nedenle günümüzde 

özellikle büyük kentlerde markalı, damacanalı su 

tüketimi giderek artmaktadır. Evlerde, 

işyerlerinde, okullarda vb. mekânlarda damacana su kullanılmaktadır.  

İnsan yaşamında su önemli bir yer tutarken damacana sularda oluşan tehlikeler, hayat 

kalitesini bir o kadar da düşürmektedir. Su yönetmeliğine göre içme sularında koliform 

bakterinin bulunmaması gerektiği bildirilmiştir (Anonymous, 2005).                                   

Damacana suları bu yönetmeliğe uygunluk gösterdiğini belirtmektedir. Fakat damacana su 

tüketiciye ulaştıktan sonra kullanım şartları ve sürelerine bağlı olarak mikrobiyal kirlenmeye 

uğrayabilmektedir. En önemli kontaminasyon kaynaklarından biri de kullanılan pompalardır. 

Pompanın takılması ile damacana sularda zamanla koliform bakteri varlığı oluşmaktadır. Yani 

damacanalara pompa takılmasından sonra alınan örneklerin % 60’ında koliform bakteri tespit 

edilmiştir. Ayrıca damacanalara suyu basan pompalar dışarıdan aldığı hava yardımı ile bastığı 

için nemli havaya açık bir ortam oluştururlar ve damacanalar her zaman bakteriyolojik 

kirliliğe açık hale gelir. Damacana pompalarında oluşan bu bakteriler; hepatit virüsleri, ishal, 

tifo, dizanteri gibi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bakterileri barındırmaktadır.  

Projemizin temel amacı damacana sularda pompa kullanımından kaynaklanan zarar 

verecek miktardaki bakteri oluşumunu nihai kullanıcıya haber vermektir. Damacanalardaki 

pompalara bakteri ölçüm sensörü ve ışıklı uyarı sensörü takılarak sularda oluşan bakteri 

miktarı arttığında nihai tüketiciye uyarı vermesi sağlanacaktır. Böylelikle tüketicinin zararlı 

bakteri oluşmuş suyu içmesi önlenecektir.    

 

 

 

 

Şekil 1: İçme Suyu Kirliliği 
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2. PROBLEM / SORUN  

 

İnsanların içilebilir, mineral değeri yüksek temiz suya ulaşması gün geçtikçe zor bir hal 

almaktadır. Projemiz ile belirtilen ihtiyaç ve sorunlara yönelik çalışma yapılacaktır.  

 

• Şebeke sularının kirliliğinden dolayı hazır damacana sularının kullanılması, 

• Arıtma sistemlerinin maliyetli olması, 

• Damacana sularının hızlı tüketilememesi, 

• Her kesimin su sebili kullanmıyor olması, 

• Su pompalarında zararlı plastik malzemelerin kullanılması, 

• Pompaya basımla damacana içine hava girmesi ve nemli havanın bakteri oluşumunu 

hızlandırması. 

 

 

                              

 

3. ÇÖZÜM 

 

Damacana sularda kullanılan pompalar içerdiği plastik materyaller ve damacana içinde 

nemli hava oluşturarak koliform bakteri oluşumunu hızlandırmaktadır. Oluşan bu bakteriler 

insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Oluşturacağımız sistem ile damacana su pompasının körük kısmına ışıklı uyarı sensörü ve 

arduino kart entegre edilecektir. Bakteri ölçüm sensörü de pompanın alt tarafına takılacaktır. 

Sensörün prob kablosu pompa borusuna sabitlenerek boruyu baştan sona takip edecektir. 

Arduino karta yazılan program ile ölçüm sensörü her 2 saatte bir ölçüm yapacaktır. Mezofilik 

Şekil 3: Ağız yoluyla ecoli 

bakteri alımı 

Şekil 2: Sudaki Koliform 

Bakteri 

 Bu problemi çözmek amacıyla tasarlanan 

projemiz, tüketicilere damacana sulardaki tehlikeyi 

haber veren, sağlıklı su tüketimini teşvik eden 

yenilikçi bir programlama çözümüdür. 
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aerobik bakteri sayısı 1,75.x101 kob üzerine çıktığında pompanın körüklü kısmına entegre 

edilen ışık sensörü devreye girerek uyarı verecektir. 

 

   
Şekil 3: Işıklı Uyarı 

Sensörü 

Şekil 4: Arduino Kart 

 

Şekil 5: Bakteri Ölçüm 

Sensörü 

 

4. YÖNTEM 

 

Bu projede damacana sularda pompaların koliform bakterini oluşumunu arttırdığına dair 

bilgilerin toplanması amacıyla literatür taraması yapılmış, Gaziantep Su ve Kanalizasyon 

İşletmesi ve su analiz laboratuvarları ile görüşülerek saha tarama metodu uygulanmıştır. 

Bakteri ölçüm sensörüne zamanlama tanımlaması ve bakteri limit tanımlaması yapılarak ışıklı 

uyarı sisteminin devreye girmesi amacıyla geliştirilen program yazımı için tasarım tabanlı 

araştırma yöntemi kullanılmıştır.  

Problem, “Damacana sularda kullanılan pompalar sudaki koliform bakteri sayısını artırır 

mı?” 

Hipotez, “damacana sulardaki pompalar sudaki zararlı bakteri sayısını artırarak insna 

sağlığını tehdit etmektedir” düşüncesidir. 

Araştırma materyali olarak; Gaziantep ilinde satılan 3 farklı marka ve her markadan 2 

farklı damacana su olmak üzere toplam 6 su örneği kullanılmıştır. Örnekler oda sıcaklığında 

muhafaza edilen 19 litrelik 

damacanalardan alınmıştır. Örneklerin 

alındığı markalar A, B ve C harfleri ile 

ifade edilmiştir. Su örnekleri; 

damacananın ambalajı açıldıktan 

hemen sonra pompa takılmadan alınan 

ilk örnek (I), pompa takıldıktan hemen 

sonra alınan ikinci örnek (II) ve 

damacana suyunun büyük bir kısmı 

tüketildikten sonra alınan son örnek 

(III) olmak üzere 3 farklı zamanda 

500 ml’lik steril şişelere alınmıştır. 

Örnekler aynı gün laboratuvara 

gönderilip mikrobiyolojik analizleri yapılmıştır.   

 

Şekil 6: Damaca sularının kullanım süreleri boyunca 

Koliform bakteri sayısındaki değişiklikler 
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Hipotezin doğruluğu test edilmiş, daha sonra 

alanında uzman kişilerle görüşülerek saha 

taraması yapılmış, toplanan bilgilerle akıllı 

pompa uygulamasının ön tasarım aşamasına 

geçilmiştir. Literatür taraması ile veriler 

toplanarak bu bilgiler analiz edilmiş, yaptığımız 

tasarım geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. 

Programlama yazım aşaması için Arduino 

kullanılmıştır. Bakteri ölçüm sensörü için 

Hollanda menşeili CMA Science firmasıyla 

görüşme yapılmıştır.  

Sonuç olarak, tespit edilen bakteri miktarını 

pompa damacana içindeyken ölçümleyebilmesi 

için bakteri ölçüm sensörü pompaya entegre 

edilecektir. Mezofilik aerobik bakteri sayısı 

1,75.x101 kob üzerine çıktığında pompanın 

körüklü kısmına entegre edilen ışık sensörü 

                                                                 devreye girerek uyarı verecektir. 

 

 

5. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ 

 

Proje fikri takım çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır. İçme suyu piyasasında kullanım 

esnasında bakteri oluşumunu haber veren akıllı pompa sistemi bulunmamaktadır. Bu yönüyle 

projemiz tamamen özgün ve yenilikçidir.  

Tamamen manuel olarak kullanılan kolayda ürün su pompalarına sensörler eklenerek 

uyarı veren akıllı cihaz haline dönüştüreceğiz. Online satış siteleri, damacana su bayileri ve ev 

araç gereçleri satan benzeri satış kanallarında tüketiciye arz edilebilir. Ülkemizde üretimi 

sağlanan su pompaları ve damacana sular kullanılacaktır. Yerli pazarlarda satış imkânı 

olacaktır.  

6. UYGULANABİLİRLİK 

 

Projemiz şu an prototip aşamasındadır. Damacana su pompasına entegre edilecek ışık 

sensörü ve bakteri sensörü ile suda oluşabilecek koliform bakteri sayısı dışarıdan müdahale 

olmadan ölçümlenip tüketiciye uyarı verecektir. 

Üretim açısından uygulanabilir bir üründür. Açık kaynak kodlu arduino kart üzerinden 

yapılacak programlama ile günün belirli zaman dilimlerinde sensör bakteri ölçümü 

yapacaktır. Bakterinin suda bulunması tehlike oluşturacak seviyeye geldiğinde ışık sensörü 

devreye girip uyarı verecektir. Işık sensörünün devreye girmesi gereken durumlar programda 

belirtilecektir. 3d yazıcı ile sensörler ve arduino kart için yuva yapılacaktır. 

Şekil 7: Kullanılan Yöntem Basamakları 
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Ürünümüz sayesinde 0-99 yaş aralığında damacana su tüketimi yapan bireyler koliform 

bakteri açısından zararlı olan suyu tüketmemiş olacaktır.  

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

 

Prototip aşamasında arduino rev3 kart seti, ışık sensörü, damacana su ve pompası, bakteri 

ölçüm sensörü, 3D Yazıcı, laboratuvarda testi için hizmet alımına ihtiyacımız bulunmaktadır.  

 

Malzeme/Hizmet Adı Harcama Dönemi Tahmini Maliyet 

Damacana su 4 şişe Mayıs 70 TL 

Su pompası 4 adet Mayıs 120 TL 

Arduino kart seti Temmuz 300 TL 

Işık sensörü  Temmuz 110 TL 

Bakteri ölçüm sensörü (ithal) Ağustos 25.000 TL 

3D Yazıcı Temmuz 7.000 TL 

Laboratıuvar Analizi Mayıs 7.000 TL 

 

TOPLAM MALİYET 39.600 TL 

 

  

 

Proje sürecini şu şekilde planlamaktayız. 

  

 
 

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR) 

 

Su tüm canlıların yaşam kaynağı olup yetişkin bir insan vücudunun %60’ı sudan 

oluşmaktadır. Projemizin hedef kitlesini ev, okul ve işyerlerinde pompa ile damacana su 

kullanan her yaş grubundaki kişiler oluşturmaktadır.  

 

EYLÜL Proje fikrinin 
geliştirilmesi

KASIM Bilgi 
toplama/araştırma

MAYIS 
Planlama/uygulama

HAZİRAN Uygulama

TEMMUZ 
Uygulama/Geliştirme

AĞUSTOS 
Uygulama/Test

EYLÜL 
Değerlendirme/Sunum

Şekil 8: Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1: Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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9. RİSKLER 

 

Koronavirüs tehlikesinin tekrar yaygınlaşması olasılığı 3, çalışma şartlarını zorlaştırıcı 

etkisi 4 olup risk puanı 3*4=12 olarak hesaplanmıştır. Böyle bir riskin gerçekleşmesi 

durumunda evden çalışma araçlarının daha etkin kullanımı ve online çalışma metotları 

devreye alınacaktır. 

 

 
 

 

Bakteri ölçüm sensörü maliyetinin üretimi zorlaştırma olasılığı 3, üretimi yaygınlaştırmaya 

etkisi 4 olup risk puanı 3*4=12 dir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2: Olasılık Etki Matrisi 

Tablo 3: Projenin Hedeflerinde Risk Etki Skalası 
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