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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Su insanoğlunun varoluş nedenidir. Suyun olduğu yerde hayat var olmuştur. Özellikle 

sanayileşmenin artmasından bu yana su kirliliği bir hayli artmıştır ve artmaya devam 

etmektedir. Fabrika atıklarından hızlıca kurtulmak isteyen kişiler bu atıkları su havzalarına 

boşaltmaktadırlar. Bu da yaşadığım ilde olduğu gibi il tamamında etkili kötü kokulara neden 

olabilmekte, tarımda kullanılmak üzere biriktirilen sularda ise toksik etki bırakmakta ve 

tükettiğimiz gıdaları etkilemektedir. Bu olayların beni etkilemesi sonucunda su havzalarına 

atık döküldüğü anda tespit eden ve su havzalarında ölçüm yaparak bu ölçümleri veri tabanına 

yükleyen bir sistem yapmaya karar verdim. Bu ölçümleri yapacak sensörler ise mevzuatlarca 

belirlenen pH, sıcaklık, iletkenlik, nitrat ve amonyum iyonu gibi sensörlerden oluşmaktadır. 

Sistem; üzerinde bulunacak sensörler, hareket parçaları ve kontrol kartlarından oluşmaktadır. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Kimyasal atıkların şahıslar veya kurumlar tarafından göl ve barajlara gizlice dökülmesi 

sonucu oluşacak kirliliklerin önüne geçmek ve halk sağlığını korumak için teknolojiyi 

kullanmamak gibi sorunlara çözümler üretilecektir. Ayrıca su analizlerinin pahalı olması, 

uzun sürmesi ve belirli noktalardan alınmasının önüne geçilmesi için çalışılacaktır. Çözüm 

olarak su havzalarını sürekli kontrol ve anında analiz eden, anormal durumları yetkililere 

bildiren bir cihaz tasarlamayı düşündüm. 

 

 

3. Çözüm  

Çözüm olarak daha kısa sürede daha fazla noktadan veri alınmasını sağlayan bir sistem 

hazırlanması gerekmektedir. Bu soruna çözüm olarak benim yaptığım tasarım ise ölçüm 

yapılması gereken hareketli veya hareketsiz su birikintilerinin içinde dolaşarak veri 

almaktadır. Bu sayede şu anda hali hazırda kullanılan yöntem olan su birikintisinde 

belirlenen birkaç noktadan alınan örneklerin analizinden ortaya çıkan sonuçla ulaşılan eksik 

verileri tamamlamaktadır. Yapmış olduğum sistemde ise su analizi ve kalite ölçümü için pH, 

sıcaklık, iletkenlik, nitrat iyonu, amonyum iyonu gibi sensörler kullanılacaktır. Bu sensörlere 

ek olarak üzerinde bulunacak olan kameralar sayesinde ister monitör üzerinden anlık kontrol 

imkânına ek olarak yapay zekâ sistemi görün algılama ve işleme özelliğini kullanarak kendi 

kendini kontrol edebilecektir. Bu sensörlerden ve kameralardan alacağımız veriler ise 

Raspberry Pi 4 adlı kontrol kartında işlenip veri tabanına gönderilecektir. Üzerinde 

bulunacak olan jiroskop ve ivmeölçer gibi sensörler sayesinde sistemin eksenler üzerindeki 

o anki pozisyonu görülebilecektir. Bu sayede yanlış hareketler yapıp sistemi herhangi bir 

hasar sonucu kullanılamaz hale getirme ihtimali en düşük seviyeye inmektedir. Projenin su 

altında daha rahat bir şekilde çalışabilmesi ve daha az şarj süresi ile daha fazla çalışma süresi 

elde edilebilmesi için ise yüksek kapasiteli ve enerji yoğunluğu yüksek Li-Po piller 

kullanılacaktır. Bu sistemi hem hızlı bir şekilde veri alabilmesi hem de herhangi bir acil 

durumda hızlıca kurtulabilmesi için yüksek güçlü motorlar ve su akışını en optimum şekilde 

ayarlayacak pervaneler eklenecektir. Ayrıca veri tabanına gönderilecek olan bu veriler 
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kişilerin ve kurumların herhangi bir engel ve sansür olmadan anlık olarak erişebileceği 

şekilde paylaşılacaktır. 

 

 

4. Yöntem 

Bu projede ürün tasarımı ve deneysel çalışma yöntemleri kullanılmıştır. Deneysel çalışma 

yönteminde proje amacına ilişkin hipotezler belirlenmiş ve bu hipotezler sınanmıştır. 

Hipotezlerin sınanmasının ardından ürün tasarımı için gerekli materyaller belirlenmiş ve bu 

materyaller planlama doğrultusunda bir araya getirilmiştir. Birleştirme esnasında projenin 

maliyetinin en aza indirilmesi için iskeleti 3 boyutlu yazıcı kullanılarak yapılması 

planlanmaktadır. Üzerine yerleştirilecek sensörler ise sistemin su birikintisi içinde gezerken 

farklı derinliklerinden alınan numunelerin anlık olarak ölçülmesi için en uygun şekilde 

yerleştirilecektir. Yapılacak olan sistemin su içerisinde en iyi şekilde hareket edebilmesi için 

motorlar uygun torkta seçilecek ve sistem üzerine hareket kabiliyetini arttıracak şekilde 

yerleştirilecektir. Sistemin manevra kabiliyetini arttırmak için arka kısmına bir kuyruk 

eklenecek ve bu kuyruk hareket özelliğine sahip olacaktır. Ölçülmesi gereken değerleri ölçen 

sensörlerin tamamının sistem üzerinde yerleştirilmesi ve aynı zamanda su altından görüntü 

alıp görüntü işleme sayesinde su altındaki nesneleri tanımlamayı düşünmekteyiz. Bu sayede 

hem sistemde su analizi anlık olarak yapılacak hem de verilerin doğruluğu arttırılacaktır. 

Ayrıca kameralar sayesinde su altındaki nesneler yapay zeka tarafında işlenecek ve 

istenilirse su yüzeyinde kalarak devriye amaçlı kullanılabilecektir. 

 

 
Görsel.1: Deneme Amaçlı Yapılan Sensör Veri Alışverişi 

 

 
Görsel.2: Sistem için yapılan tasarım ve kesiti 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projenin inovatif yönü ölçüm yapılması istenen su birikintisinin içinde dolaşabilmesi 

sayesinde farklı derinliklerden ölçüm alarak yoğunluğa bağlı olarak değişebilen değerlerin 

ölçülmesi ve bunlara ek olarak anlık ve online olarak verilere erişilebilmesidir. Hali hazırda 

kullanılan su analizi pahalı olmaktadır. Yetersiz ve zor olan numune alma ve test yapma 

aşamaları arasındaki sürecin uzun olmasından ötürü kaybolabilecek belli maddelerin analiz 

sonuçları değiştirmesini engellemektir. Örnek olarak Konya Su ve Kanalizasyon İşleri 

Müdürlüğü Su Kalite Kontrol Laboratuvarı’nın verilerine göre her bir test 800 TL 

tutmaktadır. Aylık kontrol edilen ve her seferinde 3 numune alınan bir barajda yıllık test 

masrafı 28.800 TL’ye denk gelmektedir. Benim yapacağım sistemde ise yapılacak araştırma-

geliştirme çalışmalarını da kapsayacak şekilde bu üründen birden fazla ortaya 

koyulabilecektir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Su geçirmeyen atık malzemeleri  yani atık su borularını sistemin kontrol kartlarını koruması 

ve aynı zamanda su üzerinde rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlayacak bir birleştirme 

aşamasıyla su üzerinde yüzebilir bir hale gelmesini sağlayacağız. Projenin maliyetinin 

düşürülmesi amacıyla amonyum iyonu, nitrat iyonu ve çözünmüş oksijen sensörleri gibi 

yüksek maddi değere sahip sensörler malzeme listesinden çıkartılmıştır. Eğer proje maddi 

bir desteğe sahip olursa bu çıkartılan sensörler başta olmak üzere yeniden eklenecek, 

sonrasında ise projeye verilen desteğe göre geliştirmeyi ve kurumlar için işlevsel hale 

getirmeyi  planlıyorum. Bu sistem barajlarda göllerde sitelerin su depolarında ve suya temas 

edildiğinde insan hayatı için riskli olan su birikintilerinde kullanılabilir. Bu sistemi sitelerinin 

su depolarında kirlenme riski olanlar, kirlenme ihtimali yüksek olan su birikintilerinin 

(Baraj, Göl) çevresinde yaşayanlar tercih etmelidir. Tercih sebeplerine gelinecek olursa 

örneğin, sitelerin su depolarının kirlenmesi demek nerdeyse o sitedeki herkese bu suyun 

zarar vermesi anlamına gelmektedir. Eğer ki bu projeye destek çıkılırsa bu projeyi 

geliştirmeyi planlamakta ve sistemin analiz yapan sensör sayılarının arttırılmasını 

düşünmekteyiz. 

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Toplam harcama yaklaşık olarak 279 $’dır. Bu maliyet, toplu sensör siparişleri, elde yapılmış 

ve kalibre edilmiş sensörler ve mühendislik ile ileriki zamanlarda daha da düşürülecektir. 

Projenin maliyetinin düşürülmesi amacıyla yüksek maddi değere sahip bazı sensörler destek 

bulunması durumunda eklenmek üzere liste dışına alınmış olup bunlar amonyum iyonu, 

nitrat iyonu ve çözünmüş oksijen sensörleridir. Bazı sensörler rahatlıkla elde 

yapılabilmektedir. Bu elde yapılabilen sensörler muadillerinin yaptığı ölçümleri yapabilmek 

için orijinal sensör fiyatının yarısından bile daha az bir maliyetle hayata geçirilebilmektedir. 
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Bu sayede proje orijinal sensörlerin kullanılacağı bir sistem daha az bir maliyetle hayata 

geçirilebilecektir. 

  

Malzeme Birim 

Fiyat ($) 

Miktar Ara 

Toplam 

($) 

Açıklama 

Raspberry Pi 4 - 4 GB 85 1 Adet 85 Sistemin iletişimini sağlayacak olan karttır. 

ESP8266 5 1 Adet 5 Wi-Fi sayesinde iletişim sağlayacaktır. 

PETG Filament 16 2,5 Kg 40 Sistemde iskelet ve kabuğu oluşturacaktır. 

Analog Dijital 

Dönüştürücü 

4 2 Adet 8 Sensörlerden alınan verileri düzenler. 

TDS Sensörü 16 1 Adet 16 Sudaki çözünmüş madde miktarını ölçer. 

İletkenlik Sensörü 15 1 Adet 15 Sudaki yüzen metal ve ağır metal miktarını 

ölçecektir 

Sıcaklık Sensörü 2 2 Adet 4 Sıcaklık ölçümü ile kalite seviyesi 

belirlenir. 

pH Sensörü 35 1 Adet 35 Suyun asidik veya bazik karakterlerden 

hangisine sahip olduğunu öğrenmemizi 

sağlayan sensördür. 

Bulanıklık Sensörü 15 1 Adet 15 Sudaki yüzen katı tanecik miktarını 

ölçecektir 

Kamera 17 1 Adet 17 Su altındaki yaşamı ve yapıları imcelemek 

için kullanılacaktır. 

Işıklandırma 10 1 Adet 10 Kamera kullanımı esnasında ortam 

aydınlatması olarak kullanılacaktır. 

Li-Po Pil 25 1 Adet 25 Sisteme enerji sağlayacaktır. 

İvme+Gyro Sensörü 2 2 Adet 4 Sistemin eksenler üzerinde nasıl durduğunu 

gösterecektir. 

  Toplam 

Fiyat 

279 $  
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Görsel.3: Proje Takvimi 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Baraj ve göl kenarlarında yaşamakta olup zehirlenme tehlikesi içerisinde olan kişiler, sivil 

toplum kuruluşları ve kamu kurumları, üniversiteler, sulama işlemini baraj ve göller 

aracılığıyla halleden tarım alanında çalışan kişiler, aslında sulardaki analiz raporları herkese 

açık bir şekilde paylaşıldığı için bütün bireyler diyebiliriz.  

 

 

9. Riskler 

Sistemi deneme aşamasında su içerisinde çalışılacağı için öncelikle sistem sensörsüz olarak 

gönderilip su geçirmezlik testi yapılacaktır. Bu sayede sensör güvenliği sağlanmış olacaktır. 

Sistemin kaybolmasını engellemek için ise bir ip ile bağlanacak ve acil durum esnasında 

çekilmesi sağlanacaktır. Bu testler yapılırken ise bir yetişkinden yardım alınacaktır. Sistemin 

test ve kullanım esnasında kontrol kartının bozulması gibi bir duruma karşı yedek bir kontrol 

kartı kullanılacaktır. Bu kart sayesinde basit kullanım ve veri iletimi sağlanacaktır. İstenilirse 

kullanıcının yanı geri gidebilmesi için programlanabilecektir. Sensörlerin bozulma ihtimali 

göz önünde bulundurularak sensör maliyetlerini düşürme ve su geçirmezlik üzerinde 

durulacaktır. Hatta başarılı sonuçlanırsa sensörleri kendim yaparak maliyeti deha da 

düşürmeyi planlamaktayım. Verilerin iletilmesi esnasında oluşabilecek kayıpları engellemek 

için sistem üzerinde dâhili depolama bulunacaktır. Depolanan veriler sistem karaya 

çıktığında veri tabanı ile eşlenip eksiklikler tamamlanacaktır. Herhangi bir motor arızasına 

karşı karada bulunacak olan kurtarma mekanizması sayesinde sisteme bağlı olan ip sayesinde 

kurtarılacaktır. Kısa devre ihtimali oluşmasına karşı su geçirmezlik üzerinde çalışılacaktır. 

Bu sayede sistem su içerisinde bulunmasına rağmen herhangi bir arıza olmadan 

çalışabilecektir.  
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