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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Sağlıklı vücut ve sağlıklı besin üretimi için uygun ve dengede bir pH (power of hydrogen) 

değeri önem arz etmektedir. pH değeri ister eczacılık endüstrisinde, ister çevre 

teknolojisinde veya gıda sektöründe, çok sayıda uygulama için güçlü bir parametredir. Bu 

nedenle kullanılan temizlik malzemelerinin, tüketilen besinlerin, toprağın ve ilaçların pH 

değerlerinin doğruluğu oldukça önemlidir. Günümüzde kullanılan pH metrelerin yüksek 

pH değerlerinde alkali hatası vererek pH değerini olması gerekenden daha düşük ölçtüğü 

bilinmektedir. Bu nedenle projemizde toprağı, çeşitli pH değerlerindeki sıvıları laboratuvar 

ortamından uzak bir şekilde de ölçebilmek ve otomasyon sistemlerini, yazılım ve 

elektroniği birlikte kullanarak tarım, tıp, gıda, temizlik, öğrenim ve daha birçok alanlarda 

kullanılabilecek pH metreler ile en güvenilir verileri elde etmek amaçlanmıştır. pH ölçümü 

yapılırken turnusol kağıdı yöntemleri veya laboratuvarda kullanılan pH metrelerin dışına 

çıkarak elektronik hale getirilerek birçok alanda kullanılmaya uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca, diğer elektronik pH metrelerden farklı olarak da doğrudan suyun kalitesiyle ilgili 

olan ve suyun temizliğini yansıtmak için en iyi referanslardan biri olan TDS (Total 

Dissolved Solids) ölçümü de yaparak içtiğimiz suların güvenilir olup olmadığı 

öğrenilebilecektir.  

İçme suyu kaynaklarımızın TDS' sini ölçmenin yanı sıra, aşağıda belirtilen durumları 

ölçmek için bir TDS ölçer kullanılabilir: 

 Balık tankları ve akvaryumlar; Balıklar, yaşadıkları doğal ortama benzer belirli bir 

TDS ve pH gerektirir. Tatlı su balıkları 400 ppm'den daha azını gerektirirken, diğer 

bazı tatlı su balıkları daha azını gerektirir. Tuzlu su balıkları, 5000 ila 50000 ppm 

arasında TDS okumaları gerektirir (Atalay, 2000).   

 Hidroponik; Bir TDS ölçer, hidroponik bir çözeltinin besin konsantrasyonunu hızlı 

bir şekilde ölçmek için yararlı bir yardımcıdır (Jones, 2004). 

 Havuzlar ve kaplıcalar; Düşük bir TDS değerinin okunması, bakım sorunlarının, 

cilt tahrişinin ve alg patlamalarının önlenmesine yardımcı olabilir. 

 Kolloidal gümüş; Günümüzde kolloidal gümüş konsantrasyonlarını milyonda bir 

(ppm) olarak ölçmek için bir TDS metre kullanan birçok kolloidal gümüş tüketicisi 

vardır. TDS metre nispeten doğru bir ölçüm sağlar (Demirbaş, 2013). 
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Yukarıda belirtildiği gibi projede özgünlük sağlamak için ekleyeceğimiz TDS sensörü 

projemizin günlük hayatta kullanım alanlarını genişletmekle birlikte tasarladığımız 

PENTAZAAR cihazının işlevselliğini de artırmaktadır. Projemizde yüksek değerlerde 

alkali hatası vermeyerek pH ölçümü yapabilen ve aynı zamanda TDS ölçümü gibi ek bir 

özelliği olan cihazın tasarlanmasının, kullanım alanının genişliği de göz önüne alınırsa 

günlük hayatta bile son derece kullanışlı olacağı görülmektedir.  

2. Problem/Sorun 

pH ölçümü kimyasal tepkimelerin takibinde, tarım endüstrisinde toprak ve ilaçlama 

sularının pH’ının belirlenmesinde, ilaç salınım sistemlerinde, bazı hastalıkların teşhisi için 

hücre pH’ının tespitinde, iyon aktarımı, homeostasis, hücre büyümesi gibi çeşitli fizyolojik 

ve patolojik süreçlerin takibinde büyük öneme sahiptir.  Bu nedenle pH’ın doğru bir 

şekilde ölçülmesi kimyasal ve biyolojik araştırmalar için son derece önemlidir. pH ölçümü 

için kullanılan yöntemlerden biri cam elektrotların kullanıldığı potansiyometrik 

ölçümlerdir. Ancak cam elektrotlar mekanik ve elektriksel sıkıntılar nedeniyle yüksek 

derişimlerin pH ölçümünde doğru sonuçlar vermemektedir. Ayrıca hücre içi ölçümler için 

uzaktan algılama özellikleri yoktur. ‘En doğru pH ölçümü nasıl yapılır?’ ve ‘ pH 

ölçümünün sağlıklı bir vücut sağlamak için önemi nedir?’ sorularına yanıt aranmıştır. Bu 

sorularla yola çıkılmış ve elde edilen ürün ortaya koyulmuştur. 

 

3. Çözüm 

Sağlıklı vücut sağlamak için gıda ve toprak pH’nın doğru ayarlanması gerekmektedir. 

Gıdalarda enzimatik etkinlik büyük oranda pH’a bağlıdır. pH değerinin doğru ayarlanması 

istenen veya istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini düzenlemede oldukça önemlidir. 

Çalışmada yapılan deney ve analizler sonucunda; optik sensörlerden floresan sensörlerin 

diğer pH sensörlerine göre pH’ı ölçülen yapıya zarar vermemesi, yüksek duyarlılığı ve 

seçiciliği, geniş sinyal aralığı gibi özelliklerin önemli avantajlar oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen PENTAZAAR adlı cihazımıza 

eklenen floresan sensör pH ölçümünde tahribatı önlemek ve yüksek derişimli çözeltilerde 

doğru cevap alabilmek için tasarlanmıştır. Ayrıca floresans temelli anyon ve katyon 

sensörler düşük maliyet, kolaylık, yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik gibi avantajlara 

sahiptir. Bu faydalar göz önünde bulundurularak klasik ölçüm cihazı pH metre yapısına 
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optik sensör sınıfından floresan sensörler eklenmiş ve doğru pH ölçümleri yapılmıştır.  Test 

edilecek çözeltiye daldırıldığında test çözeltisindeki hidrojen iyonları sensör üzerindeki 

diğer pozitif yüklü iyonlarla değişerek elektrot boyunca elektrokimyasal bir potansiyel 

farkı oluşturmuş ve ölçüm sağlanmıştır. Günümüz problemlerinden gıda, ilaç ve toprak pH 

ölçümünde doğru çıktılar oluşturulamaması ve doğru üretim yapılamamasına karşın 

PENTAZAAR cihazı bir çözüm önerisi olarak kullanılabilir. 

4. Yöntem 

PENTAZAAR ürünümüz oluşturulurken ilk olarak pH sensörünü kullanıldı. pH Sensörü, 

genellikle camdan yapılmış, altta sensör içeren bir ampul ile çubuk benzeri bir yapıya sahiptir. 

pH'ı ölçmek için kullanılan cam elektrot, hidrojen iyonu konsantrasyonuna seçici olacak 

şekilde özel olarak tasarlanmış bir cam ampule sahiptir. Test edilecek çözeltiye 

daldırıldığında, test çözeltisindeki hidrojen iyonları, cam hazne üzerindeki diğer pozitif yüklü 

iyonlarla yer değiştirir ve ampul boyunca bir elektrokimyasal potansiyel oluşturur. Elektronik 

amplifikatör, ölçümde üretilen iki elektrot arasındaki elektrik potansiyeli farkını algılar ve 

potansiyel farkı pH birimlerine dönüştürür. Cam ampul boyunca elektrokimyasal potansiyelin 

büyüklüğü, Nernst denklemine göre pH ile doğrusal olarak ilişkilidir. Referans elektrot, 

ekrana bağlanan metalik bir iletkenden oluştuğu için çözeltinin pH'ına duyarsızdır. Bu iletken, 

gözenekli bir seramik membran aracılığıyla test çözeltisi ile temas eden tipik olarak potasyum 

klorür olan bir elektrolit çözeltisine daldırılır. Ekran, voltajı pH birimlerinde gösteren bir 

voltmetreden oluşur. Gravity analog pH metre sensörü, çözeltinin pH'ını ölçmek ve asitliği 

veya bazikliği öğrenebilmek için tasarlanmış araçtır. Bu sensör, hassasiyeti ve kullanıcı 

deneyimini büyük ölçüde geliştirir. Yerleşik voltaj regülatörü çipi, 3.3~5.5V'luk geniş voltaj 

kaynağını destekler. Donanım tarafından filtrelenen çıkış sinyali düşük titreşime sahiptir.  

Yapılan sitemde bağlantı pH sensörünün analog pini Arduino Uno’da A0 pinine, pH 

sensöründeki (–) pin Arduino’da GND(topraklama) pinine ve (+) pin de Arduino Uno’da 5V 

pinine bağlanarak yapılmıştır. Bu ürünü oluştururken bilgisayar ekranındaki seri monitör 

yerine ve NODEMCU kullanarak Wifi modülü sayesinde telefondan ekran görüntüsünü 

görmek yerine OLED display kullanarak oluşturduğumuz prototipteki ekrandan daha kolay 

görebileceğimizden dolayı  NODEMCU kullanımı tercih edilmiştir. OLED display’deki GND 

pini Arduino Uno’daki GND’ye, VCC pini Arduino’da 3.3 V’a ve SDA SCL pini sırasıyla 

Arduino A4 ve A5 Pinine bağlanır. Yazdığımız koda da “float 

phValue=(float)avgValue*5.0/1024/6 “komutunu ekleyerek analog değeri milivolta ve 

“phValue=3.5*phValue” komutunu ekleyerek de milivolt değerini pH değerine 
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dönüştürülmüştür. Sonraki aşamada Arduino Mikrodenetleyici ile Gravity Analog TDS 

sensörü birleştirilmiş ve değeri 16x2 LCD ekranda okuyarak su kalitesi izleme sistemini 

tamamlanmıştır. TDS değeri sıcaklığa bağlı olduğundan su sıcaklığını ölçmek için DS18B20 

Su Geçirmez tek kablolu sıcaklık sensörü de eklenmiştir. Ölçülen sıcaklık, okumayı yüksek 

kalibrasyon ve yüksek doğrulukla telafi etmek için TDS sensörü ile kullanılır. TDS değeri, 

LCD ekranda da görebileceğiniz gibi, bir litre suda kaç miligram çözünür katının 

çözüldüğünü gösterir. Bir TDS ölçer, temel olarak, eşit aralıklarla yerleştirilmiş iki elektrotun 

suya yerleştirildiği ve yükü ölçmek için kullanıldığı bir elektrik yükü (EC) ölçerdir. Sonuç, 

TDS metre tarafından yorumlanır ve bir ppm rakamına dönüştürülür. Su, çözünür madde 

içermiyorsa ve safsa, yük taşımayacaktır ve bu nedenle 0 ppm değerine sahip olacaktır. 

Tersine, su çözünmüş maddelerle doluysa, bir yük iletir ve sonuçta ortaya çıkan ppm rakamı 

çözünmüş katıların sayısıyla orantılıdır. Bunun nedeni, tüm çözünmüş katıların, elektrotlar 

arasında elektrik yükünün iletilmesine izin veren bir elektrik yüküne sahip olmasıdır. Bu 

TDS, EC(elektrik iletkenliği)’ye dayanmaktadır. Diğer metallerin, minerallerin ve tuzların 

çoğunun EC'si bir yük taşıyacaktır. Bir TDS ölçer, bu EC seviyesini ölçer ve ardından bunu 

bir TDS ölçümüne dönüştürür. Gravity Analog TDS sensörü, suyun TDS değerini ölçmek için 

Arduino uyumlu bir TDS sensör kitidir. Evsel su, hidroponik ve diğer su kalitesi testi 

alanlarına uygulanabilir. Probun polarizasyonunu etkili bir şekilde önleyebilen ve probun 

ömrünü uzatabilen bir alternatif akım sinyali çıkış sinyalinin stabilitesini artırmaya yardımcı 

olabilir. TDS probu su geçirmezdir, uzun süre ölçüm için suya daldırılabilir. 

TDS sensörü Arduino UNO’ya bağlanırken VCC Arduino’da 5V'ye ve GND de GND'ye 

bağlanır. Sensörün analog pini A1’e bağlanır. LCD ekranındaki 1 numaralı pin ve 16 numaralı 

pin Arduino'nun topraklamasına bağlanır. 2 numaralı pin ve 15 numaralı pin Arduino'nun 5 

voltuna bağlanır. 3 numaralı pin, 16×2 LCD'nin kontrast pinidir ve değişken direncin veya 

potansiyometrenin orta ayağına bağlanır. Değişken direncin diğer iki ayağı ise Arduino'nun 5 

volt ve topraklamasına bağlanır. LCD'nin RS pini Arduino'nun 10 numaralı pinine bağlanır, 

R/W pini toprağa bağlanır, enable pini(E) Arduino'nun 9 numaralı pinine bağlanır. LCD'nin 

D4 D5, D6 ve D7 pinleri sırasıyla Arduino’da  pin 6, 5, 4 ve 3’e bağlanır. Sıcaklık sensöründe 

VCC ile veri kabloları arasına 330 ohm'luk bir direnç bağlanır. Data pini Arduino'nun 7 

numaralı pinine bağlanır. VCC 5 volt ile bağlanır, toprak pinini ise Arduino'nun toprağına 

bağlayarak bağlantılarımızı tamamlamış oluruz. Bağlantılar, aslında suyun sıcaklığı 25ºC’de 

geçerlidir. Sıcaklıkta bir artış veya azalma varsa, iletkenlik sıcaklığa göre değiştiğinden 

okuma yanlış olacaktır. Dolayısıyla, bu sorunu çözmek için yazacağımız koda sıcaklık 

katsayısını dahil etmemiz gerekiyor. Bu sensörün herhangi bir sıcaklık sensörü yoktur. Bu 
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yüzden harici bir sıcaklık sensörü eklememiz gerekiyor. DS18B20 su geçirmez sıcaklık 

sensörü, kolay ara yüzü ve yüksek doğruluğu nedeniyle bunun için uygun bir seçenektir. 

Ph sensörünün analog pini Arduino Uno’da A0 pinine, pH sensöründeki (–) pin Arduino’da 

GND pinine ve (+) pin de Arduino Uno’da 5V pinine bağlanır. Arduino programını 

kullanarak yazdığımız kodda void loop() fonksiyonunun içinde readTdsQuick fonksiyonu 

olan bir fonksiyonuyla program TDS metre ve Sıcaklık sensörünü okur ve son değerleri 16×2 

LCD'ye yazdırır. Bu fonksiyon her 1 saniyede bir çağrılır. Bu fonksiyonun amacı, TDS metre 

ve Sıcaklık sensörünü okumak ve son değerleri 16×2 LCD'ye yazdırmaktır. void setup 

işlevinde hata ayıklama amacıyla seri iletişimi etkinleştirdiğimizde ise program böylece 16×2 

LCD ve DS18B20 sıcaklık sensörünü etkinleşmiştir.  
Kodumuzu yazdıktan sonra bilgisayara USB aracılığı ile yaptığımız projeye yükleniyor ve 

elektrik ihtiyacını kullanması için son olarak bir pil bağlanmıştır.  

 

 
 

Şekil 1. Elde edilen PENTAZAAR cihazının farklı pH’lar da hazırlanan çözeltilerin ölçüm 

sonuçları  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taramaları sonucunda pH ölçüm cihazı ile ilgili verilere rastlanmamıştır. 

Genellikle çok hassas cam elektrotların kullanıldığı pH ölçümüne yer verildiği 

görülmüştür. Cam elektrotların hassasiyeti nedeniyle sürekli, kontrol altında tutulması ve 

her çalışma öncesinde kalibre edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden hem kullanım kolaylığı 

hem de hassasiyet gerektirmeyen PENTAZAAR cihazı yenilikçi yönü yüksek olan bir 

çalışma olarak görülmektedir. Cam elektrot yerine daha basit yazılım ve elektronik 

kullanılarak hem daha ucuz hem de kullanım süresi bakımından daha uzun ömürlü bir ürün 

elde edilmiştir. Üretilen PENTAZAAR cihazına yazılımı milli ve yerli olan TDS sensörleri 
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eklenerek ülkemizde kullanılan suların kalitesi ve içilebilirliği yönünden dünya 

standartlarına uygunluğu ve gıdaların tüketimi açısından güvenirliliği ispatlamada 

kullanılabilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 PENTAZAAR cihazı kullanılırken elektronik devre sisteminin elektriği pilden alması 

gereklidir. Bu nedenle kullanıldığı sürece pilin gücü bittiğinde pillerinin de değiştirilmesi 

gereklidir. Projemizde oluşturduğumuz prototipin boyutları 15x18 cm boyutlarında 

olduğundan taşınmasında yaşanabilecek sıkıntıdan dolayı prototipin dış kısmında mümkün 

olduğunca sağlam malzemelerin de kullanılarak içerisinde bulunan kabloların kopmaması 

ya da herhangi bir malzemeye zarar gelmemesi sağlanmalıdır. Her ne kadar önlem alınırsa 

alınsın üründe herhangi bir kablonun kopması durumunda uygun bir açılıp kapanabilen 

sağlam bir kapakla gerekli el aletleri ile açılabilecek durumda olmalıdır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

Projemizde toplam harcamanın 244,73 Türk lirası olması planlanmaktadır.  Piyasa 

fiyatlarına bağlı olarak fiyat değişikleri görülebilir.  

Malzeme Adı Adet Fiyat(TL) 

Arduino Uno R3 1 40 

Arduino Programlama Kablosu 1 3 

JHD162A 16x2M LCD Display 1 16 

Erkek-Erkek, Dişi-Erkek Jumper Kablolar 30  5,4  

9V’luk pil 1 11,5 

Su Geçirmez DS18B20 Sıcaklık Sensörü 1 15,23 

Breadboard(Deney Tahtası) 1 9,8 

330 ohm’luk direnç 2  1 

10K Potansiyometre 1 1,5 

OLED Display 1 25 
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Arduino 1x40 erkek pin 1 0,70 

Gravity Analog TDS Sensör  1 110 

Arduino Uyumlu 9V’luk pil başlığı  1 1,23 

9V’luk pil yatağı 1 5,45 

Erkek-Erkek Bağlantı Kablosu 15/15 0,15 

 

Tablo1. Projede kullanılan malzemeler ve fiyatları (Gravity Analog Ph sensörü ASO Teknik 

Koleji tarafından tedarik edilmiştir.)  

Piyasa fiyatlarına bakıldığında malzemelerin genelde aynı düzeylerde seyrettiği görülür.   

Projenin tamamlanması için gerekli zaman ise projenin pratikte kullanımı ve test ölçümleri 

dahil olarak 6 ay olarak planlanmıştır. Tablo 2’ de proje yürütüldüğü zaman dilimleri 

verilmiştir.  

 

 

İşin Tanımı 

Aylar 

1 2 3 4 5 6 

Literatür Taraması  X X X X X  

Veri Toplanması  X X X X X X 

Malzemelerin Satın Alma İşlemi     X X X 

Pentazaar Cihazının Üretilmesi    X X X 

Proje Raporunun Hazırlanması     X X X 

*Tabloda ay isimleri yazılmamış rakamlarla belirtilmiştir. Proje Aralık (2020) ve Mayıs 

(2021) arasında yürütülmüştür.  

 

Tablo 2. Proje iş-zaman çizelgesi  

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Proje inovatif ve geliştirilmiş özelliklere sahip olduğu için kullanım alanı geniştir. Kimya 

mühendisleri, kimyagerler, havuz ve kaplıca suyunu temizleme görevine sahip kişiler, 

eczacılar, çiftçiler, öğretim görevlileri ve öğrenciler projemizi tasarladığımız başlıca hedef 

kitleyi oluşturmaktadır. PENTAZAAR; gıda, tarım, eczacılık, eğitim, sudaki canlılık ve 

kaplıca gibi diğer su kaynaklarının takibi, içilebilir suyun uygunluğu, çeşitli laboratuvar 
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çalışmalarında kullanılan kimyasallarla çalışılırken ulaşılacak sonucun doğruluğunu 

artırma, dermokozmetik sektöründe yapılan testlere katkıda bulunma gibi amaç ve 

sektörlere hizmet etmek için tasarlanmış bir cihazdır.  

9. Riskler 

Projemizde görülebilecek riskler arasında yüksek asitlik seviyesinde ve yüksek baziklik 

seviyesinde olan bazı sıvıları ölçmede ciltte tahriş, aşındırma gibi sonuçlar doğurabilir. Bu 

nedenden dolayı gerekli eldiven ve laboratuvar aletleri ile kullanılmalıdır. Oluşabilecek bir 

diğer problem ise pH sensörü kullanırken kalibrasyon ile ilgilidir. pH sensörü analog bir 

sensör olduğu ve çıkış voltaja bağlı olduğu için kalibrasyona ihtiyaç vardır. Piyasada pH'ı 

sabit olan çeşitli tampon çözeltiler mevcuttur. pH sensörünü kalibre etmenin en basit yöntemi, 

pH elektrodunu bilinen güçteki çözeltiye daldırmak ve okumayı gözlemlemektir. Örneğin, 

elektrot pH Değeri 7 olan bir çözeltiye daldırıldığında okuma 7 göstermelidir. Doğru okumayı 

göstermemesi durumunda Sinyal Dönüştürme Kartı üzerine yerleştirilmiş potansiyometrenin 

döndürülmesi gerekir. Okuma eşleştiğinde, dönme durdurulabilir ve bu şekilde sensör kalibre 

edilebilir. 
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