
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOFEST 

 

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ 

 

 
İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI 

    PROJE DETAY RAPORU 

 

 

 

 
 

PROJE ADI: Ak Ana Erken Uyarı Sistemi 

 
TAKIM ADI: ÖKare 

 

KATEGORİ: Afet Yönetim 

 
Başvuru ID: 411703 

 
TAKIM SEVİYESİ: İlkokul-Ortaokul  

DANIŞMAN ADI: Serkan AYDOĞDU 

 



2 

 

 

İçindekiler 

 
1. Proje Özeti (Proje Tanımı) .................................................................................................................... 3 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: .................................................................................................. 3 

3. Çözüm ...................................................................................................................................................... 5 

4. Yöntem .................................................................................................................................................... 7 

Sensör Sistemi: ............................................................................................................................................ 7 

Şamandıra Sistemi: .................................................................................................................................... 7 

Güneş Enerjili Batarya Sistemi ................................................................................................................. 7 

Haberleşme sistemi ..................................................................................................................................... 8 

Veri analiz sistemi....................................................................................................................................... 8 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü ....................................................................................................................... 8 

6. Uygulanabilirlik ...................................................................................................................................... 9 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması ..................................................................................... 9 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): ....................................................................................... 11 

9. Riskler .................................................................................................................................................... 11 

İş paketleri ................................................................................................................................................. 12 

10. Kaynaklar .......................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı göl ve deniz ekosistemlerinde oluşabilecek deniz salyası (Musilaj), 

ötrofikasyon vb. olumsuz değişimleri tespit edebilen erken uyarı sistemi geliştirilmesidir 

Su ekosistemlerini tehlikeye sokan değişimlerin başlangıçlarını tespit etmek için TDS, 

klorofil, CDT (Suyun Oksijen, Tuzluluk ve Sıcaklık) Işık geçirgenliği verilerini ölçerek ilgili 

kurum ve kuruluşlara uyarı verecek ve bilgi aktarımı sağlayacak bir şamandıra sistemi 

tasarlamaktayız. Böylece çok hassas olan bu ekosistemlerin anlık profilleri izlenerek 

korunmuş olacaktır. 

Projemizin tasarımlarını Thinkercad ve İnkscape uygulamalarından yaptık. 

Yazılımlarımızı pyhon yazılım dili ile yaptık. Proje bitiminde GNU genel kamu lisansıyla 

lisanslayarak (Özgür Yazılım ve açık kaynak kod olarak) github adresine yükleyeceğiz 

(Ökare , 2022). 

İnkscape yaptığımız vektörel çizimlerin kesimlerini Sakarya Bilsem kurumundaki 

lazer kesiciden alarak birleştirdik. Tüm çalışmalar; kodlar, çizimler takımımız tarafından 

yapılmıştır.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Her toplum için hayati öneme sahip olan su, insan yaşamının temel öğelerinden 

biridir. Su kaynakları ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik kazanmasını ve nüfusun dağılımını 

etkilemektedir. Ülkemizin 8.333 kilometrekare kıyı uzunluğu olduğu düşünüldüğünde suyun 

ülkemizdeki ekonomik faaliyetler ve o bölgelerde yaşayan insanlar için olan önemi çok 

büyüktür. (KOÇ, 2010) 

İnsan faktörlü faaliyetlerin iklim değişikliğine etkileri sonucunda sucul canlılar olumsuz 

etkilenmektedir. (DİKEN, 2020) Antropojenik (İnsan Faktörlü) etkiler sonucunda su 

ekosistemlerinde termal tabakalaşma, suyun PH değerindeki değişim, Azot döngüsündeki 

bozulma deniz salyası(musilaj), ötrofikasyon, vb. olumsuz durumlar doğurmaktadır. 

İnsanların gelecek nesillere yaşayan bir ekosistem bırakmaları en önemli vazifeleridir. Bu 

nedenle ülkemizin su kaynaklarını her türlü tehditten korumamamız ve oluşan çevresel 

sorunlara çözüm bulmamız gerekir. 

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden Madde 14 Sudaki Yaşam: Sürdürülebilir 

Şekil 1 Ak Ana Erken Uyarı Sistemi Üç Boyutlu Çizim ve Modellemesi 
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kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir 

kullanmak ifadesi yer almaktadır (UNDP, 2022). Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığının yayınladığı 22 eylemden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem 

Planına göre deniz kaynaklarının korumanın gerekliliği vurgulanmıştır.  

 

 

2012 Yılında ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından kurulan DEKOSİM projesi 

kapsamında Karadeniz ve Akdeniz' de ölçüm yapmak amacıyla iki adet şamandıra kurulması 

planlanmış. Şamandıralar kıyıdan 5 mil açıkta kurularak 100 m derinliğe kadar belirli 

aralıklarla sıcaklık, iletkenlik, çözünmüş oksijen, klorofil ve bulanıklık ölçümü yapması 

planlanmıştır. Proje ile Türkiye denizlerinde uzun süreli ve sürekli gözlem kapasitesinin 

arttırılması ve bunlardan elde edilen verilerin iklim ve ekosistem araştırmalarında kullanması 

hedeflenmektedir. (ODTÜ Denizbilimleri Enstitüsü, 2018)  

Şekil 2Haber Örneği 

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/prof-dr-sari-marmara-denizi-icin-musilaj-

erken-uyari-sistemi-kurmamiz-lazim/2263882 

Şekil 3 Şamandıra Haberi 

https://www.turksail.com/genel-haberler/13539-tuerkiyenin-ilk-oinografik-amandras-denizde 



5 

 

 

Var olan bu çözüm önerisi sadece 2 şamandıra ile sınırlıdır ve sadece deniz için 

düşünülmüştür bu nedenle sayılarının artırılması ve göl ekosistemi içinde uyarlanması 

gerekmektedir. 

Projemizi 2 alt başlıkta incelemek mümkün bunlar; Ötrofikasyon ve Deniz 

Salyası’dır. 

Ötrofikasyon, göl gibi herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler 

olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu, plankton 

ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalmasıdır. Ötrofikasyon su ekosistemini bozarak 

ekosistemdeki canlıların azalmasına ya da yok olmasına neden ve sonunda su ekosisteminin 

yok olmasına neden olur. (Wikipedia, 2022) 

Deniz salyası, deniz müsilajı ya da deniz sümüğü denizlerde görülen sümük benzeri 

organik maddeler topluluğudur. Deniz salyası suda yaşayan canlıların solungaçlarını 

tıkayarak öldürür, balık yumurtalarının yok olmasına neden olur, yavru balıkların 

beslenmelerini engeller, deniz çayırlarının ve dipte yaşayan canlıların üzerlerini örterek ışığa 

ulaşmasını engeller böylece deniz ekosisteminin yok olmasına neden olur (Wikipedia, 2022) 

(Wikipedia, 2020). 

  Deniz salyası ve Ötrofikasyon suyun aynı tipteki kirleticilere verdiği farklı tepkilerdir 

ortak özellikleri ekosistemi oksijensiz bırakarak toplu ölümlere neden olarak ekosistemi 

çökertmeleridir.  

 

 

 

3. Çözüm  

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Marmara Denizi Koruma Eylem Planı madde 

12’de “Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler 

uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri 

kullanılarak artırılacak.” ifadesi yer almaktadır (Mandal, 2021). Bu kaynak doğrultusunda 

su ekosistemlerini tehlikeye sokan değişimlerin başlangıçlarını tespit etmek için TDS, sudaki 

çözünmüş Oksijen, Sıcaklık, Işık geçirgenliği verilerini ölçerek ilgili kurum ve kuruluşlara 

uyarı verecek ve bilgi aktarımı sağlayacak bir şamandıra sistemi tasarlamaktayız. Projemiz 

ismini Türk mitolojisinden almaktadır. “Ak Ana” Türk mitolojisinde yer alan ışıktan oluşmuş, 

başında tacı anımsatan boynuzları olan, alt kısmında uzun bir kuyruğu olan, maviye çalan 

renkte yaşam döngüsünü başlattığı varsayılan bir tanrı figürüdür (Wikipedia, 2020). Çözüm 

önerimizle çok hassas olan bu ekosistemlerin anlık profilleri izlenerek korunmuş ve buradaki 

yaşamı devam ettirmiş olacaktır.  

Ölçülen verilerin halka açık bir şekilde paylaşılarak bu veriler üzerinden yapay zeka 

kullanılarak Deniz salyası yada ötrofikasyon olaylarının gerçekleşme zamanını öngürüde 

bulunabilecek veri analizi çalışmaları yapılabilir. Bu bilim topluluğuna büyük bir fayda 

sağlayacaktır.  
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Suyun kalitesinin artması ve ötrofikasyon/deniz salyasının oluşumlarının önlenmesi 

balıkçı ve su ürünleri ile geçimini sağlayan insanlara ekonomik yönden fayda sağlayacaktır. 

Su ürünleri ve balıkların, üretimlerinin artmasıyla bu ürünler daha erişilebilir gıda haline 

gelecektir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden “Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi 

beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek “amaçlı hedefe bir adım daha 

yaklaşmış olunacaktır. Bu hedefe atılan bu adımla diğer hedef olan sağlıklı yaşam hedefine 

de katkı sağlamış olunacaktır. Böylelikle kaliteli beslenen ve sağlıklı bireylerin artması 

hedeflenmektedir. 

Projemizdeki amacımız göl ve deniz ekosistemlerindeki suyun analizi yapan bir 

şamandıra yapmak ve bu şamandıraları bir ağı oluşturacak şekilde ekosisteme 

yerleştirmektir. Böylelikle kirliliğin nereden başladığını ve hangi yönde ilerlediğini, akıntı 

yönlerini tespit ederek kirliliğe müdahale edecek kurum ve kuruluşlara bildirmektir.   

 

 

 

 

Şekil 5Proje Alt Bileşenleri 

Şekil 4Çözüm Algoritması 
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4. Yöntem 

Projemizde alt bileşenlerini farklı kütüphaneler haline getirerek kodladık. Böylece 

her sensörün ayrı kütüphanesi oluştu.  

Sensör Sistemi: 

Projemiz 5 sensörden oluşmaktadır. 

Bunlar; Sıcaklık, TDS, Çözünmüş oksijen, 

Ph ve Işık Sensörüdür. Bu sensörler esp32 

geliştirme kartı ile kontrol edilmektedir. Bu 

sensörlerin verileri tek tek kayıt 

edilmesinin yanı sıra birbirlerine etki 

edecek bir yapıya sahiptir. Örneğin sıcaklık 

verisi sudaki değişim için bilgi verirken, 

TDS sensörü ve Ph sensörü ölçümlerini 

hassas yapabilmesi içinde çalışma yazılım 

algoritmasında kullanılır. Bu sensörlerden 

okunan değerler ESP32 aracılığı ile komuta 

merkezine gönderilir. 

Şamandıra Sistemi: 

Projemizin elektronik aksamını su 

üstünde muhafaza eden köpük plakadan ve 

plaksiglass malzemeden imal edilmiş kendi 

tasarımımız olan şamandıradır. Kurşuna 

bağlı bir misina/çapa ile su altına 

sabitlenmiştir böylece akıntı ile 

sürüklenmeyen sabit bir şamandıradır. 

 

 

Güneş Enerjili Batarya Sistemi 

Sistem 1 adet güneş paneli, 2 adet LDR 

sensör, 3 adet şarj edilebilir pil ve 1 Adet Servo 

motordan oluşmaktadır. Sistemin çalışması için 

gerekli enerjiyi güneşten sağlamaktadır. Sistemdeki 

güneş panelleri LDR sayesinde güneşi takip ederek 

enerji verimli kullanır. 

 

 

Şekil 6 TDS sensör kodları 

Şekil 8Güneşi Takip Eden Güneş 

Paneli 
Şekil 7 Panelin Güneşi Takip Etmesini Sağlayan Pyhon 

Kodları 
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Haberleşme sistemi 

Sistem Esp 32 içine gömülü wifi alıcı/vericisi, sim kart modülü, gps modülü ve wifi 

anteninden oluşmaktadır. Şamandıra ve Komuta Merkezi arasındaki haberleşmeyi sağlar. 

Açık denizde ya da gölde internet olmadığı için sensör verilerini anlık aktarabilmek için 

telefon kartı kullanılacaktır. Şamandıranın kaybolmaması için ve yerinin belirlenmesi için 

GPS modülü kullanacağız. Microdenetleyici WI-FI bağlantısı PCB anteni çekmediği için 

harici anten desteğinden faydalanmak amacıyla seçtik. WiFi haberleşmesi ayrıca 

şamandıralar arası haberleşmeyi de sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri analiz sistemi 

Sistem sensörlerden gelen verileri okuyarak analiz eder kritik düzeye ulaşan 

değerlerde yetkilileri uyarır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizde yazdığımız yazılım sayesinde birden fazla şamandıra sistemi birbirleriyle 

uyumlu bir şekilde veri kaydı ve analizi yapabilmektedir. Analiz edilen suyun harici bir 

bilgisayara aktarılmadan şamandıra ekosisteminde yapay zeka algoritmaları tarafından 

işlenmesiyle ötrofikasyon/deniz salyasının oluşumlarının daha hızlı bir şekilde yetkililere 

ulaştırılması sağlanmaktadır. Diğer şamandıra sistemlerinden en farklı ve özgün yönlerinden 

biri de budur. Şamandıra sistemimizin diğer bir avantajlı yanı geliştirdiğimiz yazılımı açık 

kaynak kodlu olmasıyla projenin ileriye dönük geliştirilmesine büyük oranda avantaj 

sağlamaktadır. Diğer bir özgün parçamız güneş geldiği tarafa yönelebilen güneş paneli 

sistemidir. Bu sistem sayesinde diğer şamandıralara nazaran daha fazla enerji 

depolamasından dolayı şamandıra sisteminin çalışma ömrünü arttırmaktadır. 

Diğer bir özgün yazılımımız canlı olarak veri izleme sistemidir. İnternet üzerinden kolay bir 

şekilde ulaşılabilen bir web sitesi geliştirilmiştir. Bu sistemdeki amacımız şamandıramızın 

yeni eklenebilecek sensörlerle uyumlu çalışıp, verilerin izlenilmesini sağlayacak bir yazılım 

geliştirilmiştir. Projemizde kullandığımız yazılımların yerli/milli yazılması, çok yönlü 

geliştirilmeye açık olması, ESP32 kartının kullanılması ve şamandıra sistemin tarafımızca 

tasarlanmasından dolayı maliyet açısından diğer şamandıra sistemlerine rakip olma 

potansiyeli vardır.  

 

Kısacası projemizi diğer projelerden ayıran en belirgin özellikleri ebatlarının küçük 

olması, düşük maliyetle üretilir olması, sürü şamandıra ağının oluşturulabilmesi, sadece 

deniz ekosistemi için değil, göller içinde uyarlanabilir olması ve yazılım ve tasarımlarının 

tarafımızca yapılmış olmasıdır. 

Şekil 9 Esp 32 Geliştirme Kartı, 
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6. Uygulanabilirlik  

 Projemizin ticari bir ürüne dönüştürülme imkânı oldukça yüksektir. Yazılımların 

yerli olması şamandıra sisteminin çizimlerin daha portatif yapılmasıyla üretim maliyeti diğer 

şamandıralara nazaran daha uygundur. Projemizin alt bileşenleri de birer mühendislik ürünü 

olduğu için alt ürünlerde ticari bir ürün olarak değerlendirilebilir. Örneğin güneş takip 

sistemi farklı amaçlar için kullanılan arazilerdeki otonom araçlara entegre edilebilir. 

Böylelikle otonom araçların daha verimli enerji almaları sağlanabilir. Kullandığımız 

sensörleri ve yazılımı bir su altı aracına koyarak su altında ölçüm yapan bir bilimsel araca 

çevrilebilir. 

Projemizdeki riskler devamlı su içerisinde ve açık alanda olmaktan kaynaklanabilecek riskler 

taşımaktadır. Bunlar sürekli bakım ve takiple çözümlenebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Araştırmalarımız sonucunda var olan projelerin bütçelerine erişilememiştir. Projemiz düşük 

maliyetlidir. Proje maliyetinin yükselme sebebi Gravity: Arduino ve Rasberry Pi Uyumlu 

Analog Çözünmüş Oksijen Sensörü’ nün ülkemizde üretilmiyor olmasıdır. Yerli üretimle 

maliyet düşecektir. 

Tablo 1 Maliyet Tablosu 

TL 

TL 
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Tablo 2 Proje Faaliyet Takvimi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Takım Oluşturma 

ve Görev Dağılımı

Sorun Analizi 

Literatür taraması 

ve uzman 

görüşünün alınması

Sistem çiziminin 

yapılması

Sistem maaliyet 

analizinin yapılması

Malzemelerin 

Alınımın 

Gerçekleştirilmesi

Şamandıranın 

Çizimi (Lazer 

Kesim İçin)

Elektronik Sistemin 

Kurulması

Sıcaklık 

Sensörünün 

Kodlanması

TDS Sensörünün 

Kodlanması

Işık Sensörünün 

Kodlanması

PH Sensörünün 

Kodlanması

Haberleşme 

Sisteminin 

Kodlanması

Güneş Takip 

Sisteminin Sisteme 

Entegre Edilmesi 

ve Kodlanması

Komuta Sistem 

Arayüzünün 

Oluşturulması

Yazılım ve Tasarım 

Son Kontroller

Final

TEMMUZ AĞUSTOS
Faaliyetler

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışılanları, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları, 

Kıyı ve Sahil Güvenlik Komuta çalışanları, Belediyeler, Bilim İnsanları ve Doğa Koruma 

Dernekleri kullanabilirler. 

Sorunu yaşayan hedef kitle su ekosistemindeki canlılar ile bu canlılardan geçim sağlayan 

balıkçılar ve su ekosistemi ile geçim sağlayan insanlardır. Su ekosisteminin zarar görmesi 

sistemdeki canlıları ve tüm insanları etkileyecektir. Hedef kitlemiz belirtilen sorundan 

doğrudan etkilenmektedir.  

 

9. Riskler 

 

 
Tablo 4 Olası Riskler ve Çözüm Önerileri 

Olası Riskler ve Çözüm Önerileri 

Olasılık ve 

Çözüm Sırası 

Risk Faktörleri ve Çözüm Önerileri (B Planı) Puan 

Önemsiz Şamandıranın sucul canlıların dikkatini çekmesi 0 

Çözüm  Üzerinde bulunan led vb uyarıcılarla canlı uzaklaştırılır.  

Olasılık 1 Hava koşullarına bağlı bağlantı kopukluğu yaşanabilir.  3 

Çözüm Ağ bağlantısı koptuğunda veriler geçici olarak depolanıp 

bağlantı kurulduğunda gönderilebilir.  

 

Olasılık 2 Şamandıra serbestse kaybolabilir. 8 

Çözüm GPS izlerini takip edilerek şamandıra bulunabilir  

Olasılık 3 Sensör ya da elektronik aksam bozulabilir. 8 

Çözüm Peryodik bakım yapılabilir.   

Olasılık 4 Şamandıra insanlar tarafından zarar görebilir. 16 

Çözüm Peryodik bakım sırasında kontrol edilebilir, güvenlik güçleri 

tarafından kontrolü sağlanabilir 

 

Toplam 35 

 

 

Tablo 3Risk Matrisi 



12 

 

 

İş paketleri 

Sensör Sistemini iş paketi 5 hafta sürecek, sensörlerin kodlanması yapılacaktır. 

Güneş Enerjili Batarya Sistemi 2 hafta sürecek Güneş Takip yazılımı, panel platformu 

batarya alanı oluşturulacaktır. Şamandıra Sistemi 2 hafta sürecek ve tasarım ve kesim 

işlemleri yapılacaktır. Veri analiz sistemi iş paketi, 2 hafta sürecek ve veri analiz sistemi 

yapılacaktır. Haberleşme sistemi İş Paketi 3 hafta sürecek ve sistemin haberleşmesi 

sağlanacaktır. Yazılım test ve geliştirmeleri İş Paketi 4 hafta sürecektir, yazılım ve 

donanımlar test edilip geliştirilecektir. 

Proje takvimi hazırlanırken kritik zaman hesaplanmış bağımlı ve öncelikli faaliyetler 

planlanarak zaman ile ilgili riskler azaltılmıştır. 

 

10. Kaynaklar  

 
Anadolu Ajansı. (2021, 04 06). Prof. Dr. Sarı: Marmara Denizi için müsilaj erken uyarı sistemi kurmamız 

lazım. https://www.aa.com.: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/prof-dr-sari-marmara-denizi-icin-

musilaj-erken-uyari-sistemi-kurmamiz-lazim/2263882 adresinden alındı 
DİKEN, G. (2020). Antropojenik İklim Değişikliğinin Balıkçılık ve Su Ürünleri Üzerine Etki ve Yönetim 

Stratejilerine Genel Bir Bakış. Dergi Park Akademiz, 295 - 303. 

KOÇ, Y. (2010). EKONOMİK COĞRAFYA AÇISINDAN TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK 

FAALİYETLERİ VE SORUNLARI. İstanbul. 

Mandal, P. D. (2021, 06 07). https://marmara.gov.tr. https://marmara.gov.tr: 

https://marmara.gov.tr/marmara-denizi-eylem-plani/ adresinden alındı 

ODTÜ Denizbilimleri Enstitüsü. (2018). Proje Hakkında. https://dekosim.ims.metu.edu.tr: 

https://dekosim.ims.metu.edu.tr/dekosim/icerik/dekosim-projesi-hakkinda adresinden alındı 

Ökare . (2022, 06 09). Ak Ana Uyarı Sistemi Özgün Dökümanları. https://github.com/: 

https://github.com/Om1f/Akana-Erken-Uyar-amand-ras- adresinden alındı 

Turksail. (2015, 05 09). turksail. https://www.turksail.com: https://www.turksail.com/genel-

haberler/13539-tuerkiyenin-ilk-oinografik-amandras-denizde adresinden alındı 

UNDP. (2022, 02 15). www.kureselamaclar.org. www.kureselamaclar.org: 

https://www.kureselamaclar.org/amaclar/sudaki-yasam/ adresinden alındı 

Wikipedia. (2020, 10 15). Ak Ana. https://tr.wikipedia.org: https://tr.wikipedia.org/wiki/Ak_Ana adresinden 

alındı 

Wikipedia. (2022, 03 25). Deniz Salyası. https://tr.wikipedia.org: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Deniz_salyas%C4%B1#:~:text=Akdeniz'de%20s%C4%B1kl%C4%B1

kla%20g%C3%B6r%C3%BClen%20bu,ba%C4%9Fl%C4%B1%20olarak%20da%20m%C3%BCsi

lajlarda%20olu%C5%9Fabilmektedir. adresinden alındı 

Wikipedia. (2022, 04 13). Otrofikasyon. https://tr.wikipedia.org: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96trofikasyon adresinden alındı 

 

 

 


