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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
        Gün gittikçe su ve temiz su problemi daha da önemli hale gelmektedir. T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın 2018 yılında yayınladığı rapora göre, su kirliği sorunu İstanbul ve 

Ankara’nın da bulunduğu birçok şehirde 1. öncelikli sorun olarak kabul edilmiştir. Su 

kaynaklarının temiz olup olmadığının tespit edilmesi ve gerekli analizlerin yapılması için, bu 

alanda yetkin akademisyenler ve ihtiyaç duyulan laboratuvarların bulunması gerekir. Bu tespit 

süreci günler ya da haftalar sürebilir. Mevcut laboratuvarlarında yetersiz kaldığı birçok durum 

mevcuttur bunlar sırasıyla teknik, insan kaynakları, lojistik, kapasite gibi birçok yetersizlik, 

analiz sürecinde yeterli bilgilere ulaşamamaya yol açabilir. Ülkemizin coğrafi yapısı gereği çok 

fazla ırmak, nehir, boğaz, deniz ve göller bulunmaktadır. Bu sebeple suyu korumak için daha 

mantıksal çözümler üretmek gerekmektedir , son dönemlerde tıp dünyasına hızlı bir şekilde 

giren teknolojik gelişmeler hastalık tanılarında, tedavi için mantıksal çözüm üretmede, hatta 

ameliyat süreçlerine bile dahil olmuştur, bizde benzer bir yapıda olan suyun analizi için 

teknolojik gelişmeleri analiz sürecine dahil etmenin ülkemizin geleceği adına kritik önem 

taşıdığını düşüşnmekteyiz , suyun doğal yapısı bozulacak kirlilik oranına ulaştıktan sonra bunun 

temizlenmesi hem çok zor hem de çok maliyetli operasyonlar gerektirmektedir, bunu maalesef 

İstanbul’da başlayan müsilaj olayı ile görmüş bulunmaktayız. Bu nedenden ötürü bizim suyu 

gerçek zamanlı verilerle takip etme gerekliliğimizi ihmal etmemiz gerekiyor. Yaptığımız 

literatür taramasına göre daha önce yapılan gerçek zamanlı su kalite takip cihazları sadece 

kimyasal faktörlere odaklanmıştır, Bu amaç doğrultusunda; bu çalışmada, E. coli, S. aureus ve 

suda bulunan herhangi bir yabancı cisimciği daha kısa sürede ve pratik bir şekilde tespit etmek 

için MobileNet SSD ve R-CNN ile 1372 adet görüntüden oluşan veri seti üzerinde modeller 

geliştirilmiştir. Geliştirilen modelleri TP, TN, FP, FN, Test Doğruluğu, Precision, Recall ve F1 

Skor performans ölçümleri ile değerlendirdi. MobileNet SSD ile geliştirilen modelin %81,6 F1 

skor ortalamasıyla başarılı bir şekilde E. coli , S. aureus ve yabacı cisimcikler tespit 

edebilmektedir. Bununla birlikte pH, sıcaklık ve bulaknıklık gibi kimyasal parametreleri 

ölçerek, çoklu tespit metodolojisine sahiptir.  Paksumatik su analiz sürecine ergonomik, hızlı, 

kullanıcı dostu, çevre dostu, yenilikçilik, taşınabilirlilik, yerlilik katmayı hedeflemekte.  

2. Problem/Sorun: 
Dünya Sağlık Orgütü’ne göre, her yıl 2 milyardan fazla insan kirli sudan olumsuz yönde 

etkileniyor. Her 90 saniyede 1 çocuk kirli su sebebiyle ölüyor. Son günlerde İstanbul’da 

Boğaz’ında başlayan müsilaj olayı bize suyumuzu tam zamanlı olarak denetim 

mekanizması ile denetlememizin gerekliliğini göstermiştir. Dünya çapında içme suyu 

kuruluşları, su kaynakları yönetimi kurumları ve çevre düzenleyicileri, su kalitesini test 

etmek için laboratuvarlar üzerinden su analizini gerçekleştirmektedir. Bilindiği üzere 

laboratuvarların kurulumu yüksek maliyet ve nitelikli insan gücü isteyen kuruluşlardır, 

Dünya üzerinde ekonomik yetersizlikten dolayı yetersiz laboratuvarlara sahip birçok 

belediye mevcuttur hatta laboratuvarlara sahip olmayan belediyelerde bulunmaktadır. 

Bununla birlikte laboratuvarların yetersiz kaldığı ve iyileştirilmesi gereken durumlar 

vardır.  

Bunları 5 başlık altında ele aldık; 

 

• Teknik: Laboratuvar ortamında su kalitesini analiz etmek için özel ekipman, güvenilir 

bir elektrik kaynağı ve kimyasal reaktifleri ve diğer sarf malzemelerini yeniden 

stoklamak için işlevsel bir tedarik zinciri gerekir. Laboratuvar ekipmanlarının bakımı 

veya onarımı, parçalar ve uzmanlık azsa zor veya imkânsız olabilir. 
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• İnsan kaynakları: Personelin numuneleri doğru şekilde işlemek ve analiz etmek için 

yeterli zamanı, alanı veya eğitimi olmayabilir. Teknik personelin değiştirilmesi veya 

sürdürülmesi zor olabilir. 
• Kapasite: Bir laboratuvar, herhangi bir haftada analiz edebileceği maksimum sayıda 

numuneye sahip olacaktır. Eğer bu laboratuvardaki tek laboratuvarsa, ihtiyacı 

karşılayamayabilir. Yetersiz sarf malzemeleri, yarı zamanlı personel veya eskiyen 

ekipmanlar gibi faktörler kapasite sınırlamalarını daha da kötüleştirecektir. 
• Lojistik: Uygun numune toplama, koruma ve depolama esastır. WHO yönergeleri, Su 

kalitesi numunelerinin derhal analiz edilememesi durumunda soğutulmaları gerektiğini 

ve toplamadan 24 saatten fazla tutulamayacağını belirtir. En yakın laboratuvar 

örnekleme konumundan çok uzaktaysa, numunelerin taşınması zorlaşır. 
 

Ek olarak laboratuvarlarda yapılan bakteri tespiti sürecinde, bakterilerin arasındaki morfolojik 

benzerliklerin bulunması, uzman gerektirebilir ve süreyi uzatacaktır. Geleneksel su analiz 

yöntemlerinde su analizi için yapılan işlemler manuel olarak yapıldığı için hatalar meydana 

gelmektedir. Biz su analiz sürecini sistematik bir şekilde yapay zeka ile dijitalleştirirsek daha 

düşük hata oranı, daha basit kullanım arayüz daha ekonomik, daha hızlı ve erişimi kolay ayrıca 

taşınabilir bir sistem elde etmiş olacağız. 

 

3. Çözüm  
Paksumatik’in çözüm metodolojisi laboratuvar çalışanlarına su analizinde takip 

süreçlerine hızlı ve tam zamanlı erişim, erişilebilirlik ve mobilite sağlamaktadır. Örneğin farklı 

lokasyonlara konulan Paksumatik cihazı yapacağı analiz ile gerçek zamanlı olarak analiz 

merkezine veri aktarımı yapacaktır, belli kirlilik değerlerinin üstünde çıkan bölgelerin 

gözlemleyen laboratuvar merkezi müdahele gerekliliği ihtiyacı halinde o  lokasyona müdahele 

edebilecektir. Bunu suyun üstünde analiz yapan cihazımız ile yapmayı hedeflemekteyiz. 

Cihazımızın en önemli özelliği çoklu analiz metodolojisine sahip olmasıdır, kimyasal ve 

mikrobiyolojik analizleri bir arada kullanarak, hata payını analiz sonuçlarında minimuma 

indirmeyi hedeflemekteyiz. Bahsettiğimiz analiz bulguları şu şekilde olacaktır;  

Kimyasal: 

• pH 
• Bulanıklık 
• Sıcaklık 

Kimyasal verileri, Paksumatik cihazı bulunduğu bölgedeki suyun sensörleri sayesinde gerçek 

zamanlı olarak laboratuvara gönderecektir. 

Mikrobiyolojik; 

• E. coli 
• S. aureus 

Mikrobiyolojik bakteri analizini yapay zeka teknolojisiyle analiz edeceğiz. Bunun için 

daha öncesinde kendi çalışmalarımız ile elde ettiğimiz verileri makine öğrenmesine bunlar 

bakterilerin tespitini yapacaktır. Bu noktada yapay zeka modelimiz için gerekli olan verileri 

cihazımızdaki mikroskobik kamerası ile sağlayacağız. 

 

4. Yöntem  
Laboratuvarın yaptığı su analiz süreçlerini incelendiğinde yapılan testler mikrobiyolojik olarak 

yapılmaktadır. Fakat bu sürecin hızlandırması ve ergonomik olması yeni çözümlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Geleneksel su analiz süreçlerin hızlandırması için literatürde birçok çalışma 

yapılmıştır fakat geliştirilen cihazlar mikrobiyolojik testleri kapsamamaktadır. Bu ihtiyaç 

doğrultusunda sudaki bakterilerini tespit etme problemini daha hızlı ve ergonomik çözmek için 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwqvol32ed.pdf
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nesne tespitinde MobileNet SSD ve R-CNN Faster olmak üzere 2 farklı model ile sudaki bakteri 

tespiti eğitimi ve testleri yapılmıştır. Modellerin performansını arttırmak için veri artırma 

tekniklerini kullanarak 1372 adet görüntüden oluşan bir veri seti hazırlandı. Bu çalışmada veri 

seti %80 eğitim ve %20 eğitim oranında bölünmüştür. MobileNet SSD ve R-CNN Faster 

algoritmaları kullanarak fine-tuning stratejisi ile modele uyarlandı. Tüm modeller Tablo 1’de 

verilen parametrelere göre eğitilmiştir. Eğitimin adım sayısı ve loss değerinin ilişkisini Şekil 

8’de gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere başlangıçta yüksek olan loss değerleri adım sayısı 

35-40 bine geldiğinde 2 değerinin altına inmiş, 40000 adımda ise daha fazla inmediğinden 

eğitim sonlandırılmıştır. 

 

 
 Şekil 1- a) Adım Sayısı ile Loss değeri ilişkisi b) Veri setinden birkaç örnek 

 
 Tablo 1- Eğitim İçin Kullanılan Üst-Parametre Ayarları 

Ağırlık En İyileme Adam 

İlk Öğrenme Oranı 0.0002 

Eğitim Adımı 40000 

Mini-Yığın Miktarı 12 

  

Eğitilen modellerin performasını değerlenmek için derin öğrenme alanında en çok 

kullanılan performans ölçümleri testin doğruluğu hassasiyet(precision), hatırlama(recall) ve F1 

skorudur (Goutte ve Gaussier, 2005). Bu hesaplamaları yapmak için TP, TN, FP ve FN 

değerlerini konfüsyon matrisinden çıkarmak gereklidir. Bir sınıfın; TP değeri Doğru Tahmin 

sayısını, FN değeri yanlış tahmin sayısı, FP diğer sınıflarda çıkan o sınıfın sayısını, TN değeri 

ise o sınıfın ilgili olmadığı toplam sayıyı ifade etmektedir. Bu sayılar hesaplandıktan sonra her 

bakteri sınıfı için Test doğruluğu (1), Hassasiyet (2), Hatırlama (3) ve F1 skorları hesaplanır. 

Hesaplamalar için kullanılan formüller Şekil 2’de verilmiştir.  

 
Şekil 2- Performans ölçümleri için kullanılan formüller 

 

Tablo 2’te Veri setiyle eğitilen modellere ve bakteri sınıfına göre hesaplanan 

TP,FN,FP,TN,Test Doğruluğu, Precision, Recall ve F1 Skor değerleri görülmektedir. 

Performans ölçümlerin ortalamaların göre MobileNet SSD algoritmasıyla eğitilen model, R-

CNN Faster algoritmasıyla eğitilen modele göre daha iyi performans gösterilmektedir. F1 skor 
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ortalamasına bakıldığında R-CNN Faster %50,5 iken MobileNet SSD %81,6 olduğu 

görülmektedir. 
 

Tablo 2- Modeller ve bakteri sınflarına göre TP,TN,FP,FN,Test Doğruluğu, Precision, Recall ve F1 Skor 

değerler. 

Model Sınıf  TP FN FP TN Test 

Doğruluğu 

(%) 

Precision 

(%) 
Recall 

(%) 
F1 Skor 

(%) 

R-CNN Faster   
E. coli  

  
15 

  
57 

  
3 

  
138 

  
62,9 

  
83,3 

  
14,7 

  
25 

  S. aureus  
Y. cisimcikleri 

  

18 
39 

24 
33 

0 
6 

69 
102 

83,3 
78,3 

  

100 
86,6 

42,8 
54,1 

60 
66,6 

MobileNet SSD 
  

  

E. coli 
S. aureus 
Y. cisimcikleri 

  

51 
18 
21 

30 
9 
6 

3 
3 
0 

52 
60 
57 

75,7 
87,8 
92,8 

94,4 
90 
100 

62,9 
75 
77,7 

75,5 
81,8 
87,5 

Ortalma: 

  
  
R-CNN Faster 
MobileNet SSD  

          
74,8 
85,4 

  

  
89,9 
94,8 

  
37,2 
71,8 

  
50,5 
81,6 

 

 
Şekil 3- MobileNet SSD ile tespiti yapılan örnek sonuç 

 

Kimyasal testler için 3 sensör (pH, Bulanıklık ve sıcaklık senörleri) Raspberry pi mikro 

denetleyicisine bağlı bir şekilde veri akışı yapılmaktadır. Mikrobiyolojik testler için 

mikroskobik lens ve raspberry pi kamera ile su örneğinden görüntü alıp bakteri tespitini yapan 

modellere göndermektedir. Raspberry pi, periyodik olarak ölçüm verilerini toplar, GPS 

koordinatlarını alır ve GPRS veri bağlantısını kullanarak veri paketini bir veri tabanına yükler. 

Kullanıcılar, sonucu görüntülemek için istediği cihazdan görebilmektedir. 

   
Şekil 4- Projenin genel yapısı 
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Şekil 5- Projenin yeni tasarımı  

 
Şekil 6- Sinyal koşullandırması 

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
 Taşınabilir Yapı: Mevcut çalışmalara bakıldığında geliştirilen cihazların ağır ve 

büyük olması tespit işlemini yavaşlamaktadır, bu projedeki cihaz ise hafif ve taşınabilir 

bir yapıda tasarlanacaktır. 
 Çoklu Tespit: Yaptığımız literatür taramasına göre daha önce yapılan gerçek zamanlı 

su kalite takip cihazları sadece kimyasal faktörlere odaklanmıştır, bu projede ise 

mikrobiyolojik analizlere de yer verilmiştir. E. coli, S. aureus bakterilerini ve yabancı 

cisimcikleri aynı anda gerçek zamanlı tespit edebilecektir, kimyasal analizlerde ise pH, 

sıcaklık ve bulanıklık gibi değerleri aynı anda gerçek zamanlı olarak tespit 

edebilecektir.  
 Farklı ve Yüksek Işık Hassasiyeti: Yapılan çalışmalardaki geliştirilen modeller farklı 

ışık değerlerinde istenilen hassasiyete sahip değildir, bu projede ise modelin farklı ışık 

değerlerinde daha hassas çalışması için ön işleme yapılmaktadır. 
IOT cihazları: Sudaki bakterilerini tespitini daha kolay ve pratik bir şekilde 

kullanabilmek için Paksumatik projesinin yazılımını IOT cihazlar entegre 

edebilmektedir. IOT (Internet of Things) teknolojisi bize şehirlerdeki su şebekelerinin 

şehir girişlerinde organik/inorganik kirlilik ölçümüne yönelik dijital bir çözüm 

sunacaktır. 

Yapay Zeka : Günümüz Dünyasında hastalık tanıları için kullanıma geçen Yapay 

Zeka teknolojisi, manuel yapılan medikal tanılara oranla daha güvenilir ve hızlı 

çalışmaktadır. Paksumatik bakteri tanısı için Derin Öğrenmeyi tercih etmiştir. Bu 
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sayede Paksumatik yüksek doğruluk oranı ve hızlı bir çalışma sistematiğine sahip 

olacaktır. 
Yerli Cihaz: Cihazımız, Türkiye gibi su kaynaklarının bolca bulunduğu ve 

denetiminin sıkça yapıldığı bir ülkede bulunması şarttır, Cihazımızın Türkiye 

piyasasında, ucuz fiyatıyla ve kullanıcı dostu tasarımıyla sektöre öncü olması 

hedeflenmektedir. Sonrasında ise Uluslararası alanda güçlü bir alternatif ve çözüm 

olarak sunulması amaçlanmaktadır 
 Kolay kullanım: Laboratuvar çalışanları için kullanıcı dostu, basit, erişilebilir bir 

arayüze sahip olacaktır. Bu sayede Paksumatik’in ekranlarına sağladığı su analizi 

verileri göz önünde bulundurarak iş yükü hafifleyecek kirlilik oranlarına göre 

laboratuvardan gerekli tespitleri yapıp raporlaması daha kolay hale gelecektir. 
 

6. Uygulanabilirlik  
           Proje konusu sistem ihtiyacı Maski yetkilileri ve Carniege Mellon 

Üniversitesindeki araştırmacıları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda 

gerçekten faydalı ve pratiğe dönük bir sistemdir. Literatürdeki çalışmalara da 

bakıldığında göre daha önce yapılan gerçek zamanlı su kalite takip cihazları sadece 

kimyasal faktörlere odaklanmıştır. Paksumatik’in çoklu tespiti su analizinde büyük 

bir pozitif etkiye sahip olduğu görülmektedir. Cihazın üretimi konusunda İstanbul 

Ticaret Üniversitesi Prototip Atölyesi’nden destek alınacaktır. Proje ticarileşme 

potansiyeline sahiptir ve bu konuda Maski, İski ve Teknokentler gibi kurumlarlar ile 

iletişim halinde olunacaktır. 
  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması  

 
Şekil 7- İş – Zaman çizelgesi 
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Tablo 3- Malzeme listesi 

Sıra no Malzemeler Adet/To

plam 
Adet 

Kullanım Amacı Fiyat 

1.   Analog pH sensörü  1 pH değeri analizi 447,08 TL 

2.   Turbidity Modül 1 Bulanıklık değeri analizi 447,60 TL 

3.   Sıcaklık Sensörü Su Geçirmez 1 Sıcaklık değeri analizi 128,83 TL 

4.   Kamera Modülü V2- 3 ve 4 Uyumlu 1 Yapay Zeka modelimize görsel 

veri hazırlanması 

413,06 TL 

5.   GSM GPRS GPS Modül 1 Kullandığımız cihazların 

birbirine entegre çalışmasını 
sağlayacaktır 

231,04 TL 

6.   Biyolojik Mikroskop 100x Akromatik Optik 

Objektif Lens 

1 Yapay Zeka modeli için 

kamera optik sayesinde 

mikroskobik görüntü verileri 

oluşturacaktır. 

648,50 TL 

7.   Güneş Paneli - Solar Panel 1 Sistemin enerji sağlayıcısı 487,54 TL 

8.   Raspberry pi 4 1 Hafıza, giriş/çıkış sistemleri 460,12 TL 

9.  Cihazın üretimi  - - 670,15 TL  

   Toplam:  3933,92 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
Paksumatik’in en önemli toplumsal faydası; gelişmemiş laboratuvarlara sahip olan 

ülkelerde, su analizini erişebilir hâle getirmektir. Bu nedenle öncelikli hedef kitlesi, su 

analiz laboratuvarları ve belediyeler vasıtasıyla ulaşılması zor coğrafi konumlara erişimi 

kolaylaştırmaktır. Aynı zamanda laboratuvarlarla entegre çalışarak laboratuvar 

çalışanlarının işini büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Paksumatik temiz suyun daha çok 

insana, daha kolay ulaşmasına hedeflemektedir. 

 

9. Riskler 
No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

I.   Sensörlerden gelen okumaların yanlış okunması Sensörlerde bulunan elektrotların çatlak yada hidratlanmışsa 
değiştirilmesi.  

II.   Malzeme Teminatında Sıkıntılar oluşması 
 

Tedarikçiler değiştirilerek malzemelerin istenilen şekilde temini 

sağlanacaktır. 

III.   Cihazların hayvanlar tarafından yada herhangi bir şekilde 

tahrip edilmesidir  

Cihazlar görülemeyecek şekilde suyun içinde saklanılacaktır 

IV.   Mekanik tasarım ve üretimde 

istenilen hedeflere ulaşamama 

Mekanik tasarımın güncellenerek, 

gerekli görülen aksamın tekrar üretimi 

V.   Test çalışmaları esnasında elektronik 

donanımda meydana gelebilecek 

arızalar 

Arıza giderilmesi veya laboratuvarda 

mevcut olan sistemlerin kullanımı 

 

Şekil 7- Etki – Olasılık matriksi 
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10. Proje Ekibi: 

Pakumatik projesi 2018 yılında başlayıp bugüne kadar birçok ödül kazanmıştır. Takımımızdaki 

arkadaşlar her birisi Akademik ve Girişimcilik dünyasında ödüle sahiptir.   

Paksumatik’in başarıları ; 

●6. Bilim ve Fikir Festivali, 2.lik Ödülü  

● Uluslararası Yeşil Girişimcilik Fikir Yarışması  

● Gebze Teknik Üniversitesi Uluslararası Bilim Olimpiyatları, 3.lük  

● Teknofest'18 yarışmasında İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisi, Finalistlik  

● Turkish Airlines Science Expo 2019 - Mansiyon Ödülü 

 
Şekil 9- Projenin eski versiyonu (Görüntü işleme ile suyun kirli olup olmadığını temel düzeyde tespit edebilmektedir) 
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