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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 

 

SIRA 

NO: 
ADI SOYADI  KURUM BİLGİSİ(OKUL) SINIFI GÖREVİ 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

1 FATMA İŞLEK SADIK GÖÇEN ANADOLU LİSESİ - DANIŞMAN LİSANS 

2 Üye -1- 
GÖKOVA ADİLE MERMERCİ 

MTAL 

12. SINIF TESİSAT 

VE 

İKLİMLENDİRME 

KAPTAN  LİSE 

3 Üye -2- SADIK GÖÇEN ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ELEKTRONİK LİSE 

4 Üye -3- HÜSEYİN ERCAN ERMAŞ MAL 
11. SINIF 

SAYISAL 
ÜRETİM LİSE 

5 Üye -4- SADIK GÖÇEN ANADOLU LİSESİ 10. SINIF ELEKTRONİK LİSE 

6 Üye -5- 
GÖKOVA ADİLE MERMERCİ 

MTAL 
9. SINIF ELEKTRONİK LİSE 

7 Üye -6- 
GÖKOVA ADİLE MERMERCİ 

MTAL 

10. SINIF TESİSAT 

VE 

İKLİMLENDİRME 

ÜRETİM LİSE 

8 Üye -7- SADIK GÖÇEN ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TASARIM LİSE 

9 Üye -8- MUĞLA 75. YIL FEN LİSESİ 12. SINIF TASARIM LİSE 

 

 

Projemizin amacı akıllı ve güvenli turizme katkı sağlamasıdır. Kıyılarımızda tatil yapan yerli/ 

yabancı turistler için güvenilir ve temiz bir alanda oldukları bilgisini gelişen teknoloji 

yardımıyla vermektir. Denizlerdeki kirlilik, derinlik, yosun, deniz kestanesi olan alanın 

haritasını çıkararak, büyük teknelerin sintine atıklarını ya da turizm işletmelerinin atıklarını 

denize bırakmalarının önüne geçebilmektir. Deniz aracımızda bulunan elektronikler yardımıyla 

derinlik ve kirlilik  (pH, sıcaklık)  haritası yaparak bulunduğu enleme ve boylama bu bilgileri 

kaydedilecektir. 

 

Ön tasarım raporunda da belirttiğimiz gibi Muğla’nın Türkiye’nin en uzun kıyı 

şeridine(1480km) sahip olması bu projenin ilimizdeki denizlerin temizliği adına ve ülkemizin 

üç tarafının denizlerle çevrili olması da ülkemiz adına bu çalışmanın önemini göstermektedir.  

 

Yaptığımız aplikasyonu telefonuna indiren turistler/ kullanıcılar deniz aracının bulunduğu 

yerden canlı yayınını izleyebilecekler ve hava durumuna bakabileceklerdir.  

Geliştirilebilir özellikleri ise deniz aracımıza bir kamera daha eklenip denizin dibinde görüntü 

işleme kullanılarak deniz kestanesinin olup olmadığı bilgileri de eklenecektir. Kullanıcılar sanal 

gerçeklik gözlüğü kullanarak aplikasyonu açıp sanal gerçeklik deneyimi yaşayabileceklerdir. 

Ayrıca deniz aracımızın üst yüzeylerine güneş panelleri eklenerek kendi enerjisini üretmesi 

sağlanacaktır. 

Deniz aracımızı yaparken üç bölüm üzerinde yoğunlaşılmıştır; elektronik, yazılım, üretim 
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tasarımı. Elektronik kısımda gerekli malzemeler temin edildikten sonra yazılım ve algoritma 

üzerine odaklanılmış ve bu konuda ekip üyeleri gerekli araştırma ve çalışmalara 

başlamışlardır.İlk etapta Raspberry Pi ile başlayan yolculuğumuz Raspberry pi’nin yavaş 

çalışması ve görüntü işlemede yetersiz kalmasıyla Jetson Nano kullanılmaya karar verilmiştir. 

Kodlar Python3 platormunda yazıldıktan sonra RC araba üzerinde test edilmiştir. kodlar 

üzerindeki geliştirmelerimiz hala devam etmektedir.  

Deniz aracının üretimini yapmadan önce başka bir prototip üzerinde Muğla/ Akyaka’ da test 

yapılmıştır. Yapılan testin videosu için linki ziyaret edebilirsiniz.  

https://youtu.be/LTYjTWo2u34 

 

Deniz aracımızın üretim aşamaları fotoğraflarla verilmiştir.  

● Cnc lazer kesici ile kesiminin yapılması 

 

● Kesimi yapılan parçaların birleştirilmesi 

 

● Kontrplak ile kaplanması ve macunlanması 
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● Boya yapılması 

 
 

● Boyanın kurutulması 



7 

 
 

 

● Deniz aracının üretiminin son hali 
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2. Algoritma ve Tasarım 
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Deniz aracı otonom olduğu için çoğunlukla veriler kamera ile izlenmekte ve buna göre 

aracın, yönüne ve hızına karar verirken kameralar kullanılır. 

 

    
Görsel 1: Aplikasyon arayüzü     Görsel 2: Mission Planner Arayüzü 

                  (Gökova Körfezindeki tarama örneği) 

 

3. Sistem Mimarisi 
Kodlar Python ile yazılacaktır Jetson NANO karta bağlanan kameralar Python'da Opencv(cv2) 

[2]modülü ile görüntü işleme yapılacaktır. (Örn: denizdeki kestanelerin kolay tespit edilmesi 

sağlanacaktır ve istasyona bilgi verilecektir.) Motor ve Servo motorlar Pixhawk ve Jetson 

NANO kontrolünde olacak. Yine Jetson NANO kart ile sıcaklık sensöründen verilerin alınması, 

PH değerinin ölçülmesi, canlı yayın yapılması, derinlik ölçümünün yapılması ve android 

uygulamada haritalama yaparak PH, derinlik, sıcaklık, deniz kestanesi vb. veriler 

haritalandırılacaktır. Kullanılması Planlanan Yazılım Mimarisi; yazılımsal mimari olarak açık 

kaynak kodlu olan Python kullanılacak ve Opencv(cv2)[2] modülü ile görüntü işleme 

yapılacaktır. Deniz aracının manevra yapmasını ve gelen bilgileri yorumlamasını Jetson NANO 

kartının programlanması ile yapılacaktır. Kullanılması planlanan alt bileşenler: Batarya olarak 

4 Seri 6 Paralel (4S6P) IFR32700 LiFePO4,3.2V, tahrik sistemi olarak çift pervaneli motor, 

dümen, DTMB 4119 pervane( pirinç döküm -70mm çapında), aracın durumunu izleyebilmek 

için 3 adet her yerden görülebilecek ışıklı sistem, araçtan kesintisiz görüntü almak için GoPro 

Hero2, otonom seyir için Pixhawk, mesafe sensörü olarak URM37, sağladığı yüksek GPU 

desteğinden faydalanmak için Jetson Nano, manuel kumanda olarak Futaba T10J kumanda 

sistemi kullanılmasına karar verilmiştir. 
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Görsel 3: Elektronik Bileşenlerinin 3D Görünümü 

   

Görsel 4:Elektronik Kontrolcüsü. NANO Jetson  Görsel 5:Aracımızın ışık sistemi 

          

 Görsel 6: URM37 mesafe sensörü     Görsel 7: Futaba 10J kumanda sistemi  
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                  Görsel 8: GoPro Hero2               Görsel 9: DTMB 4119 pervane 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

 
     Görsel 10:Deniz aracımızın 3B çizimi 

 

Projemizi hayata geçirebilmek ve uygulamak için çok çaba sarf ettik, en büyük motivasyon 

kaynağımız ise bize ve bizden sonraki nesillere temiz bir deniz bırakmak oldu. Teknolojik 

gelişmelerin son dönemlerde hızlı ilerlemesi ve herkesin bireysel olarak akıllı telefona sahip 

olması projemizin hayatiliğini ve uygulanabilirliğini arttırmaktadır.   Özgün bir yazılım ve 

tasarıma sahip olan aracımız otonom bir şekilde hareket etmektedir. Gerekli olan kodlar 

Python3 platformunda yazılmıştır çünkü açık kaynak kodlu olduğu ve çok fazla geliştiricisi 

olduğu için başka kişiler tarafından daha çok anlaşılır ve kodlar geliştirilmeye devam eder. 

Ekibimiz bilgisayar olarak görüntü işlemede en iyi işlemciye sahip olan Opencv ile desteklenen 

Jetson Nano tek kartlı bilgisayarı kullanmaktadır. Kameralar Jetson Nano karta bağlanacak ve 

Python'da Opencv(cv2) modülü ile görüntü işleme yapacaktır. (Örn: denizdeki kestanelerin 

kolay tespit edilmesi sağlanacaktır ve istasyona bilgi verilecektir.)  

Deniz aracı seyir halindeyken bir canlı veya başka bir deniz aracı ile karşılaşırsa manevra 
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yaparak olası bir çarpışmayı önleyecektir bu da projemizin uygulanabilirliğinin önündeki en 

büyük sorunlardan birini ortadan kaldırmış olur. Aynı zamanda aplikasyonumuzun dil 

desteğinin olması yerli ve yabancı turistler için kolaylık sağlayacaktır. 

 

 

 
     Görsel 11:Deniz aracımızın 3B çizimi 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük  

Ülkemizde projemize benzer  “Akıllı Şamandıra”, “Deniz Kirliliği Tespit Projesi” ve bir 

süpermarketin  açıkta demirleyen deniz araçların market ihtiyacını gidermek için kullandığı 

projeler bulunmaktadır. Bizim projemize en yakın ve en bilinen proje olan şamandıra ise sualtı 

olarak çalışıp sadece tek bir noktadan veri ileten bir sisteme sahiptir. Bizi diğer projelerden 

ayıran en büyük fark yazılımımızın tamamen özgün olması bunun yanında aracımızın suüstü 

olması ve otonom bir şekilde çalışmasıdır. Projemiz 200 m genişliğindeki kıyı şeridinin her 

noktasından veri verecek ve bunları haritalandıracaktır.  

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

 

Projemiz akıllı ve güvenli otelcilik alanındaki yetersizliklerden ortaya çıkmıştır. Bu 

yetersizliklerden birisi kişilerin suda boğulmalarıdır. Türkiye’de suda boğulma sonucu ölen kişi 

sayısı yılda ortalama 1000 kişidir.[1] Deniz aracımızda bu sorunun çözümüne yönelik 2 adet 

can yeleği vardır. Deniz aracımız cankurtaranlardan daha hızlı olduğu için boğulma tehlikesi 

geçiren kişilere daha çabuk ulaşabilecek ve kurtarabilecektir. 
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İkinci sorun, yerli ve yabancı turistlerin denizin temizliği ve derinliği hakkında bilgi sahibi 

olamadıkları için tedirgin olmalarıdır. Yaptığımız aplikasyondan kirlilik ve derinlik bilgisinin 

yanı sıra deniz aracından gelen kamera görüntüleri de takip edilebilecektir. 

deniz aracımızın şarj olması için 1 metre genişliğinde bir istasyon inşa edilecektir. 

Hayata Geçirilme Aşamaları 

- Deniz aracının tasarımının yapılması 

- Kontrol ve güç sistemleri tasarımının yapılması 

- Elektronik malzemelerin temini ve algoritmanın kurulması 

- Deniz aracının üretilmesi 

- Sistemlerin yerleştirilmesi 

- Testlerin yapılması 

- Deniz aracının hizmete sunulması 

İP* 

No 
İP* Adı/Tanım 

                                        

AYLAR 

Mart Nisan Mayıs 
Hazira

n 
Temmuz Ağustos 

1 Görev Analizi ve Literatür Taraması       

2 Tasarım Boyutsal Parametrelerinin 

Belirlenmesi 
      

3 Tasarımın Yapısal Özellikleri       

4 Kontrol ve Güç Sistemleri Tasarımı       

5 Yüzdürme Performans Parametreleri       

6 Suüstü Aracı Maliyet Hesaplama       

7 Teknik Çizimler       

8 CNC Kesim       

9 Kompozit Üretim       

10 Proje Yönetimi       
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7. SWOT Analizi  

               GÜÇLÜ YÖNLER 
           ZAYIF YÖNLER 

● Turizm atıklarının önüne geçilmesi 

● Deniz aracının üstünde güneş panelleri 

bulunması 

● Diğer projelerden ayıran ise aracımızın 

otonom ve suüstü olması, haritalama 

yöntemini kullanması, yazılımının ve 

tasarımının özgün olması, üretiminin 

kendi atölyemizde yapılmasıdır.  

● Teknik bilgimizin ileri seviyede 

olmaması 

● Kaynaklarımızın kısıtlı olması 

● Reklam ve tanıtımımızın olmaması 

● Sponsor olmaması 

● Projenin daha henüz tanınmaması 

 

  

                  FIRSATLAR                  RİSKLERİ 

● Deniz aracının bulunduğu yerden canlı 

yayın olarak izleyebilmeleri 

● Hava durumuna bakabilmeleri 

●  Derinlik ve kirlilik oranına bakabilmesi 

● Denizin dibinde deniz kestanelerinin olup 

olmadığına bakabilmeleri 

● Denizde algoritmanın dışındaki 

yabancı maddelerle karşılaşma 

durumu 

● Yetersiz teknoloji 

● Artan malzeme fiyatları 

● Projemizin  taklit edilmesi 

● Projeler  arası rekabetin artması 
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8. Kaynakça  

[1]MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 31, OCAK - 2015, S.184-203 İSTANBUL – 

ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright ©2015  

[2]https://github.com/opencv/opencv-python/blob/master/README.md Yazılım alanında 

kullanılacak kodun rahatca kullanılabilmesi 

https://github.com/opencv/opencv-python/blob/master/README.md

