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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bir milyardan fazla insanın gıda ihtiyacını ve geçimini sağlayan denizler, soluduğumuz 

oksijenin de neredeyse yarısını üretiyor. Denizler; mikroskobik planktondan, gelmiş geçmiş 

en büyük memeli mavi balinaya kadar son derece zengin bir yaban hayatına ev sahipliği 

yapıyor. Gezegenimizin biyolojik çeşitliliğinin ve ekosistem hizmetlerinin önemli bir kaynağı 

olan denizler su döngüsü ve iklim sistemi açısından da hayati bir öneme sahiptir. Denizler, 

sürdürülebilir kalkınmaya, ‘Sürdürülebilir Okyanus’ temelli ekonomilere, yoksulluğun 

ortadan kaldırılmasına, gıda güvenliğine, beslenmeye, geçim kaynaklarına, deniz ticaretine ve 

taşımacılığına katkıda bulunuyor. Ama denizlerimiz bugün ciddi bir tehditle karşı karşıya. 

Denizleri ve kıyı alanlarını kullanma şeklimiz yalnızca tür çeşitliliğini değil, bu doğal 

kaynakların milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini de yok ediyor. 

Yüzyıllardır süren aşırı kullanım ve ihmal sonucu ortaya çıkan krizler, bize dünyanın 

neredeyse dörtte üçünü kaplayan bu geniş mavi alanlara bakış açımızı değiştirme zamanının 

geldiğini hatırlatıyor.  

Uluslararası alanda yaptığımız araştırmalar sonucunda bahsettiğimiz bilgilere ulaşmış 

bulunmaktayız. Bu duruma çözüm üretmek adına Denizaltı Gözlem Aracı projesini tasarladık. 

Bu sayede denizlerin bize verdiği verileri yordayıp, ilgili birimlere ulaştırma imkanı 

bulunabilecektir. Dünyanın içinde bulunduğu; deprem, zararlı deniz canlısı, güvenlik, deniz 

kirliliği sorunlarına çözüm bulunabilecektir. Projemiz ile yeni canlı türleri keşfedilecek ve 

çevre kirliliği azaltılmış olacaktır.  

Aracımız iki model şeklinde tasarlanmıştır. (Şamandıra ve gezici şeklinde) DGA’nın 

prototipinde model uçaklarda bulunan sert sünger (Foam Rubber) kullanılacaktır. Üzerindeki 

donanımlar ise tasarladığımız aracın modeli olabilecek şekilde yerleştirilecektir. 

Prototipimizin çizimi solidworks ile yapılmıştır. 

 

 
 



 

 
 

2. Problem/Sorun: 

Araştırmalarımız sonucunda Türkiye kıyılarında 31 Deniz ve Kıyı Alanı yasal olarak 

korunmakta olduğunu, Türkiye karasularının yaklaşık %4’ü koruma altında olduğu bilgisine 

ulaştık. Bu oranın azlığı projemizi yapma fikrini ortaya çıkarmıştır. Son dönemlerde 

ülkemizde özellikle Marmara denizinde yaşanan çevre felaketi çözüm bulmak için 

belirlediğimiz problemin ne kadar önemli olduğunu bize kanıtlamış bulunmaktadır. 

Denizlerimizde yayılmaya başlayan ve neredeyse tamamını kaplayan yoğun beyaz tabaka 

müsilaj, fosfor ve evsel atıkların çoğalması ile oluşmaktadır. Bu ve diğer çevre felaketlerinin 

olacağını önceden bilmek, yayılımın önlenmesi bakımından önemlidir. Ayrıca denizlerimizde 

olan depremlerin önceden risk analizi yapılıp belirlenebilmesi için fay hatlarının da 

incelenmesi gerekmektedir. Amacımız deniz ekosistemini ve coğrafyasını daha iyi tanıyan bir 

araç tasarlayıp, gelecek nesillere temiz ve bol canlı türünün olduğu deniz bırakmak ve denizin 

bize verdiği ipuçlarını ulaştıracak aracımızı insanlık yararına kullanabilmektir. 

 

3. Çözüm  

Tasarladığımız Denizaltı Gözlem Aracı;  

-Yeni canlı türü keşfedip, fotoğrafını ve konumunu çekip ana bilgisayara gönderecektir: Bu 

bilim adına açılan kapının aralanmasına eş değerdir. Yeni türlerin keşfi ve koruma altına 

alınması aracımızın verileri ile sağlanmış olacaktır. 

-Deniz kirliliğinin yoğun olduğu yerleri keşfedip konumunu ve fotoğraflarını ana bilgisayara 

gönderecektir: Pandemi döneminde olmamız, deterjan ve temizlik maddelerinin de 

kullanımını arttırmış bulunmaktadır. Bu maddelerin atıkları denizlere boşaltılmaktadır. Bu 

atıklar da denizde fosfor miktarını artırır. Denizlerimizde bulunan maddelerin ölçümünü 

yapacak olan aracımız, kirlilik oluşmadan önce önlem alma imkanı sunacaktır. 



-Deniz suyunun sıcaklığını ölçüp, herhangi yükselme var ise deprem olma olasılığına karşın 

bilgileri rasathaneye gönderecek: Doğal afetlerden en yıkıcı olanların başında deprem 

gelmektedir. Denizler ise bize sıcaklık değerlerindeki değişme ile deprem olma ihtimalini 

gösterir. Aracımız bize bu ihtimalleri sunacaktır. SCADA yazılım sisteminden 

faydalanılacaktır. Temel olarak SCADA yazılımından izleme, kontrol, veri toplama, verilerin 

kaydı ve saklanması işlevlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

-İnsanlara zarar verecek deniz canlısı gördüğünde sahil güvenliğe haber verecek: Özellikle 

sahil güvenlik son zamanlarda bu konuya çok önem vermektedir. Denizlerin güvenli olması, 

balıkçılık ve turizm açısından da fayda sağlayacaktır. Aracımız sayesinde deniz ekonomisine 

de katkı sunulmuş olacaktır. 

-Güneş panelleri ile gündüz bataryasını şarj edecek ve kendi enerjisini üretecek: Aracımız 

yenilenebilir enerji olan güneşten faydalanarak hareketini sağlayacak, böylece projemizin 

temeli olan çevre bilincini aracımızda da uygulamış olacağız. 

-Sahillerde ve otellerdeki kullanımında hem zararlı canlı türü (iğneli vatoz, iskorpit, rina 

balığı, trakonya balığı vb.) tespit ettiğinde sesli ikaz vererek insanların zarar görmesini 

engelleyecek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Yöntem 

Projemizin birinci aşamasında problemimizin çözümünde en doğru yöntemi bulmak için 

literatür taraması yapılmıştır.. Problemimize çözüm getirecek en doğru yöntemin tespiti bu 

tarama sonucunda belirlenmiştir. Denizler, insan ırkına her daim geçim kaynağı olmuştur. 

Bunun yanında bizlere sağladığı faydalardan da yararlanmak gerekmektedir.  

Aracımızı tasarlarken izlediğimiz yöntem şu biçimdedir: 

-Denizin, bize hangi verileri sağladığının tespiti ile tasarımımıza başladık. 

-Kendi enerjisini üretebilmesi için güneş paneli ekledik. Depolanan enerji aküye 

aktarılmaktadır. Aracın aerodinamik yapısını bozmamak için denize dalarken kamera sistemi 

ve güneş paneli kapanmaktadır.  

-GPS ile aracın tespit ettiği ölçümler, ve değerler konum olarak ana bilgisayara 

aktarılabilmektedir. 

-Deprem modülü, su sıcaklığından aldığı ani değişiklik bilgilerini deprem rasathanesine 

aktarmaktadır. Sağ, sol, arka ve ön şeklinde görüntü alan dört adet kamera bulunmaktadır. 

Ana kamerada daha net görüntü alabilmek için kızıl ötesi kamera modülü kullanılacaktır.  

-Dahili depolama alanının ve bataryanın daha verimli kullanılabilmesi için üst kısma ışık 

sensörü ve her bir kameranın bulunduğu tarafta hareket sensörü bulunmaktadır. Hareket 

sensörü ile kamera hareket algıladığı anda kayıt yapmaya başlayacak, bu sayede depolama 

alanı ve batarya verimli kullanılacaktır.  

-Turizm işletmelerinde verilen bileklikler ile cihaz arasında iletişim sağlanacak ve denizden 

gelen herhangi tehlikeyi ve biekliği takan kişinin vücut değerlerini ölçüm yapıp Sahil 

güvenliğe bildirecektir. 

  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Projemiz, özetimizde bahsettiğimiz durumlara anında ve yerinde çözüm sağlayacaktır. 

Projemizin yenilikçi ve özgün yönü; üzerinde bulunan sistemler sayesinde denizaltı drone 

mantığı ile çalışıp, verilerin ilgili yerlere anında akışını sağlamasıdır. 

Projemizin benzerlerini araştırdığımızda şu verilere ulaştık: 

-Smartium Blue Akıllı Şamandıralı Ölçüm Sistemi: Ülkemizin ve özellikle mavi vatanımız 

denizlerimizin savunması için sualtı akustik sistemleri ve teknoloji odaklı milli çözümler 

geliştiren Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri (KoçSavunma) tarafından deniz suyu 

kalitesinin ve kirliliğin gerçek zamanlı olarak ölçümü, görüntülenmesi ve raporlanması 

amacıyla geliştirilen ve denizlerimizin ekolojik açıdan korunmasına önemli katkılar sunacak 

olan Deniz Kirliliği Ölçüm Sistemi Projesi’nin deneme süreci başlatılmış. KoçSavunma, 

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Fethiye Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye 

Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle Fethiye’de denizin nabzını ölçmek 

için geliştirilen projenin pilot uygulaması 15 Ekim’de Fethiye Limanı, Aksazlar Mevkii’nde 

yapılmış. Şamandıra; deniz, göl veya nehirlerde bulunduğu noktadaki kirlilik verilerini tespit 

ederek bu verileri konum, zaman gibi diğer bilgilerle birlikte kullanıcılara internet üzerinde 

sunacak gerçek zamanlı kirlilik ölçüm ve gözlem sistemi; çeşitli sualtı/su üstü verilerini 

toplayan “akıllı” şamandıralar, bu şamandıralardan alınan verileri işlenmesi ve servis 

edilmesinde kullanılan karaya konuşlanmış donanım biriminden ve veri analitiği /yönetimi 

yazılımlarından oluşuyor. Sistem, kentlerin dijital dönüşümlerine yönelik “veri ambarı” 



uygulamaları ve milli, yerli tasarımı ile bir ilki oluşturuyor. DGA’da da bu sistem mevcut 

olacaktır fakat DGA’nın farkı sabit değil gezici bir araç olması, Şamandıralı kullanımında ise 

300 m çapındaki bir alanda gözlem ve ölçüm yaparak ihtiyaçlar doğrultusunda bu mesafenin 

artırılabileceği bir araç olmasıdır. 

- SAGA; mini-ROV (remotely operated vehicle) sınıfında, tüm tasarım ve üretimi %100 yerli 

imkanlarla DESİSTEK tarafından gerçekleştirilmiş, uzaktan kumandalı sualtı keşif ve gözlem 

aracıdır. SAGA, mini uzaktan kumandalı su altı aracı sınıfında, ileri teknolojiye sahip bir 

araçtır. Su altı jeolojik araştırmalar, hidrografik araştırmalar, arkeolojik araştırmalar, petrol–

doğal gaz araştırmaları, gemi–liman güvenliği gibi su altında yapılan tüm faaliyetlerde 

kullanılabilir. Gözlem, anlık yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çekimi, veri toplama, su 

veya katı nesnelerden örnek alma, su altı haritalandırma gibi işleri hızlı ve ekonomik şekilde 

yapabilmektedir. DGA’nın farkı, verilen koordinatlar içerisinde izlem yapabilecek bir araç 

olmasıdır. 

- İzmir'de, 30 Ekim 2020 tarihinde, Sisam Adası ile Kuşadası Körfezi arasındaki bölgede 

meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bu bölgedeki deprem tehlikesini 

ortaya koymak ve fay hatlarını incelemek üzere TÜBİTAK koordinasyonunda oluşturulan 

Türkiye Deprem Platformu’nun “Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve 

Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi 

Projesi” kapsamında 31 Mayıs 2021 tarihinde sefere çıkan TÜBİTAK MARMARA Araştırma 

Gemisi, ilk seferini 13 Haziran 2021 Pazar günü tamamlayarak İzmir Alsancak Limanı’na 

dönmüştür. Denizlerdeki fay hattı hareketliliğini araştırması bakımından bu geminin önemi 

büyüktür. Bizim aracımız da bu maça hizmet edebilecek boyut olarak daha küçük olduğundan 

kullanımı kolay olacaktır. 

Denizaltı gözlem aracımızın benzerlerinden farklı özelliği, araştırmalarımızda karşılaştığımız 

araçların özelliklerini komplike biçimde bir araya getirmesidir.  

Aracımızın yenilikçi özellikleri: 

• Yazılım/Veri tabanı: Yeni canlı türünü keşfettiğinde resmini ve konumunu 

merkez bilgisayara gönderen sistem için karşılaştırmalı tüm deniz canlılarının 

görselini depolamış veri bankası ve analiz bilgisayarı kullanılacak. 

Kullanılabilecek yazılım programları; visial studio, image analyser 

• Deniz kirliliğinin yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek kirliliğin seyrini, kirli 

bölgelerin konumunu (GPS) resmini merkez bilgisayara gönderecek. Sualtı 

kamera sistemi CCROV sualtı görüntüleme cihazı kullanılacaktır. 

• Fay hatları boyunca deniz suyu sıcaklığını ölçüp, deprem riskini belirleyip 

rasathaneye veri gönderecektir. 

• İnsan türüne zarar verecek faaliyetleri ve deniz canlılarını tespit ettiğinde sahil 

güvenliğe bildirecektir. 

• Aracımız enerjisini, güneş paneli ile şarj edilen bataryadan alacak ve çevreci 

araç tasarlama amacımıza ulaşmış olacağız. Şamandıralı modelde güneş 

panelleri  sabit panel olup, üzerine takılı model için ise felix katlanır paneller 

kullanılacaktır. 

• Sahillerde ve otellerdeki kullanımında hem zararlı canlı türü (iğneli vatoz, 

iskorpit, rina balığı, trakonya balığı vb.) tespit ettiğinde sesli ikaz vererek 

insanların zarar görmesini engelleyecek. Ayrıca mi-band vb. bileklik 



entegrasyonu yapılarak kramp girmesi, kalp krizi, sara nöbeti gibi acil 

durumlarda bileklikte bulunan acil durum butonuna basılarak veya kişideki 

nabız değişikliğini algılayarak ana bilgisayara haber verecektir. İnfrared ön 

kamera modülü takılarak veya operatör tarafından uzaktan kumanda ile 

yönlendirilerek etrafındaki insanlara zarar vermeden bileklikten aldığı konuma 

gidecek ve o noktaya can simidini hızlı bir şekilde ulaştırabilecektir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Dünyamızın dörtte üçü su ile kaplıdır. Ülkemiz ise yarımada şeklinde, üç tarafı denizler ile 

çevrilidir. Bu coğrafi konumlar düşünüldüğünde denizlerin gerek hidrobiyoloji alanında 

gerekse ticari anlamda önemi büyüktür. Bu sonuçlar neticesinde denizlerimizin teknolojik 

araçlar ile denetimi yapılması gerekmektedir. Projemiz için tasarladığımız DGA, ticari ürüne 

dönüşebilir niteliktedir. İnsansız hava aracı teknolojisinde önemli yere sahip olduğumuz bu 

zaman diliminde, neden insansız deniz aracı teknolojisinde dünyada ön sıralarda olmayalım 

sorusuna cevap aradığımızda, projemiz ön plana çıkmaktadır. Yerli ve milli aracımız olacak 

olan DGA’nın birçok işlevi içinde barındırıyor olması hayata geçirilmesi bakımından önemini 

arttırmaktadır. Aracın çalışması sırasında, bataryasının daha uzun dayanması bakımından 

çözüm üretilmesine ihtiyaç duyulması gerekebilir. Ayrıca aracın gerçek hayata geçirilebilme 

olasılığı arttırmak amacıyla şamandıralı kullanım şeklinde de tasarımını yapmış 

bulunmaktayız. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Yapılması Planlanan 
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Literatür Taraması X    X X    X X    X X    X X      

DGA’nın prototipinin 

kurgulanması 

   X X    X X    X X    X    

    Prototipinin hazırlanması      X X X    X X    X X    X 

Değerlendirme ve Test 

Aşaması 

     X X X X X    X 

Proje Ön Raporu       X   X X   X   

Proje Detay Raporu         X    X X   X 

 

 

 



 

DGA ÜRETİMİ İÇİN KULLANILACAK MALZEME VE YÖNTEMLER 

Deprem ve su kirlilik analizlerini ölçümlerini takip ve uzaktan erişim imkanı tanıyan sistem 

için gerekli olan malzemeler belirtilmiş olup ihtiyaçlar doğrultusunda hangilerinin 

kullanılacağı belirlenecektir. DGA üretimi için fiyat aralığı yaklaşık olarak 10.000 TL ile 

15.000 TL arası değişmektedir. Aşağıdaki tablolarda verilen malzeme ve fiyatlar, DGA’nın 

orijinali yapılması halinde oluşan harcama listedir. 

MALZEME FİYAT 

GSM data logger ölçüm ve kayıt cihazı (dahili bataryası ve gps 

mevcut )   
4320 £ 

Çözünmüş oksijen sensörü      1200 £ 

Sıcaklık sensörü   250 £ 

Bulanıklık sensörü     7000 £ 

Klorofil sensörü    6000 £ 

Tuzluluk oranı sensörü    2000 £                              

GÖVDE MALZEMELERİ VE FİYATLARI 

MALZEME FİYAT 

Sualtı Haznesi 1550TL 

Jetson Nano Bağlantı Kiti 50 TL 

Sualtı Aydınlatması 850 lümen 1500TL 

Pnömatik Sualtı Tutucu Sistemi   620 TL 

Motorlar ve Pervaneler: Triton Sualtı İticisi (6 Adet) 3780TL 

Dörtlü Motor Sürücü 890 TL 

Fırçasız Motor Sürücü 270 TL 

Octomini Sualtı Kontrolcüsü 260 TL 

Kontrolcü: Octomini Kumanda Modülü 2 adet, 2 Eksen Joystik, 3 Adet button 

Analog Kamera Çözücü Oled Ekran 
500 TL 

Güç Dağıtım Kartı 490 TL 

Kızılötesi Kamera Modülü  380 TL 

LiPo Batarya 900 TL 

Enerji ihtiyacını karşılamak için güneş panelinin şamandıra üzerine kurulan versiyonu ve 

güneş paneli DGA üzerine monteli versiyonu olarak iki farklı kullanımı mevcut olacak. DGA 

üzerine takılacak olan güneş paneli yeterli olmadığı durumlarda şamandıra üzeri güneş paneli 

kullanılacak ve tüm sistemler bu enerji ile çalıştırılabilecek. 

MALZEME FİYAT 

Güneş paneli 5000 TL 

Jel Akü 3000 TL 

Şarj kontrol ünitesi 700 TL 

Şamandıra 4000 TL 

İnvertör 700 TL 



 

Prototipi için gereken malzeme tablosu aşağıdaki gibidir. 

MALZEME FİYAT 

Sert sünger (Foam Rubber) 100 TL 

Strafor 100 TL 

Sıcaklık sensörü     98 TL 

Silikon    - 

4 Adet motor sürücü 280 TL 

4 Adet fırçasız motor 960 TL 

LiPo batarya 200 TL  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Denizlerde zararlı popülasyondan dolayı turizm, balıkçılık sektörleri zarar görebilmektedir. 

Buna önlem alması gereken sahil güvenliğin bu tarz araçlara ihtiyacı vardır. Ayrıca denizlerde 

bulunan fay hatlarının hareketliliğinin ölçülmesi önemlidir.  

Hedef kitlemiz: deprem rasathanesi, sahil güvenlik, çevre, denizcilik ve turizm alanlarıdır. 

Ayrıca projemizin hayata geçmesi ile alınan verilerden tüm toplum faydalanmış olacaktır ve 

bilim dünyasına da ışık tutmuş olacaktır. 

 

9. Riskler 

Projemiz, enerjisini güneş panelleri ile doldurulan bataryadan almaktadır. Araştırması 

esnasında istenilen uzaklıktaki bölgelere ulaşamama olasılığı ihtimali vardır. Aracımızdaki 

yazılımlar uygulanırken Bilişim Teknolojileri uzmanlardan yararlanılıp olumlu sonuç 

alınacağı düşünülmektedir. Sim kartlı WiFi modem kullanılacak olup bağlantı kopması gibi 

durumların çözümü için dahili navigasyon yüklenmesi düşünülmektedir. Ayrıca raporumuzda 

aracımızın, şamandıra biçimde tasarlanmış halini de eklemiş bulunmaktayız. Gezici araç 

tasarımı yapılamama durumunda, şamandıra biçiminde olan tasarımı uygulanabilecektir. 
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