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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dördüncü sanayi devrimi birçok alanda yeni ve devrimsel teknolojiler ile kendini 

hissettirmeye başladı. Akıllı teknolojilerin deniz alanına yansımalarından biri de insansız 

su üstü araçları. Bu araçlar kıyı ve liman güvenliği, uluslararası yük taşımacılığında ve 

bilimsel araştırmalar için kolaylık sağlaması, gün geçtikçe bu alanda Ar-Ge çalışmalarını 

yoğunlaştırdı. Bu nedenle biz de Barbaros insansız deniz aracı projesini geliştirmeye 

başladık. Aracımız yine bizim tarafımızdan geliştirilen yer istasyonuyla iletişim kurarak 

istenilen hedeflere kendi yaptığı hesaplamalarla gidebilmektedir. Üzerindeki sensörler 

sayesinde bulunduğu ortamı ve koşulları analiz edebilir ve bu bilgileri yer istasyonuna 

aktarabilir. Ayrıca insansız deniz aracımızın üstüne görev tanımına göre değişen farklı 

aparatlar takılarak, savunma sektöründe, kargoculuk sektöründe veya bilimsel analiz 

araştırmalarında kullanılabilir. Projemizde geliştirilen otonom yazılım ve elektronik kart 

donanımı sadece kendi ürettiğimiz gemilerde değil gerekli sensörler ve ekipmanlar bulunan 

her gemiye entegre edilerek kullanılabilir ve gemiyi otonom hale getirebilir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Otonom araçların karada ve havada sıkça yaygınlaşmasından sonra, diğer ulaşım yollarına 

nispeten daha az trafiğe sahip olan deniz ulaşımındaki araçlar bu teknolojide geri kalmıştır. 

Uluslararası taşımacılık, sahil ve kanal güvenliği gibi günün her saatinde aktif olması 

gereken gemiler, günümüzde hala insanlar tarafından kontrol edilmektedir. Bu durum hem 

ağır deniz koşullarında çalışan insanları kötü etkileyip hem de yapılan işe insan faktörünün 

eksik yanlarına maruz bırakmaktadır. 

 

       
 

3. Çözüm  

Hazırlamış olduğumuz otonom kartta temel olarak jiroskop, GPS, pusula sensörleri, motor 

sürücü devresi ve iletişim modülleri vardır. İlk olarak otonom karta gerekli donanım 

ekipmanları (motor, gemi yönlendirme motoru) takılır. Bu otonom kartta geminin yer 

istasyonundan veriler (hedef koordinatlar, otonom ve manuel hız bilgisi, eve dön komutu 

vb.) alabilmesi ve kendi konumunu, hızını, eksen durumunu, ortamın durumunu 
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gönderebilmesi için yazılmış kod vardır. Daha sonra otonom kartımız yer istasyonumuzla 

bağlantı sağlar. Yer istasyonunda kullanıcı, geminin verileri görebilir ona yeni hedefler 

gönderebilir veya manuel olarak sürebilir. Acil durumlar için gemiyi ayrı bir kumanda ile 

yönlendirme imkânımız vardır. 

 

 

 

     Acil Durum Kumandası (İlk prototip)                      Otonom kartımız (İlk prototip)   

 

 
 

 

                                                                      
 

 

 

 

4. Yöntem 

Barbaros insansız gemimiz prototip modeli için sensörlerindeki verileri almak, yer 

istasyonuyla iletişim kurmak ve deniz üstünde hareketini sağlayabilmek için 

mikrokontrolcü olarak Arduino Mega R3 kullanmıştır. Modelimizin eksen, yön ve konum 
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belirlemesi için sektörde kullanılan sensörlerden faydalanılmıştır. İletişim için Lora (E32 

433T20D) modülleri ve NRF24L01 modülleri kullanılmıştır. Aldığımız verileri uzaktan 

kontrol etmek ve gemiden bulunduğu yer hakkından bilgiler almak, gemiye emirler vermek 

için yeri istasyonu kullanırız bunun için C# dilinde tamamıyla kendi ekibimiz tarafından 

geliştirilmiş yer istasyonu programını kullanmaktayız. Yer istasyonu programımızla 

geminin konumu yönü ve dengesi, hızı vb. hakkında veriler alabilmekte ve gemiye yeni 

hedefi, yeni hızı, hangi noktaları dolaşacağı hakkında bilgiler verebilmekteyiz. Her ne 

kadar sistemimiz tam otonom olsa da park ve acil durumlarda kullanılmak amaçlı 

takımımız kendi uzaktan kontrol kumandasını ve alıcısını tasarlamıştır. Kumanda ve 

alıcısının fotoğrafları aşağıdadır. 

 

   Yer İstasyonumuzun Güncek Ekran Görüntüleri 

 

     
 

 
 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
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Piyasadaki çoğu otonom gemi firması sadece kendi gemisini ve yeni bir gemi 

firmasıymışçasına bir oluşuma gidiyor fakat bizim projemiz sadece kendi otonom gemisini 

için değil aynı zamanda şu an kullanımda olan gemilerle entegre edilebilecek bir şekilde 

sistem geliştirmektedir. Halihazırdaki gemilerde itici güç sistemi, GPS, jiroskop, pusula 

gibi otonom kullanıma dönüşüm için çoğu sensör bulunmaktadır. Bizim otonom deniz üstü 

araçlar için geliştirmiş olduğumuz sistem ile mevcut donanımları entegre ettiğimiz zaman 

eski usul bir gemi yeni nesil otonom bir gemiye dönüşebilecektir.   

 
 

 

 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

    Projenin yer istasyonu yazılımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Test denemeleri için 

haziran sonu gibi suyla buluşacaktır. Projenin uygulanamaması için ek bir neden yoktur. 

Prototipimizin boyu 1 metredir. Prototipinin boyutu, gücü arttırılarak ve gerekli platformlar 

takılarak kullanıma başlanılabilir. 

 

 

                            Otonom Gemimizin Tasarımı 
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

                                            İnsansız Deniz Aracı ve Yer istasyonu Maliyet 

Ürün  Adet Fiyat 

Arduino Mega  2 2 X 110 TL = 220 TL 

LORA (E32 433T20D) 2 2 X 135 = 270 TL  

433 MHz ANTEN 2 2 X 85 = 170 TL 

DC MOTOR 2 2 X 45 = 90 TL 

Pervane/Mil/Şaft 2 2 X 45 = 90 TL 

MPU6050 1 15 TL 

GY-NEO6MV2 1 60 TL 

HMC5883L 1 25 TL 

12V 7A AKÜ + ŞARJ 

CİHAZI 

1 140 TL 

  (Geminin kaportası yapılan 

malzemeye göre değişmektedir 
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GEMİNİN KAPORTASI 
strafordan yapılırsa en düşük 

maliyetle tutmaktadır fakat çok 

sağlam bir yapı oluşturmamaktadır) 

         200-1000+ TL 

 

Acil Manuel Yer Kumandası Maliyet 

Arduino Nano 2  2 X 35 = 70 TL 

NRF24L01 2 2 X 30 = 60 TL 

Kontrol Tuşları 5 15 TL 

          

TOPLAM MALİYET   Tüm malzemeler 1225 TL + Geminin 

kaportası = 1425-2225 TL 

 

Zaman Planlaması 

 

Görev Tarih 

Proje başlangıcı 09.2020 

Otonom kart ilk dizaynı 10.2020 

Yer istasyonu yazılımına başlangıç 11.2020 

Yer istasyonu ilk versiyon 12.2020 

Otonom kart ilk prototip 01.2021 

Yer istasyonu geliştirmeleri 2. ve 3. versiyon 01.2021-06.2021 

Otonom kart 2. ve 3. prototip 01.2021-06.2021 

Gemi gövdesinin hazırlanması 07.2021-08.2021 

Su içinde test denemeleri ve geliştirmeler 07.2021-08.2021 

Güncel otonom kartlarının PCB’lerinin bastırılması, 

Montaj ve saha testleri 

08.2021-09.2021 

İlk Barbaros Otonom Deniz Aracı prototipinin Teknofest 

finallerinde sunulması. 

09.2021-10.2020 

 

             8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):+-  
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 İnsansız deniz araçları uluslararası kargo şirketleri, denize kıyısı olan ülkelerin kıyı ve 

liman güvenliği ve denetimi, üniversitelerin deniz veya göllerin durumu hakkında 

analizlerinde araştırma yapması için kullanılabilirler. Deniz sektörünle çalışan 

personellerin büyük bir kısmı uzun dönem karayla bağlantısız bir şekilde çalışması insan 

sağlığı ve psikolojisi açısından sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca güvenlik sektöründe insan 

faktörünün hata etkilerini en aza indirmektedir. 

 

9. Riskler 

Risk Tanımı Olasılık B Planı 

Yetersiz donanım kalitesi Orta Yeni teknolojiler geliştirilmesi 

Gemi kaportası dayanıklılığı  Yüksek Daha güçlü malzeme kullanılarak yeni gövde 

yapımı/siparişi 

Sahada geliştirme sürecinde 

öngörülemeyen sorunların 

çıkması  

Orta Yeni sürümlerin geliştirilmesiyle sorunun 

çözülmesi 

Geminin tam donanımlı 

inşası için yeterli maddi 

kaynak bulunamaması 

Orta  Yeni sponsor kaynaklarının bulunması 

Gemini otonom kontrolden 

çıkması 

Hafif Acil durum kumandasının devreye girerek 

gemiyi manuel olarak yönlendirmek 
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