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1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANITIMI)  

Yenilenebilir enerjiyle sevk edilebilen, yenilenebilir elyaf malzemelerden üretilmiş bir tekne ile 

insanların denizdeki güvenlik seviyesinin arttırılmasını, denizlerin kısmen temizlenmesini ve 

teknedeki insanların konforlarının arttırılmasını hedefleyen, denizdeki kullanıcıların birçok 

sorununa pratik çözümler sunan çok amaçlı kompakt bir projedir. 

 

2. PROBLEM/SORUN 

2.1.Hizmet eksikliği  

Eğlence ya da balık tutma amaçlı denize açılan küçük tekneler denizde belirli bir mesafe gidip 

burada aktivitelerini gerçekleştirmektedirler. Örneğin; Ordu ilinde denizin elverişli olduğu günlerde 

belirli bir alanda onlarca tekneyi görmek mümkündür. Gün içerisinde “piknik yapan” yolcuların 

yeme- içme ya da başka özel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir hizmet bulunmamaktadır. Çok küçük 

bir ihtiyaç için bile karaya çıkıp tekrardan yerlerine gelmek durumundadırlar. Bu da kullanıcıların 

konforunu bozmaktadır. 

 

2.2.Deniz kirliliği  

Deniz kirliliğinin, %67’si karadan denize farklı yollarla tahliye edilen atıklardan, %12’si gemilerle 

ilişkili aktivitelerden kaynaklanmaktadır [1]. Hem deniz dibinde hem de deniz yüzeyindeki özellikle 

plastik kirliliği her geçen gün artmaktadır.  Su yüzeyinde bulunan plastikler deniz kuşları için son 

derece tehlikelidir. Durumun ciddiyetini belirlemek için yapılan bir araştırmaya göre 11 deniz kuşu 

türünün 8’inin midesinde plastik parçalarına rastlanmıştır [2].  Bu kuşlar deniz yüzeyinde bulunan 

plastikleri besin maddesi olarak düşünüp yemektedirler.  

Denizlere akan atık suların taşıdığı  besin maddelerinin  alg ve fitoplanktonlarda ciddi bir artış 

meydana getirmesine bağlı olarak ortaya çıkan müsilaj, ülkemiz kıyılarında korkutucu görüntülere 

neden olmuştur [3]. Müsilaj, deniz canlılarının hareketini kısıtladığı için deniz ekosistemi için riskler 

oluşturmaktadır. 

2.3.Denizde güvenlik sorunları 

2.3.1. Ordu’da özellikle yaz aylarında boğulma vakaları çok sık görülmektedir. Bir anlık dalgınlığın 

acı sonuçlar doğurabildiği deniz ortamında kurtarma operasyonlarında her saniye altın değerindedir.  

Bu tür vakalarda ne kadar hızlı müdahale edilirse kazazedenin yaşama şansı o kadar yüksek 

olmaktadır. Sadece boğulma vakalarında değil teknelerinde diğer sağlık sorunlarını yaşayan ya da 

tekneden düşen yolcular bir an önce tespit edilip kurtarma operasyonunun başlaması gerekmektedir. 

2.3.2. Denize açılan küçük  teknelerin birçoğunda telsiz donanımı bulunmamaktadır. Ani gelişen bir 

hava değişiminde bu tekneler güvenli yerlere ilerlemeleri gerekecekken, olacaklardan habersiz bir 

şekilde aktivitelerine devam edeceklerdir. Bu tekneler bir şekilde uyarılmalı ve gerekli önlemleri 

almaları konusunda çevrimiçi olarak yönlendirilmelidir. 

3. ÇÖZÜM  

3.1. Denizde konforu artıran hizmet!  

Denize eğlenmek için çıkan tekneler günlük yeme içme ya da farklı ihtiyaçlarını karaya çıkmadan, 

yerlerinden hiç ayrılmadan kolayca karşılayabilecekleri bir hizmete ihtiyaç duyabilirler. Böyle bir 

ihtiyaç halinde tekneler KURYEBOT’ın kamerasına sipariş verebileceklerdir. Siparişleri toplayan 

KURYEBOT siparişleri hemen markete ileterek bir an önce siparişlerin hazırlanmasını 

sağlayacaktır. Devamında da uzaktan kumandası sayesinde karadan yönelendirilerek siparişleri tek 

tek teslim edecektir. 
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3.2. Daha temiz denizler! 

Teknenin alt kısmına eklenen süzgeçli bir aparat sayesinde tekne her sefer yaptığında su yüzeyinde 

bulunan çöpleri ve varsa müsilajı haznesine alacaktır. Böylece zaten güneş enerjisi  ile sevk edilen 

bu tekne üzerine bir de su yüzeyindeki  çöpleri toplayarak doğaya olan görevini ödeyebilecektir. 

 

3.3. Denizlerde güvenlik seviyesi artacak! 

KURYEBOT üzerinde bulunan kamera sayesinde denizde meydana gelen kazalar hızlıca tespit 

edilebilecek, KURYEBOT üzerinde bulunan cankurtaran drone sayesinde kazazedeye hızlı bir 

şekilde ulaşarak üzerinde bulunan can simidini boğulan kişiye bırakacaktır. 

KURYEBOT üzerinde bulunan ses sistemi sayesinde aniden bastıran hava gibi acil durumlarda 

teknelere gerekli güvenlik anonsları yapılacak, teknelere çevrimiçi yönlendirmeler yapılabilecektir 

 

4. YÖNTEM 

4.1.  KURYEBOT tekne dizaynı 

      4.1.1. Konsept dizayn 

Konsept dizaynda tekne yapısı ve ana boyutlar belirlenir. Bu dizaynın amacı tekne boyutlarının, 

maliyetlerinin ve tekneden istenenlerin tek bir potada eritilip optimum dizayn parametreleri 

üretmektir, diğer bir deyişle optimize edilmesidir. Bu aşamada yasal zorunluluklar ve bunların 

sınırladığı parametreler de göz önüne alınmalı, bu doğrultuda tasarım yapılmalıdır. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları 

Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere 2,5 m ve üzeri deniz taşıtlarının CE belgesi ve limana kayıt 

zorunluluğu vardır. Bu proje kapsamında bu zorunluluklardan kaçınmak ve maliyeti düşürmek için 

KURYEBOT’un tam boyunu 2,40 m olarak sınırlandırıldı. Dalgalı denizlerde 2,40 m tam boyunda 

tek gövdeli (monohull) bir teknenin su üzerindeki dengesi (stabilitesi) düşük olacağı için, tekne 

formu çift gövdeli tekne (katamaran) olarak üretilmesi tasarlanmıştır. Basitçe tanımlamak gerekirse; 

katamaran tipi tekneler iki teknenin bir köprü ile birbirine bağlanmasıyla elde edilen deniz taşıtı 

olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla bu teknelerin enleri tek gövdeli teknelerden çok daha geniştir. 

Katamaranların bu özelliği bu projede özelinde de avantajlar sağlamaktadır. Artan güverte alanı 

sayesinde daha fazla bir alana güneş enerjisi panelleri yerleştirilebilecektir, böylece daha fazla güneş 

enerjisi hasadı yapılabilecektir. 

Diğer bir avantaj ise, iki gövdenin arasında oluşan boşlukta bu projenin objektiflerinden biri olan 

denizi temizleme aparatının yerleştirilebilecek olmasıdır. Bu sayede tekne her seyrinde su yüzeyinde 

bulunan atıkların temizlenmesi hususunda da doğaya katkıda bulunacaktır. Bu atıkların yanında 

pandemi döneminde ülkemizin birçok sahilinde görülen, deniz ticaretini ve günlük hayatı olumsuz 

etkileyen deniz salyası (müsilaj) da tekneye takılacak daha sık gözenekli bir filtre ile su yüzeyinden 

temizlenebilecektir.  

Sonuç olarak; KURYEBOT’un katamaran tipi tekne formunda inşa edilmesine karar verilmiştir.  

Bu karar dizayn kriterlerinden olan yüksek stabilite ihtiyacı ve geniş güverte alanı ihtiyacı 

parametrelerine dayandırılmıştır. Ayrıca yukarıda bahsi geçen ilgili yönetmeliklerin belgelerden 

muaf tuttuğu tekne boyutları da göz önüne alınarak tekne tipi ve ana boyutları özellikleri ortaya 

çıkmıştır: tam boyu 2,4 m olan katamaran tipi tekne. 

4.1.2. Detay dizayn 

KURYEBOT’un katamaran tipinde üretilmesine karar verilmesinden sonra ana boyutlarının 

belirlenmesi aşamasına geçildi. Konsept dizaynda belirtildiği üzere KURYEBOT’un tam boyu 2,40 

m olmasına karar verildi ve tasarımı bu doğrultuda yapıldı. Kural olmamakla birlikte genellikle 

katamaran genişliği tekne tam boyunun yarısı olacak şekilde belirlenir. Dolayısıyla KURYEBOT 

için tekne genişliği 1,2 m olarak belirlenmiştir. Bu güverte genişliği KURYEBOT’un tüm işlevlerini 

kolaylıkla yapabilmesi için gerekli alanı sağlamaktadır.  
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Görsel 1. Teknenin ana boyutları. 

 

4.2. KURYEBOT üretim aşaması 

4.2.1. Malzeme seçimi 

KURYEBOT fiber takviyeli kompozit malzemeden üretilecektir. Günümüzde kullanılan fiber 

tekneler takviye malzemesi olarak cam elyaf, reçine olarak ise polyester malzemesi 

kullanılmaktadırlar. Karbon elyaf, aramid elyaf gibi farklı takviye malzemeleri ve epoksi, vinilester 

gibi reçineler de bulunmaktadır. KURYEBOT projesi için cam elyaf ve polyester ikilisi seçilmiştir; 

çünkü bu ikili mevcut seçenekler arasında en ekonomik seçenektir. 

 

4.2.2.  Malzemeye doğal bir dokunuş  

Günümüzde kullanılan elyaf takviye malzemelerinin (cam elyaf, karbon elyaf v.s.) üretim 

süreçlerinde doğaya salınan CO2 miktarı oldukça fazladır. Bunun yanında 1 kilogram elyaf  

üretiminde çevreye salınan tüm gazların çevreye verdiği zararın CO2 bazında belirtildiği küresel 

ısınma indikatörü değerleri de Tablo 1 de gösterilmiştir. Örneğin; 1 kg karbon elyaf üretimi için 

doğaya salınan tüm gazların CO2
 miktarı karşılığı 36 kg iken bu değer doğal bir elyaf olan keten 

elyaf için  ise -1.4 tür. Keten bitkisi yetişirken fotosentez yaptığı için bu değer negatif çıkmıştır [4]. 

 

Tablo 1. Elyafların üretilmesi için gerekli enerji miktarları. 

(Carbon: Karbon, E-glass: Cam elyaf, Flax: Keten) 

 
Doğaya verilen negatif etkiyi azaltmak ve doğal elyaf farkındalığı oluşturmak için KURYEBOT 

teknemizin gövdesinde cam elyaf ve doğal elyaflardan olan jüt elyaf hibrit bir şekilde kullanılacaktır. 

Bu sayede KURYEBOT belirtilen işlevlerinin yanında hibrit olarak yenilenebilir malzemeden 

üretilecektir.  
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4.2.3. Tekne modelinin ve kalıbının hazırlanması 

Kuryebot’un 3D çizimleri Rhinoceros adlı programda çizilmiş, gövde formu ve tasarımı 

belirlenmiştir. Bir sonraki aşamada bu çizim üzerinden belirli aralıklarda kesitler alınacak ve  

kesitler CNC’de istenen ölçülerde kestirilecektir. Elde edilen bu kesitler 3D çizimdeki gibi belirli 

aralıklarda yerleştirilecek ve bu kesitler sunta ile birbirlerine özenle birleştirilerek teknenin formu 

ortaya çıkacaktır.  

 

4.2.4. Laminasyon 

Laminasyona başlamadan önce kalıp yüzeyine ürünün kalıptan kolay çıkabilmesi için kalıp ayırıcı 

sürülecek ve laminasyona başlanacaktır. Farklı alansal yoğunluğu sahip cam elyaflarla birlikte doğal 

elyaf olan jüt elyaf da hibrit olacak şekilde laminasyonu yapılacaktır. KURYEBOT’un üretimi elle 

yatırma yöntemi ile yapılacaktır. Bu yöntemde işçilik ücreti çok sarf malzeme gideri azdır, kalite 

ustanın yaptığı işe odaklıdır. KURYEBOT küçük bir tekne olduğu için ve ekonomik nedenlerden 

dolayı vakum infüzyon yöntemine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 

4.2.5. Teknenin kalıptan çıkarılması ve montaj 

Laminasyonu yapılan tekne 24 saat süre ile oda sıcaklığında kürleşmeye bırakılır bunun amacı 

polyesterin elyaflar içerisinde kuvvetli bağlar kurmasını sağlamaktadır. Kürleşme tamamlandıktan 

sonra tekne kalıptan çıkarılır ve tekne üzerine monte edilmesi planlanan güneş enerjisi paneli, 

oturma yerleri gibi ekipmanların montesi yapılır. 

 

4.3. Drone tasarımı 

Drone, deniz şartlarına uygun olarak seçilmeli ya da üretilmeli. Bu şartları da açıklamak gerekirse 

denizde bulunan hava akımına karşı dayanıklı ve irtifasını bozmayacak güçte olmalıdır. Sistemine 

su geçirmemelidir.  

Sisteminde arıza olduğunda kolay sökülüp geri takılabilen bir tasarımı olmalıdır. 

Termal kamera için muhafaza edecek bir bölümü olmalıdır.  

Drone içine koyabileceğimiz bir mikroişlemci(Arduino-Raspberry Pi) , GPS modülü ve haberleşme 

modülü için bir bölümü olmalıdır. 

Termal kamera ve mikroişlemciye uygun voltajı verebilecek ve tekrar şarj olabilecek bir batarya 

sistemi hazırlanmalı. Batarya için droneda bir bölüm tasarlanmalı. 

En önemli özelliği SOLAS standartlarına uygun can simidini taşımalıdır. Can simidi  SOLAS 

standartlarına uygun olarak teknede bulundurulması gerekmektedir [5]. Bu standartlar;  

• Mutlaka görünür bir renkte olmalıdır. 

• Simidin dış çapı en az 80 santim iç çapı ise en fazla 40 santim olmalıdır. 

• Ağırlığı ise 2,5 kilogramdan daha az olmalı ve suda 14,5 kilogramlık bir ağırlığı rahat 24 

saat taşıyabilmelidir. 

• Simidin dışında mutlaka 4 eşit parçada tutma halatı ve yansıtıcı bantlar olmalıdır.” 

Termal kamera dronenun alt kısmında bulunacaktır. Kameradaki datayı mikroişlemci sayesinde 

işlenecek ve kablosuz bir ağ sistemi ile ana bilgisayara görüntüler iletilecektir. Termal kamera 

seçilmesindeki neden; olası bir can tehlikesi durumunda suyun üzerindeki oluşacak farklı sıcaklığı 

tespit etmektir. Bu tespit derin öğrenme sayesinde modellenebilir. Kamera suyun sıcaklığından fazla 

olan bir sıcaklık tespit ettiğinde ana bilgisayara uyarı ve koordinat gönderen bir kod sistemi 

yazılabilir. 

Dronemuzda hoparlör ve mikrofon bulunacaktır. Acil durumda ana bilgisayardan gelen sinyal ile 

hoparlör ve mikrofon sayesinde kazazede ile iletişim sağlanabilir, ani gelişen hava durumlarında 
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denizdeki insanlar bilgilendirilebilir. Drone ana bilgisayardan gelen koordinata ulaşacak ve can 

simidini bu koordinata bırakacaktır. Droneda röle sistemi ile çalışan kıskaçların kullanılması 

planlanmıştır. Mikroişlemciden alınan sinyal ile röle hareket edecek ve can simidini tutan kıskaçlar 

açılacaktır. Bu sayede can simidi kazazedeye ulaştırılacaktır. 

Dronelar ana bilgisayar aracılığı ile kontrol edilebilecektir. Mikroişlemcide GPS modülü 

bulunacaktır. Bu sayede droneun yerini ve acil durumlarda koordinatları bu modül sayesinde 

alınacaktır.  

Tablo 2. Drone ve eklentileri. 

 
 

4.4. KURYEBOT’un sevk ve çalışma prensibi 

 

KURYEBOT’un sevk sisteminde  yüzde yüz elektrik ile çalışan bir sistem tercih edilmiştir. Bu 

doğrultuda kullanılacak elektriğin yenilenebilir bir yöntemle üretilmesi çevre duyarlılığı açısından 

oldukça önemlidir. Bu yüzden tercih edilen sistemler güneş paneli sistemi ve manyetik elektrik 

üreten mıknatıslardır. Güneş panelleriyle üretilecek bu elektrik hem KURYEBOT’un yol alması için 

gerekli gücü sağlayacak hem de aküleri şarj edecektir. Bunun yanında şarj edilen aküler bir droneped 

wireless şarj pedi adı verilen bir cihaz aracılığıyşa kablosuz olarak droneu şarj edecektir.  

KURYEBOT’ta kullanılması planlanan güneş panelleri  düşük ışınımda yüksek verimlilik sağlayan, 

kendi kendini temizleyen yansımayı azaltan cama, mükemmel dayanım  sistemine ve monokristal 

bir hücre tipine sahiptir. Güneş panelindeki artı ve eksi girişlere iki kablo takılarak şarj regülatörüne 

bağlanır oradan akülerdeki artı ve eksi kutuplarına bağlantı sağlanır.  Panellerden hasat edilen 

elektrik akülerde depolanıp invertör aracığıyla uygun volt ve amperdeki motora aktarılıp motorun 

çalışması sağlanır.  

 

ÜRÜN MODEL DATASHEET RESİM
MALİYET

Drone

Swellpro 

Splash Drone 

3+

https://www.swellpro.com/uploadfiles/files/84/84eca2209d-

splashdrone-3-user-manual-v154en.pdf

3.749,22 

TL

Mikroişlemci Arduino Uno
https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-

datasheet.pdf

148,58 TL

Kablosuz 

Haberleşme 

Modülü

Esp8266
https://espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-

esp8266ex_datasheet_en.pdf

63,75 TL

GPS Modülü
NEO-6M 

GPS 

https://content.u-

blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-

6_DataSheet_%28GPS.G6-HW-09005%29.pdf

141,41 TL

Termal Kamera MLX90640

https://www.melexis.com/-

/media/files/documents/datasheets/mlx90640-datasheet-

melexis.pdf
2989,42 

TL
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Tablo 3. Tekne sevk sistemi ve güneş enerjisi paneli ekipmanları. 

 

 KULLANILACAK MOTOR ÖZELLİKLERİ 

-Discovery trolling elektrikli bot motoru 18 LBS 

-12 voltluk ve 60 amper akü ile çalışmaya uygundur 

-2 ileri 2 geri vites tutma kulpu ile kolay yönetilir 

-Motor açısı isteğe bağlı değişebilir  

-Sessiz ve çevre dostu olup 2 pervaneye sahiptir. 

-Maliyeti 1500 tl’dir. 

 

 

KULLANILACAK AKÜ ÖZELLİKLERİ 

-Akü kapasitesi 12 volt 60 amperdir 

-%20 daha az enerji ve %20 daha az hava kirliliğiyle temiz üretüm sağlar 

-En yüksek Avrupa  standartlarına göre üretilmiştir. 

-Uzun ömürlü, daha az krozyon ve daha düşük maliyet sunar  

-Maliyeti 800 tl’dir. 

 

 KULLANILACAK GÜNEŞ PANELİ ÖZELLİKLERİ 

-Taşınabilir solar sistemlidir 

-Solar panel gücü: 2x200W 

-Akü kapasitesi: 4x42A= 2700W 

-İnvert gücü: 200W 

 -Panel gücü: 2001 ve üzeri 

 -Maliyeti 800 tl’dir 

 

 

KULLANILACAK WİRELESS ŞARJ STANDI 

-Amaç şarj pedini drone üzerine mont ederek uzaktan şarj etmesini sağlamak  

-Maliyeti 300 tl’dir 

 

5. YENİLİKÇİ (İNOVATİF) YÖNÜ 

KURYEBOT üzerinde bulunan  acil durumlarda kullanılacak drone teknenin üzerine yerleştirilen 

güneş enerjisi panellerinin sağladığı enerji ile kablosuz olarak şarj olacaktır. Denizde tehlike içinde 

bulunan kişi/kişileri tespit ederek en hızlı şekilde bu kişilere can simidini ulaştıracaktır.  

Diğer yenilikçi tarafı ise bu deniz taşıtının doğal elyaf takviyeli malzemeden üretilecek olmasıdır. 

Jüt elyaf ile cam elyaf hibrit olarak kullanılacak ve yukarıda belirtilen  

Bu projedeki tekneyi bizzat grubumuz üretecektir. Drone için bazı parçaları yurt dışından alınabilir. 

Bu parçaların alternatifleri araştırılıp, yerli üretim muadilleri bulunursa yerli malı kullanılmasına 

özen gösterilecektir. Bu haliyle %90 oranında yerli bir projedir. 
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6. UYGULANABİLİRLİK  

Ordu Üniversitesi laboratuvarları ve atölyeleri teknenin üretilmesinden, sipariş alma sisteminin 

kurulmasına, güneş enerjisi panellerinin montajından drone sistemine kadar bütün kulvarlarda bu 

projenin gereksinimlerini karşılayacak seviyededir.  

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Kuryebot katamaran teknesi için yaklaşık olarak 7500 TL, drone için yaklaşık 7000 TL ve tekne 

motoru için 2500 TL ve  güneş enerjisi sistemi için yaklaşık 3000 TL. Toplam maliyet yaklaşık 

20000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu maliyet döviz kuruna bağlı olarak değişebilir. 

 

 
Görsel 3. Proje zaman planlaması 

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ (KULLANICILAR):  

KURYEBOT denizi/gölü olan her yerde kullanılabilir. Denize açılanlara hizmet götürmek isteyen 

işletmelerin yanında sahil güvenlikler tarafından (cankurtaran drone modülü için) ve belediyeler 

tarafından (çevre temizliği modülü  için) tercih edilebilir. 

 

9. RİSKLER 

Tekne üretiminde ve donanımında kullanılacak malzemelerin fiyatlarındaki dalgalanma tahmini 

maliyet hesaplamasını zorlaştırmaktır. 
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