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İçindekiler
1. Proje Özeti (Proje Tanımı)
Dünyamızın 4’te 3’ü sularla kaplıdır. Bu oran zaman zaman bilgi olarak karşımıza çıkar ve uzaydan
çekilmiş fotoğraflarda veya haritalarda mavi renk olarak görürüz.Ancak dünyamızın büyük bir
bölümünü kaplayan bu alanla ilgili sorunları çokta düşünmeyiz. ‘Gözden ırak olan gönülden de ırak
olur’atasözünü atalarımız bu durum için söylemese de günümüzde denizlerin ve okyanusların
durumunu anlatan bir atasözü olmuştur.
Bizler çevre kirliliği deyince daha çok Dünya’nın 4’te 1’ine odaklanırız. Aslında böyle düşünmekte
haklıyız çünkü Dünya’yı en çok kirleten bizleriz, bizler de karada yaşadığımıza göre bu duruma
şaşırmamak gerekir. Şaşırmamız gereken bizim çevremize verdiğimiz zararın Dünya’mızın
tamamını kaplayacak boyuta ulaşmasıdır.
Projemize başlarken müsilaj(deniz salyası) deniz
kıyılarımızı henüz kaplamamıştı ancak okyanus ve
deniz kirliliği hakkında bilgi sahibi olunca bu durum
karşısında şaşırmadık.Bizler okyanus ve denizleri
atıklarımızı,çöplerimizi yutan dipsiz kuyu olarak
gördüğümüz sürece de bu kirlenme devam edecektir.
Projemiz ile çevre kirliğinin görünmeyen yüzüne
odaklandık.Plastik kirliliği deniz ve okyanusları
plastik çöplüklerine dönüştürmektedir. Sulara
attığımız her plastik atık yüz yıllarca sularda kalmakta
daha sonra da küçücük parçalara ayrılarak
mikroplastik olup denizde yaşayan canlılar tarafından
yiyecek olarak algılanmaktadır.
Arıtmadan denize karışmasına izin verdiğimiz evsel
atıklar ve kanalizasyon sularının oluşturduğu
müsilajın denizlerimizin oksijensiz kalmasına neden
olmaktadır. Bu durum da sularda yaşayan canlıların
yaşamlarını
tehdit
etmektedir.Okyanus
ve
denizlerdeki kirlilik hem oradaki canlıların nesillerini yok etmekte hem de denizden alıp
yediğimizde bizim sağlığımızı bozmaktadır.
İnsanları bilinçlendirme ile bu sorunun çözümünün daha doğru olacağını biliyoruz ancak yakın
zamanda bunun gerçekleşmeyeceğini de öngörüyoruz. İşte bu yüzden deniz ve okyanus yüzeylerini
müsilaj ve plastik atıklardan temizleyecek bir sistem tasarladık.
Tasarımımız
deniz
ve
okyanus
yüzeylerindeki denize zarar veren plastik
atıkları ve müsilajı toplamakta, bunu
yaparken de oradaki canlılara zarar
vermemektedir.Tasarımımız
yazılım
sayesinde uzaktan kontrol edildiği için
sürücüsüz olarakta kullanılabilinir.Güneş
enerjisini kullandığı için çevreye zararı
yoktur.
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2. Problem/Sorun:
https://www.youtube.com/watch?v=AWgfOND2y68&t=6s
araştırmalarımızda gördüğümüz bu video okyanus ve denizlerin
sorununu açık olarak
göstermektedir. Bu soruna duyarsız kalmak sorunun büyümesi ve Dünya’mızdaki bir çok canlının
olumsuz olarak etkilenmesi demektir.
Çevreye karşı duyarlığımızın artması ve bu
manzaralar ile karşılaşmamamız elbette ki temel
amacımız olmalıdır.Ancak gördüğümüz kadarıyla
bu bilinçlenme
hemen oluşmayacaktır.Bu
bilinçlenmeyi destekleyen çalışmaları bir taraftan
artırmalı diğer taraftan ise
‘bu plastik
çöplüğüne’çözümler üretmeliyiz.Sorunun devamı
halinde öncelikle orada yaşayan canlılar, uzun
vadede ise dünyada yaşayan bütün canlılar olumsuz
olarak etkilenecektir.

Teknolojinin gelişmesi, yeni yapılan buluşlar ve küreselleşme ile birlikte birçok yenilik hayatımıza
girdi.Bunlardan biri de hayatımızın her alanında kolaylıklar sağlayan plastik ürünlerdir.Günümüzde
plastik üretimi yıllık olarak 380 milyon tona ulaşmış durumda olduğunu araştırmalarımızda
okumuştuk. ‘Plastiklerin sadece %20’si
geri dönüştürülebiliyor. %25 oranında
yakılıp, geriye kalan %55 doğaya
salınıyor. Ortalama olarak yılda 8 milyon
ton plastik okyanuslara giderken; an
itibariyle okyanuslarda 150 milyon ton
plastik atık olduğu düşünülüyor.’Bu
plastikler orada küçük parçalara ayrılsa
bile tamamen kaybolmuyor.Küçülüp
mikroplastik olarak canlılara ve doğaya
zarar vermeye devam ediyor.Çukurova Üniversitesinin yaptığı araştırma sonucunda Türkiye’de
üretilen tuzlarda bile mikroplastiklere rastlanması bu durumun ciddiyetini ortaya koymuştur.
‘Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde yapılan bir çalışmada, 28 türe ait 1137 balığın yarısından
fazlasının sindirim sisteminde mikroplastik bulunmuştur.’
‘Bir ülke için denize kıyısı olmak çok sayıda
avantajı beraberinde getirmektedir.Ülkeler
bulundukları konum itibari ile denize kıyısı
olanlar
ve
olmayanlar
diye
gruplandırılmaktadır.Bir ülkenin denize
kıyısı olmasının dışa açılmada getirdiği
kolaylıklar yanında denizin ekonomik
bakımdan sunduğu imkânları da unutmamak
gerekir’.Ülkemizin en büyük gelirlerinden
biri
tartışmasız
turizm
gelirleridir.
Kıyılarımızın o güzel görüntüsünü bozan,
bizler ile denizler arasına set kuran,denizde yaşayan canlılara zarar veren müsilaj(deniz salyası) son
aylarda ülkemizin en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir.Müsilaj, bu güne kadar bizlerin
denizi çöplerimizi, atıklarımızı vb. yutan dipsiz bir kuyu olarak görmemizin sonucudur.Bu sorun
kıyılarımızı yok etmeden acilen önlem almalıyız.
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Gemiler, küresel ticaretin yaklaşık %80’ini gerçekleştirmektedir. Bu oran, denizcilik sektörünün
dünya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunun en önemli göstergesidir. Ticaret hacminin
artması ile yeni gemiler sisteme dâhil edilecek, daha fazla yakıt tüketilecek ve daha fazla emisyon
yayılacaktır.(Yiğit K.2014) Bu durumu değiştirmek için çevre dostu yenilenebilir enerjiyi deniz
taşıtlarının bir parçası haline getirmemiz gerekir.

3. Çözüm
Deniz ve okyanuslar gezegenimizin en geniş yaşam alanı olarak yeryüzünün yaklaşık %70’ini
kaplamakta, sayısız canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Sahip oldukları önem dolayısıyla bu
yaşam alanlarını projemizde ele aldık.Plastik ürünleri, çöpleri deniz ve okyanusların yüzeylerinden
temizlenmesi içinbi tasarım geliştirdik.Tasarımımızın arkasına eklediğimiz sistem ile plastik
ürünleri ve çöpleri deniz ve okyanusların yüzeyinden toplayarak aracımızın palet kısmına
yaklaştıracak.Palet ile aracımızın üstündeki hazneye aktaracaktır. Hazne dolduğunda en yakın geri
dönüşüm merkezine yönelip çöpleri boşaltacaktır.Plastik ve çöp dışında gelen canlılar olursa
sensörler yardımıyla hemen onları ayrıştırıp yeniden sularla buluşturacaktır.

Yaptığımız tasarım ile denizlerin ve okyanusların yüzeylerini poşet, plastik atıklardan temizlemeyi
hedeflemekteyiz.
Tasarımımız suların yüzeyinde güneş enerjisinı kullanarak hareket edecektir Projemizi
düşündüğümüzde ve tasarımını yaptığımızda kıyılarımızda müsilaj sorunu yoktu. Ancak
çalışmamızın bu soruna da katkı sağlayacağını deneylerimizle test ettik.
Bulduğumuz çözüm eğitim öğretim alanında farkındalık oluşturmaktadır.Çevreye karşı duyarlılığın
erken yaşta kazanılmasını sağlamaktadır.
4. Yöntem
Projemize beyin fırtınası yaparak başladık.Ortaya çıkan fikirleri bir süzgeçten geçirerek ortak bir
soruna odaklandık.
Üç yıldır eğitim gördüğümüz Robotik Kodlama Atölyemizde Tinkercad 3 boyutlu tasarım
programı ile hayallerimizi tasarıma döktük.
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Sonrasında tasarımımızın prototip çalışması kısmına geçtik.Tasarımımızın prototipini aşama aşama
hazırladık. Denemeler sonucunda eksiklerimizi gidererek sorunsuz çalışmasını sağladık. Projemiz
Scratch ve WeDo 2.0 yazılımı akıllı hale getirdik.Bizden aldığı görevleri eksiksiz olarak yerine
getirecek aşamadadır. Tasarımımızın enerji ihtiyacı için güneş panellerini kullandık. Depolama için
1860 35 AH Li-ion Şarjlı pil kullandık.Böylece yenilenebilir enerji ile tasarımımızın enerji ihtiyacını
karşılamış olduk. Denizleri ve okyanusları temizlerken fosil yakıt kullanmak gibi bir tezatlığı da
önlemiş olduk.
Prototip ile yaptığımız deney çalışması: https://youtu.be/o6zRil-I280
ARAÇ

AÇIKLAMA
WeDo 2.0 Temel set için özel olarak tasarlanan Smarthub’ın(Akıllı Tuğla)
bluetooth kısmını tasarımımızın beyni olarak kullandık. WeDo sensörünün
ve motorlarının çalışmasını sağladı. Kendi pilleri yerine depolama için 1860
35 AH Lilon Şarjlı pil kullandık. Tablet veya bilgisayar ile uyumludur.WeDo
2.0 ve Scratch yazılımı ile programlanabilir.Projemizde iki yazılımı da
kullandık.
WeDo 2.0 motor. Akıllı Tuğla ile birlikte kullanılır. Projemizdeki hareketler için
kullandık.

WeDo 2.0 Akıllı Tuğla ile birlikte kullanılır. Hareket sensöründen canlıların
yanlışlıkla hazneye taşınması sırasında yararlandık.Haznede hareketlilik
algıladığında canlının sulara geri gönderilmesini sağlıyor.
Tasarımımızda enerji kaynağı olarak 35 AH Lilon Şarjlı pil kullandık.Bu
pillerin enerji ihtiyacını güneş panelleri ile sağladık.

18 voltluk kablolu güneş enerji panelini tasarımımızın bir parçası haline
getirerek enerji ihtiyacımızı güneş panelinden elde ettik.
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Şekil :WEDO 2.0 ve Scratch ile Kodlaması.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü
Projemiz özgün bir çalışmadır.Bizim araştırmalarımız sonucunda sahip olduğumuz bilgilerle,
hayallerimizi birleştirerek ortaya çıkardığımız bir tasarımdır.Müsilaj sorunu ile beraber projemizin
ükemize büyük katkı sağlayacağını ve bir ihtiyaç olduğunu daha net olarak gördük.
Tasarımımızın sürücüsüz olarak uzaktan kontrol ediliyor olması, plastik atıkları ve müsilajı çok kısa
sürede toplayacak kapasiteye sahip olması, yenilenebilir enerji(güneş enerjisi) kullanması,çalışma
süresinin 24 saat olması vb. gibi özellikleri projemizin yenilikçi yönleri arasında gözümüze ilk
çarpanlardır.Patente konu olması beklenmektedir.

Şekil :İstanbul Büyükşehire Ait Kıyıları
Temizleme Aracı

Yaptığımız araştırmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesine
ait deniz yüzeyindeki plastik atıkları toplayan ve müsilaj
çalışmalarında yer alan araçları gördük.Bu araçların bizim
tasarımımızla palet dışında hiçbir ortak noktası yoktur.Bu araç
küçük bir alanı vakumlama yöntemi ile temizler bu da orada
yaşayan bir çok canlının ölmesine neden olabilir. Yakıt olarak
fosil yakıt kullanmakta yani bir taraftan deniz yüzeyini
temizlerken
diğer
taraftan
deniz
ve
havayı
kirletmektedir.Sürücülü ve belli saatlerde çalışabilir olması
yine eksi yönleridir.
Şekil :Başka ülkelerde bu konuda
yapılan araçlar.

Bu araçlara da baktığımızda ortak hedefimiz dışında
araçlarımızın ortak noktaları çok kısıtlı.Bizler bir bütün
olarak değerlendirip tasarımımızı oluşturduk.Oysa bu
çalışmalar çevreye bir bütün olarak bakan ve hızlı çözüm
sağlayan çalışmalar değildir.
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6. Uygulanabilirlik
Projemizin prototipi hazır haldedir. Ticari ürüne dönüşebileceğini düşünmekteyiz. Tasarımımızın bundan
sonraki yaşamımızda olacağını düşündüğümüz için uygulanabilirlik konusunda bir soru işareti taşımıyor
aksine öncülerinden olmak istiyoruz. Sürekli gelişen teknoloji ile projemizin uygulanabileceğini öngörüyoruz

Parçalarının fabrikalarda aynı kalitede ve hızlı olarak üretilip, kolay kurulması, denizlerdeki ve
okyanuslardaki plastik atıklarının toplanmasına ve ülkemizdeki müsilaj çalışmalarına hızlı bir
şekilde büyük katkı sağlayacağını öngörüyoruz.
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması
Tablo 1: Maliyet Tablosu
Kullanılan Malzemeler

Maliyet (TL)

1. WeDo 2.0 Smarthub (akıllı tuğla)Sadece bluetooth desteği
2 LEGO® Education WeDo 2.0 Hareket Sensörü
3.LEGO® Education WeDo 2.0 Orta Motor
4. 18 V Güneş Paneli Kablolu
5. 1860 35 AH Lilon Şarjlı Pil
6.Tupperware Yuvarlak
TOPLAM

150
280
350
55
35
70
940

Not: Bu fiyatları internet sitesine bakarak yazdık. Biz bu proje için bir harcama yapmadık. Projemiz hazır olduğu
için herhangi bir maliyet isteğimiz olmayacaktır.

Projemizi okulumuzda 4 yıl önce kurulan Robotik Kodlama Atölyemizde bulunan malzemeleri
kullanarak tasarladık.Bu prototipi arduino set ile çok daha düşük maliyetle tasarlayabiliriz.

Tablo 2: Proje Zaman Çizelgesi
Proje Tamamlama Aşamaları
Takımın Belirlenmesi
Araştırma Çalışmaları
Verilerin Toplanması ve Analizi
Tasarımın 3 Boyutlu Çizilmesi
Tasarımın İnşa Çalışması
Prototipin Hazır Hale Gelmesi

Kasım20 Aralık Ocak 21 Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
X
X

X
X

X
X
X

X
X

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Denizle kıyısı olan belediyeler, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
(TÜDAV), Dünya Su Konseyi projemizin hedef kitlelerindendir. Projemizin hedef kitlesi geniş bir
bakış açısı ile baktığımızda Dünya’mızda yaşayan bütün insanlardır.Bu duruma çözüm
bulmadığımızda ilk etkilenecek grup denizlerde ve okyanuslarda yaşayan canlılar ile onları bu
duruma sürükleyen insanlardır.
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9. Riskler
Projemiz teknik donanımın ve gerekli ödeneğin sağlanması durumunda uygulanması konusunda
herhangi bir risk taşımamaktadır.Deniz ve okyanus yüzeylerini temizleyen yeni nesil araçları bu
teknolojiye sahip olarak piyasaya sürebiliriz.
Sürücüsüz,uzaktan kontrol durumunda bağlantı kopuklukları yaşanabilinir.Bu durum deniz
trafiğinde kazalara neden olabilir.Kullandığı yenilenebilir enerjinin ihtiyaçını karşılayıp
karşılamayacağı konusunda risklerin akla gelmesi normaldir.Bu konuda belli bölgelerde pilot
uygulama yapılabilir.Alanda oluşacak riskler analiz edilerek çözümleri oluşturulur.

10. Kaynaklar
https://ilerihaber.org/icerik/okyanuslarin-tabaninda-14-milyon-ton-atik-var-118059.html
https://www.researchgate.net/publication/338241444_Turkiye'nin_Denizleri_ve_Kiyilari
https://www.deutschland.de/tr/topic/cevre/yeryuzu-iklim/deniz-ve-okyanuslar
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/635710
https://www.mediaclick.com.tr/tr/blog/mikroplastik-ve-mikroplastik-kirliligi-nedir
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/plastikler-dunyayi-nasil-degistiriyor
https://www.youtube.com/watch?v=AWgfOND2y68&t=6s
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/okyanus-kirliliginin-canlilara-etkisi
https://www.hurriyet.com.tr/egitim/deniz-kirliligi-nedir-ve-canlilari-nasil-etkiler-deniz-kirliliginedenleri-ve-nasil-onlenir-cozum-yollari41623989https://www.mataramasu.co/blogs/blog/okyanustaki-plastik-atiklarla-yapilan-cocukkitabi-the-queen-of-the-ocean
https://www.bkmkitap.com/arama?q=okyanus%20ve%20denizler&personaclick_search_query=ok
yanus%20ve%20denizler&personaclick_input_query=okyanus%20ve%20denizler
https://www.bmbf.de/de/wissenschaftsjahr-2016-17-meere-und-ozeane-2368.html
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