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İçindekiler 

 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

  Seafarmer gözlemleme sistemi, balık çiftlikleri için su altı görüntüleme ve raporlama 

sistemidir. Sistem tatlı ve tuzlu su balık çiftliklerindeki üretimin yumurtadan hasata kadar 

bütün üretim döngüsünü, yemleme sistemini, kamera ve sensör sistemleri dahil edilerek elde 

edilen bilgi ve verileri, sistemde bulunan biyolojik kayıtlar ve balık çeşidine ait bilgilerle 

birleştiren, yapay zeka, çeşitli makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak veri 

tümleştirilmesi ve analizi, diğer yazılım ve arayüzler ve görüntü işleme algoritmalarıyla 

işleyen, üretim kontrolü, raporlama, geniş ve detaylı izlenebilirlik sağlayan bir bilgilendirme 

platformudur. Proje, içerdiği metalurji ve malzeme çalışmaları, sensör dizinleri, haberleşme 

sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri, web ve uygulama oluşturma, nesnelerin interneti, 

görüntü işleme, yapay zeka, ileri kontrol teknolojileri ile son derece yüksek teknoloji içeren, 

stratejik, ihracat odaklı ve yeni bir ürün çıkmasına odaklanan bir projedir. 

  Projemiz, yüksek teknoloji içeren sensör dizinleri ve kamera sisteminin entegrasyonu, 

haberleşme sistemleri, güneş enerjisi ile güç sistemi, kullanıcı dostu yazılım ve arayüz 

tasarımı ile yarışma konusu ve kapsamında yer alan yeni ürün tasarım ve geliştirme çalışması, 

mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi ve yeni teknikler kullanılarak rekabet 

avantajının sağlanmasını kapsamaktadır.  

 

 
 

Şekil 1: Sistem Tasarımı 

 

2. Problem/Sorun: 

 Hızla artan dünya nüfusunun besin ihtiyacının karşılanmasında balık çiftliklerinin rolü 

büyüktür. Kimyasal, fiziksel parametreleri ölçmeden sucul organizmaların çevresi hakkında 

detaylı bilgi edinmek ve sisteme tamamiyle hakimiyet kurmak kolay değildir. Balık çiftlikleri  

çoğunlukla  kıyıdan  uzak  alanlarda  veya  oldukça  ücra  karasal alanlarda bulunmaları 

sebebiyle birçok dijital teknoloji imkanlarından uzaktırlar. Balık çiftliği sektörü, yetiştirme 

esnasında su kalitesinde gerçekleşebilecek ani değişimler, hastalıklar, zararlı 

mikroorganizmalar, ağ yırtıkları, yanlış yemleme gibi kısa sürede gerçekleşebilecek olan 

problemlerde müdahale etmeye fırsat bulunmadan büyük kayıpların yaşanabileceği bir 

sektördür. Aynı zamanda yemleme, ölü balık sayımı gibi parametrelerin detaylı takip edilerek 

karlılığın arttırılması gereken çok hassas bir sektördür. Searover olarak üretmek istediğimiz 
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Seafarmer gözlemleme sistemi ile tatlı ve tuzlu su balık çiftliklerindeki üretimin yumurtadan 

hasata kadar bütün üretim döngüsünü, yemleme sistemi, kamera ve sensör sistemleri dahil 

edilerek elde edilen bilgi ve verileri, sistemde bulunan biyolojik kayıtlar ve balık çeşidine ait 

bilgilerle birleştirerek, yapay zeka ve bulut sistemlerinde işlenmesiyle tam bir üretim kontrolü 

sağlayarak, raporlama, geniş ve detaylı izlenebilirlik ve bilgi çıkarma platformu oluşturmayı 

amaçlamaktayız. 

 

 
Şekil 2: Manuel Olarak Yemleme ve Takibi Yapılan Balık Çiftliği Görseli 

 

3. Çözüm  

 Oluşturulacak olan Seafarmer gözlemleme sistemi,  balık çiftlikleri için su altı 

görüntüleme ve raporlama sistemidir. Sistem tatlı ve tuzlu su balık çiftliklerindeki üretimin 

yumurtadan hasata kadar bütün üretim döngüsünün, kamera ve sensör sistemleri dahil 

edilerek elde edilen bilgi ve verilerin, sistemde bulunan biyolojik kayıtlar ve balık çeşidine ait 

bilgilerle birleştirilerek yapay zeka ve görüntü işleme algoritmalarıyla işlenip tam bir üretim 

kontrolü, raporlama, geniş ve detaylı izlenebilirlik ve bilgi çıkarmayı sağlayan bir 

platformdur.  

 Sistem sayesinde kafes içinde ölü balık sayımı, balık hareketliliği, pelet tespiti, ağlarda 

yırtık tespiti gibi kritik problemlere çözüm getirecektir. Elde edilen görüntüler sunucuda 

kaydedildikten sonra farklı durumlar için etiketlenerek geliştirilecek olan özgün derin 

öğrenme tekniklerinin eğitimi amaçlı kullanılacaktır. Web tabanlı izleme ve raporlama sistemi 

ile kullanıcının sadece ana kontrol merkezinden değil herhangi bir yerden rapor ve verilere 

erişimi sağlanacaktır. Oluşturulan depolama sistemleri ile 7 güne kadar veriler ve görüntüler 

saklanacaktır. 

 
Şekil 3: Proje İçin Hazırlanan Animasyon Videosundan Seasight Kamera Görseli  



4 

 

 

 
Şekil 4: Proje İçin Hazırlanan Animasyon Videosundan Haberleşme - Enerji Ünitesi  

ve Yazılım Görseli 

Ulaşılması planlanan hedefler; 

- Kafesin içeriğini gözlem yapmak ve çeşitli sensörlerle veri toplamak amacıyla Seasight ismini 

vereceğimiz su altı 360 derece akıllı kamera sistemini proje çıktısı olarak üreteceğiz. 

İçeriğinde alt ve üst olmak üzere 2 adet yüksek çözünürlüklü, geniş açılı kameralar 

kullanılacaktır. Kameralar servo motorlar yardımıyla yatayda 360 derece dikeyde 180 derece 

hareket kabiliyeti sayesinde tüm kafesi detaylı bir şekilde görüntüleyecektir. Ayrıca kamera 

sistemi üzerinde bulunan derinlik, sıcaklık, pusula, jiroskop sensörü ile temel veriler 

alınacaktır. Bu sensörler ile sıcaklık, derinlik, pH, pusula, pozisyon, ORP ölçümleri yapılarak 

detaylı analizler ve raporlar ana merkeze gönderilecektir. 

- Sensörlerden alınan veri ve görüntüleri ana kontrol istasyonuna kablosuz olarak iletecektir. 

Bu sayede her ortamdaki balık çiftliği için uygun hale getirilecektir. Akıllı kamera sisteminin 

enerjisi güneş panelleri aracılığıyla sağlanacaktır.  

- Kurulacak olan kontrol istasyonu, operatöre yüksek çözünürlüklü ekranlar ile tüm kafeslere 

ve analizlere yüksek kontrol imkanı sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.  

- Sürekli olarak alınacak olan kamera görüntüleri operatöre yemleme konusunda yardımcı 

olacaktır. Sistem, bu işlemi görüntü işleme ve sensörlerden aldığı verilerle destekleyecektir. 

Elde ettiği verileri işleyerek optimum yemleme zamanlarını tespit edecek, buna göre 

operatöre çeşitli uyarılarda ve tavsiyelerde bulunacaktır. 

- Arayüz ve yazılım, gerekli tercihleri kolayca yapmayı sağlayacak iyi bir ekran görüntüsü ile 

seçilen cihazlar otomatik olarak ekrana ölçeklenerek kullanılacaktır. Aynı anda birden fazla 

kullanıcı giriş yapabilir şekilde tasarlanacaktır. Örneğin haftalık raporların incelenmesi, 

yemlemeyi gerçekleştiren kişiyi rahatsız etmeden gerçekleştirilecek, farklı kullanıcılara farklı 

yetkiler tanımlanabilecektir. Bunun ötesinde kafesin kritik bilgilerine kolayca erişebileceğiniz 

şekilde kamera, yemleme, sensör ve depo sistemleri arasındaki engeller de kaldırılacaktır.  

 

4. Yöntem 

1.      360 derece akıllı kamera sistemi için hazırlanacak olan kamera haznesinin tasarımı, 

analizi, malzeme çalışmaları yapılacaktır. Tuzlu suya, çevresel etkilere ve korozyona 

dayanıklı, 5 bar (50 metre) sızdırmazlığa sahip bir hazne üretimi gerçekleştirilecektir. 

2.       Kamera haznesinde bulunacak olan kamera yüksek çözünürlüklü olacak, 360 derecede 

1080p görüntü ve video aktarımını sağlayacaktır. Üzerinde bulunan iki adet servo motor 
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yardımıyla yatayda 360 derece, dikeyde 180 derece hareket kabiliyeti sayesinde tüm kafesi 

detaylı bir şekilde görüntüleyecektir. Balık çiftliğinin kontrolünü arttırabilmek ve balıkların 

sağlıklarının ölçümünü daha iyi yapabilmek için sıcaklık, derinlik, pusula, jiroskop, pH, 

oksijen gibi sensörlerin kamera haznesine  

entegresi yapılacaktır. Burada kullanılacak olan mini bilgisayar ile bu sensör ve kameralardan  

Şekil 5:Sistem blok diyaframı ve sealink arayüz demo tasarımı 

 

veriler elde edilecek ve su üstündeki panoya kablo aracılığıyla bu veriler aktarılacaktır. 

4.       Ortam şartları ve kontrol istasyonunun kafeslere olan uzaklığı göz önünde 

bulundurularak uygun haberleşme sisteminin kurulması yapılacaktır. Hedefimiz 1 km 

mesafede panodaki Wi-Fi modülünden kontrol istasyonuna IP iletişim protokolleriyle veri 

akışının sağlanmasıdır. Ancak yapacak olduğumuz testlere bağlı olarak veri akışını ve 

görüntüyü en iyi aktaracak iletişim yöntemi seçilerek sisteme uygulanacaktır. 

5.       Sistemin sürdürülebilir, yenilenebilir, düşük maliyetli bir şekilde çalıştırılması amacıyla 

yenilenebilir güneş enerji sistemi ve jel akü sistemin güç ihtiyacını karşılaması için 

kullanılacaktır. Sistemin ihtiyacına uygun güneş paneli ve akü  seçimi yapılacaktır.  

6.       Panoda bulunan kablosuz iletişim modülünden alınacak olan kamera görüntüsü ve veri 

akışı kontrol istasyonuna ulaşacaktır. Burada kullanılacak olan bilgisayar ve ekranlar ihtiyaca 

uygun bir şekilde seçilecektir. Burada görüntü işleme yapılacağından dolayı, yeterince iyi bir 

işlemci ve yüksek veri (big data) içereceği için yüksek veri depolayacak hafızaya sahip 

olacaktır. 

7.       Yemlemenin optimizasyonunu sağlamak, balıkların gelişimini tespit etmek,  operatörü 

bilgilendirip tavsiye vermek amacıyla görüntü işleme algoritmaları, ve makine öğrenmesi 

algoritmaları geliştirilecek ve kullanılacaktır. Veriler en uygun yapay zeka ve derin öğrenme 

algoritmaları kullanılarak tümleştirilecek ve analiz edilecektir. Derin öğrenme algoritmaları 

olarak farklı derin evrişimsel yapay sinir ağlarının (CNN variants) yanında bu uygulamada ilk 

kez yakın zaman önce geliştirilen ve çok daha yüksek öğrenme potansiyeline sahip olan 

doğrusal olmayan CNN'ler veya Operasyonel yapay sinir ağları (ONN) kullanılacaktır. 

8. Sistemin kontrolünü, verilerin gözlemlenmesini, kamera akışını sağlayacak yazılım 

oluşturulacaktır. Arayüz kütüphanelerinin araştırılması yapılacak ve fonksiyonlar 

belirlenecektir. Bu süreçte Visual Studio Code uygulaması aracılığıyla derlemeler 

gerçekleştirilecek ve hata ayıklama testleri yapılacaktır. İlk önce sensör verileri ve kamera 
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görüntüleri buraya gelecek, burada verilerin sınıflandırılması yapılarak veri deposuna 

gönderilecektir. 

9. Analizler ve balık çiftliğinin anlık durumunu uzaktan, web üzerinden gözlemleme 

sağlanabilecektir. Bunun için verilerin web tabanına aktarılması ve web tabanlı izleme üzerine 

çalışmalar yapılacaktır. Kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılabilen, grafiksel verilerin 

bulunduğu bir web arayüzü olacaktır. Burada sıcaklık, tuzluluk, oksijen, pH, ORP gibi 

ölçümler, ölü balık sayıları ve düzenli olarak oluşturulan raporlara erişilebilecek, güncel hava 

durumu tahminleri kullanıcıya yansıtılacaktır. 

 

 

Şekil 6: Seasight kamera sistemi, kablosuz haberleşme modülü, güç dağıtım ünitesi ve güneş 

paneli 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 360 derece özgün kamera sistemi ve sistemin üzerinde standart sıcaklık ve derinlik 

sensörlerine sahip olacak şekilde tasarımı, görüntü işleme teknolojisi ile yem ve balık tespiti, 

sistemin kurulduğu yer, mevcut akıntılar, hidrografik, oşinografik ve meteorolojik durumun 

aynı arayüzde kullanıcıya raporlanması, sistemin optimize edilmesine doğrudan etkisi, 

nesnelerin interneti teknolojisi ile bulut ve web tabanlı verilen depolanması ve işlenmesi 

sayesinde  müşteri kullanıcı adı ve şifresiyle eş zamanlı güncel ve geçmişe dönük rapor ve 

analizlerine ulaşması sistemin barındırdığı yenilikler ve rakiplerinden önde olacağı artılar 

olacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 Bu projede gerçekleştirilecek olan çalışmalar ve araştırmalar aslında uzun süredir 

takımımızın tecrübe ettiği ve bilgi birikimi olduğu çalışmalardır. Takım olarak çalıştığımız ve 

devam eden su altı robotiği ar-ge çalışmaları sırasında su altı alanında malzeme, mekanik, 

yazılımsal, elektrik-elektronik, sensör yapıları ve haberleşme gibi birçok çalışma yapılmıştır. 

Takımımızın tecrübesi, bilgi birikimi, çalışmaları ve akademik alt yapıları göz önüne 

alındığında teknik açıdan yaşanabilecek zorluklar en aza indirilmiştir. Yapmış olduğumuz su 

altı robotları, su altında çalışma süreleri itibariyle su altında uzun yıllar kalarak hizmet 

verecek olan 360 kamera izleme sistemimizden farklıdır. Bu sebeple kullanılacak olan 

malzemelerin dayanımı, akrilik camın sararmasının engellenmesi karşımıza çıkabilecek 

zorluklardandır. Yurt içi sensör ve elektronik ekipmanlara ulaşım da bir diğer teknolojik 

problemlerden sayılabilir. Ayrıca deniz ortamına uygun güneş panellerinin tedariği ya da 

güneş panellerinin modifiye edilerek ortama uygun hale getirilmesi de bir diğer zorluktur. Su 
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altı görüntü işleme çalışmaları için yeterince kaynak ve literatür yetersizliği, veri eldesi ve 

analizi konusunda zorluk yaratabilmektedir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Proje 24 aylık bir projedir. Proje tahmini bütçesi personel ve kullanılacak aletler 

gözetilmeksizin 199858 TL’dir. Personel bütçesi 24 aylık proje için, 0,7 adam ay oranlarıyla 

çalışacak 4 personel için totalde 504000 TL olarak belirlenmiştir. Kullanılacak alet-teçhizat 

için yaklaşık 50000 TL lik bütçe planlanmıştır. Toplamda yaklaşık 754000 TL olarak proje 

bütçe tahmini yapılmıştır. Personel harcamaları tüm projeye yayılmış şekilde her ay düzenli 

olarak gerçekleşecektir. Malzemeler 6 aylık süreçler olarak hesaplanan ilk ve ikinci 

dönemlerde temin edilecektir. Alet-teçhizat ilk dönemde temin edilecektir. 

Piyasada tasarlanan projeye benzer sistem bulunmamaktadır. Proje malzeme listesi bir 

prototip sistem kurmak için minimum miktarlardan ve üründen oluşmaktadır. Tüm liste proje 

için önem arz eden ürünlerden oluşmaktadır. 

 

No Malzeme Adet Birim 

Fiyat 

Toplam Fiyat 

1 Oksijen Sensörü 2 11200 22400 

2 Tuzluluk Sensörü 2 13800 27600 

3 Akıntı Sensörü 2 7400 14800 

4 Sıcaklık Sensörü 2 1800 3600 

5 PH Sensörü 2 7800 15600 

6 ORP Sensörü 2 7400 14800 

7 Dış Ortam Access Point 2 1920 3840 

8 Dış Ortam Alıcı 1 4980 4980 

9 Fathom-X Tether Interface Board Set 3 680 2040 

10 Mono Kristal Esnek Güneş Paneli 2 4809 9618 

11 12V Jel Akü 2 2980 5960 

12 Solar Kablo 80 m 28 2240 

13 Sualtı Basınç Sensörü(derinlik sensörü) 2 1650 3300 

14 Pusula Sensörü 2 55 110 

15 IMU sensör 2 220 440 

16 Sualtı Poliüretan Kaplı Kablo 200 m 19,90 3980 

17 Sualtı Led Aydınlatma 4 1200 4800 

18 Düşük ışıkta çalışan geniş açılı hd kamera 2 720 1440 

19 Micro Servo Motor 5 55 275 

20 7000 Serisi Eloksallı Aluminyum Tüp 2 480 960 

21 İş istasyonu 1 21250 21250 

22 Güç Kaynağı 1 2450 2450 

23 Geniş Ekran Yüksek Çözünürlük Monitör 2 4870 9740 

24 Veri Depolama Ünitesi 1 1850 1850 

25 8TB Harddisk 2 1600 3200 

26 Hardcase Çanta 2 1820 3640 

javascript:void(openPopUp('e6A.htm?id=afFCJt5Iv6VZss7htElG7jD8yQdiVBESLqOXFkqbnXD31EId60abvZ0s-2FXQ2qGTF-2BJXTzsWuopcj-0AD9rPMlJvnytG1GzCPq2rbY4gpLBuYJxGhdqewhAMPL0Uxw2h-2FxOv',600,500));
javascript:void(openPopUp('e6A.htm?id=UZxY25zsqlwSc9mT8ckOhdfg1ovemyT6bYSZ73FSClZwejbi1-2BoI9nDPdCxNwz7ChacLb16op-2FFI-0AgY-2BTRxXtV4977g-2BcNFPnZ9nPGeG8ah99SZnBThqV5utFkwc8Dq7L',600,500));
javascript:void(openPopUp('e6A.htm?id=mw-2FM9AwZnl-2F3sQ5Dlmyaz2zrre-2FznfIyeXwFmjJtjHYRABtwlAUuQVKMfKvVmTNC5ipRRqVFwzV6-0AGN6nV6wxTfM-2FqDtFXu-2Buc4NsmH0zV0ULVFGTQQkulZR0F8IHgl11',600,500));
javascript:void(openPopUp('e6A.htm?id=ZFnxtFyPRjac7-2FQ-2B-2FIA29-2FGvxVhBh9CQ9zIYRUcjm35kEaICqTqBNbMuBaMTPtOVlgp6ccYMkmhe-0A24GhN3y0WbMkGAUf-2Ftf3bQuwk93KdSijakerxrOjY3eAm-2BHG6Ivq',600,500));
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27 Rasberry Pi 4 2 600 1200 

28 Sualtı Bulkhead Wet Konnektör 15 785 11775 

29 LoRa Wireless Modül 3 290 870 

30 Epoksi Yapıştırıcı 10 110 1100 

TOPLAM 199858 

Tablo 1: Malzeme Listesi 

 

Şekil 7: İş-zaman grafiği 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):   

 Hedef kullanıcılar balık çiftlikleri olarak da bilinen kafes balıkçılığı yapan firmalardır. 

Su canlıları yetiştiriciliği FAO tarafından dünyada en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü 

olarak belirlenmiş olup dünyanın hemen her bölgesinde gelişmekte, yaygınlaşmakta ve 

yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda, yetiştiriciliğin (denizlerden avlanan balıkları da içeren) 

toplam su ürünleri üretimindeki payı git gide yükselmiştir ve günümüzde tükettiğimiz balığın 

neredeyse yarısı yetiştiricilikten gelmeye başlamıştır. Ülkemizde sektör, çipura ve levrek 

üretiminde Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri haline gelmiş ve Avrupa'ya bu türlerin en 

çok ihracatını (Türkiye'deki üretimin %75'ini) gerçekleştiren ülke olmuştur. 2000 yılında 

Türkiye'nin toplam su ürünleri üretiminin %6'sını sağlayan balık çiftlikleri, 2015'te üretimin 

%20,6'sını gerçekleştirmeye başlamıştır. Türkiye 2019 itibariyle balık ihracatında 1 milyar 

dolarlık bir rakamı yakalamış bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa'da da tüketilen her üç balıktan 

biri Türkiye'den ihraç edilmektedir. Her yıl yaklaşık %10'un üzerinde büyüme 

göstermektedir; bu büyümede balık çiftliklerindeki modernizasyon ve dijitalleşme en büyük 

etkenlerden biridir. Tüm bu rakamlara rağmen Türkiye'nin dünya pazar payındaki değeri 

yalnız 0.34'tür. Yapılan modernizasyonlar, pazar arayışları ve sektörel dijitalleşme ile pazar 

payının hızla artması beklenmekte, bizim projemizin gelecek vizyonu anlamında da temel 

oluşturmaktadır.  

9. Riskler 

• Tasarımı yapılan ürünlerin tedariğini sağladığımız firmaların (metal atölyesi, cnc atölyesi, 

torna atölyesi) beklenen kaliteyi sağlayamaması nedeniyle ilave deneme üretimlerinin 

gerekmesi ve/veya yeni tedarikçi arayışına gidilmesi 

• Kurların beklenenin üzerinde artışı  

• Maliyetlerde öngörülmeyen artışlar (ara parça gereksinimi, parçalar arası uyumsuzluklar, 

sızdırmazlık sağlanamaması gibi)  

• Hammadde maliyetlerinde öngörülenin üzerinde gerçekleşecek fiyat artışları (London Metal 

Exchange)  

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Zeynep Balca Yılmaz 

Adı Soyadı Projedeki 

Görevi 

Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Zeynep Balca 

Yılmaz 

Proje 

Yürütücüsü/

Yazılım 

Sorumlusu 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi/Kon

trol ve 

Otomasyon Müh. 

Searover Su Altı Teknolojileri firması kurucu ortağı 

olarak insansız su altı aracı üzerine birçok TÜBİTAK Ar-

Ge projesi yürütmüştür. Su altı teknolojileri üzerine uzun 

yıllardır çalışmaktadır. Firamanın üretimini yaptığı su altı 

robotu ile birçok balık çiftliğinde kafes kontrolü yapmış, 

çiftliklerdeki problemlere yakından şahit olmuş ve 

firmalardan projeyle ilgili talep almıştır. Su altı alanında 

uzman bir mühendistir. Balık çiftlikleriyle proje hakkında 

görüşmeler yapılmış, pilot tesis için anlaşılmıştır. 

Kazım Çağlar 

Erat 

Üretim 

Sorumlusu 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi/Kon

trol ve 

Kazım Çağlar Erat Searover Su Altı Teknolojileri firması 

kurucu ortağıdır. 3 yıldızlı profesyonel dalgıç olmasının 

yanı sıra uzun yıllardır su altı araçları üzerine çalışmış, ar-
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Adı Soyadı Projedeki 

Görevi 

Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Otomasyon Müh. ge projesinde yer almış ve üretim yapmıştır. Firmaya ait 

su altı aracı ile birçok kez balık çiftliklerinde görev 

almıştır ve ihtiyaçlara, problemlere yakından şahit 

olmuştur. Balık çiftlikleriyle proje hakkında görüşmeler 

yapılmış, pilot tesis için anlaşılmıştır. Su altı alanında 

uzman bir mühendistir. 

Mahmut Batu 

Tanker 

Teknik 

Sorumlu 

Mustafa Kemal 

Üniversitesi/Su 

Altı Teknolojisi 

Profesyonel sanayi dalgıcıdır. Uzun yıllar su altı 

görevlerde çalışmış, balık çiftliklerinde kafes içi 

kontrollerde görev almış, ROV operatörlüğü yapmıştır. Su 

altı araçları üzerine teknik çalışmalar ve parça üretimi 

yapmıştır. Sızdırmazlık gibi önemli konularda büyük 

tecrübesi bulunmaktadır. Searover ile birlikte su altı 

teknolojileri üzerine çalışmakta ve projede yer almaktadır.  

  

11. Kaynaklar  

(1)  Derya Akkaynak, Tali Treibitz, Sea-thru: A Method For Removing Water From Underwater 

Images Aqu. Mart, 2018  

 

(2)  Shih-Jie Chou ; Chi-Hung Hwang ; Chun-Li Chang ; Wen-Hong Wu ; Rui-Cian Weng ; Chen-

Yu Lin, Development of Wireless Smart Sensor System for Fish Image Observation. Mayıs, 2018  

(3)  Daoliang Li Yinfeng Hao Yanqing Duan, Nonintrusive methods for biomass estimation in 

aquaculture with emphasis on fish: a review. Eylül, 2019  

(4)  Lorena Parra, Sandra Sendra, Laura García and Jaime Lloret, Design and Deployment of Low-

Cost Sensors for Monitoring the Water Quality and Fish Behavior in Aqu. Ocak, 2018  

(5)  Chao Zhou Daming Xu Kai Lin Chuanheng Sun Xinting Yang, Intelligent feeding control 

methods in aquaculture with an emphasis on fish: a review. Kasım, 2017  

(6)  Kadir Yılmaz, Esin Özçiçek, Erkan Can, Ağ Kafeslerde Periyodik Operasyonlar. Ocak, 2015  

(7)  Stephen Goddard, Feed Management in Intensive Aquaculture. Aralık, 2012  

(8)  Daoliang Li Yinfeng Hao Yanqing Duan, New Technologies in Aquaculture: 

Improving Production Efficiency, Quality and Environmental Management. Temmuz, 

2009  

(9)  Nitaigour Premchand Mahalik, Kiseon Kim, Aquaculture Monitoring and Control 

Systems for Seaweed and Fish Farming. Haziran, 2014  

(10)  Shih-Jie Chou ; Chi-Hung Hwang ; Chun-Li Chang ; Wen-Hong Wu ; Rui-Cian 

Weng ; Chen-Yu Lin. Development of Wireless Smart Sensor System for Fish Image 

Observation. Mayıs, 2018  


