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1. RAPOR ÖZETİ  

 Bizler Mersin’den Gifted Coder Deep Impact takımı olarak, Teknofest 2020’de Akıllı 

Ulaşım Lise Kategorisinde Türkiye 2.si olduktan sonra bizi daha fazla zorlayacak “İnsansız 

Sualtı Kategorisin”de yer almaya karar verdik. Takım arkadaşlarımızdan oluşan farklı ekiplerle, 

bu sene ROV kategorisi haricinde, Teknofest 2021’de 5 farklı alanda projelerimiz ile 

başvurduk. Bu süreç bizim için çok zorlayıcı olacak, fakat takım olarak bu sene en çok derece 

alan ekip olmak hedefimiz. ROV kategorisinde bu sene, en büyük handikabımız çoğunluk 

rakiplerimize karşı ilk tecrübemiz olması olacak.  

 Hedefimiz doğrultusunda Ön Tasarım Raporundan (ÖTR) 99,30 puan alarak, ilk 3 takım 

arasına girmeyi başardık.  

 ROV araç üretim süreci; sadece bir makinadan öte, matematik, fizik, mekanik, tasarım, 

elektronik, donanım ve yazılım bilimlerinin harmanlandığı bir eğitim kültürü sürecinin 

başlangıcı oldu bizler için. ROV araç yapımından önce birçok yazılım ve elektronik proje üreten 

bir takım olarak, ROV araç teknolojisinin dar alanda kısa paslaşmaya dönüşeceğini, bilimin her 

alanına hakimiyetin gerektirdiğini hiçbirimiz düşünmemiştik.  

 Bu kapsamsa ÖTR sonuçlandıktan sonra mevcut tasarımda rötuşlamaya gittik. Görsel 

tasarımın montaj-söküp-takmada birtakım sıkıntılar yaratacağını tespit edip, revizyona gittik. 

Bu kapsamda ÖTR raporundan KTR raporuna kadar yapılan çalışmaları iki aşama halinde 

sizlere sunacağız. 

 

1.1 ÖTR Proje Aşamaları; 

1.Aşama; Ekip üyelerimizi Gifted Coder Kursumuzdan, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda, 

yetenekleri olan öğrencileri bir araya getirerek başladık. Yarışma şartnamesine uygun olarak 

10 arkadaşı dahil ettik. Danışmanımız olarak hem denizcilik hem de elektronik tecrübelerinden 

dolayı Gifted Coder Kursu kurucusu Olcay CANTÜRK’ü seçtik. 

 

2.Aşama; Takım ismi ve logosuna karar verildi. Takım ismini bu yarışmaya vuracağımız 

damgayı hedefleyerek “Deep Inpact” olarak koyduk. Logomuzda; Deniz Anası canlısını 

düşündük. Deniz Anası; her türlü deniz derinliğinde (9000mt) yaşayabilen, kendini klonlayarak 

çoğalabilen, beyin, kalp, bacak, kemikleri olmayan ama hücreleriyle her şeyi hisseden bir 

yapıya sahip, özü %98 su olan bir canlı türü yapacağımız ROV aracımıza ilham kaynağı 

olacaktır. 

 

3.Aşama; Bu aşamayı, literatür taraması olarak belirledik. Teknofest’in bizler için müthiş ilham 

kaynağı olacak, geçmiş yıllardaki temel ve ileri kategorilerdeki tüm projeleri tek tek inceledik. 

Tüm prototipleri aldıkları derecelere göre listeledik. Mevcut projede kullanılan ekipman 

çeşitlerini listeledik, bize en uygun tasarımları ve donanımları belirledik. Teknofest 2020 yılı 

yarışma görüntülerini hep beraber izledik. İnternette bulduğumuz ROV eğitim videolarını 

seyrettik. Ekiplerin projelerde tecrübe edip yanıldıkları ve başarılı oldukları hususları 

belirledik.   

4.Aşama; Bir önceki aşamaya paralel ihtiyaç ortalama tahmini bütçeyi belirledik. Kabataslak 

belirlediğimiz Bütçe konusunda %50 ekip, %50 sponsor desteği bulmamız gerektiğini 



 

 

kararlaştırdık. Ayrıca ihtiyaç duyulan yazılım kabileleri göz önünde bulundurduk, tecrübe 

eksikliğimiz olan konularda eğitim almayı planladık. Belirleyeceğimiz prototip modeline özel, 

tasarım ölçülerini netleştirmek ve ilk aşama alımlarımızı yapmak için; su almaz hazne, fırçasız 

motorlar, aydınlatma, mekanik kol ve dengeleyici ürün/fiyat araştırmasına başlanıldı ve yerlilik 

ön planda olduğu için, Türk firması olan DEGZ ‘den ihtiyaç duyulan ürünler satın alındı.   

 

5.Aşama; Literatür taramasında, dünyadaki ROV araç çeşitleri, yarışmaları ve ekipman temini 

sağlayan üreticileri belirledik. Kaynak olarak ardusub.com, marinetech.org ve 

bluerobotics.com ve teknofest.com gibi siteleri belirledik. İngilizcesi iyi olan arkadaşlara görev 

verip, tüm ekibimize sunum yapmalarını sağladık. 

 

6.Aşama; Yarışma tecrübemiz olmadığı için, DEGZ firma sahibi ve ROV kategorisinde 3 yıldır 

yüksek dereceler alan Kaan Öztürk’e ulaştık. Bizlere bu süreçte danışmanlık yapması 

konusunda ricada bulunduk. ROV aracın sistem tasarımındaki tecrübelerini, ürün alımına 

paralel, online derslerle bizlere aktarmasının anlaşmasını yaptık. 

 

7.Aşama; Yarışma görevleri analiz edildi. Tasarımın bu görevlere uygunluğu sorgulandı. 3 

farklı aşamadaki görevleri manuel ve otonom ROV aracımızın cevap verebileceğine kanaat 

getirdik. Süreç yönetimini, şimdilik net olarak ÖTR raporunun teslimine kadar netleştirdik. 

 

8.Aşama; Bütçemiz doğrultusunda esinleneceğimiz ROV araç modelini netleşince, denge ve 

hız için 4 yatay, 4 dikey fırçasız motor ve çift kameralı bir tasarımı hedefledik. Şase tasarımını 

suda dengeyi sağlayacak yarı alüminyum yarı strafor köpük (sandviç) birleşmesi olacak fikri 

öne attık. Bu fikir yarışmada tasarım inevasyonun da bir örnek oluşturacağını düşünmekteyiz. 

Tasarımda yatay iticiler; kare bir şeklin dış köşelerine, dikey iticilerde daha küçük kare 

tasarımında dış köşelere yerleştirildi. Kuş bakısı kare bir tasarımın tam orta hattına su geçirmez 

hazne yerleştirilerek ağırlık merkezini dengeledik.  Belirlenen ağırlık merkezi ekseninde 

bileşke kuvvetin oluşması aracın su içerisinde stabil olarak savrulmadan hareketini sağlaması 

için ciddi bir önem teşkil etmektedir. Ayrıca diğer kompetanların ağırlığı ve suyun yoğunluğuna 

göre değişecek denge/satıh ayarı için yatay düzlemine denge çubukları yerleştirdik. Duruma 

göre polietilen boru, duruma göre metal ağırlık kolaylıkla takılabilecek. 

 

9.Aşama; Tasarım için öncelikle eskizler çizdik. Çizdiğimiz eskizleri ölçülendirip kartondan 

bir tasarımı birleştirdik. Karton maket üzerinde belirli değişikleri belirledik. Elde ettiğimiz 

ölçüleri Solidworks programına aktardık. Su geçirmez hazne, motor, aydınlatma ve robot kol 

malzemelerin ebatlarına uygun konumlarını netleştirdik. Elde ettiğimiz ROV araç şase 

tasarımını, ahşap CNC’den kestirdik. Prototip için ilk etapta ahşap bazlı ürün kullandık. Son 

tasarıma kadar bu mantıkla gideceğiz. Ara bağlantılar için 4 adet dış çapı 30mm, et kalınlığı 

2mm, 380mm alüminyum boru kestirdik. Son olarak ROV araca estetik ve denge amaçlı bize 

özel köpekbalığı tasarımını kestirdik. Motorlar, tüp içi kızaklı kanal, robot kol (gripper) ve 

joystick kumanda kutusu için bağlantı parçalarının bazılarını 3D tasarladık ve baskı aldık, 

bazılarını da hazır satın aldık. 

 

10.Aşama; Mevcut tasarım, prototip ve iş planımızı kurumsal bir kimlik hazırlayarak, Mersin İl 

Milli Eğitim Müdürü ve AR-GE ekibini ziyaret ettik. Mersin ilindeki Sanayici İş Adamlarından 



 

 

randevu alıp projemizi sunduk, sponsorluk desteği sözü aldık. Son olarak Mersin Üniversitesi 

Girişim Limanı yetkilisi Dr. Öğretim Üyesi Duygu HIDIROĞLU’nu ziyaret ettik. Mersin ilini 

temsil ettiğimiz için, bizlere bu süreçte Girişim Limanı içerinde atölye-ofisi tahsis etti. Burada 

mevcut olan lazer kesim ve 3D yazıcıları kullanma imkânı sundu. Ayrıca ihtiyaç olduğunda Mersin 

Üniversitesi hocalarından danışmanlık almamızı sağlayabileceğini belirtti.   

11.Aşama; Atölyemizde gerekli güvenlik tedbirlerini sağladık. Kanvas tablosu oluşturduk. Avantaj 

ve dezavantajlarımızı belirledik. Su geçirmezlik kimyasalları, lehimleme ve birleştirme 

elemanlarını satın aldık.  

12.Aşama; ÖTR için gerekli olan son mekanik tasarımı render ettik. Mevcut tasarımı CNC’den 

kestirip, motor, hazne, aydınlatma ve ara bağlantı parçalarını prototip üzerine entegre ettik. Sistem 

tasarımlarımızı kullanacağım donanımlara ve kartlara göre netleştirdik. İhtiyaç duyulan program ve 

yazılımları belirledik  

13.Aşama; Görev dağılımlarını netleştirdik. Atölye çalışma günlerini belirledik, bu aşamada ekibi 

ikiye böldük farklı günlerde gelinip, haftada tek gün toplu çalışmayı planladık. ÖTR raporu için 

maliyet ve risk tablosunu hazırladık. Yarışma takvimine uygun zaman yönetimi planladık. 

14.Aşama; Sürecimiz, kullanılabilirlik, hız, manevra kabiliyeti ve güç verimliliğini artırmak 

üzerine devam etmektedir.  

 

1.2. KTR Proje Aşamaları; 

 

1.Aşama; Ekip üyelerimiz ile Gifted Coder Kursumuz yerimizde ÖTR raporu jüri 

değerlendirmesi yaptık. 100 üzerinden sadece yerlilik puanından kaybettiğimiz 0,67 puanı 

KTR’de geri kazanmayı planladık. Ekip arkadaşlarımız ile yarışmaya ilk defa katılmamıza 

rağmen değerlendirme sonucuna göre ilk 3 proje içinde olmamız bizleri çok daha iyisini 

tasarlayabileceğimizi inandırdı. 

 

                 Görsel 1; ÖTR puan değerlendirme toplantısı görseli 

 

2.Aşama; Yarışma görevlerindeki faaliyetler ve sınırlar dahilinde mevcut tasarımımızı revize 

ettik. Yarışmada, her aşamada göreve uyumlu bir dizayn olmasına maksimum özen gösterdik. 

Ortaya çıkan yeni tasarımı ilk etapta CNC’den kestirdik. Motor, aydınlatma, robot kol taşıma 

noktası, pak toplama aparatı, kablo akışı, şase bağlantı noktalar, taşıma aparatı ve üzerine 

takılması gereken ağırlık veya makarna uyumluluklarını kontrol ettik. Bu kontrolleri, orijinal 

ürüne monte edeceğimiz ürünler ile test ettik, hassas ölçüleri netleştirdik. 



 

 

3.Aşama; Son tasarımımızı 1,7cm kalınlıktaki polietilen levhaya CNC’de kestik. Bu kesim için 

özel bir bıçak ayarladık.  

 

4.Aşama; CNC’den çıkan parçaları ve ara bağlantı alüminyum boruları, liv açılmış denge-

birleştirme (0,6mm) çubuğu, alüminyum ağırlık diskleri ve tüp içinde kanaları birleştirecek olan 

çubukları toparladık. Mevcut parçaları işlemek için Mersin Sanayisinde alanında uzman olan 

ENES ustaya gittik. Bu çalışma bizim için hassas olması ve ekip arkadaşlarımızın torna 

tecrübelerini ustasından görmesini istediğimiz için yaptık. Torna işlemlerinin her aşamasında 

arkadaşlarımız görev aldı.  

5.Aşama; Torna işlemlerinden sonra birleştirme aparatları ve ebatlarını belirledik. Sanayiden 

ihtiyacımız olan cıvaya, pul ve vidaları aldık. 

 

6.Aşama; Pandemi nedeni ile her hafta sonu çalışmak için Mersin Yenişehir MEB’den sokağa 

çıkma izni aldık. Buna paralel her hafta sonu bir araya gelip birleştirme işlemlerine başladık. 

Bu aşamada ufak tefek sorunlar çıktı, ama alternatifler üretip üstesinden geldik. 

 

                 Görsel 2; KTR  toplantı görseli 

7.Aşama; Motor, robot kol ve tüp için kart diskleri için 3D tasarımları yaptık. Yazıdan çıktı 

aldık. ROV araç üzerine montajlarını gerçekleştirdik. Motorlar ve robot kol montajlarını 

gerçekleştirdik. Testler sonucunda motor tutucular FLA filament için uygun ama robot kol 

tutucusu zayıf kaldı. Bizlerde robot kol bağlantı aparatlarını daha dayanaklı olacak polietilen 

ile kestirmeyi planladık. Buna paralel yarışmadaki 1.görev olan hokey pakı toplama görevi için 

ROV araca inovatif bir tasarım yaptık. Bu parçaları tekrar CNC’den kestirdik. Montaj yapıp, 

gerginlik ve yük testleri yaptık. 

 

8.Aşama; ROV aracımız elektronik, yazılım, elektrik bağlantıları ve kara istasyonu hariç ortaya 

çıktı. Ağrılığı, ebatları ve su akış testleri programda test edildi.  

 

9.Aşama; İtici motorlar için su geçirmez kablo bağlantıları uygun uzunlukta yapıldı. 8 ana, 2 

yedek motorlar su testine 1 gün boyunca tabi tutuldular. Aynı testi 2 adet aydınlatma ve ROV’da 

kullanacağımız Tüp içinde yaptık. Sonuçlar başarılı olduğu gözlemlendi. 

 

10.Aşama; Pnömatik robot kol testleri gerçekleştirildi. Çeşitli açılarda hareket ve yük tutma-

taşıma kabiliyetleri var sayımsal yorumlandı.  

 



 

 

11.Aşama; İtici motorlar, sürücü kart üzerine 2’şerli montaj edilerek yön verme ve hız kontrol 

testleri yapıldı. ROV’da kullanacağımız işlemci ve diğer sensörler gerekli kodlar yazılarak 

testleri gerçekleştirildi. Bu esnada elektronik kompenatlar ve ara bağlantı kabloları tüp içi 

dizaynı planlandı. Tüp içine, tüp dışından gelecek kablo geçişleri için tasarlanmış özel geçiş 

kartına özel 9 pin soketli kablo planı yapıldı. Tüp içi ile tüp kapağı arasındaki 40 adet kablo 5 

adet 9’lu soket ile tüp içinde birleştirilmesi netleştirildi. 9’lu soket alımını gerçekleştirdik.  

 

12.Aşama; ÖTR’de almadığımız eksik elektronik kartlarımızın satın alımını tamamladık.  

 

 

                 Görsel 3;Satın alınan tüm elektronik kartların görseli 

13.Aşama; ROV aracımızda kullanacağımız 2 adet kamera için tüp içi yerleştirme dizaynı ve 

açı planı yapıldı. Kamera testleri yapıldı. Görüntü işleme görevi için uygunluğu ilerleyen 

dönemlere bırakıldı. Haricen 2. Görev içinde ön kamera harici alt kamera noktası belirlendi. 

 

14.Aşama; Tüp içindeki kullanılacak kızak düzeneği ve kartları yatayda değil dikeyde disk 

şeklinde birleştirmeyi planladık. Bu plan bize esnek çalışma alanı yarattı. Haricen tüp içinde 

kartlara müdahale gerektiğinde rahat ulaşım imkânı sağladığı kanaatine varıldı. 

 

15.Aşama; Tüp içi kart bağlantıları, kızak dizaynı, tüp ile kapak kablo geçişlerini planladıktan 

sonra, kara istasyonuna bağlantı kablosu olan CAT-6 kablosu testleri yapıldı. Kara 

istasyonundan prototip olarak joyistik kontrol ve kamera görüntü testlerini yaptık. Sensör 

testlerini yapamadık, bu testler için bir sonraki havuz testlerine bıraktık. Bu testlerin tümü 

karada yapıldı. Havuz testi için tüp kapak yalıtımını son aşamada yapmayı planladık. 

 

16.Aşama; Tasarım, kesim, üretim, montaj ve testlerden sonra her aşama için ekip 

arkadaşlarımıza görüntü işleme programlama, itici motor joyistik kombinasyonları ve kara 

istasyonu için sensör değer işleme ara yüz tasarımlarını geliştirmeleri için görev dağılımları 

yapıldı. Bu aşamada sadece literatür taraması yapıldı. Mevcut yapılmış projeler incelendi. Son 

aşama için kullanacağımız kartlara göre; hangi yazılım ve programlar kullanacağımız 

netleştirildi. Yazılım için kodlama çalışmalarına başlanıldı.  

 

17.Aşama; Temel Kategori yarışma görevleri için Teknofest tarafından bizlere iletilen 3 farklı 

tasarımlar incelendi. Atölye ortamı ve sanayide yapabileceklerimizi belirledik. İhtiyaç olan 

malzemeleri satın alıp üretmeye başladık. 



 

 

 

 

 

 

-MEKANİM TASARIM SÜRECİ- 

ÖN TASARIM RAPIORUNDAN 

KRİTİK TASARIM RAPORUNA 

VE 

FİNAL TASARIM GÖRSELLERİ 
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2.2 Takım Üyeleri  
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 Adil Eren AYDOĞAN; Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi 9.sınıf öğrencisiyim. 
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 Oruç Kenan İLHAN; Mersin Özel Toros Fen Lisesi 10.sınıf öğrencisiyim. 
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liderliğini yapmış bulunmaktayım. 

Arduino, Python, Kali Linux Ethical Hacking eğitimleri aldım. Aktif olarak 

görmeye devam ettiğim C yazılım dili eğitimlerine katılmaktayım. 
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Scratch, Arduino, mBloc ve temel seviye python yazılım dili bilmekteyim.  

 

 Dila SOYLU; Mersin Güney Gelişim Okullarında %80 burs ile 10 sınıfta 

okumaktayım. 

2020 yılında başladığım Mersin Gifted Coder adındaki kodlama kursunda 

yazılım eğitimi alıyorum. İleri derece İngilizce bilmekteyim. 

Scratch, MBlock, Arduino, Python eğitimleri aldım. C yazılım dili 
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Beren YALÇİN; Güney Gelişim Okulları’nda %100 burslu 10.sınıf 

öğrencisiyim. 2021 yılı itibariyle Mersin Gifted Coder adındaki kodlama 

kursunda yazılım eğitimi almaya başladım. Scratch, MBlock, Arduino 

eğitimleri aldım. Lisanslı valeybolcuyum. 2017 ve 2018’de Destination 

Imagination organizasyonuna katıldım. 2019 yılında International 

Mathematics Kangaroo Competition’a katıldım. 6 yıldır piyona çalıyorum. 

 



 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 

        2.2.1. KTR Organizasyon ve Görev Dağılım 

 

               

                                    
 

 
 Şekil 1: KTR Organizasyon ve Görev Dağılım 

 

 

 

 

2.2.2. Final Yarışma Organizasyon ve Görev Dağılımı 

 

 

   

 
Şekil 2: Final Yarışma Organizasyon ve Görev Dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
 

 ÖTR raporu bizim için tatmin edici bir sonuç olan 99,30 puan ile sonuçlandı. Bu nedenle mevcut 

tasarım ve planlarımızdan çok fazla sapmama kararı aldık. Bütçe planımız sapmaya uğramadı, 

planladığımız gibi gerçekleşti. Buna göre ÖTR raporuna göre değiştirdiğimiz veya geliştirdiğimiz 

noktaları maddeler ile açıklayacağız; 

 

 3.1 Şase Tasarımında yapılan geliştirmeler;  

 Mevcut ÖTR tasarımına sadık kalarak, ölçeklendirmede değişikliğe gidildi. Bu 

değişiklik aşağıda sunulmuştur. 

     

                 Tasarım 1; ÖTR Şase Tasarım                                                               

   

 

Tasarım 2;  KTR Şase Tasarım 

 

 

 



 

 

   3.1.1. Robot Kol Bağlantı tasarımı yapıldı;  

 ÖTR’de robot kol bağlantı aparatı 3D baskı ile yapılmıştı. Çok başarılı bulunmadı. 

Bizlerde KTR’de üretimini polietilen malzeme kesimi tasarlayıp CNC’de kesip tamamlandık. 

 

     

Görsel 4; ÖTR Pinomatik Robot Kol için Kayar/Açılı Bağlantı Aparatları       Tasarım 3;      3D Tasarımı   

 

           

Görsel 5; KTR Pinomatik Robot Kol için Kayar/Açılı Bağlantı Aparatı                      Tasarım 4;  2D Tasarımı ve              

                                                                                                                                                Polietilen Kesimi  

 

   3.1.2. İtici Motor Bağlantı tasarımı yenilendi;  

 ÖTR’de yaptığımız 3D baskılı motor bağlantı aparatı açı ve vida yerlerinde değişikliğe 

gidildi. Bunun nedeni olarak her motor için farklı açılarda olacağı için bağlantı deliklerinde 

hatalar tespit edildi. İç kısmında vida boşluğu daha derin tasarlandı ve 3D yazıdan basıldı. 

 

                          

Görsel 6; ÖTR İtici Motor Bağlantı Aparatı             Görsel 7; KTR İtici Motor Bağlantı Aparatı          



 

 

  3.1.3. Su Geçirmez Tüp içi Elektronik Kart Kızak Diskleri ve   

                               9’lu Soket Bağlantı Tasarımı;  

 

 ÖTR’de tüp içi kartları kızak üzerine montaj düşünüyorduk. Ayrıca tüp içi kablo giriş 

bağlantılarını klemens kullanarak yapacaktık. KTR’de daha kullanışlı olacağını 

düşündüğümüz disk tasarımına karar verdik. Ayrıca Klemens kullanımı bizi kısıtlayacağı için 

9 pinli soket tercimiz oldu. Bu tasarım yarışmada inovasyonumuzu yansıtacağını 

düşünmekteyiz.   

 

 

Tasarım 5; ÖTR Tüp İçi Kızak ve Klemens Tasarımı 

 

      

Görsel 8; KTR Tüp içi Disk ve 9 PİN Soket Tasarımı 

 

 3.2 Sistem Elektronik Kart Değişimi;  

 

 ÖTR’de güç dağıtım kartı olarak DEGZ firmasının ürünü kullanmayı planladık. Fakat 

DEGZ firması kart üzerinde revizyona gitmiş. Bizde KTR’de yeni kartı tercih ettik.  

 

                        

Görsel 9; ÖTR’de Güç Dağıtım Kartı                    Görsel 10;      KTR’de Güç Dağıtım Kartı    

 

 

 

 

 



 

 

4. ARAÇ TASARIMI 
 

4.1 Sistem Tasarımı (KTR) 
 

 
Şekil 3: Nihai Final Tasarım Şeması 

 

4.1.1   ROV araç ve Kara Kontrol ara bağlantı sistemleri; 
 

 Sistemimiz su altı aracı ve kara kontrol ünitesi olmak üzere toplamda 2 birimden oluşmaktadır. 

Bu iki sistem arasında 25m CAT6 kablo ile karşılıklı veri aktarımını sağladık. ROV üzerinde bulunan 

robot kol pnömatik sistem olduğu için, 25m basınç hortumu 25m tahliye hortumu kullanıldık. Basınçlı 

hava için, kara biriminde sessiz 9 lt kompresör bulunmaktadır. CAT6 ve Basınç hortumları belirli 

noktalardan ağırlığını almak için makaron malzemesi takılı olacak. 

         
                      Şekil 4: Pnömatik Devre Tasarım Şeması                  Görsel 11;   Pnömatik Hortum 



 

 

4.1.2 Kara Kontrol Birimi; 
 

 220V şebeke gerilimini alıp, AC/DC 5V regülatör kullanılarak ilgi devreye verilecektir. 

Araç kontrolü, kumanda aracılığıyla sağlanmaktadır. Kumanda için yerli ürün olan, arduino 

temelli Octomini – Kumanda Modülü kullanıldı. Bu modül için uygun 3D kutu tasarımına 

başlanıldı. Kutu üzerinde; 2 adet 2 Eksen joystick, 3 adet Button, Analog Kamera Çözücü ve 

Oled Ekran bulunacaktır. KTR sürecinde görev modları planlandı. Bu modlar panele, buton 

olarak entegre edilmesi listeye alındı. ROV araçta iki kamera olacağı için kontrol ekranı 

Laptop olacağı yönünde ilerlemekteyiz. Buna paralel görüntü işlemede kullanacağımız ve güç 

seviyesi, ivme gyro, basınç, pusula ve canbus sensörlerden gelen verileri sergileyeceğimiz ara 

yüz programı QGroundControl olacak. KTR raporu süreci ve sonrasında yazılım ekibimiz, 

aracın grafiksel kullanıcı arayüzünü kendimiz hazırlamaya devam etmekteyiz. Havuz 

testlerine tam olarak geçilmediği için bu aşamayı yavaştan alıyoruz. 
 

 Hazırlarken, öncelikle hangi sensörlerden ne tür veriler geleceği havuz testlerinde 

belirlenecek. Sonra bu verileri en iyi şekilde yorumlayıp, nasıl anlaşılır hale getirileceğimiz 

düşünülecek. Su altı araçlarında kullanılan grafiksel kullanıcı ara yüzleri fikir edinmek 

amacıyla incelemeye devam etmekteyiz. Ardından Adobe Photoshop programı yardımı ile 

sıfırdan tasarım oluşturarak grafiksel kullanıcı ara yüzü hazırlamak niyetindeyiz. Oluşturulan 

tasarım Qt programına eklenerek aracın dış arayüzleri tamamlamayı planlıyoruz. Acil durum 

butonu hazne içindeki octomini kartı üzerindeki anahtarlama elemanları ile, diğer aydınlatma, 

tutucu kol, örnekleme gibi 3 farklı cihazın açma kapama kontrolünü yüzeyden yapabiliyoruz.  
 

Görüntü işleme için, Kara Kontrol biriminde python yazılım dili ve kütüphaneleri 

kullanılacak. ROV hareketleri için tüp içindeki ardunio kullanılacak. 
 

4.1.3 ROV Şase Dış Kompanetler; 
 

 ROV araç üzerinde 8 adet fırçasız M1 su geçirmez motor bulunmaktadır. Robotumuzda 

4 adet dikey yönde 4 adet ise robota 45 derece ile yerleştirilmiş yatay motor bulunmaktadır. 

Beslemesi hazne içindeki lipo-lion pilden alıyor. Elektronik devreler, besleme, kameralar ve 

sensörler için su geçirmez hazne DEGZ firmasının patentli ürünü olan H-1 Su Altı Haznesi 

(39cm uzunluk-10 cm çaplı) tercih edilmiştir. Su altı aydınlatması için 2 adet 1500lm 

kullanılmıştır. Beslemesi lipo-lion pilden sağlanmaktadır. Yarışmadaki puzzel görevi için 1 

adet pnömatik kol aracın ön kısmında yer alacaktır. Yaptığımız özel mekanizma ile, yarışma 

görevlerine göre ileri, orta veya geriye mekanizma yardımıyla yer değiştirebileceğiz. Bu 

ürünün elektrik besleme ihtiyacı yoktur, kara biriminden basınçlı hava ile çalışacaktır.  

 Aracın denge sistemi için sol ve sağ üst kısmında denge çubukları yer almaktadır. Bu 

çubuklara ihtiyaca göre ağırlık diskleri (batırma) veya polietilen makaron (taşıma) 

takılacaktır. Aracın en üst kısmında polietilen köpek balığı tasarımı mevcut olup, denge için 

kullanılacaktır.  
 

          
                                                    Görsel 12; Dengeleyici Alüminyum Diskler 



 

 

 Son olarak, yarışmadaki 1.görev olan hokey paklarını yerden kaldırmadan sürükleyecek 

kaleye taşımak amaçlı polietilen levhadan bir adet sabit pak toplama aparatı tasarladık. ROV 

araca monte ettik. Tasarımını, Dünyada sadece Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen 

'böceklerin kralı' olarak adlandırılan “geyik böceği’nden etkilenerek tasarladık.  

  

           
                                                        Görsel 13: Geyik Böceği ve Pak Toplama Aparatı 

 

4.1.4 Su Geçirmez Hazne iç Donanım; 

 

 Hazne içinde; Ana Kart olarak Octomini – Sualtı Kontrolcüsü kullanıldık. Bu kart 

arduino-nano temelli bir geliştirici kartıdır. Fpv stackden ilham alarak geliştirilmiştir. Bu karta 

gömülü gelen ihtiyaç duyduğumuz sensörler mevcuttur. Haricen pusula sensörü, basınç 

sensörü, hall effect sensörü tüp içinde yer almaktadır. 

 

 Motor sürücüleri olarak DEGZ firmasının Çift Yönlü 4'lü ESC 40A kullanılacak.  

Güç Dağıtım Kartı olarak DEGZ firmasının kartını kullanacağız. Bu kartın özelliği; Base 

Modül üzerindeki anahtarlama elemanları sayesinde elektronik haznenin dışarısından 

anahtarlama yapmanızı sağlar. Statik manyetik anahtarlama ile güvenli bir şekilde 

sisteminizin gücünü kesebilir, açma-kapatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. DEGZ 

firmasının patentli ürünü olan H-1 Sualtı Haznesi kablo aktarım kartı, tüp ile su arasında kablo 

geçişini güvenli hale getirmek için kullanıldık. Tüp içine giren kabloları devre elemanlarına 

dağıtmak için 5 adet 9’lu soket kullanıldı. 

 

 Aracın sürüş ve görüntü işleme amaçlı önde 1 adet ve altında 1 adet kamera vardır. 

Batarya olarak; 60a discharge kapasitesinde 21.5v 6000mah lipo-lion batarya kullandık. 

Hazne içinde kartlar ve kamera için 3D baskılı kart askı diskleri tasarlayıp çıktı aldık. Batarya 

için kızak kullanacağız  

 

 
                                                        Görsel 14: Tüp içi Kart Askı Diskleri 



 

 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  
 

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

 Su altı robotunun mekanik tasarımını yapmakta olan ekip, Gifted Coder Kursundan 

gelişim amaçlı olarak Solidworks ve Alphacam program eğitimlerini ÖTR sürecinde almıştı. 

Mekanik ekip arkadaşlarımız tasarımı yaparken görev analizlerinin ışığında en optimum 

tasarımı elde etmek için ÖTR’den KTR’ye kadar aşağıda sıralanan üç nokta üzerine dikkat 

ederek final tasarıma ulaştık. Hedeflediğimiz, 

• Kilo ve boyut ölçümünden maksimum puana ulaşmak, 

• Stabil sürüşü sağlamak için en ideal tasarım, 

• Otonom sürüşte sıkıntı yaratmayacak bir tasarıma ulaştık. 

 Mekanik tasarımın; ÖTR’den başlayarak KTR’ye ilerleme süreçleri aşağıda aşama, 

aşama sunulmuştur; 
 

4.2.1.1. ÖTR Mekanik Tasarım Aşamaları: 

1.Aşama; ROV araç eskiz çizim süreci, 

 Dünyadaki ROV tasarımlarını inceledikten sonra, özgün olması 

için kendimiz belirlediği ihtiyaçlara göre 2 boyutlu eskiz çizimine 

başladık. Bu aşamada yarışma kriterlerindeki en yüksek puan olan en 

50cm, boy 50cm ve yüksekliğin 50cm’yi geçmemesine özen gösterdik. 

Çizimi kalın bir kartona çizdik. 

2.Aşama; ROV araç karton modelleme süreci; 

    Tahmini ölçeklendirme ile çizdiğimiz tasarımı kestik. Atölye 

ortamında gerçek ölçülere yakın bulduğumuz malzemeler birleştirmeler 

yaparak, tahmini prototipi ortaya çıkarttık. Elde ettiğimiz karton prototip 

üzerinden son ölçülendirmeleri tekrar aldık. Motor, tüp, aydınlatma ve 

robot kolun konumlarını netleştirdik.  

3.Aşama; ROV araç Solidwork çizim süreci; 

 

 Elde ettiğimiz ölçüler ile ilk etapta 2 boyutlu ön ve arka 

parçayları Alphacam programında tasarladık. 

 

 Solidworks programı ile 3 boyut tasarımını yaptık. Şase bağlantı 

boruları, motorlar ve aydınlatma parçalarını yerleştirdik. 

4.Aşama; ROV araç test için ahşam CNC kesim süreci; 

Mevcut tasarımı, ahşap CNC makinesinden 6mm’lik ahşaba işlettik.  



 

 

5.Aşama; ROV araç prototip birleştirme ve tahmini ekipman 

yerleştirme süreci; 

 CNC’den kesilen parçaları ve 38 cm uzunluğunda 

kestirdiğimiz alüminyum boruları mevcut ön ve arka parçalar ile 

birleştirdik. Daha elimizde orijinal ürünler olmadığından elimizdeki 

benzer ölçülerdeki ürünlerle dış akşamları birleştirdik.  Revizyon 

yapacağımız yerleri ve ölçüleri yeniden belirledik. Motor, su geçirmez 

hazne ve fenerlerin siparişini verdik. 

     

6.Aşama; ROV araç 2.aşama prototip tasarım süreci; 

 

 İlk prototip birleşmesinden elde ettiğimiz değerleri 

değerlendirdik. Ekipmanların konumlarında değişimlere gittik. 

Alphacam ve Solidworks programında gerekli düzenlemeleri 

yaptık. Bu tasarımda robot kolun konumlandırmasına özen 

gösterdik.   
 

 

                        Görsel 1: Alphacam Ekran Görüntüleri 

7.Aşama; ROV araç CNC kesim ve Boruların Delinmesi; 

 Yapılan tasarımlar, CNC 2236 Proline makinesinde yine 12mm 

ahşap levhaya kesildi. 38cm’lik borulara gerekli noktalara bağlantı 

delikleri açıldı. Bu çalışmaları atölye ortamında danışmanımız eşliğinde 

yapıldı. Her aşamada danışmanımız gerekli ön bilgileri bizlere verdi. 

 



 

 

7.Aşama; ROV araç CNC kesim ve Boruların Delinmesi; 

 Yapılan tasarımlar, CNC 2236 Proline makinesinde yine 12mm 

ahşap levhaya kesildi.  

38cm’lik borulara gerekli noktalara bağlantı delikleri açıldı. Bu 

çalışmaları atölye ortamında danışmanımız eşliğinde yapıldı. Her 

aşamada danışmanımız gerekli ön bilgileri bizlere verdi. 

 

8.Aşama; ROV araç 2.seviye Birleştirme ve Ekip Olarak Fikirlerin Netleşmesi; 

    Bu aşamada, ROV aracın motor, hazne ve aydınlatmaları takılıp genel görünüşü ve tahmini 

ağırlık hesapları yapıldı. Tüm ekip hazır bulundu toplantıda. Kullanılan malzemeler neler 

tanıtıldı. Kullandığımız üretim yöntemleri hakkında tüm ekibe bilgi verildi. Alternatif ürünler 

neler belirlendi, araştırma konuları ekibe dağıtıldı. Tasarım ve prototip bizi tatmin eder durumda 

olduğu gözlemlendikten sonra robot kol aşaması için tasarım ve monte noktaları tartışıldı.  

 

ROV şasesi olarak polietilen ürün 

kullanılacağı için su testleri yapıldı. Suya 

karşı etkileri gözlemlendi. Yoğunluğu 

tartışıldı. 

 

 

 



 

 

9.Aşama; ROV araç motor bağlantı aparatları üretimi, 

Tinkercat programı ile 8 adet motor için bağlantı aparatı tasarlandı. 

Tasarımlar ABS flament kullanıldı. İhtiyaç olan vida ve uzunluklar 

belirlendi.  

  

 

     Tasarım 6; Vida Kafa Çeşitleri                                                        Tasarım 7; 1.deneme 3D Motor Tutucu Baskı 

 

 

 10.Aşama; ROV araç ÖTR için render görselleri, 

            

                                                                             

Tasarım 8: 3D Render Tasarımlarımız 

 

 

Tasarım 9: 3D Render Tasarımlarımızın Devamı 



 

 

 

Tasarım 10; 3D Render Ön Çapraz Görünüş 

 

 

Tasarım 11: 3D Render Ön-üst Görünüş 



 

 

   4.2.1.2. KTR Mekanik Tasarım Aşamaları: 

1.Aşama; ROV aracımızın ÖTR tasarımına sadık kalarak, birleşme noktaları, motor, 

aydınlatma ve robot kol yerleri milimetrik düzeltmeleri yaptık. Yarışma görevlerine uygun 

aparat takılacak yerler belirlendi. Bu aşamalarda solidworks ve alphcam programlarını 

kullandık. 

Yapılan tasarımın doğruluğunu test etmek için, 

bu aşamaya kadar maliyeti çok düşük olan 

ahşap levhaya CNC’de kestik. Bunun nedeni 

polietilen levhanın maliyeti ahşap levhaya göre 

çok yüksek olması. Final tasarımı olduğuna 

inana kadar bu yöntem ile devam etmek çok 

daha ekonomik oldu bizim için. 

2.Aşama; CNC’den kesilen ahşap parçalar birleştirme boruları ile birleştirildi. Motor, 

aydınlatma, tüp ve robot kol birleşme noktaları test edildi. Sonuç tatmin edici olduğu görüldü. 

Takiben; 1.7 cm kalınlığında, 55x50 cm genişliğinde, ağırlığı 4.3 kg gelen beyaz renkli 

polietilen levha 170 TL’ye satın aldık. Polietilen levhaya tasarımı kestirmek için CNC’ye uygun 

bıçak bulmamız gerekti. Mevcut tasarımın kesimini yaptık. Kesim yüzeyleri çok temiz çıktı. 

Çarpma ve esnemeye karşı direnci beklediğimizden de iyi çıktı. Parça ağırlığı beklentimizle 

birebir çıktı. Alüminyum birleştirme ve diş açılmış alüminyum denge çubukları ile birleştirme 

işlemi yapıldı.  

     

3.Aşama; ROV araç şasesi üzerindeki ekipmanları sabitlemek için vida deliklerinin 

konumlarını belirledik.  Bu kısımda parçaları manuel bir araya getirdik. Tornada delikleri 

açtırmak için ölçüleri aldık. İhtiyaç duyulacak genişlikleri belirledik.   

 



 

 

4.Aşama; Torna işlemleri için işinde usta bizlere işi öğretebilecek Mersin Sanayi’de Enes 

Usta ile çalıştık. Mekanik AR-GE projelerinde en zor süreç bu kısım oluyor genellikle. Torna 

sektöründeki ustalar ufak tefek iş olarak gördükleri için bizlere zaman ayırmayabiliyorlar. 

Çalıştığımız usta ile geçen yıl tecrübe edinmek için 1 hafta yanında çıraklık yaptığımız için 

bizlere zaman ayırmayı kabul etti. Gençler için nadir bulunacak bir usta..  

 

Sanayide torna işlerimiz 2 hafta sürdü. Bize belirlediği günlerde gidip hep beraber çalıştık. 

İlk olarak birleştirme boru ve çubuklarını boyutlarına göre kestik. Diş açılmış çubuklar monte 

edildi. Görsel amaçlı kapalı vida ile birleştirme yapıldı. Motor bağlantılarını taşıyacak olan 

birleştirme alüminyum boruları, polietilen ön ve arka parça birleştirme delikleri açıldı. 

Sanayide olduğumuz için, her aşamada ihtiyaç duyduğumuz sabitleme vida ve somunları 

istediğimiz ölçülerde alabildik. Boru bağlantı deliklerine taktık.  

  

Motor askı aparatlarını belirlediğimiz noktalardan alüminyum boru üzerine deldik. Delik 

açıları bu noktada çok önemliydi. Her aşamada 3D baskı aldığımız motor bağlantı parçaları 

ile kontroller yapıldı.  



 

 

ROV aracı taşıma, akışkanlığı sağlama ve su geçirmez tüpü 

sabitleme amaçlı köpek balığı tasarımımız için ana şaseye matkap 

ile delikler açıldı. Uygun burgulu vida takıldı. 

Su geçirmez tüp içindeki elektronik kartlar için, 3D baskı alınmış 

diskleri birleştirmek için 3mm çapında alüminyum çubuk alındı. 

28 cm uzunluğunda 4 adet kestirildi. Kesilen bu çubuklara baştan 

ve sondan vidalamak için diş açıldı.  

ROV aracın su içindeki dengeleme ihtiyacı için alüminyum disk ihtiyacı 

olacak. Bu diskler için sanayiden 2,5 cm ve 2 cm çapında 4’er adet 

alüminyum disk kestirdik. 8 parça satın alımı 45 TL tuttu. Tornada 

isteğimiz ölçülerde ortası delinip liv açıldı. Kenarları rötuşlandı.    

Tornacıda son işimiz 1.görevde ihtiyacımız olan hokey pakı taşıma 

aparatının bağlantı deliklerini açmak için gidildi. Delikler açılıp uygun 

vida ile birleştirildi.Sanayide son iş olarak birleştirmede kullandığımız tüm 

vida ve somun çeşitlerinin yedekleri stok için satın alındı.  

5.Aşama; Torno ve delme işleri sona eridikten sonra 3D tasarım be askı alımlarına geçildi. 

ÖTR süresince 3D bastığımız motor bağlantı aparatlarını yeniledik. Bu yenilemeyi değişen 

tasarımlarda açıklamıştık. Ayrıca ÖTR’de 3D baskı olarak aldığımız diğer bir parça olan 

pnömatik robot kol kayar mekanizma aparatlarını zayıf bulup, 3D baskı almak yerine 2 

boyutlu tasarlayıp CNC’de polietilen levha üzerinde kestik. Araca monte ettik.  

          

Tasarım 12; ÖTR 3D Pnömatik Robot Kol Tutucu Aparatları     Görsel 15;KTR Polietilen Robot Kol Tutucu 

      

 Görsel 16; KTR’de Polietilen parçalar ile Pnömatik Robot Kol Montajı     ve        3D Baskılı Uzatma Çubukları 

   



 

 

    6.Aşama;  1.görev olan hokey paklarını yerden kaldırmadan sürükleyecek kaleye taşımak 

amaçlı polietilen levhadan bir adet sabit pak toplama aparatı tasarlayıp, CNC’de polietilen 

levhaya kestik. ROV araca monte ettik. Test amaçlı 8 cm çaplı 5 adet polietilen disk kestik. 

Pnömatik kolun kıskaç kısmını tam orta noktaya konumlandırıp, yakalama testleri yaptık.  

                           

Görsel 17;  Sabit Pak Toplama Aparatı Eskiz Çalışması  -          KTR montajı           -     Polietilen  Görev Pakları 

 

7.Aşaşama; Projenin KTR Final Görsel Çekimleri (ÖTR Render Benzerliği) 

 

 

 

Görsel 18;  Final ROV Araç Görselleri 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.2. Malzemeler   

 

4.2.2.1  Şase Üretim Malzemeleri; 

Polietilen Plaka:  

Polietilen, son derece dayanıklı olan kimyasallara karşı dirençli ve 

çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. Polietilen, suyu 

çok az emen sert, sağlam, dayanıklı ve boyut kararlılığı olan bir 

malzemedir. Bu nedenle tüpü sabitlemek ve boruların geçişleri için 

ön ve arka bağlantı parçası polietilendir. Ayrıca pinomatik robot kol 

bağlantı parçlarıda polietilen levhadan üretilmiştir.  

Kullanılan levha kalınlığı 1.7 cm ve toplam 110*100 cm’lik tabaka 

kullanılmıştır.  

                                                                                                                                        Görsel 19: Polietilen Plaka 

Alüminyum Boru;  

Ön ve arka polietilen parçaları bağlayan, motorları üzerine ihtiyaca göre 

kayar şekilde yer değiştirile bilinen 30mm dış çap, et kalınlığı 2mm ve 

uzunluğu 38cm olan 4 adet alüminyum boru sanayiden alınmıştır. 

Belirli noktalarında ön ve arka boru dönmesini engelleyecek sabitleme 

delikleri açılmıştır.  Uç kısımları tornalanmıştır. 

                                                                                         

                                                                                                    Görsel 20: Alüminyum Boru 

Dengeleyici Metal Dişli Çubuklar;  

Karbon çelikten üretilmiş, 4 adet, 35 cm uzunluğunda, 8mm çaplı dişli 

çubuklar aracın ihtiyaç duyabileceği denge için kullanılacaktır. Ağırlık 

ihtiyaç olur ise bu çubuk üzerine alüminyum diskler takılacaktır. Duruma 

göre deniz makarnası takılacak. Ayrıca pönamtik robot kol 

mekanizmasının ROV araç altında istenilen noktaya taşınmasında kızak 

görevi görecektir.                                                                

                                                                            Görsel 21: Metal Dişli Çubuk 

Alüminyum Boru üzerine İtici Motor Tutucuları;  

3D Tasarım tarafımızca yapıldı, 3D yazıcıdan çıkartıldı.  

 

  Tasarım 13; 3D Baskı Motor Tutucu Çıktısı 



 

 

Filament;  

Motor bağlantı ve aparatların üretiminde kullanılan filament yerli üretim 

yapan ABG firmasından sağlanmıştır. PLA filament kullanılmıştır çünkü 

alternatifi olan ABS plastik türevleri suya karşı üst düzey bir dayanıklılık 

sağlamamakta, PLA filament daha düşük bir baskı sıcaklığına sahip ve kolay 

çözülmemektedir. Ayrıca PLA ile parça üretimi kolay bir biyomalzemedir. 
 

Birleştirme vida/somunları;  

Alüminyum boru ve motor bağlantı aparatlarında toplam 16 adet M3 35mm vida 

ve somunu kullanılacak. Boru sabitlemede 8 adet M3 35mm vida kullanılacak. 

Hazne kelepçesi birleştirme için 4 adet M4 35mm vida tercih edilecek. Robot 

kol birleştirme için farklı ebatlarda vidalar tercih edilecek. 

Deniz Makarnası;  

ROV aracın dengesinde veya batıp/çıkmasında ihtiyaç olur ise, sağ üst ve sol 

üstte denge çubuğuna takılacaktır.  

 

4.2.2.2  Pnömatik Robot Kol ve Çalıştırma Malzemeleri; 

 

Manipülatör Kol Tasarımı;  

Tutucu kolun mekanik kısımları tasarlanıp, 3 boyutlu yazıcı ile üretilecek. 

Manipülatör kolun üretimi, Sualtındaki nesneleri hızlı bir şekilde 

toplayabilecek, 10 cm boyuta kadar nesneleri kolaylıkla tutabilecek.                  

                                                                         Görsel 22: 3D  Tutucu Kıskaç 

Pnömatik Silindir (Kol) ve Hava Valfi;  

Pnömatik Silindir, basınçlı hava enerjisinin kontrolünü sağlayarak doğrusal itme veya  

çekme hareketine dönüştürmeye yarayan elemanlardır. Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye 

dönüştüren bu silindirler, ön ve arka kapak, silindir borusu, piston kolu ve sızdırmazlık gibi  

parçaların birleşiminden oluşmaktadır.                                                       

Sualtı görevlerini gerçekleştirmek için gereken pnömatik kol, 

yaklaşık 0.8 sn içerisinde açılıp kapanabilir kol, basit bir açma 

kapama sinyali ile karadan veya sualtından kullanılabilir. Tutma 

şiddetini basınçla ayarlayarak hassas nesneleri hafif bir şekilde 

tutabilir veya ağır nesneleri güçlü bir şekilde kavratabilir.                                      

                                                                                               

Ağız Açıklığı: 120mm, Uzunluk: Açık 305mm, Kapalı 315mm,  

Genişlik: 90mm, Tutma Kuvveti: 2.8 Bar basınç altında Yaklaşık 180Newton 



 

 

Basınç Hortumu;  

25 Metre Basınç, 25 Metre Tahliye Hortumu olarak, ROV araçta pnömatik 

kola, diğer tarafta yer istasyonundaki kompresöre takılır.                     

      

Basınçlı Hava Kompresörü; Manipülatör kolu çalıştırmak için basınçlı hava 

sağlayan, sessiz/yağsız 9 lt Kompresör. Kuletaş marka olup yerli üretimdir. 

Yer istasyonunda konumlanacaktır. Ağırlığı 15km’dır. 

                                                                                                                     

4.2.2.3  Su Geçirmez Hazne Bileşenleri; 

 Teknolojinin hiç durmaksızın ilerlediği, yaşam alanımız olan globalleşen dünyada 

teknolojiyi takip etmek ve her zaman daha iyilerini yapmaya çalışmak oluşan rekabette 

kaçınılmaz bir gerçektir. Globalleşen dünyada bu rekabetin oluştuğu en önemli sektörlerden 

biri de malzeme sektörüdür. İki ya da daha fazla sayıdaki, aynı veya farklı gruptaki 

malzemelerin en iyi özelliklerini, yeni ve tek bir malzemede toplamak amacıyla, makro düzeyde 

birleştirilmesi ile elde edilen malzemelere kompozit malzemeler denir. Aracın üretiminde 

kullanılan birçok kompozit malzeme bulunmaktadır. 

H-1 Sualtı Su Geçirmez Haznesi;  

Bu ürün, yerli üretim yapan DEGZ firmasından satın alınmıştır. Özellikleri; İç Çap 90mm, Dış 

Çap 100mm, Tuzlu suda kullanıma uygun, Anodize alüminyum ve krom malzeme, 100 – 200 

metre azami derinliklerde kullanım imkânı vardır.  

Şeffaf Silindir Flekssiglas;  

Pleksiglas(PMMA) Pleksiglas, polimerler içerisinde 

termoplastikler grubuna dahil olmaktadır. Termoplastik bir 

polimer olan PMMA(Polimetilmetakrilat) piyasada daha çok 

“akrilik cam”, pleksiglas veya fleksiglas olarak isimlendirilir. 

Elektronik donanımların su geçirmesini önlemek için sızdırmaz 

tüp olarak pleksiglas (PMMA) tercih edilmiştir. 

                                                                                                               Görsel 23: Şeffaf Silindir Flekssiglas 

 

                        Şekil 5: Silindir Kapak Ölçüleri                                                     Tasarım 14: Su Geçirmez Hazne Bileşenleri                               



 

 

Su Geçirmez Hazne Kapakları;  

Tüpte, Ön ve Arka kapakta Alüminyum türevi malzemeden yapılmıştır. Ön kapak orta kısmı, 

kameranın görüş açısının olduğu alan ise kalın pleksiglass malzemeden yapılmıştır. 

  

  Görsel 24: Tüp için Tasarlanmış Alüminyum Kapak              Görsel 25: Pleksiglass Malzeme                               

Elektrik Aktarım Kartı;  

Türkiye’nin ROV araç yedek parça üretiminde gururu olan DEGZ firmasının Patentli ürünü 

olan bu kart, dünyada su geçirmezlik konusunda sunulan en iyi çözümdür. Ürün diğer hazne 

girişlerine göre su sızdırmazlık ve ürün birleştirmede inanılmaz bir kolaylık sağlamaktadır. 

Tüpün arka kısmında alüminyum kapak arasına konumlandırılır. Dış taraftan hazneye giren 

aktarımlar; 8 motora kadar çıkış (24 Pin) / 8pin iletişim hattı / 4 adet (8 pin) anahtarlama kanalı 

hattı ve kart üzerinde 30 Bar (290 Metre Derinlik) Basınç ve Sıcaklık Sensörü vardır. Aktarım 

kabloları lehimlendikten sonra üzerine epoksi dökülerek kurumaya bırakılır. Bu işlemden sonra 

yeni bir kablo girilmesi mümkün olamaz. 

                         

                                                Görsel 26: Elektirk Aktarım Karı   Ön ve Arka Görseli 

Epoksi;  

Termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Suya, aside ve alkaliye direnci çok 

iyidir, zamanla direnç özelliğini yitirmez. 

Epoksi sisteminin üreticisine göre değişen oranlarda iki ürünü 

karıştırıyoruz. Uygun oranda karıştırdığınızda egzotermik, yani dışarıya 

ısı veren bir reaksiyon başlıyor ve epoksi yavaş yavaş sertleşiyor. Önce jel 

(ya da jöle) aşaması verilen bir aşamadan geçiyor, yani jöle kıvamına 

geliyor, daha sonra bu jöle yavaş yavaş sertleşmeye devam ederek kaskatı 

hale geliyor. Buna "donuyor" diyebiliriz. Donmuş epoksi mükemmel su 

izolasyonu özellikleri olan son derece kuvvetli bir yapıştırıcıdır. Epoksi, 

jöle aşamasına gelene kadar üzerinde çalışabilirsiniz. Bunun ne kadar 

zaman alacağı birkaç faktöre bağlıdır.                                                                  Görsel 27: Epoksi Ürün  



 

 

704 Yapıştırıcı;  

Silikon endüstriyel yapıştırıcı 704 RTV Silikon kauçuk siyah tutkal 45g. 

Su geçirmezilik amaçlı kullanılacaktır. 

O-ring;  

Hazne kapaklarında ve aydınlatma kapaklarında sızdırmazlık adına hareketli 

parçaların kenarlarında ve sualtında kalacak haznenin sızdırmazlığını 

desteklemek için kauçuktan yapılan çeşitli ebatlarda 8 adet o-ring 

kullanılmıştır.                                                                                                 Görsel 28: O-ring Görsel 

Sıvı Dökme Silikon;  

O-ring malzemesini kapaklara takmadan önce, sıvı silikon ile ıslatılması gereklidir. Bu 

tüpün kapakları kapatıldığında esnek yayılmasına olanak sağlar. Bu ince bir harekettir. 

Yapılmadığında o-rig hızlı deforme olabilir. 

         Görsel 29: Sıvı Dökme Silikon                     

Lehim ve Pasta;  

Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin karışımından oluşan bir alaşımdır. Lehimleme, iki veya 

daha fazla metalin birleştirilmesi işlemidir. Bu işlemde iki veya daha fazla metal parçanın 

uçları, çok yüksek sıcaklıkta eritilmiş lehim ile birbirlerine tutturulur. 

Bizim en çok tercih ettiğimiz teknik havya ile lehimleme olacaktır. 

Havya ile lehimleme tekniği en temel teknik olup kısaca şöyle 

açıklanabilir: Lehimlenecek bölge belirlendikten sonra havya ile ısıtılır, 

ardından havya pastalanır, ısıtılan bölgeye lehim tutulur ve lehim iletken 

bölgeyi kaplar. Lehim soğuduğunda işlem tamamlanmış olur. 

 Görsel 30: Lehim Yapma Seti 

Elektronik kart kızağı ve silindir çerçevesi;  

Hazne içinde elektronik kart, kamera, sensör ve 9’lu kablo soketi için uygun ölçüleri belirledik. 

33cm uzunluğunda ve 3 mm çapında alüminyum çubuk üzerinde hareket edecek 3D yazıcıdan 

alınacak disklerler tasarladık. Her kart için ayrı bir disk düşünüldü. Kablo bağlantıları 

yapıldıktan sonra ihtiyaca göre ileri, geri çekebilmek için. Her bir disk 9.2 cm çaplı olup 8 farklı 

adet üretildi. 3D yazıcıdan FLA filament kullanılarak üretildi. 

       

Görsel 31: Elektronik Kart Diskleri ve Alüminyum Çubuk Kızağı Görselleri 

 



 

 

            4.2.2.4    Motorlar ve Bileşenleri; 

Fırçasız Motor;  

 Fırçasız motorlar tork değerleri ve rpm değerlerine göre kategorize edilebilen, 

verimlilikleri yüksek elektrik motorlarıdır. Fırçasız olmalarından ötürü manyetik alan 

oluşturarak hareket oluştururlar ve herhangi bir elektrik kaçağına bu özelliklerinden ötürü 

mahal vermezler.  

Çalışma prensibi; Komütatör, rotor ve tahrik devresi arasındaki akım yönünü periyodik olarak 

tersine çeviren döner bir elektrik anahtarıdır. Rotordaki birden fazla metal kontak segmentten 

oluşan bir silindirden oluşur. Komütatöre karşı karbon pres gibi yumuşak iletken bir 

malzemeden yapılmış "fırçalar" adı verilen iki veya daha fazla elektrik kontağı, dönerken 

komütatör segmentleriyle kayarak temas eder. 

   

                                      Tasarım 15; Fırçasız Motor Yapısı 

 Motor marka seçimi olarak; M1 Su Geçirmez Sualtı Motoru Deringezen (İnsansız sualtı 

aracı) motoru olarak bilinen bu motor, tamamen sertleştirilmiş kaplamaya sahip statör kısmı 

sayesinde neredeyse limitsiz bir derinliğe kadar dalabilir. Bu ürün aracımızın ihtiyaç duyduğu 

itici olarak vazifesini nitelikli yapacağını düşünmekteyiz. ROV aracımızda 8 adet kullanılacak. 

4 adet 45 derece açı verilerek yatay, 4 adet dikey konumlandırdı.  

Özellikleri; 

Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v), Sürekli Akım : 11a, Peak akım : 40a 

Voltaj – devir ilişkisi : 350kv, Anodize alüminyum gövde,  

Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar ve Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

 

 

                                                          Görsel 32: M1 Sızdırmaz Motor Görsel  

Motor boyutları;   

   

Şekil 6; Motor Ölçüleri                                                                              Şekil 7: Motor Dış Kasa Ölçüleri                                  



 

 

Motor Dış Kasası;  

DEGZ firmasının, enjeksiyon plastik baskı ile üretilmiş özel motor kasa tasarımları kullanıldı. 

Genişliği ve uzunluğu 7,6 cm’dir.  

                      

 

    Görsel 33: Motor ve Dış Kasa Görseli            

Pervaneler;  8 adet, en uygun itmeyi sağlayacak pervane tasarlanacak. 

 Görsel 34: Pervane Görsel Örnek                                 

 

Kablo;  

Motorlardan ESC’ye giden uzatın hattı kablosu “14Awg (2.0mm) Super Soft 

Silicone Wire” kullanılmıştır. 

 

Motor Bağlantı Aparatları;  

8 adet motor için, 30mm boru üstüne sabitleme için 3D tasarım ile üretilmiş ürünleri kullandık. 

Üretimde FLA filament kullanılmıştır.  

 

                                          Görsel 35: Motor Bağlantı 3D Baskı Aparatı Çıktısı  

                                



 

 

4.2.2.5  Su Altı Aydınlatma; 

1500lm Sualtı Aydınlatması; 

100 Metre derinliğe dayanıklı aydınlatma sistemidir. Koruması alüminyumdan tasarlanmıştır. Su 

geçirmezlik için o-ring (2ad) kullanılmıştır. Ön kapak ise kalın pleksiglass malzemesi kullanılmıştır. 

Araçta 2 adet kullanılacaktır.                   

                              

 

Görsel 36: 1500lm Sualtı Aydınlatma 

 

4.2.2.6  Hazne içi Elektronik Kartlar; 

Octomini – Sualtı Kontrolcüsü;  

 Aracımızda ana kart olarak, DEGZ firmasının arduino-nano tabanlı yerli üretimi olan 

Octomini Kartı (main board) olarak kullanacağız. Fpv stackden ilham alarak geliştirilmiştir. 

Dış çapı 55mm’den daha küçük, üzerindeki anahtarlama elemanları ile aydınlatma, tutucu kol, 

örnekleme gibi 3 farklı cihazın açma kapama kontrolünü yüzeyden yapabiliyor. 

Teknik Özellikleri; 

Çıkış pwm pin sayısı: 5+1 Pin 

Mikro denetleyici : Arduino Nano 

Dengeleme : Gyro – Mpu6050 

İletişim modülü : Canbus 

Mesafe : 400 metre (teorik) 

Besleme voltajı : 7-12 Volt 

Anahtarlama : 3 cihaz, Azami 5amper 

                                                                                Görsel 38: Octomini Sualtı Kontrolcü      

                            

Degz Çift Yönlü Motor Sürücü (ESC);  

ESC kelime anlamı olarak (Electronic Speed Control) elektronik hız kontörlü kısalmasıdır. 

ESC’ler bataryadan aldıkları elektrik enerjisini, alıcıdan aldığı sinyal ile sürerek motorlara 

ileten ve motor devrini kontrol eden hız kontrolcüleridir. Yani, ESC motora hangi hızla 

dönmesi gerektiğini söyleyen devredir. Motor fazla akım çektiğinde motorun zarar görmemesi 

için akımı keserek motoru durdurur. Pil belli bir voltajın altına düştüğünde motor akımını 

keserek pil yüzdesinin tehlikeli sınırın altına düşmesini önler.  



 

 

 ESC’mizi seçerken en önem verdiğimiz husus ESC’nin akım değeri olacaktır. ESC 

motorların çekeceği maksimum akımı verebilmeli ve doğru gerilim değerini sağlamalıdır. 

Bundan dolayı ESC seçiminde motorlarımızın çekeceği maksimum akım dikkate alarak ve bu 

akımdan daha yüksek amper değeri sağlayacak olan Degz Çift Yönlü ESC’yi kullandık. 

  

                                  Görsel 39: Degz Çift Yönlü Motor Sürücü 

Özellikleri; 

*36mm x 36mm boyutları ile diğer motor sürücülerin yarısından az yer kaplar, 

*Isı koruma özelliği ile yüksek sıcaklıklarda kendini korumaya alır, 

*Stack yapısına uygun şekilde, sistemimizi önemli ölçüde küçültebiliriz, 

 

Teknik Özellikler; 

 

*Sualtı motorlarına uygun konfigure edilmiş, çift yönlü 

*Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

*8v-20v gerilim aralığı (2s-6s), * Blheli_S yazılım 

*Akım sensörü, * PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

*Aşırı ısı koruma, *Azami Akım 35 Amper, *Anlık Akım 40 Amper 

*PWM–1900 Mikrosaniye Tam İleri, 1500 Mikrosaniye Durma, 1100 Mikrosaniye Tam Geri 

çalışma 

 

DEGZ Güç Dağıtım Kartı; 

Base Modül üzerindeki anahtarlama elemanları sayesinde elektronik haznenin dışarısından 

anahtarlama yapmamızı sağlayan bu kart yerli ürün olup DEGZ firması tarafından 2.versiyon 

olarak üretilmiştir.Statik manyetik anahtarlama ile güvenli bir şekilde sistemimizin gücünü 

kesebilir, açma-kapatma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. 

Üzerinde bulunan yüksek kaliteli komponentler kullanılarak tasarlanmış regülatör tam iki 

Raspberry Pi 4 çalıştırabilecek çıkış akımı sağlayabiliyor. (Azami 5 amper çıkış akımı.) 

 



 

 

Üstün yönleri;  

-Akım ölçüm sensörü ile sistemimizin çektiği tüm akımı sürekli olarak ölçebilir ve güç 

tüketimini hesaplayabiliyoruz. 

-Bağımsız anahtarlama elemanı sayesinde adınlatmalar, tutucu kol veya görev birimi gibi  iki 

farklı cihazı mikrodenetleyicimiz üzerinden anahtarlayabiliyoruz. 

Teknik Özellikler; 

*Azami akım: 200 Amper 

*Sürekli Akım:  100 Amper 

*Dahili Regülatör: Opsiyonel 

*Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc 

*Regülatör Voltajı: 5 Vdc 

Regülatör Akımı: Azami 5 amper 

                                                                                                           

Görsel 40: Degz Güç Dağıtım Kartı 

Batarya;  

Elementler arasında lityum en hafif ve elektrokimyasal potansiyeli 

en yüksek (3,04 V) olanıdır. Lityum pillerinin maksimum 

depolama sıcaklığı 25-30°C olmalıdır. Buna karşılık primer tür 

lityum pillerinin -60 ile +85 °C sıcaklık aralıklarında kullanılması 

mümkündür. 

ROV aracımızda tercihimiz; 21.5V 6000mah, 60a discharge 

kapasitesinde 21.5v 6000mah lipo-lion batarya kullandık.                   Görsel 41: Lityum Pil Görseli 

   

                           Şekil 8: Motor sürücü ve Motor Batarya Bağlantı Şeması 

Dijital Şarj Cihazı;  

 Sistemimizde Lityum iyon pili kullanılacağı için, şarj/deşarj işlemleri sırasında iyonlar 

anot ve katot arasında gidip gelerek sistemi çalıştırmaktadır. Anot olarak karbon maddesi 

kullanılırken, katot olarak çeşitli gruplar (Lityum Kobalt Oksit, Lityum Manganez Dioksit, 

Lityum Nikel Kobalt Oksit, vb.) kullanılmaktadır. Ancak lityum iyon pillerinde şarj işleminin 

muhakkak kontrolü şarttır. Zira şarj sonunda 0,1 V gibi bir artış anot 

üzerinde metal lityum birikimine yol açacağından, sistemin anormal 

sıcaklıklara ulaşması söz konusudur.  

 Bu sebeple özel şarj cihazı gerekli olacağından, biz “IMAX 

B6 80W” Lipo Nimh Li-ion Ni-Cd RC Pil Dengesi Dijital Şarj 

cihazı satın aldık.                                                                           Görsel 42: Dijital Şarj Cihazı 



 

 

Pusula Sensörü; 

Son görev olan görüntü işlemede ihtiyaç olacak olan pusula sensörü model olarak “GY-271 3 

Eksen / HMC588L” tercih edilmiştir. Bu sensör ROV aracın gerçek kuzeye göre gerekli 

dönüşleri belirlememize yardımcı olacaktır. 

Özellikler; 

HMC5883L, 3 eksenli bir pusula sensörüdür. Bu manyetometre modülü 

HMC5883L sensörü yanı sıra voltaj regülatörü ile çalışmaktadır. Bu 

sayede farklı sistem ve uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir. 

Standart pin şeması ile breadboard ve devrelerde kullanım kolaylığı 

sağlamaktadır.                                                                                             Görsel 43: HMC5883L    

Giriş Voltajı: 3-5V,    

Sensör Çıkışı: Dijital I2C Haberleşme Protokolü 

Ölçüm Aralığı: ±1,3-8 Gauss,   

Sensör I2C haberleşme protokolünü kullanır.  

Modül üzerindeki voltaj regulatörü 3-5V arası bir besleme voltajı ile çalışmayı mümkün kılar. 

 

Kameralar; 

Ön ve Alt Kamera;  

ROV araçta görüntü işleme ve uzaktan yönlendirerek görevleri yerine getirmek için 

kullanılacak. Araç haznesinde 1 adet ön tarafta, 1 adet alt tarafta konumlanacak. AHD 

(Anolog HD) kamera tercih edeceğiz. 

Model olarak “2,0 MP 1080pMİNİ AHD PİNHOLE” ürün alımı yaptık.. 

 

Özellikler: 

Resim Sensör: 1/2.8" Sony Exmor 225 +Nextchip 2431h 

Çözünürlük: HD 960P 

Kamera: MP Analog Hight Defination Kamera AHD 

Lens: 3.6mm, Sistem: HD-AHD, Ağırlık: 0.5Kg 

Çalışma Sıcaklığı -20°C / 50°C, Güç Kaynağı: DC 12v                       

 

Görsel 44: AHD Kamera   



 

 

4.2.2.7  Su Üstü Kontrol İstasyonu Malzemeleri; 

 Kumanda Modülü; 

  Kumanda Ana Kart; 

 Kumanda olarak yerli ürün olan Degz firmasının “Octo SÜ Video” Octomini ile 

kullanabileceğiniz arduino temelli kumanda modülü tercih ettik. 

Joystick tasarımını sade olmasını düşünerek şunları bağlayabiliyoruz; 

 

2 adet 2 Eksen joystick, 3 adet Button, Analog Kamera Çözücü, Oled Ekran bağlantısı 

yapılabilmektedir. Haricen görev mod butonları entegre etmeyi planlıyoruz. 

 

   

                                           Görsel 45: Kumanda Ana Kart 

  
                         Şekil 9: Tether diagramı 

 

Arduino Joystick; 

 

Kullanacağımız model; Arduino X-Y Joystik Modülü KY-023 XY 

İki eksenli, (X ve Y) ekseni olmak üzere iki eksende analog çıkış verir. 

Bununla birlikte joystick'in ortasında bir adet de buton bulunmaktadır. Kart 

üzerinde güç ledi bulunmaktadır. 2 adet kullanıldık.   

                                                  Görsel 46: Arduino Joystick                      

 Buton;                                                                                           

Kumanda panelinde robot kolu açıp kapamak için kullanılacak. 12x12 Tact 

Switch - Buton 4 pin (IZ127) 

3 adet kullanıldık. Finale kadar görev mod butonları ile sayı artacak.                                                                                   

 

 Kumanda Kutusu;  

Bu tasarım internetten alınmıştır. Bu tasarım üzerinden gidilerek kendimize özel 

bir 3D kutu tasarlanacak. FLA baskı alınacak.                                      Görsel 47: Kumanda Kutusu             

          



 

 

 Oled Ekran; 

 

OLED 0.96 inç 128x64 Piksel Ekran Modülü kumanda kutusunda 

kullanılacak. 

                                                                                           

                                                                                                             Görsel 48: Oled Ekran 

CAT6 Kablo; 

 

 Projemizde ROV ile yer istasyonu bağlantısında, LAN (Local Area Network) kabloları, 

Dahili Tesisat Data İletim Kabloları kullanılacak. ANSI/TIA/EIA, ISO/IEC 11801, IEC 

61156 gibi uluslararası standartlarda max. çalışma frekanslarına göre Cat3, Cat4, Cat5, Cat6, 

Cat7 olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflar IEC 61156-5'te aşağıdaki tablodaki gibi 

tanımlanmıştır. 

 

 
Tablo 1; Kablo Sınıfları 

 

 Biz “Cat6 kablolar” kullanmayı tercih ediyoruz. CCTV güvenlik sistemleri, ofislerdeki 

IP telefon sistemleri, ethertnet bağlantıları gibi haberleşme alanında yaygın olarak kullanılır 

ve ses ile görüntü sinyallerinin iletilmesinde görevlidirler. Bu kablolar 250 MHz’lik frekans 

geçişine elverişli olup 1Gbit/sn’lik veri taşıma özelliğine sahiptir. Cat6 kablo için izin verilen 

maksimum uzunluk 100 m’dir. 8 telli olan Cat6 kablolarının bağlantısı Cat5’te olduğu gibi 

genellikle RJ45 konnektörleri olarak anılan 8P8C konnektörleri ile yapılır. 

 

                       
 
                                     Görsel 49: Düz Bağlantı ve Crossover Bağlantı Şeması  

 
 

Laptop Bilgisayar;  

 

ROV araç kameralarından gelen görüntüleri, sensörlerden gelen değerleri ve 

yarışmadaki son görev olan otonom görüntü işleme için laptop kullanacağız. Haricen 

Görüntü işlemede 2. Laptop ihtiyacı olacak diye düşünüyoruz. 

 

    



 

 

4.2.2.8  ROV Araç Üretim Malzeme Listesi;  

S.NO GÖRSEL ÜRÜN ADI AD/ÖLÇÜ 

           ŞASE ÜRETİM MALZEMELERİ 

1 

 

Polietilen Plaka 
100X110cm 

17mm 

2 

 

Alüminyum Boru (38cm) 

4 adet 

D:30mm 

İ: 2mm 

3 
 

Dengeleyici Metal Dişli Çubuklar 
4 adet 

35cm/8mm 

4 
 

FLA Filament 1 kutu 

5 
 

M3 5mm-10mm-35mm, M4 35mm- YSB vida ve 

somun 
36 adet 

6 

 

Deniz Makarnası 1 adet 

 ROBOT KOL VE ÇALIŞTIRMA MALZEMELERİ 

7 
 

Manipülatör Kol Tasarımı 2 adet 

8 

 

Pnömatik Silindir Kol ve Hava Valfi 

 
1+1 adet 

9 

 
Basınç Hortumu 25mx2adet 

10 

 

Basınçlı Hava Kompresörü 1 adet 

 SU GEÇİRMEZ HAZNE BİLEŞENLERİ 

11 

 

H-1 Sualtı Su Geçirmez Haznesi 

*Şeffaf Silindir Flekssiglas 

* Su Geçirmez Hazne Kapakları 

1adet 

12 

 

Elektrik Aktarım Kartı 1 adet 

13 

 

Epoksi 200g A/100g B  Asm PRL 1 set 

14 

 
704 Yapıştırıcı 1 adet 

15 
 

O-ring 8 adet 



 

 

16 

 
Sıvı Silikon  

1 adet 

100gr 

17 
 

Lehim ve Pasta 1 adet 

18 

 

Elektronik kartlar için PLA Diskler 3D baskı ve 

Aliminyum Çubukları 
8+4 parça 

 MOTORLAR VE DIŞ BİLEŞENLERİ 

19 

 

M1 Su Geçirmez Sualtı Motoru 8 adet 

20 

 
Motor kasası (kabuk) 8 adet 

21 

 

Pervane 8 adet 

22 
 

14Awg (2.0mm) Super Soft Silicone Wire 150 metre 

23 
 

Motor Bağlantı Aparatları/ FLA baskı 8 adet 

  SUALTI AYDINLATMASI ve BİLEŞENLERİ  

24 
 

1500lm Sualtı Aydınlatması 2 adet 

25 
 

9’lu soket kablo 20cmlik 5 adet 

   HAZNE İÇİ ELEKTRONİK KARTLAR 

25 

 

Octomini – Sualtı Kontrolcüsü (Main Board) 

Çıkış pwm pin sayısı : 5+1 Pin 

Mikro denetleyici : Arduino Nano 

Dengeleme : Gyro – Mpu6050 

İletişim modülü : Canbus  ,  

1 adet 

26 

 

Degz Çift Yönlü Motor Sürücü (ESC) 2 adet 

27 

 

Degz Güç Dağıtım Kartı 

*Hall Efect Sensör 
1 adet 

28 

 

HMC5883L 3 Eksenli Pusula Sensörü - Manyetometre - 

GY-271 
1 adet 

29 

 

21.5V 6000mah, 60a discharge kapasitesinde 21.5v 

6000mah lipo-lion batarya 
1 adet 

30 

 

IMAX B6 80W” Lipo Nimh Li-ion Ni-Cd RC Pil 

Dengesi Dijital Şarj cihazı 
1 adet 



 

 

31 

 

Kamera, 2,0 MP 1080pMİNİ AHD PİNHOLE 2 adet 

 SU ÜSTÜ KONTROL İSTASYONU MALZEMLERİ 

32 

 
Kumanda ana kart: Octo SÜ Video 1 adet 

33 
 

Arduino X-Y Joystik Modülü KY-023 XY 2 adet 

34 
 

12x12 Tact Switch - Buton 4 pin (IZ127) 3+3 adet 

35 

 
Kumanda Kutusu 3D Baskı 1 adet 

36 
 

OLED 0.96 inç 128x64 Piksel Ekran Modülü 1 adet 

37 
 

CAT6 Kablo  25mt 

38 
 

LAPTOP 1 +1 adet 

Liste 1: ROV Araç Üretim Malzeme Listesi; 

 

4.2.3 Üretim Yöntemleri   

 Üretim yöntemlerinin temel amacı tasarlanan ürünlerin en düşük maliyetle, en iyi 

kalitede ve en verimli yöntemle üretimini sağlamaktır. Üretim yöntemlerinin temel prensibi ise 

bize verilen ham maddeyi tasarlamak istediğimiz parçaya şekil vermektir. Aracın üretimi 

sırasında planlanan birçok yöntem ele alınmıştır. 

 

1. Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretim Yöntemi 

 Üç boyutlu baskı, sanal ortamda tasarlanmış herhangi şekildeki üç boyutlu nesnenin katı 

formda basılması işlemidir. Bu işlemi gerçekleştiren cihazlara ise üç boyutlu yazıcı adı verilir. 

Baskılar birçok türde hammaddenin kullanılması ile yapılabilir. Normal kullanıcı bazında en 

yaygın kullanımı olan hammadde PLA, PET-G ve ABS adı verilen sert plastiklerdir. En yaygın 

kullanıma sahip olan üç boyutlu yazıcıların çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış 

herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak katmanlara bölünmesine ve her bir katmanının 

eritilen hammadde dökülerek üst üste gelecek şekilde 

basılmasına dayanmaktadır.  

 

Üç boyutlu yazıcılar büyük oranda kendi parçalarını 

basabilmektedir. Elektronik parçalar ve motorlar dışında 

neredeyse bütün mekanik parçalar 3D yazıcı tarafından 

basılabilir. Günümüzdeki geleneksel üç boyutlu yazıcıların 

kullanılması düşük maliyet ve kullanabilirlik açısından oldukça 

avantajlıdır.  

Tinkercat programında tasarlanan motor bağlantı aparatları, robot 

kumanda kutusu, robot kol kıskacı ve pervaneler, üç boyutlu 

yazıcılar ile FLA filament ile üretilmiştir. 



 

 

2. CNC Kesim Yöntemi; 

 

 2 eksende hareket eden bir CNC Makinesinin başında 

bulunan bir yüksek hızda ve torkta dönen bir makinenin şiddetinin 

ayarlanmasıyla metal, ahşap vb. yüzeylerde kesim veya kazıma 

işlemi yapılmasını sağlar. Bu işlemde çizim iki boyutta yapılır, 

yükseklik kesilen plakanın kalınlığına göre sabit olur. Bu yöntemi 

kullanarak robotun ön ve arka polietilen birleştirme parçaları 

üretilmiştir. Ayrıca hokey pakları toplama aparatı ve pnömatik robot 

kol bağlantı aparatlarıda CNC makinasından kestik. 
                                                                                                          Görsel 50: CNC Kesim Yaparken 

 

3. Eskiz Tasarım yöntemleri;  

 

Mekanik proje yapımında inovatif bir tasarım yaparken tasarımcıya ilham verecek eskizler 

gerekli olmaktadır. Bu eskiz çalışmasında bir miktar ölçeklendirmede yapabiliriz. Bu tasarım 

şekli ilerde oluşabilecek birçok hatalı maliyetin önüne geçebiliriz. Aracımızın tasarım 

gerektiren tüm parçaları önce kara kalem ile kağıt-kartona çizilmiştir. Takiben gerçek 

modellemeye geçilmiştir. 

 

 
                                                                                                          
Görsel 51: Eskiz Çizim 1       Görsel 52: Eskiz Çizim 2 

   
 

 
Görsel 53: Eskiz Çizim 3 



 

 

4. Grafik Tasarım Yöntemleri; 

 

*Alphacam 

*Solidworks 

*Tinkercat                       

 

 Aracın şase tasarımında iki boyutlu parçalar Alphacam ile, 3 boyutlu birleştirme ve 

render tasarımlar Solidwork ve birleştirme parçaları Tinkercat programı kullanılarak üretildi. 

 

           
Tasarım 16: Alhacam Görsel             Tasarım 17: Solidword Görsel          Tasarım 18: Tinkercat Görsel            

 

5. Lehim Yöntemi: 

 

 Lehim, %36 kurşun ve %64 kalay ihtiva eden bir alaşımdır. Lehimleme, iki metal 

malzemenin, ergime sıcaklığı kendilerinden daha düşük olan bir ilave metal eriyiğiyle birbirine 

difüzyon bağıyla etkidiği, çözülemeyen bir bağlama elemanıdır. Ergiyen ilave metal sayesinde 

güçlü bir bağlantı oluşturulur. Lehimleme sıcaklığı, lehim malzemesinin erime sıcaklığından 

yüksek, birleştirilecek malzemelerin erime sıcaklığından daha düşük seçilmektedir.  

 

 

                  Şekil 10: Lehim Uygulaması 

6. Portatif Kesme Yöntemi; 

Portatif kesme makinesi; alüminyum, plastik ve ahşap profillerin kesim 

işlemleri için kullanılır. 

Şase ön ve arka birleştirme alüminyum boruları ve araç dengeleyici çubuklarının 

portatif kesme makinesi ile kesilerek montaja hazır hale getirilmiştir.  

 
Görsel 54: Portatif kesme makinesi 

 



 

 

7. Matkapla Delme Yöntemi; 

Delik delme, metal kesme takımlarıyla bir iş parçasında silindirik delik açma yöntemlerini 

içerir. Alüminyum boru ve şase birleştirme noktaları vida girişleri için kullanılacaktır. 

 

                                                                                                      

 

 

  

 

 

Görsel 55: Matkapla Delme Yöntemi 

 

8.  Torna Yapma Yöntemi; 

 Kendi ekseni etrafında dönen metal bir iş parçası üzerinden doğrusal hareket eden kesici 

takım aracılığı ile talaş kaldırma işlemine tornalama denir. Bizler aracımızda, ağırlık diskleri 

ve bağlantı alüminyum parçaların işlemlerinde bu yönteme başvurduk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Görsel 55: Torna Tezgahı 

 

5. Epoksileme Yöntemi; 

 Epoksiler iki bileşenli olduğu için her bileşen diğeri ile güzelce karıştırılır. Epoksi 

karışımı iyice karıştıktan sonra hazne alüminyum kapağı ile kablo geçiş araları temizlenir. 

Karışım dikkatlice aralarına dökülür. Tüm bölgeye yayılmasına dikkat edilir, istenilen 

seviyeye gelince durulur. Sonra açık havada kurumaya bırakılır. Bir gün en az bekletilmesi 

uygun olur. Bu uygulama, su geçirmezlik sağlar hazneye. 

Bu uygulama ayrıca aydınlatma su sızdırmazlık içinde uygulanır. 

 



 

 

4.1.4.     Fiziksel Özellikler  
 

Aracımızın Muhtemel Boyut Bilgileri Aşağıdadır; 

ROV aracımızın yarışmaya katılma sayısal değerleri solidwords programından elde edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                      Tasarım 19: Aracımızın Muhtemel Boyut Görseli   

 

 

 

                                 Tasarım 20: Solidwords Programından ROV Araç Ölçüm Değerleri 

 

 



 

 

4.2. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 
4.2.1  Elektronik Ön Tasarım Süreci; 

 

 Sualtı otonom ROV aracımız iki ana bölümden oluşuyor; 

 

1. Kontrol Masası (Aracı kontrol etmek için kurulan stand) 

2. Rov Araç (Su altında çalışacak araç) 

 

 Bu iki kısım arasında kablolu bağlantı kurduk. Kullanacağımız kablo cinsi CAT6 

kablodur. İletişim olarak CANbus iletişim protokolü kullandık. 

 Kablo ile beraber kontrol masası ile ROV araç arasında pnömatik hava borusu itme ve 

çekme için 2 adet bulunmaktadır. Aşağıda detaylar verilecektir. 

 

Kontrol masası detay; 

Kontrol masamız 4 alt bölümden oluşmaktadır. 

1.  Kontrol Bilgisayarı 

  2.  Kontrol Kartı 

   3.  Kamera Modülü 

    4.  Kompresör 

 

 4.3.1.1 Kontrol Bilgisayarı: 

 Kontrol kartından gelen verileri ve kamera modülünden gelen görüntüleri aldığımız, 

şekillendirdiğimiz ve yarışmada 3. aşama olan otonom çalışma etabında kullanılacak görüntü 

işleme ve otonom hareket kabiliyetlerini geliştirdiğimiz bilgisayardır (Laptop). Arayüz 

programı olarak ArduSUN programı ilk aşamada verileri görselleştirmek için kullanılacak. 

Kendimizde web arayüzü ile yapmayı planladık. Aksi bir durum ile karşılaşmadığımız sürece 

python dili kullanıyoruz. 

 

   4.3.1.2 Kontrol Kartı: 

 Su altında Rov cihazdan kablo ile gelen verileri ilk bu kontrol kartı karşılar ( CANbus 

iletişim protokolü ile). Kontrol kartı Arduino nano takılı bir extention bordtur. Arduino ile 

programlayacağız. Bu kontrol kartına iki adet joystick ve ihtiyacımız kadar buton bağlıdır. Aynı 

zamanda kompresörün ROV araç ile bağlandığı hava kablolarını (kıskaçlar için) bu karta 

bağlayacağımız butonlar ile kontrol edeceğiz. 

Bu kart kontör bilgisayarı ile USB portu üzerinden serial iletişim ile bağlanacak (virtual Com 

port). 

 



 

 

   4.3.1.3 Kamera Modülü: 

 Kameradan görüntü HD analog gelir. Bu görüntüleri bilgisayara aktarmak için bu 

modüle ihtiyacımız vardır. Bu kamerayı tercih nedenimiz çok az pin sayısına sahip olmasıdır. 

Su altı aracından daha az kablo çıkışını destekler. Bu kameradan 2 adet kullanıyoruz. Bir tanesi 

ön görüş için bir tanesi de havuz zeminini gözetlemek için. 
 

   4.3.1.4 Kompresör: 

 Kıskaçlar için gereken havayı üretecek. Hava borularını kontrol kartında bulunan 

butonlar ile kontrol edeceğiz. 

 

 ROV Araç Alt Bileşenler: 
 

 ROV araç kendi içinde 6 alt bölüme ayrılır. 
 

  1. ROV Araç Kontrol Kartı 

   2. Powersuppley Ünitesi 

    3. Motor Sürücü Ünitesi 

     4. Sensörler ve Aydınlatma Ünitesi 

      5. Kameralar. 

       6. Kıskaç 

  

   4.3.1.5 ROV Araç Kontrol Kartı: 

 Kontrol masamızda bulunan kontrol kartı bu kart ile kablolu iletişim kurar. (CAT6 kablo 

ve Canbus iletişim protokolü ile) 

 ROV araçtaki bütün modüllerin kontrol edildiği merkezi bir ünitedir. Bütün motor 

sürücüleri, sensörleri bu kart kontrol eder. Verileri kontrol masasına iletir. Kontrol masasından 

gelen verileri işler. 

 Üzerinde arduino nano bulunan bir extention karttır. Arduino IDE ile programlarız. 

 

   4.3.1.6. Power Suppley Ünitesi: 
 

 Lipo bataryanın bağlandığı enerji kontrol ünitesidir. ROV araç içinde bulunan bütün 

donanımlar enerji ihtiyaçlarını bu karttan karşılar. Bu kontrol kartı üzerinde halleffect sensör 

vardır. (Acil durdurma butonu. Güvenlik önlemi olarak.) 
 

   4.3.1.7. Motor Sürücü Ünitesi:  

 ROV aracımızdaki 8 adet fırçasız motor ve bu motorları sürecek 8’li motor sürücü 

kartından oluşmaktadır.  

 ROV araç kontrol kartı ile motor sürücülerin motorun çalışmasını, durmasını, hızını ve 

yönünü belirleriz. 

   4.3.1.8 Sensörler ve aydınlatma ünitesi: 

Gyroscope (ivme sensörü) ve basınç sensörünün bulunduğu bu modülde iki adet aydınlatma 

feneri de vardır. Sensörler aydınlatma fenerleri ROV kontrol kartına bağlıdır. 



 

 

 Motorun ileri, geri, sağ, sol, yukarı ve aşağı hareket yönlerini bu sensör ile ölçeriz (6 

eksen). Basınç sensörü ile tüpün içindeki basıncı ölçeriz. 

 Ayrıca pusula sensörü kullanmayı öngörmekteyiz. Dönüş yönlerimizi ve dönüş açımızı 

bulmaya ve/veya hesaplamaya yarayacak. 

 

   4.3.1.9. Kameralar: 
 

 Tüp içindeki iki adet kameramız kablo ile havuz dışında bulunan Kontrol Masamızdaki 

Kamera modülüne bağlıdır. HD kalitesinde alacağımız görüntü bu modüle analog taşınır. 

 

   4.3.1.10. Kıskaç: 
 

 Kıskaç, hava borularıyla su dışında bulunan kontrol masamızdaki kontrol panelinde 

bulunan hava valflerine bağlıdır. Bu valfler kompresörden gelen havanın kontrol edilebilmesini 

sağlar.  

 Kontrol masasındaki kontrol panelimizdeki butonlar ile bu valfleri kontrol ederiz. 
 

 

4.3.2  Algoritma Ön Tasarım Süreci  
 

4.3.1.1. Kumanda Kontrol Algoritması; 

 

                                                     Şekil 11 : Algoritma Şema-1. 



 

 

4.3.1.1.  Otonom Kapı Görevi Algoritması; 

 

 

 

                                                                

 

Şekil 12 : Algoritma Şema-2 

 

 



 

 

4.3.2. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Su Üstü Kontrol Kısmı (Kontrol Kartı); 

 

 Kontrol kısmında bir adet arduino NANO ve ROV aracı kontrol edecek joystick, 

butonlar ve led göstergeler bulunmaktadır. 

Arduino yön bilgilerini Canbus iletişim protokolü ile ROV araca gönderir ve ROV araçtan 

gelen bilgileri bilgisayara iletir. 

 

 Arduino yazılım dili kullanılır. (C, C++ dili) 

 

Su Üstü / Bilgisayar kısmı; 

 

ROV araç verileri kontrol kartına iletir. Kontrol kartı gelen verileri bilgisayarda işlenir ve 

bilgisayarda bulunan kontrol panelinde gösterilir. 

 

ROV araçta bulunan kamera görüntüsü bilgisayara aktarılır. Bilgisayarda görüntü gösterilir. 

 

Otonom yazılım bu bilgisayarda çalışır. Otonom kontrol verileri ROV araca gönderilmek 

üzere kontrol kartına gönderilir. Kontrol kartı kendisine gelen veriyi ROV araca iletir. 

 

Görüntü işleme ve panelde python3 yazılım dili kullanılacaktır. 

 

ROV Kısmı ( ROV Kontrol Kartı) 

 

ROV araçta Arduino Nano kullanılacak. Sensör verilerini alıp kontrol kartına Canbus iletişim 

protokolü ile iletecek. Kontrol kartından kendisine gelen verilere göre motorları ve feneri 

kontrol edip yön tayin edecek. 

 

Bu kısımda Arduino yazılım dili (C, C++ ) kullanılmıştır. 

 

4.4.  Dış Arayüzler 

  

 Aracın grafiksel kullanıcı arayüzünü hazırlarken, öncelikle hangi sensörlerden ne tür 

verileri görüleceği belirledik. Sonra bu verileri en iyi şekilde yorumlayıp, nasıl anlaşılır hale  

getirileceği düşünüldü. Önceden tasarlanmış olan piyasadaki, su altı aracı grafiksel kullanıcı  

arayüzleri fikir edinmek amacıyla inceledik. Ardından Adobe Photoshop programı yardımı  

ile sıfırdan tasarım oluşturarak grafiksel kullanıcı arayüzü hazırlamaya başladık. Oluşturulan 

tasarım Qt programına eklenerek aracın dış arayüzleri tamamlanacak. 

 



 

 

      

Tasarım 21; Örnektir                                                                                   Tasarım 22; Örnektir  

 

    Tasarım 23; Örnektir     Tasarım 24; Örnektir  

   

5.  GÜVENLİK 

 Üreteceğimiz araç; atölye ve havuz ortamında gerçekleşeceği için Deep Inpact Takımı 

olarak güvenlik önlemlerimizi bu koşullara göre planladık.  Takımın üyelerimize güvenlik 

hakkında, bu bir yarışma şartnamesinden önce; atölye güvenliğini hepimizin otonom prensipleri 

haline getirmek olduğunu özümsetmektir.  

 

 Dünya’da her yıl 374 milyon iş kazası meydana gelmektedir. Bu, bir günde 1 milyondan 

fazla çalışanın iş kazasına maruz kaldığı anlamına gelmektedir. 

Türkiye’de 2018 yılında 430.985 kişi iş kazası yaşamıştır. 

 

 
                           Tablo 2; Yıllara Göre İş Kazaları Sayıları 



 

 

 Bu veriler ışığında; güvenlik konularında tecrübeleri ve sertifikaları olan danışmanız 

bizleri bu süreçte yönlendirmektedir. Ayrıca “İş Sağlığı ve Güvenliği” uzmanı olan “Kemal 

Kiremitçi” beyden 2 saatlik süren eğitim aldık. Her bir takım üyesine, aldığımız güvenlik 

eğitimlerinden sonra aşağıda izah edeceğimiz maddeleri içeren “İŞ GÜVENLİĞİ 

TALİMATI VE TAAHHÜTNAMESİ” imzalattık. 

 

 
Liste 2: Örnek İş Güvenliği Belgesi 

 

Yaptığımız bu çalışmalar, ekip arkadaşlarımıza ilerdeki hayatlarında işyeri ve atölye 

güvenliği konusunda tecrübe kazandırmış oldu. 

 

1. Atölye çalışmasına gelen öğrenciler kesinlikle İş Önlüğü, Koruyucu 

Gözlük ve İş Eldivenlerini ve PANDEMİ süreci olduğu için yüz maskesi 

atölye dolaplarında bulunduracaktır. İş Önlüğü, Koruyucu Gözlük ve İş 

Eldivenlerini olmayan öğrenci atölyede kesinlikle çalıştırılmayacaktır. 

Atölyede gözle görülecek bir noktaya uyarı levhası asılmıştır.  

2. Atölye girişine günlük, haftalık ve aylık güvenlik çek listesi asıldı. Sorumluları belirlendi. 

3. Kısa devreler sonucu oluşabilecek yanma durumlarında etrafımızda 

yangın söndürme tüpü konumlandırıldı. Kullanma tatbikatı yaptırıldı. 

Atölye ortamındaki yangın tüpü dolu olduğu teyit edildi. Yangın 

durumunda Acil çıkış yön levhaları takıldı. 

 

4. Aracın test ettiğimiz pervane sisteminde, pervanelere asla güç varken 

dokunulmamış ve pervanelerin tamamıyla sabit olduğundan emin olunarak 

çalışılacaktır. 

 



 

 

5. Araç tasarım ve şekil itibariyle keskin kenar bulundurmayacak şekilde 

tasarlanmıştır. Şasede kullanılan alüminyum boru uçları tornada rötuş 

atılmadan takılmayacaktır. 

 

6.     Epoksi vb. tehlikeli kimyasallar veya partiküllerin solunmasını önlemek 

için maskeler ekip üyeleri tarafından kullanılması için hazır tutulmuştur.  

 

5 ROV’un üretimini yaparken kullanılan tehlike oluşturacak aletlerde uyarı 

tabelaları ve acil durdurma butonları yer alması sağlanmıştır. 

 

 

 

8. Su geçirmez hazne içinde, acil durdurma düğmesi olarak hall effect sensör 

kullanılacaktır. Üzerinde manyetik sensör bulunan ve bir mıknatıs gibi manyetik 

alan oluşturan bir cisme yaklaştırılığında çıkış veren bir sensör kartıdır. Hall 

effect sensörü manyetik etki ile anahtarlama yapabildiği için, izolasyon 

unsurlarına gerek duymaksızın cihazın durdurulabilmesini sağlayacak. Bunun 

yanında cihaz dahilinde bir sigorta sistemi mevcuttur. 

 
 

9. Olası bir elektrik kaçağı durumunda hemen güç kesilmekte ve eldiven kullanılacaktır. 

 
 

10. Su üstü 220V AC ile çalışan cihazların elektriği su altı aracının elektriğinden tamamen  

ayrı olacaktır. 

 
 

11. Kullanılan batarya pil, patlama ihtimali olabileceğinden, şişme veya ısınma durumunda acil 

devreden ayrılacaktır. Ekip bataryadan uzaklaştırılacaktır. Tadilat işlemlerinde asla iki kutup 

başı birleştirilmemesi kati olarak dikkat edilecektir. 

 

 
 

12. Araç üzerinde kullanılacak olan parçalar, vidalar, kapaklar, kablolar test esnasında mutlaka 

kontrolleri yapılarak test edilecektir. 
 



 

 

13. Yazılım ve elektronik kartların testleri esnasında sırasında kullanılan teknik ekipmanların 

yanında sıvı bir madde bulundurulmayacaktır. Su teması olur ise acil voltaj kesilecektir.  

 
 

14. Kapsülün sızdırmazlığı için ön ve arka kapaklarda ikişer adet o ring 

kullanılması düşünüldü. Bu detay su geçirmez hazne içinde su temasına bağlı 

cihazı koruyacak. 

 
 

15. Araç üzerindeki motorların ve hazne kablo girişlerine epoksi kullanılarak korozyona 

uğramasının önüne geçilmiştir. 

 
 

16. Araca yerleştirilecek olan sensörler, elektronik kartlar, kamera gibi elektronik donanımlar 

aracın her bölgesinde planlı ve düzenli bir şekilde konumlandırılacaktır.  

Böylece araç içinde ve dışında kablolarda sarkma, kırılma veya gerilme gibi deformasyonlar 

oluşmamaktadır. 
 

17. Lehim işlemi yapılırken havyayı hassas devrelerde uzun tutulmamalı, mutlaka pompa ve 

lehim emici tel kullanılmalı. Lehim işlemini mümkünse yardımcı bir arkadaş ile yapılması. 

 
 

18. Robotumuzda kullanacağımız pnömatik kol için temin edeceğimiz havanın 

2,5bar basınç değerinde ve emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak için Festo 

marka şartlandırıcı kullanılacaktır. 

 

 

 

19. Robot havuzun içindeyken oluşabilecek elektrik kaçaklarından korunmak için havuz  

Etrafın da ve içinde kimse bulunmamalıdır. Havuz testleri esnasında bir ekip arkadaşı mutlaka 

boğulmalara karşı ilk yardım bilmeli ve hazır bulundurulmalıdır. 

   
 

20. Test sonrası robot temiz suyla yıkanmalıdır. Test sonrasında robot tamamen kurumadan 

elektronik parçaların hiç birisine dokunulmamalıdır. 

 
 

21. Olası bir kaza yada yaralanma olur ise ilkyardım nasıl yapılır konusunda ön 

eğitim verilmiş olacak. Bu gibi durumlarda etraf güvenliği sağlanacak, yaralı 

güvenli bölgeye alınacak, ilkyardım birimlerine haber verilecek. Tüm bu süreci 

yönetebilecek bir ilk yardım çantası bulundurulacak. 

 
 

22. İş bitiminde çalışır halde elektrikli alet makine bırakılmayacak. Çalışma alanında kullanılan 

bütün ekipmanlar gün sonunda yerlerine temiz ve düzgün bir şekilde yerleştirilecek. 

 

 



 

 

6.    TEST SÜREÇLERİ; 
 

 6.1.  Motor Testleri;  
 

 Aracımızda için kullanacağımız itici sistemi test edilerek yüksek bir itme gücü elde 

etmesini bekledik. İtici sistemi tamamıyla düzgün şekilde sabitlenmiş bir akvaryum içerisinde 

test ederek sistemin ısınma ve işlevsellik durumu yakinen gözlemlemiş olduk.  
 

 Kumanda kartımız Octo SÜ Video ve ECS kartımıza 8 adet motorumuzu bağlayarak 

hem su dışında hem de su içinde kontrol testlerini yaptık. Her 2 motoru paralel kontrol ettik. 

Motor hızlarını 10 K potansiyometre ile hem ileri hem geri güç uyguladık.  

 

 
 

Görsel 56: Motor Su ve kontrol  Test Görselleri                 

 6.2.  Akışkanlar Analizi Testi; 

 Akışkanlar analizi herhangi bir yapının veya nesnenin etrafından geçen akışkanın 

modellenmesidir. Matematiksel modellemeleri sayısal yöntemlerle çözümü yapılarak 

akışkanın özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır.  

Akışkanlar analizi ve simülasyonları tasarım sürecinde zaman tasarrufu sağlamasından 

dolayı oldukça önemlidir.  

 Böylece veri elde etmek için geleneksel testlerle karşılaştırıldığında daha ucuz ve hızlı 

sonuçlar elde edilebilir.  

Gerçekte yapılması gereken testler akışkanlar analizleri ile farklı parametreler kullanılarak  

istenilen sayıda yapılabilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Akışkanlar Analizi  

                    Testi Önden 



 

 

 

Şekil 14: Akışkanlar Analizi Testi Yandan 
 

 6.3.  Sızdırmazlık Testi: 

 

Robotu havuza sokma vakti gelmeden mini havuzda, açmadan ve sürmeden önce 1 saat suyun 

altında bekleteceğiz, su sızıntısı var mı diye. 1 saat sonunda eğer su sızıntısı varsa tüpün 

içerisinde su oluşacaktır ve akrilik malzemede buharlar görülecektir. Ayrıca tüp içi basınç -

0,3 bar ile -0,7 bar aralığında bırakılıp herhangi bir değişim gözlenmez ise testi başarıyla 

geçmiş olarak sayılacaktır. 

 

DEGZ firmasının Alüminyum su sızdırmaz tüpünün 200 metrede suyun altında meydana 

gelen hidrostatik basınç kuvveti 1,95611 MegaPascal olduğu firmanın yaptığı testlerde 

gözlemlenmiştir. Test Görselleri aşağıdadır; 
 

 
Şekil 15:  200 Metre Derinlikte Alüminyum Su Sızdırmaz Tüpte Meydana Gelen Yer Değiştirme  



 

 

 

Şekil 16: 200 Metre Derinlikte Meydana Gelen Hidrostatik Basınç 

 

200 m derinlikte meydana gelen toplam yer değiştirme 0,011952mm olarak elde edilmiş. 

 

 
Şekil 17: 200 Metrede Su Sızdırmaz Tüpün Von Mises (Eşik) Gerilimi 

 

 Su sızdırmaz tüpün 200 metre derinlikte maruz kalan hidrostatik basınçta meydana 

gelen maksimum Von Misses(Eşik) gerilme değeri 18.617 MPa olarak gözlemlemişler. 

 

6.4. QGroundControl’de Motor Yönü Ayarlama Testi: 

 

 Qgroundcontrol' da Kullanmayı düşündüğümüz bu arayüz sayesinde robotumuzun 

motor dizilimini ve bu motorların manuel olarak test amaçlı çalıştırılması aşağıdaki 

gösterildiği gibi yapılabilecektir. Aşağıdaki görselleri internet ortamında bulduk. 

 

  
Tasarım 25: QGroundControl’de Motor Yönü Ayarlama Örnek Görseli 



 

 

 6.5. Pervane Testi: 

 Alternatif pervane tasarımlarından en doğrusunu belirlemek için akışkanlar analizine 

soktuk.  

 

 
                                                                                                                                 Şekil 18: Pervane Testi 

6.6. Denge-Yüzerlilik Testi; 

 Su içinde denge için yüzerlilik testi yapılmalıdır. Bu test ne kadar bilgisayar ortamında 

denenmiş olsa da her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Robota güç verilmeden robotun sadece su 

içindeki dengesini görebilmek için serbest kaldığındaki davranışları gözlemlenecektir. 

 

6.7.      Elektronik Devre ve Kamera Görüntüsü Testi: 

 Bu aşamada elektronik devrede herhangi bir yanlış var mı, kablolarda sorun var mı ve 

kamerayı bilgisayara bağlayarak, görüntüde lag (görüntünün geç iletilmesi) sorunları oluşuyor 

mu kontrol testleri yaptık. Elektronik kartlar devreye bağlanarak sağlamlığı test edildi. 

 6.8. Makaronlanmış Kablo Testi: 

 ROV arcacın havuzda görevlerini yerine getirirken, kablolarımız makaron destekleme 

ile kullanacağımız için, kullanışlılığı test edilecek. Buna paralel havuz operatörü testleri de 

yapılmış olacak. 

 6.9.      Operatör Testi; 

TEKNOFEST Komitesi’nin paylaşacağı görev ekipmanlarının teknik çizimlerini aldıktan 

sonra, atölyemizde üreterek yarışma ortamını kendi çalışma havuzumuza bire bir 

canlandırmaya çalışacağız. Bu sayede operatörümüz görevlere çok daha alışacak ve hız 

kazanacaktır.  

 

 



 

 

7. TECRÜBE; 

 

 Tecrübelerden bilgece yararlanırsanız, hiçbir şey zaman kaybı değildir. Bizler ilk defa 

katıldığımız Su Altı İnsansız Araç kategorisinde en büyük handikabımız tecrübesizliğimizdi. 

Bu yönümüzü araştırma, sorgulama ve deneysel faaliyetlerde kapatabildiğimizi bu süreçte 

kendimize ve ÖTR rapor puanı veren jürilere yansıtabildiğimizi düşünüyoruz. Bu süreçte 

yaşadığımız tecrübeler; 

*Motor sürücülerini test test ederken, elektronik kart laptopa bağlı durumdaydı. Bu esnada 

motorlara güç gelmemekte veya zayıftı. Bunun için haricen bir güç kaynağından 24V’lık bir 

beslemeyi ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi arduino uno’ya verdi. Bu işlem yaklaşık değeri 4 

Bin TL olan laptopun ana kartının yanmasına neden oldu. Bu konuda arkadaş uyarılmasına 

rağmen merakın verdiği tecrübesizlik bu sonucu doğurdu. 

 

Görüntü 57; Ana Karı Yanan Leptop Görseli 

*Su geçirmez Motorların kablo bağlantısını yaparken, ROV araç üstünden su geçirmez tüpe 

gidiş hattını göz kararı tespit etmiştik. Buna bağlı olarak kablo uzunluğunu 50 cm olarak 

belirleyip kestik. Motor bağlantısı yapıldıktan sonra bu süreci geri almak çok sıkıntılı bir süreç 

oldu çünkü kablo boyu ön motorlar için uygunken arka motorlar tam 20 cm kısa kaldı. Süreç 

sil baştan alındı fakat çok sıkıntılı bir süreç oldu bizim için. 

*3D baskı çalışmaları için milimetrik ölçümler yapsakta, 3D yazıcının bulunduğu hava 

koşullarına göre şişme ya da daralmalara sebep olabiliyor. Su geçirmez tüp ve iç kısımda takılan 

parçaların uyumu tam istediğimiz ölçülerde bir türlü çıkmadı. Aynı tasarım 4 defa basmak 

durumunda kaldığımız oldu, bazılarında pes edip alternatif çözümlere baktık. Birde robot kol 

sabitleme mekanizmasını 3D yazıcıda bastık, ürüne monte ettik. Sonra yük testlerine tabi 

tuttuğumuzda baskı hatlarından çıt diye ayrıldı. Bu konuda uyarılmamıza rağmen şansımızı 

denemek istemiştik. 3d baskı yerine polietilen levha kesimine gittik.   

* Son olarak a’dan z’ye kedimize ait olan tasarımın kompenentlerini birleştirme esnasında her 

şey yolundayken, maalesef ihtiyaç olduğunda bir motorun veya başka bir parçanın yerinden 

çıkartılması pek mümkün olmadı. Bu süreçte montaj yerleri, aralarındaki mesafeler, kablo geçiş 

noktaları, esnetme payları baştan sona yeniden hesaplanıp şase ve bağlantı borularına delme 

işlemleri yapılması gerekti. Bu esnada aracın ihtiyaç olursa baştan sona dağıtma ve toplama 

planını oluşturmamıza vesile oldu. Eğer yarışma esnasında arızalanan bir ürün olur ise araç 

dışında veya tüp içinde neyin hangi sırası ile söküleceği belirlemiş olduk. 

 



 

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1. Zaman Planlaması;  

 

 Doğru zaman planlaması ekip çalışmalarında temel etmendir. Zamanın verimli 

kullanılması ve planlanması ekibin olağan dışı sorunlarla karşılaşmasının önene geçecek 

durumlardan biridir. ÖTR’den sonra KTR’ye kadar zaman planımıza uyumlu çalıştık. 

Plandan geri kalmadık. Zamanı planımız aşağıdadır. 

  

S.NO                    İŞ TANIMI 
NİSAN      MAYIS    HAZİRAN   TEMMUZ   AĞUSTOS    EYLÜL 

23-30 1-15 15-31 1-15 15-30 1-15 15-30 1-15 15-31 1-15 15-21 

1 Proje Ekip Toplantıları 
           

2 KTR Görev Dağılımı Yapılması 
           

3 Gerekli Eğitimlere Devam Edilmesi 
           

4 ÖTR Raporunun Puan İncelemesi 
           

5 Final Şase Aracın Birleştirilmesi            

6 3D Tasarımın Basılması            

7 Eksik olan Malzemelerin Alınması            

8 Elektronik Kart Testlerine Başlanılması            

9 Yazılım Tasarım Sürecinin Geliştirilmesi            

10 Kritik Tasarım Raporu Teslimi            

11 Sponsorluk ve Finans Desteğini Süreci            

12 Tüp içi kart yerleşimin yapılması            

13 Havuz Test Yeri Belirlenmesi            

14 Havuzda Aracın Test Edilmesi            

15 Sızdırmazlık/Hareket Video Çekimleri            

16 Kabiliyeti Videolarının Teslimi            

17 TEKNOFEST İSTANBUL 2021            

Liste 3: Zaman Çizelgesi 

 

 Yapılacak işler ve alınacak eğitimler önceden planlandığı ve zamanında yapıldığı 

takdirde; çalışmada eksiklik çıkmayacak ve sorun oluşmayacaktır. Robotik projelerde zaman 

yönetimini planlamak; yapılmak isteneni iyi düşünmeyi, aşamaları tasarlamayı, işlerin ne 

zaman gerçekleştirileceği ve bu aşamalarda gerekecek kaynakları belirlemeyi kapsar. Deep 

Impact ekibi olarak başladığımız projelerde öncelikli adımımız zaman planlaması yapmaktır. 

Zaman planlaması sayesinde hangi işlerin öncelikli olduğu ve ne kadar zamanda yapılması 

gerektiği daha anlaşılır olmuştur. Bu önemin farkında olarak aşağıdaki zaman çizelgesi 

oluşturulmuş ve final aşamasına kadar sadık kalınmaya gayret gösterilecektir. 



 

 

8.2. Nihai Bütçe Planlaması; 

Malzeme listesinde bulunan bazı materyaller atölyemizde mevcut, fakat doğru bir bütçe analizi 

için tablo sonuna kadar hepsini satın alınmış olarak varsayacağız. Tablo sonunda atölyemizde 

mevcut malzeme fiyatlarını düşüp ihtiyaç olan Nihai (Final) Bütçeyi Planlamış olacağız.  

 

S.NO GÖRSEL ÜRÜN ADI AD/ÖLÇÜ 
TOPLAM 

FİYAT 

                                                                                    ŞASE ÜRETİM MALZEMELERİ   

1 
 

Polietilen Plaka 
110X100cm 

17mm 
340 TL 

2 

 

Alüminyum Boru (38cm) 

4 adet 

D:30mm 

İ: 2mm 

35 TL 

3 
 

Dengeleyici Metal Dişli Çubuklar 
4 adet 

35cm/8mm 
10 TL 

4  Motor Tutucu 3D Baskı 8 adet Üretim 

5 
 

FLA Filament 1 kutu 79 TL 

6 
 

M3 5mm-10mm-35mm, M4 35mm- YSB vida 

ve somun 
36 adet 35 TL 

7 

 
Deniz Makarnası 1 adet 10 TL 

 
ROBOT KOL VE ÇALIŞTIRMA 

MALZEMELERİ 
 

 

8 
 

Manipülatör Kol Tasarımı 2 adet Üretim 

9 

 

Pnömatik Silindir Kol ve Hava Valfi 

 
2 adet 529 TL 

10  Basınç Hortumu 25mx2adet 100 TL 

11 

 

Basınçlı Hava Kompresörü 1 adet 890 TL 

 SU GEÇİRMEZ HAZNE BİLEŞENLERİ   

12 

 

H-1 Sualtı Su Geçirmez Haznesi 

*Şeffaf Silindir Flekssiglas 

* Su Geçirmez Hazne Kapakları 

1adet 

 

1500 TL 13 
 

Elektrik Aktarım Kartı 1 adet 

14 

 

Epoksi 200g A/100g B  Asm PRL 1 set 



 

 

15 
 

704 Yapışkan  1 

16 
 

O-ring 8 adet 

17 

 
Sıvı Silikon  

1 adet 

100gr 

18 
 

Lehim ve Pasta 1 adet 35 TL 

19 

 

Elektronik kartlar için PLA Diskler 3D baskı 

ve Aliminyum Çubukları 
8 parça Üretim 

20 
 

9’lu soket kablo 20cmlik 5 adet 100 TL 

 MOTORLAR VE DIŞ BİLEŞENLERİ   

21 

 

M1 Su Geçirmez Sualtı Motoru 8 adet 

2.800 TL 
22 

 

Motor kasa ve pervaneleri 8 adet 

23 
 

Pervane 8 adet 

24 
 

14Awg (2.0mm) Super Soft Silicone Wire 10 metre 

25 
 

Motor Bağlantı Aparatları/ FLA baskı 8 adet Üretim 

 
 SUALTI AYDINLATMASI ve 

BİLEŞENLERİ 
 

 

26 
 

1500lm Sualtı Aydınlatması 2 adet 900 TL 

   HAZNE İÇİ ELEKTRONİK KARTLAR   

27 

 

Octomini – Sualtı Kontrolcüsü (Main Board) 1 adet 220 TL 

28 
 

Degz Çift Yönlü Motor Sürücü (ESC) 2 adet 600 TL 

29 
 

Degz Güç Dağıtım Kartı 1 adet 250 TL 

30 
 

HMC5883L 3 Eksenli Pusula Sensörü - 

Manyetometre - GY-271 
1 adet 22 TL 

31 

 

21.5V 6000mah, 60a discharge kapasitesinde 

21.5v 6000mah lipo-lion batarya 
1 adet 550 TL 

32 
 

IMAX B6 80W” Lipo Nimh Li-ion Ni-Cd RC 

Pil Dengesi Dijital Şarj cihazı 
1 adet 210 TL 



 

 

33 
 

Kamera, 2,0 MP 1080pMİNİ AHD PİNHOLE 2 adet 300 TL 

 
SU ÜSTÜ KONTROL İSTASYONU 

MALZEMLERİ 
 

 

34 

 
Kumanda ana kart: Octo SÜ Video 1 adet 440 TL 

35 
 

Arduino X-Y Joystik Modülü KY-023 XY 2 adet 10 TL 

36 
 

12x12 Tact Switch - Buton 4 pin (IZ127) 3 adet 5 TL 

37 
 

Kumanda Kutusu 3D Baskı 1 adet Üretim 

38 
 

OLED 0.96 inç 128x64 Piksel Ekran Modülü 1 adet 35 TL 

39 
 

CAT6 Kablo  25mt 70 TL 

40 
 

LAPTOP 1 adet Mevcut 

 
ÜRETİM/DANIŞMANLIK DİĞER  

MASRAFLAR 
 

41  Ulaşım, Eğitim, Danışmanlık Vb.  1.000 TL 

GENEL TOPLAM 11.020 TL 

MEVCUT MALZEMELER 1.210 TL 

NİHAİ BÜTÇE 9.810 TL 

Liste 4: Nihai Bütçe Planlaması 

 

8.3. Risk Planlaması; 

 Risk planlamasını daha iyi uygulayabilmek için öncelikle karşılaşacağımız riskler 

hakkında detaylı bir araştırma yapmalıyız. Sözlük anlamıyla risk, kötü bir şey olma olasılığıdır. 

Farklı uygulamalarda ortak anlayışa ilişkin riskin uluslararası standart tanımı “belirsizliğin 

hedefler üzerindeki etkisi”dir. Deep Impact ekibi olarak gerçekleştirmeyi planladığımız her 

adımda öncelikli hedeflerimizden biri de durumun risk analizini yapmaktır. Bu sayede 

karşılaşabileceğimiz belirsiz durumlara yani risklere karşı hazırlıklı olacağız. 

Risk Yönetimi Nedir? 

 Risk, projemizin zaman çizelgesini, performansını veya bütçesini potansiyel olarak 

etkileyebilecek şeylerdir. Riskler potansiyeldir ve proje yönetimi bağlamında, gerçekler olursa, 

o zaman ele alınması gereken “konular” olarak sınıflandırılırlar. Dolayısıyla, risk yönetimi, 

sorun yaratmadan önce riskleri belirleme, kategorilere ayırma, önceliklendirme ve planlama 

sürecidir. 



 

 

Risk Yönetimi Felsefemiz: 

 Risk yönetimi bizim çalıştığımız sektörde en önemli hususlardan biridir, çünkü onsuz 

bir gelecek hedefi tanımlamak doğru değildir. Riskleri göz önünde bulundurmadan 

hedeflerimizi tanımlarsak, bu risklerden herhangi biri gerçekleştiğinde yönümüzü kaybedecek 

olma ihtimaline karşı risk yönetimi her zaman önceliğimizdir. İş stratejilerimizi uygulamakla 

ilgili belirsizliği azaltmak ve ortaya çıkabilecek fırsatları en üst düzeye çıkarmak için riskleri 

belirler, analiz eder ve yönetiriz. 

Risk Yönetimi: 

Risk yönetimi sürecinin ana unsurları aşağıda listelenmiştir; 

 

• İçeriği Oluştur: Sürecin geri kalanının gerçekleşeceği bağlamı oluşturup riskin 

değerlendirileceği kriterler belirlenmeli ve analizin yapısı tanımlanmalı. 

• Riskleri Tanımla: Daha fazla analiz için temel olarak nelerin, neden ve nasıl ortaya 

çıkabileceğini belirleyin. 

• Riskleri Analiz Et: Mevcut kontrolleri belirleyip, sonuç ve olasılık açısından riskleri bu 

kontroller bağlamında analiz ediniz. Analiz, potansiyel sonuçların aralığını ve bu sonuçların 

ortaya çıkma ihtimalini göz önünde bulundurmalıdır. 

• Riskleri Değerlendirin: Öngörülen kriterlere göre tahmini risk seviyelerini karşılaştırın, 

böylece risklerin sıralanması ve yönetim öncelikleri tanımlanabilir. 

• Riskleri Tedavi Et: Düşük öncelikli riskler izlenmeli ve gözden geçirilmelidir. Daha yüksek 

sonuç riskleri için, riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için gereken tüm hususları 

dikkate alan özel bir yönetim planı veya prosedürü geliştirin ve uygulayın. 

• İzleyin ve İnceleyin: Risk yönetim sisteminin performansını ve etkileyebilecek değişiklikleri 

izlemek ve gözden geçirmek. 

• İletişim Kurun ve Danışın: Risk yönetimi sürecinin her aşamasında ve bir bütün olarak 

sürecin uygun aşamasında iç ve dış paydaşlarla iletişim kurun ve danışın. 



 

 

 

Tablo 3; Risk Yönetim Tablosu 

Yukarıda belirtilen risk tablosu ile ilişkilendirilen matris aşağıdadır; 

 

 Tablo 4; Risk Matrisi 



 

 

 

Tablo 5; Risk Sıralamanın Açıklama Tablosu 

9. ÖZGÜNLÜK 

Yazılım ve Özgün Görüntü İşleme Algoritması; 

Aracımız için kullanılacak olan kodların tamamı kendimiz tarafından yazılacaktır.  

Tasarım; 

Geçmiş yılların yarışmacılarının ROV tasarımları incelendi, fark yaratmak adına çizimleri ve 

tasarımı tamamen bize ait olan önden ve üstten köpek balığı tasarımı çıkartıldı. Köpek Balığı 

tasarımı ile fark yaratmak amacındayız. Tasarımda pratik montaj mottomuz oldu.  

Motorların diziliminde özgün bir tasarıma gidildi. Motorların dizildiği alüminyum boru 

üzerinde, ihtiyaç duyulduğunda yer değiştirebilecek manuel kayar sistem planlandı. Havuz 

testlerinde bu özellik denge ve itmede çok faydalı olacak bizler için.    

ROV aracın ağırlık merkezi ve batma dengelemesi için bize özel 2 alternatifli bir tasarım 

yapıldı.  İlk alternatif sağ ve sol da buluğuna denge çubukları; İster ağırlık takılabilir ister 

makaron takılabilir. İkinci alternatif motorları dizdiğimiz alüminyum boru iç kısmına demir 

blokları sürebilmek. Bu demir çubuk bloklar hem görseli bozmayacak hem de istediğimiz 

noktaya ağırlığı kaydırmayı sağlayacak.  

    

                                    Görsel 58: Motor Kayar Sistem ve Dengeleyici Diskler 



 

 

Kayar Mekanizmalı Robot Kol; 

 Bu seneki yarışma görevlerinde puzzel Türkiye haritasında yarışmacılar için en önemli 

problem; Puzzel parçasını dengeli zeminden kaldırabilmek olacaktır.  

 Sonra puzzel parçasını ilgili zeminde yerleştirme olacak. Biz bu konuda özgün bir 

tasarıma gitmeyi seçeceğiz. Robot kol mekanizmamız, puzzel parçasını kaldırdığında ağırlık 

merkezi nereye kaydığının tespit etmekte kullanacağız. Bu mekanizma ile testlerimiz, amaca 

en uygun noktayı belirleyebileceğiz. Aracın alt tarafında yük alındığında, denge çubuklarındaki 

disklerin hangi noktada durması gerektiğini, buna bağlı olarak hangi motorların devreye ne 

kadar güç ile gireceği netleşmiş olacak. Görev tamamlandıktan sonra ihtiyaç yok ise aracın en 

gerisine çekilerek aracın ağırlık merkezi stabil hale getirebileceğiz.  

 

Görsel59; Kayar Mekanizma İnovasyonu 

Pak Toplama Aparatı; 

Yarışmadaki 1.görev olan hokey paklarını yerden kaldırmadan sürükleyecek kaleye taşımak 

amaçlı polietilen levhadan bir adet sabit pak toplama aparatı tasarladık. ROV araca monte ettik. 

Tasarımını, Dünyada sadece Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen 'böceklerin kralı' 

olarak adlandırılan “geyik böceği’nden etkilenerek tasarladık. Bu tasarım ile pakları tek seferde 

kaleye sürüklemeyi ve zamandan ek puan almayı düşünmekteyiz. 

  

 
                                                        Görsel 60: Geyik Böceği ve Pak Toplama Aparatı 



 

 

Su Geçirmez Tüp içi Elektronik Kart Kızak Diskleri ve 9’lu Soket Bağlantı Tasarımı;  

 Tüp içinde elektronik kartların yerleşimi ve tadilat gerektiğinde rahat müdahale 

edilmesini sağlayan 3D baskılı bize özel diskler tasarlayıp çıktı aldık. Bu diskler bağlantıları 

yapıldığında alan kazanmak için diskleri kızak üzerinden kaydırma suretiyle sıkıştırma işlemi 

yapabiliyoruz. 

Yine tüp içinde 9 pinli soket kullanımı bize tüp ile kapak dışı kablo bağlantıları çok basit 

ayırmamıza sağlayacakaktır.   

 

      

Görsel 61; KTR Tüp içi Disk ve 9 PİN Soket Tasarımı 

 

ROV Kumanda Paneli; 

Projede kullanılacak Kumanda Paneli bize özgü olacak. Kendimize ait tasarım ve modları 

olacak. Planlı görevlerde hazır modlar ihtiyaca göre devreye sokulacak. 

Arayüz Tasarımı; 

Sensörlerden gelen bilgileri sergileyeceğimiz bize özel ara yüz tasarlamaya başladık. 

 

10. YERLİLİK 

10.1. Robot Şase Ürünleri; 
 

ROV araç şase tasarımında kullanılan ön ve arka tasarımlarda kullanılan polietilen malzeme, 

alüminyum borular, çelik çubuklar %100 yerli ürünlerden oluşmaktadır. 

 

10.2. Su Geçirmez Hazne; 
 

ROV araçta kullandığımız su geçirmez hazne ve bileşenleri %100 yerli üretim yapan DEGZ 

firmasından alınmıştır. Buna bağlı kablo geçiş kanallarında sızdırmazlığı çok yüksek derece 

engelleyen “Patentli aktarım teknolojisi” kartı kullanılacak.  



 

 

10.3. İtici Motorlar; 
 

Su altı ROV araç itici motor ürünleri genel anlamada dışarıya bağımlı durumdadır. Bu konuda 

ar-ge süreçleri devam eden yerli DEGZ firmasının ürünleri olan M1 Motorları tercih ettik. 

Firma motorları yurt dışından alım yapıp, su yalıtımını kendileri yapmaktadır. Motor dış kasa 

ve pervaneleri yerli olarak plastik enjeksiyon yöntemi ile üretmektedirler. 
  

10.4. Elektronik Kartlar ve Sensörler; 
 

Projede kullanılan kartların tümü yerli firma olan DEGZ firmasından alım yapılacaktır. Bunlar; 

octamini (ana kart), güç dağıtım kartı, dörtlü motor sürücü kartıdır. Basınç, gyro, hall efect, 

pusula ve canbus Sensörler kartlara gömülü olarak gelmektedir. Cayro sensörü ithal ürün olarak 

satın alınacaktır. 

   

10.5. Aydınlatma Takımı; 
 

Projede kullanılan 2 adet aydınlatma takımı yerli firma olan DEGZ’den satın alınmıştır. Firma 

dış kasa, ön cam ve lümen yerli imkanlar ile üretmektedirler.  

 

10.6.  Pnömatik Kol Sistemleri; 
 

Projede kullanılacak pinomotik silindir yerli firmadan satın alınmıştır. Üretimleri Türkiye’de 

yapıldığı bilgisini aldık. Basınçlı hava basma kompresör %100 yerli firma üretimidir.  

 

10.7. Kara İstasyon Kumanda Modülü; 
 

ROV aracın kara istasyonunda ile iletişimi ve yönlendirmelerini yapacağımız kart yerli firma 

olan DEGZ firmasının ürettiği octomini-kumanda karı olacak. Kumanda panelinde kullanılan 

joystickler ithal olacaktır. Kumanda kutusu kendi 3D üretimimiz olacaktır. 

  

10.8. Görüntü İşleme Kamere Sistemleri; 
 

ROV operatör görev yönetimleri ve görüntü işlemede AMD kamera kullanılacak. Bu ürün yerli 

tedarikçi firmadan satın alınmıştır. 

  

10.9. Güç/Power Ürün; 
 

Tüp içindeki devreleri, tüp dışındaki motorları ve aydınlatmayı besleyen Lipo-lion batarya 

robotistan.com adlı siteden satın alımı yapılacaktır.   

 

10.10. Veri Aktarım Kablo; 

 

ROV araç ile kara istasyon veri iletişimi kablosu olan CAT6 kabloyu yerli firma olan HES 

Kablodan satın alacağız.  

 

10.11. Yazılım;  

ROV araç yönetiminde; sensör okuma, veri işleme, görüntü işleme vb. gibi yazılımlar ekibimiz 

tarafından %100 bize ait olarak geliştirilecektir. 
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