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A Amper (Elektrik Akım Şiddeti Birimi) 

ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene 

DI Digital Input (Dijital Giriş) 

AI Analog Input (Analog Giriş) 

C Celsius (Sıcaklık Birimi) 

CAD Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım) 

CAM Computer Aided Manufacturing (Bilgisayar Destekli Üretim) 

CAN-Bus Controller Area Network (Yazılım Kontrollü Veri Transferini Sağlama) 

I/O Input / Output (Giriş / Çıkış) 

CNC Computer Numerical Control (Lazer Kesim Cihazı) 

DC Direct Current (Doğru Akım) 

EnA-EnB L298N Modülünün Pinler 

ESC Electronic Speed Control (Elektronik Hız Kontrolü) 

Fb Kaldırma Kuvveti 

Gbps Saniyede Aktarılan Gigabit 

GND Ground (Topraklama) 

HDPE High Density Polyetylene (Yüksek Yoğunluklu Polietilen Madde) 

IDE Integrated Development Environment (Entegre Geliştirme Ortamı) 

IMU Inertial Measurement Unit (Atalet Ölçü Birimi) 

kV Sadece Fırçasız Elektrik Motorları İçin Geçerli Olan Devir Katsayısı 

I2C Inter Integrated Circuit (Haberleşme Protokolü) 

m Metre 

mAh Miliamper Hour (Miliamper Saat) 

Mbps Saniyede Aktarılan Megabit 

mHz Bilginin İşlenme Hızı 

NaCl Sodyum Klorür (Sofra Tuzu) 

Pb Kurşun 

PLA Biopolimer Polilaktik Asit 

PWM Pulse Width Modulation (Darbe Genişlik Modülasyonu) 

RFID Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi) 

RH Relative Humidity (Belli bir sıcaklıkta hava kütlesinde bulunan nem 

miktarının yüzde ifadesi) 

ROV Remotely Operated Underwater Vehicle (İnsansız Su Altı Aracı) 

RPM Revolutions Per Minute (Dakikadaki Devir Sayısı) 

Sn Kalay 

UART Serial Port (Seri Port) 

USB Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veriyolu) 

V Volt 

vb. ve benzeri 

VCC Collector Collector Voltage (Entegre Güç Pini)   
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1. RAPOR ÖZETİ 

 

Su altı çalışmalarının zorluğu, hızla gelişen teknoloji ile insanoğlunun bu alanda işini 

kolaylaştıracak olan arayışlara yönlendirmiştir. Bu arayışın sonucu olarak mühendisler, uzaktan 

kontrol edilebilen veya otonom su altı araçları üzerine çalışmalar yapmış, olumlu sonuçlar 

almışlardır. Bu sayede birçok araştırmacı, insanların yüksek su basıncından dolayı 

çalışamadıkları derinliklerde bile su altı ekosistemini keşfetmiştir. Su altı araçlarını genelde 

ROV (Uzaktan Kumandalı Araç), AUV (Otonom Sualtı Aracı) veya UUV (İnsansız Sualtı 

Aracı) olarak sınıflandırabiliriz. 

Bu araçlar hayat kurtarma, gözlem operasyonları gerçekleştirebildikleri gibi deniz altı 

kablolarının boru tesisatı montajı, deniz altında alet bakımı ve doğrudan deniz yüzeyindeki 

gemilerden (Kontrol Ünitesinden) çalıştırılabilen bir osinografik araştırma gibi bazı ticari su 

altı operasyonlarını da gerçekleştirebilirler. Kablolu veya akustik iletişim sistemi ile 

kullanılabildikleri gibi yapay zekâ kontrol sistemi ile de otomatik olarak çalıştırılabilirler [1,2]. 

METTTAL ROV takım arkadaşları da üç tarafı denizler ile çevrili olan ülkelerine bu 

alanda hizmet edebilmek için bir araya gelmenin ve çalışmanın heyecanını yaşamaktadır. 

Takım bu yolda olabildiğince yerlilik ve milliliğe özen göstermektedir. Bu doğrultuda hedef 

Milli Teknoloji Hamlesinin bir parçası olmaktır.  
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2. TAKIM ŞEMASI 

 

2.1.Takım üyeleri 

 

Danışman 

Hüsnü KÜÇÜKKÖYLÜ: Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak 

görev yapmaktayım. Veri Tabanı Programcılığı / Yazılım Geliştirme 

dalında teorik ve uygulamalı atölye/laboratuvar meslek derslerini 

okutmaktayım. İnsansız Su Altı Sistemleri yarışmasına katılmak için 

bir araya gelmiş olan ve öğrencilerimden oluşan takıma akademik 

danışmanlık yapmaktayım. Azimli, çalışkan ve başarı ışığı olan bu 

gençlere TEKNOFEST sürecinde İnsansız Su Altı Aracının yapım 

çalışmalarının organizasyonu, toplantılarını düzenleme ve okul-

takım arasındaki koordinasyonu sağlamakta yardımcı olmaktayım. 

Bir öğretmen olarak böyle istekli gençlere inanmanın geleceğe 

güvenle bakmak için önemli olduğu kanaatindeyim. Öğrencilerime 

çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. 

  

Kaptan 

Hamza Enes BALAHOROĞLU: İlkokulu Sultan Ayhan 

İlkokulu’nda okudum. Teknolojiye olan ilgim daha ilkokul yıllarıma 

dayanmaktadır. İlk proje olarak 4. sınıftayken sensörlü çöp kovası 

geliştirdim. Ortaokulu Özel Çayırova İsabet Okulu’nda okudum. 7. 

sınıftayken ilk TÜBİTAK yarışma tecrübemi yaşadım. Şu an 9. sınıf 

öğrencisiyim. Eğitimime Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nde devam etmekteyim. Orta seviyede 

Python, orta seviyede Arduino, başlangıç seviyesinde C#, başlangıç 

seviyesinde CSS bilgim bulunmaktadır. Şu anda yapay zekâ, görüntü 

işleme üzerinde kendimi geliştirmekte ve takımımızın, METTTAL 

ROV, takım liderliği görevini üstlenmekteyim. 

 

Kaptan Yardımcısı 

Emre DURMAZ: İlkokulu Sultan Ayhan İlkokulu’nda, ortaokulu 

Koç Ortaokulu’nda tamamladım. Şu an eğitimime Mehmet Tuğrul 

Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9.sınıf öğrencisi 

olarak devam etmekteyim. Başlangıç seviyesinde Python, orta 

seviye Fusion 360, başlangıç seviyesinde C#, orta düzeyde Blender 

bilgim bulunmaktadır. Şu anda grafik tasarım, oyun geliştirme, 3 

boyutlu objeler üzerinde kendimi geliştirmekteyim. Takımımızda 

tasarımcı ve kaptan yardımcısı görevlerini yürütmekteyim. 
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Yazılım Ekip Lideri 

Burakcan TOKSES: 2011 yılında Zafer İlkokulu’nda ilkokul 

eğitimime başladım. 2014-2015 yılında ilkokul eğitimimi bitirip, 

2015-2016 eğitim öğretim yılında Mesude İşman Ortaokulu’nda 

eğitimime devam ettim. 2015 yılında Photoshop, İllustrator gibi 

Adobe uygulamaları ile ilgilendim. 2016 yılında ilk TÜBİTAK 

tecrübemi yaşadım. 2016 yılında programlamaya ilk adımımı attım. 

2017 yılında ilk bilişim alanıyla ilgili projem ile TÜBİTAK’a 2. Kez 

katıldım. 2017 yılının sonlarına doğru JAVA programlama diline ilk 

adımımı attım. 2017 yılının sonundan beri JAVA ile ilgilenmeye 

devam etmekteyim. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ile birlikte 

Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

eğitimime devam ediyorum. 2019 yılının sonlarına doğru C#, 

Arduino, Python gibi programlama dillerinde kendimi geliştirmeye 

devam ediyorum. Takımımızın yazılım bölümünde yer alıyorum. 

 

Elektronik Ekip Lideri 

Melike BULUT: İlkokulu 50. Yıl Chrysler İlkokulu’nda, ortaokulu 

50. Yıl Chrysler Ortaokulu’nda tamamladım. Şu an Mehmet Tuğrul 

Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9. sınıf öğrencisi 

olarak eğitimime devam ediyorum. Başlangıç seviyesinde Arduino, 

başlangıç seviyesinde Python bilgim var, kendimi kodlama ve 

tasarım alanında geliştirmekteyim. Ayrıca yağlı boya gibi resim 

çalışmalarından uğraşmaktan hoşlanırım. Takımımızın elektronik 

bölümünde bulunuyorum. 

 

 

 

 

Üye 

Arda ÖZKAN: İlkokulu 50. Yıl Chrysler İlkokulu’nda, Ortaokulu 

Eğitim bilimleri Okulu’nda tamamladım. Eğitimime Mehmet Tuğrul 

Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9. sınıf öğrencisi 

olarak devam etmekteyim. Orta seviyede Fusion 360, başlangıç 

seviyesinde Python, Arduino ve C# bilgim bulunmaktadır. Şu anda 

Python, Fusion 360’da kendimi geliştirmekteyim. Hobilerim 

arasında su topu oynamak yer almaktadır ve takımımızın mekanik 

görevini üstlenmekteyim. 
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Üye 

Mustafa Eren ASLAN: İlkokulu Aslan Çimento İlkokulu’nda, 

ortaokulu Bağlarbaşı Ortaokulu’nda tamamladım. Şu an lise 9. sınıf 

öğrencisiyim. Eğitimime Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nde devam ediyorum. Düşük seviyede 

Python, düşük seviyede C++, başlangıç seviyesinde pcb çizim 

bilgim bulunmaktadır. Şu anda Python, EASYeda ve Eagle 

üzerinde kendimi geliştirmekteyim ve takımımızda, METTTAL 

ROV, Elektronik kısmında görevimi yürütmekteyim. 

 

 

 

 

Üye 

Ömer AVCU: İlkokulu ve Ortaokulu Gebze Emlak Konutları 

İlköğretim Okulunda okudum. Şu an 9. Sınıf öğrencisiyim. 

Eğitimime Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde devam ediyorum. Orta seviye Python, başlangıç 

seviyesinde C++, C#, Unreal Engine ve Unity bilgim 

bulunmaktadır. Basketbol ve bilgisayar oyunları oynamaktan 

hoşlanırım. METTTAL ROV’da Elektronik bölümünde görev 

üstlenmekteyim. 

 

 

 

 

 

Rapor Ekip Lideri 

Ravza TOSUN: İlkokulu Zafer İlkokulu’nda, Ortaokulu ise Yunus 

Emre Ortaokulu’nda tamamladım. Lise 9. sınıf öğrencisiyim. 

Eğitimime Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde devam ediyorum. Başlangıç seviyesinde Python, orta 

seviyede Tinkercad, başlangıç seviyesinde Blender bilgim 

bulunmakta. Girişimcilik ile ilgileniyorum, bir girişimde aktif 

olarak bulunuyorum. Aynı zamanda raporlamada kendimi 

geliştiriyorum. Ortaokul’da lisanslı sporcu olarak voleybol sporu ile 

ilgilendim. Takımımızın, raporlama bölümünde görev almaktayım. 
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Üye 

Arınç YALÇIN: İlkokulu Gebze Eğitim Vakfı İlkokulu’nda, 

Ortaokulu; 5,6 ve 7. sınıfı Kocatepe İmam Hatip Ortaokulu’nda, 8. 

sınıfı ise Molla Fenari Ortaokulu’nda okudum. 9. sınıf öğrencisiyim, 

Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

eğitimime devam ediyorum. Şu an başlangıç seviyesinde Python, 

başlangıç seviyesinde Blender, orta seviyede Tinkercad ve başlangıç 

seviyesinde Fusion 360 bilmekteyim. Hobilerim Futbol ve tenis 

oynamaktır. Girişimcilik ile ilgilenmeyi seviyorum. Şu anda 

raporlama üzerine kendimi geliştirmekteyim. METTTAL ROV 

takımında raporlama bölümünde görev üstleniyorum. 

 

 

 

Üye 

Tuğba ALTINTAŞ: İlkokulu Mehmet Alp Tiryakioğlu 

İlkokulu’nda, Ortaokulu Dumlupınar İmam Hatip Okulu’nda 

tamamladım. 9. sınıf öğrencisiyim. Eğitimime Mehmet Tuğrul 

Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde devam ediyorum. 

Orta seviyede Tinkercad bilgim bulunmakta. Resim çizmeyi, 

voleybol oynamayı ve değişik dilleri öğrenmeyi seviyorum. 

Raporlama üzerine kendimi geliştirmekteyim. Takımımızın, 

METTTAL ROV, raporlama kısmında görev almaktayım. 
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OKULUMUZ HAKKINDA 

 

Teknoloji hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanında bilgi sahibi, araştırmacı, 

yenilikçi bireylere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla 2017-2018 Eğitim 

Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında sektörün ihtiyaç duyduğu yazılımcılarını 

yetiştirmeyi hedefleyerek Türkiye’de adına yaraşan öğretim programı, teknik olanakları ve 

yetkin yazılımcıları ile birlikte bir ilke imza atmayı amaçlamaktadır. Toplu Konut İdaresi 

tarafından yapılarak Millî Eğitim Bakanlığına devri yapılan 10.300 metrekare alana 

konumlanmış eğitim kurumunda 8.000 metrekarelik kapalı alan ve 5.000 metrekarelik yeşil alan 

bulunmaktadır. 30 kişilik sınıflarımızla, son teknoloji bilgisayar laboratuvarları, fizik, kimya ve 

biyoloji laboratuvarları, elektrik/elektronik atölyesi, robotik kodlama atölyeleri, beceri ve 

tasarım atölyeleri, resim ve müzik atölyeleri, zenginleştirilmiş kütüphanesi, konferans salonu, 

yemekhanesi, açık ve kapalı spor alanlarımızla her öğrencimizin ihtiyacına ve beklentisine 

cevap vermektedir.  

Okulumuz, öğrencilerimizin ruh ve beden sağlığını geliştirmeleri için spor 

faaliyetlerine, okulda görülen konuları deneyimleyerek öğrenmeleri için kültürel ve mesleki 

gezilere, mesleki uygulamalarını pekiştirmek ve gözlemlerde bulunmak için mesleki gezilere, 

bilimsel ve sosyal gelişmeleri takip edebilmeleri ve akademik bir vizyona sahip olabilmeleri 

için seminer, söyleşi, konferans ve diğer etkinliklere, katılmalarına imkân sağlamaktadır.   

Okulumuzun derslik ve atölye donatımı başta olmak üzere tüm ihtiyaçları Kocaeli 

Valiliği ile Logo Yazılım ve Yatırım A.Ş. arasında yapılan protokol doğrultusunda eğitim 

gönüllüsü Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Tuğrul Tekbulut tarafından 

karşılanmaktadır. Hayırseverimiz ayrıca okulumuz içinde faaliyete giren özel ve üstün yetenekli 

öğrencilerin eğitim gördüğü Gebze Bilim ve Sanat Merkezinin de fiziksel donatım ihtiyacını 

karşılayarak eğitim öğretime katkı sağlamaya devam etmektedir. 

Eğitim Öğretime başladığı tarihten itibaren yoğun talep gören okulumuz yapılan yatırım 

ve çalışmaların sonucu olarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren özel program ve 

proje uygulayan eğitim kurumu unvanını alarak Türkiye’de bilişim teknolojileri alanında 

nitelikli eğitim veren nadir kurumlar arasında yer almıştır. Bilişim lisemizde böylelikle merkezi 

olarak yapılan liselere geçiş sınavı ile her yıl yüz yirmi (120) öğrenci kabul edilmektedir.  

Okulumuzda eğitim alan öğrenciler bilişim teknolojileri alanında sektörün ihtiyaç duyduğu 

eğitimleri almakla beraber ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilişim teknolojileri alanının 

uzmanlık dallarından yazılım geliştirme dalı ile ağ işletmenliği ve siber güvenlik dallarından 

mezun olarak teknoloji firmalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını yüksek getiriler 

ile karşılama imkânı bulacaklardır. Ekosistemimizde yer alan Logo Yazılım başta olmak üzere 

Bilişim Vadisi, TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Ticaret Odası, Teknoparklar, 

Organize Sanayi Firmaları içinde yer alan teknoloji üreten firmalar sayesinde öğrencilerimizin 

stajları ve istihdamı çok kolay bir şekilde gerçekleşmektedir. Eğitim gönüllümüz Mehmet 

Tuğrul Tekbulut’un yurt dışı yatırımları sayesinde öğrencilerimize yurt dışı staj imkânı 

sunulmaktadır. Yükseköğretim kurumları sınavında başarılı olan öğrenciler, Bilgisayar 

Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım 

Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenliği bölümlerine devam edebilirler. 

Mezun öğrencilerimizin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. 

İlk mezunlarını 2020-2021 eğitim öğretim yılında verecek olan okul ekosistemi içinde yapmış 

olduğu protokol ve projelerin uygulamaya girmesiyle il genelinde en çok tercih edilen mesleki 

ve teknik eğitim kurumları arasında yer almıştır. 
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HAYIR SEVER ÖNSÖZÜ 
 

Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında sektöre 

giren Logo, Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşlarından biridir. Ürettiği çözüm, hizmet ve 

inovasyonlarla Türkiye’de yazılım sektörünün yenilikçi lideri konumuna gelmiştir. 800’ü aşkın 

bayisi ve yaygın dağıtım ağı kanallarıyla sektörün en hızlı büyüyen firmalarından olan 

Logo’nun ürünleri, bugün 85 bini aşkın firmada aktif olarak kullanılmaktadır. Logo, Avrupa, 

Ortadoğu, Afrika ve Asya’da birçok ülkenin diline, iş pratiğine ve yasal mevzuatına uyarlanan 

ürünlerini, ilgili ülkelerdeki yetkili iş ortakları ya da tam yetkili distribütörleri aracılığıyla 

kullanıcılarına ulaşmaktadır.  

Logo, yapılan stratejik yatırımlar sayesinde, Türkiye’de elde ettiği birikim ve tecrübeyi 

yurtdışı pazarlara taşımayı başarmış; büyüme potansiyeli yüksek pazarların önde gelen 

oyuncuları arasında yer almak için önemli adımlar atmıştır.   

Teknoloji ve AR-GE'ye yatırımı uzun vadeli büyümenin temeli olarak gören Logo, AR-

GE ve yazılımda mükemmeliyete yatırım yapmayı ve kaliteli çözümler sunmayı ilke edinmiştir. 

"Sürekli İnovasyon" vizyonuyla hareket eden Logo, AR-GE yatırımları araştırmasında 

Türkiye'nin lider firmaları arasındadır.  

Eğitimde de bu ilkelerle yola çıkan LOGO Teknoloji ve Yatırım A.Ş., nitelikli iş gücü 

ihtiyacının karşılanmasının nitelikli eğitimden geçtiği düşüncesi ile 2017 yılında Kocaeli 

Valiliği ile yapılan protokol çerçevesinde Gebze ilçesinde TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan 

bilişim meslek lisenin her türlü derslik, atölye, laboratuvar, idari ve sosyal alanların donatımını 

milli eğitim bakanlığının belirlediği standartlarda karşılamıştır. Böylece bölgenin bilişim 

alanında ihtiyaç duyulan ara eleman gereksinimini karşılama noktasında önemli bir adım 

atılmıştır. Bölgemizde TUBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bilişim Vadisi gibi 

kurumların yanı sıra birçok teknoloji firmasının da faaliyet göstermesi okulumuza olan ilgiyi 

her geçen gün artırmaktadır.  2017-2018 Eğitim öğretim yılında hizmete giren Mehmet Tuğrul 

Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halen 385 öğrenci ile Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün belirlediği çağdaş ilkeler doğrultusunda eğitim-öğretime devam etmektedir. Ayrıca 

firmamız tarafından okul binası içinde bulunan iki katlı bağımsız bölümde 400 bine varan 

nüfusu ile Gebze’nin yıllardır ihtiyaç duyduğu üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği 

Bilim ve Sanat Merkezi’nin fiziksel donatım ihtiyaçları da karşılanarak hizmete alınmıştır. 

Bilim ve Sanat Merkezimizin bağımsız binasında hizmet vermesi için yaklaşık 50 milyon lira 

bedelle yeni bir yatırım yapıyoruz.  

LOGO olarak yerli ve milli yazılım ve yazılımcı yetiştirerek ülkemize kazandırma 

ülküsü ile çıkmış olduğumuz bu yolda, adımı taşıyan ve bilişim teknolojileri alanında özel 

program ve proje uygulayan okulumuzun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan METTTAL ROV 

ekibine TEKNOFEST yolculuğunda başarılar dilerim. 

Sevgi ve saygılarımla… 

Mehmet Tuğrul TEKBULUT 

Logo Teknoloji ve Yatırım A.Ş. 
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OKUL MÜDÜRÜ ÖNSÖZÜ 

 

Dünyada meydana gelen baş döndürücü değişim ve etkileşim süreci; teknoloji başta 

olmak üzere ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel ve hatta ahlaki boyutta kendini göstermektedir. 

Bu değişim sürecinden etkilenen kurumlar varlıklarını geliştirerek koruyabilme çabası içerisine 

girmiştir. Kurumların gelecekte doğabilecek fırsatlar ve oluşabilecek risklere hazırlıklı 

olabilmesi vizyoner, inovasyona açık ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olmayı zorunlu 

kılmaktadır. Bu bakış açısı ile kamu ve özel sektör iş birliğiyle açılan okulumuzu gerek 

bölgemizde gerekse de ülkemizde model okul haline getirme hedef ve şiarıyla hareket ediyoruz. 

Bilişim Teknolojileri alanında faaliyet gösterdiğimiz bir okul olmamız hasebiyle bölgemizdeki 

kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile teknoloji ve inovasyona yatırım yapan 

özel sektör temsilcileri ile görüşerek gözlem yapma, tecrübelerinden faydalanma imkânı 

buluyoruz. Okulumuzun bulunduğu Gebze bölgemizde başta hayırseverimizin firması Logo 

Yazılım olmak üzere, TÜBİTAK içinde faaliyet gösteren BİLİŞİM VADİSİ, TUBİTAK MAM, 

BİLGEM, MARTEK kurumları ile Gebze Teknik Üniversitesi, Gebze Ticaret Odası, Gebze 

Teknik Üniversitesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark gibi teknoloji kuruluşlarının 

yetkilileri ile iş birliği yapıyoruz. Gebze’de faaliyette bulunan teknoloji firmaları ile sürekli 

iletişim halindeyiz. Kaymakamlık onaylı yaptığımız protokol kapsamında yürütülen “GEBZE 

KODLUYOR” projesi ile her yaş ve okul düzeyindeki öğrenciye robotik kodlama, yazılım ve 

tasarım eğitimleri veriyoruz. İki yıldır süren proje kapsamında bine yakın öğrenciye robotik 

eğitimler verdik, vermeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en popüler teknoloji yarışmalarından 

TEKNOFEST’te yarışabilmek için dört ekibimizle mücadele ediyoruz. Bölgesel yarışmalar 

dışında TÜBİTAK, MEB Robot yarışmalarına katılım sağlıyoruz. Yaptığımız protokolle Logo 

yazılımın kıdemli ve tecrübeli yazılımcıları özel olarak oluşturduğumuz atölyede 

öğrencilerimize sektörün ihtiyaç duyduğu yazılım ve programları öğretiyoruz. Okulumuzda ev 

sahipliğini yaptığımız özel ve üstün yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Gebze Bilim ve Sanat 

Merkezi ile ortak projeler yapıyoruz. Gerek yüz yüze gerekse de sosyal medya aracılığıyla 

yürüttüğümüz tanıtım faaliyetleri ile pandemiye rağmen 35 okuldan 1000’i aşkın öğrenciye 

bilişim ve yazılım sektörünü anlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  “GELECEK 

KONUŞMALARI” temasıyla sektörün önde gelen şahsiyetlerini Kod adı: MTT YoutTube 

kanalımızdan öğrencilerimizle buluşturarak onlara girişimci ve inovatif özellikler 

kazandırıyoruz. Öğretmenlerimiz ve mentörlerimizin desteği ile kurduğumuz oyun geliştirme 

ekipleri, Unity programı ile oyunlar tasarlamaya ve kodlamaya başladık. Yaptığımız 

çalışmaların bir sonucu olarak Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan 

eğitim kurumu olarak öğrencilerimizi merkezi seçme sınavı yani liselere geçiş sınavı ile 

seçerken, öğretmenlerimizi de mülakatla belirleyerek atamalarını gerçekleştiriyoruz. Logo 

Yazılım, Logo Siber Güvenlik, Atölye Vizyon, Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Ticaret Odası ve 

hayırseverimizin yurt dışı iştiraki TOTAL SOFT ile yaptığımız protokol ve projelerle 

öğrencilerimize üst düzey, proje odaklı nitelikli mesleki eğitim yeterlilikleri kazandırıyoruz.  Ez 

cümle teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten; iş arayan değil iş kurabilen, ara eleman değil, 

aranan eleman; oyun oynayan değil oyun yazabilen bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle 

çalışıyoruz.  

Bu vesile ile TEKNOFEST 2021’de su altı sistemleri kategorisinde mücadele eden, ön 

tasarım raporunu başarı ile geçerek kritik tasarım raporu için gece gündüz çalışan METTTAL 

ROV takımımıza başarılar dilerim. 

 

                                                                                         Halil ERDAL 

Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
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TAKIM LİDERİ ÖNSÖZÜ 

 

Merhaba Ben Hamza Enes BALAHOROĞLU 

Sistemli düşünce yeteneğine sahip, araştırmacı, yabancı dilleri öğrenmeye yatkın, 

tasarım yapabilme yeteneğine sahip, matematiğe ilgili, dikkatli, sabırlı, kendini yenileyebilen 

ve bilgisayar alanında zaman geçirmekten hoşlanan arkadaşlarımızla METTTAL ROV ekibini 

kurduk. Başlangıçta çok fazla zorluklar yaşasak da Covid-19 pandemisine rağmen 

TEKNOFEST Su Altı Kategorisinde ön tasarım raporunda başarılı olarak birçok okulu geride 

bıraktık. Şu an ekibimle birlikte kritik tasarım raporu için uğraş veriyoruz.   

Steve Jobs bir sözünde “Harika işler yapabilmenin tek yolu yaptığın işi sevmektir” der.  

Biz de işimizi severek yapıyoruz.  

Bize bu süreçte inanan, güvenen, kaynak ayıran okul müdürümüz Halil ERDAL başta 

olmak üzere danışman öğretmenimiz Hüsnü KÜÇÜKKÖYLÜ’ye, mentorümüz Makine 

Yüksek Mühendisi Bayram MEMİŞ ağabeyimize, yine desteklerini esirgemeyen İTÜ ve Gedik 

Üniversitesinde bu yarışmalara katılıp derece almış ağabeylerimize, desteklerini esirgemeyen 

ailelerimize, bu yarışmaları düzenleyerek biz gençlere yeni ufuklar açan T3 Vakfı ve 

ASELSAN’a teşekkür ederiz. 

Hamza Enes BALAHOROĞLU 

9A Sınıfı Öğrencisi/Takım Lideri 

  



 

10 

 

2.2. Takım şeması 

 

METTTAL ROV takım logosu ve organizasyon şeması Şekil 2.1’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2.1: METTTAL ROV takım logosu ve organizasyon şeması. 
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Şekil 2.2: METTTAL ROV takımı. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 

Ön Tasarım Raporu’nun açıklanmasının ardından raporun eksiklerinin, geliştirilmeye 

ihtiyaç duyulan bölümlerinin tespiti için danışman hocalar ve takım üyeleri toplantılar 

düzenleyip eksikleri belirlemiştir. Düzeltilmesi gereken bölümler düzeltilmiştir. Bu süreç 

içerisinde araştırmalar yoğunlaştırılıp soru işaretleri giderilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte 

farklı takımlarla ve hocalarla toplantılar yapılıp yeni fikirler ve tecrübeler edinilmiştir. Bu 

tecrübe ve fikirler ışığında Kritik Tasarım Raporu’nun en iyi şekli alması için sıkı bir şekilde 

çalışmalar sürdürülmüştür. 

 

ÖTR (Ön Tasarım Raporu)’ye göre yapılan değişiklikler: 

 

3.1.Elektronik 

 

Araçta Degz firmasından alınan 4 çıkışlı 2 yönlü ESC kullanılmıştır. Bu ESC’nin 

kullanım sebebi kapladığı alanın az olmasıdır. Parçaların ısı durumunu kontrol edip acil bir 

durumda buna müdahale etmek için Isı ve nem sensörü (DHT11) eklenmiştir. Su sızıntısı 

durumunda sızıntının tespiti için kendi tasarımımız olan su kaçak sensörü kullanılmıştır. Degz 

firmasından temin edilen Güç dağıtım kartı haznede alandan tasarrufu sağladığı ve kablo 

karışıklığını engellediği için tercih edilmiştir. Aracın içinden 1 adet Arduino MEGA eksiltilmiş, 

yerine 2 adet Arduino NANO kullanılmıştır. Aracın kontrolü için ise Arduino MEGA 

kullanılmıştır. T200 motor yerine daha ekonomik ve yerli olan Degz’in Triton motorları 

kullanılmıştır. Pi kamera v2 yerine 1 IP Kamera ve bir analog kamera araca eklenmiştir.  

 

3.2.Mekanik 

 

Eski robot kol tasarımımızda servo motor kullanılmaya karar verilmiş fakat farklı fikirler 

ve araştırmalar sonucunda ortak bir karar alınıp şu anki mevcut robot kol tasarımımızda DC 

motor, kaplin, trapez vidalı mil ve sigma profil kullanılması uygun görülmüştür. 

 

3.3.Yazılım 

 

Görüntü işlemede temel şekil tanıma, nesne tanıma, havuz altında kapı bulma testleri 

başlangıç aşaması tamamlanmıştır. Araç ile uzaktan bağlantı sağlandı. Ara yüz tasarımına 

başlanıldı. Tasarımdaki mikrokontrolcülerin algoritma akış şemaları oluşturulmuştur. 

 

3.4. Araç Tasarımı 

 

Aracın şase dikey plakalarına delikler açılarak, aracın motorların akış yönlerinin 

engellenmemesi sağlanmıştır. Araç hareket halindeyken suyun akış direncinin minimuma 

indirilmesi için şase yatay plakalarına muhtelif boyutlarda delikler açılmıştır. Robot kol aracın 

en altına eklenerek boyu uzatılmış ve sisteminde geliştirmeler yapılmıştır. 
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Tablo 3.1: Ön tasarım raporundan sonra eklenen ve çıkarılan malzemelerin tablosu. 

 

Çıkarılanlar Eklenenler 

T200 Motor+ESC Triton Motor+ESC 4'lü 

Servo Motor DC Motor 

Raspberry pi3 Octomini Su altı kontrolcüsü 

Su Geçirmez Servo Su Kaçak Sensörü (kendi tasarımımız) 

Karbon Fiber Filament PLA 

Pi era v2  Aviyonik Hazne 

  Easiercap 

  L 298 N Motor Sürücü 
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4. ARAÇ TASARIMI 

 

4.1. Sistem Tasarımı 

 

Geliştirilen su altı aracı SuAlp, havuz, göl, nehir ve denizlerde su altı görevlerini insansız 

bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Geliştirilmesi durumunda su altı arama-kurtarma, su 

temizliği, su altı canlı döngüsünün incelenmesi, boru hattı tamir-tadilatı gibi görevleri yerine 

getirebilecektir. SuAlp, özellikle TEKNOFEST 2021 su altı görevlerini icra edecek şekilde 

tasarlanmıştır ve prototip üretimi devam etmektedir.  Araç hem manuel hem de otonom 

görevleri yerine getirebilecektir. Su üstünde bulunan kontrol istasyonu ile araç arasında sürekli 

veri alışverişi yapılabilecektir. Araç üzerinde çevre görüntüleme sistemleri, sensörler, robot kol 

ve aydınlatma sistemi bulunacaktır. Sistemin genel akış şeması Şekil 4.2’de verilmiştir. 

Aracın güç ihtiyacını sağlaması için batarya kullanılacaktır.  Kontrol istasyonu ile araç 

arasında sadece veri kablosu bağlantısı olacaktır. Aracın sistem genel görünümü Şekil 4.1’de 

verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.1: Rov sistemi genel görünümü. 
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Şekil 4.2: Sistem genel akış şeması. 
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4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 

 

 

 

Şekil 4.3: Su altı aracı bilgisayar destekli tasarımı. 

 

SuAlp’in tasarımında CAD ve CAM programı olan AUTODESK Fusion 360 

kullanılmıştır. Araç’ın oluşumunda ASELSAN’ın insansız su altı projelerinden ilham 

alınmıştır. Aracın tasarımında su altında dengede (stabilite) tutulabilmesi için öne çıkan iki 

konu vardır; bunlardan biri ağırlık merkezi bir diğeri ise suyun kaldırma kuvveti merkezidir. 

Bu iki nokta aracın su altındaki dengesini belirler. Aracın denge pozisyonuna gelmesinde 

önemli rol oynamıştır. İyi bir denge (stabilite) demek aynı zamanda ağırlık merkezinin kaldırma 

kuvveti merkezine göre aşağıda kalması demektir. Aracın manevra kabiliyetinin iyi olması ve 

yük altında daha iyi performans göstermesi için 8 adet motor kullanımına karar verilmiştir. 

Motorlardan 4 adedi şase yan plakasına dikey pozisyonda sabitlenmiş, diğer 4 adet motor ise 

üst şaseye sabitlenmiş, araç yönüne açılı olacak şekilde yerleştirilmiştir. Araçta batarya haznesi 

ve aviyonik haznesi olmak üzere 2 adet su sızdırmaz hazne bulunmaktadır. Hazne içerisinde 

braket 10 derecelik açı ile konumlandırılarak aracın önünü daha rahat görmesi sağlanacaktır. 

Mekanik Tasarım süreci fiziksel tasarım(analiz), robot kol, malzemeler ve fiziksel özellikler 

olarak dört bölüme ayrılmaktadır. 

 

Fiziksel özellik 

 

Aracın en, boy ve yüksekliği belirlenirken TEKNOFEST komitesinin belirlediği boyut 

aralıklarına uygun bir araç üretimi hedeflenmiştir. Aracımızın eni 450 mm, boyu 466 mm ve 

yüksekliği 270 mm’dir. Aracımızda kullanacağımız sızdırmaz haznenin boyu 336 mm ve eni 

100 mm’dir. Aracımızın şasesinin ağırlığı 3500 gram’dır. 
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Şekil 4.4: SuAlp’in ebatları [mm]. 
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4.2.2. Malzeme Seçimi  

 

HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen madde) 

 

Şaseyi oluşturan malzemeler, ağırlık olarak az olmakla birlikte maksimum dayanıklılık 

verecek şekilde seçilmiştir. Her malzemenin güvenlik faktörünü kontrol etmek için stres analizi 

hesaplanmıştır. Hem Paslanmaz Çelik hem de Alüminyum en güçlü malzemelerdir, ancak aynı 

zamanda en ağır malzemelerdir ve suda korozyona neden olurken, polipropilen ve HDPE düşük 

ağırlıktadır ve korozyona dayanıklı plastiklerdir. Buna ek olarak, HDPE de kolayca 

işlenebilmektedir, bu nedenle şase malzemesi olarak seçilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.5: Malzemelerin Von Mises gerilim sonuçları. [3] 

 

HDPE Yüksek Yoğunluk 0,95 – 0,97 g/.cm3’e sahiptir.  Çekme dayanımı 225-350 

kgf/cm² civarındadır. İnsansız su altı aracı SuAlp’in şasesini oluşturan plakaların HDPE 

malzemeden olması tercih edilmiştir. Şaseye ilave olarak, hazne bağlantı braketleri ve robot kol 

bağlantı parçası gibi yapısal elemanlarda HDPE kullanılmıştır. 

 

PLA filament 

 

PLA filament braket ve robot kolun tutucu kısmını 3D yazıcıdan çıkarmak için 

kullanılmıştır. Puzzle ve pak görevinde robot kolun sağlamlığı çok önemli olduğu için bizim de 

sert ve sağlam bir filament seçilmesi gerekmektedir. Aracımıza en uygun filamenti seçmek için 

PLA (Biopolimer Polilaktik Asit) ve ABS arasında seçim yaparak karşılaştırmalar yapılmıştır. 
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PLA sert ve esnek olmayan bir malzemedir.  ABS sert ama hafif esnek maddedir. ABS çalışması 

PLA göre zordur. PLA filamentlerin fiyatları ABS filamentlere göre biraz daha pahalıdır. PLA 

ile baskılarda malzemenin düşük çekme oranı nedeniyle üretim esnasında parçanın baskı 

tablasına tutunması kolaydır. Parçanın baskı esnasında tabladan ayrılma oranı düşüktür. PLA 

yoğunluk: 1.25 g/cm^3. PLA birim ağırlığının hacmi: 0.80 cm^3/g ya da 800 cm^3/kg. 1.75 

mm_ 1kg. SuAlp için uygun olan filament PLA olduğu için buna karar verilmiştir. Takımın 

yapacağı robot kol için de çalışmalara başlanmıştır. Robot kolun tutucu kısmında PLA filament 

kullanılacaktır. 

 

 

 

Şekil 4.6: PLA filament (beyaz renk). 

 

Su Geçirmez Epoksi 

 

Fiber takviyeli bir alaşım olan epoksi birçok kaplama alanında yalıtım malzemesi olarak 

kullanılır. Özellikle elektrik-elektronik alanında sıkça tercih edilir. Aracımızda boşluksuz bir 

yalıtım sağlayacağını düşündüğümüz için su geçirmez epoksi kullanılması kararlaştırılmıştır. 
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4.2.3. Geometri Seçimi  

 

Su altı aracın geometrisi geliştirilirken en belirleyici fikirlerden birisi denge olmuştur. 

Ayrıca araçta 8 itici (Thruster) kullanılacağı da göz önüne alınarak seçilen geometrinin 8 

motorlu konfigürasyona uygun olduğu düşünülmüştür. Geliştirilen şase, motor konumlarında 

ve açılarında değişiklik gerektiğinde esneklik sağlamaktadır. Araca ilave komponent eklenmesi 

ve aracın çok fonksiyonlu hale gelmesi de bu yapı sayesinde mümkün olmaktadır. Geliştirilen 

şase (Şekil 4.18) yanlardaki 2 dikey HDPE plakanın alt ve üstteki 2 yatay HDPE plaka ile 

birleştirilmesiyle oluşmuştur. Plakaların birbirlerine bağlanmasında geliştirilmiş özel metotlar 

kullanılmıştır. Şase üst plakalarının birbirine bağlanması ve sızdırmaz haznelerin montajı için 

özel tasarlanmış braketler kullanılmıştır. Şase geometrisi seçiminde dikkate alınan unsurlar; 

ergonomiklik, dış görünüm, manevra kabiliyeti, su direncini azaltma, kolay taşınabilirlik, kolay 

monte edilebilirlik şeklinde sıralanabilir. Arıza veya acil durumlarda hızlı müdahale edilebilir 

yapıda olacak bir araç gövdesi geliştirilmiştir. 

Şase tasarımının basit ve kompakt yapıda olması, aracın hareket yönünde su akış 

çizgileriyle hidrodinamik uyum içinde dengede kalmasını sağlamaktadır. Şasenin dayanımı 

Autodesk Fusion 360 yapısal analiz modülünde simüle edilerek test edilmiştir. Program, 2m 

derinlikte şaseye uygulanan basınç ve faydalı yükü simüle etmektedir. Von Mises gerilim ve 

şase toplam deformasyon sonuçları Şekillerde 4.7 – 4.17 verilmiştir. Gerilim yoğunluğu olan 

bölgeleri güçlendirmek için sürekli bir iyileştirme çalışması devam etmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.7: Şase yan plakası mesh analizi. 
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Şekil 4.8: Şase yan plakası stres analizi. 

 

 

 

Şekil 4.9: Şase alt plakası mesh analizi. 

 



 

22 

 

 

 

Şekil 4.10: Şase alt plakası stres analizi. 

 

 

 

Şekil 4.11: Şase üst plakası mesh analizi. 

 

 

 

Şekil 4.12: Şase üst plakası stres analizi. 
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Şekil 4.13: Hazne bağlantı braketi mesh analizi. 

 

 

 

Şekil 4.14: Hazne bağlantı braketi mesh analizi. 

 

 

 

Şekil 4.15: Hazne bağlantı braketi stres analizi. 
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Şekil 4.16: Hazne bağlantı braketi stres analizi. 

 

 

 

Şekil 4.17: Hazne bağlantı braketi stres analizi. 

 

Şase 

 

Aracın şasesinin HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen Maddeden)’den yapılmasına 

karar verilmiştir. Şase araç üzerindeki tüm bileşenlerin sabitleneceği parçadır. Aracın en kritik 

parçalarından birisidir. Su altında artacak olan basınca dayanabilir olması gerekmektedir. Bu 

nedenle HDPE plaka malzemesi seçilmiştir. Aracın şasesi HDPE plakalarının cıvatalar ile 

birbirine monte edilmesi ile oluşturulmuştur. Hidrodinamik açısından da aracın su altında iyi 

manevra kabiliyeti sağlaması ve performansının en üst düzeyde olması için dikkat edilmiştir. 

Motor, sızdırmaz hazne, batarya haznesi, sualtı aydınlatması, kamera ve robot kolun yerlerinin 

belirlenmesinde detaylı araştırmalar ve çalışmalar yapılmıştır. Robot kol, vida ve somunlar ile 

alt şaseye bağlanacaktır. Su altı aydınlatmalarının biri robot kolun üstüne biri de IP kameranın 

görüş açısını aydınlatacak şekilde alt şaseye sabitlenecektir. Aracın alt şasesinin üstüne batarya 

haznesi konumlanmıştır. Sızdırmaz hazne aracın ayaklarına braket yardımı ile sabitlenmiştir. 

Aracımızın pak görevinde pakı yerden kaldırmadan dümdüz ilerlemesi için sarhoş teker 

kullanılmıştır. Robot kol alt şase plakasına bağlandığında zarar görmemesi ve yere zarar 

vermemesi için sarhoş tekerlekler yan şase plaka kısmına konumlandırılmıştır. 
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Şekil 4.18: SuAlp’in şasesi. 

  

Aviyonik Hazne 

 

Aracın elektronik parçalarının konulduğu su geçirmez haznedir. Aviyonik hazne 

elektronik parçaları darbeler, basınç, su gibi dış faktörlerden korumak için kullanılacaktır. 

 

 

 

Şekil 4.19: 300 mm aviyonik hazne. 
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Kablonun kenarlarında bulunan boşluklardan su geçmemesi için su geçirmez epoksi 

kullanılacaktır. Aviyonik hazne boy ölçüsü 300 mm olup, iç çap ölçüsü ise 90 mm olacaktır. 

Haznenin şaseye montajı için özel bağlantı kelepçeleri tasarlanmıştır. Aviyonik hazne, HDPE 

plakadan imal edilecek kelepçeler ile şase üst plakasına sabitlenecektir. Bağlantı parçalarında 

HDPE malzemeye ilave olarak eklemeli imalat teknolojisi ile üretilmiş olan parçalar 

kullanılacaktır. Su altı aracı havuz testlerinde iki malzeme de denenecek ve braketlerin araca 

entegrasyonu sağlanacaktır. Mekanik bir sızdırmazlık elemanı olan O-Ring sızdırmaz haznenin 

içerisine su sızmasını engellemektedir. Elektronik parçaların korunması için izolasyonun iyi 

yapılması gerekmektedir. Bu nedenle kablo ve lehimlerin izolasyonunu sağlamak için su 

geçirmez epoksi kullanılmıştır. Genel olarak su geçirmez epoksi kablo girişlerinde, parça 

birleştirme gibi yerlerde kullanılmıştır. Araç içi malzemelerin izolasyonu ve sızdırmazlığı için 

birçok önlem bulunmaktadır. Bu önlemlerden bazıları aşağıda bulunmaktadır. 

• Kendi tasarımımız olan su kaçak sensörleri, 

• Su geçirmez epoksi, 

• Haznelerde bulunan aktarıcı kart sayesinde sızdırmazlık sağlanıp aynı zamanda dışarısı 

ile bağlantı kurulabilmektedir. 

• Haznelerin kapağında bulunmakta olan O-Ring. 

Bunlara örnek verilebilir. 

 

 

 

Şekil 4.20: Aviyonik hazne teknik özellikler. 

Batarya Haznesi 

 

Batarya haznesinin görevi bataryayı nem, ısı vb. dış etkenlerden korumaktır. Batarya 

haznesi aracımızın alt şasesine kelepçeler yoluyla bağlanacaktır. Batarya haznesinin boyu 286 

mm, çapı 100 mm'dir. Haznenin 2 ucunda alüminyumdan yapılmış kapaklar bulunmaktadır. 

Haznenin 2 ucundaki alüminyum kapak arasında akrilik tüp vardır.  Batarya haznesine basınç 

sensörü, su kaçak sensörü, güç aktarım kartı, DHT11, L928N motor sürücü ve regülatör kartı, 

batarya haznesinin içindeki malzemelerdir. Batarya haznesi ve bazı teknik özellikleri Şekil 

4.21’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.21: Batarya haznesi teknik özellikleri. 

 

Araç içi malzemelerin izolasyonu ve sızdırmazlığı için birçok önlem bulunmaktadır. Bu 

önlemlerden bazıları şunlardır; 

 

• Takımın tasarımı olan su kaçak sensörleri kullanılması, 

• Su geçirmez epoksi ile kablo-aktarma kartının dış yüzey izolasyonunun yapılması, 

• Haznelerde bulunan aktarıcı kart sayesinde sızdırmazlık sağlanması, 

• Haznelerin kapağında O-Ring bulunması. 

 

Robot Kol 

 

Aracın robot kol iskeleti sigma profilden yapılacaktır. Kullanıcının görevleri yerine 

getirirken yapılan işlemi daha net görebilmesi için robot kol üzerine bir analog kamera ve bir 

sualtı aydınlatması monte edilecektir. Robot kol Şekil 4.22’de gösterilmiştir. Robot kol iki 

pozisyonda kullanılacaktır. Su altı hokeyi görevinde robot kolumuz aracın alt kısmında zemine 

yatay durumda pozisyonlanacaktır. Su altı montaj görevinde ise robot kol aracımızın ağırlık 

merkezinde yere dik şekilde pozisyonlanacaktır. Bu konum değişimini redüktörlü DC motor 

aracılığı ile gerçekleştirecektir. Kolumuz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 

İnsansız Su altı Sistemleri yarışması 2021 için su altı hokeyi ve su altı montaj görevini başarıyla 

tamamlamak için özel olarak tasarlanmıştır. 
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Şekil 4.22: SuAlp’in robot kolu. 

Yüzerlik 

 

Kaldırma kuvveti suyun içine daldırılmış veya kısmen daldırılmış nesnenin ağırlığına 

karşı gelen kuvvettir. Kaldırma kuvveti, nesnenin içinde bulunduğu sıvı veya hava tarafından 

nesneye uygulanan basınç farkı ile oluşur. Derinliğe doğru basınç artar. Nesnenin alt kısmındaki 

basınç üst kısmındaki basınçtan fazladır. Net yukarı kaldırma kuvveti, sıvı tarafından yer 

değiştiren akışkanın ağırlığının büyüklüğüne eşittir. Bu kuvvet, nesnenin yüzmesini veya en 

azından daha hafif görünmesini sağlar. Bir nesnenin kaldırma kuvveti merkezi, sıvının 

hacminin merkezidir. 

Fb = -pgV 
 

Aracın Nihai Tasarımı 

 

 

 

Şekil 4.23: SuAlp ön-sol-üst görünümü. 
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Tablo 4.1: Aracın yaklaşık ağırlık hesaplaması. 

 

Malzeme Adı Adet Birim Kütlesi (g) Toplam Kütle (g) 

Sızdırmaz Hazne (300mm) 1 1100 1100 

HDPE Şase 1 3500 3500 

Batarya haznesi (250mm) 1 1020 1020 

Thruster 8 150 1200 

Batarya 1 550 550 

Sualtı Aydınlatması 2 220 440 

Sigma profil 400mm (20X20) 1 152 152 

Aviyonik Sistem 1 300 300 
 Araç Toplam Ağırlık: 8.262 

 

4.2.3. Malzemeler 

 

İnsansız su altı aracımızın yapımında mekanik, yazılım, elektronik bölümlerinde birçok 

malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Aracın yapımında kullanılacak malzemeler seçilirken dikkat 

edilen noktalar; uygun fiyatlı, kaliteli, verimli, hafif, kullanıma uygun, güvenli ve olabildiğince 

yerli üretim olmasıdır. 

 

 

 

Şekil 4.24: Tedarik edilen bazı malzemeler. 

 

Raporda bulunan bu kısımda SuAlp üzerinde kullanılan bütün malzemeler tablo halinde 

listelenmiş ve bu malzemelerin fizikler özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bunun 

yanında elektronik açıdan teknik özellikleri elektronik ön tasarım süreci bölümünde 

açıklanmıştır. 
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Tablo 4.2: Malzeme listesi. 

  
Malzeme Adı Adet 

M
E

K
A

N
İK

 A
L

T
 S

İS
T

E
M

 
Aviyonik Hazne (300mm) 1 

Dolgu silikon 1 

Su geçirmez epoksi 1 

HDPE Şase 1 

Eriyen bant 3 

Su geçirmez silikon kablo 24 

Batarya haznesi (250mm) 1 

İmbusİnox Cıvata M3x20 30 

Somun M3 30 

Rondela M3 30 

Kablo Bağı 200 X 2.5 mm 100 Adet Siyah 1 

Thruster 8 

E
L

E
K

T
R

İK
-E

L
E

K
T

R
O

N
İK

 A
L

T
 S

İS
T

E
M

 

ESC4'lü 2 

WisLink (LX200V20) 2 

Güç dağıtım kartı 5V 5A 2 

Batarya şarj aleti 1 

Batarya 1 

Bıçak sigorta 3 

Bıçak sigorta yuvası 3 

Sualtı Aydınlatması 2 

Su geçirmez Cat 6 Kablo 1 

Uzatma kablosu korumalı 3'lü 10 metre 1 

Adaptör (12V-5A) 1 

Açma kapama anahtarı 1 

Klemens (12pin) 2 

CAT 6 Ethernet kablosu 1 

RJ 45 CAT 6 dişi dişi ara adaptör 3 

Tagolaswitch anahtar 2 Ayak ON/OFF 5 

Bas buton 6 

Easiercap 1 

Çok Telli ve Kalaylı Liyy 0,22 (beyaz) 10 

Çok Telli ve Kalaylı Liyy 0,34 (mavi) 10 

Çok Telli ve Kalaylı Liyy 0.,34 (yeşil) 10 

Çok Telli ve Kalaylı Liyy 0,34 (siyah) 10 

Marin Kablo – 1.5mm² Çok Telli ve Kalaylı 25 

 Nem-Sıcaklık sensörü 2 

3 Eksenli joystick 2 
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K
O

N
T

R
O

L
 A

L
T

 S
İS

T
E

M
 Analog kamera + 170 derece lens 1 

Arduino NANO (Orijinal) 3 

Arduino MEGA (Orijinal) 1 

Octomini Su altı kontrolcüsü 3 

İp kamera 1080p Low Light H265 1 

Jiroskop 1 

CAN Bus (MPC-2515) 4 

Basınç sensörü 1 

Su kaçak sensörü 4 

R
O

B
O

T
 K

O
L

 Sigma profil 400mm (20X20) 1 

PLA Filament 2 

12V 5 RPM L Redüktörlü DC motor 1 

12V 60 RPM Redüktörlü DC motor 1 

L 298 N Motor sürücü 1 

DC-DC Ayarlı voltaj regülatörü 1 

 

4.2.5. Üretim Yöntemleri 

 

Aracın üretimini daha kullanışlı hale getirmek için çeşitli üretim yöntemleri 

bulunmaktadır. Belirtilen üretim yöntemlerinin seçilmesinin en önemli sebebi sınırlı bütçe ile 

en düşük maliyetli, eş kaliteli ve en verimli yöntemleri sunmasıdır. Üretim yöntemlerinin temel 

amacı ise hammaddenin tasarlanmak istenilen parçaya çevrilmesidir. Bazı parçalar hazır olarak 

temin edilmiştir. Bunun yanında elektronik ve mekanik aksamda birçok önemli parça ve alt 

montaj grupları imal etmek ve ettirmek kaydıyla temin edilmiştir. Elektronik üretimde ise lehim 

yönteminden yararlanılmıştır. Tüm alt montaj ve parçalar hazırlanıp kalite kontrolleri 

yapıldıktan sonra su altı aracının montajına geçilecektir. Araçta elektronik parçalar için 

lehimleme, iskeletin montajı için delik açma yöntemleri kullanılmıştır. 

SuAlp için gerekli malzemeler temin edilmiş, üretim aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada 

kullanılacak yöntemler; 

 

Lehimleme 

 

 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. 

Kullanılacak lehim yöntemleri işin cinsine göre seçilir. Lehim işlemi genelde havya işlemiyle 

yapılsa da alev ile daldırma ile fırında lehimleme işlemleri de endüstride görülen 

yöntemlerdendir. 
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Şekil 4.25: Lehimleme. 

 

Lehimleme yöntemi ile kullanacağımız malzemelerin tam listesi şu şekildedir: 

• Dörtlü motor sürücü 

• Octomini su altı kontrolcüsü 

• Degz motorlar 

• Analog basınç sensöründe 

• Güç dağıtım kartı 

• Su kaçak sensörü 

• Isı nem sensörü 

• Regülatör kartı 

• Arduino NANO 
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Lehim Malzemeleri 

 

1. Havya (Lehim Makinesi): Lehim makinesi lehimleme yaparken kullanılan 

malzemelerden biridir. Bir diğer adıyla havyadır. Lehimleme yönteminde lehimlenecek bölgeye 

lehim tutulur ve lehim makinesi ile ısıtılır. Bölge lehim ile kaplandıktan sonra havya bırakılır 

ve lehimin soğuması beklenir. Lehim makinesi güç kaynağına takıldıktan sonra geçen süreyle 

ısınır. Havya kalitesi, çalışma performansına ve ömrüne göre belirlenir. Lehim makinelerinin 

performansları, sahip oldukları elektrik gücüne de bağlıdır. 

 

 

 

Şekil 4.26: Lehim makinesi. 

 

2. Lehim Teli: Elektronik devrelerde bir sistemi oluşturmak için elamanları ve bacak 

bağlantılarını birbirine tutturmak amacıyla belirli sıcaklıklarda eriyebilen tellere “lehim” denir.  

 

3. Lehim Pastası: Lehim pastası kusursuz, hatasız bir lehimleme yapmak için gereken 

malzemelerden bir tanesidir. Lehim pastasının kullanılmasının amacı metal yüzde 

temizlemeden oluşan ve ısınmadan kaynaklanan oksitlenmeleri önlemek amacıyla 

kullanılmalıdır. 

 

4. Lehim Pompası: Vakumlama işlemi yaparak eski lehimin sökülmesini sağlar. 

 

5. Lehimleme İstasyonu: Lehimleme istasyonları, lehimleme işlemini çok fonksiyonlu 

olarak sunmaktadır. İstasyonlarda genellikle havya veya lehim tabancası, sıcak hava tabancası, 

havya standı gibi malzemeler bulunur. 

 

Delik Açma 

 

Aracımızın iskeletinin montajı için delik açma işlemi kullanılacaktır. Bu işlemde 

matkap kullanılacaktır. 

 

Talaşlı İmalat 

 

Başta ahşap, sunta, kompozit, plexi, poliüretan ve hafif metaller olmak üzere birçok 

farklı malzeme üzerinde oyma, kesme, şekillendirme, yazı kazıma işlemleri yapmak üzerine 

kullanılmaktadır. 

Bilgisayar destekli olan bu tezgahlar x, y ve z olmak üzere 3 eksen boyunca birbirinden 

bağımsız hareket etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bilgisayar ortamında hazırlanan şekil ve 

desenler tasarım kısıtlaması olmadan işlenebilmekte ve kesilebilmektedir. Tasarım 

kısıtlamasının olmaması en önemli tercih nedenidir. CNC Router, METTTAL ROV takımının 
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aracında yan, alt ve üst şase plakasını pürüzsüz bir biçimde kesmek için kullanılacaktır. Takımın 

CNC Router ile çalışmasına Şekil 4.27’de yer verilmiştir 

 

 

 

Şekil 4.27: CNC Router. 

 

Eklemeli İmalat 

 

Eklemeli imalat, CAD, CAM vb. bilgisayar destekli tasarım programlarında çizilen 

nesnenin PLA ve ABS filamentleriyle, sanal ortamda çizildiği biçimde yüzeye basılmasını 

sağlamaktadır. En yaygın kullanılan filament türleri ABS ve PLA’dır. PLA filamenti sert ve 

korozyona karşı dayanıklı olduğu için kendi tasarımımız olan su kaçak sensörü ve robot kolun 

tutucu kısmı üretilirken PLA filament kullanılarak 3D Printer (3D Yazıcı) aracılığıyla 

basılmıştır. 

  



 

35 

 

 

4.3.Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

 

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

Sistemin elektronik şemaları Şekil 4.28’de ve Şekil 4.29’da verilmiştir. Cihazlar arası 

haberleşme için CAN, UART, I2C, SPI haberleşme protokolleri kullanılmıştır. Kumandadan 

alınan veri araca gönderilmiş ve araçtaki kamera, sensör bilgileri kontrol ünitesine 

ulaştırılırmıştır. 

 

 

Şekil 4.28: Kontrol ünitesi elektrik şeması. 
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Şekil 4.29: Araç elektronik şeması. 

 

Şekil 4.30’da ve Şekil 4.31’de batarya ve aviyonik haznelerinin SID (Security Identifier) şeması 

gösterilmiştir. Çizimlerin amacı haznelerin içindeki kompanentlerin isimlerini ve bağlantı 

yollarını göstermektedir. 
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Şekil 4.30: Batarya haznesi SID şeması. 
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Şekil 4.31: Aviyonik hazne SID şeması. 
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Şekil 4.32: Masaüstü devre şeması. 
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1. Hazne Elektronik Aktarım Kartı: Araçta batarya haznesi ve aviyonik hazne olmak üzere 

2 adet hazne bulunacaktır. Haznenin dışarı ile bağlantıları tedarikçi firmanın patentli 

aktarım teknolojisi ile sağlanacaktır. Hazne 100-200m derinliğe kadar su geçirmez olup 

TEKNOFEST komitesinin istediği kriterleri karşılamaktadır. Avantajları; boyutlarının 

kullanılacak komponentler için uygun olması, patentli aktarım teknolojisi ile araç dışı 

bağlantılarda delik gerekmemesi, sızdırmazlığın daha kolay sağlanmasıdır. Aktarma kartı 

Şekil 4.33’te gösterilmiştir. Bu hazneler Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri 

tarafından kurulmuş Degz firmasından tedarik edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.33: Hazne elektronik aktarım kartı. 
 

 

 

Şekil 4.34: Elektronik aktarım kartı bileşenleri. 
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2. Octomini Su Altı Kontrolcüsü: Degz üreticileri tarafından geliştirilmiş olan bu ürün, 

üzerine geçmeli sistem ile monte edilebilen Arduino NANO, Jiroskop sensörü ve CAN Bus 

modülü sayesinde hazne içerisinde kullanılan alanın optimize edilmesi, kablo 

karışıklıklarının engellenmesi, bazı elektronik parçaların sabitlenmesi gibi alanlarda 

kolaylık sağladığı için kullanılacaktır. Bu kontrolcüden araçta 3 adet kullanılacaktır. 

 

 

 

Şekil 4.35: Octomini su altı kontrolcüsü. 

 

3. Fırçasız DC Motor: Elektrikli motorlar rotor (Hareketli bölüm) ve stator (Sabit bölüm) adı 

verilen iki temel parçadan oluşur. Fırçalı DC (Doğru Akım) motorlarda sargılar rotorda 

bulunur, sargılar elektrik akımına fırçalar (kömürler) aracılığı ile statorun üzerinde bulunan 

komütatörden ulaşmaktadır. Stator ise iki kutuplu bir mıknatıstan oluşmaktadır. Komütatör: 

üzerinde simetrik şekilde konumlandırılmış iletken parçalar bulunmaktadır, bu parçalar anot 

ya da katot yüktedir. Komütatör su ile teması sonucu kısa devreye neden olacak ve motorun 

verimini düşürecektir. Fırçasız DC motorlarda ise fırçalı motorların tam tersidir; komütatör 

yoktur, sargılar statordadır ve rotor iki kutuplu mıknatıstan oluşmaktadır. Komütatörün 

olmaması, lehim noktaları yalıtıldığı taktirde, fırçasız motora suya dayanıklı bir yapı 

kazandırır. Aracımız da su altında çalışacağı için suya dayanıklılık takım için önemli bir 

kriterdir. Bu nedenle araçta fırçasız motor kullanılmasına karar verilmiştir. Seçilen motorlar 

12v-24v gerilim aralığında çalışmaktadır. Voltaj-devir ilişkisi 350kv’dir. TEKNOFEST 

komitesi tarafından sunulan parkurlar ve görevler göz önünde bulundurulduğunda 8 adet 

Degz marka yerli fırçasız DC motorun kullanılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. 

 

 

 

Şekil 4.36: Fırçasız motor. 
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4. Güç Dağıtım Kartı: Güç dağıtım kartı Degz geliştiricileri tarafından üretilmiştir. Üzerinde 

bulunan statik manyetik anahtarlama ile sistemin enerjisi güvenli bir şekilde 

kesilebilmektedir. Yani TEKNOFEST komitesinin belirlediği güvenlik koşulunu 

karşılamaktadır. Avantajları; dahili bir regülatöre sahip olması (Çıkış 5V-5A), gerilim 

dağıtımını kolaylaştırması, güvenlik için yeterli donanımlara sahip olmasıdır.  

 

 

 

Şekil 4.37: Güç dağıtım kartı. 

 

5. Su Kaçak Sensörü: Su kaçak sensörü, su sızıntısı durumunda sızıntının tespitinde 

kullanılan sensördür. Sensör Şekil 4.40’ta verilmiştir. Takım tarafından üretilen sensöre 

“palamut sensör” adı verilmiştir. Adını meşe palamuduna benzerliğinden alan bu sensör tek 

kullanımlıktır. Sensör birçok tasarımdan sonra kimya dersinde öğrendiğimiz elektroliz 

konusundan esinlenilerek üretilmiştir. Sensörün içine birçok denemeden ve testten sonra 

suyu emme özelliği yüksek olan pamuk yerleştirilmiştir. Bu sayede sensörün suya tepki hızı 

artırılmıştır. Sensör içerisinde bulunan iki iletken arası NaCl ve pamuk karışımı bir katman 

ile yalıtılmıştır. Su kaçak sensörü bileşenleri Şekil4.38’de verilmiştir. Sensörün su ile teması 

halinde yalıtkan katman çözünür ve iletken hale gelerek sensör içerisinde kapalı devre 

oluşturur. Sensörün çalışma mantığı Şekil 4.39’da verilmiştir. Araçta bu sensörden aviyonik 

haznelerin kapak bölümlerinde ikişer adetten toplam 4 adet kullanılacaktır. Korona 

tedbirleri göz önünde bulundurularak sensör ev ortamında geliştirilmiştir. Sensör üzerinde 

testler ve geliştirmeler devam etmektedir. 

 

 

 

Şekil 4.38: Su kaçak sensörü bileşenleri. 
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Şekil 4.39: Su kaçak sensörü çalışma mantığı. 

 

 

 

Şekil 4.40: Su kaçak sensörü. 

 

6. IP Kamera: IP kamera, araçtan kontrol ünitesine görüntü aktarımı ve otonom görevdeki 

görüntü işleme için kullanılacaktır. Hızı, gerçek zamanlı çalışması ve 170 derece görüş açısı 

sayesinde bu kamera ile daha geniş alan efektif olarak kontrol edilecektir. 
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Şekil 4.41: IP kamera. 

 

7. WisLink (LX200V20): WisLink; Wi-Fi, Bluetooth, RFID vb. sinyallerin iletiminin zor 

olduğu ortamlarda, ethernet verisini iki kabloya düşürerek uzak mesafelere aktarımında 

kolaylık sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, araç ile kontrol ünitesi arasında daha az kablo 

kullanılmasını sağlayacaktır. Bir adet kontrol ünitesinde, bir adet aracın içinde 

konumlandırılacaktır. IP erişimi için 300 metreye kadar menzile sahiptir [4]. Araçta 

kullanılacak olan WisLink, Şekil 4.42’de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.42: WisLink (LX200V20). 

 

8. Arduino: Arduino’lar sistemde mikro denetleyiciler olarak görev alacaktır. Arduino açık 

kaynak kod kullanmaktadır. Arduino’nun tercih edilmesindeki önemli faktörler kullanışlı 

bir IDE (Entegre Geliştirme Ortamı)’ sinin olması, çevre birimlerinin çokluğu ve erişiminin 

kolay olmasıdır. Avantajlarının yanında bazı dezavantajları da bulunmaktadır. Araç için en 

büyük dezavantajı Arduino mikro denetleyicilerinin hızıdır. Bu dezavantajı avantaja 

dönüştürmek için farklı bir algoritma yöntemi kullanılacaktır. Kontrol ünitesinde 1 adet 
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Arduino MEGA’ya (Aduino MEGA Şekil 4.44’te verilmiştir), araç içerisinde 3 adet 

Arduino NANO’ya (Arduino NANO Şekil 4.43’te verilmiştir) yer verilecektir. Arduino 

NANO ve Arduino MEGA 16 MHz işlemci hızına sahiptirler. Arduino MEGA’nın pin 

sayısı dijital I/O pinleri 54, analog giriş pin sayısı 16 adetken Arduino NANO’nun dijital 

I/O pin sayısı 14, analog giriş pin sayısı 8’dir. Arduino sayısı ve çeşidi seçilirken bu kriterler 

göz önünde bulundurularak seçim yapılmıştır. 

 

 

 

Şekil 4.43: Arduino NANO. 

 

 

 

Şekil 4.44: Arduino MEGA. 

 

9. Basınç Sensörü: Basınç sensörü aracın bulunduğu konumdaki suyun basıncını ölçmek ve 

bu ölçüm ile aracın bulunduğu konumun su yüzeyinden derinliğini hesaplamak için 

kullanılacaktır. Bu sayede derinlik sabitleme için veri elde edilebilecek ve kontrol 

ünitesinden CAN Bus modülünün de yardımı ile aracın anlık derinliği izlenebilecektir. 

 

 

 

Şekil 4.45: Basınç sensörü. 
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10. Sıcaklık ve Nem Sensörü: Sistemimizin bataryasını ve elektronik sistemlerini korumak 

için her iki haznede de birer adet DHT11 sıcaklık ve nem algılayıcı kalibre edilmiş dijital 

sinyal çıkışı veren gelişmiş bir algılayıcıya yer verilmiştir. Yüksek güvenilirliktedir ve uzun 

dönem çalışmalarda dengelidir. 8 bit mikroişlemci içerir, hızlı ve kaliteli tepki vermektedir. 

0 ile 50°C arasında 2°C hata payı ile sıcaklık ölçmektedir, 20-90% RH arasında 5% RH hata 

payı ile nem ölçmektedir [5]. DHT11’in görseline Şekil 4.46’da yer verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.46: Sıcaklık ve nem sensörü. 

 

11. Redüktörlü Fırçalı DC Motor: Redüktörlü fırçalı DC motorlar yüksek torka sahiptirler 

[6,7]. Kol ve robot kol sisteminin tutacağı ve kaldıracağı ağırlık göz önüne alınarak 

redüktörlü fırçalı DC motor kullanılmasına karar verilmiştir. Sistemimizde 12V 5 RPM ve 

12V 60 RPM redüktörlü fırçalı DC motor kullanılacaktır. Redüktörlü DC motor görseline 

Şekil 4.47’de yer verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.47: Redüktörlü fırçalı DC motor. 
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12. DC Motor Sürücü: Sistemimizde bulunan redüktörlü fırçalı DC motorları sürmek için 

L298N entegresine sahip motor sürücüsü tercih edilecektir. Bu motor sürücünün görseli 

Şekil 4.48’de verilmiştir. Sürücü üzerinde bulunan L298N entegresi sayesinde motorların 

hız kontrolleri PWM (Pulse Width Modulation) [Darbe Genişlik Modülasyonu] sinyalleri 

ile sağlanacaktır. Sürücü iki adet DC motoru aynı anda birbirinden bağımsız olarak 

sürebileceği gibi tek başına 4 kablolu bir adet step motor da sürebilmektedir. 46V gerilimde 

ve toplamda 4A’e kadar akım verebilme özelliğine sahiptir. L298N sürücü DC motor sürme 

uygulamalarında H-köprüsü konfigürasyonunda kullanılır. H-köprüsü Şekil 4.49’da 

verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.48: DC motor sürücü. 

 

 

 

Şekil 4.49: H köprü devresi.  

 

Entegrenin blok diyagramından da görüldüğü üzere L298N sürücünün üzerinde In1, In2, 

In3, In4, EnA ve EnB girişleri mevcuttur. L298N sürücü iki adet motor sürebilme 
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yeteneğine sahip olduğundan In1, In2 ve EnA girişlerini bir kanal, In3, In4 ve EnB 

girişlerini ise diğer kanalı kontrol etmek için kullanabilmektedir [8]. 

 

13. DC-DC Regülatör: DC-DC step-down voltaj regülatör kartı üzerinde anahtarlamalı gerilim 

regülatörü olan LM2596 entegresi bulunmaktadır. Regülatör üzerinden 3A'e kadar akım 

akıtılabilir. Giriş gerilimi 4-35V arasındadır. Bu aralıkta uygulanan voltaja değerine göre 

kart üzerindeki trimpottan yararlanılarak 1.25-30V arası çıkış gerilimi elde edilebilir. Kolay 

kullanıma sahip, regülatör kartı üzerinde giriş / çıkış gerilimleri bağlantısı için 0 numara 

klemens yer almaktadır. Bununla birlikte giriş ve çıkışlara kablo lehimleyerek de 

kullanabilmektedir. Kart ile yapılan uygulamalarda giriş gerilimi her zaman çıkış 

geriliminden daha yüksek olmak zorundadır. Kart üzerinde yer alan IN+ pozitif besleme 

girişi, IN- toprak, OUT+ pozitif çıkış gerilimi, OUT- ise toprak çıkışıdır [9]. 
 

 

 

Şekil 4.50: DC-DC regülatör. 

 

14. Joystick: X ve Y ekseninde 50º'lik eğim imkânı sunan iki ekseni ve twist topuzu ile üçüncü 

eksen hareketini sağlayabileceğiniz bu joystick çeşitli robotik ve endüstriyel projelerde ve 

kumanda sistemlerinde kullanılabilen bir üründür. Joystick üzerindeki potansiyometreler 

5K'lık olup, serbest bırakıldığı zaman orta noktaya gelecek şekildedir. Twist topuzunun üst 

kısmanda ise bir push buton bulunmaktadır. 
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Şekil 4.51: Joystick. 

 

15. Easiercap: USB 2.0 Video Kayıt Cihazı, ses kartı olmadan USB 2.0 arayüzü ile doğrudan 

yüksek kaliteli video ve ses dosyası yakalayabilir. Bununla birlikte, kurulumu oldukça 

basittir ve haricen bir güce ihtiyaç duymamaktadır [10]. Analog kamera veri aktarımı 

Easiercap üzerinden sağlanacaktır. Easiercap Şekil 4.52’de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.52: Easiercap. 

 

16. Batarya: Lityum Poli (LiPo) piller günümüzde birçok elektronik cihazda kullanılan bir pil 

çeşididir. Uzun çalışma süreleri ve yüksek anlık akım sağlayabilmeleri ile önemli 

avantajlara sahiptirler. Araştırmalarımız sonucunda kablo karmaşasından kurtulmak, araç 

içerisinde kullanılacak komponent sayısını azaltmak ve güç aktarım kablosunun kesitinden 

doğabilecek enerji kayıplarını minimuma indirmek için sistemimize batarya ile enerji 

verilmesi tercih edilmiştir [12]. Araca fazladan ağırlık eklemesi ve aracın kısıtlı sürelerde 

kullanılabilmesi dezavantajlarıdır. Bu dezavantajlardan gelecek zararı minimuma düşürmek 

için; aracın tasarımında hidrodinamiğe özen gösterilmiştir. Yüksek mAh değerine sahip bir 

batarya seçilmiş ve batarya olarak ağırlığına göre daha yüksek verime sahip Li-Po pil tercih 

edilmiştir. Araçta kullanılacak batarya Şekil 4.53’de verilmiştir. 
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Şekil 4.53: Batarya. 

 

17. 4’lü ESC: Araçta hazne boyutunun yüksek dayanıklılık ve düşük ağırlık için mümkün 

olduğunca küçük tutulması hedeflenmiştir. Bunun için boyutları ile diğer ESC’lerin 

yarısından az yer kaplayan bir ESC olarak Degz ürünü 4’lü ESC tercih edilmiştir. Bu ESC 

Şekil 4.54’de verilmiştir. Her biri 4 fırçasız motoru kontrol edebilen bu ESC’lerden 2 adet 

kullanılması ve 8 adet fırçasız motoru kontrol etmesi hedeflenmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.54: 4’lü ESC. 

 

18. İvmeölçer ve Jiroskop Sensörü: MPU6050 I2C protokolüyle haberleşen bir IMU (Inertial 

Measurement Unit) sensörüdür. Sensör Şekil 4.55’de verilmiştir. İvme, açısal hız ve sıcaklık 

okuma için kullanılır. Arduino ile kullanabilmek için Arduino’nun I2C özelliğinin 

kullanılması gerekmektedir. Arduino için çeşitli MPU6050 kütüphaneleri mevcuttur. 

Projemizde Arduino’nun I2C kütüphanesi olan Wire.h kütüphanesi kullanılacaktır. Böylece 

dışarıdan bir kütüphane kullanılmadan MPU6050 sensörü kullanılabilecektir.  MPU6050 
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sensörünün, VCC +5 volt besleme, GND – besleme, SDA pini veri aktarımı için kullanılan 

veri hattı, SCL pini ise cihazların senkronizasyonu için kullanılması gereken clock hattıdır. 

Arduino NANO kartı için wire kütüphanesi ile haberleşme sağlanabilecek pinler A4(SDA) 

ve A5(SCL) pinleridir [11]. 

 

 

 

Şekil 4.55: İvmeölçer ve jiroskop sensörü. 

 

19. CAN Bus (MCP-2515) Modülü: MCP2515, bir CAN veri yolu ile arayüz oluşturmayı 

gerektiren uygulamaları basitleştirmesi, onlarca kablo yerine sadece iki kablo kullanması, 

40m ye kadar 1 Mbit/sn veri iletim hızı sağlaması gibi avantajlarından ötürü tercih 

edilmiştir. MCP2515'in basit blok şeması Şekil 4.56'da verilmiştir.  

 

 

 

Şekil 4.56: CAN Bus. 

 

Cihaz üç ana bloktan oluşur (Bu bloklar Şekil4.57’de verilmiştir): 

1. CAN protokol üreteci, maskeleri, filtreleri, gönderme ve alma arabelleklerini içeren 

CAN modülü. 

2. Aygıtı ve çalışmasını yapılandırmak için kullanılan kontrol mantığı ve kayıtlar. 

3.  SPI protokol bloğu. 
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Şekil 4.57: CAN Bus blok şeması. 

 

CAN modülü, CAN veri yolundaki mesajların alınması ve iletilmesi için tüm işlevleri 

yerine getirir. Mesajlar, önce uygun mesaj arabelleği ve kontrol registerlarına yüklenerek 

iletilir. İletim, SPI arabirimi aracılığıyla kontrol register bitleri kullanılarak veya iletim 

etkinleştirme pinleri kullanılarak başlatılır. Durum ve hatalar uygun registerlar okunarak 

kontrol edilir. CAN veri yolunda algılanan herhangi bir mesaj, hatalar için kontrol edilir. 

Ardından iki alıcı arabelleğinden birine taşınması gerekip gerekmediğini görmek için kullanıcı 

tanımlı filtrelerle eşleştirilir. 

Filtreleme sonucunda eşleştirilen mesajlar SPI okuma ve yazma komutları aracılığıyla 

MCU’ya iletimi gerçekleştirilir [13]. 
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4.3.2. Güç dağıtım 

 

Şekil 4.58’de aracın güç dağılım şeması verilmiştir. Şemada her kompanentin ihtiyaç 

duyduğu akım farklı renklerle gösterilmiştir. Resimdeki tabloda hangi rengin kaç Volt ettiği 

gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.58: Güç dağılım şeması. 
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4.3.3. Algoritma Tasarım Süreci 

 

I. MCU-0 

MCU-0, kontrol ünitesinde yer almaktadır. Görevi; manuel kontrolde kumandadan 

gelen motor hızlarını, robot kol kontrolü gibi verileri araca iletmek, otonom görevde de ana 

bilgisayardan gelen motor hızları gibi verileri araca iletmek, sızıntı durumunu ana bilgisayara 

bildirerek kullanıcıyı uyarmak, araca bağlantı olduğuna dair bilgi göndermek ve araçtan gelen 

sıcaklık, eğim, derinlik bilgilerini ana bilgisayara iletmektir. MCU-0’ın algoritması Şekil 

4.59’da verilmiştir. 

Bu görevlerin yanında araç ile bağlantıyı da devamlı kontrol etmektedir. Bu işlem 

gerçekleşirken araçtaki her Arduino CAN Bus hattına ayrı ayrı bağlantı verisi gönderir. 

Bağlantıda sorun yaşayan Arduino hatta veri gönderemeyecektir ve bağlantı sorunu yaşayan 

Arduino tespit edilecektir. Arduino’ların bağlantı durumu ana bilgisayarda görünecektir. Bu 

sayede bağlantıda yaşanabilecek aksaklıklarda hangi Arduino’nun bağlantı sorunu yaşadığı araç 

sudan çıkmadan tespit edilebilecek ve soruna daha hızlı müdahale edilebilecektir. 

Su kaçak uyarısı: Su kaçağı olması durumunda kaçağın tam olarak nerede olduğunu anlamak 

için her haznenin iki ucuna da su kaçak sensörü yerleştirilmiştir. Bu sensörlerden ayrı ayrı bilgi 

girişi alınacaktır. Bu sızıntıya müdahale süresini kısaltacaktır ve araç üzerindeki zararı 

minimuma düşürecektir. 
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Şekil 4.59: MCU-0 algoritma akış şeması. 
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MCU-1 

 

MCU-1, aracın aviyonik haznesinde yer alır. Görevi; MCU-0’ın CAN Bus hattından 

yolladığı aracın yatay hareket bilgilerini 4’lü ESC’ye göndermek (Yatay hareketler için gereken 

motor yönler Şekil 4.60’ta verilmiştir), 1 su kaçak sensörünü kontrol edip sızıntı durumunda 

CAN Bus hattına bilgi göndermek, Hazne-1’in sıcaklık değerini ölçüp CAN Bus hattına 

göndermek ve kontrol ünitesi ile bağlantı olduğu onaylamak amaçlı CAN Bus hattına bir bilgi 

göndermektir. MCU-1’in algoritması Şekil 4.60’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.60: Yatay motor çalışma yönleri. 
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Şekil 4.61: MCU-1 algoritma akış diyagramı. 
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II. MCU-2 

 

MCU-2, aracın aviyonik haznesinde yer alır. Görevi; MCU-0’ın CAN Bus hattından 

yolladığı aracın dikey hareket bilgilerini 4’lü ESC’ye göndermek (Dikey hareketler için gerekli 

motor yön bilgileri Şekil 4.62’de verilmiştir), kontrol ünitesi ile bağlantı olduğu onaylamak 

amaçlı CAN Bus hattına bir bilgi göndermek, 1 adet su kaçak sensörünü kontrol edip sızıntı 

durumunda CAN Bus hattına bilgi göndermek, kumandadan gelen bağlantı verisi kesilince aracı 

suyun yüzeyine çıkarmak, jiroskop ile eğim ölçmek, eğim verisini CAN Bus hattına göndermek, 

PID algoritmasından (PID algoritması Şekil 4.63’te verilmiştir) faydalanarak aracın dengesini 

sağlamaktır. MCU-2’nin algoritması Şekil 4.64’te verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.62: Aracın dikey hareketi motor yönleri.[14] 
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Şekil 4.63: PID Algoritması. 
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Şekil 4.64: MCU-2 algoritma akış diyagramı. 
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III. MCU-3 

 

MCU-3, batarya haznesinde bulunmaktadır. Görevleri; batarya sıcaklığını kontrol 

ünitesine göndermek, aracın derinliğini ölçmek ve bu derinliği kontrol istasyonuna göndermek, 

kontrol ünitesinden gelen verilere göre L298N bilgi göndererek robot kolu kontrol etmek, 

batarya haznesindeki su kaçak sensörlerin kontrol etmek ve bilgiyi kontrol istasyonuna 

yollamaktır. Araç üzerindeki diğer mikrodenetleyicilere (MCU-1, MCU-2) göre aracın 

hareketinde daha az etkin bir mikrodenetleyicidir. MCU-0’ın algoritması Şekil 4.65’te 

verilmiştir. 
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Şekil 4.65: MCU-3 algoritma akış diyagramı. 
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4.3.4. Yazılım Tasarım Süreci 

 

Yazılım, kablo kumandalı ROV veya Otonom AUV; su altı aracının kontrolünü, 

fonksiyonlarının istenilen şekilde çalıştırılmasını, seyri seferini, verilen görevleri ifade 

edilmesini, haberleşmeyi, acil/olağan dışı durum ve davranışlarını, enerji kontrolü gibi temel 

gereksinimlerini yerine getirmesini sağlamaktadır [15]. SuAlp, kontrol ünitesindeki uygulama 

ile doğrudan bağlantı sağlanmış SuAlp’in IP kamerasından alınan görüntüye göre 3 eksenli 

joystick ile manuel yönetimi sağlanacaktır. Ayrıca otonom görevlerde yine kameradan alınan 

görüntüler uygulama tarafında işlenerek SuAlp’in hareketi gerçekleştirilecektir. Kontrol 

ünitesinde çalışan uygulama Python programlama dili ile yazılacaktır. Bu dili tercih 

etmemizdeki en temel sebep okulda eğitimini almamızdır. Bu uygulamayla araç ile bağlantı 

kurulup SuAlp’in yönetimi ve anlık bilgilerinin (oluşacak güvenlik sorunları, pil durumu, 

kameradan gelen görüntü, basınç bilgisi, oluşacak hata kayıtları gibi) takibi yapılacaktır. 

SuAlp’i hareket ettirecek motorları yönetmek için birden fazla Arduino NANO mikrokontrolcü 

kullanılmaktadır. Bu mikrokontrolcü seçiminde ise hazır kütüphaneleri, yaygın kullanım alanı 

ve düşük maliyetli olduğundan dolayı tercih edilmesinde önemli rol oynamıştır. SuAlp’in sağ 

ve sol tarafında bulunan 4’er adet motorların yönetimi için 2 farklı Arduino NANO 

kullanılmaktadır. Kontrol masasındaki uygulama ile SuAlp içerisindeki Arduino NANO’lar 

arasında çift yönlü bir iletişim kurulacaktır. Buradaki çift yönlü veri gönderimi CAN Bus 

iletişim protokolü üzerinden gerçekleştirilecektir. 3 eksenli joystickten gelen veri kontrol 

ünitesindeki uygulama ile alınıp CAN Bus üzerinden gerekli Arduino NANO’ya gönderilerek 

aracın motorları kontrol edilip çalıştırılacaktır. Sistemin genel şeması Şekil 4.66’da verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4.66: Sistem genel akış şeması. 

 

Temel görüntü işleme testleri Python programlama dili için OpenCV kütüphanesi 

kullanarak internetten bulunan örnek görseller ile gerçekleştirilmiştir. Takımın gerçekleştirdiği 

şekil tespiti yazılımı Şekil 4.67’de verilmiştir. 
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Şekil 4.67: Şekil tespiti. 

 

4.4. Dış Arayüzler 

 

Arayüz tasarımı sade ve kolay kullanım acısından temel olarak Şekil 68’deki gibi 

olacaktır. Arayüz teması, Adobe Photoshop programı ile tasarlanmıştır. Bu ekran tasarımı Qt 

Designer ile yapılacak, kodlama kısmında ise Python programlama dili kullanılacaktır. 

SuAlp’in harektinde kullanılacak 3 eksenli joystick verisi kontrol ünitesinde bulunan 

mikrokontrolcü tarafından alınıp CAN Bus modülü üzerinden seri iletişim halindeki motorları 

kontrol etmek için kullandığımız mikrokontrolcüye SPI protokolü kullanılarak iletilecektir. 

Aynı şekilde sensörlerden gelen veriler kontrol ünitesindeki mikrokontrolcü üzerinden serial 

kütüphanesini kullanarak okunup uygulama arayüzünde görsel hale getirilecektir. Aracın 

kontrolünde ve yönetilmesinde operatöre kolaylık sağlayan görüntü aktarımı, OpenCV 

kütüphanesi ile doğrudan IP kameradan alınarak kontrol masasındaki uygulamadan alınacak 

yine bu kütüphane ile otonom görevler için de görüntü işleme yapılacaktır. 
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Şekil 4.68: Arayüz tasarımı.  
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5. GÜVENLİK 

 

Teknolojinin hiç durmaksızın ilerlediği, her geçen gün gelişen dünyada robotların, 

insanların sosyal yaşantılarına adapte olduğu bu süreçte insanoğlunun dikkat etmesi gereken 

konulardan birisi de güvenliktir. Bu durumda sosyal yaşantı için önemli olan aracın ve 

çevresindekilerin güvenliğidir. Bu amaç doğrultusunda SuAlp’i tasarlarken ve üretirken her 

ekip üyemiz için güvenlik göz önünde bulundurulmakta ve zorunlu kılınmaktadır. Çalışma 

esnasında fiziksel tedbirler alınmakta olası kazaların önüne geçilmektedir. En büyük güvenlik 

felsefemiz “Hiçbir ekip arkadaşımızın bu süreçte zarar görmemesidir.” 

 

 

 

Şekil 5.1: Güvenlik önlemleri. 

 

5.1. Mekanik Güvenlik 

 

• Araçta kullanılacak parçaların kırılması ya da zararlı hale gelmesi durumunda fiziksel 

bir zarara uğramamak için eldiven kullanılmaktadır. 

• Kullanılan ve işi biten parçaların hem çalışanlara hem de parçalara zarar gelmemesi için 

ortalıkta bırakılmaması gerekmektedir. 

• Parçalarla çalışma yaparken kırılıp bir tarafı fırladığı takdirde kullanıcının gözüne ya da 

yüzüne zarar gelmemesi için koruyucu gözlük takması zorunlu tutulmaktadır. 

 

5.2. Elektronik Güvenlik 

 

• Aracın elektronik parçalarıyla ya da kablo bağlantılarıyla çalışılırken üzerinden akım 

geçmemesine dikkat edilmektedir. 

• Parçaların zarar görmemesi için kullanılmış ve işi bitmiş parçaların ortamdan ivedilikle 

kaldırılmasına özen gösterilmektedir. 

• Aracı test ederken oluşacak kısa devre sonucu yangın çıkma ihtimali göz önünde 

tutulmakta ve atölyede yangın tüpü bulundurulmaktadır. 

• Araçta oluşacak sorunlar karşısında mutlaka acil durdurma butonu bulundurulmaktadır. 

• Su geçirmeye müsait kablo, açıkta bulundurulmamaktadır. 

• Çalışmalar sırasında elektrik çarpma riskine karşı için eldiven kullanması zorunlu 

tutulmaktadır. 
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5.3. Yazılım Güvenlik 

• Aracın yazılımı sırasında ekipmanlara zarar gelmemesine, ortamda sıvı madde 

bulundurulmamasına dikkat edilmektedir. 

• Yazılımda kullanılan kartlara herhangi bir zarar gelmemesine dikkat edilmektedir. 

• Bu bağlamda tüm güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

5.4. Çalışma Güvenliği 

• Atölyede çalışırken her ekip üyesi iş güvenliği protokollerini göz önünde bulundurarak 

çalışmaktadır. 

• Çalışmalar bittikten sonra elektriğin mutlaka kesilmesine dikkat edilmektedir. 

• Aracın çalışması bittiği zaman güzel bir şekilde izole edilmektedir. 

5.5. Üretim Yöntemleri Güvenliği 

• CNC operatörü işlem sırasında eldiven ve gözlük kullanmaya mutlaka özen 

göstermektedir. 

• Delik açma esnasında gerekli tedbirler alınarak işlem yapılmaktadır. 

• Lehimleme yapılırken çevrede gereksiz araç-gereç bulundurulmamakta ve havya 

kullanılmadığı zaman havya altlığında izole edilmektedir. 

 

5.6. Test Esnasında Güvenlik 

• Aracı havuzda test ederken her takım üyesinin can yeleği giymesi zorunlu tutulmuştur. 

• Aracı suya sokmadan önce açıkta elektronik parça durumu ve su sızdırmazlık kontrol 

edilmektedir. 

• Acil durdurma butonunun çalışır durumda olduğu test edilmektedir. 

 

5.7. Karşılaşabilecek Güvenlik Problemleri 

 

PROBLEM 1: Elektrik devrelerinde oluşacak sorunlar sebebi ile kıvılcım çıkması durumu. 

ÇÖZÜM 1: Ortamda bulunan yangın tüpüyle kıvılcım söndürülmelidir. 

 

PROBLEM 2: Çalışma esnasında ya da test esnasında yaralanma meydana gelmesi durumu. 

ÇÖZÜM 2: Alınan önlemlere karşın ekipten birinde küçük çaplı yaralanma olursa ilk yardım 

yapılarak sorun giderilir. Fakat yaralanma büyük çaplı ise sağlık ekiplerine haber verilerek 

profesyonel yardım alınmalıdır. 
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6. TEST 

 

Koronavirüs diğer takımları etkilediği gibi METTTAL ROV takımını da etkilemiştir. 

SuAlp’in yapımı Kritik Tasarım Raporu ile sızdırmazlık videosunun teslim tarihi arasındaki 

sürede yapılacaktır. Malzemelerin büyük bir kısmı tedarik edilmiştir, tedarik edilen 

malzemelerin test aşaması tamamlanmıştır. Kritik Tasarım Raporu gönderildikten sonra Bütçe 

Planlamasında (Tablo 8.2) eksik malzemelerin tedarik edilmesi beklenip, malzemelerin 

giderilmesinin hemen ardından vakit kaybetmeden SuAlp’in yapımına geçilmesi planlanmıştır. 

Bu zamana kadar yapılan testler aşağı da bulunmaktadır. 

 

Su Kaçak Sensörü Testi: 

 

• Araçta herhangi bir sızıntı durumunda kontrol ünitesine irtibat vermesi için tasarlanan 

su kaçak sensörü aşağıdaki görselde verilmiştir. Görselde su kaçak sensörünün 

üretilirken ki aşamaları gösterilmiştir. 

• Araç için tasarladığımız su kaçak sensörü test edilmiş ve sızdırmazlık elde edilmiştir. 

Su kaçak sensörü ekip tarafından tasarlanıp, üretimi yapılmıştır. Sensör çeşitli 

aşamalardan geçip kesin bir sonuca ulaşılmıştır. 

• Kendi tasarımımız olan su kaçak sensörü nasıl test edildi: 

Su kaçak sensörüne bir miktar su dökülerek, sızıntı durumunda ses çıkarması 

sağlanılmış ve başarıyla sonuçlanarak araca eklenmiştir. 

 

 

 

Şekil 6.1: Su kaçak sensörü testi. 

 

Joystick Testi: 

 

Aracın kontrolünü sağlayan joystick kolu, basit bir Arduino kodu ile eklenebilmektedir. Bu kod 

tamamen METTTAL ROV’a aittir. Yapılan testlerde joystick’in sorunsuz bir şekilde ekrana 

verdiğini görülmektedir. Yazılımın çalışma prensibi, joystick’in konumunu saniyede bir 

bilgisayara ve oradan da ekrana aktarılmasıdır. Bu sayede kontrolcü, bilgileri anbean görebilir 

ve bu sayede aracı kolay bir şekilde kontrol edebilir. 

• Arduino (C++) dilinde yazılmıştır. 
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• X ve Y ekseni vardır. 

• Kontrolcü X ve Y bilgilerini uygulama arayüzünde görebilir. 

 

 

 

Şekil 6.2: Joystick testi. 

 

 

 

Şekil 6.3: Joystick Kodları. 

 

Aracın Su Altında Stres ve Mesh Analiz Testi: 

 

Aracın şasesinin 2 metre derinlikteki su basıncına dayanabileceğini test etmek için 

AUTODESK Fusion 360 analiz kısmından analiz yapılmıştır. Aracın şase alt tabakası, şase üst 

tabakası, şase yan plakası ve hazne bağlantı braketinin stres ve mesh analizi yapılıp, analize 

göre 2 metredeki su derinliğine HDPE’nin dayanabileceği test edilmiştir. SuAlp’in analiz 

sonuçlarına göre 2 metrede HDPE su basınca uygun olabileceği görülmüştür.  
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Hazne Basınç Testi 

 

Takımım yaptığı çalışmalara göre 10 metrede yaklaşık 1 cm2 10 kg basınç uygulandığı 

hesaplanmıştır. Haznenin bu basınca dayanıp dayanmadığı ölçülmek için hazneye basınç testi 

uygulanmıştır. Hazne basınç testi Şekil.6.4 de gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 6.4: Hazne basınç testi. 
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7. TECRÜBE 

 

SuAlp’i tasarlarken ekip üyelerinin her biri ayrı ayrı tecrübe edinmiştir. Örnek olarak 

bazı üyeler C# ve C++ gibi yazılım dillerinde kendini geliştirirken bazı üyeler ise Fusion 360 

gibi bilgisayar destekli tasarım programlarını öğrenmişlerdir. Aynı şekilde ekibin çoğu Excel, 

Word gibi Office programlarının kullanımı sıfırdan öğrenmiştir. Ayrıca lehimleme ve CNC 

kesim gibi üretim yöntemlerini tecrübe etmiştir. Aynı zamanda İTÜ-ROV ekip üyeleri gibi 

tecrübe edinmiş takımlar ile görüşülmüş olup onların fikirleri ve tecrübeleri ile birlikte hareket 

edilmiştir. Bunlara ek olarak ekip içinde birçok toplantı yapılmıştır. 

 Temin edilen bazı malzemeler sorunlu bir şekilde takıma ulaşmıştır.  Örneğin bir motor 

pervanesinin yerinden çıkması ve Octomini’nin bir parçasının yanlış lehimlenmesi gibi örnekler 

verilebilir. Bunların hepsi ekip üyelerine tecrübe katmıştır. 

 

 

 

Şekil 7.1: Takım kaptanımızla toplantı yaparken. 

 

 

 

Şekil 7.2: Takımla durum değerlendirmesi yaparken.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 

8.1.Zaman Çizelgesi 

 

 

 

Şekil 8.1: METTTAL ROV iş zaman çizelgesi. 

 

8.2. Bütçe Planlaması 

 

SuAlp’i üretirken kullanmayı planladığımız malzemeler ve bütçe planlamamız tablo 8.1’dedir. 

 

Tablo 8.1: METTTAL ROV bütçe planlaması. 

 

Malzeme Adı Adet Birim Fiyat Toplam Fiyat 

Aviyonik Hazne (300mm) 1 ₺1,55 ₺1,55 

Dolgu silikon 1 ₺90,00 ₺90,00 

Su geçirmez epoksi 1 ₺21,00 ₺21,00 

HDPE Şase 1 ₺1.300,00 ₺1.300,00 

Eriyen bant 3 ₺13,00 ₺39,00 

Su geçirmez silikon kablo 24 ₺18,00 ₺432,00 

Batarya haznesi(250mm) 1 ₺1.313,00 ₺1.313,00 

İmbusİnox Cıvata M3x20 30 ₺0,60 ₺18,00 
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Somun M3 30 ₺0,30 ₺9,00 

Rondela M3 30 ₺0,25 ₺7,50 

Kablo Bağı 200 X 2.5 mm 100 Adet Siyah 1 ₺6,00 ₺6,00 

Mekanik Malzeme Alt Toplam ₺ 3.242,36 

Thruster 8 ₺482,00 ₺3.856,00 

ESC4'lü 2 ₺754,00 ₺1.508,00 

WisLink (LX200V20) 2 ₺590,00 ₺1.180,00 

Güç dağıtım kartı 5V 5A 2 ₺415,00 ₺830,00 

Batarya şarj aleti 1 ₺490,00 ₺490,00 

Batarya 1 ₺1.090,00 ₺1.090,00 

Bıçak sigorta 3 ₺1,00 ₺3,00 

Bıçak sigorta yuvası 3 ₺1,00 ₺3,00 

Sualtı Aydınlatması 2 ₺720,00 ₺1.440,00 

Su geçirmez Cat 6 Kablo 1 ₺600,00 ₺600,00 

Uzatma kablosu korumalı 3'lü 10 metre 1 ₺83,00 ₺83,00 

Adaptör (12V-5A) 1 ₺110,00 ₺110,00 

Açma kapama anahtar 1 ₺1,00 ₺1,00 

Klemens (12pin) 2 ₺3,00 ₺6,00 

CAT 6 Ethernet kablosu 1 ₺4,00 ₺4,00 

RJ 45 CAT 6 dişi dişi ara adaptör 3 ₺1,00 ₺3,00 

Tagolaswitch anahtar 2 Ayak ON/OFF 5 ₺1,00 ₺5,00 

Bas buton 6 ₺2,00 ₺12,00 

Easiercap 1 ₺100,00 ₺100,00 

Çok Telli ve Kalaylı Liyy 0.22  (beyaz) 10 ₺2,00 ₺20,00 

Çok Telli ve Kalaylı Liyy 0.34 (mavi) 10 ₺2,40 ₺24,00 

Çok Telli ve Kalaylı Liyy 0.34 (yeşil) 10 ₺2,40 ₺24,00 

Çok Telli ve Kalaylı Liyy 0.34 (siyah) 10 ₺2,40 ₺24,00 

Marin Kablo – 1.5mm² Çok Telli ve Kalaylı 25 ₺5,50 ₺137,50 

Elektrik-Elektronik Malzeme Alt Toplam: ₺ 11.553,50 

Nem-Sıcaklık sensörü 2 ₺18,00 ₺36,00 

3 Eksenli joystick 2 ₺6,00 ₺12,00 

Analog kamera + 170 derece lens 1 ₺283,00 ₺283,00 

Arduino NANO (Orijinal) 3 ₺245,00 ₺735,00 

Arduino MEGA (Orijinal) 1 ₺415,00 ₺415,00 

Octomini su altı kontrolcüsü  3 ₺190,00 ₺570,00 

İp kamera 1080p LowLight H265 1 ₺770,00 ₺770,00 

Jiroskop 1 ₺14,00 ₺14,00 

CAN Bus (MPC-2515) 4 ₺22,00 ₺88,00 

Basınç sensörü 1 ₺150,00 ₺150,00 

Su kaçak sensörü 4 ₺1,00 ₺4,00 

Kontrol Malzeme Alt Toplam: ₺ 3.077,00 
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Sigma profil 400mm (20X20) 1 ₺20,00 ₺20,00 

PLA Filament 2 ₺720,00 ₺1.440,00 

12V 5 RPM L Redüktörlü DC motor 1 ₺100,00 ₺100,00 

12V 60 RPM Redüktörlü DC motor 1 ₺125,00 ₺125,00 

L 298 N Motor sürücü 1 ₺16,00 ₺16,00 

DC-DC Ayarlı voltaj regülatörü 1 ₺20,00 ₺20,00 

Robot Kol Malzeme Alt Toplam: ₺1.721,00 

 Toplam: ₺ 19.593,86 

 KDV: ₺ 3.526,89 

 Genel Toplam: ₺ 23.120,75 

 

8.3.Risk Planlaması 

 

Karşılaşılabilecek sorunların görülebilmesi ve öncesinde çözüm yolu bulabilmesi için 

risk planlaması takım için çok önemlidir. Risk yönetimi, oluşabilecek istenmeyen olası 

durumları öngörmek ve bu durumlara önceden çözüm üretilebilmesini amaçlar. Riskleri göz 

önünde bulundurarak hareket etmek takıma avantaj sağlar. Ekip olası risk durumlarında nasıl 

hareket edilmesi gerektiğinin bilincinde ve oluşabilecek istenmeyen olası durum senaryolarına 

hazırlıklı bulunmaktadır. 

Oluşabilecek bazı risk durumları: 

• Zorlu Koronavirüs döneminde ekipten birinin rahatsızlanması ve toplantılara 

katılamaması sonucu o kişinin ilgilendiği bölüm ile ilgili bazı eksikliklerin oluşması, 

• Test aşamalarında veya yarışma esnasında SuAlp’te bazı teknik sorunların oluşması, 

• Bataryanın araç dışındayken dış etkenlerden (sıcaklık, ortam vb.) etkilenmesi, 

bozulabilmesi, 

• Bataryanın fazla ısınması sonucunda patlama veya diğer parçalara zarar vermesi gibi 

sorunların oluşması, 

• Tasarımda veya başka bir bölümde ani değişikliğe gidilmesi, 

• Aracı birleştirirken ve su içinde/dışında test ederken güvenlik açısından bazı sorunların 

oluşması (su içinde boğulma, aracı birleştirirken yaralanma, yüksek sesten dolayı 

duyma problemleri gibi sağlık problemlerinin oluşması), 

• Yarışma öncesi aracın hasar görmesi, 

• Araçta kullanılacak malzemelerin teslim sürecinin gecikmesi, 

• SuAlp’teki elektronik alanın ve diğer bölümlerin su alması 

• Çalışmalarda ve rapor yazımında yoğunluk ve yanlış zaman yönetimi gibi sebeplerden 

aksaklıkların olması, 

Belirtilen bu risklere önlemler: 

• Belirtilen sebeplerden ötürü toplantılara katılamayan üyenin eksikliklerinin takımca el 

ele verilip tamamlanması, 

• Araç üzerinde ve kontrol istasyonunda acil durdurma butonu olacak şekilde SuAlp’in 

tasarlanması, 

 

• Batarya çantası kullanılması, 

• Isı sensörü ile batarya sıcaklığının sürekli kontrol edilmesi, 

• Olası bir değişimde eksikliklerin ivedilikle giderilmesi ve çalışmalara devam edilmesi, 

• Güvenlik araç-gereçleri kullanılması (koruyucu gözlük, kulak tıkacı, koruyucu eldiven, 

can yeleği vb.), 
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•  Malzemelerin teslim sürecinin gecikmesi durumunda geciken malzemelerin 

yurtiçinden temin edilmesi, sponsor yardımı alınması, 

• Araçtaki malzemelerin alırken su geçirmezliğine dikkat edilmesi ve malzemelerin su 

geçirmezlik testlerinin yapılması, 

• Rapor ve çalışmalarda sıkı çalışma prensiplerinin uygulanması, zaman planlamasının 

doğru yapılması oluşabilecek olumsuz durumlar karşısında alınan önlemlerdir. 

 

8.4. Swot Analizi 

 

SWOT Analizi güçlü ve zayıf yönlerimizi görmemize ve olası fırsat ve riskleri dikkate 

almamıza yardımcı olmaktadır. Takımın etkili karar almasında geniş bakış açısı sağlamaktadır. 

METTTAL ROV takımı için hazırlanan SWOT Analizi Şekil 8.2’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 8.2: SWOT Analizi. 
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9. ÖZGÜNLÜK 

 

METTTAL ROV takımı tarafından geliştirilen hem manuel hem otonom olarak hareket 

eden insansız sualtı aracı SuAlp’te özgünlük esas alınmıştır. Tüm alt sistemlerde (fiziksel, 

elektrik- elektronik, yazılım) araştırma ve geliştirme aşamalarında olabildiğince özgün 

olunmaya çalışılmıştır. 

SuAlp’in büyük bir bölümü kendine özgüdür. Dünyada tek olan robot kol tasarımı buna 

örnektir. Birçok robot kolun aksine ağır yük kaldırırken aracın ağırlık merkezi aracın ortasında 

tutulmaktadır. Böylece aracın dengesi sağlamlaştırılarak su altı montaj görevinin de daha hızlı 

şekilde tamamlanması sağlanacaktır. Bu da başarı oranını artıracaktır.  

SuAlp, su altındayken herhangi bir sebepten dolayı elektronik parçaların bulunduğu 

hazneye su girişi olduğunda parçaların zarar görmemesi için güvenlik önlemi olarak takım 

kendi su kaçak sensörünü tasarlamıştır. Sensör son halini alana kadar birçok değişikliğe uğrayıp 

testlere tabi tutulmuştur. Ayrıca bu sensör sayesinde herhangi bir su kaçağı durumunda aracın 

elektrik akışı kontrol edilebilir hale getirilmiştir. 

Bu sensörün ilerleyen zamanlarda farklı projeler için geliştirmesi de planlanmaktadır. 

Sensörün üretim aşaması Şekil 9.2’de ve montajı Şekil 9.1’de verilmiştir.    

 

 

 

Şekil 9.1: Su kaçak sensörünün montajı. 

 



 

77 

 

 

 

Şekil 9.2: Su kaçak sensörü parçaların üretimi. 

 

SuAlp’in özgün yanları şunlardır; 

• Hazır robot kol kullanılmamıştır. Takım tarafından tasarlanmıştır. 

• Aracın tasarımı, tasarım ekibi tarafından yapılmıştır. 

• Robot kolun, motor kontrolü Arduino kodları ile sağlanmıştır. 

• Aracın güvenliğinde önemli rol oynayacak olan su kaçak sensörü tamamen takım 

tarafından hazırlanıp üretilmektedir. 

•  Elektronik devre çizimi, elektronik ekibi tarafından yapılmıştır. 

• Kumanda tasarımı, takım tarafından yapılmıştır. 

• SuAlp’in yönetilmesini sağlayan kontrol ünitesindeki uygulamanın kodlaması ve arayüzü 

yazılım ekibi tarafından yapılmıştır. Uygulamada görüntü işleme de bulunmaktadır.  
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10. YERLİLİK 

 

 Araçta yerli parçaların kullanılması takım ve okul için önemli kriterlerden biridir. 

Aracın parçaları seçilirken yerli tedarikçi firmalar ile görüşmeler, toplantılar yapılmıştır ve 

Covid-19 tedbirleri doğrultusunda ziyaretler ayarlanmıştır. 

Aracın malzemelerinin olabildiğince hızlı takıma ulaşması, test ve kontrol aşamasının daha 

erken bitirilebilmesi, aracın herhangi bir parçasında sorun oluşması durumunda hızlı bir şekilde 

yenisiyle değiştirilebilmesi için çok önemlidir. Bu yüzden yerli malzemelerin tedarik edilmesi 

tercih edilmiştir. 

Yerli üretimin tercih edilmesinin bir diğer sebebi de SuAlp’in maliyetinin yüksek 

olmasını engellemektir. Yurtdışından gelen ürünlere vergi uygulanması maliyeti artırmaktadır. 

Yerli üretim malzemeler kullanılarak bu sorun ortadan kaldırılmakta ayrıca yerli üretim yapan 

üreticilerin de desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Tablo 10.1’de yerli ürünlerin Maliyet Yerlilik Yüzdesi ve Ağırlık Yerlilik Yüzdesi yapılmıştır. 

 

Tablo 10.1: Yerlilik yüzdeleri. 

 

Malzeme Adı 
Maliyet-Yerlilik 

Yüzdesi 

Ağırlık-Yerlilik 

Yüzdesi 

Sızdırmaz Hazne (300mm) 7,75 13,75 

HDPE Şase 6,50 45,00 

Batarya Haznesi(250mm) 6,57 12,75 

Thruster 19,28 15,00 

ESC4'lü 7,54 0,25 

Güç DağtımKartı 5V 5A 4,15 0,25 

Sualtı Aydınlatması 8,50 4,38 

Octomini su altı kontrolcüsü 2,85 0,38 

Sigma profil 400mm (20X20) 0,10 1,90 

Toplam Ağırlık Yerlilik Yüzdesi: 93,65  

Toplam Maliyet Yerlilik Yüzdesi: 63,24  
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