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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)

Projenin  amacı  insanlık  için  yeni  nesil  hizmet  aracı  olan  sürücü  tarafından  uzaktan
kumanda   ile  kumanda  edilen  elektrikli  sörf  tahtası  tasarlamak  ve  üretmektir.  Sağlık;
fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak üçe ayrılmaktadır. Bu kapsamda elektrikli sörf tahtası ,
insanların denizde  hareket  etmesini  sağlamasıyla  fiziksel,  eğlenceli  olmasıyla  ruhsal  ve
sosyalleşme aracı olarak kullanılmasıyla sosyal sağlığa katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda
üzerinde bulunan motor ve batarya sayesinde elektrik enerjisi ile hareket eden sörf, yüksek
ve tehlikeli dalgalara maruz kalmadan insanlara sörf zevkini yaşatarak, eğlence ve turizm
sektörlerine katkıda bulunacaktır. Ürün ayrıca denizde cankurtaranların kullanımına uygun
bir araç olarak kullanılabilecektir. Araç cankurtaranların olay yerine hızlı bir şekilde intikal
edebilmeleri için ekonomik, pratik ve hızlıdır. Proje, denizde boğulmak üzere olan birinin
ilkyardımına yetişilmesiyle de sağlık ve ilkyardım alanını ilgilendirmektedir. Ürünümüzü
aerodinamik  ve  hidrodinamik  hesapları  göz  önünde  bulundurarak  SOLIDWORKS
programı ile 3 boyutlu olarak tasarladık. Öncelikle modelini oluşturduğumuz elektrikli sörf
tahtasının  kalıplarını  çıkartıp  bu  kalıpları  kullanarak  karbonfiber/epoksi  malzemeyle
elektrikli  sörf  tahtasının  parçalarını  oluşturduk.  Ürünümüzü VESC programı kullanarak
motor sürücümüzün (ESC) sürüş ayarlarını (hız/RPM, akım, güç, motor sıcaklığı ve motor
sürücü sıcaklığı) yaptık. Elde ettiğimiz parçaların ve yurt dışından temin ettiğimiz sürüş
ayarlarını yaptığımız elektronik aksamların montajını Şekil 1’deki tasarıma uygun olarak
Şekil 2’deki gibi gerçekleştirdik.

Şekil 1. Elekrikli sörf tahtası tasarımı.
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Şekil 2. Elektrikli sörf tahtası 3. prototipi.

2. Problem Durumunun Tanımlanması:

      Kitle  turizminin  rağbet  gördüğü  ülkemizde  turistlere  deniz  unsurlu  etkinlikler
sunulmaktadır  [1].  Antalya  ilinde  su sporları  alanında  faaliyet  gösteren  işletmelerde  en
yüksek ortalama yatırım maliyeti  sahilde  su sporları  hizmeti  üreten işletmelerdedir  [2].
“Alaçatı,  dünya  genelinde  rüzgar  sörfçülerinin  dikkatini  çekmektedir”  [3].  Araştırmaya
katılan  rüzgâr  sörfü  tüketicilerinin  %70,3'ünün  sadece  rüzgâr  sörfü  için  Alaçatı'ya
geldikleri  görülmüştür  [4].  Su  sporları  sektörünün  varlığı  insanlara  deniz  sevgisini  ve
denizcilik bilgisini veren ve deniz kültürünü yaratan bir faaliyet olarak değerlendirilmelidir.
Türkiye'nin denizci bir millet olma yolunda adım atacağı alanlardan biri de su üstü ve su
altı sportif faaliyetlerdir [5]. Ülkemizde istatistiklere göre yılda 800-1000 kişi boğularak
ölmektedir. Denizde oluşan boğulma, özellikle mülteciler arasında artan vakalar, bu sorunu
çözmek için ileri teknoloji ve araçların kullanılmasını gerektirmektedir [6]. 

      Teknolojinin bilinçsiz bir şekilde kullanılması özellikle çocuk ve gençlerde sosyal ilişkilere
zarar verirken ruh sağlığını da olumsuz etkilemekte ve hareketsiz bir yaşama sebep olduğu
için fiziksel sağlık  sorunlarına da yol açmaktadır. İnsanları  TV, internet ve telefon gibi
alışkanlıklardan uzaklaştırmak için çeşitli fiziksel ve sosyal etkinliklere ihtiyaç vardır. Sörf
de bu etkinliklerden biridir. Yüksek turizm potansiyeline sahip üç tarafı denizlerle çevrili
ülkemizde sörfe  ilgi  vardır  ancak sörf  rüzgarlı  hava  ve yüksek dalga  istediği  için  sörf
yapılabilecek  bölgeler  parmakla  sayılacak  kadar  azdır. Ayrıca  yüksek  dalgalar  tehlikeli
durumlara yol açabilmektedir. 

      Denizlerde boğulma durumlarında cankurtaranların olay yerine hızlı intikal etmeleri önem
arz etmektedir. Cankurtaranların olay yerine hızlı bir şekilde intikal edebilmeleri hızlı bir
araca ihtiyaç vardır. 

      Ülkemizde su sporları kültürü çok yenidir. Su sporları araçlarının pahalı olması ve ithal
edilmesi bu kültürün gelişimini yavaşlatmaktadır. Deniz bilgi ve sevgisini artırmak denizci
bir  millet  olma kimliğimizi  ortaya çıkarmak için su araçlarında yerli  çözümlere ihtiyaç
vardır.
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3. Çözüm 

      Elektrikli sörf tahtası, insanları TV, internet ve telefon gibi alışkanlıklardan uzaklaştırmak
için  dikkat  çekici  ve  eğlenceli  bir  araçtır.  Sağlık;  fiziksel,  ruhsal  ve  sosyal  olarak  üçe
ayrılmaktadır.  Bu  kapsamda  elektrikli  sörf  tahtası,  insanların  denizde  hareket  etmesini
sağlamasıyla  fiziksel,  eğlenceli  olmasıyla  ruhsal  ve  sosyalleşme  aracı  olarak
kullanılmasıyla sosyal sağlığa katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda üzerinde bulunan motor
ve batarya sayesinde elektrik enerjisi ile hareket eden sörf, yüksek ve tehlikeli dalgalara
maruz kalmadan insanlara sörf zevkini yaşatarak, eğlence ve turizm sektörlerine katkıda
bulunacaktır. Dalgalara ve rüzgara ihtiyaç duyulmadan ülkemizin tüm sahil şeridinde ve
göllerde  güvenli  bir  şekilde  sörf  yapılabilecektir.  Ürün  ayrıca  denizde  cankurtaranların
kullanımına uygun bir  araç olarak kullanılabilecektir. Araç, cankurtaranların olay yerine
hızlı bir şekilde intikal edebilmeleri için ekonomik, pratik ve hızlıdır. Araç, dalgalı denizde
de  yol  alabilecektir.  Ülkemizde  son  yıllarda  gelişen  su  sporları  kültürünün  gelişimine
katkıda bulunacak, deniz bilgi ve sevgisini artırarak denizci bir millet olma kimliğimizi
ortaya çıkaracaktır. 

4. Yöntem              
                                                                                                        

  4.1 Tasarım

      SOLIDWORKS 3 boyutlu katı modelleme programı ile mühendislik (aerodinamik ve 
hidrodinamik) hesaplamalarını yapıp estetiği göz önünde bulundurarak elektrikli sörf 
tahtasını tasarladık. Şekil 3’te elektrikli sörf tahtası tasarımı teknik resmi görülmektedir.

Şekil 3. Elektrikli sörf tahtası tasarımı teknik resmi.
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4.2. Model

Model oluşturmak için ucuz ve kolay işleme olanağı sağlayan yüksek yoğunlukta strafor
malzeme kullanıldı.  Strafor talaşlı imalat yöntemeleri  kullanılarak tasarıma uygun hale
getirildi.  Talaşlı  imalat  yöntemlerinden  3  eksen  CNC Router  kullanmış  ve  G  kodları
SOLIDCAM  ile  çıkarıldı. Modelimiz  ana  gövde,  salma  direği  ve  kanatlardan
oluşmaktadır. Şekil 4’te ana gövdenin modeli görülmektedir.

      

Şekil 4. CNC Router ile oluşturulmuş elektrikli sörf tahtası strafor modeli.

        4.3 Kalıp

Oluşturduğumuz modelin döküm yöntemi ile kalıbı alınmıştır. Kalıp için 4 mm cam elyaf
ve polyester kullanılarak el yatırması metodu ile strafor modelden dişi-erkek olmak üzere
iki  farklı  kalıp  alınmıştır.  Şekil  5  a)  kanat  kalıplarının  son hali,  Şekil  5  b)’de  ise  ana
gövdenin kalıp imalatı görülmektedir.

             Şekil 5. a) Ön ve arka kanat kalıpları.                                      b) Ana gövde kalıp imalatı.
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4.4. Ürün

Oluşturduğumuz kalıpların yüzey temizliği yapıldıktan sonra kalıp üzerine yüzey ayırıcı
sürüldü, kalıba uygun olarak  tek yönlü kumaş 300 g/m2 12 UD karbon fiber kesilerek hazır
hale getirildi. Döküm öncesi provalar yapıldıktan sona hazırladığımız epoksi karışımı ile
karbon fiber kumaşı kalıplara yerleştirildikten sonra vakum işlemi gerçekleştirildi. Vakum
işlemi hava kabarcıkları gidermek için yapılan uygulamadır. Ürün 24 saat sonra çıkarılıp
dinlenmeye bırakıldı. Bu işlem tüm parçalar için uygulandı. Şekil 6’da kalıptan çıkmış yeni
ürün ön ve arka kanatlar, Şeki7’de kalıptan çıkmış yeni ürün ana gövde görülmektedir.

 

Şekil 6. Ön ve arka kanatlar.
 

Şekil 8. Ana gövde.

4.5. Montaj

Elde ettiğimiz ürünlerin tasarıma uygun olarak montajı yapıldı. Daha sonra motor, motor
sürücü  ve  batarya  montajı  gerçekleştirildi.  Şekil  a)’da  elektronik  aksam  montajı
yapılmaktadır. Şekil b)’de ise kalıplardan çıkmış parçaların montajı görülmektedir.
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 Şekil 8. a) Elekrik aksam montajı                                b) Parça montajı.

4.6. Programlama

Montaj  işlemleri  başarı  ile  gerçekleşen  elektrikli  sörf  tahtasının  Flipsky  marka  72000
FSESC motor sürücüsü ve VESC programı ile sürüş ayarları gerçekleştirildi.

4.6.1. Sürüş ayarları

Şekil  9.’da  akım  62,5  A ,voltaj  48  V, maksimum  güç  3000  W hız  6000  rpm  olarak
ayarlanan test sonuçları görülmektedir. Motor sıcaklığı 22 °C  ve motor sürücü sıcaklığı 29
°C olarak ölçülmüştür.

Şekil 9. Sürüş ayarları test sonucu.



9

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Ülkemizde henüz üretimi olmayan elektrikli sörf aracı yerli tasarım ve dizayn ile dikkat
çekmektedir.  Tasarım  aşamasında  estetiği  ön  planda  tutarak  minimum enerji  tüketecek
(hava ve su sürtünmelerini minimize edecek)  şekilde tasarlandı. Sürücü elinde bulunan
uzaktan  kumanda  ile  kendi  hız  kontrolünü  sağlayacaktır.  Ürünümüzün  gövde,  salma
yüzgeç ve batarya kısımları yerli üretim olup sadece motor ve motor sürücü yurt dışından
ithal edilmiştir. Ülkemizde üretimi mevcut olmayan elektrikli sörfler yurt dışından ithal
edilmektedir. Mevcut durumdaki ithal ürünler, kur ve lojistik bakımından yüksek maliyet
arz  etmektedir. Yerli  üretim elektrikli  sörfler  ithal  ürünlere göre ucuz  olacaktır. Üretim
güneyde bir sahil şehrinde yapılacağı için üretim maliyeti ve pazar yerine yakınlığı nedeni
ile  çok  daha  ucuza  imal  edilip  pazara   sunulacaktır.  Takvimde  belirtilen  prototip  ve
girişimler yapılmış, şirket kurulmuştur. Özel tasarım olması, katkı maddeli  karbon fiber
kompozit malzemenin kullanılması, ilk ve tek yerli elektrikli sörf tahtası üreten bir firma
olmamız yenilikçi yönümüzdür.

ÖZELLİKLER

Kendi Firmamız

HTS FLY

Rakip 1

WAYDOO

Rakip 2

LİFT-FOİL

TASARIM ( 10 puan 
üzerinden)

9 8 9

AR-GE 8 9 10

SATIŞ FİYATI 
(Dolar 17,25 TL 
alınarak fiyat 
belirlenmiştir. )

85000 TL 193000 TL 337000 TL

HIZ                            25-40 km/s 35-45 km/s 25-45 km/s

MOTOR GÜCÜ 6 hp 6 hp 5 hp

BATARYA SÜRESİ 90 dk 85 dk 100 dk

KANATLAR Karbon fiber Karbon fiber Karbon fiber

DİREK Karbon fiber Alüminyum Karbon fiber

Tablo 1. Ürünün rekabet analizi.

6. Uygulanabilirlik

             Proje fikri hayata geçirilmiştir.  2018 yılında fikir olarak ortaya çıkan projemizin ilk
prototipi 
             2019-2020 yılında üretildi. 2021 yılında Palm Teknology ünvanı ve HTS FLY marka
değeri           
             ile şirketimiz kurulmuştur. 2021 yılında KOSGEB girişim desteğine hak kazanılmıştır ve
             2022 Mart ayından bu yana TİM-TEB Start-up girişim alınmaktadır. Üretim ve kullanım  
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             sürecinde olabilecek riskler tespit edilmiş ve buna karşı B planı yapılmıştır. Şirketi
geliştirip 
             yurt dışına açılmak için yatırımcı sermayesine ihtiyaç duyulmaktadır.

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Tablo 2’de  belirtilen  ve Şekil  3’de görülen 3. prototipin test  ve analizleri  başarılı  bir
şekilde gerçekleştirilmiş olup satış için ilk imalat aşamasına gelinmiştir.  Kendi firmamız
HTS FLY’ın  seri  imalatı  durumunda  Tablo  3.’de  49865  TL olarak  belirtilen  maliyetin
38.000-40.000 TL’ye düşebileceği ön görülmektedir. Ürünümüzün satış fiyatını 85.000 TL
olarak  öngörmekteyiz.  Ortak  özellik  gösteren  diğer  ürünlerin  piyasa  fiyatları  ise  şu
şekildedir: WAYDOO 193.000 TL ve LİFT-FOİL 337.000TL. 

2018 2019-2020 2021 2022

Mart

2022

Mayıs

2022

Temmuz
Proje fikir tarihi X

İlk prototoip X

Şirket kurulumu X

KOSGEB  girişim

desteği

X

İkinci prototip X
TİM-TEB  Start-up

kabulü

X

Teknofest başvuru  X
Üçüncü prototip X
Satış için ilk imalat X

Tablo 2. Proje takvimi.
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Malzeme Adı Miktarı Birim fiyatı Tutarı

Karbon fiber 20 m2 462 TL (1 m2) 9240 TL

Epoksi 9 kg 325 (1 kg) 2925 TL

Strafor 2 m3 500 TL (1 m3) 10000 TL
13s15p 80 Amper BMS

Lityum iyon batarya
1 adet 18000 TL 18000 TL

Su geçirmez fırçasız motor 1 adet 8250 TL 8250 TL

FESC motor sürücü 1 adet 5500 TL 5500 TL

Bluetooth gaz kelebeği 1 adet 2950 TL 2950 TL

Boya 1 adet 2000 TL 2000 TL

Toplam 49865 TL
Tablo 3. Maliyet analizi tablosu.

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):

Ürün 15 yaş ve üzerindeki herkes için kullanılabilir  olup geniş bir  kitleye hitap
etmektedir.  Turizm  sektöründe  özellikle  otel  işletmelerinde  ve  sahil  belediyelerinde
kullanılabilir.  Su  sporları,  sörf  sporları  ve  denizcilik  spor  kulüpleri  de  hedef  kitlemiz
arasında yer almaktadır.
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9. Riskler

Risk Olasılık, 

Etki  ve   Risk

Derecesi

B planı

Patlamaya  ve  yanmaya

meyilli  çok  yüksek  akımlı

bataryalar kullanılması. 

Olasılık 1

Etki 5

Risk Derecesi 5

Koruyucu akıllı devrelerle aşırı akım

çekildiğinde  ve  aşırı  ısındığında

devrenin kendisini kapatması. Ayrıca

yanmaya  karşı  özel  malzemelerden

üretilmiş  özel  batarya  kutusunun

kullanılması.

Sürücünün  dengesini
kaybedip sert bir şekilde suya
düşüp yaralanma riski var. 

Olasılık 5

Etki 1

        Risk

Derecesi 1

Sürücünün  kask  ve  yelek  gibi

koruyucu ekipmanlarını takması.

Motor ve motor sürücüsünün

yurt dışından temini.

       Olasılık 2

Etki 5

        Risk

Derecesi 5

Alternatif firmaların belirlenmesi.

Tablo 4. Risk analizi.

   Tablo 5. Olasılık ve etki matrisi (5*5) (2021, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Sağlık ve      
   İlk Yardım Kategorisi, SELÇUK MED SOS)

10. Kaynaklar 
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