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1.RAPOR ÖZETİ 

Biz Oceanus takımı olarak (takım üyelerimiz ve organizasyon şeması ve görev dağılımı 2.1, 

2.2 de gösterilmiştir) insansız su altı sistemleri yarışması sürecini en başından beri sıkı bir 

şekilde çalışarak sürdürmekteyiz. Bu süreçten ilk olarak mentörümüz aracılığıyla haberdar 

olduk ve takım olarak çok kısa bir süre içinde bir araya geldik. Pandemi sürecinde olmamıza 

rağmen takım olarak bu süreci yapmış olduğumuz zaman planlamalarına bağlı kalarak 

gerçekleştirdik. Takım olarak ilk defa bir araya geldiğimizde ilk gerçekleştirdiğimiz adım 

insansız su altı sistemleri ile alakalı bilgi edinmek için literatür taramamızı gerçekleştirmek 

oldu. İnsansız su altı sistemleri kapsamında yapmış olduğumuz literatür taramasında bir sürü 

yararlı ve ufkumuzu genişleten bilgiye ulaşma fırsatını yakaladık. Ön tasarım sürecinde 

boyunca üç farklı şasi tasarımı yaptık aynı zamanda elektronik ve yazılım alanında da anakart 

seçimi yapıldı ve anakarta bağlı olarak sıcaklık sensörü, ivme ve jiroskop sensörü seçimi için 

araştırma sürecine başladık aynı zamanda karşılaşabileceğimiz olası risk senaryolarını 

düşündük ve bu durumların gerçekleşmesi durumunda nasıl bir yol izlememiz gerektiği 

konusunda takım olarak hazırlandık. Ön tasarım sürecini koordine ve başarılı bir şekilde 

tamamladık ve daha sonrasında Ön Tasarım Raporumuzu (ÖTR) sorunsuz bir şekilde sisteme 

yükledik. Bu yüklemeyi yaptıktan sonra ise önümüzde aracımızı hayata geçirmek ve 

raporumuzu Kritik Tasarım Raporu’nun (KTR) teslim edilme tarihine kadar revize etmek 

vardı. Ön Tasarım Raporu’nun (ÖTR) teslim edilme tarihinden sonra çalışmalarımıza hız 

kesmeden devam ettik. Aracımızın çalışma alanlarını üç alt başlığa ayırarak anlattık: 

1. Mekanik 

2. Elektronik  

3. Yazılım 

Aracımızın çalışma alanlarından ilki aracımızın mekanik çalışma alanıdır. Mekanik ekibimiz 

son derece disiplinli ve özverili bir çalışma ortamı oluşturmuş ve inanılmaz bir ekip çalışması 

örneği göstermiştir. Mekanik bölümünde aracımız Fusion 360 ve Solidworks adlı katı 

modelleme programları ile tasarlanmıştır. Aracımızda 2 adet dikey ve 4 adet yatay su itici, 1 

adet su altı haznesi, 3 parça sigma profil, 1 robotik kol, PLA filamentinden oluşturulmuş 3 adet 

hazne kemeri, 3 adet hazne yuva parçaları ve pleksiglas ile oluşturulmuş 1 adet yuva sabitleyici 

bulunmaktadır. Parça üretimimiz 3D yazıcı ve CNC makinesi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Aracımızın görevleri yapabilme kabiliyetinin ölçülmesi adına montaj görevi, otonom kapıdan 

geçiş görevi ve su altı hokeyi görevi havuzda test edildi ve başarılı bir şekilde tamamlandı. 

Elektronik ve yazılım alanında sorumlu takım arkadaşlarımız koordineli ve özverili bir şekilde 

çalıştılar ve ortaya çalışır durumda bir sistem çıkardılar. Elektronik sistemimizde iki sistem 

tasarlanmış ve denenmiştir. Birinci sistemde yer istasyonu ile olan iletişimin sağlanması için 

Raspberry Pi 4 B+, motor sürücülerin kontrol edilebilmesi için ve sıcaklık, ivme-gyro, pusula, 

sıvı tespit sensörlerinin bağlanabilmesi için Raspberry Pi Pico kullanılmıştır. Ayrıca USB 

kamera Raspberry Pi 4 B+’a bağlanmıştır. Bu sistemde otonom görev araç üzerinde 

gerçekleştirilecek, görüntü işleme Raspberry Pi 4 B+ üzerinde yapılacaktır. Raspberry Pi 4 B+ 

ile Raspberry Pi Pico arasındaki iletişim UART iletişim protokolü sayesinde sağlanmıştır. 

Raspberry Pi 4 B+ ile yer istasyonu arasındaki iletişim için ise TCP socket protokolü 

kullanılmıştır. İkinci elektronik sistemimizde ise Octomini su altı kontrol kartı ve Octomini 

kumanda modülü kullanılmıştır. Yer istasyonu ile iletişim Canbus sayesinde sağlanmıştır. Bu 

sistemde de sıcaklık, ivme-gyro, pusula, sıvı tespit sensörleri kullanılmıştır. Yazılım kısmında 
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ise arayüzümüz için C# dili ve Visual Studio 2017 geliştirme ortamı kullanılmıştır. Raspberry 

Pi 4 B+ Python dili ile kodlanmıştır. Yapılan testler ve denemeler sonucunda birinci sistemin 

kullanılması kararlaştırılmıştır.  

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri: 

Cosmos Kulübü, Samsun Bahçeşehir Lisesinde varlığını sürdürmekte olan okulda öğrenim 

gören öğrencilerin katılımı eşliğinde çalışmalarını gerçekleştiren bir bilim kulübüdür. Biz 

Cosmos Kulübü olarak bilim, mühendislik ve sosyal sorumluluk projeleri yürütmekteyiz ve 

projelerimiz kapsamıyla bir sürü farklı yarışmaya katılım göstermekteyiz. Dolayısıyla çok 

tecrübeli bir ekibiz. Bu sene ilk defa TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına 

temel kategoriden katılım göstermiş bulunmaktayız. Oceanus takımı olarak Ön Tasarım 

Raporlarının (ÖTR) değerlendirilmesi aşamasını başarıyla geçmiş bulunmaktayız. Ekip olarak 

özverili çalışmalarımıza Kritik Tasarım Raporunun (KTR) teslim edilmesi tarihine kadar 

devam etmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki günlerde de çalışmalarımıza hız kesmeden devam 

edeceğiz.  

Takım Kaptanı: 

İsim: Ayşe Zeynep Onur 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 9 

Tecrübe:  

● İleri seviyede Fusion 360 kullanmaktadır. 

● TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırmaları, 2021, Katılımcı (Türkiye Finalisti). 

● 3B Modelleme Yarışması birinciliği bulunmaktadır. 

● A Year Under The Stars AB (Devam Etmekte). 

● TEKNOFEST 2021 Roket Kategorisi, Laika Takımı, Katılımcı. 

● Moon Camp Challenge, Katılımcı (Dünya 2.liği). 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı (En İyi Sunum Ödülü Sahibi). 

● Community Trees Challenge, Katılımcı. 

Üye-1 

İsim: Kerem Berkin Topal 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 10 

Tecrübe: 

● ASTRONOMİ GÜNLERİ, 2019-2020, Eğitmen. 

● 2204-A Tübitak (2020), Katılımcı. 

● Meb Robot Yarışması (2019), Katılımcı. 
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● İleri seviyede Fusion 360 kullanmaktadır. 

● 3. STEM-Sanat Bineali, Katılımcı. 

● A Year Under The Stars AB (Devam Etmekte). 

● TEKNOFEST 2021 Roket Kategorisi, Laika Takımı, Katılımcı. 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı. 

Üye-2 

İsim: Ayşe Defne Akça 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 10 

 Tecrübe: 

● ASTRONOMİ GÜNLERİ, 2019-2020, Eğitmen. 

● NASA Space Apps, 2020, AR-GE. 

● TEKNOFEST,2020, Halkla ilişkiler, Tasarım. 

● İleri derecede Fusion 360 kullanmaktadır. 

● 3B Modelleme Yarışması birinciliği bulunmaktadır. 

● A Year Under the Stars AB (Devam etmekte). 

● TEKNOFEST 2021 Roket Kategorisi, Laika Takımı, Katılımcı.  

● Moon Camp Challenge, Katılımcı (Dünya 2.liği). 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı. 

● TÜBİTAK 2204-A Lise Araştırma Yarışmaları, 2021, Katılımcı. (Karadeniz Bölge 

İkincisi). 

● TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırmaları, 2021, Katılımcı. (Türkiye Finalisti). 

● Community Trees Challenge, Katılımcı. 

● TEKNOFEST 2021, İnsanlık Yararına Teknoloji, Taurus Takımı, Katılımcı. 

● TEKNOFEST 2021, Eğitim Teknolojileri, Orion Takımı, Katılımcı. 

Üye-3 

İsim: Ela Karabekiroğlu 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 9 

Tecrübe: 

● TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırmaları, 2021, Katılımcı. (Türkiye Finalisti). 

● TÜBİTAK 2204-A (2021), Katılımcı. 

● A Year Under the Stars AB (Devam etmekte). 

● Moon Camp Challenge, Katılımcı (Dünya 2.liği). 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı (En İyi Sunum Ödülü Sahibi). 

● Community Trees Challenge, Katılımcı. 
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Üye-4 

İsim: Yiğit Türkoğlu 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 10 

Tecrübe: 

● World Robot Olympiad (DENMARK) 2019, Katılımcı. 

● NASA Space Apps, 2020, Yazılım. 

● First Robotics Competition ,2020, Yazılım, Mekanik. 

● Python, C#, Java, HTML, CSS, JS hakkında ileri seviye bilgi sahibidir. Görüntü işleme 

ve makine öğrenmesi alanında çalışma göstermiştir. 

●  A Year Under the Stars AB (Devam Etmekte). 

● TEKNOFEST 2021 Roket Kategorisi, Laika Takımı, Katılımcı.  

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı (En İyi Sunum Ödülü Sahibi). 

● TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırmaları, 2021, Katılımcı. (Türkiye Finalisti). 

● TÜBİTAK 2204-A Lise Araştırma Yarışmaları, 2021, Katılımcı. (Karadeniz Bölge 

İkincisi). 

● TEKNOFEST 2021, İnsanlık Yararına Teknoloji, Taurus Takımı, Katılımcı. 

Üye-5 

İsim: Nehir Hazneci 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 9 

Tecrübe: 

● 3. STEM-Sanat Bineali, Katılımcı. 

● A Year Under the Stars AB (Devam Etmekte). 

● Moon Camp Challenge, Katılımcı (Dünya 2.liği). 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı (En İyi Sunum Ödülü Sahibi). 

● Community Trees Challenge, Katılımcı. 

Üye-6 

İsim: Hakan Arıkan 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 9 
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Tecrübeler: 

● A Year Under the Stars AB (Devam etmekte). 

● Plant the Moon Challenge (İnovasyon Ödülü). 

● İleri derecede Fusion 360 kullanmaktadır. 

● 3B Modelleme Yarışması birinciliği bulunmaktadır. 

● Moon Camp Challenge, Katılımcı (Dünya 2.liği). 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı (En Bilgilendirici Robot Ödülü). 

Üye-7 

İsim: Zeynep Naz Terzi 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 9 

Tecrübe:  

● TÜBİTAK 2204-C Kutup Araştırmaları, 2021, Katılımcı (Türkiye Finalisti). 

● A Year Under the Stars AB (Devam etmekte). 

● Moon Camp Challenge, Katılımcı (Dünya 2.liği). 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı (En Bilgilendirici Robot Ödülü). 

● Community Trees Challenge, Katılımcı. 

Üye-8 

İsim: Arda Karatepe 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 9 

Tecrübe: 

● İleri derecede Fusion 360 kullanmaktadır. 

● Plant the Moon Challenge (İnovasyon Ödülü). 

● 3B Modelleme Yarışması birinciliği bulunmaktadır. 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı. 

Üye-9 

İsim: Çağan Öztopal  

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Sınıf: 9 

Tecrübe: 
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● TEKNOFEST 2021 Roket Kategorisi, Laika Takımı, Katılımcı 

● İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fikret Yüksel Vakfı Çevre Farkındalığı Oluşturma 

Yarışması, Katılımcı. 

● Plant the Moon Challenge (İnovasyon Ödülü). 

● C# hakkında ileri seviye bilgi sahibidir. 

 

Danışman Öğretmen: 

İsim: Özgür Türk 

Okul: Samsun Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 

Görevi: Fizik Öğretmeni 

 

Şekil 1: Cosmos Kulübü Oceanus Takımı 2021 
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2.2.Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı: 

 

Şekil 2: Oceanus Organizasyon Şeması 

2. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ: 

Oceanus takımı olarak ilk defa katılım göstermiş olduğumuz İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışmasının ilk aşaması olan ÖTR (Ön Tasarım Raporu) ‘nin değerlendirilmesi aşamasını 

takım olarak başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. ÖTR (Ön Tasarım Raoporu) ‘yi 

gönderdiğimiz günden bu yana Oceanus takımı olarak birçok farklı alanda küçük eklemeler ve 

değişiklikler yapmış bulunmaktayız. 3.1. bölümünde rapor üzerinde yapmış olduğumuz 

değişikliklere, 3.2. bölümünde mekanik anlamda yapmış olduğumuz değişikliklere ve 3.3. 

bölümünde ise elektronik anlamda yapmış olduğumuz değişikliklere kolayca ulaşabilirsiniz.  

3.1. Rapor Üzerinde Yapılan Değişiklikler: 

Oceanus takımı olarak TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına temel 

kategoriden katılım sağladık. Bu bizim takım olarak insansız su altı sistemleri kategorisinde ilk 

deneyimimizdir. Yarışmanın ilk aşaması için göndermiş olduğumuz Ön Tasarım Raporumuz 

(ÖTR) hakem değerlendirmesine tabi tutulmuştur ve Ön Tasarım Raporumuz 100 üzerinden 

87 puana layık görülmüştür. Biz de takım olarak Ön Tasarım Raporunda farkına varmış 

olduğumuz eksikliklerin Kritik Tasarım Raporumuzda (KTR) en aza inmesi için büyük bir çaba 

gösterdik. Gösterdiğimiz çabaya örnek olarak hangi bölümde ne kadar puan alındığını 

değerlendirmemiz ve projemizi bu yönde şekillendirmemiz verilebilir. Göndermiş olduğumuz 

ÖTR (Ön Tasarım Raporu) ‘de Rapor Özeti, Referanslar ve Genel Rapor Şablonu 
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bölümlerinden 0,5 puan kırılmıştır. Bu bölümlerde eksikliklerimizi kapatmak amacıyla; 

referanslar bölümümüzü ve rapor özetimizi konu içeriğinden sapmayarak zenginleştirdik. 

Genel rapor şablonumuza da küçük eklemeler yaparak istenilen özelliklere en yakın duruma 

getirmeye özen gösterdik. Ayrıca, göndermiş olduğumuz ÖTR (Ön Tasarım Raporu) ’de 

Özgünlük bölümünden 2,5, Yerlilik bölümünden 3 ve Zaman, Bütçe ve Risk Planlaması 

bölümünden ise 2 puan kırılmıştır. Biz de takım olarak bu bölümleri rapor üzerinde daha 

açıklayıcı hale getirebilmek amacıyla revize etmiş bulunmaktayız. Son olarak, göndermiş 

bulunmakta olduğumuz Araç Ön Tasarımı bölümümüzden ise 4 puan kırılmıştır. Bu süreçte 

aracımızın ön tasarımı kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz değişikliklere 3.2 bölümünden 

ulaşabilirsiniz. Şekil 3’te Oceanus takımı yazı işleri ekibimizin İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması raporu üzerinde dikkatlice çalıştıklarını görebilirsiniz. 

 

Şekil 3: Yazı işleri 

 

3.2. Mekanik Anlamda Yapılan Değişiklikler:  

   İnsansız su altı aracımızın ilk prototipini tasarlarken sızdırmaz su haznesini yerleştirmek ve 

şasimizden ayrılmasını önlemek amacıyla su altı hazne yuvası tasarlanmıştır (Şekil-4). Üretim 

aşamasında üretimin daha pratik ve inovatif olması amacıyla su altı hazne yuvası 3 parça 

halinde revize edilmiştir. (Şekil-5). Ayrıca aracın bütünlüğünü sağlamak, ihtiyaç anında kolay 

müdahale edebilmek ve Robotik kolun montajını gerçekleştirmek amacıyla pleksiglas tabla, 

CNC kullanılarak üretilmiştir (Şekil-6). Aracmızın su altı dengesini sağlamak ve suya batışını 

kolaylaştırmak için ise yeni parçalar tasarlanıp alüminyum sac malzemesi kullanılarak CNC 

ile üretilmiştir.   
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Şekil 4                             Şekil 5 

 

Şekil 6                                                                         Şekil 7 

Şekil 8’de Oceanus takımı mekanik ekibimizin tasarımlar üzerine beyin fırtınası yaptıklarını 

görebilirsiniz.  

 

Şekil 8: Oceanus Takımı Mekanik Tasarım Çalışması 
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3.3. Elektronik Anlamda Yapılan Değişiklikler: 

Ön Tasarım sürecinde Raspberry Pi kamera modülü V2 yerine USB kamera kullanılmasına 

karar verildi. Bunun nedeni USB kameranın dijital kameraya kıyasla sisteme daha iyi 

entegrasyon sağlamasıydı. Anakart olarak STM32F103C8T6 yerine Raspberry Pi Pico 

kullanıldı. Yazılım sürecinin bizlere vakit kazandıracağını fark etmemiz ve donanımsal olarak 

aralarında büyük bir fark olmaması değişiklik yapmamızın nedenleri arasındadır. Güç kaynağı 

olarak seçilen 220V AC güç kaynağı yerine 5S Lipo Batarya kullanılması uygun görülmüştür. 

Bu değişikliğin sebebi ise veri alışverişinin yanı sıra enerji hattı için de ayrı bir kablo kullanarak 

oluşabilecek olası bir kablo karışıklığını önlemektir. 

 

3.4. Bütçe Planlamasında Yapılan Değişiklikler: 

Biz Oceanus takımı olarak bütçe planlamamızı henüz Ön Tasarım Raporunun (ÖTR) teslim 

edilmesi sürecindeyken yapmış bulunmaktaydık. Bundan dolayı bütçe planlamamızda çok 

fazla bir değişiklik bulunmamaktadır. Bütçe planlamamızı yaparken maliyetin olabildiğince az 

olmasına dikkat gösterdik. Maliyetimizi ise Oceanus takımı olarak sponsorlarımızdan 

aldığımız maddi destek aracılığıyla sağladık. Elektronik alanında Ön tasarım Raporundaki 

bütçe planından farklı olarak V2 yerine analog kamera kullanmaya karar verildi ve Anakart 

olarak STM32F103C8T6 yerine Raspberry Pi Pico kullanıldı bunun nedeninden 3.3 de 

bahsedildi. Mekanik alanında ise Ön Tasarım Raporunda (ÖTR) bahsettiğimiz malzemeleri 

kullandık. Akü, pnömatik valf, batarya, kompresör elemanları kritik tasarım sürecinde alındı 

ve araca entegre edildi. Aracın iskeleti pleksiglas malzemesinden CNC yardımıyla üretildi. 

Aracın dengesini su altında daha iyi sağlamak adına metal sacdan ağırlıklar tasarlandı, üretildi 

ve araca bağlanarak test edildi. 

 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

Aşağıdaki blok şemalar seçilmiş olan ve alternatif elektronik sistemlerin en genel hallerini 

göstermektedir. 



15 

 

Şekil 9: Sistem 1 

 

Şekil 10: Sistem 2 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

 Yapılan detaylı literatür taraması ve şartname incelemesi sonucunda araç tasarımımız 

gerçekleştirilmiştir. Aracımızın tasarımı araç dengesi, boy-kütle oranı ve su altında etki eden 

statik ile dinamik kuvvetler göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Tasarımımızda Fusion 360 ve 

Solidworks adlı katı modelleme programları kullanılmıştır. Aracımızda 2 adet dikey ve 4 adet 

yatay su itici, 1 adet su altı haznesi, 3 parça sigma profil, 1 robotik kol, PLA filamentinden 

oluşturulmuş 3 adet hazne kemeri, 3 adet hazne yuva parçaları ve pleksiglas ile oluşturulmuş 1 

adet yuva sabitleyici bulunmaktadır. Araç tasarımımız havuz içerisinde yapılan test sürüşleri 

ile test edilmiştir. 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci: 

 Yarışma sürecinin işleyişine iyi bir şekilde hâkim olan bir takım, hangi konuda olursa olsun 

planlı bir yol izlemenin onları öne geçireceğini ve işleyişin daha düzenli ilerleyeceğini bilir. 

Biz de Oceanus takımı olarak yarışma sürecinin işleyişine fazlasıyla hâkim olduğumuzu 

düşünmekteyiz. Daha koordine ve düzenli bir çalışma ortamında çalışmayı hedeflemiş 

olduğumuz için mekanik tasarım sürecini maddeler halinde planladık. Mekanik tasarım 

sürecimiz, beş ana maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler: kriterler göz önüne alınarak üç farklı 

tasarım yapılması, yapılan tasarımlarım artı ve eksilerine göre değerlendirilmesi, takım halinde 

en uygun araç tasarımına karar verilmesi, seçilen aracın mevcut bilgiler ışığında düzenlenmesi 

ve aracın son tasarımının elde edilmesidir. 

 

Şekil 11: Oceanus Mekanik Tasarım Süreci 
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 Takımımız tarafından yapılan avantaj-dezavantaj çizelgesi sonucunda üretimine karar verilen 

aracımızın tasarımında ilk olarak su altının aerodinamik yapısına uygun ve su iticilerin uzaklık 

mesafesinin optimum olacağı bir şasi tasarlanmıştır. Ardından inovatif ve ergonomik olan su 

altı hazne yuvası ve parçaları tasarlanmıştır. Diğer parçalar ise milli üretim yapan Degz 

firmasından temin edilmiştir. Tasarımımızda toplam 6 ana parça bulunmaktadır. Bunlar; 

1- Şasi 

2- Su altı haznesi 

3- Su altı hazne yuvası 

4- Triton su iticiler                  

5- Robotik Kol 

6- Denge sacı      

4.2.1.1. Şasi: 

Şasi tasarımımız TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri şartnamesi göz önünde 

bulundurularak oluşturulmuştur. Öncelikle şasinin su altı aerodinamiğine uygun olması ve 

herhangi bir güvenlik sorunu yaratmaması amacıyla tasarımın köşe noktaları “fillet” komutu 

ile yumuşatılmıştır. Ardından su iticilerin daha işlevsel ve maksimum potansiyel ile 

çalışabilmesi için uzaklıkları optimum olacak şekilde konumları belirlenmiş ve belirlenen 

alanlara “hole” işlemi ile delikler açılmıştır. Şasinin bir kanadında 3 motor olmak üzere araçta 

toplam 6 motor bulunmakta ve tasarımcılarımız tarafından dikkatle konumlandırılmalarının 

sonucunda aralarında 9 cm uzaklık bulunmaktadır. Şasinin ana malzemesi olarak diğer 

malzemelere göre daha hafif ve dayanıklı olan pleksiglas seçilmiştir. Şasinin boyu 30 cm, eni 

11,7 cm ve kalınlığı 5 mm’dir. Şasinin renderi Şekil 12 ve 13’te, teknik çizimi ise Şekil 14’te 

belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12 
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Şekil 13 

Şekil 14 

4.2.1.2. Su Altı Haznesi: 

Aracımızın en önemli öğelerinden biri olan su altı haznesi milli teknoloji hamlesi ve yerli 

üretime destek olmak amacıyla Degz Firmasından temin edilmiştir. Haznenin iç çapı 9 cm, dış 

çapı 10 cm’dir. Hazne 100-200 metre derinliğe kadar sızdırmazlık özelliği sağlamaktadır. 

Haznenin, hazne kapakları ile birlikte uzunluğu 34 cm’dir. Su altı haznesi renderı Şekil 15 ve 

16’da, teknik çizimi Şekil 17’te belirtilmiştir. Su altı haznesinde sızdırmazlık özelliğine sahip 

olabilmek için o-ringler kullanılmıştır. O-ringlerin tercih edilme sebebi piyasada bulunan diğer 

sızdırmazlık amacıyla kullanılan ürünlerin aksine o-ring basınç altında çok daha etkili 

olmaktadır. O-ringler basınç altında şişme eylemi göstererek sızdırmazlık oranını arttırmakta 
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ve su altı için en işlevsel malzemelerden biri olmaktadır. Hazne kapağında o-ringler hazne içi 

ve dışı olmak üzere toplam 3 adettir ve kendilerine özel tasarlanan 4mm’lik boşlukların 

içerisine konumlandırılmışlardır. Hazne kapaklarının bir tanesinde görüntü işleme özelliğini 

yerine getirmek amacıyla pleksiglas pencere yerleştirilmiştir. Diğer hazne kapağına ise aktarım 

kartı yerleştirilerek hazne içindeki bağlantıları hazne dışında bulunan bağlantılara 

aktarılmaktadır. Hazne kapaklarının renderı Şekil 18’de belirtilmiştir. 

Şekil 15                                                              Şekil 16 

(Sızdırmaz Hazne: Degz 2021)       

 

 

Şekil 17: (Sızdırmaz Hazne: Degz 2021)       
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         Şekil 18: (Sızdırmaz Hazne Kapağı: Degz 2021) 

Şekil 19: (Sızdırmaz Hazne Kapağı: Degz 2021) 
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Şekil 20 

 

Degz firmasının su altı haznesinin yanı sıra AR-GE ve Mekanik ekibimizin ortaklaşa yürüttüğü 

sızdırmaz su altı hazne çalışmaları da sürmektedir. Hazne kapağımızda sızdırmazlık malzemesi 

olarak o-ringler tercih edilmiştir. O-ringlere ek olarak sızdırmazlık oranını arttırmak amacıyla 

hazne kapaklarımızı saplama ile sıkıştırma yöntemi kullanılmıştır. AR-GE hazne kapağımızın 

renderı Şekil 21’de belirtilmiştir. Tasarımımızın ana malzemesi olarak su altında daha 

dayanıklı olmasından ötürü PLA filamenti tercih edilmiştir. Hazne kapağımızın başarılı olması 

takdirinde çalışmalarımıza devam ederek kendi ürünlerimizi kullanmak hedeflenmektedir. 

Hazne kapağımızın teknik çizimi Şekil 22’de belirtilmiştir. 

 

Şekil 21 
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Şekil 22 

 

4.2.1.3. Su Altı Hazne Yuvası: 

Aracımızda bulunan su altı hazne yuvası 4 ana bölümden oluşmaktadır. Ana bölümler, 

görsellerde kırmızı renk ile belirtilmiştir. Bunlar; 

a. Temel Hazne Yuvaları: 

Temel hazne yuvaları 3 parçadan oluşmaktadır. Amacı, sızdırmaz su altı haznesini sıkıca tutmak 

ve su altında, yarışma veya test anında haznenin kaymasını önlemektir. Aynı zamanda sigma 

profillere ve tasarlamış olduğumuz pleksiglas düzleme bağlanmaktadır. Şekil 23’te belirtilmiştir. 

 

Şekil 23 
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b. 20x20 Sigma Profiller:  

Sigma profiller, aracımızın bütünlüğünü sağlamakta çok büyük bir rol üstlenmektedir. 

Tasarladığımız bağlantı parçaları ile kanatlara, cıvatalar yardımı ile ise kemerlere ve pleksiglas 

düzleme bağlanmaktadır. Aracın sağ ve sol kısmında bulunan sigma profiller, kendilerinden 

boyutça daha küçük bir sigma profil ile bağlanmıştır, bunun sebebi ise kanatların birbiri ile 

bağlantısını sağlamak ve aracı su altında dengelemektir. Şekil 24’te gösterilmişlerdir. 

Şekil 24 

c. Pleksiglas Düzlem: 

Pleksiglas düzlem, 5 mm pleksiglastan CNC ile üretilmiştir. Uzun kenarı 31 cm, kısa kenarı 

ise 10 cm’dir. Tasarımımızdaki delikler, şasinin denge merkezini ayarlamak amacıyla 

tasarlanmıştır ve temel hazne yuvaları bu düzlem üzerinde ileri-geri hareket edebilmektedir. 

Aynı zamanda Robotik kolun su altı aracımıza montajı için tasarladığımız parça düzlemdeki 

deliklere monte edilmektedir. Şekil 25’te belirtilmiştir. 

Şekil 25 
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d. Kemerler: 

Tasarlamış olduğumuz kemerler temel hazne yuvaları ile sızdırmaz su haznesini sıkı tutmak, 

test veya yarışma aşamasında haznenin kaymasını önlemektir. Ayrıca var olan tasarımı daha 

sağlam bir hale getirmek amacıyla kemerler ile sızdırmaz su haznesi arasına kaydırmaz mat 

yerleştirilmiştir. Şekil 26’da belirtilmiştir. 

Şekil 26 

 

4.2.1.4. Triton Su İticileri:  

İnsansız su altı aracımızda kullandığımız triton su iticileri milli teknoloji hamlesine katkı 

sağlamak amacıyla yerli ve milli Degz firmasından temin edilmiştir. Aracımızda toplamda 6 

adet triton su iticisi bulunmaktadır. İticilerden iki tanesi aracın suya batması ve su yüzeyine 

çıkması amacıyla aracımızın kanatlarının orta kısımlarına simetrik bir biçimde yerleştirilmiştir. 

Dört tanesi ise aracın ileri, geri, sağ ve sol hareket kabiliyetini sağlamak amacıyla aracımızın 

kanatlarının köşelerine yerleştirilmiştir ve opsiyonel olarak birbirlerine çapraz, ya da paralel 

olarak konumlandırılabilmektedir. İticilerimizin çapı ve yüksekliği 75 mm’dir. Şasinin iticilere 

bağlanmasını sağlayan iki cıvata deliğinin çapı 5 mm, bu deliklerin orta noktalarından 

birbirlerine olan uzaklığı ise 13 mm’dir.  

Şekil 27’de su iticilerin renderı, Şekil 28’de teknik çizimi belirtilmiştir.  
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Şekil 27 (Triton Su İtici: Degz 2021) 

Şekil 28 (Triton Su İtici: Degz 2021) 

4.2.1.5. Robotik Kol:  

İnsansız su altı aracımızda bulunan robotik kol, milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak 

amacıyla yerli ve milli Degz firmasından temin edilmiştir. Robotik kolumuz, TEKNOFEST 

2021 İnsansız Su Altı Sistemleri şartnamesine uygun olarak tercih edilmiş ve şartnamede 

belirtilen ‘Kablolu Su Altı Hokeyi Görevi’ ve ‘Kablolu Su Altı Montaj Görevi’ etaplarını 

gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Robotik kolumuz, tasarlamış olduğumuz bağlantı 

parçası ile aracımıza monte edilmektedir. Çalışma prensibi pnömatik sistemlerdir ve açılıp 

kapanma eylemini pnömatik piston ile sağlamaktadır. Pnömatik pistonun kontrolünü 

gerçekleştirmek amacıyla pnömatik valf, pnömatik boru ile hem kompresöre hem de robotik 
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kola bağlanmaktadır. Gerekli olan elektrik enerjisi, su altı aracımızdan farklı olarak aküden 

sağlanmaktadır. Ayrıca kompresör aküden aldığı elektrik enerjisini pnömatik valfe ileterek 

sistemin çalışmasını sağlamaktadır. Şekil 29’da robotik kolun renderı, Şekil 30’da teknik 

çizimi belirtilmiştir. 

Şekil 29 (Robotik Kol: Degz 2021) 

Şekil 30 (Robotik Kol: Degz 2021) 
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4.2.1.6. Denge Sacı: 

Aracımızın dengeli gitmesi amacıyla 2 mm’lik metal sac kullanılmıştır. Metal sac ile 

aracımızın dönme, batma, ilerleme gibi özellikleri güçlendirilmiş ve geliştirilmiştir. Şekil 31’de 

belirtilmiştir. 

Şekil 31 

 

4.2.2. Görev Tasarım Süreci 

4.2.2.1. Kablolu Su Altı Hokeyi Görevi 

Takımımız, TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri şartnamesini ve TEKNOFEST 

tarafından tarafımıza iletilen su altı hokeyi kalesi kriterlerini göz önünde bulundurarak 

okulumuzda üretmiştir. Tarafımıza iletilen teknik çizimdeki ölçülere göre kale, uzun kenarı 

140 cm kısa kenarı ise 40,8 cm olacak şekilde kalemiz takımımız mekanik ekibi tarafından 

modellenip bir prototipi üretilmiştir.  Ayrıca, bu görev için bir adet hokey pakı temin edilmiştir. 

Şekil 32’de üretim hali, Şekil 33’te kalenin renderı belirtilmiştir. 

Şekil 32 
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Şekil 33 

 

4.2.2.2.Kablolu Su Altı Montaj Görevi:  

Kablolu Su Altı Montaj Görevi için kullanılacak plaka, tabla parçaları TEKNOFEST 2021 

İnsansız Su Altı Sistemleri şartnamesini ve TEKNOFEST tarafından tarafımıza iletilen teknik 

çizim baz alınarak tasarlanmıştır. Tasarımımızın boyutları teknik çizimde belirtilen ölçülerde 

ve ağırlığı da teknik çizimde belirtilen ağırlık aralığının içine girmektedir. Tasarımımızda 

plakalar için metal sac; mapa, tabla ayakları PLA filamentinden takımımız tarafından üretilmiş 

ve test aşamaları kapsamında test edilmiştir. Şekil 34’te üretim hali, Şekil 35’te teknik çizimi 

belirtilmiştir. 

Şekil 34 
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Şekil 35 

 

4.2.2.3. Otonom Kapıdan Geçiş Görevi: 

Otonom Kapıdan Geçiş Görevi kapsamında kullanılacak levha TEKNOFEST 2021 İnsansız 

Su Altı Sistemleri şartnamesini ve TEKNOFEST tarafından tarafımıza iletilen teknik çizim 

dikkate alınarak tasarlanmıştır. Teknik çizimde belirtilen boyutlar ile birebir ölçülerde olan 

tasarımımız PVC borular ile okulumuzda üretilmiş ve test aşamalarında test edilmiştir. Şekil 

36’da üretim hali, Şekil 37’de renderı belirtilmiştir. 

Şekil 36 
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Şekil 37 

4.2.3. Malzemeler:  

Robotumuzu yaparken, pnömatik kol bağlantısında ve görev parkurlarını test aşaması için 

üretirken bir sürü farklı malzemeden yararlandık. 4.2.2.1. bölümünden robotun yapım 

aşamasında kullanılan malzemelerin tablosuna ve 4.2.2.2. bölümünden ise görev parkurlarının 

üretim aşamasında kullanılan malzemelerin tablosuna ulaşabilirsiniz. 

 

4.2.3.1. Robotun Yapım Aşamasında ve Pnömatik Kol Bağlantısında Kullanılan 

Malzemeler: 

 

Malzemenin Adı Malzemenin Görseli Malzemenin Kullanım 

Amacı 

 

 

O-Ring 

 

 

Bu malzemeyi aracımızda 

sızdırmazlığı sağlayabilmek 

için kullandık. 
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Epoksi  

 

 

Epoksiyi pek çok maddeye 

karşı dirençli olması 

nedeniyle tercih ettik ve 

yapıştırıcı olarak kullandık. 

 

 

 

Pleksiglas 

 

 

Kırılmaya ve yıpranmaya 

karşı dirençli olduğundan su 

altı haznemizde pleksiglas 

kullanmayı tercih ettik.  

 

 

 

 

Metal Sac 

 

 

 

 

Su altı aracımızda aracın 

batmasını ve dengeyi 

sağlamak amacı ile metal 

sac kullandık. 

 

 

 

PLA Filament 

 

 

Robotumuzun yapım 

aşamasında 3D yazıcı 

yardımı ile kendi ürettiğimiz 

parçalar için biyolojik olarak 

parçalanabilen PLA 

filamenti tercih ettik. 
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Akü  

 

 

Aracın pnömatik su altı 

tutucusu için gerekli olan 

elektrik enerjisini 

sağlayabilmek için akü 

kullandık. 

 

 

Kompresör 

 

 

Aracımızda kullandığımız 

pnömatik sualtı tutucusunun 

açılıp kapanmasını 

kompresör aracılığı ile 

sağladık. 

 

 

 

Somun  
 

 

 

Cıvatalarımızı daha iyi 

sıkıştırabilmek için somun 

kullandık. 

 

 

Cıvata 

 

Robotumuzun montaj 

aşamasında parçaları 

birbirine sökülebilir ve 

düzenlenebilir şekilde 

bağlamak için çeşitli 

cıvatalardan yardım aldık. 
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Pnömatik Hortum 

 

 

 

Pnömatik su altı tutucusu, 

pnömatik valf ve kompresör 

arasındaki bağlantıyı 

kurmak için pnömatik 

hortum kullanmayı tercih 

ettik. 

 

 

 

 

Batarya 

 

 

 

 

İnsansız su altı aracımız için 

gerekli olan elektrik 

enerjisini sağlayabilmek için 

batarya kullandık. 

 

 

 

Pnömatik Valf 
 

 

Pnömatik su altı 

tutucusunun açılıp 

kapanmasını sağlamak 

amacı ile pnömatik valf 

kullandık. 

 

 

Triton Su Altı İticisi 

 

 

Su altı aracımızın hareket 

kabiliyetini sağlayabilmek 

için triton su altı iticisi 

kullandık. 
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Krom Gijon (Saplama) 

 

 

 

 

AR-GE su altı hazne 

kapağımızı üretirken 

sızdırmazlığı artırmak adına 

krom gijon kullandık. 

 

4.2.3.2. Görev Parkurlarının Üretimi Aşamasında Kullanılan Malzemeler: 

 

Malzemenin Adı Malzemenin Görseli Malzemenin Kullanım 

Amacı 

 

 

 

PVC Boru 
 

 

Tamamlamamız gereken 

görevlerden biri olan 

kapıdan geçiş görevini 

yerine getirebilmek için 

PVC boru kullanarak 

okulumuzda kapıyı ürettik. 

 

 

 

 

Metal Sac 

 

 

Robotumuzun 

tamamlamakla yükümlü 

olduğu su altı montaj 

görevinde bulunan Türkiye 

haritasının parçalarını 

yapmak için metal sac 

kullandık.  
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PLA Filament 

 

 

Su altı montaj görevini 

yerine getirebilmek için 

Türkiye haritası parçalarının 

üzerine takılacak olan 

mapaları PLA filament 

kullanarak okulumuzda 3D 

yazıcı yardımı ile bastık. 

 

 

 

 

M5 Vida 

 

 

 

Su altı montaj görevinde 

metal sac ile PLA 

filamentten bastığımız 

kulpları birleştirmek için M5 

vida ve somunlar kullandık. 

 

 

 

 

Hokey Pakı  

 

 

 

 

Su altı hokeyi görevini test 

edebilmek adına 

kullanılmıştır. 

 

 

4.2.4. Üretim Yöntemleri: 

Aracımızın parçalarının bir kısmını yerli bir üretici olan Degz firmasından temin edilmiştir. 

Geri kalan parçalar eklemeli bir imalat yöntemi olan 3D üretimle ve talaşlı imalat yöntemi olan 

CNC yardımıyla üretilmiştir. Aracın montaj aşamalarında paslanmaya dayanıklı olması 

gerekçesiyle krom cıvata, vida, somun vb. kullanılmıştır. İki veya daha fazla metalin 

birleştirilmesi için havya ile lehimleme yöntemi de tercih edilen yöntemler arasında sayılabilir. 
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4.2.4.1. Üç Boyutlu Eklemeli İmalat: 

Aracımızın su itici ring, hazne yuvası, kemerler, pervaneler, hazne yuvası gibi parçalar 3D 

yazıcı yardımıyla üretildi.  

 

Neden eklemeli imalat yöntemi tercih edildi? 

● Karışık geometrik şekillerin kısa sürede üretimine olanak vermesi. 

● Çok parçalı montajların mümkün olan en az sayıya düşürülmesi. 

● Üretim aşamasına gelene kadarki bekleme süresinin azalması. 

● Parçada bir problem meydana gelmesi durumunda hızlıca yedeğinin üretilmesine 

olanak tanıması. 

● Takım, kalıp vb. ihtiyaçlara gerek olmaması. 

● Az ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına olanak sağlanması. 

● Minimum kayıp ile yüksek yüzey kalitesinde parça üretimine imkân vermesi. 

 

Üretim Aşamasında PLA Filament Kullanılmasının Sebepleri: 

 

● ABS'ye göre basımı oldukça kolaydır. 

● Sert ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. 

● Dayanıklı ve darbelere karşı dirençlidir.  

● Soğuma esnasında kalkma ve çatlama sorunları görülmez.  

● Temini hem kolaydır hem de uygun fiyattadır. 

Şekil 38 ve 39’da 3D yazıcımızı çalışırken görmektesiniz. Şekil 40’ta ise 3D yazıcımızdan 

üretmiş olduğumuz özgün pervane kabuklarımızı görebilirsiniz.  

 

Şekil 38 
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Şekil 39 

 

Şekil 40 
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4.2.4.2. CNC Talaşlı İmalat: 

Aracımızın iskelet kısmını Fusion 360 programını kullanarak tasarlayıp sonrasında pleksiglas 

kullanarak CNC makinası yardımıyla ürettik. 

 

Neden talaşlı imalat yöntemi tercih edildi? 

● Manuel hareket, ölçü, ayarlama gerektirmediği için hızlı bir işlemdir. 

● Operatörden kaynaklanan hatalar en alt düzeydedir. 

● Hassas ve doğru işlem yapar. 

● Talaşsız imalat yöntemlerine kıyasla daha duyarlı tolerans aralıklarına sahip parçalar 

üretilebilir. 

● Kullanacağımız materyalin kesimi için daha uygun bir yöntemdir. 

 

Üretim Aşamasında Pleksiglas Kullanılmasının Sebepleri: 

● Darbelere karşı dayanıklılığı yüksek olması. 

● Keskin kenarlı değildir yaralanmalara neden olmaması. 

● Tüm ortamlara uyumlu olması. 

● Kırıldığında çok keskin olmamakla beraber kırılganlığı düşüktür. 

 

Şekil 41 ve Şekil 42’de talaşlı imalat yapmak amacıyla kullandığımız CNC makinesi ile 

işlerimizi yürüttüğümüze şahit olabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 41 
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Şekil 42 

 

4.2.5. Fiziksel Özellikler 

Parça adı Şekil Boy  En Kütle  

 

 

 

Araç 

 

 

 

 

62 cm 

 

 

 

21,7 cm 

 

 

 

5,2 kg 
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Şasi  

 

 

 

 

30 cm 

 

 

 

11,7 cm 

 

 

 

200 gr 

 

Su Altı Haznesi 

 

 

 30 cm 

 

10 cm 

 

1103 

gr 

 

 

Triton Su İtici 

 

 

 

7,5 cm 

 

 

7,5 cm 

 

 

56 gr 

 

 

 

Robotik Kol 

 

 

 

 

31,5 cm 

 

 

 

9 cm 

 

 

 

600 gr 
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Su Altı Hazne 

Yuvası 

 

 

 

31 cm 

 

 

10 cm 

 

 

732,8 

 

 

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı  

4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 

 

Şekil 43 
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Su altı aracımızın elektronik tasarımı için iki farklı sistem oluşturulmuş ve hangi sistemi 

daha stabil çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu sistemlerden birisi Raspberry Pi tabanlıdır. Anakart 

olarak Raspberry Pi 4 B+ kullanılmıştır. Raspberry Pi’nin yanı sıra motor sürücüleri kontrol 

etmesi için 2. anakart olarak Raspberry Pi Pico kullanılmıştır. Gyro ivme sensörü (jiroskop), 

sıvı tespit sensörü, sıcaklık sensörü, usb kamera ve basınç sensörü kullanılmıştır.  

İkinci sistemimiz Arduino tabanlıdır. Arduino tabanlı olan sistemimizde anakart olarak 

Octomini kullanılmıştır. Arduino’nun yanı sıra gyro ivme sensörü (jiroskop), sıvı tespit 

sensörü, sıcaklık sensörü, analog kamera ve basınç sensörü kullanılmıştır. Aracın içindeki 

arduino-nano elektronik kartı ile yer istasyonu bilgisayarımız arasında veri alışverişini 

sağlamak için CAT6 ethernet kablosu kullanılmıştır. Ayrıca, kumanda olarak ise Arduino Nano 

tabanlı kumanda modülü kullanılmıştır. İki sistemin de testleri yapılmış ve gözlemlenmiştir. 

Raspberry Pi 4 B+ sisteminin hareket kabiliyetinin daha yüksek olması, görüntü işleme için 

kullanılacak olması, hemen hemen her programlama dili ile kodlanabilir olması, daha fazla 

motor sürebilmesi ve ikinci sisteme kıyasla saklama alanının yüksek olması birinci sistemin 

tercih edilmesini sağlamıştır. Yapılan testler ve araştırmalar sonucunda en uygun ve stabil 

sistemin birinci sistem olduğu görülmüş ve kullanılması kararlaştırılmıştır.  

 

4.3.1.1. Elektronik Tasarım Sürecinde Kullanılan Malzemeler: 

4.3.1.1.1. İki Devrede Ortak Kullanılan Malzemeler: 

 

Elektronik Parça Adı Parçanın Görseli Parçanın İşlevi 

 

 

 

 

M1 Su Geçirmez Su Altı 

Motoru 
 

Aracımızda kullandığımız 

M1 Su Geçirmez su altı 

Motoru tamamen 

sertleştirilmiş kaplamaya 

sahip statör kısmı sayesinde 

neredeyse limitsiz bir 

derinliğe kadar inebiliyor.  

Voltaj aralığı ise 12v-24v 

aralığında. 
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Gyro Sensör (Jiroskop) 

 

3 eksenli gyro (jiroskop) 

ve 3 eksenli açısal ivme 

ölçere sahip olan IMU 

sensör kartıdır. Hem 3 

eksenli jiroskop, hem de 3 

eksenli ivme ölçere sahip 

olması tek bir kart üzerinden 

iki veriyi aynı anda elde 

edebilmemizi sağlıyor. 

Aldığımız bu verileri 

kullanarak da su altı 

aracımızın stabilitesini 

sağladık. 

 

 

 

 

 

4’lü Motor Sürücü 

 

 

 

 

 

Aracımızdaki su iticilerini 

kontrol etmek için motor 

sürücü kullandık. 

 

 

 

ESC 
 

İticilerin hızını kontrol 

etmek, düzenlemek için ve 

iticilerin tersine dönmesini 

ve dinamik frenlemeyi 

sağlayabilmek için ESC 

kullandık. 

 

 

 

Sıvı Tespit Sensörü 

 

Sıvı tespit sensörü 

sayesinde aracımız su 

altındayken herhangi bir sıvı 

sızıntısının olup olmadığını 

tespit edecek ve arayüzde 

belirtilecek uyarı sayesinde 

sürücü bilgi sahibi olacak. 



44 

 

 

 

 

 

Sıcaklık Sensörü  

 

 

 

 

Sıcaklık verisi almak için 

yarı iletken bir analog sensör 

olan LM35 kullandık. 

 

 

 

Basınç Sensörü 

 

Otonom sürüşün başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmesi 

için su altı aracının 

bulunduğu derinliği 

belirlemek için kullandık. 

 

 

 

 

Güç Dağıtım Kartı 

 

Su altı aracımızın elektronik 

devresinin güç bağlantılarını 

düzenleyen elektronik 

karttır. Ayrıca, manyetik 

anahtarlama sistemi 

sayesinde güvenli bir şekilde 

sistemin gücünü kesmesini 

ve açma-kapama 

işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini sağlıyor. 

 

 

 

 

 

  

Aracımızda kullandığımız 

CAT 6 Ethernet Kablosu 

Gigabit hızında veri iletimi 

özelliğine sahip olan ve 

Ethernet tabanlı bilgisayar 

ağlarında bulunan UTP 

kablo türüdür. 1000 Mbps 

veri transferi ve suyun içine 

batmamasından dolayı 

kullandığımız kablo türüdür 

ve kameradan alınan 

görüntünün çok daha hızlı 
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Ethernet Kablosu iletilmesini ve işlenmesini 

sağlıyor. 

 

 

 

 

 

3 Eksenli Pusula Sensörü  

 

Otonom sürüşün başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmesi 

için doğrultu ve yönelim 

açısını belirler. 

 

 

4.3.1.1.2. İlk Devrede Kullanılan Malzemeler: 

 

Elektronik Parça Adı Parçanın Görseli Parçanın İşlevi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspberry Pi 4 B+ 

 

Aracımızın yer istasyonuyla 

olan iletişimini sağlayan ve 

Raspberry Pi Pico ile 

haberleşip araç verilerini 

toplayan bilgisayardır. 

Kamera görüntüsünü ve 

Pico’dan gelen verileri yer 

istasyonuna ethernet 

aracılığı (TCP socket 

iletişimi) ile aktaracaktır. 

Piyasada bulunan diğer tek 

kartlı bilgisayarlara oranla 

daha az maliyetli olması, 

üstünde CSI, USB ve 

ethernet portlarının 

bulunması bu kartı tercih 

etmemizdeki ana sebeptir. 
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Raspberry Pi Pico 

 

ESC’lerin bağlı bulunduğu 

mikrodenetleyici kartıdır. 

Raspberry Pi ile UART 

iletişim protokolü sayesinde 

veri alışverişi sağlanacaktır. 

Üzerinde birden fazla PWM 

çıkışı bulunması birçok 

ESC’yi kontrol edebilme 

imkânı sağlamaktadır. 

Ayrıca Arduino IDE ile 

kodlanabilmesi büyük bir 

avantaj sağladığı için tercih 

edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Logitech Joystick 

 

 

 

 

 

 

Araç kontrolünü sağlayacak 

olan kumandadır. Yer 

istasyonu bilgisayarına USB 

yoluyla bağlanacaktır.  
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4.3.1.1.3. İkinci Devrede Kullanılan Malzemeler: 

  

Elektronik Parça Adı Parçanın Görseli Parçanın İşlevi 

 

 

 

Octomini (Anakart, 

Geliştirici Kartı)  

Aracımızda arduino-nano 

temelli octomini geliştirici 

kartı kullandık. Dış çapı 

55mm’den daha küçük olan 

kartımızın 5+1 adet pin 

girişi bulunmakta ve iletişim 

sistemi olarak canbus 

kullanılmakta. 

 

 

 

 

 

 

Kumanda Modülü 

 

 

Kullandığımız kumanda 

modülü arduino Nano 

tabanlıdır. 2 adet 2 eksenli 

joystick bulunduruyor.  

Bu joystickler su altı 

aracımızın 3 eksenli 

hareketini kontrol 

edebilmemizi sağlıyor.  

USB kablo aracılığıyla yer 

istasyonu bilgisayarına 

bağlanabiliyor. 

 

 

 

 

Analog Kamera 

 

 

 

Aracımızda görüntü işleme 

için kullandığımız analog 

kamera 3.3V ile 5V arasıdır 

ve saniye başına kare hızı ise 

25 karedir. 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 

Kontrol algoritmamız iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısım yer istasyonu ile Raspberry Pi 

arasında olan TCP iletişimi algoritması manuel sürüş, ikincisi ise Raspberry Pi 4 B+ ile 

Raspberry Pi Pico arasında olan UART iletişimi ise otonom sürüş algoritmasıdır. Aşağıdaki 

şemada iki algoritma da gösterilmiştir. 

 

Manuel Sürüş 

Şeması 

 

 

Otonom Sürüş Şeması 

 

  

Şekil 44 

Şekil 45 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Aracımızın hareketini sağlayabilmesi için motor sürücüleri kontrol eden Raspberry Pi Pico, 

Arduino IDE’de C ve C++ temelli Arduino dili ile kodlanmıştır. Yer istasyonu ile iletişimi 

sağlayan, görüntü işlemeyi sağlayan ve üzerinde kamera bulunan Raspberry Pi 4 B+ ise Python 

dilinde kodlanmıştır. Yer istasyonu ile Raspberry Pi 4 B+ arasındaki iletişim, TCP socket ile 

sağlanmıştır. Kamera yayınının sağlanması için ise mjpeg streamer kullanılmış ve yerel ağda 

IP kamera yayını yapılarak arayüze görüntünün aktarılması sağlanmıştır. Raspberry Pi 4 B+ ile 

Raspberry Pi Pico arasındaki iletişim, USB UART yoluyla sağlanmıştır. 

 

Raspberry Pi 4 B+’nın Python ile kodlanmasının sebebi, görüntü işleme kütüphanesi olan 

OpenCV’ye desteğinden ve geliştirmeye açık olmasındandır. OpenCV kütüphanesi ile beraber 

Keras ve Tensorflow kütüphanesi kullanılacak ve yapay sinir ağları oluşturulacaktır. Bu sayede 

otonom görev gerçekleştirilecektir. Otonom sürüş esnasında aracımızı Raspberry Pi 4 B+ 

yönetecek, manuel sürüş esnasında ise yer istasyonundan gelen ve sistemden gelen veriler 

işlenecek, motorları yönlendirmesi amacıyla Raspberry Pi Pico’ya yöneltilecek ve aracın 

kontrolü sağlanacaktır. TCP socket iletişiminin seçilmesinin sebebi UDP soketten daha kesin 

ve güvenli bir bağlantı sağlamasıdır. Yer istasyonuna bağlı bulunan joystick verilerinin 

iletilmesi ve Raspberry Pi 4 B+’den gelecek verilerin kesin ve eksiksiz olarak alınıp iletişimin 

sağlanması, aracın kontrolü için önem arz etmektedir. Bu sebeple TCP socket kullanılmıştır. 

Raspberry Pi Pico’nun Arduino IDE ile kodlanmasının sebebi, kütüphanelerin fazla olması ve 

kodlama açısından kolaylık sağlaması sebebiyledir. Kamera yayınının sağlanması için TCP 

socket kullanılmaması ve mjpeg streamer kullanılmasının sebebi, olası bir kamera kesintisi 

sırasında TCP socketin eşleme gerekliliği sebebiyledir. Mjpeg streamer kullanılarak araç 

kamerasından kesintisiz ve net bir görüntü elde edilebilmiştir. Raspberry Pi Pico ile Raspberry 

Pi 4 B+ arasında UART iletişim yolunun kullanılma sebebi, en hızlı ve kesintisiz iletişim 

yollarından birisinin UART iletişim yolu olmasıdır. Baud Rate 115200 olarak tercih edilmiş ve 

kesintisiz bir iletişim sağlanmıştır. 

4.4. Dış Arayüzler 

Araç arayüzü için .Net Framework (C# programlama dili) ve Visual Studio 2017 geliştirme 

ortamı kullanılmıştır. Aracın kamera görüntüsü ağ üzerinden mjpeg-streamer sayesinde mjpeg 

olarak yapılmıştır. Arayüzde kamera görüntüsü, sensör verileri, uyarı ve bilgilendirme 

kısımları, kamera threshold, gaussian gibi filtrelerin ayarlama barları bulunmaktadır. Arayüz 

üzerinde TCP socket iletişimini başlatması için bir başlat/durdur butonu bulunmaktadır. 
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Şekil 46 

1. GÜVENLİK: 

Oceanus takımı olarak güvenlik bizim için her şeyden önce gelir. Aracın üretimine başlamadan 

önce tüm ekip üyelerimize gerekli olan İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmiştir. 

Almış olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitiminin Eğitim Katılım Formu Şekil 47’de 

gösterilmiştir. Bu eğitimle ekip üyelerimizin gözlük, maske, iş elbisesi ve eldiven gibi 

koruyucu ekipman kullanımı konusunda bilinç düzeyi de artırılmıştır. Şekil 48’de ise almış 

olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitiminden bir kareyi görebilirsiniz. Aynı zamanda 

aracın üretimi esnasında kullanılan atölyemizde de gerekli olan güvenlik talimatları, uyarı 

levhaları, koruyucu ekipmanlar ve ilk yardım setleri bulunmaktadır. Sizler için üretim 

aşamasında aldığımız önlemlerin bir listesini de hazırlamış bulunmaktayız. 
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Şekil 47 
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Şekil 48 

 

5.1. Üretim Aşamasında Alınan Güvenlik Önlemleri: 

 

● Robotta yapılacak olan herhangi bir birleştirme veya kaynak işleminde ortaya çıkacak 

olan ısı ve ışıktan korunmak adına mutlaka maske, gözlük ve eldiven takılmalıdır. 

● Çalışma alanına kolay tutuşabilecek şeyler götürmemeye özen gösterilmelidir. 

● Aracın üretimi esnasında kullanılacak olan atölyede mutlaka yangın söndürme tüpü ve 

kapsamlı bir ilk yardım çantası bulunmalıdır. 

● 3D yazıcımızdan çıkarmamız gereken parçalardan zarar görmemek için gözlük ve 

eldiven kullanılmalıdır ve makinelerin yanına gereğinden fazla yaklaşılmamalıdır. 

● İnsansız su altı aracımızın parçalarının birleştirilmesi sırasında sıçrayabilecek herhangi 

küçük bir parçadan korunmak için kesinlikle eldiven ve gözlük takılmalıdır. 

● Daha önce kullanmadığımız aletleri bilen birinin gözetimi altındayken kullanmalıyız. 

● Robotun herhangi bir parçasının veya elektronik bir sisteminin arızalanması 

durumunda sorun hemen giderilmelidir. 

● Olası bir kaçağı ve problemi önlemek adına kullandığımız tüm parçaların su geçirmez 

olmasına dikkat edilmelidir. 

● İnsansız su altı aracımızın üretimi esnasında robottan sorumlu kişilerden başka 

kimsenin olmamasına özen gösterilmelidir. 

● Robotun üretimi esnasında aceleci ve dikkatsiz davranılmamalıdır. 
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Şekil 49’da görevleri robotumuzun görevleri gerçekleştirebilmesi için üretim yaptığımız 

esnada takım üyelerimizin kask, gözlük ve eldiven takmaya özen gösterdiğini görebilirsiniz. 

 

 

Şekil 49 

 

Şekil 50’de ise robotumuzun üretimi sırasında testere kullanırken takım üyelerimizin eldiven 

takmayı göz ardı etmediğini görebilirsiniz. 

 

 

Şekil 50 
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5.2. Test Aşamasında Alınan Güvenlik Önlemleri: 

 

● Test alanına hiçbir şekilde herhangi bir yiyecek veya içecek getirilmemelidir. 

● Tüm takım üyeleri test aşaması boyunca robotu çok dikkatli bir şekilde 

gözlemlemelidir. 

● Takım üyeleri test aşaması boyunca robotta görülen riskleri ve görülmesi olası riskleri 

daha sonrasında takımca üzerinde düşünülmesi adına not almalıdır. 

● Test aşamasında robotun sürücüsünün sürüş boyunca konsantrasyonunun 

bozulmamaması çok önem arz etmektedir bu yüzden de takımca robotun sürücüsünün 

konsantrasyonun bozulmadığına çok dikkat edilmelidir.  

● Takım üyeleri test aşaması boyunca robotun başına gelebilecek bütün kaza risklerinin 

bilincinde olmalıdır. 

● Test alanında herhangi küçük veya büyük çaplı bir kaza gerçekleştiğinde takım üyeleri 

robota gerekli müdahaleyi uygulayabilecek donanımda olmalıdır. 

● Test aşamasının gerçekleştirildiği havuzda herhangi bir elektrik kaçağı veya arıza 

olmadığından emin olunmalıdır.  

● Testin yapıldığı havuzun bulunduğu ortamda herhangi bir güvenlik tehlikesi 

oluşturabilecek veya robot ile alakalı herhangi bir yetkinliği bulunmayan kişilerin 

bulundurulmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

● Test alanında gereğinden fazla kalınılmasından kaçınılmalıdır. 

● Robotun sürücüsünün rahatsızlanması ihtimalinden en az hasarla kurtulabilmek adına 

takımda en az bir yedek sürücü bulunması önem arz etmektedir. 

 

Şekil 51’de ise robotumuzun testi amacıyla bulunduğumuzun havuzun yanında olduğumuz 

esnada takım üyelerimiz güvenlik önlemlerine dikkat etmektedir ve eldivenlerini 

takmaktadırlar. 

 

 

Şekil 51 
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5.3. Aracı Suda Yüzdürmeden Önce ve Parkur Alanında Alınacak Güvenlik Önlemleri: 

 

● Yarışma ve test esnasında alanda önceden belirlen takım üyeleri ve yetkili kişilerden 

başka kimsenin olmadığından emin olunmalı. 

● Parkur alanında bulunacak yetkililer ve takım üyeleri alanda yiyecek içecek 

bulundurmamalı ve ani hareket etmemeli. 

● Kontrol masası ile robot arasındaki bağlantının sorunsuz kurulmuş olduğundan emin 

olunmalı. 

● Motor korumalarının sağlamlığı araç suya indirilmeden önce tekrardan kontrol 

edilmelidir. 

● Görevleri yerine getirmek için kullanılacak olan mekanik kolun çalışmasında bir sorun 

olup olmadığı önceden kontrol edilmelidir. 

● Yarışma esnasında havuzun içinde bulunan dalgıçların güvenliğini sağlamak adına 

aracın köşelerinin köreltilmiş olduğundan emin olunmalı. 

● Aracın tüm elektronik ve elektriksel elemanlarının bulunduğu su geçirmez tüp araç suya 

indirilmeden önce tekrardan kontrol edilecektir. 

● Yetkililerin bir sorun gözlemlediklerinde aracı durdurabilmeleri için kullanılan acil 

durdurma butonunun sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olunmalıdır. 

 

5.4. Güvenlik Görevlerinin Sorumlu Üyelere Dağılımı:  

GÜVENLİK GÖREVLERİ SORUMLU ÜYE 

Atölye alanına yiyecek içecek 

sokulmayacak. 

Zeynep Naz Terzi 

Prizlerdeki kablolar iş bitiminde kontrol 

edilecek. 

Ela Karabekiroğlu 

İş bitiminde atölye temiz bırakılacak. Ayşe Defne Akça 

Çalışma esnasında koruyucu aksesuarlar 

kullanılacak. 

Nehir Hazneci 
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Robot havuzda test edildikten sonra atölye 

ye parçaları eksiksiz getirilecek. 

Hakan Arıkan 

İş sonunda elektrik şalterleri iş bitiminde 

kapatıldığı. 

Kerem Berkin Topal 

Robot için kullanılan parçaların gerekli 

bakımı yapılacak. 

Yiğit Türkoğlu 

Herkes elektrik kesme için kullanılan 

butonun yerini biliyor olmalı. 

Arda Karatepe 

Atölyede kullanılan kablolar güvenli olmalı. Ayşe Zeynep Onur 

Tüm kabloların bağlantı noktaları doğru 

olmalı. 

Yiğit Türkoğlu 

Robotun test aşamasında etrafta canlı 

olmamalı. 

Nehir Hazneci 

Vidaların sağlamlığı kontrol edilmeli ve 

paslı olmamalı. 

Ayşe Zeynep Onur 

Test aşamasında koruyucu eldiven ve gözlük 

takılmalı. 

Hakan Arıkan 

 

 

Güvenlik görevlerinin üyelere göre dağılımı tablosunun çıktısını aldık ve atölyemizin girişine 

yerleştirdik. Her çalışma günümüzde takım üyelerimiz kendi görevlerini yerine getirdiler ve 

daha sonrasında tabloda isimlerinin yanındaki kutucukları tiklediler (Şekil 52). Bu yöntem 

aracılığıyla takım üyeleri sorumluluklarını daha düzenli ve organize şekilde yerine 

getirebildiler. Aynı zamanda sorumlulukların yerine getirilme durumu tüm takım tarafından 
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denetlenebildi. Atölyemizde güvenlik ekipmanlarının gerekliliğini simgeleyen posterler 

bulundurduk ve bulundurduğumuz posterlerin üstünde yazılı olan kurallara tüm takım olarak 

uymaya özen gösterdik (Şekil 53). Ayrıca tüm takım üyelerinin güvenlik anlamında olan tüm 

sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetlemek adına altı takım üyemizden oluşan bir 

güvenlik ekibimiz bulunmaktadır (Şekil 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 53 
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Şekil 54 

 

2. TEST: 

6.1. Sızdırmazlık: 

İlk olarak, Degz firmasından temin ettiğimiz sızdırmaz haznemizin sızdırmazlık testini 

yapmak için O-ring lerimizi Gres yağı ile güzelce yağladıktan ve üzerinde hiç toz 

kalmadığından emin olduk ve kapaklara yerleştirdik. O-ringlerin basınç altında şişmesi 

ve böylece haznenin içine su girmesi engellenir. Sonrasında ise boş haznenin içine bir 

kâğıt parçası yerleştirilmiştir. Haznenin kapakları kapatıldıktan sonra ise hazneyi 

okulumuzun 2 metrelik havuzuna daldırılmıştır. Havuzdan çıkarıldığında ise haznenin 

içine su girmediği ve kâğıdın ıslanmadığı görülmüştür.  

İkinci olarak ise yakımımızın kendi AR-GE çalışması olan sızdırmaz hazneyi test etmek 

için önce O-ringler yağlanıp yuvalarına yerleştirilmiştir, haznenin içine kâğıt parçası 

yerleştirildikten sonra kapaklar yerlerine oturtulmuştur. Sonrasında ise kapakları daha 

sıkıca kapatmak ve sabitlemek için iki adet saplama takılmıştır. Yine okulumuzun 

havuzuna daldırılmıştır. Çıkarıldığında ise haznenin su almadığını ve kâğıdın 

ıslanmadığı görülmüştür. Şekil 55’te test aşamamız gösterilmiştir. 
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Şekil 55 

6.2. Hareket Kabiliyeti: 

Aracımızda hareket kabiliyetinin olabilecek en üst düzeyde sağlanabilmesi için ilk 

olarak su altının aerodinamik yapısına uygun ve su iticilerin uzaklık mesafesinin 

optimum olacağı bir şasi tasarlanmıştır. Bir aracın hareket kabiliyetinin üst düzeyde 

olabilmesi için aracın dengesinin rahat ve sağlıklı bir şekide sağlanabilmiş olmasına 

çok dikkat gösterilmesi gerekir. Aracımızın daha dengeli bir biçimde su altında yol 

alabilmesini sağlamak amacıyla denge sacları tasarlamış ve üretmiş bulunmaktayız. 

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci alt başlığı olan Metal Sacında da belirtildiği üzere metal 

sac ile aracımızın dönme, batma, ilerleme gibi özellikleri güçlendirilmiş ve 

geliştirilmiştir. Aracımız ile yapmış olduğumuz testlerin doğrultusunda hareket 

kabiliyetimzi geliştirmek amacıyla süreç içerisinde pervanelerin tasarımlarını 

değiştirmiş bulumaktayız. Şekil 56’da test aşamamız gösterilmiştir. 

  

Şekil 56 
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6.3. İtici Gücü: 

İticiler; triton su itici, pervane ve itici kabukların birbirleriyle montajlanması ile 

oluşturulmuştur. Test, araç su altına bırakılarak iticilerin güç durumları incelenerek 

yapılmıştır. İlk olarak teste su iticilerin güçleri düşük olarak başlanmış herhangi bir 

komplikasyon ile karşılaşılmadığı görülünce iticilerin gücü arttırılmış ve herhangi bir 

sorunla karşılaşılmamıştır. 

6.4. Sistem İletişim: 

Aracımızın hareketini kontrol eden joystickimiz, bilgisayarımıza bir USB kablo 

aracılığıyla bağlanmıştır. Joystick üzerinde bulunan modüllerden birisi X ve Y 

eksenindeki hareketi kontrol ederken diğer modül Z eksenindeki batış ve yükseliş 

hareketlerini kontrol eder. Joystick ile Raspberry Pi arasındaki iletişimi ise 35 metre 

uzunluğunda bir Ethernet kablosu ile sağlanmıştır. Raspberry Pi 4 B+ ile yer istasyonu 

arasında TCP socket iletişim protokolü kullanılmıştır. Raspberry Pi’ye kameramız USB 

ile bağlanırken mikrokontrolcümüz ise UART birimi ile bağlanır. Araç iletişimi ile 

ilgili tüm testler başarıyla gerçekleştirilmiş ve havuzda denenmştir. Şekil 57’de test 

aşamamız belirtilmiştir. 

 

Şekil 57 
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3. TECRÜBE: 

Takım olarak ilk toplandığımız günden bugüne kadar bir sürü yeni bilgi ve tecrübe edindik. 

Bunlar robotun tasarım, üretim ve test aşamasında edindiğimiz teknik bilgi ve tecrübeler 

olduğu gibi aynı zamanda da hayat hakkında bir sürü yeni tecrübe edindik. Birçok farklı gerçek 

hayat problemiyle karşı karşıya kalma fırsatını yakalama şansına eriştik ve karşı karşıya 

kaldığımız gerçek hayat problemlerinin sakinlikle üstesinden gelebilmeyi başardık. Süreç 

boyunca bir takımın parçası olmak, takımca çalışmak ve bir grubu organize edebilme 

becerilerimiz çok büyük bir gelişme göstermiş bulunmakta. Bir sürü farklı dallara ayrılmakta 

olan kapsamlı bir projenin takım üyelerinin ilgi alanları ve yeteneklerine göre küçük gruplara 

ayrılarak takım üyelerinin özverili ve koordineli çalışması ile projenin oluşabilecek en az 

aksaklıkla rahat bir şekilde ilerleyebileceğini gördük. Proje süreci boyunca hep planlı bir 

şekilde hareket ettik ve oluşabilecek olası sorunlara karşı hazırlıklı olmaya özen gösterdik. 

Robotumuzu tasarlarken hep birkaç adım sonrasını düşünerek hareket ettik ve bu durum bize 

çok avantaj sağladı ancak her ne kadar planlı ve programlı hareket edilirse edilsin her zaman 

yeni aksaklıklar çıkabileceğini öğrenmiş olduk. Karşı karşıya kaldığımız temel aksaklıklardan 

biri tasarım aşamasında sorunsuz olarak tasarlanmış parçaların 3D yazıcıdan bazı 

komplikasyonlarla üretilebilmesidir. Biz böyle durumlarda takım olarak hemen bir beyin 

fırtınası yaparız ve çözüm yolları ararız. Örneğin, üretim aşamasında bazı komplikasyonlarla 

karşı karşıya kaldığımızda hemen tasarımımızı revize ederiz. Karşı karşıya kaldığımız 

aksaklıklara hızlı ve koordine bir şekilde uyum sağlamak ve çözüm yolları üretmek ileriki 

süreçte karşılaştığımız farklı durumlara adapte olmamızı kolaylaştırdı.  

 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI  

8.1. Zaman Planlaması: 

Yarışmalarda zaman kullanımının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Zamanı nasıl 

kullandığımız gidişatı tamamen değiştirebilir. Bu sebeple zamanımızı daha verimli ve 

yararımıza kullanabilmek için zaman planlaması yapıyoruz. Zaman planımızın sizler için bir 

tablosunu oluşturduk: 

 

Zaman 

planlaması 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Araştırma x        

Tasarım ve 

analiz 

    x x       
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Ana program 

yazılımı 

 x x x     

İtici test 

ortamının 

hazırlanması 

       x                 

İmalat ve 

montaj 

 x x x     

Boyut 

hesaplama 

   x x    

Pilot eğitimi   x x     

Testler    x x    

Kritik 

Tasarım 

Raporunun 

teslimi 

    x  

 

  

Finale kalan 

takımların 

açıklanması  

       

x 

 

Yarışma        x 
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8.2. Bütçe Planlaması 

Aracımızın yaklaşık tutarı 10.000 TL civarında bir ücrete bizlere maal olmuştur. Satın alınan 

malzemelerimizin her biri alanında uzman ve yerli üreticiler tarafından tedarik edilmiştir. 

 

Malzemenin 

Cinsi 

Miktarı Ölçüsü Fiyatı 

Sızdırmaz 

Hazne 

1 Adet 1700 TL  

Kablo 
12 Metre 10 TL  

O-Ring 1 Paket 5 TL  

Epoksi 1  Adet 100 TL  

Su altı iticisi 6 Adet 3414TL 

ESC  2 Adet 538 TL 

ESC (4’lü) 1 Adet 890 TL 

Güç dağıtım 

kartı 

1 Adet 360 TL 

Pleksiglas 1 Metrekare 20 TL  

Octomini-Su altı 

kontrolcüsü 

1 Adet 190 TL 

Octomini 

kumanda 

modülü 

1 Adet 210 TL 

Pnömatik su altı 

Tutucu Sistemi 

1 Adet 620 TL 

Metal Sac 7 Adet 200 TL  

PLA Filament 1 Kilogram 100 TL  

Batarya 2 Adet 1360 TL  
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Kompresör 1 Adet 80 TL 

Somun 61 Adet 20 TL  

Krom Civata 101 Adet 80 TL 

1.6 mm kalınlık 

PVC Boru 

10 Metre 100 TL 
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8.3. Risk Planlaması: 

Bir proje hayata geçirilirken ortamda bir sürü tehlikeli unsur bulunabilir. Eğer ki bir projeyi 

birtakım olarak hayata geçiriyorsanız dikkate alınması gereken birçok unsur daha karşınıza 

çıkacaktır. Biz de takım halinde çalışırken bir risk planlaması oluşturmamız gerektiğinin 

bilincindeydik ve risk planlamamız kapsamında farklı alt başlıklar halinde planlamamızı 

zenginleştirdik.  

8.4. Risk Nedir? 

Risk proje işleyişinde meydana gelebilecek gerek olumlu gerek olumsuz olan belirsizlikler 

olarak tanımlanabilir. Risk yönetiminin amacı meydana gelebilecek bu belirsizliklerin 

getirebileceği sonuçları kontrol edebilmektir. Bunun için risk faktörlerinin belirlenmesi ve 

analizinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Risk faktörleri önceden analiz edildiğinde 

risk yönetimi yapmak kolaylaşacaktır. Çeşitli risk türlerine göre alınabilecek önlemler de 

değişiklik göstermektedir. Risk sebebi bu konuda belirleyicidir. Bu sebepten ötürü karşılaşılan 

durumları iyi analiz etmek, strateji belirleme ve risk yönetimi yapmak önem taşımaktadır. 

8.5. Risk Yönetim Filozofisi: 

Takım olarak biz proje sürecinde olası risklere karşı her zaman tetikte olduk bu süreçte 

karşımıza çıkan tehdit ve fırsatları hazırlıklı olup bunlara karşı önlem almak için SWOT 

tekniğini kullandık. SWOT analizi bir projenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve 

tehditleri analiz etmek için kullanılan güçlü bir risk yönetim tekniği olarak nitelendirilebilir. 

 

Şekil 58 
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8.6. Karşılaşabileceğimiz Olası Risk Senaryoları: 

İyi ve koordine bir şekilde çalışabilen bir takım, her zaman en az bir adım ötesini de hesaba 

katması gerektiğinin farkındadır. Biz de birbiriyle iletişim halinde ve koordine olarak çalışan 

birtakım olarak çalışmalarımızda hep birkaç adım sonrasını hesaba katmaya özen gösterdik. 

Bu kapsamda Oceanus takım üyeleri olarak; üretim aşamasında, test aşamasında veya parkur 

alanında karşı karşıya kalabileceğimiz olası risk senaryolarından birkaçını yazıya döktüğümüz 

ve bu olası senaryoların gerçekleşmesi durumunda takım olarak nasıl bir yol izleyeceğimizi 

anlattığımız bölümler oluşturduk. Böylelikle önümüzdeki günlerde, olası kriz anlarında 

takımca sakin kalma, karşı karşıya kaldığımız riskli durumu hemen kavrama ve en doğru 

şekilde tüm takıma yön verme olanağına sahip olacağız.  

8.7. Senaryo 1: 

-Motorlardan biri yandı ve yedek motorumuz bulunmuyor ne yaparız? 

● İlk olarak mevcut motorların hasar görmemesi için tedbirler alır ve dikkatli davranmaya 

özen gösteririz. Eğer motorumuz yinede hasar alırsa elimizdeki imkanlarla tamir 

etmeye ve kullanılabilir duruma getirmeye çalışırız. Eğer başaramazsak elimizdeki 

süreye göre uygun firmalardan tedarik ederiz. 

8.8. Senaryo 2: 

-Robotun izole parçalarından biri veya birkaçı su aldı ve hasar gördü ne yaparız? 

● Öncelikle bu tür bir durumla karşılaşmamak için çok dikkatlı davranırız. Robutumuzun 

sızdırmazlığından emin olduktan sonra test aşamasına geçer ve testi büyük bir özenle 

yürütürüz. Eğer sonucunda parçalardan biri su aldığı için bozulursa tamir etmeye 

çalışırız eğer başaramazsak parçanın yedeğini kullanır yedeği yoksa yerli parça temin 

edebileceğimiz bir yerden satın alırız ve tasarımımızın su sızdırmazlığını geliştirmek 

adını tasarımda değişikliğe gideriz. 

8.9. Senaryo 3: 

-Zaman planında aksaklık meydana gelmesi ve işleyişin aksaması halinde ne yaparız? 

● Projeyi yürütürken zaman ve düzen konusunda aksaklık yaşamamak adına düzenli 

aralıklarla takım olarak toplanarak durum değerlendirmesi yapıyor ve kişilerin proje 

sürecindeki fikirlerini dikkat ve özenle dinleriz. Eğer yaptıklarımıza rağmen süreçte 

aksaklık yaşarsak zaman planı ve görev dağılımını tekrar gözden geçiririz. 

8.10. Senaryo 4: 

-Driverlardan biri yarışma sırasında rahatsızlanırsa ne yaparız? 

● Bu durumla karşılaştığımızda sürecin aksamaması için birden fazla kişi robotu sürme 

yetkisine sahiptir bu nedenle driverlardan birinin rahatsızlanması durumunda büyük bir 

sorun yaşanmayacak ve başka bir driver görevi devralacaktır. 
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4. ÖZGÜNLÜK: 

Takım olarak aracı tasarlarken ana hedefimiz yapımı kolay, dayanıklı, maliyet bakımından 

uygun ve yenilikçi bir ürün ortaya koymak. Bunun için aracın tasarımı mekanik alanındaki 

arkadaşlar tarafından Fusion 360 kullanılarak tasarlandı. Aracın hazne yuvası, robotik kol 

yuvası, aracın şasesi takım tarafından tasarlanıp 3D yazıcı kullanılarak üretildi. Aynı zamanda 

AR-GE çalışması olarak sızdırmaz hazne kapağı tasarlandı ve üretildi. Su iticileri, su haznesi, 

robotik kol ise yerli bir firma olan Degz firmasından temin edilmiştir. Yarışmada robatan 

tamamlanması beklenilen görevleri simüle etmek için önceden üretilmiş ve aracı test ettiğimiz 

havuz içine yerleştirilmiştir. Elektronik sistemin tamamı takımımız tarafından tasarlanmıştır. 

Yazılım aşamasında ise açık kaynaklı kütüphanelerden yararlanılmıştır. Yazdığımız kodların 

tamamı takım üyeleri tarafından kendi aracımız için özel olarak yazıldı ve arayüz de aynı 

şekilde tamamen bu proje için takım tarafından tasarlandı. 

 

5. YERLİLİK: 

İnsansız su altı aracımız ekibimizin mekanik alanında sorumlu olan üyeleri tarafından Fusion 

360 kullanılarak tasarlandı. İnsansız su altı aracımızın su haznesi, su iticileri ve robotik kolu 

milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ürünlere tedarik olanağı sağlayan Degz şirketinden 

temin edildi. Bununla beraber kendi ürettiğimiz parçalar dışında tüm parçaların da yerlilik 

ilkesi kapsamında olmasına dikkat ettik ve bunu sağladık. Aynı zamanda tasarladığımız 

insansız su altı aracımızın parçalarının bir kısmını ise 3D yazıcı kullanarak kendimiz ürettik. 

Bu sayede robotumuzu yerlilik ilkesine bağlı kalarak üretmiş olduk. Yazılım kısmında ise 

aracımızın ve yer istasyonu arayüzümüzün bütün kodları takımımız tarafından yazılmış ve 

tasarlanmıştır. Bu durum yerlilik ilkesine bağlı olarak hareket edildiğinin göstergesidir. 

 

10.1. Sponsorluk: 

Biz takım olarak hem maddi hem de manevi anlamda destek almak adına yerli firmalar ile iş 

birliği içerisindeyiz. Firmalarla yaptığımız görüşmelerde alanında uzmanlaşmış insanlara 

takımımızın misyonunu, daha önce gerçekleştirmiş olduğumuz bilim ve sosyal sorumluluk 

alanlarında olan projelerimizi ayrıca da başarılarımızdan bahsediyoruz. Bu görüşmeler 

sayesinde alanlarında uzman olan insanlarla iletişim kurma şansına erişiyor aynı zamanda da 

onların tavsiyelerini dinliyoruz. Robotumuzun malzeme temini için de bir bütçe oluşturmuş 

oluyoruz. Bu zamana kadar toplamda altı farklı firma ile sponsorluk görüşmeleri 

gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sponsorluk görüşmelerimizi gerçekleştirdiğimiz firmalar 

ülkemizde gıda, tekstil, ulaşım, yapay zekâ vb. alanlarda hizmet vermektedirler ve alanlarında 

yetkinlikleri yüksektir. İletişim halinde olduğumuz ve önümüzdeki günlerde sponsorluk 

görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığımız başka yerli firmalar bulunmaktadır.  
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