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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

İnsansız su altı araçları, günümüzde sualtı hareketlerinin izlenmesi, okyanus dibi 

sıcaklık haritalarının çıkarılması, gemi altı hasarlarının görüntülenmesine yönelik ekspertiz 

işlemleri, tehlikeli derinliklerde görüntü alma, batıkların incelenmesi, sahil güvenliğini 

sağlama, askeri birtakım görevleri yerine getirme, akarsuların denizlere döküldüğü 

noktalarda ortamların kirlilik analizi ve kirlilik haritalarının çıkarılması gibi çok geniş bir 

alanda kullanılmaktadır (Resim 1). 

 

 
 

Resim 1. İnsansız Su Altı Araçlarının Kullanılabileceği Alanlar 

  

Mevcut insansız su altı araçları su yüzeyinde iken su altı ile ilgili tüm görüntüleri 

rahatça alıp veri akışı sağlayabilirken araçlar suyun altına indiği andan itibaren sualtı ile ilgili 

görüntüleri sadece kablolar yardımı ile anlık alınabilmektedir. Çünkü karada veri iletimi 

radyo dalgaları ile yapılabilir. Fakat bu radyo dalgaları suyun altında verimsiz hale 

gelmektedir. Her an kablolu iletişim ile anlık görüntü aktarımı da pratik ve ekonomikte 

değildir. Bu nedenle bu çalışmada, su altından kablosuz görüntü almayı sağlayabilecek bir 

sualtı aracı geliştirilmeye çalışılacaktır. 

 

Aracın mekanik tasarımı için literatür taraması yapılarak yapılan çalışmalar incelendi 

ve araçta bulunması gereken temel ekipmanlar olarak araç gövdesi, elektronik aksamı 

koruyacak bir ana gövde, bataryayı taşıma bölümü, kamera, manevra ve batırma motorları 

temelde olacak şekilde istenen aracın genel görünümü taslak olarak çıkarıldı (Şekil 1).  

 
 

Şekil 1. Su Gözü su altı aracının çeşitli yönlerden görünüşüne ait ilk tasarım çizimleri 
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Aracın Genel Özellikleri: Gövdeyi oluşturmak için malzeme olarak kolay işlendiği 

için 3B baskı malzemesi, batırma ve manevrada kullanılmak üzere 4 adet 1000KV Sualtı 

Fırçasız Motor 4 Bıçaklı Pervaneli 12-24V RC (8.5 x 7.2 x 7.2 cm), görüntü kaydı için 360 

derece kamera VR 4K Wi-fi su geçirmez kamera, batarya için 14.8V 6400 mAh Lipo pil, 

Aracın kontrol kartı için dört adet motor sürücü devresi, ARM Cortex M4 tabanlı 168 

MHz’lik bir mikrodenetleyici, 2 seri port, basınç sensörü, 3 eksenli elektronik pusula, kamera 

girişleri, aydınlatma güç çıkışları bulunacak şekilde tasarlanacaktır.   

Kontrol kartının amacı bilgisayarla iletişim halinde olan sualtı aracımızın kamera 

görüntülerinden, basınç ve 3 eksenli elektronik pusula sensörlerindeki verilerden 

faydalanarak, bilgisayardan komut verip aracı yönlendirmek olacaktır. Kontrol kartının 

yazılımı C dili kullanılarak yapılması planlanmaktadır. Kontrol kartının PWM değerini ve 

motor yön bilgilerini bilgisayardan denetlemek ve sensör değerlerini okuyabilmek için ADC 

okuma, derinlik bilgisine dönüştürme ve haberleşme yazılım bileşenleri hazırlanacak, 

yazılım bileşenleri tasarlanırken bilgisayardan 5 karakterlik komut bilgisi gönderilmesi 

sağlanacaktır. Araçta 10 m uzunluğunda sarılabilir anten sistemi kullanılacak ve antenin uç 

kısmını su yüzeyinde tutabilecek metal balon top eklenecektir. Bu metal balon sayesinde 

suyun 10 m altında bulunan araçtan veriler kablosuz olarak anlık olarak alınabilecek olup ilk 

planlama için araç ekipmanlarının maksimum 10 metre derinliğe karşılık gelen 1 bar basınca 

dayanıklılığı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Araç içine kamera ve gövde içerisine 

aydınlatma amaçlı aydınlatma lambası monte edilecek ve ön cam şeffaf ve dışbükey olarak 

tasarlanacaktır.  

 

Aracın özellikleri tasarımı göz önüne alındında araç ile ilgili beklenilen sayısal veriler 

Tablo 1 ‘de verilmiştir. 

 

Uzunluk Genişlik Yükseklik Ağırlık 1 Motor 

Gücü 

Batarya Aydınlatma 

45-50 cm 40-45 cm 25-30 cm 10-15 kg 
12V-3A 

30W 

12V 

3700mA 
Led (15W) 

 

Tablo 1. Araç Özellikleri 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

İnsansız su altı araçları kullanılarak su yüzeyinden su altı ile ilgili tüm görüntüleri 

rahatça alınabilir ve tüm yönlendirme ve hareket sağlanabilirken araçlar su altına indiği 

andan itibaren sualtı ile ilgili görüntüleri sadece kablolar yardımı ile anlık alınabilmektedir. 

Çünkü karada veri iletimi radyo dalgaları ile yapılabilir. Fakat bu radyo dalgaları suyun 

altında verimsiz hale gelmektedir. Her an kablolu iletişim ile anlık görüntü aktarımı da pratik 

ve ekonomikte değildir. Çünkü görüntü alınacak su altı aracının taşınması için su da hareket 

edebilen ikinci bir araca, belirli uzunluğa sahip kablolara ve hem taşıyıcı araca hem de su altı 

aracına gerekli enerjiyi sağlayacak batarya ve yakıta ihtiyaç vardır ki bu hem ekonomik hem 

de pratik değildir ve istenilen hızda beklenen sonuçlara varma konusunda yetersiz 

kalmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Su içerisinde anlık olarak ve kablosuz bir şekilde görüntü alabilmek için su altı 

araçlara telsiz sistemi eklenmesi gerekmektedir. Bu sistem sayesinde görüntü alınacak araç 

ile kullanıcı arasındaki mesafenin artması sağlanacak hem de kablolu kullanımdan dolayı 

oluşacak maliyet ve kullanım zorlukları ortadan kalkmış olacaktır. 
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4. Yöntem 

Çalışmamız kapsamında uygun deniz altı insansız su taşıtları incelenmiş olup her bir 

robotun özellikleri ayrı ayrı not edilmiştir. Kullanılması gereken tüm cihaz, malzeme ve 

yazılımlar önceden belirlenmiş çalışma prensibimiz 4 ana başlık altında toplanmıştır. 

 

           1. Tasarım: Bu aşamasında ağırlık, boyut, enerji verimliliği, uygulanabilirlik ve 

maliyet gibi kriterler dikkate alınarak Solidworks programı ile tasarımı yapılmaya 

başlanmıştır. 

2. İmalat: Tasarımı oluşturulan tüm katı modellerin iskelet sistemi 3B baskı 

malzemesinden yapılacak olup mekanik parçalar bu iskelete entegre edilmesi 

planlanmaktadır.  

3. İç Sistem: Prototip üretiminde, gövdeyi oluşturmak için 3B baskı malzemesi, 

batırma ve manevrada kullanılmak üzere 4 adet 1000KV Sualtı Fırçasız Motor 4 Bıçaklı 

Pervaneli 12-24V RC (8.5 x 7.2 x 7.2 cm), görüntü kaydı için 360 derece kamera VR 4K 

Wi-fi su geçirmez kamera, batarya için 14.8V 6400 mAh Lipo pil, Aracın kontrol kartı için 

dört adet motor sürücü devresi, ARM Cortex M4 tabanlı 168 MHz’lik bir mikrodenetleyici, 

2 seri port, basınç sensörü, 3 eksenli elektronik pusula, kamera girişleri, aydınlatma güç 

çıkışları bulunacak şekilde tasarlanacaktır.  Arduino ve Raspberry pi geliştirme kartı ile 

hazır platform kullanılacaktır. Teknik özellikler göre, Raspberry pi görüntü işleme ve 

Arduino mekanik kontrol sağlayacak olup bilgi ekranı kullanılması planlanmaktadır. 

4. Prototip: Tüm montajlar tamamlanacak, iç sistemi test düzeneği üzerinde 

birleştirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi, ortaya çıkan prototipin başarı kriterlerine 

göre test edilmesi planlanmaktadır. Mevcut prototipin boyu  45-50 cm, eni 40-45 cm ve 

yüksekliği ise 25-30 cm civarın olması planlanmaktadır. 

 

 

Çizim aşamasındaki prototipimizin belirli yönlerden görüntüleri 
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(Çalışmamızın çizim aşaması hala devam ettiği için prototip görselimizde bazı 

değişikler (ekleme ve çıkarma) yapılacaktır. 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Su altından anlık olarak görüntü alabilen standart insansız su altı araçları kablolar 

yardımıyla belirli derinliklerden ve ikinci bir deniz taşıtı yardımıyla görüntü alabilmektedir. 

Fakat Su Gözü, diğer insansız su altı araçlarının aksine ikinci bir deniz aracına ihtiyaç 

duymadan kontrol edilebilmekte kullanıcı ile arasındaki mesafe 1 km’den fazla 

olabilmektedir. Çünkü görüntü, araç su altına girdiğinde su üstünde kalan telsiz sayesinde 

sağlanacağından dolayı kablo kullanılmayacak bu durum sayesinde tıpkı dronlar gibi 

kullanıcı çok uzak mesafede olsa bile görüntüyü telsiz sayesinde kablosuz bir şekilde 

alabilecektir. Standart insansız su altı araçları incelendiğinde bu tarz bir sistemin daha önce 

kullanılmadığı görünmektedir bu da aracımızın yenilikçi yönünü oluşturmaktadır 

 

6. Uygulanabilirlik  

Su Gözü’nün alanında kullanımı ve satışı için patent işlemi önem arz etmektedir. 

Bunun için Türk Patent arama portalında benzer ürünlerin teknik çizimleri araştırıldı. Fiyat 

kalite ve performans analizi prototipin hayata geçirilmesinde sonra yapılacak olup uygun   

Ar-Ge çalışmasının ardından aracın geliştirilerek üretime geçmesi hedeflenmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Su Gözü insansız su altı aracının yapım aşamaları ile ilgili proje zaman planı Tablo 

2’de gösterilmiştir. 

Aşama Durum 
Süre 

(Ay) M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay

ıs
 

H
az

ir
an

 

T
em

m
u
z 

A
ğ
u
st

o
s 

Gerekli Malzemelerin 

Belirlenmesi 
Tamamlandı 2 x x         

Tasarım ve Çizim Devam ediyor 3   x x x     

Sistem Programlarının 

Belirlenmesi 
Devam ediyor 2     x x     

Malzeme Temini 
Tasarım Netleşince 

Yapılacak 
2       x x   

Üretim 
Tasarım ve Malzeme Temini 

Sonrası Başlayacak 
2       x x   

Montaj Üretim Sonrası Başlayacak 1         x   

Prototipin 

Tamamlanması ve  

Test Edilmesi 

Montaj Sonrası Başlayacak 1           x 

Tablo 2. Su Gözü’nün Hazırlık Aşamasının İş-Zaman Çizelgesi 
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1 adet Su Gözü ’nün prototip hazırlık sürecinde kullanılacak malzemeler ve fiyat listesi  

Tablo 3’te verilmiştir. 

Malzeme Adı 
Miktar 

(Adet) 

Birim 

Fiyatı 

(₺) 

Toplam(₺) 

Blu 30A ESC – Fırçasız Motor Sürücü  4 395 1580 

Octomini – Sualtı Kontrolcüsü  1 300 300 

Güç Dağıtım Kartı  1 780 780 

Su Geçirmez LED Işık ROV 20W 2 88,01 176,02 

4K VR  Wİ-Fİ  Kamera 1 3499 3499 

1000KV Sualtı Fırçasız Motor 4 Bıçaklı 

Pervaneli12-24V RC   4 337,46 1349,84 

14.8V 12000mAh 50C Lipo Batarya 1 4115,25 4115,25 

10 Metre Rg58 Anten Kablosu Amatör Telsiz 

Anteni İçin 50 Ohm Düşük Kayıplı Koaksiyel Kablo 1 210,85 210,85 

ZASTONE Zt-v68 Pmr El Telsizi Uhf Anten 

Uyumlu BF888ANT  1 29 29 

3D Çizim 1 3000 3000 

3D Kalıp Baskı 1 5000 5000 

Sarf Malzemeler   250 

Vida, kablo, lehim   450 

Toplam   20739,96 

Tablo 3. 1 Adet Su Gözü’nün Prototip Hazırlık Sürecinde Kullanılacak Malzemeler ve 

Fiyat Listesi Tablosu 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Öncelikli olarak AFAD, Sahil Güvenlik gibi birimlerin arama kurtarma 

çalışmalarının kullanımına sunulacak olan su altı aracımızın, hedef kitlesini bilimsel 

araştırma yapanlar, hobi balıkçılığı ve sportif su tutkunları da oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 

Çevresel Riskler: Çevresel koşullara bağlı olarak, Su Gözü’nün elektronik 

bileşenleri, kart veya iskeletinde bulunduğu ortamdan (denizin tuzluluk oranı, hava 

şartlarının sert olması vs) dolayı zamana bağlı olarak yıpranmalar olabilir. Bu durum için 

zaman içerisinde tasarımsal önlemler alınacaktır.  

 Sistemsel Riskler: Su Gözü’nün çevrimiçi izleme sistemleri için, olası sinyal paraziti 

veya kesinti gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu duruma karşı donanım ve yazılım sistemleri 

geliştirilebilir.  

Anlık Riskler: Deniz ve hava şartları gibi bulunduğu ortamda beklenmedik etkiler 

sonucunda sorunlarla karşılaşılabilir. Bu durumlarda çıkan sorunlar baz alınarak önlemler 

alınabilir. 

 

Araç ile ilgili oluşabilecek risklerin olasılık ve etkisi Tablo 4’te verilmiştir. 

 

https://degzrobotics.com/product/a30-esc-fircasiz-motor-surucu/
https://degzrobotics.com/product/degz-octomini/
https://degzrobotics.com/product/guc-dagitim-anahtarlama-karti/
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 ETKİ 

OLASILIK Hafif Ciddi 

Düşük Çevresel Şartlar Donanımsal Hatalar 

Yüksek Veri İletişimi Sorunları Hava Koşulları 
 

Tablo 4. Olasılık ve Etki Tablosu 

 

  Oluşabilecek risklerden en ciddi olanı hava koşullarıdır. Çünkü telsizin metal 

topunun görüntü aktarımını tam olarak sağlayabilmesi için sürekli olarak su üzerindeki 

kalması gerekmektedir. Hava şartlarının elverişsiz olması demek telsiz topunun sürekli 

olarak su içerisine batıp çıkmasına neden olur ki bu durum hem görüntü kaybına neden olur 

hem de su altındaki aracın sabit duramamasına ve görüntünün sabitlenememesine neden 

olabilmektedir. Bu duruma B planı olarak iki adım ile engel olmaya çalışılabilecektir. 

Kamera, gimbal ile araca monte edilecek bu durumda video kaydı esnasında çekim yapan 

kameranın titreyerek görüntüyü bozmasının önüne geçilecektir. Telsiz topunun su içerisine 

batmaması için zorlu hava şartlarının olduğu durumlarda ikinci bir su aracıyla telsiz 

topunun su üzerinde kalması sağlanacaktır. Oluşabilecek diğer sorunlarda donanımsal ve 

yazılımsal değişikliklerle giderilmeye çalışılacaktır. 
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