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1.RAPOR ÖZETİ  

Ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı oluşturma ana hedefi ile 

katıldığımız “TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında” kamu ve özel 

kuruluşların arama kurtarma, batık inceleme, çevresel araştırmalar, deprem araştırmaları, su 

altı görüntüleme gibi faaliyetlerinde kullanabileceği bir insansız su altı aracı üretimi için 

oluşturduğumuz iş zaman planı doğrultusunda çalışmalar dikkatle yürütülmektedir (Canlı ve 

diğerleri,2015, s.45; Yakut ve diğerleri, 2015, s.343). 

Ön tasarım raporu teslimi ile birlikte üretilecek olan su altı aracının mekanik ve 

elektronik bileşenlerinin büyük bir kısmı temin edilmiş ve aracın şase kısmının üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Kullanacağımız su altı haznesi bileşenleri temin edilerek montajı yapılmış 

ve sızdırmazlık yönünden test edilmiştir. 

Ekip üyeleri ile geçmiş yarışmaların etaplara ait videoları detaylı olarak incelenerek 

aracın yarışma esnasında karşılaşabileceği durumlar ve diğer takımların karşılaştığı 

problemler incelenmiş ve aracın bu yönde optimizasyonu yapılmıştır. 

Genel yapısı itibariyle elektrik sistemleri, yönlendirme sistemleri, mekanik sistemler, 

yazılım, otonom sistemleri ve kamera sistemleri olmak üzere altı ana bileşenden oluşan 

aracımızın bu yapısı ile şartnamede belirtilen görevleri yerine getirmesi beklenmektedir. 

Aracın su altında belirtilen görevleri yerine getirebilmesi için güçlü bir itme ve kaldırma 

gücüne ihtiyacı olmasından dolayı dördü dikey hareketi dördü de sağa sola ve ileri geri 

hareketi sağlayan sekiz adet itici kullanılacaktır. Dikey iticiler ile aracın su altında askıda 

kalması da sağlanacaktır (Canlı ve diğerleri,2015, s.54-62). 

Aracın yazılımsal tasarımında C++ dili kullanılmakta olup yazılımsal tasarım 

belirlenen algoritmalar çerçevesinde geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım ile aracın mekanik 

elektronik bileşenlerinin tam bir uyum içerisinde çalışması hedeflenmektedir. Ayrıca aracın 

otonom hareketini sağlamak için de yazılımsal geliştirmeler devam etmektedir. Geliştirilen 

otonom yazılımın simülasyon ortamında testleri gerçekleştirilmekte ve amacımıza uygun bir 

yazılımın geliştirilmesi için çalışılmaktadır. 

Üretilecek su altı aracında kullanılacak ürünlerin bir kısmı yerli firmaların yerli 

ürünlerden seçilmiş ve böylece yerlilik oranı yüksek bir araç üretimi hedeflenmiştir. Geriye 

kalan ürünler ise ekibimiz tarafından tasarlanıp üretilmiş veya mevcut tasarım üzerinden 

üretimi gerçekleştirilmiştir.  

Hazırlamış olduğumuz raporda takım üyelerine ait bilgiler, ekip görev dağılımı, ön 

tasarım sonrası su altı aracında yaptığımız değişikliklerin bulunduğu proje değerlendirmesi, 

eklenen ve kaldırılan ürünler, nihai tasarım ve mekanik tasarım, elektronik tasarım ve 

bileşenleri, yazılımsal tasarım ve algoritma tasarımı, gerçekleştirilen testler, güvenlik 

önlemleri, zaman risk ve bütçe planlamaları, yerlilik ve özgünlük hakkında bilgiler 

bulunmaktadır.  
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2.TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri 

Atmaca Tayfa ROV takımımız 2021 yılında Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurularak 9. ve 10. Sınıf öğrencileri arasından oluşmuştur. 

Takım üyelerimiz Tablo 2.1’de verilmiştir. 

Tablo 2.1 Takım Üyeleri 

S. No Adı Soyadı Okulu Sınıfı 

1 Naz AKTAŞ Hasan Kemal Yardımcı MTAL 9.Sınıf 

2 Erdem Ali TAŞÇI Hasan Kemal Yardımcı MTAL 10.sınıf 

3 Muhammed Buğra ERDOĞAN Hasan Kemal Yardımcı MTAL 10.sınıf 

4 Gökmen KORKMAZ Hasan Kemal Yardımcı MTAL 10.sınıf 

5 Kayra KUTLU Hasan Kemal Yardımcı MTAL 9.Sınıf 

6 Alperen KAYALAR Hasan Kemal Yardımcı MTAL 10.sınıf 

 

2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı 

Takımımızda görev dağılımı ile bütün üyelerinin görevleri belirlenmiştir. Ancak ekip 

olarak keskin bir görev dağılımı ve hiyerarşinin aksine bütün süreçlerde birbirine destek olan 

ve sorumluluk alan bir ekip olarak çalışmak en önemli ilkelerimizdendir. Bu nedenle 

organizasyon şemamız yatay hiyerarşi olarak belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 2.1 Organizasyon Şeması 

Takım üyeleri arasındaki görev dağılımı yapıldıktan sonra detaylı görev tanımları şu 

şekilde belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

Deniz Anıl 
ERCELEP 

Danışman  

Erdem Ali TAŞÇI 

Elektrik-Elektronik 

Buğra ERDOĞAN 

Elektrik-Elektronik 

Gökmen KORKMAZ 

Yazılım 

Kayra KUTLU 

Yazılım 

Alperen KAYALAR 

Mekanik Tasarım ve Üretim 

Naz AKTAŞ 

Kaptan 
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Deniz Anıl ERCELEP-Danışman Öğretmen  

 

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Gemi Yapım Alanı Gemi İnşa Öğretmeni 

olarak görev yapmaktadır. Gemi Yapım Alanında okutulan 

teorik ve uygulamalı atölye meslek derslerini okutmaktadır. 

Takım içerisindeki görevi; takıma akademik danışmanlık 

yapmak ve TEKNOFEST 2021 yarışmasının tüm 

süreçlerinde takıma rehberlik etmek, “İnsansız Su Altı 

Sistemleri Yarışması’na” katılacak su altı aracının üretimi 

için çalışma organizasyonunu yapmak, toplantılar 

düzenlemek, malzeme tedariki sağlamak, şartnamede 

belirtilen rapor yazımı vb. görevleri yerine getirmek üzere 

ekip üyelerini yönlendirmek, yarışma ile ilgili tüm başvuru 

ve sekretarya (iletişim, izin, konaklama, ulaşım vs.) işlerini 

yürütmek, takım ile okul arasındaki koordinasyonu 

sağlamaktır. 

 

Naz AKTAŞ- Takım Kaptanı 

 

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı 9. Sınıf öğrencidir. 

Takım içerisindeki görevi; takım üyelerine liderlik 

yapmak, danışman öğretmen ile takım üyeleri arasındaki 

iletişim ve koordinasyonu sağlamak, proje için gerekli 

sunumları yapmak, tasarım, çizim, imalat, montaj ve diğer 

süreçlerde karşılaşılan problemleri takım üyeleri ile iş 

birliği içerisinde çözmektir. 

Erdem Ali TAŞÇI-Elektrik ve Elektronik Tasarım ve Üretim 

 

 

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı 10. Sınıf öğrencisidir. 

Takım içerisindeki görevi; su altı aracının elektrik 

elektronik bileşenlerini oluşturan kontrol haberleşme, 

hareket temelli sistemler, güç kaynağı ve dağıtımı 

sistemlerinin tasarlanması, araç üzerinde beklenen 

görevler doğrultusunda yerleştirilmesi ve kullanıma hazır 

hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmektir.  
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Buğra ERDOĞAN-Elektrik ve Elektronik Tasarım ve Üretim 

 

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı 10. Sınıf öğrencisidir. 

Takım içerisindeki görevi; aynı görevi paylaştığı diğer 

arkadaşı ile birlikte su altı aracının elektrik elektronik 

bileşenlerini oluşturan kontrol haberleşme, hareket 

temelli sistemler, güç kaynağı ve dağıtımı sistemlerinin 

tasarlanması, araç üzerinde beklenen görevler 

doğrultusunda yerleştirilmesi ve kullanıma hazır hale 

getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmektir.  

 

Gökmen KORKMAZ-Yazılım 

 

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı 10. Sınıf 

öğrencisidir. Takım içerisindeki görevi; su altı 

aracının şartnamede belirtilen görevleri yerine 

getirebilmesi için gerekli olan kodlamaları yapmaktır. 

Alperen KAYALAR- Mekanik Tasarım ve Üretim 

 

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Gemi Yapım Alanı 10.Sınıf öğrencisidir. 

Takım içerisindeki görevi; su altı aracının çizilen 

tasarımına göre imalat işlemlerini gerçekleştirmek,  

gerekli olan durumlarda tasarım ve üretim üzerinde 

gerekli revizyonları yapmak, su altı aracın mekanik 

sistemi ile ilgili tasarım ve üretimi yapmak, “İnsansız Su 

Altı Sistemleri” yarışmasına katılacak olan su altı 

aracının su altı motorlarının hazırlanması ve manipülatör 

kolun montajı işlemlerini gerçekleştirmektir. 

 

Kayra KUTLU-Yazılım  

 

Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı 9. Sınıf öğrencisidir. 

Takım içerisindeki görevi; aynı görevi paylaştığı diğer 

arkadaşı ile birlikte su altı aracının şartnamede 

belirtilen görevleri yerine getirebilmesi için gerekli 

olan kodlamaları yapmaktır.  

 

Burada belirtilen görev dağılımları ekip üyelerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

belirlenmiştir. 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 Su altı aracımızın ön tasarımından kritik tasarımına geçerken mevcut genel yapıda, 

mekanik, elektronik ve yazılımsal tasarımda alınan kararlara birkaç değişiklik dışında bağlı 

kalınmıştır. Araç üzerinde yapılan değişikler belirlenirken geçmiş dönem yarışma videoları 

izlenerek araçların karşılaştıkları olumsuzluklar incelenmiştir. Grup üyeleri ile yapılan beyin 

fırtınasından ve literatür taraması ile elde edilen verilerden yola çıkarak bu olumsuzlukların 

nasıl giderileceği ile mevcut tasarımımızın bu problemleri yaşamaması için hangi kritik 

değişikliklerin yapılması gerektiği belirlenmiştir. Araç üzerinde yapılan değişiklikler Tablo 

3.1’de belirtilmiştir. 

Tablo 3.1 Araç Üzerinde Yapılan Değişiklikler 

Ön Tasarım Yapılan Değişiklik 

 

Ön tasarımda aracımızın elektrik enerjisini şebekeden alması 

konvertör ile enerjinin dönüştürülerek araçta kullanılması 

planlanmıştır. 

 

Bu durumun aracın arkasında ağırlık yapacak ve aracın hareketlerini 

sınırlayacak bir kablo problemi yaratmasından dolayı aracın bataryalı 

bir araç olmasına ve bu yönde değişiklik yapılmasına karar 

verilmiştir. Yapılan değişiklik sonucu oluşan yeni durum 4.3.1 

Elektronik Tasarım Süreci başlığında açıklanmıştır. 

Aracımızda kullanacağımız sızdırmaz haznenin şaseye paslanmaz 

çelikten imal edilen kelepçeleri ile bağlanması kararlaştırılmıştır. 

 

Sızdırmaz haznenin akrilik malzeme olmasından dolayı paslanmaz 

çelikten imal edilen bir kelepçenin uygulayacağı sıkma kuvveti 

haznede gerilmeden dolayı çatlamalara neden olabilir. Ayrıca 

hazneyi söküp takarken hazne çizilebilir. Bu nedenle kendi 

tasarımımız olan kelepçelerin 3D yazıcıda üretimi yapılması ve 

hazneyi bağlamak için bu kelepçelerin kullanılması 

kararlaştırılmıştır. 

Yapılan değişikliğe ait son durum 4.2.1 Aracın mekanik Tasarımı 

başlında belirtilmiştir. 

Ön tasarımda aracımızın kontrol ünitesi kısmında kameralardan 

gelen görüntünün 2 monitöre aktarılması ve bu monitörler üzerinden 

aracın kumanda edilmesi planlanmıştır. 

Dış kontrol ünitesinde monitör kullanmak ek maliyet getireceğinden, 

araç üzerinde bulunan sensörlerden gelen verilerin sürekli olarak 

izlenmesi ve aracın bu doğrultuda kullanılması için bir bilgisayara 

ihtiyaç duyulacağından dolayı mönitörler yerine bir diz üstü 

bilgisayar kullanılması karalaştırılmış ve bu yönde değişiklik 

yapılmıştır. 

Yapılan değişiklik sonucu oluşan yeni durum 4.3.1 Elektronik 

Tasarım Süreci başlığında açıklanmıştır. 

Araçta kullanacağımız manipülatör kolun ön tasarımda aracın arka 

orta kısmına 180 derece açı ile takılması planlanmıştır. 

Manipülatör kolun aracın arka orta kısmına 180 derece açı ile 

takılması kolun cisimleri tutarken ve kaldırırken hareket alanının 

kısıtlanmasına neden olacaktır. Bu nedenle kolun aracın arka kısmına 

45 derecelik açı ile takılmasına karar verilmiş ve bu yönde değişiklik 

yapılmıştır. Bu değişiklik aracın mekanik tasarımı kısmında detaylı 

olarak belirtilecektir. Yapılan değişikliğe ait son durum 4.2.1 Aracın 

mekanik Tasarımı başlında belirtilmiştir. 

Ön tasarım raporunda aracın kumanda edilmesi için dayanıklı bir 

çanta içerisine kontrol paneli yerleştirilmesi planlanmıştır. 

Araçta bulunan kameralardan gelen görüntülerin bilgisayar ekranına 

yansıtılması yönünde yapılan değişiklikle beraber aracın joystickler 

ile kontrolünü sağlayacak bir kumanda paneli tasarlanacak ve 

kullanılacaktır. 

Yapılan değişiklik sonucu oluşan yeni durum 4.2.2 Kumanda 

Paneli Mekanik Tasarım Süreci başlığında açıklanmıştır. 

Ön tasarımdan sonra aracın nihai tasarımında yapılan değişiklikler sonucunda eklenen  

ve çıkarılan malzemelere karar verilmiş ve malzemeler Tablo 3.2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.2 Eklenen ve Çıkarılan Malzemelere Göre Bütçe Değişimi 

 Eklenen Malzemeler 

 Çıkarılan Malzemeler 

 Sayısı Arttırılan Malzemeler  

 

Malzeme Adı Miktar Birim Fiyat Toplam 

Fiyat 
Bütçe 

H1 Su Altı Haznesi 1 Adet 1000 TL 1000 TL 1000 TL 

Su Altı İticisi ve Motor 8 Adet 429 TL 3432 TL 3432 TL 

4’lü ESC 2 Adet 380 TL 760 TL 760 TL 

Analog Kamera 2 adet 150 TL 300 TL 300 TL 

Su Geçirmez Cat 6 Kablo 30 Metre 18 TL 540 TL 540 TL 

3D Yazıcı Filament 1 Adet 100 TL 100 TL 100 TL 

Güç Dağıtım Kartı 1 Adet  250 TL 250 TL 250 TL 

Anakart Octomini Su Altı 1 Adet 260 TL 260 TL 260 TL 

Anakart Octomini Su Üstü 1Adet 445 TL 445 TL 445 TL 

Elektronik Joystick 2 Adet 10 TL 20 TL 20 TL 

Paslanmaz Çelik Somun –Vida 100 Adet 0.25 TL 25 TL 25 TL 

Amess Silikon Kablo 8 Adet 17 TL 136 TL 136 TL 

Su Altı Lamba 2 Adet 450 TL 900 TL 900 TL 

Adaptör 1 Adet 250 TL 250 TL 250 TL 

Canbus 4 Adet 85 TL 340 TL 340 TL 

Arduino Nano 4 Adet 27 TL 108 TL 108 TL 

MPU 6050 1 Adet 10 TL 10 TL 10TL 

5/2 Selenoid Yön Kontrol Valfi 1 Adet 65 TL 65 TL 65 TL 

Pnömatik Hortum 50 Metre 2,5 TL 125 TL 125 TL 

Pnömatik Çift Etkili Silindir 1 Adet 150 TL 150 TL 150 TL 

Batarya 21.5 V600 mAh 2 Adet 500 TL 1000 TL 1000 TL 

Monitör 2 Adet Okulumuzda bulunduğundan dolayı ön tasarım 

raporundaki bütçeye gider olarak belirtilmemiştir. 

Eski Fiyat Toplamı 9216 TL 9216 TL 

2’li ESC sürücü (Yedek 

Kullanım İçin) 
1 Adet 160 TL 160 TL + 160 TL 

3D Yazıcı Filament 1 Adet 100 TL 100 TL +100 TL 

Batarya 21.5 V 600 mAh 2 Adet 500 TL 1000 TL +1000 TL 

Yeni Fiyat Toplamı 10.476 TL 
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Tablo 3.2 incelendiğinde araçta yapılacak değişiklikler ve yedek kullanım için 

malzeme alımı ile birlikte bütçede bir miktar artış gerçekleşmiştir. Oluşan yeni bütçe ile 

aracın hiçbir problem yaşanmadan üretilmesi planlanmaktadır. 

Genel olarak projenin ilerleme durumu aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

 Ön tasarım raporundan başarılı bir puan alınarak kritik tasarım aşamasına 

geçilmiştir. 

 Aracın şase kısmının üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 Sızdırmaz hazne bileşenleri temin edilerek montajı gerçekleştirilmiş ve 

sızdırmazlık yönünden testleri yapılmıştır. 

 Hazneyi şaseye bağlamak için kullanılacak olan kelepçelerin tasarımı yapılarak 

üretimi gerçekleştirilmiştir. 

 Kullanılacak manipülatör kolun parçaları 3D yazıcı ile üretilmiştir. 

 Araçta kullanılacak ve 3D yazıcıda üretilecek ürünlerin üretimi 

gerçekleştirilmiştir. 

 İtici motorları ve gövdeleri temin edilmiştir. 

 Su altı aracı kontrol kartları temin edilmiştir. 

İnsansız su altı aracımızın ön tasarım raporunda belirlediğimiz iş zaman planına göre 

üretiminin gerçekleşeceğine ve yarışma takvimine göre hazır olacağına inanmaktayız ve bu 

doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı  

Su altı ortamı birçok değişkenin hakim olduğu bir ortam olmakla birlikte ortaya 

çıkabilecek sorunlar itibariyle de riskli bir çalışma ortamıdır. Geliştirdiğimiz su altı aracımızın 

sistem tasarımını yaparken bu riskli ortamda en az sorun yaşayacağımız tasarımı yapmak 

hedeflenmiş ve bu yönde araştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ve ön tasarım sonrası 

pratikte karşılaşılan durumlar çerçevesinde aracımızın sistem tasarımı kesinleşmiştir. 

 Su altı aracının dikey yöndeki hareketini sağlamak üzere dört adet itici, ileri geri ve 

sağa sola hareketini sağlamak üzere dört itici ile birlikte araç üzerinde toplamda sekiz adet 

itici kullanılmıştır.  

Araç üzerindeki analog kameralardan gelen görüntüler ve sensör verileri Octomini su 

altı kontrol kartı üzerinden bilgisayara aktarılacak ve kumanda paneli sayesinde aracın 

yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

Aracın nihai tasarımını içeren şema Şekil 4.1’de detaylı olarak verilmiştir. 
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Şekil 4.1Su Altı Aracı Sistem Tasarımı 

4.2 Aracın Mekanik Tasarımı 

4.2.1 Araç Mekanik Tasarım Süreci 

Su altı aracımızın mekanik tasarımı yapılırken öncelikle geçmiş yıllarda yarışan 

robotların tasarımları ve benzer yarışmalara katılan araçların tasarımları incelenmiştir. Su altı 

araçlarının tasarımında dikkat edilecek hususlar ile alakalı literatür taraması yapılmış ve elde 

edilen veriler ışığında su altı aracının tasarımı oluşturulmuştur.  

Aracımızın nihai tasarımı oluşturulmadan önce ekip üyeleri tarafından farklı su altı 

araçları tasarlanmış, tasarlanan bu su altı araçları arasından belirlediğimiz kriterler 

doğrultusunda değerlendirme yapılarak nihai tasarımın geliştirileceği tasarım seçilmiştir. 

Tasarım geliştirme sürecinde mevcut su altı araç tasarımları incelenerek tasarımın özgün 

olmasına büyük önem gösterilmiştir. 

Oluşturulan tasarımlara ait değerlendirme Tablo 4.1’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Aktarıcı 

Kart Basınç Sensörü 

Motor 

ESC 

Motor Motor Motor Motor Motor Motor Motor 

ESC ESC ESC ESC ESC ESC ESC 

Base 

Modül 

Hall Effect 

Octo 

Modül 

Aydınlatma 

Aydınlatma 
Güç Kaynağı 

İvme ve Gyro Sensörü 
Kamera 

Kamera 

Kumanda 

Kartı 

Joystick 

Joystick 

 

Bilgisayar 

Kumanda 
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Tablo 4.1 Geliştirilen Tasarımlara Ait Değerlendirmeler 

Araç Tasarımı Değerlendirme Kriterleri 

Zayıf  Orta  İyi  

 

Özgünlük 

 
İyi 

Üretilebilirlik Zayıf 

İşlevsellik Zayıf 

Hareket 

Kabiliyeti 
Zayıf 

Birinci tasarımındaki su altı aracı özgünlük açısından ön plana çıkmaktadır. Ancak aracın üretilebilirliği zayıf olarak 

değerlendirilmiştir. Küre şeklinde bir aracın üretimi zor ve sızdırmazlığının sağlanması oldukça güçtür. Ayrıca 

aracın şekli nedeniyle sudaki hareketleri oldukça kısıtlı olacaktır. 

 

Özgünlük 

 
Zayıf 

Üretilebilirlik İyi 

İşlevsellik İyi 

Hareket 

Kabiliyeti 
Orta 

İkinci tasarımdaki aracın en zayıf noktası özgünlüğüdür. İnternet kaynakları üzerinden yapılan incelemede araca çok 

benzer araçların olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu araç tasarımı kullanılmamıştır. 

 

Özgünlük 

 
Orta 

Üretilebilirlik Zayıf 

İşlevsellik Orta 

Hareket 

Kabiliyeti 
Orta 

Üçüncü tasarımdaki aracında en zayıf noktası birinci araçta olduğu gibi üretilebilirliktir. Aracın sızdırmazlığının 

sağlanmasının zorluğu, olası arıza durumlarında araca müdahale edilmesinin zorluğu ve aracın hareket (özellikle 

yan) kabiliyetinin düşük olacağı öngörüleri ile bu araç tasarımı da kullanılmamıştır. 

 

 

 

1.Tasarım 

2.Tasarım 

3.Tasarım 
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Tablo 4.3 Geliştirilen Tasarımlara Ait Değerlendirmeler (Devamı) 

 

Özgünlük 

 
İyi 

Üretilebilirlik İyi 

İşlevsellik Zayıf 

Hareket 

Kabiliyeti 
Orta 

Dördüncü tasarımın en zayıf noktası işlevselliktir. Gövde üzerinde 8 itici için yer olmaması, 

tutucu kolun montajı için uygun alan bulunmaması nedenlerinden dolayı bu tasarım 

kullanılmamıştır. 

 

Özgünlük 

 
Zayıf 

Üretilebilirlik Orta 

İşlevsellik Orta 

Hareket 

Kabiliyeti 
İyi 

Beşinci tasarımın kullanılmamasının başlıca nedeni özgünlüktür. Yapılan incelemeler sonucunda 

vatoza benzer bir çok tasarımın olduğu görülmüştür. 

 

Özgünlük 

 
İyi 

Üretilebilirlik İyi 

İşlevsellik İyi 

Hareket 

Kabiliyeti 
İyi 

Altınca tasarım ekibimizin belirlemiş olduğu kriterlerin tamamından “iyi” derecesinde puan 

almıştır. Aracın şase tasarımının özgünlüğü, 8 itici için yeterli alan bulunması ve diğer bileşenler 

içinde araçta yer olması faktörleri göz önünde bulundurularak aracımızda altıncı tasarımın 

kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

Tablo 4.1’de ekip üyeleri tarafından yapılan farklı tasarımlar yine ekip üyelerince 

değerlendirilmiş ve 6. tasarım üretilecek olan su altı aracının tasarımı olarak belirlenmiştir. 

4.Tasarım 

5.Tasarım 

6.Tasarım 
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Aracımızın şase kısmı son şeklini alana kadar birçok aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar 

sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

   

 

Resim 4.1 Şase Üst Kısmı İlk Tasarımı 

Uzunluk: 535,86 mm 

Genişlik: 496,83 mm 

Su altı aracının şase kısmının üst 

tablasını oluşturan bu tasarım uzunluk 

değerinin 500 mm üzerinde 

olmasından ve kullanılması planlanan 

8 adet iticinin uygun şekilde 

konumlandırılacağı yer olmadığından 

dolayı geliştirilmiştir. 

 

 

Resim 4.2 Şase Üst Kısmı İkinci Aşama Tasarımı 

Uzunluk: 487,18 mm 

Genişlik: 498,83 mm 

Boyut açısından 500 mm sınırının 

altına çekilen bu şase üst kısmının 

keskin köşelerinin bulunması ve 

dikey hareketi sağlayacak iticiler için 

uygun yer olmaması dolayısıyla 

geliştirilmiştir. 

 

 

Resim 4.3 Şase Üst Kısmı Son Hali 

Uzunluk: 498,01 mm 

Genişlik: 496,00 mm 

Boyut açısından 500 sınırının altında 

en ve boy değerlerine sahip olması, 8 

iticinin konumlandırılması için 

yeterli alan bulunması, köşelerin R2 

mm radius ile keskinliğinin 

giderilmesi üstünlükleri ile şase üst 

tablasının araçta kullanılmasına karar 

verilmiştir. 

Şase üst tablasının nihai tasarımı kesinleştirildikten sonra şase alt kısmının tasarımı 

yapılmıştır. 
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Resim 4.4 Şase Alt Kısım İlk Tasarımı 

İki kısımdan oluşan şasenin alt 

kısmına ait yapılan ilk tasarımda 

mukavemet sağlamak için orta 

kısma destek parçası 

yerleştirilmiş ve şase alt kısmı 

ile üst tablanın TİG kaynağı ile 

birleştirilmesi planlamıştır. 

Yapılan bu tasarımda orta 

kısımdaki destek parçasının 

hazne içerisine koyulan ve alt 

tarafı gösterecek bir kameranın 

görüşüne engel olacağı ve TİG 

kaynağı ile yapılan bir 

birleştirmenin sökülebilir 

olmaması nedeniyle yapılacak 

onarım, montaj ve 

değişikliklerde problem 

yaratacağı düşüncesiyle bu 

tasarım kullanılmamış ve 

geliştirilmiştir. 

 

Resim 4.5 Şase Alt Kısmı Son Hali 

 

 

 

Şase alt kısmına ait yapılan nihai 

tasarımda üst tabla ile alt 

tablanın M4 paslanmaz cıvata ile 

birleştirilmesi ve mukavemet 

destek parçalarının şase alt 

kısmının sağına ve soluna 

yerleştirilmesi kararlaştırılmış ve 

bu doğrultuda tasarıma son şekli 

verilmiştir. 

 

Şasenin alt ve üst kısmı oluşturulduktan sonra AUTOCAD programında modellenerek 

montajı yapılmıştır. 

Yükseklik: 150 mm 

Yükseklik: 150 mm 
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Resim 4.6 Şase Üst ve Alt Kısmın Montaj Edilmiş Hali 

Şase alt kısmı ile üst kısmının montajı yapıldıktan sonra Resim 4.6’da okla gösterilen 

ve haznenin rahat sökülüp takılması için boş bırakılan kısmın desteklenmemiş bir alan olduğu 

ve bu kısmın mukavemetini arttıracak bir parça ile desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

 

 

Resim 4.7 Destek Parçası 

 

Resim 4.8 Destek Parçası Montaj Edilmiş Şase Son Hali 

Resim 4.7’de 3D tasarımı görülen destek parçasının Resim 4.8’de görüldüğü gibi araç 

tasarımı üzerine montajı yapılarak şasenin mukavemeti arttırılmış ve şase üst kısmının aşağı 

doğru sehim yapması engellenmiştir.  

Su altı aracının şase tasarımına ilişkin teknik çizim Resim 4.9’da verilmiştir. 
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Resim 4.9 Şase Teknik Çizimi 

Resim 4.9’da teknik çizimleri verilen aracın şasesine ait üretim gerçekleştirilerek 

üretim sonrası resmi Resim 4.10’da verilmiştir. 

 

Resim 4.10 Şase Üretim Sonrası Görünüşü 
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Aracın şase kısmının tasarımı yapıldıktan sonra su altı haznesinin şaseye bağlanması 

için kullanılacak kelepçelerin tasarımı gerçekleştirilmiş ve şase üzerine montaj tasarımı 

yapılmıştır. Araçta kullanılması planlanan haznenin boyu 350 mm ve çapı 100 mm olarak 

belirlenmiştir. Hazne bağlama kelepçeleri bu ölçüler doğrultusunda tasarlanmıştır. 

 

 

Resim 4.11 Hazne Bağlama Kelepçeleri Tasarım ve Montaj Resmi 

 

Resim 4.12 Hazne Bağlama Kelepçesi Teknik Çizimi 

Su altı aracımızda kullanacağımız hazne bağlama kelepçelerinin tasarımı ve montajı 

yapıldıktan sonra hazne tasarımı su altı aracımızla birleştirilmiştir. Haznenin içerisine 

yerleştirilecek batarya, kamera ve diğer elektronik bileşenlerin sığması için hazne boyu 350 

mm ve hazne çapı 100 mm olarak belirlenmiştir. Bu boyutlarda bir haznenin uygulayacağı 

kaldırma kuvveti ile aracın yüzerliğinin sağlaması da amaçlanmaktadır. 

Su altında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri elektronik devrelerin su ile temasıdır. 

Bu temasın engellenmesi ve sızdırmazlığın kesin olarak sağlanması için daha önce 

kullanılmış ve denenmiş bir hazne yapısı kullanılmasının daha doğru olacağı sonucuna 

varılmıştır. Hazne bileşenleri yerli bir firmadan hazır olarak alınarak ve ekibimiz tarafından 

montajı yapılmıştır. 
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Resim 4.13  Sızdırmaz Hazne  

( https://www.deringezen.com, 2021) 

 

Resim 4.14 Sızdırmaz Hazne Montaj İşleri 

Sonrası 

 

 

 

 

  

 

 

Resim 4.15 Sızdırmaz Hazne Bileşenleri 

Kullanılması planlanan hazne yüksek basınçlara dayanma, sızdırmazlık yönünden 

kolay üretim, üzerindeki aktarma kartı ile 8 adet motora kadar bağlantı imkanı sağlama, 

üzerine basınç ve sıcaklık sensörü ilave edilebilme gibi teknik özelliklere sahiptir 

(https://www.deringezen.com, 2021).  

Pleksiglass tüp 

O ring 

M3 İnbus Cıvata 

ve Rondela 

Aktarım Kartı 

Akrilik Vizör 

Düz Kapak 

Dairesel Kapak 
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Resim 4.16 Su Altı Haznesi Aktarıcı Kart Montaj Resmi  

 

Resim 4.17 Haznenin Araca Montaj Edilmiş Tasarımı 

Su altı aracında dikey hareketi sağlamak için 4 adet ve ileri geri hareket ile sağa sola 

hareketi sağlamak üzere 4 adet itici olmak üzere toplamda 8 adet itici kullanılmasına karar 

verilmiştir. Ekip üyelerince kullanılacak olan iticilerin araç üzerinde yerleştirilme konumları 

Resim 4.18’de verilmiştir. 

 

Resim 4.18 İtici Konumlandırması 

Su altı aracında kullanılacak olan iticilerin ve fırçasız motorların yerli bir firmadan 

temini gerçekleştirilecektir. Kullanılacak olan iticiler fiyat, yerlilik ve dayanıklılık açısından 

üstün özellikleri olan Triton İticidir ( https://www.deringezen.com, 2021).   

İticilerin gövde kısmı enjeksiyon kalıplama yöntemi ile üretilmektedir. İtici 

pervaneleri ise ekibimiz tarafından 3D yazıcı ile üretilecektir.  

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

1-2-3-4 Dikey Hareket 5-6-7-8 İleri Geri  

             Sağ Sol Hareket 
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Resim 4.19 İticilerin Gövde ve Pervane Tasarımı 

Aracın şartnamede belirtilen su altı montaj görevi ve su altı hokey görevlerinde 

kullanacağı manipülatör kolun özellikleri belirlenmiştir. Bu özellikler belirlenirken 

manipülatör kolun işlevsel olması, arıza yapma oranının düşük olması ve çevreci olması 

kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda yapılan literatür taramasından ve 

incelemelerden elde edilen bilgiler ışığında su altı aracımızda pnömatik bir kol kullanılmasına 

karar verilmiştir. Kullanılacak olan kol mevcut bir tasarım üzerinden ekip üyelerimizce 

üretilecektir. 

 

Resim 4.20 Manipülatör Kol  

 

Teknik Özellikleri: 

(https://www.deringezen.com, 2021)          

 

Ağız Açıklığı:120 mm 

Uzunluk: Açık 305 mm- Kapalı 315 mm 

Genişlik: 90 mm 

Tutma Kuvveti: 2.8 bar basınç altında 180 

Newton 

 

Boy:75 mm 

Çap: 76 mm 
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Resim 4.21 Tutucu Kol 2D Çizimi 

Aracın ön tasarımında manipülatör kolun araçta montajının yapılacağı yer Resim 

4.22’de okla gösterilmiş ve kritik tasarımda bu konumda değişikliğe gidilmiştir. 

 

Resim 4.22 Ön Tasarım- Manipülatör Kol Konumu 

Resim 4.22’de gösterildiği gibi yapılan manipülatör kol montajının cisimlerin 

taşınması ve itilmesi esnasında ağırlık merkezini aracın merkezine toplama yönünden avantajı 

bulunmaktadır. Ancak kolun aracın tam ortasında ve hazneye yakın bir konumda 

bulunmasından dolayı cisimleri tutarken zorluk yaşacağı, köşede olan veya ters dönmüş bir 

montaj parçasının tutma kısmını tutamayacağı veya çok zor tutacağı görülmüştür. Ayrıca su 

altı hokey görevinde de kolun uç kısmı ile aracın ön tarafına diskin sığmayacağı tespit 

edilmiştir. Bu nedenle ön tasarımda değişiklik yapılarak manipülatör kol aracın arka tarafına 

45 derecelik açı ile takılması yönünde değişiklik yapılmıştır. 

Aracınım nihai tasarımında yüzerliği arttırmak ve vidalı birleştirmede titreşimi 

azaltmak için şase üzerine ekipçe tasarlanan şase kaplamalarının montajı yapılmıştır.  
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Resim 4.23 Şase Üst Kanat Kaplama 

Tüm bu işlemlerden ve değişikliklerden sonra su altı aracımızın son tasarımı Resim 

4.24’te verilmiştir. 

 

Resim 4.24 Su Altı Aracı Perspektif Resmi 
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Resim 4.25 Su Altı Aracının Ön –Yan ve Üst Görünüşü 

 

Resim 4.26 Su Altı Aracı Demonte Resmi 

Şase 

Hazne 

Tutucu Kol 

İtici 

Şase Üstü Kanat Kaplama 
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Su altı aracımızı tasarlarken ağırlık merkezi ve kaldırma kuvveti arasındaki ilişki göz 

önünde bulundurulmuş ve iticilerin şase içerisine yerleştirilmesi ile darbelerden korunması 

sağlanmıştır. Ayrıca yapmış olduğumuz tasarımın üretilebilirliğine çok önem verilmiş ve 

araçta kullanılan bütün ekipmanlar bu doğrultuda seçilmiş veya tasarlanarak üretilmiştir. 

Su altı aracının, yukarda detaylı olarak ifade ettiğimiz mekanik tasarımına ait üretimi 

gerçekleştirilen son hali resim 4.27’de verilmiştir.  

  

Resim 4.27 Araç Üretim Sürecinden Bir Görüntü 

Ekip olarak su altı aracımıza İngilizce’de daha derine anlamına gelen “DEEPER” 

ismi verilmiştir. 

4.2.2 Kumanda Paneli Mekanik Tasarım Süreci 

Ekibimiz tarafından su altı aracımızın kontrol edilmesini sağlayan kumanda 

modülünün yerleştirileceği, joysticklerin konumlandırılacağı ve Ethernet bağlantı girişi soket 

yuvası ile USB soket yuvası olan bir kumanda paneli tasarlanmıştır. Tasarlanan kumanda 

panelinin tasarımı ekibimizin özgün tasarımı olup insan elinin anatomik yapısından hareketle, 

operatörün aracı en iyi şekilde kontrol edebileceği şekilde geliştirilmiştir.  

Kumanda paneli geliştirilirken ilk olarak karton üzerine üretmeyi düşündüğümüz 

kumanda panelinin şablonu çıkarılmıştır. 

 

Resim 4.28 Kumanda Paneli Şablonu 
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Kumanda paneli şablonu çıkarıldıktan sonra CAD programında şablon üzerinden 

tahmini ölçüler alınarak panel tasarımı yapılmış ve yapılan panel CNC Lazer kesme ile 

pleksiglas malzemeden kesilmiştir. 

 

 Resim 4.29 Kumanda Paneli Birinci Tasarım 

Kumanda panelinin ilk tasarımı üretildikten 

sonra yapılan incelemelerde boyut olarak 

büyük olduğu ve el tarafından düzgün 

kavranamadığı sağında ve solunda bulunan 

tutma kollarının kullanmayı zorlaştırıcı 

şekilde uzun olduğu tespit edilmiştir. Tespit 

edilen eksiklikler doğrultusunda tasarım 

güncellenmiştir. 

Güncellenen tasarımda panel boyutları küçültülmüş ve tutma kollarının boyutları 

kısaltılmıştır. CAD programında 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarımları yapıldıktan sonra CNC 

Lazer kesmede alt ve üst tablaları, 3 D yazıcıda ise bağlayıcı iç parçası üretilmiştir. 

 

  

Resim 4.30 Kumanda Paneli 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Tasarım 
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Resim 4.31 Kumanda Paneli Üretim Sonrası Resim 

Yapılan birinci tasarımdaki olumsuzluklar giderilerek üretilen kumanda paneli 

üzerinde yapılan incelemelerde boyut küçülmesi ile ele daha iyi oturan bir yapı oluştuğu 

görülmüş ve tutma kollarının kısaltılmasının da yine kullanım kolaylığına katkı yaptığı 

belirlenmiştir. Resim 4.31’de görülen kumanda paneli aracımızın nihai kumanda paneli olarak 

belirlenmiştir. 

4.2.3 Malzemeler 

Su altı aracımızın nihai tasarımını oluştururken dikkat ettiğimiz en önemli hususlardan 

biri de aracın üretilebilir olmasıdır. Aracın üretilebilirliğini sağlamak içinde araçta kullanılan 

malzemelerin bulunabilir ve işlenebilir olması gerekmektedir. Kullanılacak olan bütün 

malzemelerde bu ilke göz önünde bulundurulmuş ve aracın üretimi bu doğrultuda 

gerçekleştirilmiştir. Araçta kullanılan malzemelerin araç bileşeni bazında sınıflandırması 

Tablo 4.2’de verilmiştir. 

Tablo 4.2 Kullanılan Malzemelerin Ürün Bazlı Sınıflandırması 

Şase Kısmı Hazne 

Kelepçesi 

Su Altı Haznesi İtici Tutucu Kol 

-Paslanmaz Çelik 

Sac 
-M4 İnbus İnox 

Cıvata 
-M5 İnbus İnox 

Cıvata 
-Somun ve 

Rondela 

PLA Filament -Pleksiglas Tüp 
-Anodize 

Alüminyum 
- O ring 
- M3 İnbus İnox 

Cıvata 
-Rondela 

-Fırçasız Motor 
-Poliüretan 

Reçine Gövde 
-PLA Pervane 
-M5 Havşabaş 

İnox Civata 

-PLA Filament 
-Kalem Piston 
-5/2 Yön Kontrol 

Valfi 
-25 Metre Basınç 

Hortumu 
-25 Metre Tahliye 

Hortumu 

 

 Kendi Tasarım ve Üretimimiz 

 Hazır Alınacak 

 Mevcut Tasarım Üzerinden Üretimi Gerçekleştirilecek 

Tablo 4.4 incelendiğinde araçta kullanacağımız ana bileşenler temin edilme planlaması 

bakımından 3 gruba ayrılmıştır. Aracın şase kısmı ve hazne kelepçesi ekibimiz tarafından 

tasarlanarak üretimi gerçekleştirilmiştir. Kullanılacak olan su altı haznesi ve iticiler yerli bir 

İç 

Üst 

Alt 
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firmadan hazır olarak alınmıştır. Son olarak tutucu kol da mevcut bir tasarım üzerinden 

ekibimiz tarafından üretilmiştir. 

Tablo 4.4’te verilen ana bileşenlerin alt bileşenlerini oluşturan malzemeler aşağıda 

açıklanmıştır. 

a. Paslanmaz Çelik Sac 

Paslanmaz çelik içerisinde en az % 11 Krom elementi bulunan bir demir karbon 

alaşımıdır. Alaşım içerisinde bulunan Krom, çeliği paslanmaya (korozyana) karşı 

korumaktadır (http://www.gozdempaslanmaz.com, 2021).   

Araç şasemizi ürettiğimiz paslanmaz çeliğin üstün özellikleri şu şekildedir (Aran ve 

Temel, 2004, s.9) 

 Korozyona karşı dayanımları yüksektir. 

 Yüksek sıcaklık ve basınçta kullanılabilirler. 

 Paslanmaz çelikler kesme, kaynak, sıcak ve soğuk şekillendirme ve talaşlı 

imalat ile kolayca şekillendirilebilirler. 

 Dayanımları yüksektir ve ince kesitte dahi yüksek dayanım göstererek ağırlık 

yönünden avantaj sağlarlar. 

 Kolay temizlenebilir, hijyenik ve uzun ömürlü malzemelerdir.  

Yukarda sıralanan üstün özellikleri nedeniyle aracımızın şase kısmı 2 mm kalınlığında 

paslanmaz çelikten sacdan üretilmiştir. 

 

Resim 4.32 Paslanmaz Çelik Sac 

b. İnox Cıvata, Somun ve Rondela 

İnox cıvata paslanmaz çeliğe verilen isimdir. Bu civataların yüzeyleri kaplama değil 

civatanın kendisi paslanmaz çelikten oluşmaktadır (http://inoxcivata.net/inox-civata-

nedir.html, 2021). 

Üreteceğimiz aracın gövdesinin paslanmaz çelikten olmasının yanı sıra araçta 

kullanılacak sökülebilir birleştirme elemanlarının da paslanmaz çelikten olması önemlidir. 

Araçta kullandığımız sökülebilir birleştirme elemanları M3-M4-M5 inox inbus cıvata, M5 

havşabaş inox cıvata, inox somun ve rondeladır.  



 

26 

 

 

M3-M4-M5 İnox İnbus Cıvata 

 

M5 Havşabaş 

İnox Cıvata 

 

İnox Somun ve Rondela 

Resim 4.33 İnox Cıvata, Somun ve Rondela 

 

c. PLA (Polilaktik Asit) Filament  

Organik bir biyopolimer ve termoplastik olan PLA  mısır nişastası ve şeker 

kamışından üretilmektedir. Bu nedenle insan sağlığı için zararlı değildir. İnsan sağlığına 

zararlı olmadığı için insan temasının çok olduğu yerlerde kullanılması önerilmektedir. Bunun 

yanında aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir (www.artiboyut.com, 2021): 

 Sert bir yapıya sahiptir ve darbelere karşı dirençlidir. 

 3D yazıcılarda sorunsuz üretim yapılabilir kullanımı kolaydır. 

 Soğuma esnasında kabuk atma ve çatlama sorunları ile karşılaşılmaz. 

Yukarda belirtilen özellikleri ve fiyatının uygun olmasından dolayı Tablo 4.4’te 

belirtildiği üzere aracımızda bir çok malzeme 3D yazıcı ile PLA hammaddesi kullanılarak 

üretilmiştir.  

 

Resim 4.34 PLA Filament 

d. Anodize Alüminyum 

Havada bulunan oksijen alüminyum malzeme üzerinde ince bir oksit tabakası 

oluşturarak malzemenin hasara uğramasına neden olur. Bu durumu engellemek için 

alüminyum yüzeyler kimyasal işlemlerden geçirilerek koruma altına alınırlar. Anodize 

oksidasyon olarak tanımlanan bu işlem ile üretilen anodize alüminyum yüksek bir yüzey 

kalitesi verir ve yüzeyi normal alüminyuma göre sertleşir. Korozyona dayanım açısından da 

oldukça  iyi bir koruma sağlar (www.ozenmetal.com.tr, 2021). 
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Resim 4.35 Anodize Alüminyum İç Yapısı (www.ozenmetal.com.tr, 2021). 

Anodize alüminyum malzeme su altı aracımızın sızdırmaz haznesinin ön ve arka 

kapaklarının malzemesini oluşturmaktadır. 

e. O Ring 

Sızdırmazlık ve yalıtım amacıyla kullanılan makine elemanlarıdır. Üst üste binmiş 

olan makine parçalarının birbirine sıkı geçmesini sağlar. Bu iki parça arasından dışarıya sıvı 

ve gaz çıkışını engeller. O-ringlerin kullanım amacı, kullanıldıkları yerde conta oluşturmaktır 

(https://salmastraburada.com/o-ring-nedir-cesitleri-nelerdir, 22.05.2021).  

Aracımızın su altı haznesinin sızdırmazlığı 8 adet o ring ile sağlanmıştır. 

 
Resim 4.36 O Ring 

f. Poliüretan Reçine  

Poliüretanlar, "üretan" bağlantısı içeren bir grup polimer bileşikleridir ve çok çeşitli 

özelliklere sahip olacak şekilde formüle edilebilir. Poliüretan reçinelerin kimyasal, toz ve nem 

dirençleri çok yüksektir. Metal ve plastik malzemelerin çoğu için mükemmel elektrik yalıtımı 

ve iyi yapışma sağlar. Poliüretan reçineden yapılan itici gövdesi kullanmamızın nedeni, 

poliüretan reçineden kalıplanan malzemenin belli bir miktar elastiklikle beraber dayanımının 

iyi olmasıdır (https://www.lefa.com.tr, 23.05.2021).  

 

Resim 4.37 Poliüretan Reçine İle Kalıplanmış İtici Gövdesi  

g. Kalem Piston (Çift Etkili Silindir) 

Su altı aracımızın tutucu kolunda kolun açma kapama hareketini yapması için bir 

kalem piston kullanılacaktır. Kullanılacak olan kalem piston açısal ve doğrusal hareket elde 

etmek amacıyla pnömatik enerjiyi mekaniksel enerjiye dönüştürmek için kullanılan bir 

pistondur.  Diğer pistonlar ile çalışma prensipleri aynı olmakla birlikte boyutlarından dolayı 

kalem piston olarak ifade edilmektedir.  
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Resim 4.38 Kalem Piston 

 

h. Pnömatik Yön Kontrol Valfi 

Yön Kontrol valfleri pnömatik sistemlerde sisteme gelen basınçlı havanın akış 

miktarını, basıncını, yönünü ve açma-kapama durumunu kontrol eden ve sağlayan 

elemanlardır (https://www.serkanhoca.org, 2021). 

Aracımızda kullanacağımız tutucu kolu kontrol etmek için iki durumlu 5/2 yön kontrol 

valfi kullanılacaktır. 

 

Resim 4.39 5/2 Yön Kontrol Valfi (http://taydashidrolik.com/valfler, 2021) 

 i. Pnömatik Basınç ve Tahliye Hortumu 

Pnömatik hortum ve boruların temel işlevi basınçlı havayı vanalara, aletlere ve valflere 

iletmek daha sonrada sistemdeki havanın tahliyesini sağlamaktır. 

Aracımızda tutucu kolda kullanılmak üzere 25 metre basınç hortumu ve 25 metre 

tahliye hortumu kullanılacaktır. 

 

Resim 4.40 Basınç ve Tahliye Hortumu  

ı. Pleksiglas(PMMA) 

Pleksiglas, kabaca renkli ve renksiz çeşidi bulunan plastik cam olarak 

isimlendirilebilir. Kolay işlenebilen, kesilebilen delinebilen, hafif bir plastik yapısı vardır. 

Camdan daha dayanıklı ve hafiftir. (Döküm) Pleksiglas, istenen her şekle rahatlıkla 

uygulanma imkânı veren, ışık geçirgenliği yüksek ve darbelere karşı dayanıklı bir 

malzemedir.  Pleksiglas’ın ışık geçirgenliği cama oranla %92 olup darbelere karşı 

dayanıklılığı ise camda 6 kat daha fazladır. Keskin kenarlı değildir. Yaralanmalara sebep 

olmaz. Isı geçirgenliği camdan %20 daha azdır (http://pdfstand.com/bolumlerimiz/plastik-

pleksi-bolumu, 2021).  
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Su altı aracımızın sızdırmaz haznesinin tüp kısmı pleksglas malzemeden üretilmiştir. 

.  

Resim 4.41 Pleksiglas Levha 

4.2.4 Üretim Yöntemleri 

Üreteceğimiz su altı aracımızda tasarımla beraber hangi üretim yöntemlerini 

kullanarak üretim gerçekleştireceğimizde belirlenmiştir. Bu şekilde yapılan bir tasarım aracın 

üretilebilir olmasına büyük katkı sağlamıştır.  

Aracımızın üretiminde birçok yöntem kullanılmış ve kullanılan bu yöntemler 

maddeler halinde açıklanmıştır. 

a. CNC Lazer Kesim 

Aracımızın şase kısmını oluşturan paslanmaz çelik sac CNC lazer kesme yöntemi ile 

kesilmiştir.  

Computer Numeric Control (CNC) mantığıyla, Karbondioksit, Azot, Helyum vb . 

gazlar gibi özel gazlar kullanılarak lazer ışını meydana getirerek 2 boyutlu kesme, kazıma ve 

delme işlemlerini uygulayan bilgisayar kontrollü sistemlere CNC lazer kesme denir. Lazer 

kesme ile lazer ışınıyla kesme yapıldığı için çok hassas ve sıfır deformasyonla kesme işlemi 

yapabilmektedir. Ayrıca malzemede ezilme veya çarpılma meydana gelmez ve malzemede 

pürüzlenme veya çapaklanma olmadığı için çıkan parçada ikinci bir işleme gerek kalmaz 

(http://www.lazervizyon.net, s. 2021). Belirtilen bu üstün özelliklerinden dolayı CNC Lazer 

kesme yöntemi tercih edilmiştir. 

 

Resim 4.42 CNC Lazer Kesme 

CNC Lazer kesme işlemi için ilk olarak AUTOCAD çizim programında çizim planı 

oluşturulmuştur. 
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Resim 4.43 CNC Kesim Planı 

Oluşturulan çizim planı doğrultusunda CNC ile lazer kesim işlemi gerçekleştirilmiştir. 

          

Resim 4.44 CNC Lazer Kesme İle Kesilen Şase Parçaları 

b. Abkant Preste Bükme 

Metalik malzemelere önemli şekil verme yöntemlerinden biri de bükme yöntemidir. 

Bükme için çok farklı tezgahlar ve teknikler bulunmakta olup aracımızın üretiminde 

kullanılacak olan bükme yöntemi abkant pres ile bükmedir. Abkant presle bükme işleminde 

bükülecek olan malzeme bükme çeneleri arasına yerleştirilerek hidrolik basınç altında 

bükülerek şekillendirilir. Özellikle hassas bükme işlemleri için tercih edilen bir yöntem 

olduğu için ekibimiz tarafından tercih edilmiştir.   (https://solmazmetal.com.tr/abkant-pres-

nedir/,2021).  

Abkant presle yapılan bükme işlemi Resim 4.45’de gösterilmiştir. 

1 2 
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Resim 4.45 Abkant Pres ve Bükme Çeneleri 

Resim 4.44’te 2. görselde gösterilen şase alt parçası ilk olarak bükülecek olan 

yerlerinden markalanmıştır. 

 

Resim 4.46 Büküm Yerlerine Yapılan Markalama İşlemi 

Büküm yerlerine yapılan markalama işleminden sonra parçamız abkant pres 

yardımıyla bükülmüştür. 

 

Resim 4.47 Abkant Preste Bükme İşlemi 
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c. TİG Kaynağı 

TİG kaynak yöntemine adını veren “Tungsten Inert Gas” kelimesi olup kaynak, bu 

kelimenin baş harfleri olarak da adlandırılır ve TIG kaynak olarak geçer. Kaynak işlemini 

gerçekleştirecek ısı, ergime derecesi oldukça yüksek olan tungsten metalinden yapılmış 

elektrotlar ile kaynatılacak parçalar arasında oluşur. Kaynak bölgesi elektrodu çevreleyen bir 

lüleden gönderilen argon veya helyum gazı tarafından korunur. TİG (argon) 

kaynağı yönteminde kullanılan elektrodlar kendileri erimeden, kaynak yapılan gereci 

ergiterek birleştirmeyi sağlar. Gerekli görüldüğü hallerde ilave kaynak çubukları, oksi gaz 

kaynağında olduğu gibi, kaynakçı tarafından veya otomatik tel sürme tertibatlarıyla kaynak 

bölgesine iletilir. Argon kaynağında genellikle koruyucu olarak “argon gazı” kullanılır. Argon 

gazı, soy gazdır yani herhangi bir tepkimeye girmez ve güçlü bir koruma sağlar. Özellikle 

ince kesitli paslanmaz çelik malzemelerin kaynağında derin nüfuziyet, düşük ısı girdisi ve 

hasas kaynak yüzeyi oluşturma avantajlarından dolayı şase üretiminde bu yöntem tercih 

edilmiştir (https://borsenboru.com/blog/tig-argon-kaynagi-nedir,2021).  

  

Resim 4.48 TİG Kaynak Yöntemi 

Şase üretim sürecinde abkant preste bükme işleminden sonra şase alt kısmının tam 

olarak oluşması için TİG kaynağı yöntemi ile birleştirme yapılmıştır.  

  

Resim 4.49 Şase Alt Parçasının TİG Kaynağı ile Birleştirilmesi 
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d. Matkap Tezgahında Delme İşlemi 

Malzemelere şekil verme yöntemlerinden biri de delme işlemidir. Delme işleminde 

matkap ucu ile parça üzerinde silindirik boşluklar oluşturulur. Bir talaşlı imalat yöntemi olan 

matkap ile delme işlemi şase üzerine iticilerin konumlandırılması ve bağlanması için 

deliklerin açılmasında kullanılmıştır.  

  

 

Resim 4.50 Matkap Tezgahı ve Delme İşlemi 

e.Üç Boyutlu Yazıcı İle Parça Üretimi 

Üç boyutlu baskı ile sanal ortamda üç boyutlu olarak tasarlanmış parçaların katı 

formda baskı işlemi gerçekleştirilmektedir. Yaygın kullanıma sahip üç boyutlu yazıcıların 

çalışma prensibi bilgisayar ortamında hazırlanmış herhangi bir üç boyutlu nesnenin sanal 

olarak katmanlara bölünmesi ve her bir katmanın hammadde eritilerek üst üste yığılması 

şeklindedir. Aracımızda kullanılacak birçok parçanın üretimi 3D yazıcı ile PLA filament 

kullanılarak yapılmıştır.  

  

  

Resim 4.51 3D Yazıcı İle Parça Üretimi 
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f. Lehimleme 

Lehim bir kalay kurşun alaşımıdır. Lehimleme ise ısıtılmış haldeyken metal yüzeylerin 

erimiş metal alaşımları (lehim) ile birleştirilmesi işlemidir. Su altı aracımızda elektrotik 

bileşenlerin birleştirilmesi ve araca yerleştirilmesi işlemlerinde lehimle yöntemi kullanılmıştır 

(http://www.iltekteknoloji.com.tr, 2021). 

 

Resim 4.52 Lehimleme İşlemi 

g. Sökülebilir Birleştirme Yöntemleri 

İmalatta kullanılan birleştirme yöntemleri sökülebilir birleştirmeler ve sökülemeyen 

birleştirmeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sökülebilir birleştirmeler vidalı birleştirmeler, 

pimli birleştirmeler, geçmeli birleştirmeler gibi birleştirme yöntemlerinden oluşmaktadır.  

Su altı aracımızın bütün yapısında ve bileşenlerinde sökülebilir birleştirme 

çeşitlerinden vidalı birleştirmeler kullanılmıştır. Vidalı birleştirme yönteminde cıvata, somun 

ve rondela kullanılarak parçaların montaj işlemi gerçekleştirilmiştir. Kullanılan sökülebilir 

birleştirme elemanları Resim 4.33’de verilmiştir. 

 Sökülebilir birleştirme elemanlarının sökülüp takılmasında alyan takımı ve anahtar 

takımları kullanılmıştır. 

  

Resim 4.53 Anahtar Takımları 

4.2.5 Fiziksel Özellikler 

Su altı aracımızın boş şase ağırlığı 2200 gr olarak ölçülmüştür. Araçta kullanacağımız 

bütün bileşenler temin edilemediğinden aracın net ağırlığı hesaplanamamıştır. Ancak iticiler, 

tutucu kol, batarya, sızdırmaz hazne ve elektronik bileşenlerin montajı ile birlikte aracımızın 
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ağırlığının 4500-5000 gram arası olması beklenmektedir. Beklenen ağırlığın alt değeri 

üzerinden yapılan hesaplamalar doğrultusunda aracın fiziksel özellikleri Tablo 4.5’te 

verilmiştir. 

Tablo 4.5 Fiziksel Özellikler 

Hacim Ağırlık Yoğunluk Yüzey Alanı 

2225,475 cm3 4500 gr 2,02 0,083 m
2
 

 

Tablo 4.5 incelendiğinde aracın muhtemel yoğunluğunun 2,02 gr/cm
3 

olduğu 

görülmektedir. Suyun yoğunluğu1 gr/cm
3 

olduğuna göre aracımız su içerisinde batacaktır. 

Ekibimiz yarışma şartnamesinde belirtilen hokey pakı görevinden ötürü aracın suya 

bırakıldığında yavaş bir şekilde batmasını istemektedir. Ancak bu yoğunluk değeri aracın hızlı 

bir şekilde suya batmasına neden olacağından yüzdürücü köpükler kullanılarak aracın 

yoğunluğunun suyun yoğunluğuna yaklaştırılması sağlanacaktır. 

Tasarladığımız aracın yapısı simetriktir. Araca ait ağırlık merkezi CAD çizim 

programında hesaplanarak perspektif resmi üzerinde verilmiştir. Ağırlık merkezi ve kaldırma 

kuvveti arasındaki ilişki incelendiğinde ağırlık merkezinin kaldırma kuvvetinin üstünde 

olmadığı görülmüştür. Böylece aracın yatay duruşu sağlanmıştır. 

 

 

Resim 4.54 Ağırlık Merkezi 

 

 

Ağırlık 

merkezi 
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Resim 4.55 Ağırlık Merkezinin Hesaplanması 

Su altı aracımızın boyutları şu şekilde oluşmuştur. 

 

 

 

Resim 4.56 Su Altı Aracı Boyutları 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Su altı aracımızın elektronik tasarımı yapılırken ekibimiz beyin fırtınasından elde 

ettiği fikirlerden ve literatür taramasından elde ettiği verilerden yararlanarak aşağıdaki sorular 

etrafında elektronik tasarımı şekillendirmiştir. Bu sorular şu şekildedir: 

 Araçta kaç tane itici kullanılacaktır ? 

 Araçta kaç tane kamera kullanılacaktır ? 

 Araçta hangi sensörler kullanılacaktır ? 

Centroid: 

X:- 2891.1062 

Y: 429.6509 

Z: 1795.570                     

496 

498,01 

154 
211 

413,37 
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 Aracın su altı ve su üstü kontrolünü sağlamak için hangi kartlar 

kullanılacaktır? 

 Görüntülerin aktarımı nasıl olacaktır? 

 Kullanılacak alt bileşenler nelerdir? 

Yukarıda ifade edilen sorular sırasıyla cevaplandırılarak ve bu doğrultuda tasarım 

geliştirilerek elektronik tasarımın nihai şekli verilmiştir. 

Üreteceğimiz araçta 8 adet itici yani sekiz adet ROV motoru kullanılacaktır. 

Kullanılacak olan bu iticiler iki adet 4’lü ESC motor sürücü tarafından sürülecektir. Aracın 

görevleri yerine getirebilmesi ve otonom görevde görüntü işleyebilmesi için kamera 

görüntüsü alması gerekmektedir. Bunun için araçta 2 adet kamera kullanılacaktır. Aracın 

kontrolünün kolaylaşması ve işlevselliğinin arttırılması içi araçta MD-5837 basınç sensörü, 

MPU6050 eksen ivme ve gyro sensörü kullanılacaktır. Bu sensörlerden gelen veriler 

doğrultusunda araç kumanda edilecektir. 

Herhangi bir problem durumunda araçtaki gücün kesilmesi için acil durdurma butonu 

olarak da A1126LLHLX-T Hall Effect Sensörü kullanılacak ve mıknatısın sensöre 

yaklaştırılması ile aracın gücü kesilecektir. 

 Aracımız su altı araç kısmı ve su üstü kontrol paneli olmak üzere iki ana kısma 

ayrılmaktadır. Bu kısımlarda kontrol,  Arduino Nano entegreli Octomini su altı ve su üstü 

kontrol kartları ile gerçekleştirilecektir. Kameralardan gelen görüntüler Ethernet kablosu 

üzerinden bilgisayar ekranına aktarılacak ve araç Canbus haberleşme entegresi yardımıyla 

kumanda paneli ile iletişim kuracaktır. Son olarak aracın kontrolünün sağlanması için iki adet 

joystick kullanılacaktır. 

Aracın elektronik bileşenleri seçilirken yerlilik ilkesine önem verilmiş büyük oranda 

kullanılan kontrol kartları yerli ürünlerden tercih edilmiştir. Ayrıca kullanılan bileşenlerin 

hazne içerisine yerleşiminin düzenli olmasına özen gösterilmiş ve haznede yer kaplama oranı 

düşük bileşenler tercih edilmiştir.  

Ön tasarımdan nihai tasarıma gelirken kameralardan görüntü aktarılması için ön 

tasarımda kullanılacak DWR USB Ethernet kablosu ile değiştirilmiştir. Ayrıca kamera 

görüntülerinin ekranlar vasıtasıyla takip edilmesi planlanırken bunun yerine bilgisayar 

kullanılmasına karar verilmiştir. Su altı aracımızda ROV motorlarının kontrol edilmesini 

sağlayan elektronik tasarım Şekil 4.2’ de verilmiştir. 
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Veri 

Hattı  

Şekil 4.2 ROV Motorunun Kontrol Edilmesine Dair Elektronik Tasarım 

Şekil 4.2 incelendiğinde aracın gücünü bataryadan aldığı görülmektedir. Bataryadan 

alınan güç base modül üzerinden ESC’lere (Motor Sürücü) ve Octomini su altı kontrol kartına 

iletilmektedir. ESC’ler Base modül üzerinden aldıkları gücü ve Octomini su altı kontrol 

kartından aldıkları PWM sinyalini sızdırmaz hazne üzerinde bulunan aktarıcı kart vasıtasıyla 

itici motorlarına iletmektedir. Octomini su altı kontrol kartı yine üzerinde bulunan Canbus ile 

aktarıcı üzerinden Octomini su üstü kontrol kartının iletişim portuna bağlanmakta ve su altı 

ile su üstü arasındaki haberleşme bu şekilde sağlanmaktadır. Su üstü kontrol kartı joystick ile 

bağlantı kurarak iticilerin kontrolünü sağlamaktadır. Bu sistemde aracın acil durdurması Hall 

Effect Sensör ile sağlanmaktadır. 

Şekil 4.2’de tek bir ROV motorunun kontrolüne ait elektronik tasarım ifade edilmiştir. 

Araçta bulunan bütün bileşenlerle birlikte aracın elektronik tasarımı Şekil 4.3’de verilmiştir. 

Triton İtici 

Joystick 

Octomini Su 

Üstü Kontrol 

Kartı 

Aktarıcı Kart 

4’lü Motor 

Sürücü 

Base Modül  

Octomini Su Altı 

Kontrol Kartı 

Batarya 

Hall Effect 

Sensör 
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 Bağlantı 

Kablosu 

Şekil 4.3 Elektronik Sistem Tasarımı 

Şekil 4.2 ve Şekil 4.3’te verilen elektronik bileşenler ve bu bileşenlerin özellikleri şu 

şekildedir: 

Base Modül (Güç Dağıtım Kartı) 

Araç içerisindeki sistemlerin güç kontrollerini gerçekleştiren ve bataryadan almış 

olduğu gücün sistemlere dağıtımını sağlayan elemandır. Üzerinde bulunan hall effect sensörü 

sayesinde aracın su altında veya üstünde sızdırmaz hazne açılmadan açılıp kapatılmasını ve 

acil durdurulmasını sağlayacaktır. 

Teknik Özellikler: 

Azami akım(5sn): 150 Amper  

Sürekli Akım: 80 Amper  

Giriş Gerilimi: 6-28 Vdc  

Regülatör Voltajı: 5 Vdc  

Regülatör Akımı: Azami 5 amper  

Pin sayısı: 6  

 

Ethernet 

USB 

220 V 
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Resim 4.57 Güç Dağıtım Kartı (www.deringezen.com,2021) 

Octomini Su Altı Kontrolcüsü 

Octomini Arduino Nano tememli bir karttır. Sistemdeki tüm kontrol elemanlarının 

haberleşmesini ve kontrolünü sağlayacak bir donanıma sahiptir. Üzerinde bulunan Canbus ve 

MPU6050 ivme sensörü ile su altı araçlarına hareket ve iletişim kabiliyeti sağlamaktadır. 

Üzerinde bulunan Ethernet arayüzü ile kumanda modülüyle iletişim sağlamaktadır. Ancak 

Octomini bu hali ile mevcut sistem tasarımımızdaki ihtiyaçları karşılama konusunda üzerinde 

basınç sensörü bulunmadığından yetersiz kalmaktadır. Teknik özellikler kısmında görüldüğü 

gibi Octomini üzerinde bulunan basınç sensörü girişi ile kontrolcü üzerine basınç sensörü 

ilave edilmesi planlanmaktadır. Böylece Octomini ekibimiz tarafından özgünleştirilecektir. 

Teknik özellikleri (www.deringezen.com,2021):   

 Mikro denetleyici : Arduino Nano 

 Dengeleme : Gyro – Mpu6050 

 İletişim modülü : Canbus 

 Mesafe : 400 metre (teorik) 

 Besleme voltajı : 7-12 Volt 

 Anahtarlama : 3 cihaz, Azami 5amper 

 Basınç sensörü girişi 

 Gerilim ölçümü 

 Yardımcı analog pinler 

 8 Motora kadar sürebilme 

 Boyut: Çap 60 mm kalınlık 4 mm 

 

Octomini Su Altı Kontrolcüsü (Kumanda Modülü) 

Octomini su altı kontrol kartından almış olduğu veriler ile aracın kumanda edilmesini 

sağlar. Ayrıca üzerinde bulunan AV çözücü ile kamera görüntülerinin bilgisayara 

aktarılmasını sağlamaktadır. 2 adet iki eksenli joystick, 3 adet buton ve AV dönüştürücü ile 

kolay bir kontrol arayüzü sunmaktadır. 

 

Resim 4.58 Octomini Su Altı Kontrolcüsü 

(www.deringezen.com,2021) 
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Resim 4.59 Octomini Su Üstü Kontrolcüsü (Kumanda Modülü) 

(www.deringezen.com,2021) 

Aktarıcı Kart 

Sızdırmaz haznenin üzerinde bulunan aktarım kartıdır. Üzerinde 8 adet motor çıkış 

pini, 2 adet aydınlatma pini ve görüntü iletim/iletişim pinleri bulunmaktadır. Ayrıca üzerinde 

basınç sensörü girişi bulunmakta olup aracın elektronik bileşenlerinin yerleştirilmesi ve 

kullanımında oldukça büyük kolaylık sağlamaktadır. 

 

Resim 4.60 Aktarıcı Kart (www.deringezen.com,2021) 

Motor Hız Kontrol Sürücü Devresi (ESC): 

Motor hız kontrol sürücü devreleri (ESC) kısa tepki süreleri ile motorların 

kontrollerinin gecikme olmadan yapılabilmesine imkan vermektedir. Aracımızda 8 adet ROV 

motoru kullanılacağından iki adet 4’lü ESC kullanılmasına karar verilmiştir. Boyutları 

itibariyle 4’lü ESC’ler hazne içerisinde oldukça az yer kaplamaktadır. Ayrıca ısı koruma 

özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıklarda kendisini korumaya almaktadır. Kullanmayı 

planladığımız sürücülerin teknik özellikleri şu şekildedir: 

 Sualtı motorlarına uygun konfigure edilmiş, çift yönlü 

 Blheli, Blheli_S Konfigrasyon Sistemine Uyumlu 

 Dshot150/300/600 protokollerini destekler 

 8v-24v gerilim aralığı (2s-6s) 

 Akım sensörü 

 Aşırı ısı koruma 

 Azami Akım 35 Amper 

 Anlık Akım 40 Amper 

 Boyutlar 38x15x5mm 

 Ağırlık (Kablolarla Birlikte) 9gr 

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

Tam Geri çalışma 

 PWM Durma Hassasiyeti +-50 Mikrosaniye 

 

 

 

Resim 4.61 Motor Sürücü 

(www.deringezen.com,2021) 
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Fırçasız Motor 

Fırçasız motorlar verimlilikleri yüksek elektrik motorlarıdır. Manyetik alan 

oluşturarak hareket üreten bu motorlar herhangi bir akım kaçağına sebep olmazlar. Aracımıza 

hareket kabiliyeti kazandırmak için 8 adet fırçasız motor kullanılacaktır. Kullanılacak olan 

motorların teknik özellikleri şu şekildedir (www.deringezen.com, 2021): 

 Voltaj Aralığı : 3s-6s (12v – 24v) 

 Sürekli Akım : 8A 

 Voltaj – devir ilişkisi : 350kv 

 Anodize alüminyum gövde 

 Tuzlu suya dayanıklı rulmanlar 

 Tamamen izole edilmiş, sargılar. 

 

 

Resim 4.62 Fırçasız Motor 

 

 

Li-Po Batarya 

Şarj edilebilir bir Lityum İyon batarya çeşidi olan Li-Po batarya sıvı elektrolit yerine 

polimer elektroliti kullanmaktadır. Li-Po bataryalar hücrelerden meydana gelmektedir ve 

kapasitelerini belirtmek için C değeri kullanılmaktadır. Bir hücreli Lipo pil 3.7V gerilime 

sahiptir. Hücre sayısı artıkça 3.7V’un katı olarak gerilim değeri artar. Lipo piller yaygın 

olarak RC araçlarda (uzaktan kumandalı araba, drone, su altı araçları vb.) 

ve robotik uygulamalarda kullanılmaktadırlar (https://maker.robotistan.com/lipo-pil-rehberi, 

2021).  Aracımızda kullanacağımız Li-Po bataryanın özellikleri şu şekildedir: 

 Hücre Sayısı: 6  

 Voltaj: 21,5V  

 Kapasite: 6000 mAh  

 25C (50C anlık, maksimum 10sn)  

 T Plug çıkış soketi ve balancer şarj 

soketi mevcuttur.  

 

 

Resim 4.63 Li-Po Batarya 

Analog Kamera: 

Su altı aracımızda iki adet analog kamera kullanılması planlanmaktadır. Analog 

kameralar ile alakalı yapmış olduğunuz araştırmada Mini HD 700TVL Pal Kamera 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Bu kamera ile su altı aracının kendisinden beklenen görevleri 

yerine getirebileceği düşünülmektedir. 

 Kameraya ait teknik özellikler şu şekildedir (www.rhinoaksesuar.com, 2021): 
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 PAL (Y X V): 512X582 

 Çözünürlük: 700TVL 

 Min. Aydınlatma: 0.1 Lux/F1.2 

 Video Çıkışı: 1vp-P/75? 

 Güç Gereksinimleri: DC 12 V regüle 

± 50% 

 Güç Tüketimi: 120mA 

 Boyutu: 40mm x 44mm x 30mm 

 3.6mm geniş açı lens 

 

 

Resim 4.64 Analog Kamera 

MPU6050 Eksen İvme ve Gyro Sensörü: 

Üzerinde 3 eksenli gyro ve 3 eksen açısal ivme ölçer bulunan bir IMU sensör kartıdır. 

İvme ölçer ve gyro çıkışlarının her ikiside ayrı kanallardan I
2
C çıkışı vermektedir 

(www.robotistan.com, 2021) . Aracın su altında duruş şeklinin belirlenmesi ve dengesinin 

sağlanması için kullanılacaktır. 

 

Resim 4.65 MPU6050 Eksen İvme ve Gyro Sensörü (www.robotistan.com, 2021) 

MD-5837 Basınç Sensörü Modülü: 

Su altıda ısı ve basınç ölçümü yapabilen bir sensördür. I
2
C arayüzle mikro kontrolcü 

ile haberleşmektedir. 2 mm’ye kadar derinlik hassasiyetine sahip bu sensör ile aracın derinlik 

ölçümü hassas bir şekilde yapılacaktır. Basınç sensörü sızdırmaz hazne üzerinde bulunan 

aktarıcı üzerine konumlandırılmıştır. 

 

Resim 4.66 MD-5837 Basınç Sensörü  
 

MCP2551 CAN Bus Entegresi: 
Arduino ile herhangi bir CANBUS cihazını SPI protokolü ile kontrol etmek için 

kullanılır. Bu entegre ile sensörlerden gelen veriler doğrultusunda araçtaki bileşenleri 

birbirine bağlamak hedeflenmektedir.  
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Resim 4.67 MCP2551 CAN Bus Entegresi (www.direnc.net, 2021) 

Joystick 

Aracın kumanda panelinde iki eksenli joystick kullanılacaktır. Joystick, aracın sağ, sol, 

ileri ve geri hareketlerini yaptırılmasına sağlayan, iki pansiyometre bulunduran bir buton 

modülüdür (https://maker.robotistan.com/arduino-joystick-servo-motor,2021). 

 

Resim 4.68 Joystick (https://www.arduinomedia.com, 2021) 

 

Su Altı Aydınlatması (1500 Lümen) 

Su altı aydınlatması aracın su altında özellikle ışın yoğunluğunun az olduğu 

ortamlarda çekim yapabilmesine imkan sağlamaktadır. İçerisinde bulunan aydınlatma devresi 

ile 500-1500 lümen ışık desteği sağlayabilmektedir. Su altı aracımızda iki adet su altı 

aydınlatma lambası kullanılacaktır. 

 

Resim 4.69 Su Altı Lambası (www.deringezen.com,2021) 

Cat 6 Kablo 

Ethernet tabanlı bilgisayar ağlarında tercih edilen gigabit hızında veri taşıma 

yeteneğine sahip UTP kablo standartıdır. Araçta CAT6 kablo kullanılacak olmasının sebebi; 

su yüzeyinde direk olarak batmaması,1000Mbps veri transferi yapabilmesi ,100 metre 

uzunluğa kadar 10 Gbps performansı ve Octomini üzerinde bulunan Ethernet portu ile uyumlu 

olarak çalışmasıdır. 

 

Resim 4.70 Cat 6 Kablo 

4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci 

Su altı aracımızın gerçekleştireceği görevlere ait oluşturulan algoritmalar kumanda 

kontrollü görev algoritması ve otonom görev algoritması olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
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4.3.2.1 Kumanda Kontrollü Görev Algoritması 

Bilindiği üzere bütün sistemlerin sorunsuz çalışması için sürecin adım adım 

belirlenmesi, olası problem durumlarında sistemin nasıl işleyeceğinin önceden dizayn 

edilmesi ve akışın oluşturulması gerekmektedir. Kumanda kontrollü görev algoritması 

oluşturulurken aracın şartnamede belirtilen görevleri doğrultusunda bir tasarım 

gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan algoritma aracın mekanik bileşenlerinin ve elektronik 

bileşenlerinin araçtan beklenen görevleri tam olarak yerine getirebilmesi ve bütün sistemlerin 

uyum içerisinde çalışması üzerine oluşturulmuştur. Ön tasarım sonrası aracın mekanik ve 

elektronik tasarımında gerçekleştirilen değişikliklerin aracın ön tasarım algoritmasını 

değiştirmemesi nedeniyle ön tasarım algoritmasındaki mantığa sadık kalınmıştır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda aracımızın kumanda kontrollü görev algoritması Şekil 

4.4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.4 Kumanda Kontrollü Görev Algoritması 

 

4.3.2.2 Otonom Görev Algoritması 

Oluşturulan bu algoritma ile aracın suya inmesiyle birlikte görüntü işleyerek kapının 

yerini tespit ederek içinden geçmesi hedeflenmektedir. Otonom görevde görüntü işleme 

kullanılacak olup bu yönde bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma ön tasarım 

raporundaki otonom algoritma mantığı ile aynı olmakla birlikte ekibimiz tarafından ön 

tasarıma göre geliştirilerek hassaslaştırılmıştır. 

 

Kumanda bilgisayarını çalıştır 

ve kontrol panelini bağla 

 

Aracın gücünü aktif et 

 

Octomini Su Altı kontrol kartı 

ile kumanda kartı arasında 

iletişim kur 

Motor Hızlarını 

Güncelle 

 

Sensör Verilerini Kontrol 

İstasyonuna Gönder 

 

Kamera görüntüsü al 

 

Komut doğrultusunda 

aracı hareket ettir 

 

 

Komut 

Verisi 

Alındı mı ? 

 
Evet 

Hayır 
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Şekil 4.5 Otonom Görev Algoritması 

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

4.3.3.1 Manüel Görev Yazılımları 

Su altı aracımızın kontrolü Octomini su altı kontrol kartı ve Octomini su üstü kontrol 

kartı (kumanda kartı) olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Bu iki ana bileşenin 

üzerlerinde de Arduino Nano bulunmaktadır. Bu nedenle Arduino için hazır kütüphanelerin 

olması ve yaygın kullanım alanları göz önüne alınarak C/C++ yazılım dili olarak 

kullanılmaktadır. 

Ekibimiz tarafından su altı aracımızın motor değer aralıkları tespit edilerek motor 

kontrol kodları yazılmıştır. Yazılan kodlar aracın üretim süreci içerisinde ihtiyaçlar 

doğrultusunda geliştirilecek ve güncellenecektir. 

Başlangıç 

 

Kamera 

görüntüsü al 

 

Kapı 

Bulundu 

mu? 

Evet 

Hayır 

Kapıyı bulmak 

için havuzu tara 

Araç kapıyı 

ortaladı mı ? 

 

Evet Belirlenen 

mesafe kadar 

kapıya yaklaş 

 

İlerle ve kapının 

içinden geç 

 

Hayır 

1.5/1 oranını tutturana 

kadar kapının etrafından 

dön 

1.5/1 oranı 

tutturuldu 

mu? 

Evet 

İlerle ve kapının içinden geç 

 

Hayır 
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Resim 4.71 Kontrol Kod Ekranına Ait Görsel 

Motor kontrol kodları yazılırken ilk olarak kullanılacak olan değişkenler 

belirlenmiştir. Daha sonra ESC’lere bağlı olarak motorların alt ve üst devir aralıkları 

tanımlanmış ve kullanılacak joysticklerin konumları ve bu konumlara bağlı motor devirleri ile 

motorların yönlerine bağlı kontrol kodları yazılmıştır. 

Ekibimiz motor kontrol kodlarını yazımı ile birlikte seri haberleşme kodlarını da 

yazmıştır. Araçta su altı ve su üstü arasındaki haberleşmeyi sağlamak için Canbus iletişim 

entegresinin kullanılmasına karar verilmiştir. Canbus iletişim entegresinin kullanılmasının 

nedenleri şu şekilde sıralabilir (Kara, 2019, s.4): 

 Kablo kullanımı, kablo karmaşası ve kablo ağırlığı en aza indirilir. 

 Düşük bir hata payına sahiptir. 

 İki haberleşme kablosu ve bir referans(GND) kablosu kullanılarak bağlanır.  

 Hata durumunda hata tespiti yapılır ve uyarı verir. 

 Uzun mesafelerde sorunsuz veri aktarımı 
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Resim 4.72 Haberleşme Kodları Tasarım Ekranına Ait Görsel 

4.3.3.2 Otonom Görev Yazılımları 

 Aracımızın motor kontrolü ve haberleşme protokolleri ile alakalı yazılım tasarımı 

yapıldıktan sonra otonom görev yazılım tasarımına geçilmiştir. Otonom görevdeki kapı 

geçişini gerçekleştirmek için aracın Şekil 4.5’te belirtilen arama algoritması geliştirilmiştir. 

Bu arama algoritması geliştirilene kadar bir çok arama algoritması yazılmış ve simülasyon 

ortamında test edilmiştir. Yazılan algoritmalar arasında doğruluk oranı en yüksek olan 

algoritmaya karar verilmiş ve havuz testlerinde kullanılmak üzere araç yazılımları arasına 

eklenmiştir. Geliştirilen arama algoritması karşılaşılabilecek bütün havuz boyutlarında 

doğruluk oranı yüksek bir biçimde kullanılmaya yönelik hazırlanmıştır. Oluşturulan arama 

algoritması doğrultusunda kapı tespit algoritması da yazılmaktadır. Yazılan algoritmada 

aracın kapıyı tamamen ortalaması için belirli mesafe aralıkları verilecek ve orta nokta hesabı 

yazılım üzerinden yapılacaktır. Yazılan algoritma ile beraber mesafe aralıkları dahilinde orta 

nokta belirlenecek ve araç temassız olarak görevi gerçekleştirecektir. 

 Tasarlanan arama algoritması doğrultusunda Python üzerinden görüntü işleme kodları 

geliştirilmektedir. Görüntü işleme kodlarını geliştirmek için açık kaynak kodlu görüntü işleme 

kütüphanesi olan OpenCV (Open Source Computer Vision) kullanılmaktadır.  

 Otonom yazılım tasarım süreci devam etmekte olup tasarlanan yazılımın simülasyon 

üzerinde testleri gerçekleştirilerek otonom yazılım hazır hale getirilecek ve daha sonrasında 

gerçek su ortamında TEKNOFEST tarafından verilen obje detaylarıyla hazırlanan görev 

parkurunda testleri yapılacaktır. 
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Resim 4.73 Otonom Yazılım Tasarımı 

4.4 Dış Arayüzler 

Dış ara yüz tasarımı yapılmadan önce araçta hangi sensörler üzerinden hangi verilerin 

alınacağı, alınacak olan bu verilerin nasıl yorumlanıp görsel olarak dış ara yüzde anlamlı hale 

getirileceği belirlenmiştir. Daha sonra bilgi toplamak ve kıyas yapmak amacıyla önceki 

dönemlerde tasarlanan ara yüzler incelenmiştir. Ön tasarımda belirtilen dış arayüz görsel 

anlamda iyileştirilerek arayüze son hali verilmiştir. Aracın veri alma ve veri gönderme 

işlemleri için yapılan seri haberleşme işlevini yapan backend kısmı C/C++ programlama dili 

ile kodlanmıştır. Grafiksel kullanıcı arayüzü yazılımının frontend tarafı JavaScript ile yazılmıştır. 

JavaScript kullanımın seçilmesinin nedeni kullanımının ve diğer yazılım dillerine göre 

öğrenilmesinin kolay olmasıdır.  Su altı aracının geliştirilen dış arayüzü Resim 4.74’te 

verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Resim 4.74Dış Arayüz Ekranı 

Batarya seviye göstergesi 

Motor konumları 
Kamera kontrol 

Aydınlatma 

kontrol 

Aracın pozisyonu 

Aracın dengesi Hız Sensör 

Verileri 
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Aracın ön tasarımında belirtilen arayüz tasarımı üzerinde küçük bir değişiklik 

yapılarak aracın batarya seviyesini gösteren bir gösterge eklenmiş ve kontrol ekranı arayüzü 

oluşturulmuştur. 

5. GÜVENLİK 

Atmaca Tayfa ROV takımı olarak su altı aracımızın üretimi ile alakalı bütün 

süreçlerde iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile genel güvenlik kurallarına uymak birinci 

önceliğimizdir. Ekip olarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için gerekli tedbirler 

alınmış ve alınan bu tedbirler başlıklar halinde açıklanmıştır. 

5.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temelini güvenlik kültürü oluşturmaktadır. Bu 

güvenlik kültürü de iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı yapılan eğitim çalışmaları ile 

başlamaktadır. Ekip olarak aracın üretimi ile alakalı çalışmalara başlamadan önce 

okulumuzda A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olan bir öğretmenimizden 12 saatlik iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi alınmıştır. Bu eğitimde iş yerinde karşılaşılabilecek riskler, 

tehlikeleri önleme yöntemleri, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve kişisel koruyucu 

donanım kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Eğitime katılım sonrasın 

ekip üyelerimize İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) eğitimi katılım belgesi düzenlenmiştir. 
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Resim 5.1 Eğitime Katılım Belgeleri 

5.2 Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı 

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan çalışmalar toplu korunma ve bireysel 

korunma olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Toplu korunma çalışma ortamında bütün 

çalışanların güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınan tedbirleri ifade etmektedir. Bireysel 

korunma ise çalışanın kendi sağlığını ve güvenliğini korumasına yönelik alınması gereken 

güvenlik tedbirlerini içermektedir. Bireysel korunmanın en önemli şekli de çalışanın, iş 

yerindeki olası risklere karşı kendisini korumak için kişisel koruyu donanım kullanmasıdır 

(https://www.isgnedir.com/kisisel-koruyucu-donanim-nedir, 2021) . 

Ekip olarak çalışma ortamının risklerinden korumak için aşağıdaki kişisel koruyucu 

donanımlar kullanılmıştır.  
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Baret 

 

Ekibimizin bütün üyeleri için baret temin 

edilmiştir. Aracın şasesinin üretimi esnasında 

fırlayan veya düşen cisimlerden korunmak için 

baret kullanılmıştır. 

Çelik Burunlu Ayakkabı 

 

Şase üretimi esnasında cisim düşmesi sonucu 

ayak yaralanmalarının önüne geçebilmek için 

çelik burunlu ayakkabı kullanılmıştır. 

Koruyucu Gözlük 

 

Aracın şase kısmına matkap tezgahında delik 

delerken fırlayan metal talaşların göze zarar 

vermemesi için koruyucu gözlük kullanılmıştır. 

İş Tulumu 

 

İnsan bedeninin en büyük ve en çok riske maruz 

kalan organı derisidir. Bu nedenle vücudumuzu 

ve derimizi olası risklere karşı korumak için 

özellikle şase üretimi esnasında koruyucu tulum 

giyilmiştir. 

İş Eldiveni 

 

Çalışma esnasında ellerimizi olası kesilmelerden, 

sürtünmelerden ve deformasyondan korumak için 

iş eldiveni kullanılmıştır. 

Kaynak Maskesi 

 

Şase üretiminde kullanılan TİG kaynağı 

yönteminde gözümüzü ve yüzümüzü yüksek 

kaynak ışığından ve ısısından korumak için kafe 

maskesi kullanılmıştır. 
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Solunum Maskesi 

 

Özellikle lehim işlemi esnasın ortaya çıkan 

zararlı gazlardan korunmak için solunum maskesi 

takılmıştır. 

 

   

Resim 5.2 Ekibimiz Çalırken KKD Kullanımı 

5.3 Uyarı ve İkaz İşaretleri 

Çalışma ortamında mevcut riskler sonucunda olası kazaların önüne geçmek için 

çalışanların ortamdaki risklere karşı ikaz ve uyarı levhaları ile uyarılmaları gerekmektedir. 

Ekip olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz atölye ortamına aşağıda belirtilen uyarı ve 

ikaz levhaları yerleştirilmiştir. 

  
 

   

   

Resim 5.3 Kullanılan Uyarı ve İkaz İşaretleri 
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5.4 Risk Belirleme ve Önleme  

Ekip olarak çalışma alanımızda karşılaşabileceğimiz riskler ve bu riskleri engelleme 

yöntemleri konusunda risk belirleme ve önleme tablosu geliştirilmiştir. Tabloda belirtilen 

hususlar doğrultusunda gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.  

Tablo 5.1 Risk Belirleme ve Önleme Tablosu 

RİSK BELİRLEME VE ÖNLEME TABLOSU 

Faaliyet Tehlike Risk Etkilenenler Önlem 

Atölye Faaliyetleri Kimyasal kaplarının üzerinde 

tanımlayıcı etiketin bulunmaması 

Solunum bozukluğu 

- Ciltte tahriş - 

Zehirlenme 

İnsan, Çevre Kimyasal kapların üzerine maddenin türü, sınıfı ve 

kullanım alanını gösteren bilgi etiketi yapıştırılacak 

ve tehlike sembolleri kaplar üzerinde 

gösterilecektir. 

Atölye Faaliyetleri Zımpara ve taş motorları (spral) 

kullanımları, 

Yaralanma - İş 

Kazası - Uzuv 

Kaybı - Hareketli bir 

objenin çarpması 

İnsan Spral taş motorlarının kullanım öncesinde taş kesiti, 

kalınlığı ve çatlak olup olmadığı kontrol edilecek, 

taş değişimleri esnasında fişten çıkarılacak, koruma 

muhafazası olmayan taşlar kullanılmayacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Kolay alevlenebilir maddelerin 

kullanım şartlarının ve depolamanın 

uygun olmaması, 

Yangın - Yaralanma İnsan, Çevre, 

Araç, 

Makine/Ekipman 

Alev alabilen sıvıları kullanırken eldiven ve 

emniyet gözlükleri takılacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Makinelerde ve çalışma ortamında 

gerekli uyarı - ikaz 

levhalarının/işaretlerinin olmaması 

ve çalışanlara eğitim verilmemesi, 

deneyimsiz/yetkisiz kişilerin cihazı 

kullanımı 

Yaralanma - 

Hareketli bir objenin 

çarpması - Parça 

fırlaması - Kesi 

oluşumu - Uzuv 

kaybı 

İnsan Makinelerde gerekli uyarı işaretleri bulunacak, 

yetkisi olmayan kişilerin kullanması 

engellenecektir. 

Atölye Faaliyetleri Laboratuarlara yetkisiz kişilerin 

girmesi 

Yaralanma - 

Zehirlenme 

İnsan, 

Makine/Ekipman 

Laboratuarlara yetkisiz kişilerin girmesini 

engellemek için kapılara kilitli tutulacaktır. 

Atölye Faaliyetleri  Kullanılan pervaneler Yaralanma - 

Hareketli bir objenin 

çarpması 

İnsan Pervanelere dikkat edilecek, kullanıcılara eğitim 

verilecek, açıkta pozisyondaki pervanelerin testi 

yapılamayacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Elektrikli aletlerle 

Kesilecek/Delinecek/Zımparalanacak 

vb. işlemlerin yapılacağı objelerin 

sağlam şekilde sabitlenmeden, elle 

tutularak kesilmeye çalışılması 

Yaralanma - Keskin 

veya keskin kenarlı 

bir objenin kesi 

oluşturması 

İnsan İşlem yapılacak olan parça sabitlenerek 

çalışılacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Argon Kaynağı kullanımları, Görme Bozukluğu - 

Yaralanma - Termal 

Yanık 

İnsan KKD kullanılacak, talimatlara uyularak çalışılarak, 

ortamın havalandırması sağlanacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Elektrikle ilgili bağlantıların sürekli 

kontrol edilmemesi, 

Yangın - Yaralanma 

- Elektrik Çarpması 

İnsan, 

Makine/Ekipman, 

Çevre, Araç 

Elektrikle ilgili bağlantılar sürekli kontrol 

edilecektir. 

Atölye Faaliyetleri Kullanılan makine ve ekipmanların 

sabit olmaması, 

Yaralanma İnsan Kullanılan makine ve ekipmanlar sabitlenecektir. 

Atölye Faaliyetleri Elektrik panolarının ve cihazlara 

uygun yalıtımın yapılmaması, pano 

önlerine yalıtımlı paspas 

konulmaması, 

Elektrik 

yaralanmaları 

İnsan Elektrik panolarının önlerine yalıtım paspası 

konumlandırılacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Matkap kullanımları Yaralanma - Bilek 

burkulması 

İnsan Cihazla çalışma yapacak olan kullanıcılara cihaz 

kullanım eğitimi verilecek, cihaza ait kullanma 

kılavuzları cihaz yakınında ve görünür yerde 

olacak, görünür yerlere uyarı ikaz levhaları 

asılacak, uygun gözlük ve eldiven kullanılması 

sağlanacaktır. Cihaz kullanılarak delinecek olan 

parça sabitlenerek bağlanacaktır. 

Atölye Faaliyetleri El aletleri kullanımları Yaralanma İnsan, 

Makine/Ekipman 

Kesici delici aletler iş güvenliğine uygun olarak 

seçilecektir. Kullanıldıktan sonra kesici yerleri 

muhafazasına konularak tertip düzen sağlanacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Uçucu madde (bali - hızlı yapıştırıcı) 

ve sprey boya kullanımları, 

Solunum yolu 

hastalıkları - Ciltte 

tahriş - Meslek 

Hastalığı 

İnsan İşe uygun KKD kullanılacak işlem esnasında ortam 

havalandırmasını sağlanacak, kullanıcılara kullanım 

eğitimi verilerek gerekli uyarı - ikaz levhaları 

kullanıcılar tarafından görünebilecek yerlere 

asılacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Makine ve ekipmanların elektrik 

aksamının su veya diğer sıvılarla 

temas etmemesi için gerekli 

önlemlerin alınmaması, 

Elektrik 

yaralanmaları - 

Maddi Hasar 

İnsan, 

Makine/Ekipman 

Elektrikli ekipmanlar su ve kimyasal içerikli 

ürünlerden uzakta saklanmakta ve kuru elle 

kullanılmaktadır. Elektrikli aletler su geçirmez 

özelliktedir. 

Atölye Faaliyetleri 3D (üç boyutlu) yazıcı kullanımı 

esnasında ısıtılan ham maddenin 

etrafa gaz ve buhar yayması yada 

partekül saçılması 

Solunum bozukluğu 

- Solunan Gaz 

Sonucu 

Oluşabilecek 

Meslek Hastalıkları 

İnsan Cihazla çalışma yapacak olan kullanıcılara cihaz 

kullanım eğitimi verilecek, cihaza ait kullanma 

klavuzlarının cihaz yakınında ve görünür yerde 

olacak, görünür yerlere uyarı ikaz levhaları 

asılacak, işe uygun KKD kullanımı sağlanacaktır.  

Atölye Faaliyetleri Bakım ve kontrollerin yapılmaması, Maddi Hasar İnsan, 

Makine/Ekipman 

Kullanılan makine ve teçhizatın bakımı 

yapılacaktır. 
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Faaliyet Tehlike Risk Etkilenenler Önlem 

Atölye Faaliyetleri Yetersiz havalandırmanın olması 

veya Isı dengesinin ayarlanamaması 

Solunum yolu 

hastalıkları 

İnsan Çalışma ortamının yeterince havalandırması doğal 

yollarla sağlanacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Elektrikli ekipmanın kontrolünün 

düzenli yaptırılmaması ve arızalı 

ekipmanın kullanımına devam 

edilmesi, 

Yaralanma İnsan Elektrikli ekipmanın düzenli olarak kontrol edilecek 

ve arızalı ekipmanın tamir ettirilerek kullanılacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Tekerlekli dolaplara ait çekmecelerin 

düşmesi-çarpması 

Duran bir objeye 

çarpması - Kayma - 

Takılma - Düşme 

İnsan Çekmecelerin düşmemesi için gerekli tedbirler 

alınacaktır. 

Atölye Faaliyetleri Kalem tipi zımpara makinası 

(şekillendirici) kullanımı, 

Yaralanma İnsan Cihazla çalışma yapacak olan kullanıcılara cihaz 

kullanım eğitimi verilecek, cihaza ait kullanma 

klavuzlarının cihaz yakınında ve görünür yerde 

olması sağlanacaktır. Kullanıcıların görebileceği 

yerlere uyarı - ikaz levhaları  

 

Atölye Faaliyetleri Lehim makinesi kullanımı Yanık İnsan Gerekli uyarı levhaları bulundurulacak ve 

öğrencilere eğitim verilecektir. Yanmaya karşı 

koruyucu eldiven kullanılacaktır. 

 

5.5 Araç Üzerinde Alınan Güvenlik Tedbirleri 

Ekip olarak çalışma ortamında ve çalışma esnasında aldığımız güvenlik tedbirlerinin 

yanında üretmiş olduğumuz su altı aracında da güvenliği tehlikeye atabilecek mekaniksel ve 

elektriksel tehlikelere karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler şu şekilde sıralanabilir: 

 Hall Effect Sensor (Acil Durdurma ve Güç Kesme Sistemi) : Araç içerisinde 

oluşan elektriksel gerilim insan sağlığını tehlikeye atabilecek niteliktedir. Bu riski ortadan 

kaldırmak için araç içerisine acil durdurma amacıyla hall effect sensor eklenmiştir. Eklenen 

bu sensör ile herhangi bir olumsuzlukta aracın gücü mıknatısın sensöre yaklaştırılması ile 

kesilerek tehlike kontrol altına alınacaktır. Buton konumu itibariyle kolay müdahale imkanı 

verecek bir şekilde araç üzerine yerleştirilmiştir. 

 

 
 

Resim 5.4 Hall Effect Sensor 

 Şase üretiminde ve iticilerin bağlanmasında kullanılan bağlantı elemanlarının 

montajı tehlike yaratmayacak şekilde yapılacaktır. 

 Kablolar ve sigorta araç üzerindeki elektriksel donanıma uygun olarak 

seçilecek, kabloların montajında, eklenmesinde ucu açık bir kablo kesinlikle olmayacak ve 

kablo yalıtımına oldukça dikkat edilecektir. 

 Su altı aracının sızdırmazlığına üretim esnasında dikkat edilecek ve aracın 

hazne sızdırmazlığı üretim öncesi ve üretim sonrası kontrol edilecektir. 

 Paslanmaz çelikten üretilen aracımızda keskin köşe olmayacak şekilde tasarım 

yapılmasına dikkat edilmiştir. Üretim sırasında ve sonrasında araçta oluşan keskin köşeler 

mutlaka yuvarlatılacak ve/veya darbe emici malzeme ile kapatılacaktır. 

 Su altı aracının pervaneleri pervane haznesi içerisinde görev yapacaktır. İticiler 

araç üzerine güvenli bir şekilde sabitlenerek kullanılacaktır. Üretim esnasında hazne 

içerisinde olmayan bir pervaneye kesinlikle el sürülmeyecektir. 
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 Araç üzerine bağlanacak güç ve kontrol kabloları için şartname doğrultusunda 

gerekli uzunluklar, gergin kablo oluşması engellenecek şekilde planlanacaktır. 

 Su altı aracından çevreye ve havuza herhangi bir madde sızması ve temas 

etmesi engellenerek gerekli yalıtım ve izolasyon yapılacaktır. 

 Araç üzerinde gevşek, iyi sabitlenmemiş ekipman bulunmamasına dikkat 

edilecektir. 

 Araç üzerinde bulunan elektriksel bağlantılarda kısa devre oluşmasını 

engellemek, nem ve su bağlantısını kesmek için epoksi kaplama uygulanacaktır. 

6. TEST 

Su altı aracımızın üretim sürecinde ekibimiz tarafından birçok test gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen bu testler aşağıda açıklanarak verilmiştir: 

6.1 Su altı Haznesi Sızdırmazlık Testi 

 Su altı aracımızda kullanacağımız sızdırmaz hazne kullanıma hazır hale getirilerek 

kendi imkanlarımızla okulumuzda oluşturduğumuz havuzda sızdırmazlık yönünden test 

edilmiştir. Bir gün boyunca su içerisinde bekletilen haznede herhangi bir su sızıntısı 

gözlenmemiştir. Bu yönüyle hazne elektronik bileşenlerin içerisine yerleştirilmesi ve araçta 

kullanılması için uygundur. 

 

 
 

Resim 6.1 Su Altı Haznesi Sızdırmazlık Testi 

 

6.2 İtici İtki Testi 
Su altı aracında kullanacağımız iticiler üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar itici 

gövdesi, pervane ve fırçasız motordur. Bu bileşenler bir araya getirilerek kullanılacak olan 

iticiler hazır hale getirilmiş ve kullanılacak olan iticinin ekibimiz tarafından su altında itki 

testi, test havuzunda yapılmıştır. Yapılan test sonucunda itici üretici firma ile aynı veriler elde 

edilmiştir. 
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Resim 6.2 İtici İtki Testi 

 

Yapılan test sonucunda oluşan itki test grafiği ve verimlilik grafiği aşağıdaki gibi 

oluşmuştur. 

 

 
 

Resim 6.3 İtki Gücü Analiz Grafiği  

Kaynak: (https://wiki.degzrobotics.com/index.php/Triton_thruster, 2021) 

 

Triton kapalı itki test sisteminde 25.5Volt - 7Amper seviyesinde 2 kg/f üzerinde itme 

kuvveti oluşturmaktadır. Elde edilen bu itki gücü aracımız için yeterlidir. 

 

 

Su altı 

ortamı 
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Resim 6.4 Verimlilik Testi 

Kaynak: (https://wiki.degzrobotics.com/index.php/Triton_thruster, 2021) 

 

Triton itici için yapılan testte 1300 PWM değerinde 24,75 g/W verimlilik değeri elde 

edilmiştir. bu değerde iticinin aracımızda kullanılmak üzere yeterli olduğu görülmüştür. 

 

6.3 Yazılım Testi 

Kumanda kontrollü görevler için yazılım geliştirilirken ilk olarak motor değer 

aralıkları için testler yapılmıştır. Yapılan bu testler sonucunda motor değer aralıkları 1500-

2000 olarak belirlenmiştir. Daha sonra oluşturulan yazılımların testi gerçekleştirilmiştir. Bu 

kapsamda Octomini su altı kontrol kartı ile kumanda kartı arasında iletişimin sağlanıp 

sağlanmadığının tespiti için test düzeneği oluşturulmuştur. 

 
Resim 6.5 Yazılım Testi 

 

Oluşturulan test sonucunda Octomini su altı kontrol kartı ile kumanda kartı arasında 

veri transferi sağlanmıştır. Yaptığımız tasarım sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. 

 

6.4 Elektronik Bileşenlerin Testi 

Ekip olarak Şekil 4.2’de verilen motor bazında elektronik tasarımın çalışıp 

çalışmadığının testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan test sonucunda oluşturulan elektronik 
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tasarımın sorunsuz çalıştığı, ayrıca aracın acil durdurma butonu olan Hall Effect Sensörün de 

testinin yapılarak araçtaki gücü kestiği görülmüştür.  

 

Resim 6.6 Elektronik Bileşen Test Düzeneği 

6.5 Tutucu Kol Çalışma Testi 

Aracımızda manuel görevleri gerçekleştirmek için kullanılacak olan pnömatik kolun 

üretimi yapılarak, doğru çalışıp çalışmadığı test edilmiştir.  

 

Resim 6.7 Üretimi Gerçekleştirilmiş Tutucu Kol 

Yapılan testte tutucu kolun gerekli hava bağlantıları yapılmış ve 2.8 bar basınç altında 

yeterli sıkma kuvvetini uyguladığı görülmüştür. 
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Resim 6.8 Tutucu Kol Testi 

6.6  Simülasyon Testleri 

Ekip olarak geliştirdiğimiz kodların test edilmesi için yerel bir firmanın geliştirdiği 

simülasyon kullanılmıştır. Sunulan simülasyon desteği dahilinde manuel kodlar için motor 

kontrol yazılımlarının test edilmesi, otonom görev için Open CV kütüphanesi üzerinden 

özgünleştirilerek geliştirilen görüntü işleme kodların test edilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Ekibimizce kullanılan su altı simülasyonunda öncelikle motor kontrol kodlarımızı test etme 

imkânı ve süreç içerisinde geliştirmeler yaparak otonom görev için de çalışmalara başlama 

imkânı elde edilmiştir. Simülasyonun sağladığı bir diğer önemli test imkanı da farklı havuz 

boyutlarında arama algoritmalarının testinin gerçekleştirilmesidir. Böylece farklı 

büyüklüklerdeki su ortamlarında da aracın simülasyon üzerinden testleri gerçekleştirilmiştir.  

  

  

Resim 6.9 Kapıdan Geçiş Görevi 

Oluşturulan simülasyon ile yazılım testlerinin yanında aracı kullanacak olan ekip 

üyelerinin de manuel görevleri yerine getirebilmesi için pratik yapma imkanı oluşmuştur. 

Ekip üyeleri yarışma parkuru ile benzer özelliklerde hazırlanmış simülasyon ortamında görev 

testleri gerçekleştirmektedir. 

Kapalı Açık 
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Resim 6.10 Manüel Görev Ortamı 

Kullanılan simülasyonun tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri de tamamen 

yerli ve özgün bir simülasyon olmasıdır. 

7.TECRÜBE 

Ekip olarak tasarladığımız aracın üretimi sürecinde birçok yeni tecrübe kazanılmıştır. 

Elde edilen bu tecrübeler maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: 

 Aracımızın yazılım tasarımı için ekip olarak yeterli yazılım bilgisine sahip 

olunmadığı görülmüştür. Gerekli yazılımların yapılabilmesi ve yazılım konusunda ekip olarak 

gelişimin sağlanması için danışman öğretmenimiz rehberliğinde Arduino C/C++ ve Python 

kodlama eğitimi alınmıştır. Alınan eğitimle aracımız için gerekli olan yazılım tasarımları 

yapılmış ve ekibimiz bu yönde çok önemli bir tecrübe kazanmıştır. 

  

Resim 7.1 Yazılım Eğitimi 

 Araçta kullanılacak olan elektronik bileşenlerin lehimlenmesi için lehimleme 

konusunda uygulamalı test çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda sağlam, 

nüfuziyeti yüksek ve kısa devreye yol açmayacak lehimlemenin nasıl yapıldığı öğrenilmiş ve 

bu konuda tecrübe kazanılmıştır. 
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Resim 7.2 Elektronik Bileşenlere Yapılan Lehim İşlemleri 

 Araçta kullanılan iticilerin yazılım değer aralıklarını belirlemek için yapılan 

testler sonucunda kullanılması gereken değer aralığının 1500-2000 olması gerektiği tecrübe 

edilmiştir. 

 Simülasyon ortamında TEKNOFEST 2021 İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışması temel kategoride gerçekleştireceğimiz görevler konusunda denemeler yapılmış ve 

su altında araç kullanımı ve yarışma parkurunda araç kullanımı konusunda tecrübe elde 

edilmiştir. 

 Aracımızın şase kısmında iticilerin bağlanması için açacağımız 5 mm 

çapındaki deliklerin delinmesi işleminde kullanılan matkap ucunun normal matkap uçlarından 

farklı olduğu, özel alaşımlı matkap uçlarının kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca soğutma sıvısı 

olmadan paslanmaz çelik malzemenin delinmediği, matkap ucunun çok fazla ısınarak zarar 

gördüğü görülmüştür. Böylece paslanmaz çeliklerin uygun matkap ucu ile delinmesi 

işleminde tecrübe elde edilmiştir. 

 Ekibimizin bu süreçte elde ettiği en önemli tecrübelerden biri de malzeme 

temini ve üretim konusundan yapılan planlamaların uygulama aşamasında birçok problemle 

karşılaşabileceğidir. Bazı durumlarda bir cıvatanın temin edilmesi veya bir iticinin 
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bağlanması bile sorun olabilmektedir. Bu nedenle özellikle zaman planlaması yapılırken 

karşılaşılacak problemlerin süreci etkilememesi için mutlaka risk planlaması yapılmalıdır. 

 

8.ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

8.1 Zaman Planlaması 

 Atmaca Tayfa ROV takımı genel zaman planlaması Tablo 8.1’de verilmiştir. Aracın 

mekanik, elektronik ve yazılımsal ön tasarımı yapılmış ve yeterli puan alınarak kritik tasarım 

raporu aşamasına geçilmiştir. 

Tablo 8.1 Kritik Tasarım, Üretim ve Test Süreçleri İş Zaman Tablosu 

YAPILACAK FAALİYETLER 

AYLAR/2021 

O
C

A
K

 

Ş
U

B
A

T
 

M
A

R
T

 

N
İS

A
N

 

M
A

Y
IS

 

H
A

Z
İR

A
N

 

T
E

M
M

U
Z

  

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

E
Y

L
Ü

L
 

E
L

E
K

T
R

O
N

İK
 

T
A

S
A

R
IM

 

Elektronik tasarımın yapılması   X X X     

Elektronik bileşenlerin temini   X X X     

Elektronik bileşenlerin test edilmesi     X     

Elektronik bileşenlerin montajı     X X    

M
E

K
A

N
İK

S
E

L
 T

A
S

A
R

IM
 

Şase tasarımının yapılması  X X X      

Şasenin üretiminde kullanılacak malzemelerin 

temin edilmesi 

   X    
  

Şasenin üretilmesi    X X     

Hazne tutucu kelepçelerin imalatı ve şase 

üzerine montajı 

   X X   
  

İticilerin temin edilmesi ve şase üzerine 

montajı 

   X X   
  

Tutucu kolun parçalarının 3D yazıcı ile 

üretimi 

   X X   
  

Tutucu kol malzemelerinin temini     X     

Tutucu kolun üretilmesi     X X    
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YAPILACAK FAALİYETLER 

AYLAR/2021 

O
C

A
K

 

Ş
U

B
A

T
 

M
A

R
T

 

N
İS

A
N

 

M
A

Y
IS

 

H
A

Z
İR

A
N

 

T
E

M
M

U
Z

  

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

E
Y

L
Ü

L
 

M
E

K
A

N
İK

S
E

L
 T

A
S

A
R

IM
 

Tutucu kolun test edilmesi      X    

Sızdırmaz hazne bileşenlerinin temin edilmesi 

ve haznenin oluşturulması 

  

 X X     

Haznenin test edilmesi ve araç üzerine 

montajının yapılması 

  

 X X     

Şase üzerine gelecek kaplamaların tasarımı ve 

üretimi 

  

 X X     

Şase üzerine gelecek kaplamaların araç üzerine 

monte edilmesi 

  

 X X     

Kumanda paneli tasarımı    X X     

Kumanda paneli imalatı     X X    

Elektronik bileşenlerin araç üzerine ve 

sızdırmaz hazne içerisine montajı 

  
  X X    

Y
A

Z
IL

IM
S

A
L

 

T
A

S
A

R
IM

 

Kumanda kontrollü görevler için yazılım 

tasarımın yapılması 

  X X X     

Otonom görevler için yazılım tasarımının 

yapılması  

  

X X X     

Yazılımların simülasyon ortamında test 

edilmesi 

  

X X X X X   

Test sonuçlarına göre ilgili güncellemelerin 

yapılması 

  

  X X X X  

G
E

N
E

L
 F

A
A

L
İY

E
T

L
E

R
 

Yarışma esnasında aracın yapacağı görevlerde 

kullanacağı engellerin üretimi 

  

   X X   

Kritik Tasarım raporu teslimi      X    

Havuz testlerinin yapılması       X X  

Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının 

teslimi 

  

     X  

Şartnamedeki görevler ile ilgili uygulamaların 

yapılması 

  

    X X X 

Final Yarışması         X 

 

8.2 Bütçe Planlaması 

Su altı aracımızda ön tasarım sonrası yapılan değişikliklerle birlikte oluşan nihai bütçe 

Tablo 8.2’de verilmiştir. 
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Tablo 8.2 Bütçe Planlama Tablosu 

Malzeme Adı Miktar Birim Fiyat Toplam 

Fiyat 
Bütçe 

H1 Su Altı Haznesi 1 Adet 1000 TL 1000 TL 1000 TL 

Su Altı İticisi ve Motor 8 Adet 429 TL 3432 TL 3432 TL 

4’lü ESC 2 Adet 380 TL 760 TL 760 TL 

2’li ESC sürücü (Yedek 

Kullanım İçin) 
1 Adet 160 TL 160 TL 160 TL 

Analog Kamera 2 adet 150 TL 300 TL 300 TL 

Su Geçirmez Cat 6 Kablo 30 Metre 18 TL 540 TL 540 TL 

3D Yazıcı Filament 2 Adet 100 TL 100 TL 200 TL 

Güç Dağıtım Kartı 1 Adet  250 TL 250 TL 250 TL 

Anakart Octomini Su Altı 1 Adet 260 TL 260 TL 260 TL 

Anakart Octomini Su Üstü 1Adet 445 TL 445 TL 445 TL 

Elektronik Joystick 2 Adet 10 TL 20 TL 20 TL 

Paslanmaz Çelik Somun –Vida 100 Adet 0.25 TL 25 TL 25 TL 

Amess Silikon Kablo 8 Adet 17 TL 136 TL 136 TL 

Su Altı Lamba 2 Adet 450 TL 900 TL 900 TL 

Adaptör 1 Adet 250 TL 250 TL 250 TL 

Canbus 4 Adet 85 TL 340 TL 340 TL 

Arduino Nano 4 Adet 27 TL 108 TL 108 TL 

MPU 6050 1 Adet 10 TL 10 TL 10TL 

5/2 Selenoid Yön Kontrol Valfi 1 Adet 65 TL 65 TL 65 TL 

Pnömatik Hortum 50 Metre 2,5 TL 125 TL 125 TL 

Pnömatik Çift Etkili Silindir 1 Adet 150 TL 150 TL 150 TL 

Batarya 21.5 V600 mAh 2 Adet 500 TL 1000 TL 1000 TL 

Toplam Bütçe 10.476 TL 

  

8.3 Risk Planlaması 

Bütün faaliyetlerde ve her türlü süreçte olduğu gibi üretmeyi planladığımız insansız su 

altı aracının da tasarımından üretimine ve test edilerek kullanılmasına kadar olan bütün 

süreçlerde riskler mevcuttur. Takım olarak karşılaşacağımız bu riskleri yönetmek, çıkan 

riskleri ortadan kaldırmak için bir risk planı tasarlanmıştır. Ekip üyeleri yapılan yüz yüze ve 

çevrimiçi toplantılarda karşılaşılabilecek riskler konusunda beyin fırtınası yaparak 

karşılaşabileceğimiz risklerle ilgili bir risk tablosu oluşturulmuş daha sonra ise risk 

tablosunda belirtilen risklerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalar sıralanmıştır. 

Risk analiz tablosu Tablo 8.3’de verilmiştir. 
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Tablo 8.3 Risk Analiz Matrisi 

Risk Analiz Tablosu 

ÇALIŞMA 

ALANI 
RİSK 

RİSK 

OLUŞTURABİLECEK 

DURUM 

ŞİDDET 

(Ş) 

OLASILIK 

(O) 

RİSK 

PUANI 

(ŞxO) 

TEDBİR 

MEKANİK 

Şase 

gövdesinin 

istenmeyen 

kalıcı şekil 

değişimine 

uğraması 

Şase üzerine araç 

bileşenlerinin takılması 

esnasında dikkatsiz 

davranma 

3 2 6 

Şase üzerine araç 

bileşenleri takılırken 

şase alt ve üst tablası 

birbirinden 

ayrılmadan işlem 

yapılmayacaktır. 

MEKANİK 

Hazne tutucu 

kelepçelerin 

kırılması 

Aracın taşınması veya 

araç üzerinde çalışılması 

esnasında şasenin aşırı 

esnetilmesi 

1 2 2 

Yedek hazne tutucu 

kelepçeler 

hazırlanacaktır. 

MEKANİK 

Sızdırmaz 

haznenin 

kırılması veya 

çatlaması 

Aracın taşınması 

esnasında haznenin 

darbe alması 

3 2 6 

Haznenin taşınma ve 

çalışma esnasında 

zarar görmemesi için 

koruyucu bir kap ile 

örtülecektir. 

MEKANİK 

Aracın suda 

dengede 

kalmadan 

hızlıca batması 

Ağırlık ve yoğunluk 

dengesinin iyi 

ayarlanamaması 

3 2 6 

Yüzdürücü ile aracın 

dengesi sağlanarak 

yüzerliliği 

arttırılacaktır. 

MEKANİK 
Haznenin içine 

su alması 

O-ringlerin hasarlı 

olması veya yanlış 

yerleştirilmesi 

3 2 6 

Yedek O-ringler temin 

edilecek ve 

sızdırmazlık 

hususunda titiz 

çalışılacaktır. 

MEKANİK 

İticilerin 

çatlaması veya 

kırılması 

İticilerin darbe alması  3 2 6 

İticilerin darbe 

almasını engellemek 

için şase iticileri 

koruyacak biçimde 

tasarlanmıştır. Olası 

bir itici kırılması veya 

çatlaması durumuna 

karşın yedek itici 

bulundurulacaktır. 

MEKANİK 

Tutucu kol 

bileşenlerinden 

birinin 

kırılması 

Tutucu kolun darbe 

alması 
1 3 3 

Tutucu kolda 

kullanılan parçaların 

yedekleri üretilecektir. 

ELEKTRONİK 

Kabloların 

kopması veya 

kesilmesi 

Şase üzerinde bulunan 

kabloların sürtünme 

veya çekme kuvvetine 

maruz kalması 

3 2 6 

Kablolar kablo çorabı 

içerisine alınarak şase 

üzerinden 

geçirilecektir. 

ELEKTRONİK Kısa devre 

Açıkta bırakılan kablo 

uçlarından kısa devre 

olması 

2 2 4 

Lehimleme ve kablo 

montajı sonrası sistem 

kısa devre olup 

olmama açısından 

kontrol edilecek ve 

yedek sistemler 

bulundurulacaktır. 
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Risk Analiz Tablosu 

ÇALIŞMA 

ALANI 
RİSK 

RİSK 

OLUŞTURABİLECEK 

DURUM 

ŞİDDET 

(Ş) 

OLASILIK 

(O) 

RİSK 

PUANI 

(ŞxO) 

TEDBİR 

ELEKTRONİK 
Fazla akım 

çekilmesi 

Motorlara fazla akım 

gelmesi 
3 2 6 

Korumalı ESC 

kullanılacaktır. 

ELEKTRONİK 
Akım 

yetersizliği 

Motorların çektiği 

akımın yetersiz olması 
2 2 4 

Motor akımlarına göre 

ESC seçilecek ve 

motor hızları 

düşürülecektir. 

YAZILIM 
Yanlış 

programlama 

Kontrol kartlarının 

yanlış programlanması 
3 3 9 

Sistemde hata 

ayıklama yapılacak ve 

simülasyon üzerinde 

yazılım testleri 

gerçekleştirilecektir. 

GENEL 

İŞLEYİŞ 

Planlarda 

aksama 

yaşanması 

Pandemi nedeniyle 

çalışmaların planlandığı 

gibi yapılamaması 

3 2 6 

Planlanan sürecin 

daima ilersinde 

hareket edilecektir. 

Şiddet (Ş): 1-3puan arasında değerlendirilmiştir. 

Olasılık (O): 1-3puan arasında değerlendirilmiştir. 

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Ekip olarak su altı aracını tasarlamadan önce yapmış olduğumuz literatür 

taramalarından elde ettiğimiz verileri kullanarak aracımızı daha önce yapılmış araçlardan 

farklılaştırmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ile aracımız birçok yönüyle 

özgün bir araçtır. Aracımızın özgün yönleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. 

a.Şase Kısmı 

Su altı aracımızın şase kısmı daha önce tasarlanmış araçlara göre çok farklı 

tasarlanarak özgün bir yapı ortaya çıkarılmış ve şasenin bu doğrultuda üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Şase kısmı üst tabla ve alt tabla olarak iki ana parçadan oluşmakta olup 

şase alt parçası bükme yöntemiyle tek parça olarak üretilmiştir. Bu da şasenin yapısal olarak 

gerilimlere dayanıklı olmasını sağlamıştır. 

 

Resim 9.1 Şase Kısmı 
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b. Su Altı Haznesi Bağlama Kelepçeleri 

Su altı haznesinin araca bağlanması için kullanılan kelepçeler ekibimizin özgün 

tasarımı ve üretimidir. Hazne bağlama kelepçelerini diğerlerinden ayıran en önemli fark 

ölçülerindedir. Hazne şase üzerine konumlandırılırken dış çapı 100 mm olan haznenin %60 

şasenin alt kısmında %40’ı ise üst kısımda kalacak şekilde bir planlama yapılmıştır. Bu 

planlama doğrultusunda kelepçelerin aynı zamanda hazneyi bir miktar sıkması gerekmektedir. 

Tüm bu kriterler göz önünde bulundurularak üretilen hazne bağlama kelepçeleri Resim 9.2’de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

Resim 9.2 Hazne Bağlama Kelepçesi 

c. Kumanda Paneli 

Aracımızın kontrolü için kullanılacak olan kontrol kartları ve joysticklerin üzerinde 

bulundurulacağı kumanda paneli, ekibimiz tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.  

  

Resim 9.3 Kumanda Paneli 

 

 

İç 

Üst 

Alt 
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d.İtici Bağlama Parçası 

Araçta kullanılan iticiler direk olarak şaseye monte edilmemiştir. bunun yerine iki itici 

tek bir bağlama parçası üzerine yerleştirerek aracın üzerine montaj işlemi yapılmıştır. Böylece 

dikey iticilerin de şase üzerine bağlanmasını sağlayan bir yüzey oluşturulmuştur. Geliştirilen 

bu montaj yöntemi ekibimizin özgün tasarımıdır. 

  

  
 

Resim 9.4 İtici Bağlama Parçası 

e. Yazılım 

Aracımızın elektronik malzemelerinden biri olan Octomini kontrolcüsü üzerinde 

basınç sensörü bulunmamaktadır. Ekibimiz bu kontrolcü üzerine basınç sensörü ekleyerek 

kontrolcüye ilişkin yazılımı özgün bir tasarım ile geliştirmiştir. Aracın otonum görevini yerine 

getirebilmesi için geliştirilen otonom yazılımda ekibimizin özgün tasarımıdır. 

10.YERLİLİK 

Atmaca Tayfa ROV takımı olarak milli teknoloji hamlesinin merkezinde yerlilik 

olduğunu ve teknolojide fark yaratan bir ülke olmak için yerli ve milli imkanlarla teknoloji 

geliştirmenin önemini biliyoruz. Bu düşüncelerden hareketle üreteceğimiz araçta yüksek 

yerlilik oranı oluşmuştur. 

Aracımızda kullanılan tüm bileşenlerin yerlilik oranları Tablo 10.1’de verilmiştir. 8 

itici, elektronik sistemler, aydınlatma, hazne, kumanda paneli, kumanda kontrollü görevler 

için geliştirilen yazılımlar, otonom yazılımlar ve su altı tutucusundan oluşan aracımızda 

oluşacak ithal ikamesi tutarı toplamda; $2329 ( Yaklaşık ₺18.700) olarak belirlenmiştir. 

Böylece aracımızın üretiminde ve ilerde gerçekleşebilecek seri üretimlerinde yüksek bir 

yerlilik oranı yakalanmıştır. Kullanılan ürünlerin ve oluşturulan yazılımların yerlilik oranları 

Tablo 10.1’de verilmiştir. 
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Tablo 10.1 Su Altı Aracı Bileşenleri Yerlilik Oranı 

Bileşen Adı Yerlilik Durumu Değerlendirmesi 
Yerlilik 

Oranı 

Araç Şasesi 
Su altı aracının şase tasarımı tamamen ekibimize aittir. Şase yerli üretim 2mm paslanmaz 

sacdan üretilecek, lazer kesim ve bükme işlemleri tamamen yerli imkânlarla yapılacaktır. 

 

%100 

Kumanda 

Paneli 

Aracımızın kontrolü için geliştirilen kumanda panelinin tasarımı ekibimize ait olup üretiminde 

kullanılan malzemeler tamamen yerli firmalardan ve yerli ürünlerden tercih edilmiştir. 
%100 

*H-1 Su Altı 

Hazne  

Su altı haznesinin ithalata dayalı hammaddeleri Al-7000 serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Karttır. 

Bunlarda haznenin ürün değerinin %7 sini oluşturmaktadır. Malzemelerin işlenmesi ve montajı 

tamamıyla yerli imkanlarla gerçekleştirilmektedir. 

 Katma değer bazlı yerlilik oranı: %93 Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $186 

(Bluerobotics firmasının sunduğu 4” hazneler referans alınmıştır) 

 

%93 

*Manipülatör 

Kol 

 Ana donanımlarının büyük çoğunluğu temel sarf malzemelerden oluşmakta olup, bu sarf 

malzemeler yerel bir firma tarafından yurtdışında düşük maliyetle imal edilmektedir. Sarf 

malzemelerin özel olarak tasarlanan bazı plastik parçalarla bir araya getirilerek farklı bir amaç 

için kullanılması yüksek oranlı bir katma değer oluşturmaktadır. 

 (Katma değer bazlı yerlilik oranı: %72 Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $287 

(Bluerobotics Newton Gripper modeli referans alınmıştır.) 

%72 

*Triton Su Altı 

İticisi 

Poliüretan, alüminyum, krom ve epoksi türevi malzemelerden bir araya gelen iticinin tasarımı 

tamamiyle yerli ar-ge çalışmaları ile geliştirilmiştir. İticinin motor çekirdekleri düşük 

maliyetlerle hazır olarak temin edilmekte olup tüm dış aksamı yerli olarak üretilmektedir. 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %77 Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $168 

(Bluerobotics T200 Modeli referans alınmıştır) 

 

%77 

*Octomini Su 

Altı ve Su 

Üstü 

Kontrolcüsü 

Kod mimarisi ve elektronik kartı tamamen yerli imkanlarla üretilmektedir. Üzerinde bulunan 

bileşenler düşük maliyetlerle hazır olarak temin edilmektedir. 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: Sualtı Modülü - %68, Su Üstü Modülü %63 Ürün başına 

sağlanan ithal ikame tutarı:$107 ( Raspberry Pi 4 ve Pixhawk PX4 modelleri referans 

alınmıştır.) 

 

%63 

*Güç Dağıtım 

Kartı 

Tamamıyla yerli olarak tasarlanan güç dağıtım kartı. Üzerindeki komponentlerin tamamı 

yurtdışından ithal edilmekte olup, katma değer oluşturacak mümkün olan tüm işlemler yerli 

imkanlarla gerçekleştirilmektedir. 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %67 Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: (Referans 

alınabilecek ürün bulunmadığından boş bırakılmıştır) 

%67 

*Su Altı 

Aydınlatması 

Bir aydınlatma sürücüsü, alüminyum türevi hazne ve yüksek güçlü led içeren bu sistem, sualtı 

araçlarının karanlık ortamlarda kamera görüntüsü alabilmesi için gerekli ışık şiddetini 

oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. Aracımızda iki adet kullanılacak olup yüksek bir yerlilik 

oranına sahiptir. 

Katma değer bazlı yerlilik oranı: %86 Ürün başına sağlanan ithal ikame tutarı: $105 

(Bluerobotics Lumen R2 modeli referans alınmıştır.) 

%86 

Dış Arayüz Su altı aracında kamera görüntülerinin izlendiği ve sensörlerden gelen verilerin çıktılarının 

görüldüğü bir ara yüz geliştirilmiş olup geliştirilen bu arayüz  tamamen yerli imkanlarla 

oluşturulmuştur.  

%100 

Otonom 

Yazılım 

Aracın otonom görevleri yerine getirebilmesi için geliştirilen otonom yazılım ekibimizin özgün 

tasarımıdır. Bu tasarımda kullanılan görüntü işleme kodları temelde açık kaynaklı kodlar 

kullanılarak oluşturulmuş ve ekibimiz tarafından yerel imkanlar kullanılarak özelleştirilmiştir.  

%100 

* (https://www.deringezen.com/wp-content/uploads/2021/03/Degz-Yerlilik-Raporu.pdf,2021) 
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