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1. RAPOR ÖZETİ  

NEASTECH ROV, Yenidoğu Okulları Başakşehir kampüsünde yer alan lise öğrencileri 

tarafından kurulmuş bir su altı teknolojileri takımıdır. Takımın amacı, bir yandan insansız su 

altı sistemleri yarışmalarına katılmak, öte yandan da su altı teknolojilerine dair ar-ge çalışmaları 

yürütmek ve bu alandaki farkındalığın artmasına katkı sağlamaktır. 2020 yılının Ekim ayında 

kurulmuş olan takımımız ilk kez TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’na 

başvurmaktadır. Takım danışmanımız Hatice VARLIK’ın bu yarışmadaki tecrübeleri bize 

oldukça yol göstermektedir. 

Ekim 2020 itibariyle çalışmalarına hızlıca başlayan takımımız, öncelikle bu alanda 

yapılmış su altı araçlarını ve önceki yıllara ait yarışma şartnameleri incelemiştir. Takım 

üyelerimiz bir yandan da eğitimlere katılarak bu alandaki bilgilerini arttırmaya gayret etmiştir. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda yapılacaklar belirlenmiş ve hızlıca görev paylaşımına gidilmiştir. 

Pandemi sürecinde kimi zaman çevrim içi toplantılar yapılarak gerekli paylaşımlar yapılmış, 

kimi zaman da okulda buluşarak temel malzemelerle gerekli teknik bilgi ve beceriler 

kazanmaya çalışılmıştır. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda aracımızın ön tasarımı 

tamamlanmış ve aracın üretim çalışmalarına başlamıştır. 

ÖTR aşamasını başarıyla geçen takımımız planlamaları doğrultusunda çalışmaya devam 

etmiştir. Takımımız; mekanik tasarım, elektronik, manuel ve otonom yazılım birimlerine 

ayrılmış ve her birim kendi içinde çalışmalarını yürütmüştür. Kaymakamlık izni alınarak hafta 

sonları da okulda çalışılmaya devam edilmiş; tüm bu özverili çalışmalar sonucunda su altı 

aracımız “Aksolot”un üretimi büyük oranda tamamlanmıştır. Mekanik tasarım ekibimiz 

tarafından aracımızın nihai tasarımı hazırlanmış ve aracımızın gövde parçaları imal edilmiştir. 

Su geçirmez hazne planlamalarımız doğrultusunda hazırlamıştır. Kendi tasarımımız olan iticiler 

için gerekli prototip 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiş, üretilen bu 3 boyutlu model kullanılarak kalıp 

çıkarma işlemi gerçekleştirilmiş ve poliüretan dökümü için hazır hale getirilmiştir. Manuel 

görevleri gerçekleştirmek için kullanacağımız tutucu kolun tasarımı yine mekanik ekibimiz 

tarafından son haline getirilmiş ve üç boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmesi sağlanmıştır. 

Elektronik birimimiz tarafından elektronik sistemlerin üretimi tamamlanarak testleri 

gerçekleştirilmiştir. Kendi tasarımımız olan “Arduino ROV Shield V1.0”ın üretimi 

gerçekleştirilmiş ve gerekli testler yapılarak kart, aracımızın içine yerleştirilmiştir. Otonom 

yazılım birimimiz gerekli literatür taramasını yapmış ve kullanılan farklı görüntü işleme 

tekniklerini test ederek aracımızda kullanacağımız yönteme karar vermiştir. Otonom görevi 

başarıyla gerçekleştirmek için elektronik birimi ile iş birliği yapılarak araçta basınç ve 

ivme/eğim sensörü kullanılmıştır. Manuel yazılım birimimiz veri iletim ve hareket kodlarını 

hem kumanda hem araç için hazırlamış ve aracı kumanda ile yönetilmeye hazır hale getirmiştir. 

Tüm bu çalışmalara dair detaylı bilgiler ve test sonuçları raporun ilerleyen bölümlerinde 

açıklanmıştır. 

 

Şekil 1: Takım logosu 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1.Takım Üyeleri  

Takım üyelerine ait bilgiler Tablo 1’de görülmektedir. 

 

ÜYE ADI SOYADI OKUL SINIF ŞUBE 

Ali Metehan Dağ Özel Başakşehir Yenidoğu Fen Lisesi 9. Sınıf C 

Fatih Kerem Acarer Özel Başakşehir Yenidoğu Fen Lisesi 9. Sınıf C 

Furkan Karadağ Özel Başakşehir Yenidoğu Fen Lisesi 9. Sınıf C 

Hamza Doğru Özel Başakşehir Yenidoğu Fen Lisesi 9. Sınıf C 

İbrahim Duman Özel Başakşehir Yenidoğu Fen Lisesi 9. Sınıf C 

Kadir Kayhan Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 9. Sınıf B 

Mehmet Akif Şimşek Özel Başakşehir Yenidoğu Fen Lisesi 9. Sınıf C 

N. Burak Kantarkıran Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 10. Sınıf A 

Ömer Fatih Türk  Özel Başakşehir Yenidoğu Fen Lisesi 9. Sınıf C 

Yunus Emre Tokalı Özel Yenidoğu Anadolu Lisesi 9. Sınıf B 

 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takıma ait organizasyon şeması Şekil 2’de, görev dağılımı ise Tablo 2’de 

görülmektedir. 

Tablo 1: Takım üyeleri 

Kadir Kayhan

Takım Kaptan

Elektronik

Ali Metahan 
Dağ

Hamza Doğru

Nusret Burak 
Kantarkıran

Yazılım

İbrahim 
Duman

Mehmet Akif 
Şimşek

Ömer Fatih 
Türk

Otonom 
Yazılım

Kadir Kayhan

Furkan 
Karadağ

Mekanik 
Tasarım

Fatih Kerem 
Acarer

Yunus Emre 
Tokalı

Pilot

Ömer Fatih 
Türk

İbrahim 
Duman

Kadir Kayhan

İletişim

Hamza Doğru

Hatice Varlık

Danışman

Şekil 2: Organizasyon şeması 
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ÜYE ADI 

SOYADI 
ÜYE ROLÜ ÜYE GÖREV AÇIKLAMASI 

Kadir Kayhan 

Takım Kaptanı, 

otonom yazılım 

lideri, yardımcı pilot 

Takımın yönetiminden ve otonom yazılım 

geliştirmekten sorumludur. Bunun için ekip üyesi 

arkadaşı ile birlikte görüntü işleme tekniklerini 

araştırır, örnek yazılımlar hazırlar ve nihai yazılımı 

geliştirir. 

Hamza Doğru 
Elektronik, iletişim 

sorumlusu 

Su altı aracının ve kumandanın elektronik tasarımını 

oluşturmaktan ve sonrasında gerekli elektronik 

bağlantıların yapılmasından sorumludur. Ayrıca 

takımın sosyal medya hesaplarını da yönetmektedir. 

Fatih Kerem 

Acarer 

Mekanik tasarım 

ekibi lideri 

Aracın üç boyutlu modelinin tasarlanmasından 

sorumludur. Bunun yanı sıra tutucu kol, itici ve 

kumanda tasarımları üzerinde de çalışmaktadır. Katı 

modelleme programında oldukça tecrübe 

kazanmıştır. 

İbrahim 

Duman 

Manuel yazılım ekibi 

lideri, yardımcı pilot 

Aracın Arduino hareket yazılımını geliştirmekten 

sorumludur. Bunun için gerekli sensörlere 

elektronik birimi ile birlikte karar verir ve 

araştırmalarını yaparak yazılımı hazırlar. 

Ömer Fatih 

Türk  
Manuel yazılım, pilot 

Birinci pilottur. Aracın Arduino hareket yazılımını 

geliştirmekten sorumlu ekibin bir üyesidir. 

Kumanda ve araç yazılımı ile ilgili çalışmalar yapar. 

Ayrıca takımın birinci pilotu olarak seçilmiştir. 

Mehmet Akif 

Şimşek 
Manuel yazılım 

Aracın Arduino hareket yazılımını geliştirmekten 

sorumludur. Manuel yazılım ekibinde özellikle 

kumanda yazılımı ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. 

Ali Metehan 

Dağ 
Elektronik ekibi lideri 

Takımın elektronik ekibinin lideridir. Su altı aracı 

için kart tasarlamaktan, su altı aracının ve 

kumandanın gerekli elektronik bağlantılarını 

yapmaktan sorumludur. Bunun için gerektiğinde 

yazılım ekibi ile iş birliği gerçekleştirir. 

Yunus Emre 

Tokalı 
Mekanik tasarım 

Aracın fiziksel hesaplamalarını yapmaktan, üretim 

için gerekli malzemelerin temin edilmesinden ve 

aracın mekanik parçalarının üretilmesinden 

sorumludur. 

Nusret Burak 

Kantarkıran 
Elektronik 

Raspberry Pi ile yapılacak çalışmaların 

gerçekleştirilmesinden sorumludur. Raspberry Pi 

üzerinde otonom yazılımı çalıştırma, kamera 

görüntüsünü alma ve bu görüntüyü su üstü 

istasyonuna iletmek üzerine çalışmaktadır. 

Furkan 

Karadağ 
Otonom yazılım 

Otonom yazılım geliştirmekten sorumludur. Ekip 

lideri ile birlikte gerekli araştırmaları yapar ve örnek 

çalışmalar hazırlar.  

Tablo 2: Görev dağılımı 
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3. PROJE MEVCUT DEĞERLENDİRMESİ 

Aracın ÖTR’de belirtilen tasarımına sadık kalınmış, yapılan tasarım doğrultusunda 

polietilen levhadan aracın gövde üretimi tamamlanmıştır. Yapılan tek değişiklik, plakaların 10 

mm yerine 15 mm kalınlıkta üretilmesi olmuştur. Bunun sebebi ise CNC kesim konusunda 

uzman kişilerin 10 mm incelikte plakanın montaj sırasında zarar göreceği yönünde geri 

bildirimde bulunmasıdır. Bunun dışında tüm tasarım ÖTR’de belirtildiği şekilde muhafaza 

edilmiş ve gövde parçalarının yine ÖTR’de belirtildiği şekilde CNC kesim ile polietilen 

plakadan üretilmesi sağlanmıştır. 

Su geçirmez hazneyi araca sabitleyecek kelepçeler yine ön tasarım raporunda belirtilen 

tasarım doğrultusunda üretilmiş, yalnızca küçük boyutsal farklılıklar meydana gelmiştir. Bu 

farklılıklar üretim yöntemini ya da maliyeti etkilememektedir. Aynı şekilde tutucu kolun 

tasarımında da çok küçük farklılıklara gidilmiş (montaj deliklerinin yerlerinin ve çapının 

değiştirilmesi), kol büyük oranda ön tasarım raporunda belirtilen şekilde üretilmiştir. Su 

geçirmez haznenin ön kısmında kullanılması planlanan bombeli akrilik kapak tasarımından 

vazgeçilmiştir. Bunun sebebi ise kamera sabit duracağı için görüş açısı bakımından herhangi 

bir avantajının olmayacağına karar verilmesidir. Kameranın görüş açısını arttırmak için ön 

kamerada geniş açılı lens tercih edilmiştir. 

Araçta kullanılacak iticiler ÖTR’de belirtildiği üzere poliüretan malzeme kullanılarak 

üretilecektir. ÖTR’den farklı olarak üretim yönteminde değişikliğe gidilmiştir. İticilerin silikon 

kullanılarak kalıp çıkarılması yerine poliüretan kalıp ile üretilmesine karar verilmiştir. Bunun 

sebebi kalıp çıkarma konusunda çalışma yapan bir firmadan silikon kalıbın dayanıksız olduğu 

ve üründe çatlamalara vs. sebep olacağının belirtilmesidir. Kendileri bu konuda bize destek 

olacaklarını belirtmiş, bu sebeple kalıpların poliüretan kalıp ile ile üretilmesine karar verilerek 

kalıplar bu şekilde hazır hale getirilmiştir. 

Su geçirmez hazne üzerinde planlanan değişiklikler yapılmıştır. Haznenin arka kapağına 

ÖTR’de belirtildiği üzere ethernet kablosunu geçirecek delikler hazırlanmıştır. Bu deliklere 

takılacak olan ethernet konnektörü yerine penetrator kullanılmasına karar verilmiştir. 6 mm 

çapına sahip olan bu penetratörler su geçirmezlik için gerekli contalara (o-ring) sahip olup 

kapakta oldukça az yer kaplamakta ve çok daha düşük bir ücrete temin edilmektedir. 

Araç, ön tasarımda belirtildiği üzere 6 motora sahip olarak üretilmiştir. Araç için gerekli 

enerji bataryadan sağlanmış ve ön tasarımda planlanan şekilde elektronik sistemler hazır hale 

getirilmiştir. ÖTR’de belirtilenden farklı bir malzeme kullanılmamış ya da farklı bir tasarım 

tercih edilmemiştir. Aracın tüm elektronik sistemi ön tasarımda planlanan şekilde üretilmiştir. 

ÖTR’de tasarımı gösterilen “Arduino ROV Shield V1.0” tasarlandığı şekilde üretilmiş ve 

gerekli testler yapıldıktan sonra araçta kullanılmıştır. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı   

Sistemimiz iki ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan birisi su altı aracımız “Aksolot”, 

diğeri ise su üstü kontrol istasyonudur. Su üstü kontrol istasyonumuzda bir adet bilgisayar, 

kumanda ve su altı aracındaki pnömatik kolu çalıştırmak için solenoid valf ile kompresör 

bulunmaktadır. Su altı aracı ve su üstü istasyonu arasındaki iletişim 2 adet ethernet kablosu 

ile sağlanmaktadır. Bir adet ethernet kablosu üzerinden dijital kamera görüntüsü, diğer 

ethernet kablosu üzerinden de analog kamera görüntüsü ile sensör verileri aktarılacaktır. 

Genel sistem şeması Resim 1’de gösterildiği gibidir. Görüntüdeki kumanda temsili olarak 

eklenmiştir. Kumanda, takım tarafından tasarlanarak üretilmiş olup hazır bir kumanda 

kullanılmamaktadır.  
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Su altı aracımız Aksolot’un genel çalışma prensibi, kumandadan ya da otonom sürüş 

yazılımından gelen komutlara göre hareket etmek üzerine kurulmuştur. Uzaktan kumandalı 

görevlerde araçta bulunan iki adet kameradan gelen görüntüler yardımıyla pilot aracı 

kumanda ile yönlendirecek ve görevleri gerçekleştirecektir. Araçtaki kameralardan biri 

dijital kamera olup aracın önüne, diğeri ise analog kamera olup aşağısına bakmaktadır. İki 

farklı perspektiften aracı kontrol eden pilot bu sayede görevleri daha başarılı bir şekilde 

gerçekleştirecektir. Otonom görevde ise aracın önüne bakan dijital kameradan gelen 

görüntüler su üstü istasyonunda bulunan bilgisayara aktarılarak görüntü işleme yazılımında 

değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu havuzda bulunan kapı tespit edilecek ve 

kapının konumuna göre gerekli hareket komutları araca iletilerek aracın kapıya doğru 

hareket etmesi ve kapıdan geçmesi sağlanacaktır. Bunun için aynı zamanda araçta bulunan 

basınç ve ivme sensöründen gelen veriler de kullanılmaktadır. 

Aracın hareketleri Arduino isimli mikrodenetleyiciye yazılmış kodlar ile 

sağlanmaktadır. Kumandadaki Arduino’ya bağlı bulunan joystick’ler motorların yönünü 

ve hızını belirlemek için kullanılmkatadır. Joystick verileri Arduino’ya bağlı bulunan 

CANBUS iletişim modülü yardımıyla su altı aracında bulunan Arduino’ya iletmekte ve 

motorlar gelen komutlara uygun bir şekilde hareket ettirilmektedir. Araç ve kumanda 

arasındaki veri iletişimi sağlamak için CAT6 ethernet kablosu kullanılmıştır. Kamera 

görüntüleri de yine ethernet kablo üzerinden su üstü istasyonunda bulunan bilgisayara 

iletilmektedir. Otonom görevde ise Python programlama dili ile hazırlanmış görüntü işleme 

yazılımındaki değerlendirme sonucu aracın gitmesi gereken yön belirlenecektir. Elde 

edilen yön bilgisi seri haberleşme protokolü üzerinden kumandadaki Arduino’ya 

gönderilecek ve yine ethernet kablosu üzerinden bu komutların araca ulaşması 

sağlanacaktır. Bu aşamada kumanda bilgisayara bağlı olacak, pilot hiçbir şekilde araca 

müdahale etmeyecektir. Bunu yanı sıra araçta ve kumandada bulunan acil durdurma butonu 

sayesinde istenildiği zaman araç durdurulmaktadır.  

Resim 2’de su altı aracının ön tasarımına ait blok şema görülmektedir. Detaylı güç 

dağıtım ve bağlantı şeması “4.3.1 Elektronik Ön Tasarım Süreci” bölümünde verilmiştir. 

Resim 1: Sistem şeması 
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Resim 2’de görüldüğü üzere araçta toplam 6 adet motor kullanılmaktadır. 

Motorlardan 2 tanesi yukarı-aşağı hareketi için, 4 tanesi ise ileri-geri, sağ-sol ve kendi 

etrafında dönme hareketleri için kullanılmaktadır. Bu nedenle bu 4 adet motor 45 

derecelik açı ile araca yerleştirilmiştir. Resim 3’te motorların yerleştirilme açıları 

gösterilmiştir. Aracın gerçek fotoğrafları ise motor yerleşimleri ile birlikte “4.2 Aracın 

Mekanik Tasarımı” bölümünde gösterilmiştir. 

Görevleri gerçekleştirmek için pnömatik kol tasarlanmış ve üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede kolun nesneleri daha güçlü bir şekilde tutması ve hatasız 

çalışan bir kol üretilmesi hedeflenmiştir. Pnömatik kolun tasarım ve üretim aşamaları “4.2 

Aracın Mekanik Tasarımı” bölümünde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 

Resim 2: Su altı aracı blok şeması 

Resim 3: Motor yerleşimi 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci  

Aracın mekanik tasarımına karar verilirken birkaç kriter göz önünde 

bulundurulmuştur. Bu kriterlerden bir tanesi suyun altında ileri, geri, sağ ve sol 

hareketlerini yaparken aracın takla atmamasına ve bu hareketleri düz bir şekilde 

yapmamasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda aracın tasarımında su direncine maruz 

kalacak yüzeylerin olabildiğince az olmasına ve motorların su geçirmez hazne ile aynı 

hizada olmasına karar verilmiştir. Bunu yanı sıra nesne taşıma görevlerini 

gerçekleştirirken aracın bir miktar öne yatacağı tespit edilmiş, bu öne yatma hareketi 

esnasında daha dengeli olması için aracın statik dengesinin iyi olması gerektiğine 

yapılan araştırmalar sonucu kanaat getirilmiştir. Aracın statik dengesini sağlamak adına 

yüzdürücülerin ve ağırlıkların arasında belli bir mesafe olmasına karar verilmiştir. Bu 

sebeple aracın tasarımı yapılırken araç tabanı ve su geçirmez hazne aralarında bir miktar 

mesafe olacak şekilde ayarlanmış ve araç tabanının ağırlığını arttırmak için alüminyum 

plaka eklenmiştir. Pnömatik tutucu kol ise nesne taşıma esnasında aracın öne yatma 

miktarını azaltmak için aracın orta noktasına mümkün mertebe yakın bir şekilde 

konumlandırılmasına dikkat edilmiştir. Tüm bu kararlar doğrultusunda aracın nihai 3 

boyutlu tasarımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Resim 4, 5, 6). 

 

 

 

  

Resim 4: Aracın çapraz görünümü 
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Aracın iskeletine ait görseller ise Resim 7 ve 8’de gösterilmiştir. 

Yukarıdaki görsellerde görüldüğü üzere araçta motorları monte etmek ve su geçirmez 

hazneyi sabitlemek için iki adet üst panel kullanılmıştır. Üst panellerin arasına su altı 

haznesi yerleştirilmiş, bu hazne kelepçeler yardımıyla üst plakalara sabitlenmiştir. Bu 

plakaların üzerine ayrıca yüzdürücü köpükler de yerleştirilecektir. Aracın iki yanında 

kullanılan panellere ise üst paneller ve alüminyum levha sabitlenecektir. Yan ve üst 

plakaların 3 boyutlu tasarımları Resim 9 ve 10’da görülmektedir. 

Resim 5: Aracın üstten görünümü 

Resim 6: Aracın arkadan görünümü 

Resim 7: Aracın iskeleti (çapraz görünüm) Resim 8: Aracın iskeleti (üstten görünüm) 

Resim 9: Yan panel Resim 10: Üst panel 
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Resim 11 ve 12’de araca ait teknik çizimler görülmektedir. Tüm ölçüler mm cinsindedir. 

  

Resim 11: Yan panel teknik çizim 

Resim 12: Üst panel teknik çizim 



 

10 
 

Aracın iskeleti yukarıda gösterilen tasarım doğrultusunda üretilmiştir. Aracın CNC kesim 

sonrası çıkan parçaları Resim 13’te gösterilmiştir. 

CNC makinesinde üretilen parçalar atölyemize getirilerek önce zımparalanmış, ardından 

vida ve menteşe yardımıyla birbirlerine sabitlenmişlerdir. Resim 14, 15 ve 16’da atölyedeki 

üretim aşamaları görülmektedir.  

 

 

 

  

Resim 13: Aracın CNC kesim sonucu çıkan iskelet parçaları 

Resim 14: Parçaların zımparalanması 

Resim 16: Parçaların birleştirilmesi 

Resim 15: Parçaların birleştirilmesi 
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Aşağıdaki görsellerde parçaların birbirine sabitlendikten sonraki halleri görülmektedir 

(Resim 17, 18, 19, 20). 

 

  

Resim 18: Aracın üretim sonrası görüntüsü (üstten) 

Resim 17: Aracın üretim sonrası görüntüsü (çapraz) 
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Araçta bulunan su altı haznesini araca sabitlemek için kullanılan kelepçeler ise Resim 

21’de görülmektedir. Bu kelepçeler 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiştir. Üretim sonrası görsel ise 

Resim 22’de görülmektedir. 

Resim 20: Aracın üretim sonrası görüntüsü (karşıdan) 

Resim 21: Kelepçe 3B tasarımı Resim 22: Kelepçe 

Resim 19: Aracın üretim sonrası görüntüsü (yandan) 



 

13 
 

Motorları yerleştirmek için kullanacağımız iticilere ait 3 boyutlu tasarım görselleri ve 

iticilere ait prototip fotoğrafı Resim 23, 24, 25 ve 26’da görülmektedir. İticiler üç boyutlu yazıcı 

ile üretilmiş olup kalıp çıkarmak için kullanılmıştır. Bu kalıba poliüretan dökülerek iticilerin 

nihai üretimi gerçekleştirilecektir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi “4.2.2 Malzemeler” ve “4.2.3 

Üretim Yöntemleri” bölümlerinde verilmiştir. Resim 27 ve 28’de ise iticilere ait teknik çizimler 

görülmektedir. Ölçüler mm cinsindendir.  

Resim 23: İtici 3B tasarımı (karşıdan) Resim 24: İtici 3B tasarımı (üstten) 

Resim 25: İtici 3B çıktısı (karşıdan) Resim 26: İtici 3B çıktısı (karşıdan) 

Resim 27: İtici teknik çizim Resim 28: İtici teknik çizim 
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Motorlarda kullanılan pervanelere ait görseller Resim 29 ve 30’da görülmektedir. 

Pervaneler, 3 boyutlu yazıcı ile üretilerek kullanılmıştır. 

Tutucu kol takım tarafından tasarlanmış olup 3 boyutlu yazıcı kullanılarak üretilmiştir. 

Resim 31’de kola ait 3 boyutlu tasarım, Resim 32’de ise üretim sonrası hali görülmektedir. 

Kol üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Araçta bulunan elektronik malzemeleri muhafaza etmek için kullanacağımız su geçirmez 

tüp ise DEGZ firmasından temin edilmiş olup tüpün kapağında kendi isteğimize uygun 

değişiklik gerçekleştirilmiştir. Su geçirmez hazneye ait pleksi borunun iç çapı 90 mm, dış çapı 

100 mm olup uzunluğu 40 cm’dir. Kapaklar alüminyumdan üretilmiş olup toplamda 7 adet o-

ring içermektedir [1]. Böylece 150 metreye kadar su geçirmezlik sağlanmaktadır. Su altı 

haznesine ait görsel Resim 33’te görülmektedir. Tüpün arka kapağında ise Resim 34’te 

görüldüğü üzere 10 mm çağında delik açılmış ve Lenta Marine firmasından alınan penetratör 

yerleştirilmiştir. Kapakta test amaçlı 1 adet delik açılmış olup ilerleyen zamanlarda ikinci 

delik de açılacaktır. 

 

  

Resim 31: Tutucu kol 3B tasarımı Resim 32: Tutucu kol ön örnek 

Resim 29: Pervane üstten görünüm Resim 30: Pervane yandan görünüm 
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Resim 36’da görüldüğü üzere penetratörün üzerinde su geçirmezliğini sağlayacak 1 adet o-

ring bulunmaktadır. Penetratörün içine kablo geçirildikten sonra içine epoksi doldurulacak, 

böylece kablo deliğinden su geçişi engellenecektir (Resim 37). Su altı haznesinde ve 

penetratörde kullanılan malzemelerin özellikleri “4.2.2 Malzemeler” bölümünde detaylı bir 

şekilde açıklanmıştır. 

Resim 33: Su altı haznesi ve kapaklar 

Resim 34: Kapak üzerinde penetratör Resim 35: Kapak üzerinde penetratör 

Resim 36: Penetratör 

Resim 37: Penetratör 

uygulanışı 
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4.2.2. Malzemeler   

Aracın yan ve üst panelleri siyah renk PE-300 sınıfı yüksek yoğunluklu 

polietilenden (HDPE) üretilmiştir. Panellerin polietilenden yapılmasının sebebi 

polietilenin yoğunluğunun neredeyse suyun yoğunluğuna eşit olmasıdır (0,95 cm/cm3). 

Bu sayede aracın suyun altında askıda kalması, batma ve yüzeyde kalma durumunun 

engellenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca PE-300 sınıfı polietilen kaygan bir yüzeye sahiptir 

ve sürtünme katsayısı düşüktür. Su veya nem emme özelliği sıfıra yakın bir değerdedir. 

Ayrıca darbelere karşı oldukça dayanıklıdır ve suda herhangi bir tepkimeye girmez [2, 

3]. Tüm bu sebeplerden ötürü su altında kullanılmaya oldukça uygundur. Resim 38’de 

aracın üretiminde kullanılan polietilen levha görülmektedir. 

 

Aracın alt kısmında alüminyum levha kullanılacak ve tutucu kol bu levhaya monte 

edilecektir. Alüminyumun tercih edilmesinin sebebi aracın alt kısmının ağırlığını 

arttırarak statik dengesinin daha fazla olmasını sağlamaktır. 

  

Resim 38: Polietilen levha 

Resim 39: Alüminyum levha 
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Su geçirmez hazneyi tutması tasarlanan kelepçeler PLA filamanet ile 3 boyutlu 

yazıcıdan çıktı alınarak üretilmiştir. Diğer filament çeşitlerine göre maliyeti daha az 

olan ABS ve PLA filament arasında PLA filamentin tercih edilmesinin sebebi PLA’nın 

ABS filamente göre suya daha dayanıklı olmasıdır.  

Araçta bulunan elektronik malzemeleri muhafaza etmek için temin edilen su altı 

haznesinin gövdesi saydam pleksi borudan üretilmiştir (Resim 12). Bu maddenin 

darbelere karşı dayanımı oldukça yüksektir. Şeffaf olması sebebiyle de elektronik 

sistemdeki bir sorun ya da su sızma durumu meydana gelirse bu durumun hemen tespit 

edilmesi hedeflenmiştir. Tüp, silindir şeklinde ve 40 cm uzunluğunda kullanılmıştır. 

Hazneye ait kapaklarda ise alüminyum kullanılmıştır. Alüminyum kullanılmasının 

sebebi aracın yüzme-batma durumunu dengelemek içindir. Ön alüminyum kapakta 1 

adet pleksi (akrilik) kapak kullanılmıştır (Resim 40). Arka alüminyum kapak tamamen 

kapalı olup ethernet kabloları çıkışı için 2 adet su altı konnektörü deliği bulunacak 

(Resim 42) ve su geçirmez penetratörler ile kablo bağlantısı yapılacaktır (Resim 43). 

Motorlar ve ESC’ler arasındaki bağlantıları kurmak içinse bir adet PCB konnektör 

kullanılmıştır (Resim 44). Bu konnektörün dış hattına motorlardan gelen kablo, iç 

hattına ise hazne içindeki ESC’lere ait kablolar bağlanmıştır. Su geçirmezliği sağlamak 

adına alüminyum kapaklarda o-ring kullanılmaktadır (Resim 45). Bunun için 

alüminyum kapak üzerinde yuvalar hazırlanmıştır. O-ring’ler kauçuk maddeden 

üretilmektedir. Bu ring’ler üzerine su basıncı uygulandığı zaman kalınlaşarak tüpün 

içine suyun geçişini engellemektedir. 

Nesne taşımak için pnömatik kol tasarlanmıştır. Pnömatik kola bağlı bir solenoid 

valf (Resim 46) ile kolu açma-kapama işlemi gerçekleştirilmektedir. Gerekli hava 

basıncını sağlamak içinse atölye tipi 9 litrelik bir kompresör (Resim 47) 

kullanılmaktadır. Pnömatik kolda kullanılan silindir piston (Resim 48) poliüretan 

pnömatik kablo (Resim 49) yardımıyla valfe, valf ise yine aynı tür kablo ile kompresöre 

bağlanmaktadır. Tutucunun dış ve iç kolları ile kolları tutmaya yarayan sabitleyici şerit 

takım tarafından tasarlamış olup PLA filament maddesinden üretilmiştir. İç kolları ve 

pistonu birbirine monte etmek içinse çatal bağlantılı klips kullanılmıştır (Resim 50). 

Tutucu kol tasarımı ve kullanılan malzemeler Resim 51’de görülmektedir. 

Resim 40: Pleksi boru Resim 41: Ön kapak Resim 42: Arka kapak 

Resim 44: PCB konnektör 
Resim 45: O-ring 

Resim 43: Su geçirmez penetratör 
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Araçta kullanacağımız motorlar fırçasız motor olup içindeki sargılar epoksi ile 

kaplanmıştır ve bu sayede su geçirmezlik özelliği sağlamaktadır (Resim 52).  

 

Motorlarla birlikte kullanacağımız iticinin dış kabı poliüretan malzemeden 

üretilecektir. Poliüretan, yapı işlerinde ve gündelik hayatta sıklıkla kullanılan bir 

polimerdir [4]. Yüksek dayanımı sayesinde yıpranmaya karşı dirençlidir. Isı yalıtımı, ses 

yalıtımı, dış cephe duvarları gibi alanlarda kullanılan poliüretan, suya oldukça dayanıklı 

olması ve su yalıtımı sağlaması sebebiyle su altı dünyasında da tercih edilmektedir [5]. 

Pervaneler ise üç boyutlu yazıcıdan çıkarıldığı hali ile su altında kullanılacaktır. Bu yüzden 

pervaneleri üretirken suya daha fazla dayanıklı olduğu için PLA filament tercih edilmiştir.  

Resim 46: Valf Resim 47: Kompresör Resim 48: Piston Resim 49: Pnömatik 

kablo 

Resim 50: Klips 

Resim 52: Su geçirmez motor 

Dış kol 

İç kol 

Sabitleyici şerit 
Silindir piston 

Klips 

Resim 51: Tutucu kol tasarımı 
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4.2.3. Üretim Yöntemleri   

Yan paneller ve üst plakalar polietilen malzeme ile CNC kesim yöntemi kullanılarak 

üretilmiştir. Bunun için panellerin 2 boyutlu vektörel çizimleri hazırlanmış ve CNC 

makinesine gönderilerek parçaların üretilmesi sağlanmıştır. CNC kesimle üretim 

aşamaları Resim 53, 54 ve 55’te görülmektedir. 

 

Su geçirmez hazneye ait pleksi tüp 40 cm uzunluğunda ve 10 cm çapında temin 

edilmiştir. Alüminyum kapaklar torna tezgahında ürettirilmiştir. 

İtici pervanesi, hazneyi tutacak olan kelepçeler ve tutucu kolun bazı parçaları PLA 

filament kullanılarak 3 boyutlu yazıcı ile üretilmiştir. 

İticilere ait dış kap ve kolları poliüretandan üretilecektir. Poliüretan suya karşı 

oldukça dayanıklı bir malzemedir ve birçok su altı cihazında kullanılmaktadır. Bu sayede 

iticilere ait dış kapların suya karşı daha dayanıklı olması ve yekpare olarak üretilmesi 

hedeflenmiştir. Yekpare oluşunun en büyük avantajı, daha az vida kullanılacak olmasıdır. 

Zira filament ile üretilmiş iticilerde parçaları sabitlemek için kullanılan vida yuvaları bir 

süre sonra aşınmakta ve bu da vidaların düşmesine ve motorun sabit kalmamasına neden 

olmaktadır. İticilerin dış kabını poliüretandan üretmek için öncelikle yine poliüretandan 

kalıp çıkartılması gerekmektedir. Bu sebeple iticinin 3 boyutlu yazıcıdan ABS filament 

kullanılarak çıktısı alınmıştır. ABS filamentin tercih edilmesinin sebebi, kalıp çıkarma 

Resim 53: 2B çizimin CNC makinesine 

gönderilmesi 

Resim 54: CNC kesim için boyutların ayarlanması 

Resim 55: CNC kesim ile parçaların üretilmesi 
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işlemine karşı PLA’ya göre daha fazla dayanıklı olmasıdır. 3 boyutlu yazıcıdan alınan 

çıktı kalıp çıkarmak için bir örnek olarak kullanılmıştır. İticinin 3 boyutlu çıktısı 3 

parçaya ayrılarak her bir parçaya ait poliüretan kullanılarak iticilerin kalıbı çıkartılmıştır. 

Kalıp çıkarma süreci ve üretilen kalıplara ait fotoğraflar aşağıda gösterilmiştir. Çıkan bu 

kalıplara uygun türde poliüretan dökülerek iticinin üretilmesi sağlanacaktır. 

4.2.4. Fiziksel Özellikler  

Aracın boyutları 40x40 cm olarak belirlenmiştir. Yüksekliği ise 25 cm’dir. Aracın 

nesneleri taşırken dengesini kaybetmemesi adına ağır olması hedeflenmiştir. Tüm 

parçalarla birlikte aracın 5 kg civarı olacağı hesaplanmıştır. Ağırlık hesabı yapılırken 

aracın iskeletinde kullanılan araçlarla birlikte elektronik malzemelerin de ağırlığı hesaba 

katılmıştır. Aracın askıda kalması için şasede kullanılan malzemelerin yoğunluğunun 

suyun yoğunluğuna yakın olmasına dikkat edilmiş, bu doğrultuda yan ve üst plakalarda 

polietilen levha tercih edilmiştir. Haznenin sebep olacağı kaldırma kuvvetini yenmek 

içinse aracın tabanı alüminyum plaka ile ağırlaştırılacaktır. Yüzerliği sağlamak için 

gerekirse yüzdürücü köpüklerden de faydalanılacaktır. 

Resim 56: Kalıp üretimi için poliüretan dökülmesi ve 

fırınlanması 

Resim 57: Çıkan kalıplar 

Resim 58: Kalıpların üst üste konularak bütünleşmiş hali 
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4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

Su altı aracımızda Arduino Uno mikrodenetleyici, Raspberry Pi 4 tek kart (single-

board) bilgisayar, elektronik hız kontrolcüsü (ESC), basınç ve ivme sensörü, dijital 

(Raspberry Pi kamera modülü) ve analog kamera, CANBUS iletişim modülü, güç 

dağıtım kartı, 1 adet batarya ve takım tarafından geliştirilmiş bir Arduino su altı shield’ı 

bulunmaktadır. Arduino ROV Shield üzerinde sensörler, CANBUS modülü ve ESC’ler 

için hazırlanmış konnektörler bulunmakta, bu parçalar su altı shield’ı üzerinden 

doğrudan Arduino’ya bağlanmaktadır. Aracın hareket ve veri iletim yazılımı Arduino 

mikrodenetleyici üzerinde çalışmaktadır. Kumanda ve araç arasındaki veri iletimi 

CANBUS iletişim modüllerini birbirine bağlayan CAT6 ethernet kablosu üzerinden 

gerçekleştirilmektedir. Raspberry Pi kamera modülü Raspberry karta bağlıdır ve bu 

kameraya ait görüntüler ayrı bir CAT6 ethernet kablosu üzerinden su üstü istasyonunda 

bulunan bilgisayara aktarılmaktadır.  

Takım tarafında üretilecek olan kumandada ise iki adet joystick, Arduino Nano 

mikrodenetleyici, CANBUS iletişim modülü ve açma kapama butonu (aynı zamanda 

acil durum butonu işlevi görecektir) bulunacaktır. Joystick’ler, açma/kapama düğmesi 

ve CANBUS iletişim modülü Arduino Nano’ya bağlı olacaktır. Su altı cihazı ve kontrol 

istasyonuna ait güç dağıtım ve bağlantı şeması Resim 59’da gösterilmiştir. 

 

 

  

Resim 59: Güç dağıtım ve bağlantı şeması 
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Arduino Uno, su altı aracında kullandığımız ana programlama kartıdır. Bu karta 

yüklediğimiz yazılım ile kumanda ve araç arasındaki veri iletimi sağlanmakta; böylece 

araç hareket ettirilmektedir. Arduino Uno üzerinde 14 tane dijital, 6 tane analog 

giriş/çıkış pini bulunmaktadır. ESC, sensör ve diğer elektronik parçaların bağlantıları 

bu pinler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kumandada bulunan Arduino Nano ise yine 

aynı şekilde araca komut göndermek için kullanılmakta ve kumandadaki diğer 

elektronik parçalar Arduino Nano üzerine bağlanmaktadır. Kumandada Arduino Nano 

kullanılmasının sebebi, Nano modelinin Uno’ya göre daha küçük boyutta olmasıdır. 

Otonom görevlerde ise görüntü işleme yazılımı tarafından kapının konumuna göre 

aracın gitmesi gereken yönler seri port üzerinden Arduino Nano’ya, oradan da araca 

gönderilecektir. Resim 60 ve 61’de Arduino Uno ve Nano modeli görülmektedir. 

 

Jiroskop veya Türkçe adıyla düzdöner, dönüş ekseninin kendi kendine herhangi bir 

yönü kabul etmekte özgür olduğu dönen bir çark veya disktir. Açısal hızın korumasına 

göre dönerken bu eksenin yönü devrilmeden veya dayanağın yönünden etkilenmez. 

Bundan dolayı jiroskoplar yönü ölçmek veya elde 

etmek için yararlıdır. Jiroskopdan gelen verileri 

kullanarak aracın dengeli bir şekilde hareket 

etmesi sağlanacaktır. Bu sayede otonom 

görevlerde araç daha dengeli bir şekilde hareket 

edecektir. Araçta mpu6050 eğim ve ivme sensörü 

kullanılacaktır. Bu sensör 5V’luk bir gerilim ile 

çalışmaktadır. 

Aracımız otonom görevleri gerçekleştirmek için derinlik ölçümü yapılmasına 

ihtiyaç durmaktadır. Bu derinlik ölçümünü yapabilmek için basınç sensörü 

kullanılacaktır. Hangi basınç sensörünün kullanılacağına 

karar verirken sensörün küçük boyutlu olmasına ve 

elektronik tüpün kapağına kolayca montelenebilmesine 

dikkat edilmiş, bu sebeple MS5837-30BA basınç 

sensörünün kullanılmasına karar verilmiştir. Bu sensör 

300 metreye kadar derinlik algılaması yapabilmektedir. 

5V gerilim ile çalışmaktadır. 

 

Resim 62: MPU6050 eğim ve ivme sensörü 

Resim 63: Basınç sensörü 

Resim 60: Arduino Uno Resim 61: Arduino Nano 
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CANBUS iletişim modülü uzak mesafede bulunan iki 

Arduino arasında iletişim kurmak için kullanılır. Kumandadan 

araca komut göndermek ve araçtaki sensör verilerini kumanda 

üzerinden bilgisayara iletmek için MCP2515 CANBUS 

modülü kullanılacaktır. 5 volt ile çalışan bu CANBUS modülü 

saniyede 1 megabit iletim hızına sahiptir. Resim 64’te 

CANBUS iletişim modülü görülmektedir. 

Su altı aracının hareketleri motorlar ile sağlanacaktır. Yapılan araştırmalarda motoru 

seçerken motorun su geçirmez olmasına dikkat edilmiş ve aşağıdaki motorun kullanılmasına 

karar verilmiştir (Resim 65). Bu motorlardan aracımızda 6 

tane olacak; ikisi yukarı aşağı hareketini yapmak için, 

diğer dördü de ileri, geri, sağa, sola ve kendi etrafında 

dönme hareketini yapmak için kullanılmaktadır. 

Motorların suyun altında anlık akımı 5 amperdir ve 

350kv’lik bir devir sayısına sahiptir. Suyun altında çok 

hızlı hareketlere gerek olmadığı için motorun düşük kv’li 

olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca seçilen bu fırçasız su altı 

motoru çift yönlü olarak dönebilmektedir. Bu sayede 

aracın hareket kabiliyeti artmaktadır. 

Fırçasız motorların dönüş yönünü ve hızını ayarlayabilmek için 

elektronik hız kontrolcüsü kullanmak gerekmektedir. Seçilen 

motorların akım değerini karşılayacak şekilde bir ESC araştırılmış ve 

aşağıdaki 4’lü ESC’nin motorlarımız için uygun olduğuna karar 

verilmiştir. 4’lü ESC tercih edilmesinin sebebi kablolama sayısını 

azaltmak ve ESC’nin tüp içinde daha az yer kaplamasını sağlamaktır. 

Araçta 6 motor olduğu için 2 adet 4’lü ESC kullanılmıştır. 

Araca enerji sağlamak için lipo batarya kullanılmaktadır. Su 

altı aracındaki motorlar ve çeşitli elektronik elemanlar, suyun da 

direncini hesaba kattığımızda yüksek miktarda akım çekmektedir. 

Bu sebeple 18.5V 5S 6000 mAh lipo batarya tercih edilmiştir. Bu 

batarya 20-30 dakika arasında sürüş imkanı sağlayacak kadar 

kapasiteye sahiptir. 

Bataryadan gelen gücü diğer bileşenlere dağıtmak için bir güç 

dağıtım kartı kullanılmaktadır (Resim 68). Araçta DEGZ firması 

tarafından üretilen güç dağıtım kartının kullanılmasına karar 

verilmiştir. Ayrıca seçilen güç kartında manyetik anahtarlama 

özelliği de mevcuttur, yani mıknatıs ile kart açılıp 

kapatılabilmektedir. Bu sayede acil bir durumda direk aracın 

enerjisi kesilebilmektedir. Kartta bulunan dahili regülatör ile 

bataryadan gelen gerilim 5 volta düşürülerek dağıtılmaktadır. Bu 

sayede fazladan regülatör kullanma ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. 

 

Su altı haznesinin içindeki elektronik parçaların Arduino bağlantısını yapmak için çok fazla 

sayıda jumper kablo kullanılması gerekmekte ve bu jumper kablolar temassızlık ve kopma gibi 

sorunlara çok sık yol açabilmektedir. Bu sebeple araçta kullanılan kablo sayısını azaltmak ve 

araç içindeki malzemelerin daha düzenli bir şekilde yerleşmesini sağlamak için takımın 

elektronik ekibi tarafından “Arduino ROV Shield V1.0” üretilmiştir. Arduino shield’lar özel 

amaçla üretilebilmekte ve Arduino’nun üzerine direk takılabilmektedir. Takım tarafından 

Resim 64: CANBUS modülü 

Resim 65: Su geçirmez motor 

Resim 66: 4’lü ESC 

Resim 67: Lipo batarya 

Resim 68: Güç dağıtım kartı 
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tasarlanan shield’ın üzerinde CANBUS modülü ve ivme sensörü için konnektörler 

yerleştirilmiştir. Böylece bu parçalar herhangi bir kabloya ihtiyaç duyulmadan doğrudan 

takılabilmektedir. Ayrıca kartın üzerinde analog kamera, basınç sensörü ve ethernet kablosu 

bağlantısı için de pinler yerleştirilmiş, bu sayede kablo dağınıklığının önüne geçilmesi 

hedeflenmiştir. 5V ve GND bağlantıları da çoğaltılarak kabloları birleştirme sorunu 

kaldırılmıştır. Kart, bir elektronik kart tasarım programında hazırlanmış olup aşağıda karta ait 

şematik ve board dosyalarına ait görüntüler bulunmaktadır. Kartın tasarımına ait görseller 

Resim 69, 70 ve 71’de; baskı sonrası hali Resim 72, 73, 74 ve 75’te görülmektedir. Kartın ikinci 

versiyonu için çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

 

 

  

Resim 69: Arduino ROV Shield şematiği 

Resim 70: Arduino ROV Shield kart önizlemesi 
Resim 71: Arduino ROV Shield board görünümü 
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Resim 72: Arduino ROV Shield (header’sız) 

Resim 73: Arduino ROV Shield (header’lı) 

Resim 74: Arduino ROV Shield (CANBUS ve 

Gyro sensörü ile) 
Resim 75: Arduino ROV Shield (Arduino üzerinde) 
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Pilotun manuel görevlerde en iyi şekilde aracı kullanması ve görevleri 

gerçekleştirmesi için hem aracın önüne hem de aracın alt kısmına (tutucu kolu 

yerleştireceğimiz yere bakan) kamera yerleştirmeye karar verilmiştir. Aracın önüne bakan 

kamera dijital kamera olacak, bu şekilde otonom görev için yüksek kalitede görüntüler 

elde edilecektir. Aracın altına bakacak olan kamera ise analog kamera (Resim 76) 

olacaktır. Dijital kamera görüntüsünü su üstü kontrol istasyonunda bulunan bilgisayara 

aktarmak için Raspberry Pi isimli bilgisayarın (Resim 78) kullanılmasına karar 

verilmiştir. Raspberry’ye bağlı olan ethernet kablosu üzerinden dijital kamera görüntüsü 

bilgisayara ulaştırılacaktır. Yapılan araştırmalar sonucu Raspberry ile en uyumlu kamera 

olan Raspberry pi kamera modülünün (Resim 77) kullanılmasına karar verilmiştir ve 

araca dahil edilmiştir. 

 

 

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere su üstü kontrol istasyonu ve su altı 

aracındaki iletişim ethernet kablosu ile sağlanmaktadır. Bunun için 30 metre uzunluğunda 

2 adet CAT 6 ethernet kablosu tercih edilmiştir. 

 

  

  

Resim 76: Analog kamera 

Resim 77: Kamera Modülü 

Resim 78: Raspberry Pi 4 

Resim 79: Ethernet kablo iç kabloları Resim 80: Ethernet kablo iç tasarım 
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4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

Manuel Mod: 

Uzaktan kumandalı görevlerde su altı aracı kumandadan gelen komutlara göre 

hareket edecektir. Pilot tarafından kumanda ile verilen hareket komutları araca 

iletilecek. Araçtaki sensörlerden Arduino’ya gelen veriler de yine CANBUS iletişim 

modülü aracılığı ile Ethernet kablosu üzerinden kumandadaki Arduino’ya ve oradan da 

bilgisayara aktarmaktadır. Analog ve dijital kamera görüntüsü ise direkt olarak 

bilgisayara aktarılmaktadır. Pilot bu kameralardan gelen görüntülere bakarak aracı 

kumandadan yönetecektir. Acil bir durumda aracın durdurulması gerektiğinde 

kumandanın kapatılması ya da ethernet kablosunun çıkartılması yeterli olmakta; iletişim 

modülü sinyali koptuğu için motorların durması sağlanmaktadır. Manuel moda ait akış 

diyagramı Resim 81’de görülmektedir. 

 

 

 

Resim 81: Manuel mod akış diyagramı 
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Otonom Mod: 

Yarışmanın otonom görevi havuzun içinde bulunan kapının görüntü işleme 

yazılımı ile tespit edilmesi ve aracın kapının içinden geçmesi şeklindedir. Bu görevi 

gerçekleştirmek için araçtaki Raspberry’e bağlı olan dijital kamera görüntüsünden 

faydalanılmaktadır.  Araçtan gelen kamera görüntüsü hazırladığımız görüntü işleme 

yazılımı tarafından işlenecek ve kapı nesnesi tespit edilmeye çalışılacaktır. Bunun için 

kapı tespit edilene kadar araç kendi etrafında dönecektir. Gelen görüntüde kapı tespit 

edildikten sonra aracın başı sürekli kapıya çevrilerek ileri yönde hareket ettirilecektir. 

Derinlik ölçümü yöntemiyle aracın yüksekliği bir metrenin altında tutulacaktır. Bu 

sayede aracın kapının içinden temassız geçmesi hedeflenmiştir. Aracın hareketi için 

gerekli yön komutları görüntü işleme yazılımı tarafından seri port üzerinden 

kumandada bulunan Arduino’ya gönderilecektir. Daha sonra bu komutlar ethernet 

kablosu üzerinden araçtaki Arduino’ya gönderilecektir. Dolayısıyla görüntü işleme 

tamamıyla bilgisayar üzerinde yapılacaktır. 

Otonom sürüşte aracın ileri-geri tek eksende dengeli bir biçimde hareket etmesi 

ve tespit edilen kapıya doğru giderken meydana gelen sapmaları düzeltmek için PID 

kontrolü algoritması projede kullanılacaktır. PID kontrolü sayesinde eğim 

sensöründen gelen verilere göre otonom görevde dengeli bir biçimde aracın hareket 

etmesi hedeflemiştir. Böylece su altı aracı hedef kapıya doğru düz bir doğrultuda 

herhangi bir hatadan etkilenmeden (motorların senkronize çalışmaması ya da 

motorlardan birinde arıza çıkması gibi vs.) ilerleyecektir. 

PID öncelikle hedef nokta ve mevcut nokta arasındaki farkı hesaplayarak hatayı 

bulur (Proportional) ve bu hatayı kapatmak için araç çalışır. Eğer çok hızlı bir şekilde 

araç hatayı kapatıyorsa Derivative devreye girer ve aracın hızını düşürür. Integral ise 

hatanın geçmişteki haline bakar ve eğer hata değeri gerektiğinden az ise hata değerini 

artırır. Hata değeri aracın motorlarına veya ağırlığına fazla veya az gelebilir. Bu 

durumda PID konfigürasyon değeri devreye girer ve o zamanki PID değeri ile PID 

konfigrasyon değerleri (P.Kp)+(I.Kı)+(D.Kd) işlemine girerek aracın daha uyumlu 

çalışması sağlanır. Araç için en uygun PID konfigürasyon değerlerinin (Kp, Kı, Kd) 

deneme yanılma yöntemi ile bulunması planlanmaktadır. Resim 82’de PID kontrol 

şeması görülmektedir. 

 

 

Otonom moda ait akış şeması Resim 83’de görülmektedir. 

Resim 82: PID kontrol şeması 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

Kumanda ve araca ait hareket ve veri iletim algoritmaları Arduino IDE programı 

üzerinden hazırlanmıştır. Bu programda C tabanlı bir dil kullanılmaktadır. Hazırlanan 

bu yazılımlar Arduino üzerine yüklenmiştir. Gelen sensör verileri Arduino IDE’ye ait 

seri port üzerinden görüntülenebilmektedir. İki kameradan gelen görüntüleri ekranda 

görüntülemek içinse Python dili kullanılarak bir yazılım hazırlanacaktır. 

Otonom görev için gerekli olan görüntü işleme yazılımı Pyhton programlama dili 

kullanılarak PyCharm editöründe hazırlanacaktır. Python dilinin tercih edilmesinin 

sebebi bu alanda Python dili için hzırlanmış çok fazla sayıda görüntü işleme 

kütüphanesinin bulunmasıdır. Bu kütüphanelerden OpenCV görüntü işleme 

kütüphanesine ait fonksiyonlardan faydalanılarak görüntü işleme ve nesne tespiti 

yapılacaktır. Kapının tespiti için hem dikdörtgen hem de renk tespiti algoritmalarının 

kullanılmasına karar verilmiştir. Böylece aracın havuz içinde bulunan olası desenleri 

şekil olarak algılamasının önüne geçilecektir. 

Resim 83: Otonom hareket algoritması 
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4.4. Dış Arayüzler 

Kumandalı görevlerde pilotun bakacağı iki adet kameraya ait görüntüyü ekranda 

göstermesi için hazırlanan yazılımda ekranda iki adet buton bulunacaktır. Butonlardan biri 

analog kamera, diğeri ise dijital kamera görüntüsünü ekranda gösterecektir. 

Otonom görev için hazırlanan yazılımın dış arayüzünde ise küçük bir şekilde dijital 

kameradan gelen görüntü yer alacak, buradan nesne tespiti yapılıp yapılmadığı takip 

edilecektir (herhangi bir müdahale olmadan). Bunun dışında herhangi bir veri gösterimi 

yapılmayacaktır. 

5. GÜVENLİK 

Sızdırmazlık: Su altı aracındaki en önemli güvenlik şartlarından birisi, elektronik tüpün 

su geçirmezliğinin sağlanmasıdır. Bu şartı sağlamak için tüpün kapaklarında çift conta tercih 

edilecek ve her kapakta ikişer tane o-ring kullanılmıştır. Bu sayede tüpün su geçirmezliğinden 

emin olunması hedeflenmiştir. Ayrıca yarışma gününden birkaç gün önce bu kapakların 

çevresi epoksi ile kaplanacak, böylece su sızıntısı ihtimali tamamen ortadan kaldırılacaktır. 

Batarya: Araçta batarya tercih edilmiştir. Bataryanın sebep olacağı herhangi bir olumsuz 

durumda gücü hemen kesebilmek için araçta kullanılan güç kartında manyetik anahtarlama 

olmasına karar verilmiştir. Güç kartının üzerinde yer alan hall effect sensörü ile manyetik 

anahtarlama yapılabilmektedir. Böylece acil bir durumda su altı haznesine mıknatıs 

yaklaştırılarak güç kartının enerjisi kesilecektir. Ayrıca kumandada yer alan açma/kapama 

butonu acil durum butonu görevi de görecek, kumanda kapatıldığında aracın durması 

sağlanacaktır. 

Motorlar: Su altı aracında kullanılacak olan motorların sarımları epoksi ile kaplanmıştır. 

Bu sayede su altında herhangi bir kısa devre olmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca motorların 

üstünde yer alan lehim yerlerine kablolar lehimlendikten sonra bu kısım mastik silikon ile 

kapatılmış ve kısa devre ihtimaline karşı su izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca motorlar bir 

nozülün içinde olacak şekilde araca sabitlenmiş, böylece pervanenin bir zarara sebep 

olmasının önüne geçilmiştir. 

Ethernet kablo: Veri ve görüntü iletimi için kullanılan ethernet kablolarının üstünde su 

geçirmez kaplama olup herhangi bir açıklık olmamasına dikkat edilmektedir. 

Tutucu kol: Araçta kullanılan tutucu kolun pnömatik olmasına karar verilmiş ve bir kol 

tasarlanmıştır. Böylece servo motor kullanan kollarda meydana gelebilecek su sızıntısı ve kısa 

devre ihtimalinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Cihazın üstündeki ve tüpteki parçalar: Su altı cihazında kullanılan su altı haznesinin 

içindeki elektronik parçalar 3 boyutlu yazıcıdan üretilmiş bir tablaya ve bu tabla da tüpün 

kapaklarına gijon yardımıyla sabitlenmiştir. Böylece araç su altında hareket ederken 

parçaların hareket etmemesi ve herhangi bir kısa devre sorununun meydana gelmemesi 

hedeflenmiştir. Su altı haznesi, motorlar, tutucu kol ve aracın iskeletinde bulunan plakalar 

birbirine sağlam bir şekilde monte edilmiş ve herhangi bir gevşek parça olmamasına dikkat 

edilmiştir. 

Çalışma esnasında alınan güvenlik önlemleri: Matkap, lehim aleti gibi kesici ve yakıcı 

maddelerle çalışırken gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Takım üyeleri bu gibi aletlerle 

çalışırken koruyucu gözlük, eldiven gibi güvenlik ekipmanları kullanmıştır. 
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6. TEST 

a. Sızdırmazlık testi: 

Su altı haznesinin su geçirmezlik testi gerçekleştirilmiştir (Resim 84, 85). Hazne, içi 

boş bir şekilde su dolu bir kabın içine yerleştirilmiş ve birkaç dakika boyunca 

bekletilmiştir. Ayrıca dikey olarak da suyun içinde bekletilerek su geçirip geçirmediği 

test edilmiştir. Test sonucunda haznenin herhangi bir şekilde su geçirmediği tespit 

edilmiştir. 

b. Tutucu kol testi 

Tutucu kol kompresöre bağlanarak test edilmiştir. Kol, solenoid valf ile açılıp 

kapatılabilmiştir. Böylece pnömatik sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit 

edilmiştir. Test sonucunda kolun tasarımında bazı parçaların uzunluğunda bir sorun 

olduğu görülmüş, tasarımda güncellemelere gidilmesi gerektiğine karar verilmiştir.  

 

Resim 84: Sızdırmazlık Testi 

Resim 85: Sızdırmazlık Testi 

Resim 86: Pnömatik tutucu kol testi 
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c. Elektronik testler 

Su altı aracına ait tüm elektronik sistemler kurulmadan önce veri iletim testi 

yapılarak takım tarafından üretilmiş olan Arduino ROV Shield test edilmiştir. Bunun 

için Arduino ROV Shield üzerine gerekli header’lar lehimlenmiş ve kart Arduino 

üzerine yerleştirilmiştir. Ardından kartın üstünde bulunan ivme/eğim ve CANBUS 

iletişim modülü bölümlerine ilgili sensörler yerleştirilmiş ve shield’ın çalışıp 

çalışmadığı test edilmiştir. Yapılan testler sonucunda ürettiğimiz shield’ın sorunsuz 

bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. Resim 87’de test sistemi görülmektedir. 

 

Arduino ROV Shield test edildikten sonra su altı haznesinin içinde bulunması 

gereken tüm malzemeler haznenin içine konulmadan önce birbirine bağlanmış ve 

sistemin çalışıp çalışmadığı test edilmiştir (Resim 88). Test sonucunda kumandaya 

bağlı olan joystick’ler ile araçta bulunan Arduino mikrokontrolcüye gerekli komutlar 

CANBUS iletişim modülü üzerinden başarıyla gönderilmiştir. Ayrıca gelen komutlara 

göre Arduino’ya yüklenmiş olan hareket yazılımı doğrultusunda motorların hareket 

ettiği gözlemlenmiştir. 

Resim 87: Arduino ROV Shield Testi 

Resim 88: Araca ait elektronik sistem testi 
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Daha sonra tüm elektronik malzemeler su altı haznesinin içine yerleştirilmiş ve 

ethernet kablosu ile kumanda bağlantısı sağlanmıştır. Ethernet kablosu üzerinden de 

araca hareket komutları gönderilebilmiş ve motorların dönmesi sağlanmıştır (Resim 89, 

90, 91). Araç, en kısa sürede bir havuza götürülerek hareket kabiliyeti testi daha detaylı 

bir şekilde yapılacaktır (Not: Araç fotoğraflarında görülen iticiler eski tip itici olup 

kendi tasarımımız olan poliüretan iticiler üretilip test edildikten sonra araca 

yerleştirilecektir). 

 

 

Resim 89: Araca ait elektronik sistem testi 

Resim 90: Bütün olarak araç (üstten) Resim 91: Bütün olarak araç (önden) 
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Aracın içinde bulunacak olan analog ve Raspberry pi kameralarına ait testler 

gerçekleştirilmiş ve görüntüler ethernet kablosu üzerinden istenilen şekilde bilgisayara 

aktarılmıştır (Resim 92, 93, 94). Bundan sonraki süreçte kameralar aracın içine 

yerleştirilerek havuzda görüntü testleri yapılacaktır. 

 

 

d. Yazılım testleri 

Elektronik testlerin sonucunda açıklandığı üzere hazırladığımız manuel hareket 

yazılımı başarılı sonuç vermiştir. Otonom yazılım için renk algılama ve dikdörtgen 

tespiti üzerine farklı kodlar yazılarak testler yapılmıştır. Başlangıç aşamasında renk ve 

dikdörtgen tanıma konusunda testlerden olumlu sonuç alınmıştır. Otonom yazılım 

çalışmaları devam etmektedir. Dikdörtgen tespiti üzerine daha fazla test yapılarak 

otonom görevin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  

Resim 92: Analog kamera görüntü testi 

Resim 93: Raspberry Pi kamera görüntü testi 
Resim 94: Raspberry Pi kamera görüntü testi 
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7. TECRÜBE 

a. CNC kesim için gerekli dosyalar 

Aracımızın gövde parçaları için CNC kesim atölyesine gittiğimizde bunun için sadece 

3 boyutlu dosyaların yeterli olmadığı görülmüştür. CNC makinesine 2 boyutlu bir vektörel 

dosyası hazırlanması gerektiği öğrenilmiş, bu sebeple bundan sonra CNC kesime gitmeden 

önce mutlaka iki boyutlu vektörel çizimlerin hazırlanması gerektiği tecrübe edilerek 

öğrenilmiştir. 

b. Ethernet kablosunda meydana gelen kopukluklar 

Su altı haznesine ait pcb konnektöre takılan ethernet kabloları sürekli kopmuş ve 

testlerde vakit kaybına sebep olmuştur. Bunun önüne geçmek adına ethernet kablosunun 

tek telli yerine çok telli olarak tercih edilmesi gerektiğinin farkına varılmıştır. Bu 

kopukluğun önüne geçmek için daha önceki bölümlerde anlatıldığı üzere ethernet 

kablolarının arka kapakta açılan deliğe yerleştirilmiş penetratörler aracılığı için araca 

bağlanmasına karar verilmiştir. 

c. Su altı haznesinde kablo karışıklığı 

Su altı aracımıza ait elektronik malzemeler su altı haznesinin içine yerleştirilirken 

kabloların düzenli bir şekilde yerleştirilmesinin gerekliliği fark edilmiştir. Ayrıca açık 

bırakılan kablo uçlarının kapatılması gerektiği, yaşanılan ufak kısa devre kazaları sonucu 

fark edilmiştir. Bu yüzden su altı haznesinin içine farklı bölmelere sahip bir tabla 

tasarlanmış ve malzemelerin daha düzenli bir şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca lehimlenmiş 

kablo uçları elektrik bantları ile kapatılarak olası kısa devrelerin önüne geçilmeye 

çalışılmıştır. 

d. Motorları lehimlemek için kullanılan kablo 

Motorları lehimlemek için kullanılan kablonun (1.5 mm2 çok telli marin kablo [Resim 

96]) oldukça sert olduğu için motorların bağlı bulunduğu su altı haznesine ait kapak hareket 

ettirilmekte çok zorlanılmıştır. Ayrıca kablo esnek olmadığından motorların üzerinde yer 

alan lehim tabakasının kalkmasına da sebep olabilmektedir. Bu yüzden kabloların 

Resim 95: OpenCV ile mavi renk algılayan program testi 
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değiştirilmesine, marin kablo yerine esnek pur-flex kabloların (Resim 97) kullanılmasına 

karar verilmiştir. 

 

 

e. Otonom görüntü işleme yazılımı için kamera seçimi 

Çalışmalara ilk başladığımız zamanlarda görüntü işleme için kullanılması planlanan 

analog kameranın yeterince iyi çözünürlükte görüntü elde etmediği, bu yüzden görüntü 

işleme yazılımının hatalı olabileceği düşünülmüştür. Bu sebeple otonom görevler için 

dijital kamera kullanılmasına karar verilmiş ve Raspberry pi kamera modülü tercih 

edilmiştir. 

f. İticilerin kalıbını çıkarmak için uygun tasarımın hazırlanması 

İticilerimizin poliüretandan üretilmesi için önceki bölümlerde belirtildiği üzere 

kalıbının çıkartılması gerekmektedir. 3 boyutlu itici çıktısını sanayiye götürdüğümüzde 

iticinin arkasında bulunan vidalama yuvasının (Resim 98) kalıp çıkarma işlemine uygun 

olmadığı öğrenilmiştir. Bunun sebebi ise iticinin yatay olarak 3 parçalı kalıbının 

çıkarılacağı, o kısım için ayrıca dikey olarak da kalıp parçalarının çıkması gerektiği olarak 

belirtilmiştir. Bu yüzden vidalama yuvası kalıptan atılarak itici üretildikten sonra vida ile 

iticinin üstüne tekrar yerleştirilmesine karar verilmiştir. Böylece bir dahaki kalıp çıkarma 

işlemi için nelere dikkat edilmesi gerektiği öğrenilmiştir. 

 

Resim 96: Marin kablo Resim 97: Pur-flex kablo 

Resim 98: İtici 3B çıktısı 

Vidalama bölümü 
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

a. Zaman Planlaması 

Tablo 3’te iş-zaman çizelgesi görülmektedir. 

  Tablo 3: İş-zaman çizelgesi 
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b. Bütçe Planlaması 

Su altı cihazı ve su üstü kontrol istasyonunda kullanılacak olan malzemelere ait bütçe 

Tablo 4’te görülmektedir. 

ÜRÜN ADET 
BİRİM FİYAT 

(TL) 

TOPLAM FİYAT 

(TL) 

Arduino Uno 1 33 33 

Arduino Nano 1 63 63 

Raspberry Pi 4 2GB 1 447 447 

MCP2515 CANBUS iletişim 

modülü 
2 23 46 

MPU6050 ivme ve eğim sensörü 1 10 10 

Su altı PCB konnektörü (basınç 

sensörü ile birlikte) 
1 200 200 

Analog kamera 1 70 70 

4'lü ESC 2 539 1078 

Su altı motoru 6 349 2094 

Raspberry Pi kamera modülü 1 346 346 

Güç dağıtım kartı 1 490 490 

Batarya 1 650 650 

PLA filament 1 100 100 

Su geçirmez penetrator 2 30 60 

Pur-flex esnek kablo 4 5 20 

Hızlı kuruyan çelik epoksi 1 27.5 27.5 

Polietilen plaka 1 150 150 

Alüminyum plaka 1 120 120 

CNC kesim 1 780 780 

30 m ethernet kablosu 2 100 200 

Su geçirmez hazne (pleksi boru, 

alüminyum kapaklar ve o-

ring'ler ile birlikte) 

1 1900 1900 

Solenoid valf 1 58 58 

Kalem piston 1 75 75 

Kompresör 1 1000 1000 

30 m pnömatik boru (6x4) 1 150 150 

Çatal bağlantılı klips 1 27 27 

Su altı shield basım maliyeti (5 

adet kart + kargo) 
1 250 250 

Poliüretan döküm reçine 1 135 135 

TOPLAM MALİYET 10,444.50 ₺ 

 Tablo 4: Bütçe tablosu 
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c. Risk Planlaması 

Yarışmaya hazırlık ve yarışma süreci boyunca meydana gelebilecek riskli durumlar ve 

çözüm önerileri aşağıdaki gibidir: 

Risk 1: Havuz bulunamaması 

Çözüm: Gerekli testleri ve pilotluk çalışmasını yapmak için havuz bulunamaması 

durumunda okulda su geçirmez muşamba kullanılarak bir havuz yapılacaktır. 

Risk 2: Yarışma günü elektronik malzemelerden birinde sorun çıkması ve 

malzemenin kullanılamaz hale gelmesi 

Çözüm: Bu ihtimale karşı kritik olan malzemeler belirlenecek ve onların yedekleri mutlaka 

yarışma alanına götürülecektir. Yedeği olmayan malzemeler içinse alternatifler 

düşünülecektir. 

Risk 3: Haznede su sızıntısı olma durumu 

Çözüm: Güvenlik bölümünde anlatıldığı üzere tüpün su sızdırmaması için gerekli tüm 

önlemler alınacaktır. Yine de bu ihtimale karşı su sızıntısı durumunda aracın altına bakan 

kameradan bu sızıntı tespit edilebilecektir. Araç derhal durdurulup kablo aracılığı ile havuz 

dışına çıkartılacaktır. 

Risk 4: Pilotun yarışma alanında bulunamaması 

Çözüm: Birinci pilotun herhangi bir sebepten ötürü yarışma alanına gelememesi durumuna 

karşı ikinci bir pilot mutlaka yarışma gününe kadar belirlenmiş olacaktır ve ikinci pilot 

böyle bir durumda evreye girecektir. 

9. ÖZGÜNLÜK 

Aracımızda takımımızın elektronik ekibi tarafından üretilen “Arduino Su Altı Shield”ı 

kullanılmaktadır. Bu kartın tasarımı tamamen takım üyeleri tarafından yapılmış olup aracın 

içindeki kablo kullanımı ile kablo kopması veya temassızlık gibi sorunlar azaltılmış, 

malzemelerin hazne içerisinde daha düzenli bir şekilde yerleştirilmesi sağlanmıştır (detaylı 

bilgiler ve kart tasarımına ait görüntüler “4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci” bölümünde 

verilmiştir). Shield, üretim sonrası gerekli testlere tabi tutulmuş, testlerin başarılı sonuç 

üretmesi üzerine tasarım dosyaları diğer takımlarla paylaşılmış, dileyen takımlara bu karttan 

verilebileceği belirtilmiştir [6]. Bu sayede su altı ile ilgili de yapılan yerli üretimlerin 

artmasına ve milli teknoloji hamlesine ufak da olsa katkı sunmayı hedeflemekteyiz. 

PLA filament suya tamamen dayanıklı bir madde değildir. PLA filament ile üretilmiş 

iticiler kısa süreli kullanımlarda bir sorun çıkarmasa da uzun süre su altında kaldığında suyu 

emmekte ve suyun da basıncıyla özellikle nozülde bozulmalar meydana gelebilmektedir. 

Ayrıca vida yuvaları bir süre sonra gevşemekte ve vidalar düşmektedir. Bu sebeple 

motorlarımızı yerleştireceğimiz iticiler, hazırlanmış olan kalıbın içine poliüretan dökülerek 

yekpare olarak üretilecektir. Poliüretan suya oldukça dayanıklı bir maddedir. Bu sayede 

sürekli nozül değiştirme ihtimali ortadan kalkacaktır. Bu da projenin özgün kısımlarından 

biridir. 

Geçtiğimiz sene yapılan yarışmaya bakıldığında takımların araçlarının su altında ağır nesne 

kaldırdığında öne doğru çok fazla miktarda eğildiği ve parçaları uygun yere yerleştirmekte 

zorlandığı tespit edilmiştir. Bunun bir sebebi tutucu kolun aracın önünde olması ve nesneyi 

tuttuğunda ağırlık merkezinin tutucu kola doğru kaymasıdır. Ayrıca tek kamera kullanıldığı 

için nesnelerin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğinin takımlar tarafından anlaşılmakta 
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zorlandığı tespit edilmiştir. Bu sebeple bizim aracımızda tutucu kol aracın ağırlık merkezi ile 

aynı hizada yerleştirilecek ve tutucu kola bakan ikinci bir kamera yardımıyla nesnelerin hem 

taşınması hem de ilgili yerlere yerleştirilmesi kolaylaşacaktır. 

10. YERLİLİK 

• Takımımız tarafından geliştirilen Arduino su altı shield’ı tamamen yerli bir tasarımdır. 

• Araçta kullanılacak güç dağıtım kartı %67 yerlilik oranına sahiptir. Tasarım tamamen 

yerli olup üzerindeki düşük maliyetli komponentlerse ithaldir. Katma değer katacak 

kısım yerli olarak üretilmiştir [7]. 

• Su altı haznesi %93 oranında yerli bir üretimdir. İthalata dayalı hammaddeler Al-7000 

serisi, Dökme Akrilik, Fr-8 Kart ürün değerinin %7’sini oluşturmaktadır. Malzemelerin 

işlenmesi ve montajı tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirilmiştir [7]. 

• Su altı haznesinin arka kapağında kullanılan penetratör Lenta Marine firması tarafından 

üretilmiş olup %100 yerli bir üründür [8]. 

• İtici üretimi takımımız tarafından gerçekleştirilecek ve yerli bir üretim olacaktır. 

• Su altı tutucusunun tasarımı takımımız tarafından yapılmıştır ve yerlidir. Üretimi de 

yine yerli imkanlarla gerçekleştirilecektir.  
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