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1. RAPOR ÖZETİ  

 Denizaltında arama, kurtarma, görüntü alma, taşıma yapma vb. amaçları yerine 

getirmek üzere prototip olarak denizaltı robotu yapmaya ve ‘’TEKNOFEST 2019 

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’na temel kategori seviyesinde katılmaya karar 

verildi. Bu amaçla yarışma şartnamesi incelenerek buna uygun öğrenci grubu 

oluşturularak görevlendirmeler yapıldı. Bu aşamadan sonra ‘’TEKNOFEST 2019 

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’na katılacağımız denizaltı robotunun çizimleri 

yapılıp etüt edilerek projenin taslağı hazırlandı. Daha sonra denizaltı robotunun 

çizimleri bilgisayar ortamında yapıldı.      

 Bu ön hazırlık aşamasından sonra bir kumanda paneline bağlı kablo kontrollü 

“ROV (Remote Operating Vehicle)” olacak olan robotun mekanik, elektrik-elektronik, 

kaporta aksamı, gerekli olan araç gereçler ve yapım yöntemiyle ilgili araştırma ve 

kaynak taraması yapıldı. Buna göre balast ağırlığını sağlayacak olan 2 adet su emiş 

pompası ve bunlara hareket veren motorlar, pil yatakları, elektronik devreler, palet 

tekerler,4 adet ROV Motoru, su altı kamerası, aydınlatma farları,2 adet robot kol ve su 

üstü denetim masası kontrol paneli ile ilgili araştırmalar yapıldı. Malzeme listesi 

oluşturularak öncelikli malzemelerin temini sağlandı. Bunlardan mekanik olan 

parçaların bir kısmı atölyemizde imal edildi. Bazıları hazır alınıp geliştirildi. Bir kısım 

malzeme yurt içi firmalardan, su altı kamerası ise yurt dışından temin edildi [1]. 

 Denizaltı robotunun kaporta aksamının imalatıyla ilgili yapılan kaynak 

taramasında robotun kompozit malzemeden yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan 

kaporta için gerekli olan malzemeler temin edildi. Kompozit kalıp yapımı için proje 

resmine uygun olarak öncelikle ahşap malzemeden denizaltı robotunun modeli yapıldı. 

Bu modelden cam elyaf takviyeli kompozit kalıp imal edildi. Bu kalıptan, denizaltı 

robotunun yine cam elyaf ve polyester reçine karışımı ile elde edilen kompozit 

malzemeden kaporta kısmı üretildi [2], [3].     

 Denizaltı robotunun gövdesi, kendi ağırlığıyla su içinde dengede kalması 

sağlanıp; pompalara su çekilmesiyle elde edilen balast ağırlığı ve üst kısmında 

bulunan ROV motorların tahrikiyle suya dalışı sağlanacaktır. Denizaltı robotunun yan 

tarafında bulunan ROV motorlar ileri geri-sağa sola yüzme işlemi yaparak, palet 

tekerlere bağlı motor tahrikiyle su tabanında hareket etmesi ve denizaltı robotunda 

bulunan pompalara alınan balast suyunun deşarjı ile tekrar su üstüne çıkması 

sağlanacak.          

 Sonuç olarak, denizaltı robotu bu donanımıyla şartnamede belirtilen görevleri 

verilen süre içerisinde yerine getirecek şekilde tasarlanıp yarışma takviminde 

belirlenen süre içinde bitirilmesi planlanmıştır. 

2. TAKIM ŞEMASI 

2.1. Takım Üyeleri  

 TEKNOFEST yarışmasına okulumuz Rize Hasan Kemal Yardımcı 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir danışman öğretmen ve altı öğrenci 

ile toplam yedi kişilik bir takım ile temel kategori düzeyinde katılım 

sağlanacaktır.         

 Takım Üyelerimiz;        
 1-Aydın KUŞ: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesinde Uzman Makine Teknolojisi Öğretmeni olarak görev 

yapmaktadır. Gemi Yapımı Alanı ve Gemi Makineleri Alanında teorik ve 

uygulamalı atölye laboratuar meslek derslerini okutmaktadır.   

 2-Ahmet Yiğit CİHAN: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve 
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Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı 11.Sınıf öğrencisidir.  

 3-Şevki Can SADIKOĞLU: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı 11.Sınıf öğrencisidir.  

 4-Taha Yasin PEÇE: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı 11.Sınıf öğrencisidir.                             

 5-Haluk KALENDER: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı 11.Sınıf öğrencisidir.                                 

 6-Koray TARAKÇI: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Gemi Yapımı Alanı 11.Sınıf öğrencisidir.    

 7-Sadri Can TÜRÜT: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı 12.Sınıf öğrencisi iken Haziran 2019 

döneminde mezun olmuştur. Diğer beş öğrencimiz ise 12.sınıfa geçmişleridir.  
 

2.2. Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

 TEKNOFEST yarışmasına katılacak olan takıma ait görev dağılımı 

yapılmış olup organizasyon şeması Şema 1’de görülmektedir. 

 

  Şema 1.Takım organizasyonu görev dağılımı. 

 Takım Üyelerinin Görev Tanımları:    
 Aydın KUŞ: Takıma akademik danışmanlık yapacaktır. TEKNOFEST 

2019 yarışmasının tüm sürecinde takıma rehberlik etmek, ‘’İnsansız Su Altı 

Sistemleri Yarışması’’na katılacak denizaltı robotunun yapımı için çalışma 

organizasyonu yapmak, toplantıları düzenlemek, malzeme tedarikini sağlamak, 

yarışmayla ilgili şartnamede belirtilen rapor yazımı vb. görevleri yerine 

getirmek ve değişiklikleri takip edip takım lideri aracılığıyla takıma duyurmak, 

‘’TEKNOFEST 2019 İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’ ile ilgili tüm 
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başvuru ve sekreterya işlemlerini (iletişim, izin, konaklama, ulaşım vs.) 

yürütmek, takımla okul idaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak. 

 Ahmet Yiğit CİHAN: Takım üyelerine liderlik yapacaktır. Danışman 

öğretmeni ile takım üyeleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamak, 

proje için gerekli sunumları yapmak, tasarım, çizim, imalat ve montaj ile ilgili 

çıkan problemleri takım üyeleri ile işbirliği içinde çözmek.  

 Şevki Can SADIKOĞLU: Teknik ressam görevini yerine getirecektir. 

‘’İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’na katılacak denizaltı robotunun taslak 

çizimlerini yapıp etüt ederek proje resmini hazırlayıp CAD tabanlı (AutoCAD 

– SolidWorks) programlarda çizimini yapmak, tasarımda meydana gelecek 

değişiklikleri çizim üzerinde revize etme iş ve işlemlerini yerine getirmek.

 Taha Yasin PEÇE: Kalıbın model tasarımını ve kompozit malzemeden 

döküm işlemlerini yapacaktır. ‘’İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’na 

katılacak denizaltı robotunun ahşaptan modelini, çizilen projeye göre imal edip 

kompozit malzemeden kalıbını ve kaportasını yapmak. Yapım aşamasında 

üründe zorunlu olarak meydana gelecek olan değişiklileri kaporta üzerinde 

revize etmek.         

 Haluk KALENDER - Koray TARAKÇI: Mekanik tasarım imalat ve 

montaj iş ve işlemlerini yapacaklar. ‘’İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’na 

katılacak denizaltı robotu için gerekli olan su altı motorlarının hazırlanması, 

robot kolların montajı, su geçirmezliğinin sağlanması, torna, mekanik ve 

kaynak işleri, zımpara, boya, polisaj işlemleri, imalat ve montajda çıkan 

sorunların giderilmesi ve gerekli değişiklikleri yerine getirecekler. 

 Sadri Can TÜRÜT: Elektrik-elektronik ve yazılımla ilgili iş ve 

işlemleri yapacaktır. ‘’İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’na katılacak 

denizaltı robotunun motor, robot kollarının sevk ve idaresini sağlamak, 

şartnamedeki görevleri yerine getirecek elektronik devreleri hazırlamak. Bu 

görevlerle ilgili kodlamaları yapmak, kontrol panelinin tasarım ve imalatını 

yapmak.        

 Burada belirtilen görev dağılımı takım üyelerinin ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda belirlendi. 

3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

 ÖTR’de yer alan sekiz ana başlık içindeki üç bölümden tam puan, beş 

bölümden ise 10,99 hata puanı almış durumdayız. Bu açıdan hem ÖTR yazımı hem de 

robotun imalatı açısından değerlendirme yaptığımızda, tam puan alamadığımız beş 

başlıkla ilgili bölümlerde hata puanlarının neler olabileceğini anlamak ve eksiklileri 

gidermek için takım üyeleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda şartname 

ayrıntılı olarak yeniden gözden geçirildi. ÖTR’de yer alan sekiz ana başlık ve KTR’ 

de yer alan bölümler ile araç tasarımı, güvenlik önlemleri, genel kurallar, zaman, bütçe 

ve risk planlamaları, objelerin teknik resimleri başta olmak üzere yapılacak görevlerle 

ilgili kısımlar tekrar okundu ve birlikte istişare edildi.     

 Bunun yanında 25.06.2019 tarihli ‘’Teknofest İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışma Toplantısı’’ videosu takım üyeleri ile birlikte izlenerek gerekli notlar alındı. 

Final yarışmasına katılmaya hak kazandığımızda karşılaşabileceğimiz tüm durumlarla 

ilgili bu bilgilendirme toplantısı ışığında birkaç kez yapılması planlanan test 

sürüşlerinin her takım üyesine ayrı ayrı birçok kez yaptırılmasına karar verildi. 

 Ön tasarımdan sonra; kaporta üstüne takılan iki adet sinyal lambası büyük 

göründüğünden estetik olması açısından daha küçükleri ile değiştirildi. Denizaltına 

hem estetik bir görünüm katan hem de su dalgalanmalarına karşı robotu dengede 
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tutacak yalpa omurgası görevini de yerine getirecek olan alt tarafa konulan yüzgecin 

zemine sıfır noktasında olması nedeni ile palet tekerler bir aparatla 20 mm daha 

yükseltilerek zemine değmesi engellendi. Palet tekerlerde yer alan dişli makaraların 

bir adedi paletin daha gergin olması için çıkartıldı. Su altındaki tüm görevler için 

birinci öncellikli donanım elemanı olan kamera tek olduğundan bir sorun olduğunda 

hem yedeğinin olması hemde daha geniş açıyı görmek üzere ikinci bir su altı 

kamerasının üst yüzgece montaj edilmesine karar verildi. İmalatla ilgili bunun dışında 

değişiklik yapılmazken rapor yazımı açısından ÖTR’de ayrı bir sayfaya yazılmayan 

referanslar KTR’de müstakil bir sayfa içinde yazılması planlanarak şablon açısından 

bu yazım şeklinin daha uygun olacağına karar verildi. Tam puan alamadığımız 

güvenlikle alakalı daha detaylı bilgilerde güvenlik bölümüne ilave edildi. Bunun 

yanında ÖTR sonrası yapılan tüm çalışma ve imalatlar ilgili bölümlere detaylı olarak 

yazıldı, teknik resim, şema ve fotoğrafları eklendi.  

 Bütçe planlamasına bakıldığında Ocak 2019 döneminden bu yana piyasa 

araştırması ile yapılan yaklaşık maliyetler ekonomik konjonktürden kaynaklı olarak 

özellikle mekanik ve elektronik malzeme alımlarımızda yaklaşık %25 oranında 

yükselişle birlikte 1.196,00 TL’lik bir artış söz konusu olup bu durum ÖTR’de 

belirtildiği gibi öngörülen bir durum olarak ortaya çıktı. Bu miktar 8. Bölümde bütçe 

planlamasına eklendi. İaşe ve ibate hariç denizaltı robotunun 4.785,00 TL olan 

maliyeti nihai olarak 5.981,00 TL olarak revize edildi. 

4. ARAÇ TASARIMI 

4.1. Sistem Tasarımı 

 ÖTR’de belirtilen sistem ön tasarımı ile nihai sistem tasarım arasında 

hem mekanik donanım, hem elektriksel donanım hem de fiziksel ölçüler 

açısından sistemin tasarımında bir değişiklik yapılmamış olup ön tasarımda 

belirtildiği şekilde nihai tasarım ve imalat devam etmektedir.  

 Denizaltı robotunun; palet teker motorunun elektrik aksamı ve su  üstü 

denetim masası, robotun su emiş pompaları ve tank hava tahliye hortumları, 

hava tüpleri, robot kollar ve ROV motor blok şeması Şema 2,Şema 3 ve Şema 

4’de ayrı ayrı verildi.  

 
  Şema 2. Denizaltı robotu motorlarının elektrik aksamı ve su üstü denetim 

  masası. 
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  Şema 3. Denizaltı robotunun su emiş pompaları ve tank hava tahliye  

  hortumları. 

      

 
      Şema 4. Denizaltı robotunun hava tüpleri, robot kollar ve ROV motor blok 

                şeması. 
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4.2. Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Mekanik Tasarım Süreci  

 ‘’İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’’na katılacak olan denizaltı 

robotunun mekanik tasarım yapım aşamaları:     

 1-Robota isim verilmesi ve yapılan taslak çizimlerin hangisine karar 

vereceğimizle ilgili öğrencilerimizle bireysel ve toplu olarak görüşmeler ve 

fikir alışverişi yapıldı. Daha sonra robota isim verildi ve son şekli 

kararlaştırıldı.        

 2-Bu şeklin ilerde yapılacak olan ulusal ve uluslararası yarışmalarda 

diğer denizaltı robotlarıyla şekil yönünden ve donanımın tamamı yönüyle 

benzerlik olmaması, özgün olması ve patent açısından sorun oluşturmaması 

için internette tarama yapıldı.      

 3-Çizilen taslağın teknik resmi bilgisayar ortamında çizildi ve ana 

ölçüler şartnamedeki sınırı aşmayacak şekilde belirlendi.    

 4-Kaynak taraması ve takım üyelerinin bilgileri dâhilinde malzeme, 

araç gereç listesi yapıldı ve bu malzemeler tedarik edildi.   

 5-Denizaltı robotunun proje resmine uygun olarak ahşap malzemeden 

modeli iskarpela ve ahşap işleme aletleriyle yontularak istenilen şekle 

getirildi. Elde edilen bu modelden cam elyaf takviyeli kompozit kalıp imal 

edildi. Yapılan bu kalıptan; denizaltı robotunun cam elyaf, polyester, kobalt 

ve mek-p karışımından elde edilen reçineyle cam elyafın el yatırma usulü ile 

dış kaporta kısmı üretildi [3]. 

 

     Fotoğraf 1.Ahşap modelin imalatı ve modelden alınan kompozit  

    kalıbın tesviye işlemi.         

 6-Motorların dış koruyucu gövdeleri kestamid malzemeden torna 

tezgâhında işlenerek yapıldı. Denizaltı robotunun üst ve alt kısmında bulunan 

yüzgeçleri de kestamidden imal edildi.      

 7-Palet tekerlerin robota bağlanacağı parçalar pirinç levhadan yapıldı.

 8-Denizaltı robotunun kaportası üzerinde cıvata, far, kamera, ROV 

motor vs. diğer araçların yerleştirileceği yuvaların kesim ve delme işlemleri 

yapıldı. 
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    Fotoğraf 2.Kalıp üzerinde motor, kamera, far vb. araçların yuvalarının      

    açılması. 

 9- 50 mm çapındaki PVC borulardan hava tankları imal edildi, 

sızdırmazlık ve basınç testleri yapılıp PVC hava tanklarının montaj yerleri 

yapıldı.         

 10-Robot içinde kabloların toplanacağı su geçirmez terminal kutusunun 

tasarımı yapılıp montajı yapıldı.      

 11- Lineer Aktüatör motor tahrikiyle pistonlar hareket ederek yaklaşık 

400 gram su emişiyle ağırlaşan denizaltı robotunun su altına dalışı 

sağlanmaktadır. Bu işlemde pistonun arka tarafında kalan hava ise PVC’den 

imal edilen hava tanklarına gönderilmektedir. 

                 

 

     Fotoğraf 3.Denizaltı robotunun hava tank ve su emiş pompalarının montajı. 
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 12-Robot üzerinde bulunan elektrik aksamlı araçların devre çizimleri ve 

bağlantıları yapıldı. 

 

               Fotoğraf 4.Kamera, far, motor, robot kol vb. araçların elektrik bağlantılarının     

    yapımı. 

 13-Kaporta aksamının boyaya hazırlık işlemleri için zımpara, macun 

v.b yüzey düzeltme işlemeleri yapılıp dış kaporta kısmı boya için hazırlandı. 

 

                          Fotoğraf 5.Kaportanın zımpara ve macun ile boyaya hazırlık işlemleri. 

 14-Robotun dış kaporta kısımları akrilik sprey yağlı boya ile boyaması 

yapıldı. 
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                          Fotoğraf 6.Kaportanın boyama işlemi. 

 15-Motor şaftı, şaft yatakları torna tezgahında kestamidden imal edildi 

ve araç üzerine montajı yapıldı. 

 

        Fotoğraf 7.Motor yatak ve şaftlarının yapımı ve kaporta üzerindeki yerine 

    montajı. 

  16-İç piyasada bütçemize ve projeye göre bulduğumuz en uygun robot 

kol alındı. Ancak robot kol üzerinde şartnamedeki görevlerin yanı sıra 

öngördüğümüz başka görevleri de yapabilmesi açısından batarya kısmı 

robottan sökülerek ayrıldı, robotun kaporta üzerine montajının yapılması için 

tabla kısmı kesilerek uygun montaj ölçüsüne getirildi. Mevcut görevler için 

kol uzunluğu yeterli olmadığından orijinal yapısı değiştirilerek kolun bir 

bölümüne ek parça ilave edilerek uzatıldı. Robot kola yapılan bu ilave ile 
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şartnamede belirtilen maksimum uzunluk ölçüsü aşılmadı. İmalatın devam 

ettiği bu süreçte robot kol üzerindeki motor ve devrelerin sızdırmazlığının 

sağlanması için hareketlerini kısıtlamayacak bir kılıf ile kaplanması planlandı. 

                                                     

  Fotoğraf 8.Robot kollar üzerinde değişikliklerin yapılması. 

 17-Denetim masasındaki kumandaların hem estetik açıdan güzel 

görünmesi hem de derli toplu bir yerde olması, taşınmasının ve muhafazasının 

kolay olması açısından su üstü kontrol panelinin bir çanta şeklinde yapılması 

planlandı ve ahşap malzemenin üzeri deri ile kaplanarak imal edildi.           

Fotoğraf 9.Denetim masasında kontrol kumandalarının yerleştirileceği panelin 

yapımı. 
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 Denizaltı robotunun final tasarımının seçimi, yarışmanın ilk duyurusu 

ile birlikte yapılan birçok taslak çizimlerden sonra yapılan çizimler arasından 

seçilerek belirlendi. Bu tasarımda belirleyici olan esas unsurlar; su üstünden 

baktığımızda görünüşünün vatoz balığı, kaplumbağa gibi deniz canlılarına 

benzetilip aynı zamanda genel görünümününde uzay aracına benzer bir robot 

modeli yapılmaya çalışıldı. 

 

  Fotoğraf 10.Denizaltı robotu Kâşif’in üç boyutlu görünümü. 

 Denizaltı robotu Kâşif’in katılacağımız yarışmalarda verilen görevlerin 

yerine getirilmesine uygun bir yapısının olmasının yanında şekil olarak kaynak 

taramasında bulunan diğer denizaltı araçlarına benzememesi ve farklı görevler 

için ilave donanımların eklenmesine uygun olması düşünülerek işin 

başlangıcında belirlenen dış kaportası aynı şekilde final tasarımı olarak imal 

edildi. Donanımsal olarak yapılan küçük değişiklikler ‘’3.Proje Mevcut Durum 

Değerlendirmesi’’  bölümünde açıklandı.  

 

     Fotoğraf 11.Denizaltı robotu Kâşif’in arkadan ve önden görünümü. 
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4.2.2. Malzemeler  

 Denizaltı robotu için kullanılması planlanan malzemelerin adı, adedi ve 

miktarı, hazır alma/geliştirme/tasarım durumu Tablo 1’de verilmiştir. 

  Tablo 1.Denizaltı robotunun malzeme listesi. 

S. 

No 
Malzeme Adı Adet/Miktar 

Hazır Alma/Geliştirme/Tasarım 

Durumu 

1 Ahşap kereste 60x80x30 cm 

Projeye göre işlenip model 

yapılacak, modelden kalıp 

yapılacak  

2 Elyaf   3 m² Hazır 

3 Polyester 5 kg Hazır 

4 
Mek-p + 

Kobalt 
10+25 gr Hazır 

5 Tiner 2 kg Hazır 

6 Boya 1 kg Hazır 

7 Zımpara 10 tabaka Hazır 

8 Robot Kol 2 adet 
Hazır (sızdırmazlık sağlanma ve 

boyut yönüyle geliştirilecek) 

9 ROV motor 4 adet Hazır 

10 Palet motoru 4 adet Hazır 

11 Palet teker 4 adet Hazır 

12 
Lineer 

Aktüatör Motor 
2 adet Hazır 

13 

Motor yatak, 

şaft, keçe ve 

rulmanları 

4 Takım 

ROV motor ölçülerine göre 

kestamidden tornada yapılacak, 

(rulman ve keçe: hazır alınacak) 

14 Kestamid 
Ø 50 mm-2 kg 

0,5 m² - 1 kg 

Hazır alınıp torna ve kesicilerle 

işlenecek 

15 Pirinç 
220x300x3 

mm 

Palet tekerlerine göre imal edilip 

robot gövdesine montaj edilecek 

16 Pompa 2 adet 
Hazır alınıp üzerine motor montajı 

yapılacak 

17 Tank 2 adet 
Hazır alınıp PVC ve pirinç 

malzemeler ile geliştirildi. 

18 Cıvata-somun 
M 3-4-5               

50 adet 
Hazır 

19 
Su altı 

kamerası 
2 adet Hazır 

20 Batarya 1 adet Hazır 

21 
Dağıtım 

Terminali 
1 adet 

Kompozit malzemeden imal 

edilecek 

22 
Kumanda 

kontrol paneli 
1 adet 

Ekran kısmı satın alınıp panel kısmı 

ahşap malzemeden imal edilecek 

23 Joystick 6 adet Hazır 
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Tablo 1. (Devamı) Denizaltı robotunun malzeme listesi. 

S. 

No 
Malzeme Adı Adet/Miktar 

Hazır Alma/Geliştirme/Tasarım 

Durumu 

24 
Muhtelif ebatta 

kablo 
30 metre Hazır  

25 

Epoksi bazlı 

muhtelif 

yapıştırıcılar ve 

sıvı conta 

30 gr x 15 tüp Hazır 

26 Bakır borular 
Ø0,5-0,3 mm-

2 m 
Hazır 

27 
Gümüş kaynak 

teli 
80 cm Hazır 

28 Dolgu mumu 5 kg Hazır 

29 Kurşun 
Yeterli 

miktarda 

Hazır (miktarı, dalış testlerinde 

belirlenecektir) 

30 Oring  20 adet 0,5 mm 

 

  Denizaltı robotu için kullanılması tasarlanan malzemelerin teknik 

özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.  

  Tablo 2.Denizaltı robotunun malzeme özellikleri listesi. 

S. 

No 
Malzeme Adı Malzemelerin Teknik Özellikleri 

Model, Kalıp ve Kaporta Üretimi Malzemeleri  

1 Ahşap kalas Ihlamur ağacı 

2 Elyaf  Dokuma kumaş halinde    

3 Polyester Kalıp polyesteri 

4 Mek-p ve kobalt - 

5 Tiner Selülozik ve sentetik 

Yüzey Düzeltme ve Boya Malzemeleri 

6 Boya Selülozik astar ve son kat boya 

7 Zımpara Ahşap zımpara (muhtelif numaralarda)  

Mekanik ve Motor Aksamı Malzemeleri 

8 Robot kol 

Uzunluk:38 cm,Ağırlık Kaldırma :100 gr. 

Kıskaç Aralığı: 0 - 4,5 cm. - Bataryasız 

Ağırlığı:478 gr.- Mafsal Sayısı:4 - 

Dönme Hareket Kabiliyeti:270 ° 

9 ROV motor 12 V yüksek torklu Redüktörlü DC motor 

10 Palet motoru 
12 V yüksek torklu Redüktörlü DC 

Motor 

11 Palet teker 
Yüksek torklu - 4makaralı plastik palet,                        

Palet Genişliği:41 mm 

12 Lineer aktüatör motor 12 V DC Motor 

13 
Motor yatak, şaft, keçe ve 

rulmanları 

Kestamid Cast Polyamid, Rulman: CRSE 

625 ZZ ,Keçe:8055 Sub Tex  



 
 

21 
 

Tablo 2. (Devamı) Denizaltı robotunun malzeme özellikleri listesi. 

S. 

No 
Malzeme Adı Malzemelerin Teknik Özellikleri 

14 Kestamid 
Kestamid Cast Polyamid yuvarlak dolu 

ve yassı levha şeklinde 

15 Pirinç - 

16 Pompa 32 -125 mm hava pompası 

17 Tank PVC denge ve hava stok tankı 

18 Muhtelif ebatta cıvata-

somun 

İnox paslanmaz allen    

Elektrik-Elektronik Aksamı Malzemeleri 

19 Su altı kamerası 

Ekran:7’’ LCD -Derinlik kapasitesi: 30 m 

- Görüş açısı: 100 derece- Voltaj: 12 

VDC - Pil: Lityum 4.5 AH - Şarj: 100 

VAC-Sürekli kullanım süresi 10 saat - 

Görüntüleme mesafesi: 0-5 m -Gece 

görüş ve renkli görüntü. 

 20 Batarya 12 Volt 7 amper kuru tip akü batarya 

21 Dağıtım terminali Su geçirmez mono blok gövdeli 

22 Kumanda kontrol paneli Ekran:7 inç, Panel:35x45 cm ahşap panel 

23 Joystick  Gerilim ayarlı 

24 Muhtelif ebatta kablo Su altı araçlarına uygun (NYY) 

Epoksi ve Yapıştırıcı Malzemeleri 

25 
Epoksi bazlı muhtelif 

yapıştırıcılar ve sıvı conta 
İki bileşenli, suya dayanaklı 

Boru Tesisat ve Hortum Malzemeleri 

26 Bakır borular - 

27 Gümüş kaynak teli Mavi 3 (gümüş oranı yüksek) 

Ağırlık Kurşunları ve Yalıtım Malzemeleri 

28 Dolgu Mumu Parafin mum 

29 Kurşun - 

30 Oring  - 

 

 Malzemelerin Seçilme Nedenleri: 

 Mekanik dayanımının iyi olması, rijit yapıda ve korozyon direncinin 

yüksek olması, birim maliyeti ve kolay bulunabilmesi ile birlikte işlenebilme 

ve şekillendirilme kolaylığı nedeniyle, hafif olmasının yanında imalat ve 

bakım verimliliği göz önünde bulundurularak denizaltı robotunun kaporta 

aksamının kompozit malzemeden yapılması tasarlandı ve imalatı bitirildi [3].

 Kaportanın kalıp modeli için; kolay işlenmesi, pürüzsüz bir yüzey 

vermesi nedeniyle ıhlamur kereste kullanıldı. Kaporta dışındaki yüzgeçler ile 

motor yatak, şaft ve keçelerinin torna tezgâhında kesici aletlerle kolay 

işlenmesi ve basınca dayanımı yüksek olması nedeniyle kestamid kullanıldı. 

Elektrik-elektronik aksamında; kısa devre ve elektriksel arızalara sebebiyet 

vermemek ya da bu arızaları minimum seviyeye indirmek için su altına uygun 

kablolar kullanıldı [4].Yapıştırılacak yüzeylerde; elyaf uygulamalarında iyi 

sonuç vermesi, hızlı kuruması, güçlü bağlantı oluşturması, sıvı ortamlar dâhil 

kimyasal etkilere karşı yapıştırma bağlarının uzun süre çözünmemesi 

nedeniyle epoksi bazlı yapıştırıcılar kullanıldı [5]. Denizaltının dış kaporta 

kısmının boyası; mukavemetinin yüksek olması, iyi kapatma özelliğine sahip 
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olması, hijyenik ve sağlıklı olması, ekonomik olması, hızlı kuruması, dış 

etkiler nedeniyle kısa sürede solma ve renk değişimi olmaması, zor hava 

koşullarına ve suya dayanıklı olması nedeniyle akrilik boya kullanılması tercih 

edildi [12]. Denizaltının dış kaporta kısmının boya rengi; arama kurtarma ve 

denizde güvenlikle alakalı ekipmanların tamamı Can Kurtarma Araçları 

Uluslararası Kodu’na (International Life-Saving Appliance Code - LSA Code) 

göre denizde en iyi görülebilme kabiliyeti nedeniyle turuncu renge boyanması 

özellikle tercih edildi [13].      

 Bunların yanında; robot kol, kamera, far, kontrol ünitesinde 

kullanılacak anahtarlar, motorlar, pompalar gibi ana donanım elemanları 

şartnamedeki görevleri sorunsuz yerine getirecek olup Tablo 2’de belirtilen 

teknik özelliğine göre tamamı tedarik edildi. 

4.2.3. Üretim Yöntemleri 

  Okul atölye ve laboratuar şartları dikkate alınarak denizaltı robotunun 

mekanik kısımları üniversal yarı otomatik tezgâhlarda konvansiyonel 

yöntemlerle yapıldı. Dış kaporta kısmı cam elyaf ve polyester reçine ile el 

yatırması yöntemiyle, kalıp için gerekli olan model ahşap oyma aletleriyle 

oyularak ve kesilerek yapıldı. Birleştirme işlemleri sökülebilir ve sökülemeyen 

birleştirme gereçleriyle, elektrik devreleri lehimle ve minik klemenslerle 

yapıldı. Su emiş boruları için bakır borular gümüş kaynak yöntemiyle 

birleştirilip montajı yapıldı. Bu yöntemlerle yapılan robotun donanım araçları 

kullanılan malzeme yönüyle de suya dayanıklı malzeme seçimine özen 

gösterildi. Tasarıma ait çizim işlemleri önce taslak olarak, daha sonra da 

bilgisayar destekli çizim yöntemiyle teknik resimleri çizildi.  

 Bu yöntemlerle imalat yapılmasının esas nedeni okuldaki araç gereç ve 

makine donanım imkânlarının bu yöntemlere uygun olmasıdır. Bunun yanında 

öğrencilerin bilgi düzeyi, makineleri kullanmadaki tecrübe ve becerileri, teknik 

resim çizim becerileri ve çizim için kullandıkları CAD tabanlı programlara 

hâkimiyetleri, üretim yöntemlerinin öğrencilerin okulda gördüğü derslere ve 

müfredatlara paralellik göstermesi bu yöntemleri seçmemizdeki esas nedenleri 

oluşturmaktadır.  

4.2.4.  Fiziksel Özellikler 

 Denizaltı robotunun tasarlanıp imal edilen boş kaporta ağırlığı 5.250 

gramdır. Hacimsel olarak havuzdan taşırdığı su miktarı 19 litredir. Balast 

ağırlıkları olmadan tüm donanım malzemeleri montaj edilen denizaltı 

robotunun ağırlığı ise 13 kg’dır.                      

Yan görünüş üzerindeki ana ölçüleri;                                  

Robot kol ile kapalı konumdaki en büyük uzunluk: 685 mm ,             

Palet tekerden üst yüzgece olan tam yükseklik:315 mm ,                            

Dış kaporta uzunluğu:590 mm’dir.                      

Üst görünüş üzerindeki ana ölçüleri; 

Robot kol açık iken en büyük uzunluk:800 mm ,                      

Dış kaporta genişliği:315 mm                  

Arka palet tekerler arası genişlik:435 mm                   

Sağ ve sol ön palet tekerler arası genişlik:430 mm’dir.                    

 Denizaltı robotu üzerinde bulunan dört adet ROV motorlar sayesinde su 

altına dalış ve su içinde ileri geri hareket yapacak şekilde imal edildi. Dört adet 

palet tekerlere bağlı olan dört ayrı motor tahriki ile zeminde yürüme 

kabiliyetine sahiptir. Bunun yanında iki kızılötesi kamerası ile su altındaki 
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görüntüyü su üstündeki ekrana aktarma, robot kollar ile bir objeyi tutup taşıma 

yapma ve önündeki aydınlatma farları ile önünü görecek, kaporta üstüne 

takılan iki adet sinyal lambası ile bulunduğu yeri belli edecek şekilde imalatı 

yapıldı.   

 

  Şema 5. Denizaltı robotunun yan görünüş üzerindeki ölçüleri. 

 

 

  Şema 6. Denizaltı robotunun üst görünüş üzerindeki ölçüleri.    

4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1.  Elektronik Tasarım Süreci 

 Denizaltının yapacağı görevlere göre kaynak taraması ve elektrik 

aksamının taslak çizimleri yapıldı. Bunlara göre oluşturulan ayrıntılı malzeme 

listesi ve malzemelerin özellikleri tespit edildi. Elektrik-elektronik aksamı ile 

ilgili malzemeler belirlenen özelliklerine göre tedarik edildi.   

 Denizaltı robotunun tüm donanımları, su üstündeki kontrol panelinden 
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gerilim ayarlı joystick anahtarlarla kontrol edilmek üzere tasarlandı ve imalatı 

bu tasarıma göre yapıldı. Her bir donanım için su altı araçlarına uygun (NYY) 

kablolar ve kablo bağlantı elemanları seçildi. Motorlar için gerekli olan 12 

Volt’u sağlamak amacıyla DC 48 Volt /12 Volt dönüştürücü kullanıldı. 

Kullanılan kamera gece görüş özelliğine sahip olup devre üzerine yerleştirildi. 

12-36-72 punto yazıları su üstü ve su altında başarıyla denetim masasındaki 

ekrana aktardı. Aydınlatma farları için sualtı powerled kullanıldı. Bu 

tasarımların elektrik devre çizimleri proteus devre çizim programında yapıldı. 

Bu devrelere ait blok şemalar Ek 1 ve Ek 2’de verildi [9].  

 Denizaltı robotu, su üstü denetim masasından manuel olarak kontrol 

edilmek üzere tasarımı yapıldı. Kontrol panelinden robota bağlı kablolar 

aracılığıyla aktarılan enerji pompanın pistonunu harekete geçirmekte ve 

pompalara su çekilip balast ağırlığı sağlanmaktadır. Bu balast ağırlığı ile 

birlikte üst kısmında bulunan ROV motorlarında devreye girmesiyle suya dalış 

yapması planlandı. Yan tarafında bulunan ROV motorların devreye 

sokulmasıyla ileri geri-sağa sola yüzme işlemi yapması planlandı. Palet 

tekerlere bağlı motorların devreye girmesiyle su ve kara zeminlerde hareket 

edebilmektedir. Bu hareket kabiliyetleriyle şartnamedeki görevleri başarı ile 

yerine getirecek olan denizaltı robotu pompalara alınan balast suyunun deşarjı 

ile tekrar su üstüne çıkmaktadır. Burada açıklandığı üzere birtakım görevleri 

yerine getirmek üzere tasarlanıp yapılan denizaltı robotunun mekanik tasarımı, 

elektrik-elektronik tasarımı ve donanım içinde yer alan birçok eleman 

birbiriyle eşgüdümlü olarak çalışmakta olup bunlarla ilgili şemalar ‘’4.Araç 

Tasarımı’’bölümünde verildi.      

 ROV motorlar, palet teker motorları, pompa pistonlarına hareket veren 

motor, sinyal ve aydınlatma lambaları, su altı kamerası ve kablolar su altında 

görev yapacak nitelikte seçildi ve her birinin teknik özellikleri Tablo 2’de 

belirtildi. Ön tasarım ile final tasarımı arasında yapılan küçük değişiklikler 

‘’3.Proje Mevcut Durum Değerlendirmesi’’ bölümünde açıklandı. Bunun 

dışında herhangi bir değişiklik yapılmadı.    

 Denizaltı robotunun final tasarımının seçimi; ‘’4.1.1. Mekanik Tasarım 

Süreci’’ bölümünde açıklandı.Denizaltı robotunun hem iç donanımındaki 

devreler hemde dış donanımında yer alan araçlar; özgünlük, okulun atölye 

imkânları, öğrencilerin dersleri ile paralellik, öğrencilerin kabiliyetleri ve 

kullanmayı bildikleri makine, araç ve gereçler, teknik resim ve bilgisayar 

destekli program bilgisi ve robotun geliştirilebilirliği de dikkate alınarak 

yapıldı. 

4.3.2.  Algoritma Tasarım Süreci  

 Denizaltı robotunun mekanik, elektrik-elektronik çalışma prensibi 

‘’1.Rapor Özeti’’ bölümünde ve ‘’4.3.1.Elektronik Tasarım Süreci’’ 

bölümünde açıklandı. Bu bölümlerde açıklanan çalışma prensibinin işlem 

basamaklarını içeren akış diyagramı Şema 7’de verildi. Denizaltı robotundaki 

tüm sistem su üstü denetim masasında kişi kontrolünde olup aracın algoritması 

kullanıcı tarafından yapılacak görevlere göre yönlendirilecek şekilde tasarım 

yapıldı.         

 Bu akış diyagramı; gerek ÖTR’de gerekse final tasarımında tamamen 

şartnamede belirtilen üç ana görevi yerine getirmek üzere yapıldı. Sistem 
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manuel olarak kameradan izlenen görüntülere göre su üstündeki kişi 

kontrolünde olduğundan farklı görevlere göre yeni iş akış diyagramı kısa 

sürede kullanıcı tarafından oluşturulabilmektedir. 

 

 

    Şema 7. İşlem Basamakları Akış Diyagramı. 
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4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

 Denizaltı robotu su üstü denetim masasından robota bağlı kablolar ile 

manuel olarak kontrol edilerek çalışıp yönlendirildiğinden dolayı yazılımla 

ilgili bir tasarım yapılmadı. 

4.4. Dış Arayüzler 

 Denizaltı robotu su üstü denetim masasında yer alan kontrol ünitesinden 

manuel olarak kontrol edilerek çalışacağından dolayı yazılımla ilgili bir tasarım 

yapılmadı. Denizaltı robotunun yapacağı görevlerle ilgili görüntü ve veri aktarımı su 

üstünde yer alan denetim masasındaki kontrol ünitesinden robota bağlı kablolu 

sistemle denetim masasına ulaştırılması planlandı.                                                                  

 

  Şema 8. Su üstü denetim masası kontrol ünitesi. 

5. GÜVENLİK 

 Yarışma şartnamesindeki güvenlik ihtiyaçları, genel kurallar ve düzenlemeler 

incelenmiş, 25.06.2019 tarihli canlı yayın videosu takım olarak izlenmiş olup bunlara 

göre güvenlikle ilgili tasarım planlaması yapıldı.      

 Bunlara göre;  

 1-Kontrol panelinde gerektiğinde kullanılmak üzere acil durdurma butonu 

konulacak, her elektrik devresi için bir sigorta yerleştirilmesi planlandı. 

 2-Kablolar robot üzerindeki elektrik aksamına uygun özellikte seçilmiş olup 

testlerde denendikten sonra gerekirse revize edilecektir. Açıkta herhangi bir kablo ucu, 

kablo eklemesi ve çıplak bir iletken asla olmayacaktır. Robot üzerindeki tüm devreler 

için kullanılan güç ve akıma uygun kablo ve sigorta seçimi yapıldı. 

 3-Tüm donanımın ve robotun bitmiş hali ile birçok kez değişik derinliklerde 

sızdırmazlık testi yapılması, motor vb. devreleri için sızdırmazlığa karşı en dayanıklı 

olan epoksi bazlı yapıştırıcı ve sızdırmazlık macunu kullanıldı. 
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 4-Denizaltı robotunun pervaneleri kafes içinde olacak ve tehlike arz 

etmeyecek, kaporta ve diğer aksamları üzerinde keskin köşe ve kenarlar olmayacak 

şekilde tasarımı yapıldı. Alt ve üst kısmında bulunan yüzgeçlerin kenarları ile 

kaportanın birleşme yerlerindeki kenarlar ise pah kırma ve kavis verme işlemi ile 

körlenerek zarar vermeyecek duruma getirildi. 

 5- Denizaltı robotu için kullanılacak enerji 12 Volta düşürülüp 

kullanılacağından dolayı elektrik çarpmalarına karşı tehlike oluşturmayacak şekilde 

tasarlandı.          

 6-Elektrik devresinde ve su üstüne çıkan kontrol paneli kablosuna yeterince 

fazlalık verilerek gergin olamayacak şekilde tesisat döşenerek şartnamede kablolarla 

belirtilen 25 metre ölçüsü dikkate alındı. 

 7-Denizaltı robotunda hidrolik bir sistem bulunmayıp çevreye zarar verecek 

madde sızıntısı olmayacak şekilde tasarım yapıldı. Ayrıca araç üzerinde güvenlik 

önlemleri ve sınırlamalar için gerekli olan yerlerde sensör kullanılması planlandı. 

 8-Motor kasnak kelepçeleri, palet tekerler, alt ve üst kaporta ile diğer tüm 

donanım malzemeleri için suya dayanıklı, titreşim ve sarsıntılı çalışmaya uygun inox 

paslanmaz çelik cıvata-somun takımı kullanıldı. Ayrıca cıvata ve somunların 

gevşememesi için kaportanın içinde kalan kısmına epoksi bazlı yapıştırıcı, kaporta 

dışında kalan kısmına reçine sürülüp bu kısımlarda tam bir mukavemet ve sızdırmazlık 

sağlandı.          

 Takımdaki tüm öğrencilere ve danışman öğretmene İSG eğitimleri ve 

sertifikaları verildi. Robotun imalatı, parçaların üretimi ve montajı sırasında da gerekli 

yerlerde iş elbisesi giyildi ve kişisel koruyucular kullanıldı. Final yarışması esnasında 

da yarışma ekibinin bilgilendirme ve uyarıları, saha yapısına göre alınan güvenlik 

önlemleri dikkate alınacak ve gereken kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacaktır. 

6. TEST 

 Kompozit malzemeden imal edilen dış kaportanın mukavemetini görmek için 

üzerine konulan 150 kg ağırlıkla test edildi ve kaporta bu ağırlığa dayandı, herhangi 

bir hasar ve ezilme olmadı. Su altı kamerası; havuz içindeki 12 punto yazıyı 25 cm, 36 

punto yazıyı 85 cm ve 72 punto yazıyı 120 cm mesafeden okunur şekilde su üstündeki 

ekranına aktardı. Araç karada ve su altında yürüme testlerinde başarılı oldu. Robot 

kollar karada 100 gram ağırlığındaki objeleri kavrayıp kaldırdı. Denizaltı robotu 

havuzdan 19 litre su taşırdığı görüldü. Robot kol hariç diğer tüm donanımı ile 

sızdırmazlık testi için yarım metrelik havuzda deneme yapıldı. Bu denemede palet 

teker motorları ve ROV motor içine herhangi bir sızıntı olmadı.  

 Ancak birinci denemede dalış motorlarının yerleştirildiği PVC contalarından 

30’uncu dakikada su sızdırdı. İkinci yapılan denemede, yanlarda bulunan ileri-geri 

hareketi sağlayan motorların kasnak kelepçesinin montaj cıvatasının birinin dibinden 

40’ıncı dakikada su sızdırdı.       

 Yapılan tüm gözlem ve testler neticesinde tekrar kaporta açıldı. Tüm 

yapıştırıcılar temizlendi, zımpara edildi, yıkandı ve kurutuldu. Bu işlemlerden sonra 

tüm donanımlar ve bağlantı yerleri dikkatlice yeniden yapıştırılıp montaj edildikten 

sonra bir gün kurumaya bırakıldı. Bundan sonra yapılan üçüncü denemede herhangi 

bir sızdırma ve hava kabarcığı görülmedi. Bu testler neticesinde yapılan tasarımın 

telafi edilemeyen bir soruna sebebiyet vermediği, öngörülemeyen bir sorun 

çıkarmadığı, ancak birkaç günlük zaman, işçilik ve yapıştırıcı malzeme kaybına sebep 

olduğu görüldü.        

 İlimizde bulunan kurumlara ait yüzme havuzları ile ilgili izinlerin alınması ile 

daha derin mesafede daha uzun süreli sızdırmazlık testleri yapılması planlandı. Ayrıca 
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objelerin imalatının bitirilmesi ile şartnamedeki görevlerle ilgili takım üyelerinin her 

birine bu havuzlarda çok sayıda tatbikat yaptırılması planlandı.  

7. TECRÜBE 

 Aracın ön tasarımı yapıldıktan sonra imalatın devam ettiği süreçte final 

tasarımına gelindiğinde;        

 1-Kaporta kısmının imalatında cam elyaf malzeme hazırlanan reçine ile kalıba 

tatbik edilirken hava sıcaklığından ve reçinenin süresi içinde bitirilemediğinden dolayı 

birkaç noktada hava kabarcığı kaldı. Bu kabarcık hataları çelik macunla doldurularak 

telafi edildi. 

 2-Kaporta üstüne takılan 2 adet sinyal lambaları büyük göründüğünden daha 

estetik olması açısından küçük lambalar ile değiştirildi.    

 3-Alt kaportaya konulan yalpa omurgasının/alt yüzgecin zemine sıfır 

noktasında olması nedeni ile palet tekerler bir aparatla 20 mm yükseltilerek alt 

yüzgecin zemine sıfır seviyede olması engellendi.     

 4-Hazır alınan palet tekerlerde yer alan dişli makaraların bir adedi çıkartılarak 

gevşek çalışan paletin istenilen gerginlikte olması sağlandı.    

 5-Pervane şaftlarını devreye bağlamadan sistem dışında deneme yaparken 

keçelerin şaftı sıkmasından dolayı motorlar ısınıp kablo bağlantısının lehimi eridi. Bu 

sorunu gidermek için keçeler değiştirilerek motora fazla yük gelmesi engellendi. 

Kablolar yeniden lehimlenerek sorun giderildi.     

 6-Hazır alınan robot kolun kıskaçları ile objeyi daha iyi kavraması için 

kıskaçlara parça ilave edilerek bu kavrama sorun giderildi.    

 Herhangi bir hata olmamakla birlikte su altındaki tüm görevler için birinci 

öncellikli donanım elemanı olan kamera tek olduğundan ikinci bir su altı kamerası 

kullanılması plandı. Final tasarımına gelene kadar bunların dışında bir hata ile 

karşılaşılmadı, imalatımızda herhangi bir kaza veya yaralanma meydana gelmedi.

 Bunların yanında öğrencilerin teknik resim, bilgisayar destekli çizim, atölye ve 

laboratuvarda uygulamalı derslerde öğrendiği bilgi ve becerilerin birçoğu bu denizaltı 

imalatında uygulandı. Ayrıca derslerin teorik işlenmesinin yanında bir ürün/temrin 

üzerinde uygulama yaptırılarak işlenen derslerin ne kadar önemli olduğu bu yarışma 

sayesinde hem öğretmen hemde öğrenciler tarafından bir daha tecrübe edinildi. Okul 

içinde ve dışında proje çalışmasının duyulması bankalığımız ve yerel yöneticiler 

nezdinde ziyaret edilmesi, okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenler açısından ilgi 

görmesi, öğrencilerin proje çalışmalarını sosyal medyada ‘’MilliTeknolojiHamlesi’’ 

hashtag’i ile paylaşması takım üyelerinin moral ve motivasyonunu artırdığı görüldü. 

8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

 Denizaltı projesinin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri içeren İş Zamanı Tablosu 

Tablo 3’te, Nihai Bütçe Planlaması Tablo 4’te, Risk Planlaması Tablo 5’te verilmiştir. 

 İş Zaman Planlaması; ‘’TEKNOFEST 2019 İnsansız Su Altı Sistemleri 

Yarışma Takvimi’’, öğrencilerin okul içindeki sınav, proje ve performans takvimi ve 

ÖSYM TYT-AYT sınav takvimi gözetilerek yapıldı [6].     

 ÖTR teslimi sonrasında mezun olan öğrenciler için ÖSYM tarafından yeni 

açıklanan üniversite tercih takvimi,12.sınıfa geçen öğrencilerin üniversite kursu 

hazırlık süreci dikkate alınarak çalışma planı revize edildi. Üniversite tercih süreci 

içinde olan ve üniversite hazırlık kursa gidecek olan öğrencilerin bu durumu 

gözetilerek grup içinde günlük ve haftalık küçük çalışma planları yapıldı. Böylece 



 
 

29 
 

denizaltı robotunun imalatı ile ilgili yapılacak faaliyetler aksatılmadan belirlenen iş 

zaman tablosu içinde devam ettirilmesi sağlandı. 

 Tablo 3.Kritik tasarım, üretim ve test süreçleri iş zaman tablosu.  

YAPILACAK 

FAALİYETLER 
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Ş
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ÖTR ve KTR için kaynak taraması 
Tüm 

Takım  
X X        

Taslak ve bilgisayar çizimlerinin yapılması Ş.C.S. X         

Malzemelerin tedarikinin sağlanması A.K. X X X X X     

Hazır alınmayan araç gereçlerin atölyede 

üretimi 
H.K. ,K.T.  X X X X X    

Elektrik-elektronik tesisat devrelerinin 

çizimi 
S.C.T.   X X X      

Terminal kutusu, kontrol paneli, kamera, 

far ve motorlara ait elektrik tesisatlarının 

yapımı 

S.C.T.    X X X X    

Pompa ve tank montajlarının yapımı 
H.K. , 

K.T. 
  X X      

Palet tekerlerinin ve robot kollarının 

montajı 
H.K. ,K.T.    X X X    

Robotun tüm donanımlarının montajları 

sonunda ağırlığı miktarınca taşırdığı suya 

göre ağırlık tespiti ve sızdırmazlık 

testlerinin yapılışı 

Tüm 

Takım  
      X   

KTR Tesliminin Yapılması 
A.K., 

A.Y.C 
      X   

Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti 

videolarının teslimi öncesi test sürüşlerinin 

yapılması 

Tüm 

Takım 
      X X  

Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti 

Videolarının Teslimi 

A.K., 

A.Y.C 
       X  

Şartnamedeki görevlerle ilgili test 

sürüşlerinin-tatbikatların oluşturulan 

senaryoya göre yapılması  

Tüm 

Takım  
       X X 

FİNAL YARIŞMASINA KATILIM 
Tüm 

Takım 
        X 

A.K.      : Aydın KUŞ-Danışman Öğretmen 

A.Y.C.  : Ahmet Yiğit CİHAN- Takım Lideri 

Ş.C.S.    : Şevki Can SADIKOĞLU-Teknik Ressam 

T.Y.P.   : Taha Yasin PEÇE- Kalıp Model Tasarımı ve Kompozit Döküm 

H.K.      : Haluk KALENDER- Mekanik Tasarım İmalat ve Montaj 

K.T.      : Koray TARAKÇI- Mekanik Tasarım İmalat ve Montaj 

S.C.T.   : Sadri Can TÜRÜT-Elektronik ve Yazılım 
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 Bütçe Planlaması: Proje hazırlık ve tasarım aşamasından sonra denizaltı 

robotu ile ilgili öncelikli malzemeler için piyasa araştırması yapılarak tahmini 

maliyetler çıkarıldı. Üretime başlanmasıyla birlikte oluşturulan mevcut bütçeye göre 

taslak bir gider listesi oluşturuldu. ÖTR ve KTR’nin içerikleri incelenip 

değerlendirildiğinde devam edecek olan üretim aşaması için detaylı malzeme listesine 

göre hazırlanarak yedi harcama kalemi başlığı altında yapılan nihai bütçe planı Tablo 

4’te, ayrıntılı malzeme fiyat listesi Ek 3’de verildi.     

 Proje bütçesinin tamamı okul aile birliği bütçesinden ve yerel imkân 

katkılarıyla oluşturuldu. Final yarışması için iaşe ve ibate giderleri bütçe planına dâhil 

edilmedi. Finale kalınması durumunda takım üyelerine ait iaşe ve ibate giderleri için 

görüşmeler yapılıp yereldeki kuruluşlardan ve sponsor firmalardan karşılanılması 

planlandı. ÖTR sonrası projeye dahil edilen ikinci kamerada sponsor bir firma 

tarafından temin edilerek proje için okula hibe edildi.       

Tablo 4.Kritik tasarım, üretim ve test süreçleri nihai bütçe tablosu. 

FAALİYETLERİN                                                            

GİDER KALEMLERİ 

TOPLAM                  

GİDER (TL) 

BÜTÇE 

DURUMU 

(TL) 

1-Model, Kalıp ve Kaporta Üretim Giderleri 253,00 253,00 

2-Yüzey Düzeltme ve Boya Malzemesi Giderleri 125,00 125,00 

3-Mekanik ve Motor Aksamı Giderleri 2.882,00 2.882,00 

4-Elektrik -Elektronik Aksamı Giderleri 1.200,00 1.200,00 

5-Epoksi ve Yapıştırıcı Giderleri 100,00 100,00 

6-Boru Tesisat ve Hortum Giderleri 45,00 45,00 

7-Ağırlık Kurşunları ve Yalıtım Malzemesi 

Giderleri  
180,00 180,00 

 

 

KDV Dâhil Toplamlar 

Giderler 

Toplamı:  

4.785,00 TL 

Bütçe 

Toplamı: 

4.785,00 TL 

                              

Ekonomik Konjonktürden Kaynaklı Artış Toplamı:1.196,00 TL 

 

GENEL TOPLAM:    1.196,00 + 4.785,00 = 5.981,00 TL 

 

Risk Planlaması: Tahminler ve tasarı ile oluşturulan her proje bir risk 

içermektedir. Bundan dolayı projenin hazırlık ve uygulama aşaması, su altı testlerinin 

yapılışı ve değerlendirilmesi, zaman yönetimi, bütçe yönetimi ve KTR açısından 

karşılaşılacak riskler göz önüne alınarak gerekli risk önleme ve çıkan riskleri ortadan 

kaldırmak veya minimize etmek için bir risk planı tasarlanmıştır. Bütçe planlaması, iş 

zaman tablosunda belirtilen tüm faaliyetler, yarışma ile ilgili mevzuat, yönerge ve 

şartname değişikliklerinden kaynaklı olağan veya olağan dışı meydana gelebilecek 
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durumlar için Tablo 5’te önem derecesi ve olasılığına göre risk matrisi planı 

yapılmıştır.  

 Tablo 5.Kritik tasarım, üretim ve test süreçleri nihai risk tablosu. 

FAALİYETLERİN  

RİSK DURUMU 

 E
T

K
İ 

D
R

E
C

E
S

İ 

O
L

A
S

IL
IK

 

KTR için Kaynak taramasında yeterli bilgiye ulaşılamaması 4 1 

Kroki ve bilgisayar ortamında çizimlerinin yapılamaması 4 1 

Malzeme listesine göre gerekli malzemelerin tedariki 5 2 

Proje bütçesinin aşılması 4 2 

Hazır alınmayan araç gereçlerin atölyede üretilememesi 4 1 

Elektrik tesisat devrelerinin çizilememesi 4 1 

Robot içindeki ve su üstündeki elektrik tesisatlarının yapılamaması 5 1 

Pompa ve tank montajlarının yapılamaması 5 1 

Palet tekerlerin ve Robot kollarının montajının yapılamaması 5 1 

Robotun ağırlık tespiti ve sızdırmazlık testlerinin olumsuz çıkması 5 2 

KTR Tesliminin Yapılamaması 5 1 

Şartnamedeki görevlerle ilgili uygulamaların yapılamaması  5 3 

Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının teslim edilememesi 5 1 

Final Yarışmasına Katılımın Sağlanamaması 5 1 

ETKİ 

DERECESİ 

 

(1) Çok Hafif  

(2) Hafif  

 

 

(3) Orta Derece  

(4) Ciddi 

(5) Çok Ciddi 

OLASILIK 

 

(1) Çok Küçük  

(2) Küçük 

 

 

(3) Orta Derece 

(4) Yüksek 

(5) Çok Yüksek  

         

 Özellikle test sürüş ve dalışları, sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının 

çekimi, KTR tesliminin yapılması, şartnamede istenilen görevlerle ilgili uygulamaların 

yapılması, final yarışması gibi çok önemli faaliyetler öncesine tekabül eden Temmuz, 

Ağustos ve Eylül 2019 dönemi için gerektiğinde risk matrisi güncellemesi 

yapılacaktır.           

 Tablo 5’te belirtilen risklerin önem ve olasılık derecelerine göre gerekli teknik 

tedbirlerin alınmasının yanında takım üyelerinin işbaşı eğitimleri ile tasarım ve tüm 

üretim planına vakıf olmaları nedeniyle oluşabilecek risklerin üstesinden gelinecektir. 

Takım üyelerinin torna-tesviye, kaynak, kompozit, mekanik, elektrik ve maket 

atölyelerinde çalışma tecrübesi, TÜBİTAK ve ERASMUS mesleki eğitim projeleri 

tecrübesi, sezgi ve risk algısına göre risklere karşı müdahale becerisi, anlık pozisyon 

alma kabiliyetleri; risk planında belirtilen etki derecesine sahip risklere karşı önceden 

önlem alınması bakımından bunları ortadan kaldıracak ya da projeyi aksatmayacak 

telafi edilebilir minimum seviyeye indirecektir.     

 Bunun yanında takım üyeleri tarafından İSG kuralları uygulanmakta, 

TEKNOFEST web sitesi ve İnsansız Su Altı Yarışma grubuna ait e-postalar günlük 

takip edilmektedir. Gelen e-postalar, tüm veriler ve yapılan çalışmalar günlük olarak 

dosyalanıp arşivlenmekte, bu bilgiler elektronik ortamda danışman öğretmen ve takım 

lideri tarafından yedeklenmektedir. Bu bağlamda zaman, bütçe, güvenlik ve risk 

yönetimi açısından projenin final aşaması dâhil tüm süreçlerin başarıyla 
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tamamlanması planlanmıştır. Hayatın doğal akışı içinde meydana gelebilecek olan 

hastalık, ölüm, sel, deprem vb. mücbir sebepler belirsizdir [7] , [8].  

9. ÖZGÜNLÜK 

 Denizaltı robotu projesi özellikle şekil yönünden dış görünümü ve içyapısı ile 

bir ilk olacak şekilde tüm takım üyelerinin katkısı ile tasarlandı. Tasarımın su 

üstünden baktığımızda görünüşünün vatoz balığı, kaplumbağa gibi deniz canlılarına 

benzetilmesine aynı zamanda genel görünümününde uzay aracına benzer bir model 

yapılmaya çalışıldı. Yapılan kaynak taramasında bu tasarımın şekline rastlanmadı. 

Kaporta dâhil mekanik kısımlarının birçoğu okul atölyelerinde üretildi veya 

geliştirildi. Bunun yanında iç donanımının yapısı ve yapacağı görev kabiliyetleri ile de 

özgün bir tasarım olmasına önem verildi. Robotun mekanik bölümlere ait blok 

şemaları da denizaltı robotunun görünüşünü yansıtacak bir dış çerçeve kullanılarak 

özgün bir şema çizimine önem verilerek sıradan bir şema olmamasına dikkat edildi. 

Rapor yazımında da birebir alıntı yapmayıp kaynak göstermeden bilgi aktarmamaya, 

takım üyelerinin bilgi ve tecrübeleri ile metin yazımından tablolara kadar özgün bir 

içerik oluşturulmasına özen gösterildi.  
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EKLER 

             Ek 1.Denizaltı Robotu Blok Şeması. 
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  Ek 2.Denizaltı Robotu Elektrik Tesisat Şeması. 
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       Ek 3.Malzeme Fiyat Listesi Tablosu. 

DENİZALTI ROBOTU MALZEME FİYAT LİSTESİ 

S. No Malzeme Adı Fiyatı (TL) 

Model, Kalıp ve Kaporta Üretim Malzemeleri 

1 Ahşap Kalas 40,00 

2 Elyaf  24,00 

3 Polyester 56,00 

4 Kobalt 20,00 

5 Mek-p 13,00 

6 Tiner 100,00 

TOPLAM 253,00 

Yüzey Düzeltme ve Boya Malzemeleri 

7 Boya 75,00 

8 Zımpara 50,00 

TOPLAM 125,00 

Mekanik ve Motor Aksamı Malzemeleri 

9 Robot Kol 1.100,00 

10 ROV Motor 120,00 

11 Palet Tekeri ve Motoru 700,00 

12 Motor yatak, şaft, keçe ve rulmanları 112,00 

13 Kestamid 180,00 

14 Lineer Aktüatör Motor 250,00 

15 Pirinç 45,00 

16 Pompa 200,00 

17 Tank 25,00 

18 Muhtelif ebatta cıvata-somun 150,00 

TOPLAM 2.882,00 

Elektrik Elektronik Aksamı Malzemeleri 

19 Su Altı Kamerası 600,00 

20 Batarya 150,00 

21 Dağıtım Terminali 20,00 

22 Kumanda Kontrol Paneli 250,00 

23 Joystick  90,00 

24 Muhtelif ebatta kablo 90,00 

TOPLAM 1.200,00 

Epoksi ve Yapıştırıcı Malzemeleri 

25 Epoksi bazlı muhtelif yapıştırıcılar ve sıvı conta 100,00 

TOPLAM 100,00 

Boru Tesisat ve Hortum Malzemeleri 

26 Bakır Borular 25,00 

27 Gümüş kaynak teli 20,00 

TOPLAM 45,00 

Ağırlık Kurşunları ve Yalıtım Malzemeleri 

28 Dolgu Mumu  125,00 

29 Kurşun 15,00 

30 Oring  40,00 

TOPLAM 180,00 

GENEL TOPLAM 4.785,00 


