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1. RAPOR ÖZETĠ 

 

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

getirmek üzere prototip olarak denizaltı robotu yapmaya ve yarıĢmaya katılma kararı verildi. 

Bu amaçla yarıĢma Ģartnamesi incelenerek buna uygun öğrenci grubu oluĢturulup 

görevlendirmeler yapıldı. Bu aĢamadan sonra „‟TEKNOFEST 2020 Ġnsansız Su Altı 

Sistemleri YarıĢması‟na katılacağımız denizaltı robotunun çizimleri yapılıp etüt edilerek 

projenin taslağı hazırlandı. Daha sonra denizaltı robotunun çizimleri bilgisayar ortamında 

yapıldı.        

Bu ön hazırlık aĢamasından sonra bir kumanda paneline bağlı kablo kontrollü “ROV 

(Remote Operating Vehicle)” olacak olan robotun mekanik, elektrik-elektronik, Ģase aksamı, 

gerekli olan araç gereçler ve yapım yöntemiyle ilgili araĢtırma ve kaynak taraması yapıldı. 

Buna göre su içerisinde dikey hareketi sağlayacak 2 adet ROV Motoru elektronik devreler, 

ileri geri-sağ sol hareketi sağlayacak 4 adet ROV Motoru, 2 adet su altı kamerası, aydınlatma 

farları,1 adet robot kol ve su üstü denetim masası kontrol paneli ile ilgili araĢtırmalar yapıldı. 

Malzeme listesi oluĢturularak öncelikli malzemelerin temini sağlandı. Bunlardan mekanik 

olan parçaların bir kısmı atölyemizde imal edildi, bazıları hazır alınıp geliĢtirildi, bir kısmı 

yurt içi firmalardan hazır olarak alındı. Su altı kamerası ise yurt dıĢından temin edildi (canlı, 

kurdoğlu, canlı, & tuna, 2015).  

Denizaltı robotunun kaporta aksamının imalatıyla ilgili yapılan kaynak taramasında 

robotun Ģase kısmının paslanmaz çelikten yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan kaporta 

için gerekli olan malzemeler temin edildi. Denizaltı robotu kendi ağırlığı ile gövdesi su içinde 

kalıp dengede kalması sağlanarak gövde kısmında bulunan ROV motorlar ile dalıĢı 

sağlanacak. Yan tarafında bulunan ROV motorlar ile ileri geri-sağa sola yüzme iĢlemi yaparak 

hareket etmesi sağlanacak.  

Sonuç olarak, denizaltı robotu bu donanımıyla Ģartnamedeki görevleri yerine getirecek 

Ģekilde tasarlandı ve yarıĢma takviminde belirlenen süre içinde bitirilmesi planlandı. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

  

2. TAKIM ġEMASI 

          2.1.Takım Üyeleri  

 TEKNOFEST yarıĢmasına okulumuz Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi‟nden bir danıĢman öğretmen ve üç öğrencin oluĢturduğu toplam dört kiĢilik 

bir takım ile temel kategori düzeyinde katılım sağlanacaktır.   

 

   

 

Takım Üyelerimiz;   

 

       

1- Murat KORKUT: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 

Gemi Makineleri Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Denizcilik Alanında teorik ve 

uygulamalı atölye laboratuvar meslek derslerini okutmaktadır.    

 

 

2- Ahmet Yiğit CĠHAN: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Gemi Yapımı Alanı 12.Sınıf öğrencisidir. 

  

 

3- Rıdvan Can SARUHAN: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Gemi Yapımı Alanı 11.Sınıf öğrencisidir. 

                              

 

4- Ergün Anıl AYDIN: Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Gemi Yapımı Alanı 11.Sınıf öğrencisidir. 

 

 

 

 

           2.2.Organizasyon ġeması ve Görev Dağılımı  

 TEKNOFEST yarıĢmasına katılacak olan takıma ait görev dağılımı yapılmıĢ olup 

organizasyon Ģeması ġema 1‟de görülmektedir. 
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                  ġema 1. Takım organizasyonu ve görev dağılımı 

  Takım üyelerinin görev tanımları:       

                        Murat KORKUT: Takıma akademik danıĢmanlık yapmak, TEKNOFEST 2020 

yarıĢmasının tüm sürecinde takıma rehberlik etmek, „‟Ġnsansız Su Altı Sistemleri 

YarıĢması‟na katılacak denizaltı robotunun yapımı için çalıĢma organizasyonu yapmak, 

toplantıları düzenlemek, malzeme tedarikini sağlamak, yarıĢmayla ilgili Ģartnamede belirtilen 

rapor yazımı vb. görevleri yerine getirmek ve değiĢiklikleri takip edip takım lideri aracılığıyla 

takıma duyurmak, yarıĢmayla ilgili tüm baĢvuru ve sekretarya iĢlemlerini (iletiĢim, izin, 

konaklama, ulaĢım vs.) yürütmek, takım ile okul idaresi arasındaki koordinasyonu sağlamak.

  

 Ahmet Yiğit CĠHAN: Takım üyelerine liderlik yapmak, danıĢman öğretmeni ile 

takım üyeleri arasındaki iletiĢim ve koordinasyonu sağlamak, proje için gerekli sunumları 

yapmak, tasarım, çizim, imalat ve montaj ile ilgili çıkan problemleri takım üyeleri ile iĢbirliği 

içinde çözmek. „‟Ġnsansız Su Altı Sistemleri YarıĢması‟na katılacak denizaltı robotunun taslak 

çizimlerini yapıp etüt ederek proje resmini hazırlayıp CAD (AutoCAD – SolidWorks)  
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programlarında çizim yapmak, tasarımda meydana gelecek değiĢiklikleri çizim üzerinde 

revize etme iĢ ve iĢlerini yerine getirmek. 

      

                                   Rıdvan Can SARUHAN: „‟Ġnsansız Su Altı Sistemleri YarıĢması‟‟na katılacak 

denizaltı robotunun, çizilen projeye göre imalatını yapmak. Yapım aĢamasında üründe 

zorunlu olarak meydana gelecek olan değiĢiklileri robot üzerinde revize etmek. Mekanik 

tasarım imalat ve montaj iĢ ve iĢlemlerini yapmak. „‟Ġnsansız Su Altı Sistemleri YarıĢması‟na 

katılacak denizaltı robotu için gerekli olan su altı motorlarının hazırlanması, robot kolun 

montajı, su geçirmezliğinin sağlanması, torna, mekanik ve kaynak iĢleri, zımpara, boya, 

imalat ve montajda çıkan sorunların giderilmesi ve gerekli değiĢiklikleri yerine getirecek.

   

                                  

                                    Ergün Anıl AYDIN: Elektrik-elektronik ve yazılımla ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak 

„‟Ġnsansız Su Altı Sistemleri YarıĢması‟na katılacak denizaltı robotunun motor, robot kolun 

sevk ve idaresini sağlamak, Ģartnamedeki 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 DEĞERLENDĠRME 

 ÖTR‟de yer alan sekiz ana baĢlık içindeki altı bölümden tam puan, iki bölümden ise 

11,50 hata puanı almıĢ durumdayız. Bu açıdan hem ÖTR yazımı hem de robotun imalatı 

açısından değerlendirme yaptığımızda, tam puan alamadığımız iki baĢlıkla ilgili bölümlerde 

hata puanlarının neler olabileceğini anlamak ve eksiklileri gidermek için takım üyeleriyle 

değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda revize edilen Ģartname ayrıntılı olarak yeniden 

gözden geçirildi. ÖTR‟de yer alan sekiz ana baĢlık ve KTR‟ de yer alan bölümler ile araç 

tasarımı, güvenlik önlemleri, genel kurallar, özgünlük, zaman, bütçe ve risk planlamaları, 

objelerin teknik resimleri baĢta olmak üzere yapılacak görevlerle ilgili kısımlar tekrar okundu 

ve birlikte istiĢare edildi.   

            Final yarıĢmasına katılmaya hak kazandığımızda karĢılaĢabileceğimiz tüm durumlarla 

ilgili bu bilgilendirme toplantısı ıĢığında birkaç kez yapılması planlanan test sürüĢlerinin her 

takım üyesine ayrı ayrı birçok kez yaptırılmasına karar verildi. Tam puan alamadığımız 

özgünlük ve güvenlikle alakalı daha detaylı bilgilerde bu bölümlere ilave edildi. Bunun 

yanında ÖTR sonrası yapılan tüm çalıĢma ve imalatlar ilgili bölümlere detaylı olarak yazıldı, 

teknik resim, Ģema ve fotoğrafları eklendi. 
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               Bütçe planlamasına bakıldığında ġubat 2020 döneminden bu yana piyasa araĢtırması 

ile yapılan yaklaĢık maliyetler ekonomik konjonktürden kaynaklı olarak özellikle mekanik ve 

elektronik malzeme alımlarımızda yaklaĢık %44 oranında yükseliĢle birlikte 720 TL‟lik bir 

artıĢ söz konusu olup bu durum ÖTR‟de belirtildiği gibi öngörülen bir durum olarak ortaya 

çıktı. Bu miktar 8. Bölümde bütçe planlamasına eklendi. ĠaĢe ve ibate hariç denizaltı 

robotunun 1.621,69 TL olan maliyeti nihai olarak 2.341,69 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 değiĢiklik yapılmamıĢ olup ön tasarımda belirtildiği Ģekilde nihai tasarım ve 

imalat devam etmektedir. 

 

 

                    ġema 2. Denizaltı robotunun elektrik aksamı ve su üstü denetim masası. 
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Projemizde kullanacağımız robotumuzun en son hali aĢağıda ki gibi olması tasarlanmıĢtır.  

 

             ġema 3. Denizaltı robotunun prototipi 

 

        4.2.Aracın Mekanik Tasarımı 

                    4.2.1.Mekanik Tasarımı Süreci 

  „‟Ġnsansız Su Altı Sistemleri YarıĢması‟‟na katılacak olan denizaltı robotunun mekanik 

tasarımı yapım aĢamaları:   

          1- Robota isim verilmesi ve yapılan taslak çizimlerin hangisine karar vereceğimizle 

ilgili öğrencilerimize bireysel ve toplu olarak görüĢmeler ve fikir alıĢveriĢi yapıldı, sonra 

robota isim ve Ģekli verildi.  

     

          2- Bu Ģeklin ilerde yapılacak olan ulusal ve uluslararası yarıĢmalarda diğer denizaltı 

robotlarıyla Ģekil yönünden ve donanımın tamamı yönüyle benzerlik olmaması, özgün olması 

ve patent açısından sorun oluĢturmaması için internette tarama yapıldı. 
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          3-  „‟Ġnsansız Su Altı Sistemleri YarıĢması‟‟na katılacak olan denizaltı robotunun 

mekanik alt donanımları; 

 

 

                ġema 4. Denizaltı robotunun alt donanımları 

 

        4- Kaynak taraması ve takım üyelerinin bilgileri dâhilinde malzeme, araç gereç listesi 

yapıldı ve bu malzemeler tedarik edildi. 

        5- Okulumuzun Denizcilik Meslek Lisesi olması sebebi ile kazanmıĢ olduğu bilgi 

birikimler sonucunda robotumuzun Ģase kısmını paslanmaz çelikten yapılmasına karar verildi.  

           Paslanmaz çelik sayesinde robotumuzun korozyondan en az düzeyde etkilenmesi ve 

Ģartnamede ki ağırlık sınırlamasında dolayı tercih edilmiĢtir. Bu tercih sayesinde Ģase ağırlığı 

1380g gelmektedir. 
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   Fotoğraf 1. Paslanmaz çelik malzemeler kesilmiĢ hali ve 3D modeli 

6-Malzemeler okulumuzun temrinlik malzemelerden temin edilmiĢtir. Yine okulumuzun CNC 

lazer kesme cihazlarında kesilerek kaynak atölyemizde argon kaynağı ile birleĢtirilmiĢtir. 

Yüzeyleri ise özel zımpara ile parlatılmıĢtır. 

 

 

    Fotoğraf 2. Denizaltı Robot'un Ģasesinin argon kaynağı ile birleĢtirilmesi ve parlatılması 
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         7- Projemizde kendi tasarımlarımız olan motorları kullandık. Böylelikle düĢük maliyetli 

ve yerlilik hedeflerimize ulaĢmaya çalıĢtık. 

  

 

    Fotoğraf 3. Thruster (Ġtici)                               Fotoğraf 4. Propeller (Pervane) 

 

   

      Fotoğraf 5. ROV Alt Parça                                 Fotoğraf 6. Fırçasız Motor 
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         8- Araçta kullanılan Ġticileri meydana getiren plastikler parçalar 3 boyutlu yazıcıda 

üretilmiĢtir. Hammadde olarak PLA filament kullanılmıĢtır çünkü suya karĢı üst düzey bir 

dayanıklılık sağlamamakta ve iĢlenmesi kolay olmasından ötürü tercih edilmiĢtir. 

 

     Fotoğraf 7. Ġticilerin 3D yazıcısı ile üretimi ve Ġtici montaj hali 

      9- Kendi tasarımımız olan kanatların 3D yazıcısı ile üretimi 

      

         Fotoğraf 8. Robotumuzun arka kanatlarının üretimi 
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          9- Denizaltı robotunun kaportası üzerinde cıvata, far, kamera, ROV motor vs. diğer 

araçların yerleĢtirileceği yuvaların kesim ve delme iĢlemleri yapıldı. 

          10- Denizaltı robotumuzun Ģartnamede ki su altı montaj görevini yerine getirmek için 

robot kolunun pnömatik sistem ile çalıĢması kararlaĢtırıldı. Bu sistem son derece basit, 

çevreye zarar vermeyen, arıza yapması son derece düĢük, bakım gerektirmeyen aynı zamanda 

uzun ömürlü olması nedeniyle seçilmiĢtir. Pnömatik devre Ģeması Ek 1‟de verilmiĢtir. 

 

        Fotoğraf 9. Robot kol tutucularının üretimi ve en son montaj hali 

          11- Takım üyelerimizin robotumuzun muhtelif parçalarının üretimi için makinelerde 

çalıĢırken her daim iĢ güvenliği kurallarına dikkat ettiler. 

  

             Fotoğraf 10. Takım üyelerimiz Ģerit testere ve torna tezgâhında çalıĢırken 
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        Fotoğraf 11. Takım üyemiz torna ve matkap tezgâhında çalıĢırken 

 

          12- ROV Motorların toplanması ve kabloların lehimlemesi özenle yapıldı. Kablo 

yalıtımları titizlikle yapıldı.         

 

        Fotoğraf 12. ROV Motorlarının montaj ve kablo lehimlerinin yapılması 
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                  4.2.2. Malzemeler 

 Fırçasız Motor 

           Fırçasız motorlar tork değerleri ve rpm değerlerine göre kategorize edilebilen, 

verimlilikleri yüksek elektrik motorlarıdır. Fırçasız olmalarından ötürü manyetik alan 

oluĢturarak hareket oluĢtururlar ve herhangi bir elektrik kaçağına bu özelliklerinden ötürü 

mahal vermezler. Bu avantajları göz önünde bulundurularak rov araçlar için en uygun motor 

tipleri olduğuna takım olarak karar verdik ve aracımızda kullandık. 

 

 
ġekil 1. 1400KV Fırçasız Motor 

 PLA Filament 

         Organik materyalden, özellikle mısır niĢastası ve Ģeker kamasından yapılan, 3 boyutlu 

baskı için birçok avantajı olan Poli Laktik Asit pervanelerin üretiminde kullanılacaktır. Kolay 

tedarik edilebilir olması, doğal olması ve iĢlenmesinin kolay olmasından ötürü bu ürün tercih 

edilmiĢtir. Yoğunluk: 1.25 gr/cm3                             

 

                                                                                                                   ġekil 2. PLA Filament 
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 PVC Tüp 

               Kolay iĢlenebilen, kesilebilen delinebilen, hafif bir plastik cam olan bu malzeme orta 

hazneyi oluĢturacaktır. Camdan daha dayanıklı ve hafif olan bu malzemenin genleĢme 

katsayısı, yoğunluk, yumuĢama noktası, sertlik gibi teknik özellikleri projemiz için çokça 

uygundur. Ucuz olması, kolay iĢlenebilmesi ve kolay tedarik edilebilmesinden ötürü bu ürün 

tercih edilmiĢtir. 

 

 

                                                                                                          ġekil 3. PVC Tüp 

 

 Paslanmaz Çelik 

          Paslanmaz çelik, paslanmaya karĢı dayanıklı olması sebebiyle tercih edilen bir çelik 

cinsidir. Bu çelik cinsi, paslanmaz adını alabilmesi için belirli bir oranda krom içermektedir. 

Çeliğin içerisindeki krom, çeliğin oksijenle temas ettiğinde krom-oksit adında ince bir film 

tabakası oluĢturmasını sağlar. Bu ince film, çeliği paslanmaya karĢı korur ve belli bir 

miktardan fazla krom içerikli çelik paslanmaz çelik adını alır. 

 

 

                                                                                                              ġekil 4. Paslanmaz Çelik 
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 Kestamid 

            Kestamid  Döküm Polyamid veya Döküm Naylon adları ile de tanımlanır. 

Kestamid üstün mekanik, fiziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklerinden dolayı tüm sanayi 

kollarında çok kullanılan bir mühendislik plastiğidir. Alüminyum, bakır, bronz, çelik, fiber, 

pirinç ve diğer metallerin kullanıldığı birçok ortamda bu metallerin yerine üstün avantajlar 

sağlayarak kullanılır. Bu metallerden  daha ucuz, daha hafif, daha dayanıklı ve daha uzun 

ömürlüdür. 

 

                                                                                                   ġekil 5. Kestamid 

 

 PVC Boru Kelepçesi 

              PVC dünyada polietilen ve polipropilenden sonraki üçüncü en yaygın kullanılan 

plastik hammaddesidir. En çok inĢaat sektöründe boru ve pencere profillerinde klasik demir 

ve ahĢap yerine kullanılmaktadır. Tercih edilme sebepleri; kolay iĢlenebilir, suya dayanıklı, 

yangın ve aleve dayanıklı, geri dönüĢtürüle bilirlik, maliye avantajı, hafiflik, uzun ömürlülük, 

kolay tamir edilebilirlik, esneklik, Ģeffaflık ve sağlamlıktır. 

 

                                                                                                                         ġekil 6. PVC Boru Kelepçesi 

 



 

16 

 

 

 

 Pirinç Çubuk 

           Pirinç malzemeler, birçok mühendislik uygulamasında ilk tercih edilen 

malzemelerdendir. Uygun kimyasal bileĢimdeki bakır ve çinko alaĢımının yani pirincin 

seçilmesi ile istenilen mukavemet, süneklik, sertlik, iletkenlik, Ģekillendirile bilirlik, aĢınma 

dayanımı, renk ve korozyon dayanımı özelliklerine sahip malzemeler elde edilebilir. Bunun 

yanında pirinçler fiyat olarak seçilebilecek ucuz malzemelerdendir. 

 

                                                                                                                ġekil 7. Pirinç Çubuk 

 

 ÇeĢitli Ebat ve Boylarda Cıvata, Somun 

            Tasarlanan aracımız demonte edilebilirdir ve bu amaçla çeĢitli boyut ve ebatlarda 

civata ve somun kullanılmıĢtır. 

 

                                                                                                                   ġekil 8. Kelebek Somun 

 O-ring 

            Sızdırmazlık adına hareketli parçaların kenarlarında ve 

sualtında kalacak haznenin sızdırmazlığını sağlamak için 

kauçuktan yapılan çeĢitli ebatlardaki o-ringler kullanılmıĢtır. 

 

 

 

                                                                                                                                 ġekil 9.O-Ring 
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 Pnömatik Silindir 

        Pnömatik Silindir, basınçlı hava enerjisinin kontrolünü sağlayarak doğrusal itme veya 

çekme hareketine dönüĢtürmeye yarayan elemanlardır. Pnömatik enerjiyi mekanik enerjiye 

dönüĢtüren bu silindirler, ön ve arka kapak, silindir borusu, piston kolu ve sızdırmazlık gibi 

parçaların birleĢiminden oluĢmaktadır. 

 

                                                                                                                      ġekil 10. Pnömatik Silindir 

 

 

                                                                                       

 Denizaltı robotu için kullanılması planlanan malzemelerin adı, adedi ve miktarı, hazır 

alma/geliĢtirme/tasarım durumu Tablo 1‟de verilmiĢtir.  

               Tablo 1.Denizaltı robotunun malzeme listesi. 

S. 

No 

Malzeme 

Adı 
Adet/Miktar 

Hazır 

Alma/GeliĢtirme/Tasarım 

Durumu 

1 
Paslanmaz 

sac 
50cmx50cmx0,2cm 

Atölye temrinlik malzemeden 

tedarik edilecek. 

2 PVC Kapsül 

DıĢ çapı:100  

Ġç çapı:95  

Uzunluğu:50cm 

Atölye temrinlik malzemeden 

tedarik edilecek. 

3 Kestamid Çap:12cm 2kğ 

Atölye temrinlik malzemeden 

tedarik edilecek. Torna ve 

kesicilerde iĢlenecek. 
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              Tablo 1. (Devam) Denizaltı robotunun malzeme listesi. 

S. 

No 

Malzeme 

Adı 
Adet/Miktar 

Hazır 

Alma/GeliĢtirme/Tasarım 

Durumu 

4 Pirinç mil Çap:6, 2 metre Hazır 

5 Tiner 250ml Hazır 

6 Zımpara 3 tabaka Hazır 

7 PVC Kelepçe 4 adet Hazır 

8 Cam 1 adet Hazır 

9 Fırçasız motor 6 adet Hazır 

10 
Pnömatik kalem 

silindir 
1 adet Hazır 

11 
Poliüretan  

hortum 
54 metre Hazır 

12 
Pnömatik düz 

rekor 
6 adet Hazır 

13 
Cıvata-somun-

vida 
16 adet Hazır 

14 Su altı kamerası 2 adet Hazır 

15 
Kumanda 

kontrol paneli 
1adet 

Ekran kısmı hazır. Panel kısmı 

yapılacak. Joystick gövde kısmı 

3D ile basılacak. 

16 Joystick 2adet Hazır 

17 
Muhtelif ebatta 

kablo 
20 metre Hazır 

18 
Dyson extra PU 

mastik 
280ml Hazır 

19 
GümüĢ kaynak 

teli 
80 cm Hazır 

20 
Çubuk Mum 

Silikon 
5 adet (30cm) Hazır 

21 O ring 
2 Ģer adet  

(Ø:90 - Ø:80) 
Hazır 

22 Arduino MEGA 1 adet Hazır 
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               Tablo 1. (Devam) Denizaltı robotunun malzeme listesi. 

ġekil 

tablosu 

öğesi 

bulunamadı. 

Malzeme 

Adı 
Adet/Miktar 

Hazır 

Alma/GeliĢtirme/Tasarım 

Durumu 

23 
Arduino 

nano 
1 adet Hazır 

24 Canbus 2 adet Hazır 

25 Power Led 2 adet Hazır 

26 
Jumper 

Kablo 
40 adet Hazır 

27 
Kablo ucu 

sarı fiĢ 
20 adet Hazır 

28 ESC 6 adet Hazır 

29 
Küçük hava 

kompresötü 
1 adet Okulumuzda mevcuttur. 

30 
Hava 

Ģartlandırıcı 
1 adet Okulumuzda mevcuttur. 

31 
Yön kontrol 

valfi 
1 adet Okulumuzda mevcuttur. 

32 
ÇalıĢtırma 

butonu 
2 adet Okulumuzda mevcuttur. 

33 

Pnömatik 

kol tutma 

çeneleri 

2 adet 
Tasarımı yapılıp 3D ile 

basılacaktır. 

34 

Denizaltı 

robot 

kanatları 

4 adet 
Tasarımı yapılıp 3D ile 

basılacaktır. 

35 Konvertör 1 adet Hazır 

 

 

 

 

        Denizaltı robotu için kullanılması tasarlanan malzemelerin teknik özelliklerini gösteren 

liste Tablo 2‟de verilmiĢtir. 
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                Tablo 2.Denizaltı robotunun malzeme özellikleri listesi. 

S. 

No 
Malzeme Adı Malzeme Özellikleri 

ġase ve Gövde Üretimi Malzemeleri  

1 Sac 
Paslanmaz çelik  plaka 

(50cmx50cmx0,2cm) 

2 Kapsül 
PVC Akrilik (DıĢ çap:100mm Ġç 

çap:90 mm Uzunluğu:50cm 

3 
Ön ve Arka Kapsül kapak 

Kestamid 

Kestamid Cast Polyamid yuvarlak 

dolu Ģeklinde 

4 Kelepçe PVC 100 lük 

Yüzey Düzeltme ve Boya Malzemeleri 

5 Zımpara 
Metal zımpara (muhtelif 

numaralarda) 

 

Mekanik ve Motor Aksamı Malzemeleri 

6 Pnömatik Silindir  Çift etkili manyetik 20x50  1Mpa  

7 Fırçasız motor 
12,6 V 1400 KV yüksek devirli 

motor 

8 Kompresör Festo 16 bar 25 litre 2,9A 

9 ġartlandırıcı Festo 16 Bar 200psi 

10 Yön kontrol valfi Festo 5 yollu 3 konumlu 

11 Açma Kapama buton Festo Aktuatörlü 

12 Pirinç Mil Ø:6 mm Uzunluğu:200cm  

13 
Muhtelif ebatta cıvata-

somun-Vida 

M 2-3-4-6-8, Yıldız Ģapkalı akıllı 

vida 

Elektrik-Elektronik Aksamı Malzemeleri 

14 Su altı kamerası 1 
Su altında12 puntoya kadar yazı 

okuyabilecek, kızılötesi, 7 inç ekran 

15 Su altı kamerası 2 12V DC GeniĢ görüĢ açısı 

16 Jumper kablo - 

17 Kumanda kontrol paneli Ekran:7 inç,  

18 Joystick  - 

19 Muhtelif ebatta kablo Su altı araçlarına uygun 

20 Regülatör 50V to 12V  20A dönüĢtürücü 

21 ESC Littlebee 20A fırçasız motor sürücü 

22 Kablo ucu sarı fiĢ - 
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                Tablo 2. (Devam). Denizaltı robotunun malzeme özellikleri listesi. 

23 Power Led 120lm 160° Açı beyaz 10000kelvin 

24 Canbus 
8 MHz kristal osilatör,120 Ω 

terminal direnci 

25 Arduino nano 

Dijital G / Ç: 14 adet pin deliği (6 

PWM Destekli)  

DC Akım G/Ç Pinleri: 40mA 

26 Arduino MEGA 

GiriĢ Gerilimi (önerilen) 7-12V  

GiriĢ Gerilimi (limit) 6-20V  

Dijital I/O Pinleri 54 (15 tanesi 

PWM çıkıĢı)  

GiriĢ Voltajı: DC 7V ~ 12V 

(Tavsiye) 

Epoksi ve YapıĢtırıcı Malzemeleri 

27 
Epoksi bazlı muhtelif 

yapıĢtırıcılar ve sıvı conta 
Poliüretan marine mastik 

Boru Tesisat ve Hortum Malzemeleri 

28 Pnömatik hortum Ģeffaf Poliüretan 

29 GümüĢ kaynak teli Mavi 3 (gümüĢ oranı yüksek) 

Ağırlık KurĢunları ve Yalıtım Malzemeleri 

30 
Çubuk mum silikon 

(Kalın) 
Parafin mum 

31 O-ring Ø90 kalınlık:5mm 

32 O-ring Ø80 kalınlık:2mm 

 

             Mekanik dayanımının iyi olması, ağırlık merkezinin zemine yakın olması ve de sudan 

etkilenmemesi ve hafif olması nedeniyle Ģase kısmı paslanmaz çelikten imal edildi.        

Robotumuzun gövde kısmını PVC plexiglass hamledesinden üretilen malzeme kullanıldı. Bu 

madde dayanımı yüksek, hafif, iĢlenmesi kolay hem de çeĢitli ortamlarda rahatlıkla 

kullanılabilir (mazeron reklam, 2012) 

             Ön ve Arka kapaklar tornada, kesici aletlerle kolay iĢlenmesi ve basınca dayanımı 

yüksek olması nedeniyle kestamid kullanılmasına, elektrik-elektronik aksamında; kısa devre 

ve elektriksel arızaları sebebiyet vermemek ya da bu arızaları minimum seviyeye indirmek 

için su altına uygun kabloların kullanılması tasarlandı [2]. YapıĢtırılacak yüzeylerde; iyi 

sonuç vermesi, hızlı kuruması, güçlü bağlantı oluĢturması, sıvı ortamlar dâhil kimyasal 

etkilere karĢı yapıĢtırma bağlarının uzun süre çözünmemesi nedeniyle epoksi bazlı yapıĢtırıcı 

kullanılması tasarlandı (türkmen & durmuĢ, 2013)  
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             Bunların yanında; robot kol, kamera, far, joystick, motorlar vs. donanım malzemeleri 

Ģartnamedeki görevleri sorunsuz yerine getirecek malzeme ve araç gereçlerin kullanılması 

planlandı. Listede belirtilen malzemelerin birçoğu temin edildi ve bazı aksamların imalatı ve 

montajı yapıldı. 

             4.2.3. Üretim Yöntemleri   

 Okul atölye ve laboratuvar Ģartları dikkate alınarak denizaltı robotunun mekanik 

kısımları üniversal yarı otomatik tezgâhlarda konvansiyonel yöntemlerle yapılmaktadır. 

BirleĢtirme iĢlemleri sökülebilir ve sökülemeyen birleĢtirme gereçleriyle yapılması, elektrik 

devreleri lehimle ve minik klemenslerle bağlantı yapılması tasarlandı. Tasarıma ait çizim 

iĢlemleri önce kroki olarak, daha sonra bilgisayar destekli çizim yöntemiyle yapılması 

tasarlandı. 

            4.2.4. Fiziksel Özellikler  

 Denizaltı robotunun tasarlanıp imal edilen boĢ kaporta ağırlığı 2.126 gramdır. 

Donanım malzemelerinin tamamı henüz tedarik edilemediğinden (örneğin robot kolu) ve bir 

kısmının imalatı ve geliĢtirilmesi devam ettiğinden dolayı bunların tümü montaj edildiğinde 4 

kg civarında olması beklenmektedir. Boyut olarak ana ölçüleri; uzunluk:499,875mm, 

yükseklik:350,268mm, geniĢlik:350,865mm‟dir. Bunun yanında kızılötesi kamera ile su 

altındaki görüntüyü aktarma, robot kolu ile bir objeyi tutup taĢıma yapma ve önündeki 

aydınlatma farları ile önünü görecek Ģekilde tasarımı yapıldı.  

          Tasarımını yaptığımız robotumuzun analizleri 3D katı modelleme programı olan 

Solidworks Flow Simulation ile yapıldı. 

 

ġekil 11. DıĢ akıĢ etkisinde pervane gerilme dağılımı 

Analiz sonuçları dıĢ akıĢ etkisi altında yapıda oluĢan gerilme dağılımı bakımından 

incelendiğinde robotun üzerinde bulunan yüklerin yoğun olarak pervanelerin iç kısımlarında 

meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Elde edilen gerilme değerleri sualtı robot üzerindeki yapıda 
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kullanılan malzemelerin akma gerilmeleri altında olduğundan emniyet sınırları içerisinde 

olduğu görülmüĢtür. 

 

          ġekil 12. DıĢ akıĢ analizi ile yapının türbülans bölgeleri tespiti 

             DıĢ akıĢ analizi ile yapının türbülans bölgeleri tespiti analizinde ise maksimum 

basınçlar pervanelerin döndüğü bölgede meydana gelmiĢtir. Burada oluĢan vorteks‟ten ötürü 

direnç kuvveti artmakta fakat itici gücünü yenemeyeceği için bir sorunla karĢılaĢılmayacağı 

düĢünülmektedir. 

          4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

           4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 

 Denizaltı robotunun mekanik tasarımı, elektrik-elektronik tasarımı ve donanım içinde 

yer alan birçok eleman eĢgüdümlü olarak çalıĢmaktadır. Bu bağlamda aracın çalıĢma prensibi 

ve bunlarla ilgili Ģemalar 4.bölümde verildi. (bk. 4. Araç Tasarımı, ġema 2, ġema 3)   

           Denizaltı robotumuzun donanımları için gerekli olan enerji Elektrik Tesisat ġeması  

EK 2.‟de verildi [4]. 

                            Güç Kaynağı   

        Motorlar için gerekli olan 12 Volt‟u sağlamak amacıyla DC 48 Volt /12 Volt 

dönüĢtürücü güç kartları kullanılması tasarlandı.  
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                      Fotoğraf 13. Konvertör 

 

                             Kameralar 

          Denizaltı robotumuzda iki adet kamera kullanılmasına karar verildi. Bunlarda biri 

kapsülün içinde ve önde diğeri ise dıĢarıda ve robotun arka kısmının üst tarafına 

yerleĢtirilmesi planlandı. Bu tasarımın kullanıcılar için oldukça kolaylık sağlayacağını 

düĢünüyoruz. Öndeki kamera lensler geniĢ görüĢ acısana sahip, arka kamera ise su 

geçirmeyen, kızılötesi ve gece görüĢ özelliği olan kamera kullanılması düĢünüldü. 

 

 

                     Fotoğraf 14. Analog ve gece görüĢ kamerası 
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                            Monitör 

               Monitörlerimiz gecen sene ki teknofest yarıĢmasında kullandığımız denizaltı 

robotundan çıkardık. Bu sene ki projemizde de kullanmaya karar verdik. Bütçemiz kısıtlı 

olduğu içi böyle bir karar aldık. 

 

 
            Fotoğraf 15. Havuz içerisindeki görüntüyü masa üssüne aktaran ekran 

 

    Octomini – Sualtı Kontrolcü 

        Degz firması ile birlikte geliĢtirdiğimiz ve bu projeye has olan octomini arduino-nano 

temelli bir geliĢtirici kartıdır. Fpv dizgilerinden ilham alarak geliĢtirilen bu yöntem ile tüm 

elektronik sistem küçücük bir kart ile entegre edilebilmektedir. Üzerindeki anahtarlama 

elemanları ile aydınlatma, tutucu kol, örnekleme gibi 3 farklı cihazın açma kapama 

kontrolünü yüzeyden yapabilmeye imkan sağlamaktadır. 

 

 

              Fotoğraf 16. Octomini-Sualtı Kontrolcü       

 

  Kontrolör Tasarımı 

           Arduino Mega, Arduino Nano 6 motorlu bir denizaltıyı sürmek için oldukça yeterli ve 

uygun bir donanım olacağını düĢünüyoruz. Canbus modülü ile birlikte kullanıldığında 150 

metreye kadar iletiĢim mesafesi kurabilmesi, donanıma eklenebilen denge sensörlerinin 

bulunması gibi geliĢtirilebilir yönlerinin bulunması dolayısıyla tercih edilmiĢtir.      
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            Fotoğraf 17. Arduino MEGA, Arduino Nano, Canbus 

 

Motor Sürücüleri 

          20 Amperlik Littlebee marka motor sürücüleri kullanılması kararlaĢtırılmıĢtır. Bu 

sürücüler özel olarak programlanma özelliği bulunduğu için ROV motorlarda en üst düzeyde 

performans sağlamayı hedefliyoruz (benveniste & aydemir, 2018).      

 

 
          Fotoğraf 18. Littlebee ESC ve BLHeli yazılımı 

 

Kablolar 

            Kablolar data kablosu ve güç kablosu olarak iki çerçevede incelenebilir. Data kablosu 

olarak Cat-5 kablo kullanılması düĢünülmektedir. Kablolar hakkında ayrıntılı bilgiler 

elektronik tasarım kısmında açıklanmıĢtır. 

 
                                                                                                               ġekil 13. Cat5 kablo 
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Joystick 

             Kontrol istasyonunda olması düĢünülen ve kontrolü sağlaması için oluĢturulan 1 adet 

joystick kullanılması düĢünülmektedir. Kendi tasarımımız olan joystick kullanılacaktır. 

 

 
                                                                                                                          ġekil 14. Joystick 

                                                                                   

   Lümen 

           Havuz içerisinde robotumuzun görevlerini yerine getirmede yardımcı olan ve karanlık 

ortamlarda robotun önünü aydınlatmayı sağlayacaktır. 

 

                                                                                                                   ġekil 15. Lümen 

                  Kumanda Tasarımı 

           Kumanda tasarımı bize özgü bir tasarımdır. Portatif olması olması son derece önem arz 

etmektedir. Tasarımda kullandığımız parçalar okulumuz depolarında atıl olan parçalardan 

yapılmıĢtır. Ġki adet 7 inç ekran kullandık. Minimum maliyet ile ürünümüzü yapmıĢ 

bulunmaktayız. 

 
        

           Fotoğraf 19. Kumanda paneli montajı 
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                         ġema 5. ĠĢlem Basamakları AkıĢ Diyagramı 
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                4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci  

 Denizaltı robotu çalıĢma prensibi metin olarak „‟Araç Ön Tasarımı‟‟ bölümünde 

verildi. Bu metinde özet olarak yer alan çalıĢma prensibinin iĢlem basamaklarını içeren akıĢ 

diyagramı ġema 5‟de verilmiĢtir.  

 

           Denizaltı robotundaki tüm sistem su üstü denetim masasında kiĢi kontrolünde olup 

aracın algoritması kullanıcı tarafından yönlendirilecek Ģekilde tasarım yapıldı.  

                            

                4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 

  Denizaltı robotu su üstü denetim masasından joystick ile kontrol edilerek 

çalıĢtırılacaktır. Cihazın yazılımı C dili olarak belirlenmiĢtir. Arduino için bulunan hazır 

kütüphaneleri ve yaygın kullanım alanı bu dilin tercih edilmesinde önemli rol oynamıĢtır. 

Kullanılacak kameralar 12V ile çalıĢabiliyor. Kameralar analog-dijital çeviriciler ile yüzeyde 

bilgisayar veya akıllı telefonlara görüntü aktaracak Ģekilde tasarlanmıĢtır. Denizaltı robotu 

Yazlım AkıĢ ġeması Ek 3.‟te verilmiĢtir. (demir, 2016)      

 

4.4. DıĢ Ara yüzler 

            Su altı aracının kontrol kartı ile kumanda paneli arasında haberleĢme 2 adet MCP2515 

CANBUS haberleĢme modülü ve bunlara entegre olan Octomini – Sualtı Kontrolcü ile 

sağlanacaktır. Bu modüllerden biri kumanda panelinde biride su altı aracında olacaktır. Su altı 

aracının yapacağı görevlerle ilgili görüntü aktarımı 2 adet kamera ile sağlanacaktır. Böylelikle 

hem aracı kontrol edecek operatör için kolaylık sağlanmıĢ olacak hem de ikisinden biri 

arızalanması durumunda diğer kamera ile görevleri yerine getirmesi sağlanmıĢ olacaktır. 

Kameralardan alınan görüntüler kablolar ile denetim masasındaki iki adet 7 inç ekrana 

aktarılması planlandı.    

5. GÜVENLĠK 

   Goshawk Side takımı olarak önceliğimiz güvenliktir. Bu hassasiyetle takım 

üyelerimizin güvenliği en üst seviyede tutulacaktır. YarıĢma Ģartnamesindeki güvenlik 

ihtiyaçları, genel kurallar ve düzenlemeler incelenmiĢ olup bunlara göre güvenlikle ilgili 

tasarım planlaması yapıldı.      

              Bunlara göre;  

 Kapsülün sızdırmazlığı için ön ve arka kapaklarda ikiĢer adet o ring kullanılması 

düĢünüldü. Ön ve arka kapakları su sızdırmadan kapatmak için dört adet pirinç çubuk 

ve kelebek somun kullanılması planlandı. 
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 Kablolar robot üzerindeki elektrik aksamına uygun özellikte seçilmiĢ olup testlerde 

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

eklemesi ve çıplak bir iletken asla olmayacaktır. Robot üzerindeki tüm devre, 

kullanılan güç ve akıma uygun kablo seçimi yapıldı. 

 Tüm donanımın ve robotun bitmiĢ hali ile birçok kez değiĢik derinliklerde 

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

olan epoxy bazlı yapıĢtırıcı ve sızdırmazlık macunu kullanılması planlandı. 

 Denizaltı robotunun pervaneleri kafes içinde olacak ve tehlike arz etmeyecek, kaporta 

ve diğer aksamları üzerinde keskin köĢe ve kenarlar olmayacak Ģekilde tasarımı 

yapıldı.  

 Denizaltı robotu için kullanılacak enerji 12 Volta düĢürülüp kullanılacağından elektrik 

çarpmalarına karĢı tehlike oluĢturmayacak Ģekilde tasarlandı.    

 Elektrik devresinde ve su üstüne çıkan kontrol paneli kablosuna yeterince fazlalık 

verilerek gergin olamayacak Ģekilde tasarlanarak Ģartnamede kablolarla belirtilen 

ölçüler dikkate alındı. 

 Denizaltı robotunda çevreye zarar verecek madde sızıntısı söz konusu olmayıp gerekli 

yalıtımların yapılması tasarlandı.       

 KKD koruyucu donanımlar takım üyelerinin atölye çalıĢmalarında kullanılmaları en 

üst seviyede sağlanacaktır. 

 

 
                    Fotoğraf 20. KiĢisel koruyucu donanımlar 

 

 Denizaltı robotumuzun üretim sürecinde takım üyelerimizin makinelerde çalıĢmadan 

önce iĢbaĢı eğitimi almaları sağlanacaktır. 
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 Robotumuzda kullanacağımız pnömatik kol için temin edeceğimiz havanın 2,5bar 

basınç değerinde ve emniyetli bir Ģekilde çalıĢmasını sağlamak için Festo marka 

Ģartlandırıcı kullanılacaktır. 

 

                            Fotoğraf 21. Hava Ģartlandırıcı 

 

 Takımdaki tüm öğrencilere ve danıĢman öğretmene ĠSG eğitimleri ve sertifikaları 

verildi. Final yarıĢması esnasında da yarıĢma ekibinin bilgilendirme ve uyarıları, saha yapısına 

göre alınan güvenlik önlemleri dikkate alınacak ve gereken kiĢisel koruyucu ekipmanlar 

kullanılacaktır. 

 

6. TEST 

             

 Robot parçalarının toplanmadan önce tüm bileĢenleri özel olarak test 

edilmiĢtir. Ġlk olarak su geçirmeyen tüp, 30cm derinliğinde suda 3 gün 

bekletilerek kapaklardan su alıp almadığı kontrol edilmiĢtir. Havuz testlerinde 

tekrardan kontrol edilecektir. 

 

  

                              Fotoğraf 22. Tüp Test Ortamı 
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 Motor sürücüleri programlandıktan sonra belli bir süre tam yükte çalıĢması 

sağlanmıĢtır. Yapılan bu testlerde su dıĢında bulunan motor sürücülerinin 45 

derece sıcaklığı aĢmadığı görüldü. 

 Kullandığımız bakır kablolar 25 Amper yük altında ki çalıĢmada herhangi bir 

ısınma gözlenmemiĢtir. 

 Kendi imkânlarımızla temin ettiğimiz 50cm derinliğinde içi dolu mini 

havuzumuzda robotumuzun sızdırmazlık, hareket, denge ve aynı zamanda 

motorlarımızın gücünü test etme imkânımız oldu. Umduğumuzdan daha iyi 

sonuçlar aldık. Tüp içerisine su sızıntısı yaĢanmadı. Robotumuzun su içindeki 

denge konumu istediğimiz gibiydi. Ġleri bir tarihte ilimizde bulunan kurumlara 

ait yüzme havuzları ile ilgili gereli izinlerin alınması ile daha derin mesafede 

daha uzun süreli sızdırmazlık testleri yapılması planlandı. 

 

 

                              Fotoğraf 23. Robotumuzun mini havuzda ki testleri 

 

7. TECRÜBE 

 

Aracın ön tasarımı yapıldıktan sonra imalatın devam ettiği süreçte final tasarımına 

gelindiğinde; 

          

            1- Motorların yüksek devirlerde test sürecinde titreĢimlerinden dolayı cıvata ve 

somunlarda sürekli gevĢeme meydana geliyordu. Bu problemi kontra somun ekleyerek 

çözdük. Böylelikle çalıĢma esnasında bir daha problem yaĢamadık. 
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 2-ĠletiĢim için kullanacağımız kablo seçimi olarak Cat5 kablosu aldık. Fakat 

ileriki zamanda bu kullanmıĢ olduğumuz kablonun daha performanslı olanlarının 

olduğunu öğrendik (Cat6, Cat7, Cat8 v.b) fakat bütçemiz kısıtlı olduğu için artık 

değiĢtirmek istemedik. Bir sonraki yarıĢmalara katıldığımızda ona göre kablo seçimini 

yapacağız. Bu bize iyi bir tecrübe oldu [7].      

           3-Okulumuzun denizcilik lisesi olması ve bünyesinde gemi yapım alanın 

olması vesilesiyle sahip olduğu tecrübeyle robotumuzun Ģase kısmını paslanmaz 

çelikten imal edilmesine karar verdik.      

           4-Elektronik parçalarının muhafaza edileceği tüp kısmının ön kapak kısmında 

olması gerek cam parçanın yapıĢtırılmasında silikon malzeme kullandık. Fakat 

sızdırmazlık testlerinde su geçirdiğini gördük. Tekrardan ön camı sökerek epoxy 

yapıĢtırıcı ile yapıĢtırdık. Tekrardan yapmıĢ olduğumuz sızdırmazlık denemelerinde su 

sızmadığını gördük. Final tasarımına gelene kadar bunların dıĢında bir hata ile 

karĢılaĢılmadı, 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 iĢlenmesinin yanında bir ürün/temrin 

üzerinde uygulama yaptırılarak iĢlenen derslerin ne kadar önemli olduğu bu yarıĢma 

sayesinde hem öğretmen hem de öğrenciler tarafından bir daha tecrübe edinildi.  

          Okul içinde ve dıĢında proje çalıĢmasının duyulması bankalığımız ve yerel 

yöneticiler nezdinde ziyaret edilmesi, okuldaki diğer öğrenci ve öğretmenler açısından 

ilgi görmesi, öğrencilerin proje çalıĢmalarını sosyal medyada 

„‟MilliTeknolojiHamlesi‟‟ hashtag‟i ile paylaĢması takım üyelerinin moral ve 

motivasyonunu artırdığı görüldü. 

 

 

 8. ZAMAN, BÜTÇE VE RĠSK PLANLAMASI 

 

 Denizaltı projesinin yapılması ile ilgili iĢ ve iĢlemleri içeren ĠĢ Zamanı Tablosu Tablo 

3‟te, Nihai Bütçe Planlaması Tablo 4‟te, Risk Planlaması Tablo 5‟te verilmiĢtir. ĠĢ Zaman 

Planlaması; „‟TEKNOFEST 2020 Ġnsansız Su Altı Sistemleri YarıĢma 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 çalıĢma planı revize edildi. Üniversite tercih süreci içinde olan ve üniversite hazırlık 

kursa gidecek olan öğrencilerin bu durumu gözetilerek grup içinde günlük ve haftalık küçük 

çalıĢma planları yapıldı.  

          Böylece denizaltı robotunun imalatı ile ilgili yapılacak faaliyetler aksatılmadan 

belirlenen iĢ zaman tablosu içinde devam ettirilmesi sağlandı. 
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             Tablo 3.Kritik tasarım, üretim ve test süreçleri iĢ zaman tablosu. 

YAPILACAK 

FAALĠYETLER 

S
O

R
U

M
L

U
 

K
Ġġ

ĠL
E

R
 

AYLAR / 2020 

O
C

A
K

 
ġ

U
B

A
T

 

M
A

R
T

 

N
ĠS

A
N

 

M
A

Y
IS

 

H
A

Z
ĠR

A
N

 

T
E

M
M

U
Z

 

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

E
Y

L
Ü

L
 

ÖTR ve KTR için kaynak taraması Tüm Takım  X X        

Kroki ve bilgisayarda çizimlerin yapılması A.Y.C. X X        

YarıĢma BaĢvurusunun Yapılması M.K. ,A.Y.C  X        

Malzemelerin tedarikinin sağlanması M.K.  X X X X     

Robotun Ģase imalatının yapılması R.C.S.      X X       

Hazır alınmayan araç gereçlerin atölyede 

üretimi 
R.C.S.,E.A.A       X X X X X    

Elektrik-elektronik tesisat devrelerinin 

çizimi 
E.A.A.         X X X      

Terminal kutusu, kontrol paneli, kamera, 

far ve motorlara ait elektrik tesisatlarının 

yapımı 

E.A.A.          X X X X    

ROV Motorların ve kanatların montajı R.C.S.,E.A.A         X X      

ÖTR Tesliminin Yapılması ve Maddi 

Destek BaĢvurusu 
M.K. ,A.Y.C   X       

Manipülatör montajı 
R.C.S. 

,A.Y.C. 
   X X     

Robotun tüm donanımlarının montajları 

sonunda ağırlığı miktarınca taĢırdığı suya 

göre ağırlık tespiti ve sızdırmazlık 

testlerinin yapılıĢı 

Tüm Takım      X X X   

KTR Tesliminin Yapılması M.K. ,A.Y.C      X    

Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti 

Videolarının Teslimi 
M.K. ,A.Y.C        X  

ġartnamedeki görevlerle ilgili 

uygulamaların yapılması  
Tüm Takım         X X 

FĠNAL YARIġMASINA KATILIM Tüm Takım         X 

M.K.      : Murat KORKUT - DanıĢman Öğretmen 

A.Y.C.   : Ahmet Yiğit CĠHAN - Takım Lideri / Teknik Ressam 

R.C.S.    : Rıdvan Can SARUHAN - Mekanik Tasarım Ġmalat ve Montaj 

E.A.A.    : Ergün Anıl AYDIN - Elektrik - Elektronik ve Yazılım 
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         Bütçe Planlaması: Proje hazırlık ve tasarım aĢamasından sonra denizaltı robotu ile ilgili 

öncelikli malzemeler için piyasa araĢtırması yapılarak tahmini maliyetler çıkarıldı. Üretime 

baĢlanmasıyla birlikte oluĢturulan mevcut bütçeye göre taslak bir gider listesi oluĢturuldu. 

ÖTR ve KTR‟nin içerikleri incelenip değerlendirildiğinde devam edecek olan üretim aĢaması 

için detaylı malzeme listesine göre hazırlanarak beĢ harcama kalemi baĢlığı altında yapılan 

nihai bütçe planı Tablo 4‟te,ayrıntılı malzeme fiyat listesi de Ek 4‟te verilmiĢtir.  

           Proje bütçesinin tamamı okul aile birliği bütçesinden ve yerel imkânların 

katkılarıyla ve okulumuz bünyesinde bulunan temrinlik malzemelerden oluĢturuldu ve kalan 

kısmı ileriye dönük borçlanmak suretiyle giderlere göre nihai bütçe denkleĢtirildi. Finale 

kalınması durumunda takım üyelerine ait iaĢe ve ibate giderleri için görüĢmeler yapılıp 

yereldeki kuruluĢlardan ve sponsor firmalardan karĢılanılması planlandı. Final yarıĢması için 

ulaĢım, iaĢe ve ibate giderleri bütçe planına dâhil edilmedi.   

             

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

FAALĠYETLERĠN 

GĠDER KALEMLERĠ 

TOPLAM                  

GĠDER (TL) 

BÜTÇE 

DURUMU (TL) 

1-Mekanik ve Motor Aksamı Giderleri 359,94 359,94 

2-Elektrik -Elektronik Aksamı Giderleri 839,99 839,99 

3-Epoksi ve YapıĢtırıcı Giderleri 

 

 

 

 

 

 

100,00 100,00 

4-Pnömatik kol ve Sistem Giderleri 246,76 246,76 

5-Yalıtım Malzeme Giderleri  75,00 75,00 

 

 

                                  KDV Dâhil Toplamlar 

 

Giderler 

Toplamı:  

1.621,69TL 

 

Bütçe 

Toplamı: 

1.621,69 TL 

  

Ekonomik Konjonktürden Kaynaklı ArtıĢ Toplamı:720,00 TL 
 

 

GENEL TOPLAM:    720,00 + 1.621,69= 2341,69TL 

 

 

         

 

 Risk Planlaması: Tahminler ve tasarı ile oluĢturulan her proje bir risk içermektedir. 

Bundan dolayı projenin hazırlık ve uygulama aĢaması, su altı testlerin yapılıĢı ve 

değerlendirilmesi, zaman yönetimi, bütçe yönetimi, yarıĢma baĢvurusu, ÖTR ve KTR 

açısından karĢılaĢılacak riskler göz önüne alınarak gerekli risk önleme ve çıkan riskleri 

ortadan kaldırmak veya minimize etmek için bir risk planı tasarlanmıĢtır.  Bütçe planlaması, 

iĢ zaman akıĢına göre yürütülecek tüm faaliyetler, yarıĢma ile ilgili mevzuat, yönerge ve 
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Ģartname değiĢikliklerinden kaynaklı olağan veya olağan dıĢı durumlar için Tablo 5‟te önem 

derecesi ve olasılığına göre risk matrisi planı yapılmıĢtır. 

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

FAALĠYETLERĠN  

RĠSK DURUMU 

 E
T

K
Ġ 

D
R

E
C

E
S

Ġ 

O
L

A
S

IL
IK

 

ÖTR ve KTR için Kaynak taramasında yeterli bilgiye ulaĢılamaması 4 1 

Kroki ve bilgisayar ortamında çizimlerinin yapılamaması 4 1 

YarıĢma BaĢvurusunun Yapılamaması 5 1 

Malzeme listesine göre gerekli malzemelerin tedariki 5 2 

Proje bütçesinin aĢılması 4 2 

Robotun Ģasesi yapılamaması 5 1 

Hazır alınmayan araç gereçlerin atölyede üretilememesi 4 1 

Elektrik tesisat devrelerinin çizilememesi 4 1 

Robot içindeki ve su üstündeki elektrik tesisatlarının yapılamaması 5 1 

Motorların montajının yapılamaması 5 1 

ÖTR Tesliminin ve Maddi Destek BaĢvurusunun Yapılamaması 5 1 

Robot kolunun montajının yapılamaması 5 1 

Robotun ağırlık tespiti ve sızdırmazlık testlerinin olumsuz çıkması 5 2 

KTR Tesliminin Yapılamaması 5 1 

ġartnamedeki görevlerle ilgili uygulamaların yapılamaması  5 3 

Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının teslim edilememesi 5 1 

Final YarıĢmasına Katılımın Sağlanamaması 5 1 

ETKĠ 

DERECESĠ 

(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 dalıĢları, sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının çekimi, KTR 

Tesliminin Yapılması, Ģartnamede istenilen görevlerle ilgili uygulamaların yapılması, final 

yarıĢması gibi çok önemli faaliyetler öncesine tekabül eden Haziran, Temmuz, Ağustos ve 

Eylül 2020 dönemi için gerektiğinde risk matrisi güncellemesi yapılacaktır. Tablo 5‟te 

belirtilen risklerin önem ve olasılık derecelerine göre gerekli teknik tedbirler alınmasının 

yanında takım üyelerinin iĢ baĢı eğitimleri ile tasarım ve tüm üretim planına vakıf olmaları 

nedeniyle oluĢabilecek risklerin üstesinden gelinecektir.  
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Takım üyelerinin torna-tesviye, kaynak ve maket atölyelerinde çalıĢma tecrübesi, 

TÜBĠTAK ve ERASMUS mesleki eğitim projeleri tecrübesi, sezgi ve risk algısına göre 

risklere karĢı müdahale becerisi, anlık pozisyon alma kabiliyetleri; risk planında belirtilen etki 

derecesine sahip risklere karĢı önceden önlem alınması bakımından bunları ortadan kaldıracak 

ya da projeyi aksatmayacak minimum seviyeye indirecektir [3].  

Bunun yanında takım üyeleri tarafından ĠSG kuralları uygulanmakta, TEKNOFEST 

web sitesi ve Ġnsansız Su Altı YarıĢma grubuna ait e-postalar günlük takip edilmektedir.  

Gelen e-postalar, tüm veriler ve yapılan çalıĢmalar günlük olarak dosyalanıp 

arĢivlenmekte, bu bilgiler elektronik ortamda danıĢman öğretmen ve takım lideri tarafından 

yedeklenmektedir.  

             Bu bağlamda zaman, bütçe, güvenlik ve risk yönetimi açısından projenin final 

aĢaması dâhil tüm süreçlerin baĢarıyla tamamlanması planlanmıĢtır. Hayatın doğal akıĢı 

içinde meydana gelebilecek olan salgın, hastalık, ölüm, sel, deprem vb. mücbir sebepler 

belirsizdir [1].  

 

9. ÖZGÜNLÜK 

Önceki yıllarda Ġnsansız Su Altı YarıĢmasına katılan projeler incelendiğinde birçok 

projede kullandıkları malzemelerin hazır olarak yurt dıĢından alındıklarını gördük. Bizim 

yapacağımız projede amacımız yerli ürünlere ağırlık vermek, tasarlamak, üretmek ve 

geliĢtirmekti. Bu düĢünce ile; 

 

 Ġticilerin tasarımı ve üretimi 

 Joystick tasarımı ve üretimi 

 Su üstü görüntü aktarım istasyonu üretimi 

 ġase tasarımı ve üretimi 

 Sızdırmazlık tüp, ön ve arka kapakların tasarımı ve üretimi 

 Ön ve Arka kanatların tasarımı ve üretimi 

 Hava basıncıyla çalıĢan tutucu kol tasarımı ve üretimi 

 3D Modelleme ile kendi robotumuzun tasarımı 

 Octomini-Sualtı Kontrolcü kartı tasarımı ile 

 

   denizaltı robotu projesi özellikle Ģekil yönünden dıĢ görünümü ve içyapısı ile bir ilk olacak 

Ģekilde tüm takım üyelerinin katkısı ile tasarlandı. Tasarımda hem bir denizaltı aracı hem de 

bir uçağı andıran özel bir görünüm verilmeye çalıĢıldı. Yapılan kaynak taramasında bu 

tasarımın Ģekline rastlanmadı. ġasesi dâhil mekanik kısımlarının birçoğu okulumuzun 

atölyelerindeki araç gereç, makineler ve teçhizatlar kullanılarak üretildi veya geliĢtirildi. 
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 Bunun yanında iç donanımının yapısı ve yapacağı görev kabiliyetleri ile de özgün bir 

tasarım olmasına önem verildi. Robotun mekanik bölümlere ait blok Ģemalarda denizaltı 

robotunun görünüĢünü yansıtacak bir dıĢ çerçeve kullanılarak özgün bir Ģema çizimine önem 

verilerek sıradan bir Ģema 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 

olmasına özen gösterildi.  
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EKLER 

 

                                        Ek 1. Denizaltı Robotu Pnömatik Devre ġeması 
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                         Ek 2. Denizaltı Robotu Elektrik Bağlantı ġeması 

             



 

41 

 

 

 

                            Ek 3. Denizaltı Robotu Yazılım AkıĢ ġeması 
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                 Ek 4. Malzeme Fiyat Listesi 

DENĠZALTI ROBOTU 

MALZEME FĠYAT LĠSTESĠ 

Sıra 

No 
Malzeme Adı Fiyatı (TL) 

Mekanik ve Motor Aksamı Malzemeleri 

1 Fırçasız Motor 254,94 

2 Ġtici Filament 500ğr 45,00 

3 Pirinç Mil 40,00 

4 PVC Kelepçe 20,00 

TOPLAM 359,94 

Elektrik -Elektronik Aksamı Giderleri 

5 Geri görüĢ kamerası 70,00 

6 ESC 423,62 

7 Arduino NANO 47,10 

8 Arduino MEGA 2560 65,59 

9 Joystick  25,94 

10 CanBus 86,74 

11 Muhtelif ebatta kablo 90,00 

12 Kablo ucu sarı fiĢ 

 

20,00 

13 LED 

 

 

10,00 

TOPLAM 839,99 

 Epoksi ve YapıĢtırıcı Malzemeleri 

14 Epoksi bazlı muhtelif yapıĢtırıcılar ve sıvı conta 100,00 

TOPLAM 100,00 

Pnömatik kol ve Sistem Giderleri 

15 Poliüretan pnömatik hortum 50,96 

16 

 

Pnömatik Silindir Çift Etkili 

 

 

185,00 

 

 

17 

 

 

Ġtici Filament    120ğr 10,80 

TOPLAM 246,76 

Ağırlık KurĢunları ve Yalıtım Malzemeleri 

18 Silikon Mum 

 

  

20,00 

 

 

19 KurĢun 15,00 

     20 

 

 

Oring  40,00 

TOPLAM 75,00 

 

 

GENEL TOPLAM 1.621,69 

     

 

 


