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1. TAKIM ŞEMAMIZ  

1.1. Takım Üyelerimiz 

 

FURKAN SEMİH HAKYEMEZ 

. 17 KASIM 1998’de İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tavşantepe İlköğretim 

Okulu’nda tamamladı. 2017 de Şehit Özcan KAN Fen Lisesi’nden mezun oldu ve Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne başladı. Şu an 1. Sınıf olarak makine 

mühendisliği bölümünü okumaktadır. Hayatı boyunca deniz ile bağı bulunan HAKYEMEZ, su 

sporları ile ilgilenmekte ve D2 seviyesi yelken sertifikası bulunmaktadır. 

 

ALİ MERT SIRTLI 

. 21 TEMMUZ 1993’de Trabzon’da doğdu. Hasan Ali YÜCEL İlköğretim Okulunu 

bitirdi. 2012’de Anadolu Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 2014’de Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Makine Bölümünü bitirdi. 2016’da Makine Mühendisliği Bölümüne başladı. Halen 

buradaki eğitim hayatına 1. sınıf olarak devam etmektedir. 

 

MUHAMMET TUNCAY 

. 11 MAYIS 1998’de Kırklareli’nde doğdu. Cumhuriyet İlköğretim Okulunu tamamladı. 

2016’da Düvenciler Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik 

Elektronik Mühendisliği Bölümünü kazandı ve halen buradaki eğitim öğretim hayatına 1. sınıf 

olarak devam etmektedir. 

 

 

HASAN HÜSEYİN TULUMBACI 
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. 19 TEMMUZ 1998’de Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tınaz İlköğretim 

Okulu’nda tamamladı. 2016’da Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1.sınıf olarak öğrenimine devam 

etmektedir.  

 

1.2. EKİP ORGANİZASYONUMUZ 

 

Furkan Semih HAKYEMEZ (Ekip Lideri) 

. Ekip ve kaynak yönetiminin kontrolü 

. Takım toplantılarının düzenlenmesi 

. Görev paylaşımının yapılması 

. Aracın mekanik olarak, kavramsal tasarımının yapılması 

. Dalış tüpü sisteminin tasarlanması 

. Pupa tahrik sisteminin su sızdırmazlığı 

. Aracın montajı 

. İletişim  

 

Ali Mert SIRTLI (Üretim ve Mekanik Aksam Sorumlusu) 

. Dalış tüpü hariç, aracın kavramsal tasarımı 

. Aracın 3d modellenmesi ve akış analizleri 

. Pupa tahrik sisteminin su sızdırmazlığı 

. 3d baskı ile aracın parça basımı 
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. Aracın montajı 

. Aracın kütle özelliklerinin belirlenmesi 

 

Muhammet TUNCAY (Yer Kontrol İstasyonu Sorumlusu) 

. Aracın komuta kontrol sistemi yazılımı 

. Sensörlerden gelen verinin işlenmesi ve kıymetlendirilmesi 

. Aracın yön ve doğrultu tespitini sağlayan sistemin yapılması 

. Yer kontrol istasyonunun kurulması 

 

Hasan Hüseyin TULUMBACI (Elektronik Aksam Sorumlusu) 

. Sensörlerin ve servo motorların kontrolü 

. Acil durum önleme elemanlarının araca entegresi 

. Su sızdırmazlığının sağlanması 

. Kumanda sisteminin hazırlanması 

. Aracın iletişimi 

 

 

 

 

 

2. ARACIN MEKANİK TASARIMI 
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 2.1. ARACIN TASARIM RESMİ 

 

 

  

2.2. TASARIM HAKKINDA 



7 
 

 . Tasarımımızın temeli kesilmiş eliptik yüzeye dayanmakta olup bununla hidrodinamik 

kuvveti azaltmak amaçlanmaktadır. 

 . Gemimizin pupa bölümünün kesik olmasının sebebi pervane ile olası sürtünmenin 

önlenmesidir. 

 . Su altında çalışacak olan gemimizin su geçirgenliğini engellemek için bir dizi önlem 

alınmıştır. Bunların tamamı pasif önlem olup; ikinci mil yuvası, keçe katman ve rulman/o 

ringdir.  

 . Tekne gövdesini oluşturan birçok eleman, parça parça tasarlanıp 3d basım teknolojisi 

ile basılacaktır. 

 . Geminin tahrik sistemi pupadaki DC motordur. 

3. KONTROL ve HABERLEŞME 

3.1 Kontrol ve Kullanıcı Arayüzü 

Kullanıcı ara yüzü tasarımı 

C# programlama dili Microsoft firmasının .NET uzantı ortamı için geliştirdiği nesne tabanlı bir 

programlama dilidir. Projemizde; Visual Basic dili kadar basit ve C++ dili kadar güçlü olması 

sebebiyle C# programlama dili projede kullanılacaktır. 

 

Denizaltı aracı projesinin önemli bir bölümü de kontrol aşamasıdır. Bir denizaltına hareket 

kabiliyeti kazandırmak kontrol sistemi sayesinde gerçekleştirilir. Kazandırılan hareketler; 

bilgisayar üzerinden denizaltına verilen manuel komutlarla gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin 

yapılabilmesi için Visual Studio 2017 platformunda, C# programlama dilinde bir program 

yazılacaktır. 

 

Yazılımın başarılı olabilmesi için kolay kullanım ve erişilebilirliğinin olması gerekmektedir. 

Hazırlanan programda bu ölçütler dikkate alınarak sade, bilgiye kolay erişilebilir, etkili ve basit 

yapılı ara yüz tasarlanmaya özen gösterilmiştir.  

 

Programın ara yüzü parçalara ayrılarak, istenilen kontrollere basit ve hızlıca erişim sağlanmaya 

çalışılmıştır. Bu parçalar: 

 

1. Bağlantı Paneli,  
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2. Hareket Kontrol Paneli,  

 

3. Joystick Kontrol Paneli,  

 

4. Sensör Bilgi Paneli,  

 

5. Video Görüntü Paneli,  

 

6. Aydınlatma Paneli,  

 

7. Veri Gönderme Paneli’dir. 

 

3.2 Haberleşme 

RS-232 Haberleşmesi  

     

     RS-232 standardı, seri asenkron verinin iletilmesini veya alınmasını sağlayan bir iletişim 

protokolüdür. DB-9 ve DB-25 olmak üzere iki çeşit konnektör tipinde bulunmaktadır. 

     Seri haberleşme ile paralel haberleşme karşılaştırıldığında seri haberleşme daha yavaş ve 

yazılım olarak daha karmaşıktır. Ancak daha uzak mesafeler ile haberleşme yapılmak 

istendiğinde seri kabloların daha uzun olması nedeniyle seri haberleşme kullanılır. Ayrıca seri 

iletişimde veri iletim seviyesi paralel iletişime (5 V) göre daha yüksek olduğu için iletim sırasında 

oluşacak kayıplardan daha az etkilenir. 

     Bu yüzden iletişimin seri yapılabilmesi için önce gönderilecek verilerin bilgisayar içinde seri 

forma dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlemi ise UART devresi yapmaktadır. Gönderilecek 

veriler seri forma dönüştürüldükten sonra bilgisayardaki veri dış ortama gönderilebilir. Aynı 

şekilde RS-232 ile alınan verilerin de alıcıda paralel verilere dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Çizelge 2.’de RS-232 bağlantısının pinlerine göre işlevleri verilmiştir. RS232 ve PIC bağlantısı 

MAX232 ile birlikte yapılır. Şekil 2.’de 9 pinli dişi RS-232 konnektör görünümü verilmiştir. 
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4. BÜTÇE ve ZAMAN PLANLAMASI

4.1 Aracımızın Bütçe ve Zaman Planlaması 

Aracımızın zaman planlaması daha önce destek çağrısında kilometre taşlarında belirtildiği 

üzeredir. Aracımızı üretirken harcanacak bütçe için T3 vakfına sponsorluk başvurusunda 

bulunulmuştur. Ve aracın yaklaşık üretim maliyeti ve yarışma giderleri 2300 Türk Lirasıdır. 

5. APİKO DORA ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ

. Aracımızda dalış için dalış tüpü kullanılacak olup, bu sistem için lineer aktüatörden 

faydalanılacaktır. 

. Aracımız için kullanılacak birçok iskelet parçası 3d yazıcı teknolojisi ile kendi imkanlarımızla 

yapılacaktır. 
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. Aracımız da kullanacağımız kullanıcı arayüzü dahil yazılımlarımız kendi üretimimiz olacaktır. 

. Aracımızın ismi bir denizcilik teriminden alınmıştır. Anlamı gemi demirinin gemiye alınması 

durumunda demirin gergin durması ile gerçekleşen özel bir durumdur. Disiplin anlamına da 

gelmektedir. 

mailto:csancak@ktu.edu.tr

