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1. RAPOR ÖZETİ  

1.1 Topluluk 

Creatiny, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 

bir araştırma ve geliştirme kulübüdür. Ekip, sualtı robotiği üzerine yapılan çalışmalardan sonra 

içine dahil olan yetenekli öğrenciler sayesinde insansız hava araçları, yüksek irtifa roketleri, 

elektronik eğitim setleri gibi alanlarda da faaliyet göstermeye başlamıştır ve birçok yarışmaya 

katılmıştır. Öğrencilerin üniversite ortamındaki deneyim eksikliklerini atölye ortamıyla ortadan 

kaldıran ekip, sorun çözme yeteneği edinmiş insanlar yetiştirmek için çalışmaktadır.  

1.2 Sualtı Robotları 

Daha önce MATE, Teknofest ve SSB sualtı robotu yarışmalarına katılmış olan takımın 

yarışmalardaki öncelikli hedefi, üretilebilecek tüm malzemeleri topluluk içinde üretmek 

olmuştur. Bu sayede ekip üyeleri, üretim safhasında kendini geliştirerek, başarısızlıklardan ve 

aksiliklerden daha derin bir bilgi edinme şansı yakalamıştır. Şekil 1.1’de KTÜ’de bulunan 

kulüp odasında yapılan tasarım tartışmaları sırasında çekilen bir fotoğraf verilmiştir. 

 

Şekil 1.1 Ekip 

Teknofest yarışmasında elde edilen birincilikten sonra tüm imkanlar ARGE için 

seferber edilerek, herkes için erişilebilir olan bir sualtı robotu üretilebilmesi için çalışmalara 

başlatılmıştır. 
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2. TAKIM ŞEMASI 

2.1 Takım Üyeleri  

Güncel ekip listesi Tablo 2.1’de belirtilmiştir: 

Tablo 2.1 Ekip Listesi 

Adı Soyadı Bölüm Sınıf Üniversite 

Abdurrahman 

Kaan ÖZTÜRK 
Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

Artoghrul 

GAHRAMANLI 
Bilgisayar Mühendisliği 3. Sınıf 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

Ahmet SEVİM 
Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 

Yüksek 

Lisans 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

Bünyamin 

ŞENEL 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği 
3.Sınıf 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

Halenur KAR Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf 
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

Hilal BUDAK Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf 
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 
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2.2 Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı  

Takımdaki görev dağılımı iş başlıklarına göre belirlenmiştir. Görev dağılım şeması 

Şekil 2.1’de verilmiştir: 

 

Şekil 2.1 Görev şeması 

Başlıklar halinde ayrıştırılmış görevler sayesinde takımın her bireyinin sualtı robotunun 

temel öğeleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi sağlanmıştır. Bunun yanında iş başlıklarının 

birbirine bağlılığı renklerle gösterilerek ekip üyelerinin genel iş sürecine hâkim olabilmesi 
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hedeflenmiştir. Takım üyelerinin görev dağılımı ve çalışma alanları ise Tablo 2.2’de 

belirtilmiştir. 

Tablo 2.2 Görev dağılım şeması 

Adı Soyadı Çalışma Alanları Görev Başlıkları 

Abdurrahman 

Kaan ÖZTÜRK 

Sualtı Robotiği, İnsansız Hava Araçları, 3 

Boyutlu Yazıcılar, Elektronik Sistemler, 

Gömülü Yazılım Geliştirme, Mekanik Tasarım 

Geliştirme, Sistem Tasarımı, Proje Yönetimi. 

Genel yönetim, hareket 

yazılımı, testler 

Artoghrul 

GAHRAMANLİ 

Gömülü Yazılım Geliştirme, Otonom 

Sistemler, 3B Yazıcılar, Yapay Zekâ 
Otonom yazılım, testler 

Bünyamin 

ŞENEL 

Sualtı Robotiği, Elektronik Sistemler, Gömülü 

Yazılım Geliştirme 

Araç bataryasını 

hazırlamak, batarya 

yönetim sistemini 

hazırlamak 

Ahmet SEVİM 
Elektronik Devreler, PCB Tasarımı, Gömülü 

Yazılım, Robotik 

Aracın elektronik kart 

tasarımı ve elektrik 

bağlantıları. 

Halenur KAR 
Yapay Zeka, Görüntü İşleme, Otonom 

Sistemler 
Otonom yazılım 

Hilal BUDAK 
Otonom Sistemler, Görüntü İşleme, Yapay 

Zeka 
Otonom yazılım 
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3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Görevlerin tamamını başarıyla tamamlayacak bir araç geliştirmek için ön tasarım 

raporunda belirtilen aracın üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Aracı üretirken 

edinilecek deneyimin en üst düzeyde tutulması hedeflenerek, çeşitli donanım ve yazılım 

geliştirmeleri hazırlanmıştır. Daha önceki taslakta 4 adet iticiden oluşan araç, SAAB 

sistemlerinin kullandığı bilinen 6 iticili sisteme dönüştürülmüştür. Otonom sistemi 

güçlendirecek hareket kabiliyeti avantajından dolayı, böyle bir tercih yapılmıştır. Ayrıca diğer 

gövdeye eklenecek tutucu kolun bir sıkışıklık yaratacağı fikri ekip genelinde hâkim olmuştur.  

Ekipten eksilen ve yeni katılan bazı üyeler olmasının sebebi, takımın girişimci ruhunu 

kaybetmemesi gerektiğine olan inanıştır. Ekip üyeleri her açıdan denenmiş ve yalnız kendini 

takım ruhuna dahil edebilen kişiler ekip bünyesinde devam etmektedir.  

Tutucu kol tasarımında dc motor kullanılmasından vazgeçilerek, pnömatik sistem 

kullanılması kararlaştırılmıştır. Bunun sebebi takımın daha önceki deneyim ve ürün bilgisinin 

en etkili şekilde kullanılmasıdır. Otonom görevlerin başarıyla tamamlanabilmesi için, havuz 

içerisinde kenarlara olan mesafeyi ölçecek bir LİDAR sistemi ekip bünyesinde geliştirilmiştir. 

Bu sistem sayesinde araç üzerindeki kamera donanımı da kullanılarak, aracın kenarlara olan 

mesafesi kolaylıkla ölçülebilecektir. Tasarım değişikliği ve eklentiler sebebiyle oluşan ek 

maliyetler Tablo 3.1’de verilmiştir. 

Tablo 3.1 Ek ürün maliyetleri 

Malzeme Miktar Birim Fiyat Tutar 

5v Lazer Modül 1 Ad. 30.00 ₺  30.00 ₺ 

Sigma Profil 1 Mt. 28.00 ₺ 28.00 ₺ 

Krom Cıvatalar 30 Ad.   0,50 ₺ 15.00 ₺ 

Pnömatik Piston 1 Ad. 40.00 ₺ 40.00 ₺ 

Basınç borusu 40 Mt.   1.00 ₺ 40.00 ₺ 

Solenoid valf 1 Ad. 40.00 ₺ 40.00 ₺ 

Analog Kamera 1 Ad. 50.00 ₺ 50.00 ₺ 

Eklenen Toplam Maliyet 243.00 ₺ 
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4. ARAÇ TASARIMI 

4.1 Sistem Tasarımı 

Araç, tüm enerjisini dahili batarya üzerinden sağlayacağı için, güç kablosundan 

kaynaklanabilecek kısa devre riski ortadan kaldırılmıştır. Kontrol istasyonundaki kumanda ise 

5V gerilim ile çalıştırılabileceği için bilgisayar üzerinden beslenecektir. Genel sitem tasarımı 

Şekil 4.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 4.1 Genel sistem tasarımı 

Bunun yanında acil durdurma düğmesi olarak hall effect sensörü kullanılacaktır. hall 

effect sensörü manyetik etki ile anahtarlama yapabildiği için, izolasyon unsurlarına gerek 

duymaksızın cihazın durdurulabilmesini sağlayacaktır. 

Şekil 4.2’de verilen genel olarak yönlendirme sisteminden bahsedersek araç 2 temel 

yönlendirme unsurundan oluşur bunlar; hareket modülü ve görev bilgisayarıdır. 

 

Şekil 4.2 Genel yönlendirme sistemi 

Yüzeydeki kumandadan gelen komutlar, hareket sistemine iletilerek cihaz 

yönlendirilmektedir. Otonom görevlerde ise aynı iletim hattını Raspberry kullanarak, cihaza bir 

kullanıcı gibi direktif iletmektedir. İki ayrı sistem tasarımının ana gerekçesi, sistemlerin 

birbirinden izole edilerek hata tespitinin kolaylaştırılmasıdır. Bunun yanında yapılacak 

geliştirmelerin farklı cihazlara da rahatlıkla uyarlanması sağlanacaktır. 
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4.2 Aracın Mekanik Tasarımı  

4.2.1 Aracın Mekanik Tasarım Süreci 

Aracın mekanik tasarımı ile ilgili birçok tartışma yapılmış olup son olarak en uygun 

tasarımda karar kılınmıştır. Yapılan tasarımlar avantaj ve dezavantajlarına değinilerek aşağıda 

verilmiştir. 

İlk Tasarım: Şekil 4.3’te verilen ilk tasarım 4 adet itici, 2 adet yüzdürücü ve su geçirmez 

silindirik kapsülü barındırmaktadır. İticilerden 2 adeti robotun arka kısmına konumlandırılmış 

olup aracın sağa veya sola manevra yapmasını sağlamakta, diğer ikisi ise dikey pozisyonu 

ayarlamak için yanlara yerleştirilmiştir. 

Bu tasarımın tercih edilmemesinin nedeni sağ ve solda bulunmakta olan 

yüzdürücülerdir. Bu iticilere gelen akımı engellemekte itici verimini düşürmektedir.  

 

Şekil 4.3 İlk tasarım 

İkinci Tasarım: Şekil 4.4’te verilen ikinci tasarım ilk tasarımda olduğu gibi 4 adet iticiye 

sahiptir. Sağ ve soldaki iticiler kayıp güç oluşmaması için yan açık alanlara yerleştirilmiştir. 

Dikey iticiler ise ön ve arkaya konumlandırılmıştır. 

Bu tasarımım hidrodinamik açıdan incelendiğinde baş tarafındaki projeksiyon alanının 

fazla olması nedeni ile sıvı içerisinde direnç bakımından çok da etkili bir tasarım olmadığı 

ortadadır. Bu hidrodinamik sorundan kaynaklı yeni bir dizayna gidilmiştir. 
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Şekil 4.4 İkinci tasarım 

Üçüncü Tasarım: Şekil 4.5’te verilen üçüncü tasarım baş formun projeksiyon alanı düşürülerek 

akışkan içerisinde direnç karakteristiğinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Bu da verimliliği 

artırarak daha fazla batarya ömrü elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda baş formu kadar 

arka formu da yelkenli yatlardaki gibi ince ve yumuşak hatlı olması için çalışılmıştır. Amaç 

arkadaki türbülansı azaltarak su direncinin azalmasıdır. Bu tasarım bazı görevlerde dezavantaj 

oluşturabileceğinden uzun tartışmalar sonucu değiştirilmiştir. Dört iticili robotların 6 iticili 

robotlara göre hareket manevrası zayıf kalmaktadır.  

 

Şekil 4.5 Üçüncü tasarım 

Kabul Gören Tasarım: Şekil 4.6’da verilen kabul gören tasarım 6 adet iticiye sahip olduğu için 

hareket manevra kabiliyetinin yüksektir. Ayrıca dış iskelet yapının donanım takmaya uygun 

şekilde dizayn edilmiş olmasıdır kabul edilmesindeki en büyük faktördür. Diğer tasarımlar 

robot kol başta olmak üzere eklentiler için çok uygun değildir. Son tasarım sigma profiller de 

dahil edilerek cihazı tamamen özelleştirebilir bir hale gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu 

tasarımın stabilizesi daha yüksek olduğu için nesne taşıma görevlerinde büyük avantajı vardır. 
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Şekil 4.6 Kabul gören tasarım 

4.2.2 Malzemeler  

ROV tasarlanırken birçok malzeme kullanılmıştır. Bu malzemeler su altı görevleri için 

özenle seçilmiş olup üzerlerinde birçok su altı deneyi yapılmıştır. 

PCB (Elektronik Devre Kartı): Araçta elektronik devrelerin takılması için kontrol kartı 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu kart çift kat olarak basılmıştır. Şekil 4.7’de PCB kart görünümü 

verilmiştir. 

 

Şekil 4.7 PCB kart görünümü 

Fırçasız Motorlar: Araçta kullanılan fırçasız motorlar, hava araçlarının uygun fiyatlı 

motorlarının sualtına uygun özelleştirilmesi ile üretilmiştir. Motor bobinleri akrilik esaslı 

kaplama ile kaplanmış ve rulmanları paslanmaz rulmanlar ile değiştirilmiştir. Şekil 4.8’de 

fırçasız motorların son hali verilmiştir. 
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Şekil 4.8 Fırçasız motor son hali 

Bu sayede aylarca su içinde kalmasına rağmen çalışmaya devam eden bir fırçasız motor 

prototipi üretilmiştir. 

İticiler: Araçta kullanılan İticileri meydana getiren plastikler 3 boyutlu yazıcı filamentinden 

üretilmiştir. PLA filament kullanılmıştır çünkü alternatifi olan ABS plastik türevleri suya karşı 

üst düzey bir dayanıklılık sağlamamaktadır. Şekil 4.9’da iticinin son hali verilmiştir. 

 

Şekil 4.9 İtici son hali 

Testleri yapılan özel tasarım itici 3,7 kg’lık bir itme gücü ile sualtı robotu için kusursuz 

bir ürün olarak meydana getirilmiştir. 

Aracın gövdesi 8mm polietilen plaka kullanılarak üretilmiştir. Polietilen, pleksiglass 

türevlerine göre kırılmaya karşı daha dirençli ve daha esnek bir malzeme olması sebebiyle 

tercih edilmiştir. Ayrıca polietilen levhaların sürtünme direnci de daha fazladır. 
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Yüzdürücüler 5 metrelik bir havuz olduğu için standart yalıtım köpüğü seçilmiştir. Daha 

derin sularda basınç artacağından ezilmeye karşı dayanıklı bir malzeme kullanılabilir ancak 5 

metreye (en fazla 1.5 atm basınç) kadar bu malzemenin herhangi bir dezavantajı bulunmaktadır. 

4.2.3 Üretim Yöntemleri 

Üretim konusunda deneyim edinme amacıyla mümkün olan tüm üretimler ekip 

bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Üretim başlıkları şu şekildedir. 

Cihaz Gövdesi: Cihaz tasarımındaki polietilen plakalar CNC ile kesilerek montaja uygun bir 

hale getirildi. Cihazın parçaları birleştirilirken krom cıvatalar kullanılarak paslanmanın önüne 

geçilmiştir. Cihaz birleştirilirken 20x20 sigma profil bağlantısı kullanılması hedeflenmektedir. 

Su Geçirmez Fırçasız Motorlar: İticilerin en önemli parçası olan fırçasız motorlar temin 

edilerek önce parçalarına ayrılmıştır, sonraki aşamada akrilik esaslı kaplama unsuruyla 

kaplanarak suya karşı dayanıklı hale getirilmiştir. Son aşama olarak tuzlu suya uygun rulmanlar 

asıl rulmanlar ile değiştirilerek su geçirmez motora son hali verilmiştir. Şekil 4.10’da fırçasız 

motor ve rulmanalar gözükmektedir. 

 

Şekil 4.10 Fırçasız motor ve rulmanlar 

Motorlar hazırlandıktan sonra 6 saatlik çalışma testi ve 10 günlük sualtı testine maruz 

bırakılmıştır. 

Su Geçirmez Tüp Üretimi: Su geçirmez tüp; 100mm çapında ve 5mm et kalınlığındaki 

pleksiglass tüp olarak seçilmiştir. Bir basınç tüpü olmadığı için derinlik testi yapılamamıştır. 

Su geçirmez tüpün kapakları kestamit malzemenin torna tezgahında işlenmesi ile meydana 

gelmiştir. Kapak içerisindeki çift conta su geçirmezliği tam olarak sağlarken, dış kısımdaki 

conta da değiştirilebilir bir kapak/vizör imkânı sağlamaktadır. 
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PCB Devre Üretimi: PCB devre çizimi yapıldıktan sonra gerber dosyaları basım şirketine 

gönderilmiş ve PCB basımı gerçekleşmiştir. Basımı gerçekleştirilen PCB devreye elektronik 

elemanlar lehimlemiştir. Şekil 4.11’de PCB kartın 3 boyutlu bir görünümü verilmiştir. 

 

Şekil 4.11 PCB kartın 3 boyutlu görünüm 

Batarya Üretimi: Kullanılacak olan batarya, 18650 pil hücrelerinin birbirine lehim yöntemiyle 

eklenmesi ile üretilmiş, sonrasında şarj esnasında bir sorun olmaması için dengeleme sisteminin 

de bağlanması ile son halini bulmuştur. 

Motor Sürücülerin Üretimi: Motor sürücüler, Turnigy Plush, Racerstar gibi İHA motor 

sürücülerinin programlanması yoluyla çift yönlü hale getirilerek ve zamanlama oranları 

özelleştirilerek meydana getirilmiştir. Yapı olarak büyük motor sürücüleri kullanılarak ısınma 

yoluyla zarar görme ihtimallerinin azaltılması hedeflenmiştir. 

Yönlendirme Donanımı Üretimi: Aracın sualtında doğru yön bulabilmesi için suya bırakıldığı 

anda havuzdaki konumunu bilmesi şarttır. Bu sorunu çözmek için mümkün olduğu kadar az yer 

kaplayan, dayanıklı ve hata payı düşük bir mesafe sensörü geliştirilmiştir.  Bunun için 

Raspberry Pi ve ona bağlı bir 5V lazer modülü ile Laser Triangulation algoritması 

kullanılmıştır. 

Pisagor teoremine göre bir dik üçgende dik kenarın yani hipotenüsün bir kenarını 

oluşturduğu karenin alanı diğer iki dik kenarın birer kenar olarak oluşturdukları karelerin 

alanları toplamına eşittir. Şekil 4.12’de teoremin uygulaması daha iyi anlaşılması için lazer 

mesafe sensörünün çalışma prensibi ve Pisagor teoremi verilmiştir. 
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Şekil 4.12. Lazer mesafe sensörü çalışma diyagramı ve pisagor teoremi 

Bu teoremi kullanarak, Raspberry`e bağlı bir kamera, kameraya paralel belirli bir açıda 

sabitlenmiş bir lazer işaretleyici kullanarak, işaretleyicinin kameradaki iz düşümünün hangi 

noktaya üzerine düştüğü belirlenebilir. Bu sayede yapılacak hesaplamalarla cihazın önündeki 

nesnenin uzaklığı belirlenebilir. 

 

Şekil 4.13 Lazer mesafe sensörü testi 

Algoritmanın doğru ve güvenilir çalışması için Raspberry`e bağlı olan kameranın ve 

lazer işaretleyicisinin birbirilerine göre açıları hiç değişmemelidir. Bunun ekip bünyesinde 
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tasarlanan, Raspberry kamerasının ve lazer işaretleyicinin sabitlenebildiği bir parça 

tasarlanmıştır. 

Lazerin kamera görüntüsünde tam yerini bulmak için Şekil 4.13’teki lazer mesafe 

testinde göründüğü gibi OpenCV ile görüntü işleme teknikleri kullanılmıştır. Lazerin düştüğü 

noktanın cihaza göre mesafesinin değişimi ile görüntüdeki lazer noktası düz bir çizgide 

ilerlediğinden, görüntünün diğer kısımlarındaki istemsiz veriyi göz ardı etmek için hesaplama 

görüntünün sadece belirli koordinatlarındaki alanda yapılmıştır. Bu yöntem, sisteme 

performans açısından da fayda sağlamaktadır. 

Fiziksel Özellikler: Aracın boyutları 360x260x300mm olarak belirlenmiştir. Bunun yanında 

kullanılacak tutucu da 360mm’lik kenara 100mm daha ekleyerek cihazın en uzun kenarını 

460mm ye uzatmaktadır. Şekil 4.14’te aracın teknik resmi verilmiştir. 

 

Şekil 4.14 Aracın teknik resmi 

4.3 Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 

4.3.1 Elektronik Tasarım Süreci 

Tasarım süreci daha iyi anlaşılsın diye güç ve sinyal hatları aşağıda blok şemalar 

şeklinde verilmiştir. Bir önceki tasarımdan elde edilen tecrübe ile elektronik tasarımda bazı 

iyileştirmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmeler sonucu birçok deney yapılmış ve son olarak nihai 

tasarıma geçilmiştir. Nihai tasarımda otonom görevler için Raspberry mini bilgisayarı 

seçilmiştir. Kontrolcü olarak ise ARM mimarisine sahip güçlü STM32F103 mikrodenetleyicisi 

seçilmiştir.  
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Şekil 4.15 Sinyal Hattı Blok Şema 

Sinyal Hattı: Şekil 4.15’te verilen sinyal hattı blok şemasını açıklamak gerekirse sistem ROV 

ve Kumanda olmak üzere iki ana bölümden oluşturmaktadır. Bu bölümdeki sinyal hatları ve 

kullanılan yöntemler şemada açıkça belirtilmiştir. ROV bölümünden bahsedersek içerisinde 

analog kamera, STM32F103 mikrodenetleyicisi, Raspberry Pi mini bilgisayarı, dijital kamera, 

lazer mesafe sensörü, MCP2551 CANBUS haberleşme entegresi, BLDC motor kontrol kartı ve 

çeşitli görevlerde kullanılmak üzere sensörler bulunmaktadır. Kumanda da ise STM32F103 

mikrodenetleyicisi, MCP2551 CANBUS haberleşme entegresi, dikey ve yatay joystick 

bulunmaktadır. 
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Şekil 4.16 Güç Hattı Blok Şema 

Güç Hattı: Şekil 4.16’da verilen güç hattı blok şemasını açıklamak gerekirse sistemi üstte 

sinyal için bahsedilen ekipmanların güç hatları verilmiştir 

ROV ve kumandanın elektronik tasarımında kullanılan malzemeler ve özelliklerinden 

aşağıda kısaca bahsedilmiştir. 

Raspberry Pi (Mini Bilgisayar): Üzerinde ARM Cortex A53 mimarili BCM2837 SoC 

bulunduran mini bilgisayardır. Linux çekirdeği üzerine yazılmış Raspbian GUI ile birçok 

projede kullanılabilecek geliştirme ortamıdır. ROV’un otonom görevlerini yönetmek lidar 

kontrolü ve görüntü işleme konularında kullanılmıştır. 
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Kamera (Dijital): Raspberry Pi mini bilgisayarına CSI konektörü ile bağlanan HD çözünürlükte 

fotoğraf ve video çekebilen dijital kamera modülüdür. ROV’da işlenecek görüntüyü almak için 

kullanılmıştır. 

Lidar (Mesafe Sensörü): Lazer ile çalışan, ekibin geliştirdiği mesafe sensörüdür. Otonom 

görevlerde ROV’un nesnelere olan uzaklığını hesaplamak için kullanılmıştır. 

STM32F103(Mikrodenetleyici): ARM Cortex M3 mimarili 32 bit mikrodenetleyicidir. 

ROV’un kontrolü için kullanılmıştır. Tüm analog ve dijital girdi çıktılar burada işlenerek 

ROV’un hareketini sağlamaktadır. Geliştirme kartı olarak BluePill STM32 kartı kullanılmıştır. 

Kamera (Analog): 12V ile çalışan DVR kameradır görüntüyü analog sinyal olarak iletir. 

ROV’un su altı görevlerinde gecikmesiz görüntü aktarmını sağlamak için kullanılmıştır. 

MS5803(Basınç Sensörü): I2c ve SPI haberleşme arayüzleri ile çalışan 10 bar derinliğe kadar 

ölçüm yapabilen basınç sensörüdür. ROV’un su altındaki derinliğini belirlemek için 

kullanılmıştır. 

MPU6050(Gyro ve Eğim Sensörü): I2c haberleşme arayüzü ile çalışmaktadır. 3 eksen açısal 

ivme ve 3 eksen gyro olmak üzere 6 eksende ölçüm yapabilen sensördür. ROV’un su altında 

yatay açıda kendini dengelemesi ve yönünü belirlemesi için kullanılmıştır. 

NTC (Sıcaklık Sensörü): Direnci sıcaklık ile değişen direnç türüdür. Bu sayede ortam sıcaklığı 

ölçülebilir. ROV’un batarya sıcaklığını sürekli ölçmek için kullanılmıştır.  

A1126 (Hall Effect Sensörü): Manyetizmaya göre dijital bilgi üreten sensördür. Unipolar, 

bipolar ve omnipolar olmak üzere 3 çeşidi vardır. ROV’da omnipolar tip hall effect sensörü 

kullanılmıştır. Kullanımdaki amaç ROV’u acil durdurmaktır. 

ESC (BLDC Motor Kontrol Kartı): 6 mosfetli 3 faz fırçasız DC motor sürücü kartıdır. 

Uygulanan PWM sinyaline göre motor sürüşünü gerçekleştirir. ROV’un 6 adet fırçasız DC 

motorunun kontrolünde kullanılacaktır. 

MCP2551 (CANBUS Haberleşme Entegresi): CANBUS haberleşmesi için kullanılan uzak 

mesafe (50mt) haberleşme entegresidir. ROV’un ile uzaktan kumanda arasındaki haberleşmeyi 

sağlamak için kullanılmıştır. 

BYS (Batarya Yönetim Sistemi): ROV’un 3S3P Li-Ion bataryalarının şarjı ve balans kontrolü 

için kullanılan elektronik devre kartıdır. 

Li-Ion Batarya Hücresi: Sistemin enerjisini sağlayan pil türüdür. 
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4.3.2 Algoritma Tasarım Süreci  

4.3.3 Yazılım Tasarım Süreci 

Otonom Mod: Otonom mod için yazılacak olan algoritma, görüntüyü işleme ve bu işlenen 

görüntüye göre yapılacak harekete karar verme şeklinde iki büyük kısma ayrılabilir.   

Görüntü Tanıma: Şartnamede belirtilen 1. ve 3. görevlerde ortamın ve aracın algılaması 

gereken nesnelerin(elipsler) görsel nitelikleri yeterince belli olduğu için, bunların 

algılanmasının standart görüntü işleme metotlarıyla yapılmasının daha performanslı olacağı 

düşünülmüştür.  

 Kameradan alınan görüntüdeki elipslerin algılanabilmesi için Hough dönüşümünden 

yararlanılacaktır. Hough dönüşümü, görüntülerdeki doğru ve daireleri tespit etmeyi 

kolaylaştıran, bilgisayarda görme ve görüntü işleme alanlarında kullanılan algoritmalar 

bütünüdür. Hough dönüşümü temelde kenarların olası geometrik şekilleri oylaması mantığı ile 

çalışmaktadır. Hough dönüşümü kullanılarak şekil tespiti genel olarak aşağıdaki adımlar ile 

özetlenebilir: 

o Kaynak görüntü üzerinde kenarlar belirlenir. 

o Bir eşikleme yöntemi kullanılarak görüntü ikili (siyah-beyaz) hale getirilir. 

o Her kenar pikseli için noktanın üzerinde olabileceği olası geometrik şekillerin polar 

koordinattaki değerleri kullanılan bir akümülatör matrisi üzerinde birer artırılarak her 

kenar pikselin olası şekilleri oylaması sağlanmış olur. 

o Akümülatör değeri en yüksek olan şekiller en çok oy alan şekiller olduklarından görüntü 

üzerinde bulunma veya belirgin olma olasılıkları en yüksek olmaktadır. 

o Bulunan şekiller isteğe bağlı olarak görüntü üzerine yazdırılabilir. 
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Şekil 4.17 Oylayan ortak nokta görünümü 

Görüntü, çember hatlarının arka plana olan kontrastını arttıracak şekilde filtrelenecek 

ve elde edilen görüntü üzerinde gezilerek elipsler bulunacaktır. Bu elipsler Şekil 4.17’de 

gözükmektedir. 

2. görevde ise havuz içindeki harflerin tanınması gerekmektedir ve bu harflerin doğru 

bir şekilde tanınabilmelerini standart yöntemlerle sağlamak zordur ve yetersiz kalır. Bu 

görevde, böyle bir senaryo için daha uygun bir metot olan makine öğrenmesi ile görüntü tespiti 

kullanılacaktır. Makine öğrenmesi, matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak mevcut 

verilerden çıkarımlar yapan, bu çıkarımlarla tahminlerde bulunan sistemlerin bilgisayarlar ile 

modellenmesidir. Sınıflandırma yapılabilmesi için gözetimli öğrenme yöntemlerinden KNN 

algoritması kullanılacaktır. KNN algoritması, nesnelerin birbiri arasında yakınlık ilişkilerine 

göre kümeleme işlemi yapar. Doğrusal ayrıştırma yöntemi ile koordinat düzleminde çalışır. 

Algoritmadaki uzaklık her bir test verisi ile öğrenilen verinin farkı ve bu çıkan sonuçların öklit 

uzaklık formülü ile burada bulunan en küçük değerlerin kontrolü ile kontrol edilir. 

 

Şekil 4.18 Vektör görünümü 
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Şekil 4.18’de d1, d2 ve d3 eğitim dökümanlarından oluşan vektörler, q ise sınıfının 

bulunmak istenen vektörüdür. K en yakın komşulukları bulmak için sorgu örneği ile eğitim 

dokümanları arasındaki en küçük uzaklıklar dikkate alınır. En yakın komşuları bulduktan sonra 

bu komşulardan kategorisi en çok olanın kategorisi dokümanın kategorisini tahmin etmekte 

kullanılır. Harflerin tespiti için farklı fontta karakterlerle veri setleri oluşturup KNN algoritması 

ile makineye öğretilir. Öğrendiği karakterler sayesinde kameradan aldığı görüntü ile harf tespiti 

yapılır. 

Karar Verme-Simülasyon: İçinde bulunduğu görevde, algılanan görüntüye göre yapılacak bir 

sonraki harekete karar vermek içinse programın birçok duruma sahip olması ve bulunduğu 

duruma göre sonraki kararını vermesi gerekmektedir. Çok fazla durum ve karar olabileceği için 

bu probleme bir yapay sinir ağı kullanılarak yaklaşılabilir. Ağ, içinde bulunduğu konumu da 

göz önüne alarak, gelen çember, harf veya elips bilgilerine göre aracın yapması gereken sonraki 

hareketi üretecek şekilde eğitilir. Fakat bunun yeterince iyi çalışabilmesi için çok fazla 

iterasyon gerekir ve su altında bunu yapmak hem aracın bitmiş olmasını gerektirir hem de 

havuzun hazırlanması ve aracı defalarca kez su altına sokmak çok maliyetli olacaktır.   

Bunun için, 3 boyutlu bir simülasyon programının yapılması gerektiği görülmüştür. 

Program ile aracın hareketi ve havuz içerisinde elde ettiği görüntü simüle edilecektir. Ayrıca 

aracın sensörlerinin verileri de simüle edilebilir. Program çıktı olarak kamera görüntüsü ve 

diğer sensör verilerini verecek, giriş olarak da belirtilen yazılımın bu verilere verdiği cevabı 

(motorlara verilecek olan güçler) alacaktır. Bu sayede, araç henüz bitmemişken, masrafsız 

şekilde hem görüntü işleme hem de bu işlenen görüntüye göre aracın vereceği cevap üzerinde 

çalıştırılabilecektir. Yazılım yeterince iyileştiğinde, kolayca gerçek araç üzerine 

taşınabilecektir.  

4.4 Dış Arayüzler 

Aracın hareket kontrolü, araca doğrudan bağlı fiziksel bir kumanda ile 

gerçekleştirilecek ve bu kumandanın dışında, Linux işletim sistemi yüklü bir dizüstü bilgisayar 

yer istasyonu olarak kullanılacaktır. Kamera görüntüsü, Serial Port aracılığıyla araçtan alınan 

sensör verileri ile birlikte bilgisayarda gösterilmektedir. Bu işlev için geçen sene Qt 

kütüphanelerinden faydalanarak C++ dili ile yazılmış program, aracın kamera görüntüsünü de 

gösterecek şekilde güncellenmiştir. Bu kamera görüntüsünün üzerinde gerçek zamanlı olarak 

çeşitli filtreler uygulanabilmekte, bu sayede görüntü işleme sırasında hangi filtrelerin 

kullanılması gerektiğine karar verilebilmektedir. Serial Port ile araca her türlü veri 
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gönderilebileceğinden, gönderilecek komut çeşidi sayısını kumanda üzerinde değişiklik 

yapmadan, programı güncelleyerek arttırmak mümkündür. 

 

Şekil 4.19 Dış Arayüzler 

Şekil 4.19’da görünen görselde, programın aldığı kamera görüntüsüne çeşitli filtreler 

uygulayabilen, sensör verilerini gösteren ve araca hız bölücü değer ile yeni PID katsayılarını 

gönderebilen bir versiyonu görünüyor. 
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5. GÜVENLİK 

Şartnamede belirlenen tüm başlıklar detaylı olarak incelenerek tüm güvenlik şartları 

aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirilmiştir: 

Kontrol istasyonu ve cihazın enerjisinin tamamen bağımsız olması nedeniyle acil 

durdurma butonunun tamamen cihaz üzerinde olması gerekliliği meydana gelmiştir. Yine cihaz 

üzerindeki bataryayı kesecek bir anahtarlama mekanizması su geçirmezlik riski yaratacağından, 

cihazın gücü dışarıdaki mıknatısın ayrılması ile “hall effect” sensörünün aktif sinyal yollaması 

sonucu kesilir. Bu sayede tehlikeli bir durumda güvenli bir şekilde cihaz pasifleştirilebilir. 

Bunun yanında cihaz dahilinde bir sigorta sistemi mevcuttur. 

Araç üzerindeki polietilen plakalar şartnamede belirtildiği üzere keskin kenar 

bulundurmaması amacı ile törpülenmiştir. Aynı şekilde iticilerin canlılara zarar vermemesi için 

çevresi kaplanmıştır. 

Cihaz üzerindeki tutucu kol hava basıncı ile çalışmaktadır. Hava basıncını oluşturmak 

için kullanılan Kuletaş marka kompresör, 8 bar seviyesine kadar basınçlı hava 

barındırabilmektedir. Şekil 5.1’de bu kompresör gözükmektedir. 8 bar üzeri basınçlarda tahliye 

vanasından bu basınçlı hava dışarı aktarılmaktadır. Cihaz testlerinde çıkış basıncının 2,5 bar 

üzerinde olmamasına özen gösterilmiştir.  

 

Şekil 5.1 Kompresör 

Cihazda herhangi bir hidrolik sistem kullanılmadığı için yüksek basınç ve kirlilik riski 

bulunmamaktadır. 
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Cihaz Şekil 5.2’de görünen 3 hücreli pil sistemi kullandığından gerilim seviyesi 

12.6V’u geçmemektedir. Bu da insan üzerinden geçmesi mümkün olmayan bir voltaj seviyesi 

olduğu için elektriksel açıdan tamamen güvenlidir. 

 

Şekil 5.2 Pil Sistemi 
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6. TEST 

Robot yapısı toplanmadan önce tüm komponentler özel olarak test edilmiştir. İlk olarak 

su geçirmez tüp, 20 cm derinliğindeki suda 2 gün boyunca bekletilerek kapakların herhangi bir 

şekilde su alıp almadığı kontrol edilmiştir. Yurtdışından sipariş edilen vakum pompası vaktinde 

ulaşmadığı için böyle bir yöntemin uygulanması uygun görülmüştür. 

 

Şekil 6.1 Tüp Test Ortamı 

Su geçirmez motor ve pervaneler 3 gün boyunca su altında bırakılarak korozyon testleri 

uygulanmıştır. Daha sonrasında motorların güç analizini yapan cihaz çalıştırılarak motorların 

güç/kayıp analizi yapılmış ve kayda değer bir fark tespit edilememiştir. 

Cihazın yüzerlik testi su içindeyken yapılacaktır. Tahmini yüzdürücü takıldıktan sonra 

batma/çıkma eğilimine göre köpük eklenip çıkarılacaktır. 
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Şekil 6.2 Test Ortamı 

Cihazın test edildiği test ortamı da ekip bünyesinde piezoelektrik sensör içeren modül 

ve özel dizayn edilmiş bir devre kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bu test ortamı Şekil 4.9’da 

gözükmektedir. 

Tablo 6.1 Fırçasız motor güç çizelgesi 

Parametre Değer Parametre Değer 

İtme gücü 16.8V 3.7 kg f Voltaj Aralığı 8-16.8 volts 

İtme gücü 12V 2.8 kg f Azami Akım 20 A 

Dönüş Hızı 280-4200 dev/dk Güç 300W 
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7. TECRÜBE 

İlk raporda üretilmesi planlanan cihazın üretilmesinden her hafta yapılan toplantılardaki 

tartışmalar sonucu vazgeçilmiştir. Özet olarak sebep cihazın hareket kabiliyetinin otonom 

görevler için uygun olmamasıdır. Tasarımdaki bir diğer sorun ise, tutucu kolun montajlanacağı 

herhangi bir boş alan bulunmamasıdır. Yeni tasarım, eklentiler için daha uygun bir hale 

getirilmiştir. Görev odaklı bir plan gerçekleştirilmediği için, proje ortalarında hedef 

değişikliğine gidilmiştir. 

Tasarlanan pervaneler ilk aşamada motorlara gevşek bağlanarak öne eklenen kilit 

halkası ile sıkıştırılması planlanmıştır. Rotorların dikey eksende yaylanması sebebi ile 

pervaneler gevşeyerek yerinden çıkmış ve motorların boş olarak dönmesine sebep olmuştur. Bu 

yüzden hafif-sıkı geçme şeklinde yeniden tasarlanarak montajı yapılmıştır. Otonom görevlerde 

halkanın içinden geçecek robotun kablosunun bazı noktalara takılabileceği düşünülerek, 

kablonun çıkartılabilir bir yapıda tasarlanması amaçlanmıştır. Bu aşamada kablo için gerekli 

olan su geçirmez konektörün temin edilememesi sebebi ile, kablonun sürekli olarak cihaz 

üzerinde kalması planlanmıştır.  

Kesilen tüp kapaklarının yerine oturmaması sonucu yapılan araştırmalarda tüpün 

içindeki hava basıncının buna sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu aşamada yeni tüp, bir tahliye 

valfi ile tasarlanarak montajlanmak üzere hazırlanmıştır. Bunun yanında tüpün sürekli olarak 

basıncının test edilmesinin yüksek bir risk oluşturacağı göz önüne alınarak bir vakum pompası 

belirtilen vakum portundan negatif basınç oluşturarak conta geçirgenliğini test edecektir. Bu da 

ilerleyen aşamada meydana gelecek sızdırmazlık sorunlarının önüne geçmiş olacaktır. 

Yapılan itici testlerinde yaşanan verim kaybı zaman içinde incelenerek motorların 

kaplamasının yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu yüzden yeni motorlarda vernik esaslı 

kaplamalar yerine akrilik esaslı kaplamalar kullanılmış ve motor rulmanları sualtına uygun 

rulmanlar ile değiştirilerek uzun dayanımı olan motorlar meydana getirilmiştir. Cihaz enerjisini 

batarya üzerinden kullanması sebebi ile bataryaların her şarj edilme aşaması cihaz için bir 

sızdırmazlık riski oluşturmaktadır. Bunun üstesinden gelmek için, bataryaların dışarıdan şarj 

edilmesi için uygun bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem, yalnız dışarıdan şarj edildiğinde yolu 

açan bir elektronik tasarım içermekte ve sorunu tam olarak çözmektedir.  
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8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 

Projenin zaman çizelgesi planlandığı aşamalarda Tablo 8.1’deki gibi ilerlemiş ve 

ilerlemektedir. 

Tablo 8.1 Zaman Çizelgesi 
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İşleyiş Tartışmaları                  

Yazılım Tartışmaları                  

Elektronik Sistem Tartışmaları              

Komponent Seçimi             

Görev Bilgisayarı Seçimi             

Boyut Hesaplaması             

Kamera Seçimi              

Yüzerlik Hesaplaması             

           

Elektronik Kart Tasarımı                 

Konsept Tasarım              

İtici Test Ortamı Hazırlama              

Pervane Tasarımı               

Hareket Yazılımı               

Otonom Yazılım                  

İşlevsel Tasarım             

Hava Haznesinin Tasarımı             

Simülasyon Geliştirme             

Cihaz Yönetim Kartının 

Oluşturulması              

Batarya Tasarımı              

Arayüz Tasarımı            

O Ring Kapak Üretimi            

Dengeleme Yazılımı               

Modül Dizilimi, Kablolama               

           

Kara Testleri              
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Sensör Testleri             

İtici Testleri              

İletişim Testleri              

Güç Testleri             

Simülasyon Testleri             

Batarya Testleri             

Yüzme Testleri             
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9. ÖZGÜNLÜK 

Hazırlanan proje aşağıdaki başlıklarda kolaylıkla ve uygun fiyatla temin edilen 

komponentler dışında tamamen yerli olarak hazırlanmıştır; 

o İtici test ortamı 

o Fırçasız motorları 

o İticilerin plastik aksamları 

o Şase 

o Su geçirmez tüp 

o Hareket yazılımı ve arayüzler 

o Simülasyon ortamı 

o Kumanda ortamı 

o Robot elektronik kartı 

o Hava basıncıyla çalışan tutucu kol 

Oluşturulan test ortamı, sualtı pervanelerinin gücünü ve verimliliğini ölçmek için büyük 

bir kabiliyet ortaya getirmiştir. Eski deneyimlerden faydalanılarak hazırlanan iticiler, plastik 

rulman kullanılarak uzun ömürlü hale getirilmiştir. Test ortamındaki motorlar 3 aylık süre 

boyunca aralıksız tatlı su içinde bırakılarak test edilmiş ve kayda değer bir kayıp 

gözlemlenmemiştir. Kullanılan fırçasız motorlar ekibin geliştirdiği yöntemler ile su geçirmez 

hale getirilmiştir. Şase ve su geçirmez tüp, hammaddeleri temin edilerek işlenmiş ve son 

noktaya kadar ekip kabiliyetleriyle üretilmiştir. 

Hareket yazılımları, C++ kodları kullanılarak temelden yazılarak geliştirilmiştir. Hazır 

bir yazılım kullanmak yerine bu yazılımın geliştirilmesi, ekibin yazılıma olan hakimiyetini 

artırmıştır. Geliştirilen simülasyon ortamı otonom yazılımların testi için verimli bir ortam 

oluşturmuş ve riski azaltılmış bir otonom tasarım meydana getirilmesi için test edilmektedir. 

Geliştirilen kumandanın yalnız elektronik komponentleri ekip dışından temin edilmiş, joystick, 

mikrokontrolcü, batarya ve şarj sistemi gibi tüm unsurları ekip içinde geliştirilmiştir. Robotun 

elektronik kartı üzerine en çok iş gücü harcanan parça olarak öne çıkmaktadır. Kartın özel 

olarak dizayn edilmesi dışında, su geçirmezlik ve ısı sensörleri, basınç ölçme kabiliyeti ve su 

geçirmezliğe sağladığı büyük faydalar bulunmaktadır. 

  



 

 

36 

 

10. REFERANSLAR  

[1] Ergan A. F., Yılmaz S., Yakut M., “Su Altı Deney Platformu için Kontrol Kartı 

Tasarımı”, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Sempozyumu, 27 – 29 Kasım 

2014, Eleco Elektrik – Elektronik, Bursa, s.316-321. 

[2] L. Valdovinos, T. Jiménez, M. Sánchez, L. Balanzar, R. Alvarado ve J.A. Ledesma, 

“Modelling, Design and Robust Control of a Remotely Operated Underwater 

Vehicle”, Mexico, 2013 

[3] Zhu, Y. “Embedded Systems with ARM Cortex-M Microcontrollers in Assembly 

Language and C: Third Edition”, E-Man Press LLC, 978-0982692660, 2017 

[4] Chatila R., “Control architectures for autonomous mobile robots”, IEEE Conference 

From Perception to Action”, 1994, s.254-265. 

[5] Bradbury, A., Everard, B., “Learning Python with Raspberry Pi”, Wiley, New Jersey, 

978-1-118-71705-9, 2014 

[6] Nashelsky L., Boylestad R. L., “Electronic Devices and Circuit Theory, Prentice 

Hall”, New Jersey, 978-0135026496, 2009 

[7] Bradski G., Kaehler A., “Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV 

Library”, O’REILLY, 978-0596516130, 2018 

[8] Internet: Raspberry, https://www.raspberrypi.org (08.07.2018) 

[9] Internet: OpenCV, https://opencv.org (08.07.2019) 

 

 





YOKOGEREUZSEM5A2CK

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

13.07.2019

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı HALENUR KAR

Anne Adı BEYHAN

BEKİRBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

25.07.1996 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

21.09.2016

İKİNCİ ÖĞRETİM / 4

54109494444T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından kimlik ve öğrenci bilgileri bildirilen Halenur Kar yukarıda belirtilen programın
öğrencisidir.

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/

:

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 25.06.2019 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG8C536EBFMC3NW

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

03.05.2019

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı ARTOGHRUL GAHRAMANLİ

Anne Adı NİGAR

ELSHANBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

24.11.1999 / AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

16.11.2016

NORMAL ÖĞRETİM / 4

99590559630T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından kimlik ve öğrenci bilgileri bildirilen Artoghrul Gahramanli yukarıda belirtilen
programın öğrencisidir.

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 3. SINIF

Program KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR./

:

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 03.05.2019 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.
** Öğrencilik durumu "Beklemeli" olanlar, yabancı dil hazırlık eğitimine kendi imkanlarıyla devam eden 2. sınıf hazırlık
öğrencileridir.
*** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOGDJFGKCEQXL3MR

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

13.07.2019

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı HİLAL BUDAK

Anne Adı EMİNE

VEYSELBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

27.10.1997 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

29.07.2015

İKİNCİ ÖĞRETİM / 4

28376101930T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından kimlik ve öğrenci bilgileri bildirilen Hilal Budak yukarıda belirtilen programın
öğrencisidir.

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/

:

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 25.06.2019 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG1S6B5UBUR5DWP

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

12.07.2019

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı AHMET SEVİM

Anne Adı HÜLYA

YAŞAR TEMELBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

05.01.1996 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

08.07.2019

NORMAL ÖĞRETİM / 2

66469180370T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından kimlik ve öğrenci bilgileri bildirilen Ahmet Sevim yukarıda belirtilen programın
öğrencisidir.

:

:

:

:

:

:

:

PASİF ÖĞRENCİLER (KAYIT YENİLEMEMİŞ):Öğrencilik Durumu

Sınıf : YABANCI DİL HAZIRLIK

Program KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ/ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

:

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 12.07.2019 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.

** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOG1CDZ6O7GES8HL

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

06.05.2019

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı BÜNYAMİN ŞENEL

Anne Adı FATMA

RIZABaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

10.11.1997 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

11.09.2018

İKİNCİ ÖĞRETİM / 4

11089614156T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından kimlik ve öğrenci bilgileri bildirilen Bünyamin Şenel yukarıda belirtilen programın
öğrencisidir.

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 3. SINIF

Program KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK-
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)/

:

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 06.05.2019 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.
** Öğrencilik durumu "Beklemeli" olanlar, yabancı dil hazırlık eğitimine kendi imkanlarıyla devam eden 2. sınıf hazırlık
öğrencileridir.
*** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.



YOKOGEWRRL0AHYRZWD

ANKARA

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

06.05.2019

ÖĞRENCİ BELGESİ

Adı / Soyadı ABDURRAHMAN KAAN ÖZTÜRK

Anne Adı FATMA

FİKRETBaba Adı

Doğum Tarihi / Uyruğu

Kayıt Tarihi

Eğitim Türü / Öğrenim Süresi

15.03.1991 / TÜRKİYE CUMHURİYETİ

25.09.2018

NORMAL ÖĞRETİM / 4

37876304772T.C. Kimlik No

İLGİLİ MAKAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından kimlik ve öğrenci bilgileri bildirilen Abdurrahman Kaan Öztürk yukarıda belirtilen
programın öğrencisidir.

:

:

:

:

:

:

:

AKTİF ÖĞRENCİ:Öğrencilik Durumu

Sınıf : 4. SINIF

Program KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR./

:

* Öğrenciye ait bilgiler ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu biriminin 06.05.2019 itibariyle gönderdiği
veriden derlenmiştir.
** Öğrencilik durumu "Beklemeli" olanlar, yabancı dil hazırlık eğitimine kendi imkanlarıyla devam eden 2. sınıf hazırlık
öğrencileridir.
*** Yukarıdaki yazılı bilgilere ilişkin tereddüt yaşanması halinde ilgili yükseköğretim kurumunun öğrenci işlerinden sorumlu
birimine başvurulması gerekmektedir.

Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama
adresinden, mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz e-Devlet Kapısına ait Barkodlu Belge Doğrulama
veya YÖK Mobil uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilebilir.


