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T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI

PROF. DR. İSMAİL DEMİR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, savunma sanayiinde 
sürekliliği sağlamak, hedeflerimizi daha ileri noktalara taşımak için hayallere ve fikirlere daha çok 
destek vermenin öneminin farkındayız. Bu amaçla; ülkemizin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını, 
günümüz teknolojik yeniliklerine göre karşılamak ve yerli sanayimizin geliştirilmesi ve katma 
değer oluşturacak teknolojilerin ülkemize kazandırılarak ülkemizin küresel bir aktör haline gelmesi 
vizyonu doğrultusundaki çalışmalarımıza gençlerimizi de dahil etmek için ROBOİK Yarışmalarını 
gerçekleştirdik. 

Gelişen ve güçlenen Türkiye’nin daha etkin şekilde varlık göstermesine katkı sağlayacak insan 
kaynağının oluşturulmasında, genç yeteneklerin savunma sanayii alanına kazandırılmasında öncü 
rol oynayan bu organizasyon, aynı zamanda, gençlerimizin milli hassasiyetle katkı sağlamak için nasıl 
çaba gösterebileceğinin büyük bir ispatıdır.

Ulusal güvenlik kapsamında en gelişmiş teknolojilerle kara ve havada olduğu gibi “Mavi 
Vatan”ın her noktasında da ülkemizin varlığını göstermesi, uluslararası sularda hak ve adaletin 
temsilcisi olmamız hedefinden hareketle; gerek su üstünde gerekse su altında ihtiyaç duyulan 
insansız ve otonom deniz sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesine öncülük edebilecek fikirler, 
2018 yılında ROBOİK çatısı altında gerçekleştirilen Endüstriyel Tasarım ve Prototip Yarışmalarımız 
ile değerlendirilmiştir. Su altı teknolojilerini ülkenin her alanında geliştiren ve ileriye doğru emin 
adımlarla yürümemize olanak sağlayan çalışmalar ve nitelikli iş gücünü ortaya çıkarmayı hedefleyen 
başarılı projeler sayesinde yeni nesle olan umudumuz daha da artmıştır.

Türkiye’nin fikir zenginliğini ortaya çıkarmak kadar, ortaya çıkan fikirlerin, ürünlerin, önerilerin 
takip edilip nihayetinde kullanılabilir, oyun değiştirici ürünler olarak sahaya çıkmasını sağlamak 
da çok önemlidir. Fikirlerin taşınmasının, alanda uygulanmasının, yaygınlaştırılmasının en önemli 
kaynağı sivil toplum, sanayi, vakıflar, okullar ve bu tür sivil girişimlerdir. Bu anlamda da, SSB olarak bu 
katalizör unsurun hayata geçirilmesinde her zaman destekçi olacağız.

Çok daha fazla alanda, daha çeşitli, daha farklı görevleri içeren ve Türkiye’nin dört bir tarafına 
yayılarak daha fazla imkân doğuran yarışmalar olmasını ve bu tür yarışmaların kara, deniz, hava 
sistemleri, takım harekât ortamları gibi bir dizi unsura yayılmasını diliyoruz. Yenilikçi ve özgün 
fikirler gün yüzüne çıkarıldıkça her geçen gün çığ gibi büyüyen, gelişen ve dimdik duran büyük bir 
ekonomiye sahip savunma sanayine ulaşmak kaçınılmaz olacaktır. Bu gayretler ülkemizi layık olduğu 
yere taşıyacaktır.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

Deniz Araçları Daire Başkanı

Bilal AKTAŞ
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Genel Müdür

Dr. Şaduman AZİZ
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

Ar-Ge Daire Başkanı

Prof. Dr. Ahmet TAŞDEMİR
Piri Reis Üniversitesi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr.Cenk ULU
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Haydar BAYAR
Yıldız Teknik Üniversitesi

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

Prof. Dr. Ahmet ERGİN
İstanbul Teknik Üniversitesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı

Atıl KÖPRÜCÜ
Tr-Arge

Sualtı Sistemleri Proje Yöneticisi
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Gökhan Uçar
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire Başkanı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Temsilcisi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Temsilcisi
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JÜRİ
İNSANSIZ / OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ 

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI



Alper KÖSE
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

Deniz Araçları Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÖZTOPRAK
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ERTEM
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Melih ABİŞ
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

Yenilikçi Sistemler Grup Başkanı

Prof.Dr. Metin YEREBAKAN
Yalova Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. L.N. Ece ARIBURUN KIRCA
İstanbul Teknik Üniversitesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi

Bilal AKTAŞ
Tr-Test

Genel Müdür
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JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
İNSANSIZ / OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ 

ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI
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JÜRİ
İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI

PROTOTİP YARIŞMASI



Can Emre BAKIM
Armelsan Savunma Teknolojileri

Genel Müdür

Emre GÜNGÖR
Roketsan Teknoloji ve Arastirma Merkezi

Kıdemli Uzman Mühendis

Zekeriyya ŞAHİN
Aselsan

Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı, Torpido ve 
Torpido Karşı Tedbir Program Müdürü

Bilal AKTAŞ
Tr-Test

Genel Müdür

Doç. Dr.Cenk ULU
Yıldız Teknik Üniversitesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

21
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Temsilcisi



23

HAKEM HEYETİ
İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI

PROTOTİP YARIŞMASI



Zekeriyya ŞAHİN
Aselsan

Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı, Torpido ve 
Torpido Karşı Tedbir Program Müdürü

Atıl KÖPRÜCÜ
Tr-Arge

Sualtı Sistemleri Proje Yöneticisi

Dr. Öğr. Üyesi Haydar BAYAR
Yıldız Teknik Üniversitesi

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
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İNSANSIZ/OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI

İnsansız/Otonom Deniz Sistemleri Endüstriyel Tasarım Yarışması ile ulaşılmak istenen temel nokta 
geleceğin deniz sistemlerinde su üstü ve/veya su altı görevlerine uygun, uzaktan kumandalı ve 
veya otonom görev icra edebilme kabiliyetine sahip endüstriyel tasarımların form/fonksiyon ilişkisi 
dikkate alınarak üç boyutlu çizim araçları yardımıyla tasarlanması konusunda ülke geneline yayılım 
sağlanması ile yenilikçi ve özgün araçların üretilmesine öncülük etmektir.

TASARIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme Şekli

Konusunda uzman 7 değerli jüri üyesinin, aşağıdaki kriterlere ve ağırlık oranlarına göre elektronik 
ortamda değerlendirdiği tasarımlar 4 aşamada puanlanmıştır. Her bir aşamayı geçen tasarımlar, jüri 
üyeleri tarafından tekrar incelenerek puanlanmıştır ve sıralama belirlenmiştir. 
  

Değerlendirme Kriterleri

1-) Yenilikçi Yaklaşım (%27,5)
Tasarımda yenilikçi bir yaklaşım ile araç konsepti yaratılması; çoklu görev yeteneği, hibrit kullanım, 
özgün fikirler ve senaryolar, sürü uygulamaları ve modülerlik konseptlerinin sunulması 

2-) İhtiyaçlara Cevap Verebilme (22,5)
Tasarımcılardan, belirleyecekleri senaryolarda operasyonel yetenekleri optimum seviyede  
karşılamaları

3-) Üretim ve Uygulanabilirlik (%20,0)
Tasarımın, mevcut teknoloji ve üretim yöntemleriyle üretilebilir olması

4-) Görsel Kriterler (%15,0)
Estetik açıdan tasarımcıdan beklenen, bütünlükçü bir görsel çözümleme içermesi ve  form-fonksiyon 
uyumu sağlaması

5-) Konsept Detaylandırma (%15,0)
Tasarıma ait kullanım senaryoları ve teknik detayların sistemin tümünde olmasa da kritik  uygulama 
ve yenilikçi alanlarda ne derece detaylı kurgulandığı.. 



GÜLLE geleceğin deniz sistemlerinde su üstünde ve altında türlü 
görevler icra etmek üzere hazırlanmış bir insansız su altı aracı 
tasarımıdır. GÜLLE’ nin tasarım konseptinin temel noktaları:

- Düşük Hız / Hassas Manevra

- Geniş Erişim / Uzun Görev Süresi

- Kolay Nakliyat / Hızlı & Türlü Konuşlanma İmkanı

- Uzaktan & Otonom Kumanda

- Yenilikçi Hareket Yaklaşımı / Enerji Verimli Sistem

- Akıllı Malzeme / Yenilikçi Üretim Yaklaşımı

- Basit Strüktür / Uyarlanabilir Konfigürasyon

- Küçük Manyetik & Akustik İz

- Tek & Sürü Görev Kabiliyeti

GÜLLE küresel bir temel forma sahiptir. Yüzeyini katı bir kabuk 
ve elastik diyaframlar oluşturur. Biçimin tamamı 3 boyutlu baskı 
yöntemi ile imal edilir. 

G. Ü. L. L. E.
Gelişmiş Üst Limit Litoral Erişimci Araç Tasarımı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ARDA YAYCI
ELİF  ERDOĞDU
KÜRŞAD  ÖZDEMİR
ŞENGÜL HAS

PRJ-2018-000154

01
YARIŞMA BİRİNCİSİ

1
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YARIŞMA İKİNCİSİ

M.A.K.O. su altı görevleri için 
tasarlanmış, farklı koşul ve 
amaçlarda kullanılabilecek, 
otonomve/veya uzaktan 
kumanda ile kontrol edilebilen 
bir sistemdir. 

Karbon monokok gövde 
üzerine, gerekli görev ve 
koşullara uygun donatılmış 
modüler parçalar 
montajlanarak M.A.K.O. farklı 
görevlere hazır hale getirilir. 
Karbon monokok gövde 
içerisine ise; M.A.K.O. için hayati 
önem taşıyan; pil, işlemciler, 
balast tankları, jiroskop 
sensörü, motorlar ve birincil 
sensörler yerleştirilmiştir.

Konvansiyonel su altı insansız 
araçlarda, aracın işleyişini 
sağlayan pil, motor ve balast 
tankları ile aracın görevini 
yerine getirmesini sağlayan 
çeşitli sensörler, görüntüleme 

ve haberleşme enstrümanları 
aynı gövde içerisine yerleştirilir. 
Bu sebeple her bir araç, 
aslında tek bir görev ve amaç 
için üretilmiş olur. 

M.A.K.O. ise uçaklarda ve 
yarış araçlarında kullanılan 
monokok gövde tasarımını 
kullanarak, araç için hayati 
önem taşıyan parçaları tek 
bir yerde toparlar. Buna ilave 
olarak; görev için gerekli olan 
enstrüman ve ekipmanlar, 
modüler parçalar içerisine 
yerleştirilmiş olarak ana 
gövdeye montajlanabilir. 

M.A.K.O. 
Otonom Ve/Veya Uzaktan Kontrolle Yönetilebilen
Su Altı Aracı.

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

GÖKTÜRK TOPUZ

PRJ-2018-000164

02 2
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YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ

Mevcut yerli teknolojileri kullanarak, denizlerdeki 
egemenliğimizi, otonom güçle arttırmak ve en düşük maliyetle, 
modüler, farklı bir hücumbot ordusu kurup düşmanın hareket 
alanını kısıtlamak. 

- Dalış kabiliyeti 

- Yüksek hız 

- Modüler yapı 

- Kolay taşınabilir 

Hedefleyici birim olarak 12,7 mm Stamp silahı ve taşıma 
biriminde 4 tüplü 122mm roketatar sistemi bulunuyor. 
Hücumbot dalışa geçtiği sırada silahlar oto-kapaklarla 
korunacak. Hedef orta seviyeli su üstü aracı ise hücumbot 
dalışa geçerek hedefe güvenli şekilde yaklaşır. Denizaltında 
ise su üzerine çıkar ve altındaki sonar emici reflektör fiber zırh 
sayesinde torpidoyu saptırabilir. 

OTONOM MAYIN: Özel tasarım akıllı mayınlar, ucuz maliyetli 
otonom hareketli patlayıcılar düşmanın hareketine göre 
konumlanır ve bot tarafından toplanıp tekrar dağıtılabilir olması 
büyük avantaj sağlamaktadır. 

KESİNTİSİZ KIYI DEVRİYESİ KURTARMA &TAHLİYE: Kıyı 
devriyesini daha ucuz ve uzun görev süresiyle, otonom bir 
şekilde yapmak için taşıma birimine kendi elektriğini üreten bir 
adet güneş paneli (saatte 1KW) ve 2 adet dikey rüzgâr türbini 
yerleştirdik. 

HİDA
Hızlı İnsansız Deniz Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

İSMAİL GÜVEN

PRJ-2018-000226

03 3
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TEBER; stratejik açıdan çok 
büyük öneme sahip ülke 
kıyılarımızı ve hudutlarının 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
geliştirilmiştir. 

Araç, insan müdahalesine en 
az düzeyde ihtiyaç duyması 
amacı ile hibrid olarak 
tasarlanmıştır.

Tasarım çoklu görev 
yeteneğine sahiptir, ihtiyaç 
halinde yangın söndürme ye 
saldırı gibi çoklu görevler için 
de uyarlanması mümkündür.

 TEBER’in tasarımı günümüz 
üretim teknolojilerine uygun 
olarak üretilmiştir. 

Güneş panellerinden topladığı 
enerji ile dolan araca ait 
lithium-ion bataryalar tek 
şarjla aracın 850 deniz mili yol 
almasını sağlar. 

Araca ait likit yakıtlı jeneratör, 
bataryalardaki enerjinin 
yetersiz kaldığı durumlarda 
devreye girer.

TEBER
Kıyı ve Sahil Güvenliği Otonom Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

TEBERDAR GÜRBEY

PRJ-2018-000086

04
MANSİYON ÖDÜLÜ
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Açıklanan brief doğrultusunda 
sualtı çevresi ile etkileşimde 
olan meslek grupları 
tarafından ihtiyaç duyulan 
görevlere göre uyum sağlayıp 
yerine getirebilecek, hidrografi 
çalışmaları ile öncü kuvvet 
kapsamında görüntü sonar 
gibi verileri kablosuz olarak 
ileterek bilgi verebilecek, zorlu 
durumlar içerisinde dalgıçlar 
ile beraber çalışabilecek 
kompakt ve yenilikçi bir 
insansız sualtı aracı tasarımı 
oluşturmak amaç olarak 
belirlenmiştir.

PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI: 
Ağustos ayı içerisinde 
gerçekleştirilen gündüz 
dalışı sırasında ekip olarak 
yakalandığımız akıntı da 
karşılaştığımız zorluklar 
esnasında tanık olunan bir olay 
bu sürecin gerçekleşmesini 
sağlamıştır. 

Akıntı içerisinden kurtulmaya 
çalışırken hemen yanımızda 
beliren bir aslan balığının 
hiç bir efor harcamadan 
hareketsiz olarak bize bakıyor 
olması tasarım sürecinin 
geliştirilmesinde basamak 
noktası olmuştur.

ASLAN BALIKLARI : Aslan 
balıklarının bulunduğu 
ciğerli ve kemikliler ailesi 
olan sırt yüzgeçleri zehirli 
iskorpitgillerin en farklı 
üyeleridir. Özelleşmiş 
pektoral yüzgeçleri sayesinde 
akıntı şiddeti ve ortam ne 
olursa olsun aşırı küçük 
milimetrelik yüzgeç yüzeyi 
hareketleri ile su içerisinde 
açı önemli olmaksızın havada 
kalabilmektedirler.

NMD13024
Çok Amaçlı İnsansız Sualtı Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

UMUT ERKİN GÜNGÖR

PRJ-2018-000211

05
MANSİYON ÖDÜLÜ
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ZOKA otonom olarak 
çalışabilen çok yönlü bir sualtı 
savunma ve taarruz sistemidir. 
Önceden belirlenmiş görev 
e konumlar dâhilinde bilgi 
toplama, engelleme ve 
taarruz görevlerini tek ya da 
sürü olarak icra edebilen bir 
sistemdir. Sistem gerek form 
gerekse çalışma yöntemleri 
bakımından derin deniz 
canlılarının özellikleri baz 
alınarak şekillendirilmiştir. 
Dış formdan gelen avantajlar 
ZOKA’ya deniz altında hızlı 
hareket ve daha iyi gizlenme 
özelikleri kazandırmaktadır.

Sistem birden fazla aracın sürü 
halinde uyum içerisinde görev 
icra edebilmesi için gerekli 
iletişim altyapısına sahiptir. 
Araç üzerinde yer alan optik 
iletişim sistemleri (optik veri 
aktarımı) ile derin denizlerde 
bile yakın mesafedeki 

diğer ZOKA’lar ile iletişim 
kurulabilmekte ve görev 
bilgileri aktarılabilmektedir. 
Sistemin sahip olduğu otonom 
özellikler ve öğrenebilen yapay 
zekâsı ile gerekli durumlarda 
kendi karar verebilmektedir. 
Aktif ve anlık iletişimin kısıtlı 
olduğu deniz altı görevlerde 
otonomi büyük avantajlar 
getirmektedir. 

ZOKA OSA 
Çok Yönlü Otonom Su Altı Savunma Sistemi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

TOLGA YAŞAR YILMAZ

PRJ-2018-000194
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Sadom-Sualti dron operasyon 
merkezi Projenin amaci. 8333 
km. lik kiyi seridine sahip 
ülkemizin Çanakkale savasin 
da oldugu gibi hem karadan 
hemde denizlerden gelecek 
tehlikelere karsi önlem almasi 
kaçinilmaz bir gerçektir. 

Tasarladigim ve su alti 
dron operasyon merkezi 
kelimelerinin kisaltilmis hali 
olan SADOM adini verdigim 
otonom deniz araci ön 
cephede düsmana direk 
saldirmaktan çok sahip oldugu 
Kargu,Kagan,Ustura adlarinda 
18 veya daha fazla sayida dron 
için bir operasyon üssü,enerji 
kaynagi,iletisim merkezi 
görevini üstlenmektedir.Aracin 
ana amaci perde arkasinda 
kalarak muharebe alanini 
kontrol altina almaktir.

Bu amaçta Kagan adini 
verdigim yönetici dron 
muharebe alani içerisindeki 
saldiri dronlarini koordine 
ederken ayni zamanda 
düsmanin iletisimini bozma 
veya sistemlerine sizarak 
dengelerini bozma amacini 
güder. 

Kargu adini verdigim diger 
drone ise Kagan ile simultane 
çalisarak üzerinde tasidigi 
ustura adini verdigim sekiz 
adet saldiri-kesif dronlari için 
üs vazifesi görür. 

SADOM
Sualtı Dron Operasyon Merkezi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MURAT YILMAZ

PRJ-2018-000229
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Kovan, Türk karasularında 
ve sınırındaki şüpheli 
hareketleri saptamak ve 
bildirmek için tasarlanan 
deniz araçları sistemidir. Her 
bir araç üzerinde bulunan 
radar, kamera, sonar gibi 
cihazlarla Türk karasuları 
sınır hattında su üstünde, 
havada ve su altındaki bütün 
hareketliliği algılayabilme, 
ve içinde bulunan bilgisayar 
ve modem sistemi sayesinde 
bu hareketleri yorumlayarak 
şüpheli gördüğü hareketleri 
merkez istasyona bildirebilme, 
gerektiğinde sistemdeki diğer 
araçlar ile iletişime geçebilme 
kabiliyetine sahiptir.

Araç otonom çalışmasının 
yanı sıra istendiğinde kamera, 
güneş panelleri ve enerji 
sistemleri uzaktan kumanda 
edilebilmektedir.

Sistem ismini aracın 
görüntüsünün arı kovanına 
benzemesinin yanında arı 
kovanı gibi belirli bir alana 
hakim olma ve diğer kovan 
araçlarıyla birlikte çalışabilme 
yeteneğinden almıştır.

Kovan sisteminin Türk 
karasuları sınırına bir 
denetleme sistemi 
olarak yerleştirilmesi 
hedeflenmektedir.

KOVAN
Gözetleme Sistemi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

AZMİ AK
ESRA KIYGIN

PRJ-2018-000228
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Karadan, denizden, havadan su altına intikal edebilen anlık ve 
uzaktan bilgi toplama amaçlı entegre hibrit sualtı araçı 

- Sualtında yapılacak keşif ve gözlem noktasına gönderilecek  
 aracın gizli ve hızlı intikalini sağlamak. 

- Etkin sevk idare için gerekli kolay konuşlandırma ve kurulum  
 sağlamak. 

Hibrit modüler tasarım ile karadan, denizden, havadan su altına 
seri bir şekilde intikal etmeyi sağlamak ve eşlenik kumandalar 
ile aracın çıkış noktasına göre menzili 3 katına çıkarıp farklı 
bölgelere sevk imkanı sağlayarak çoklu görevlerde avantaj elde 
etmek. 

KAPSAM Sevk ve Destek modülü ile Sualtı modülleri modüler 
olarak tasarlanıp hibrit yapı oluşturulmuştur. Taşıma ve 
bilgi aktarma işlemlerinde destek veren modül su altı bilgi 
toplama aracı ile SÜRÜ ve ÇOKLU görevleri hızlı, etkin ve gizlice 
gerçekleştirir. 

Sualtı modülüne entegre mini Periskop ve çoklu görevlere göre 
uyarlanabilen algılayıcı KAPSÜLLER ile anlık ve uzaktan bilgi 
toplama işlemi sağlanır. 

ALBATROS
Hibrit Sualtı İstihbarat Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

RECEP ATIL KIZILBAYIR

PRJ-2018-000201
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ZAGAS
Su Altı Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

UMUR CAN MENGÜÇ

PRJ-2018-000258
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Zıpkın günümüzde sualtı 
araçlarının karşılaştığı 
problemlerden yola çıkarak 
tasarlanmıştır.

Bu problemleri başlıca: deniz 
suyunun tuz ve basınç oranı 
arttıkça yıpranmaya neden 
olması, dalga hareketlerinin 
pertürbasyona neden olarak 
hareketi zorlaştırması, suyun 
elektromanyetik spektrum 
dâhilinde sınırlı ölçüde 
geçirgen olması, haberleşme 
sorunları, görev için gerekli 
enerjiyi depolama elde etme 
zorluğu olarak sıralayabiliriz. 

İstikamet koruma ve Sabit 
derinlik fonksiyonu: mayın 
temizleme görevlerinde; 
sabit yükseklik fonksiyonu 
(deniz tabanına göreceli) 
ise; deniz tabanına yakın 
görevlerde örneğin boru hattı, 
fiber kablo hattı vb. döşeme 

veya bakım/idame, sabotaj, 
saldırı görevlerinde önem 
kazanmaktadır.

Engelden sakınma; özellikle 
sığ sularda gerçekleştirilen 
görevlerde örneğin sahil 
güvenlik, liman koruma vb.) 
gerekli ve önemli bir özelliktir. 

Acil durumlar olarak ise; 
merkez ile irtibat kaybetmek, 
enerjisinin tükenmesi, kaza 
yapması, bozulması, takılması 
veya vurulması gibi durumlar 
sayılabilmektedir.

ZIPKIN

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ÖMER YEŞİLDAL

PRJ-2018-000075
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PİRANA

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MEHMET ÇİÇEK

PRJ-2018-000157
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Tasarım su altında yüksek manevra yeteneğine sahip ve ihtiyaç 
doğrultusunda monte/demonte edilebilir parçalara sahip çok 
fonksiyonlu bir otonom deniz altı aracı sunmaktadır. Parçalar 
çeşitli görevler doğrultusunda kullanıma olanak sağlarken 
kullanım sonrası demonte edilerek sevkiyat ve depolama için 
kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.

Otonom deniz sistemi kullanımı için hedeflenen uygulamalar 
ve bu hedefler doğrultusunda geliştirilebilecek ana gövdeye 
monte edilebilir moduller;

- Su altı ve üstü taarruz için kullanılabilmesi,

- Su altı istihbarat toplama için kullanılabilmesi,

- Su altı, üstü savunma amaçlı kullanılabilmesi

- Deniz tabanı keşif amaçlı kullanılabilmesi,

- Deniz altı lojistik destekli kullanılabilmesi,

- Deniz altında kurtarma amaçlı kullanılabilmesi hedeflerini  
 içermektedir.

Ana gövde 360 derece görüş açısı sağlayacak şekilde kameralar 
ile desteklenmiş ve modul eklenmeden kullanılabilecek niteliğe 
sahiptir. Eklenecek olan her parça mevcut hareket kabiliyetine 
ve görüş açısına ek olarak bir fonksiyon katacaktır. 

RİNA
Otonom Çok Fonksiyonlu Modüler Deniz Altı Projesi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

FARUK  YILMAZ

PRJ-2018-000237
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Duhas’ın su altı ve su üstünde, uzaktan kumandalı ve otonom 
özellikte çoklu görev icra etme kabiliyetine sahip bir araç 
olması hedeflenmiştir. Hem sivil hem de askeri alanlardaki 
farklı senaryolarda kullanılabilir olması amaçlanmıştır. Bu 
senaryolardaki ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması için 
modülerlik kavramı ön planda tutulmuş ve aracı oluşturan 
kriterler bu konsept üzerinden şekillenmiştir. Araç çok yönlü 
tasarımı sayesinde;

-  Su Altı/Üstü Harbi

-  Arama-Kurtarma

-  Mayın Teşhis ve İmha

-  İstihbarat, Gözetleme ve Keşif

-  Kıyı ve Liman Güvenliği Operasyonları

-  Boğaz Güvenliği ve Denetimi

-  Deniz Yatağı ve Jeolojik Araştırmalar

-  Petrol, Doğalgaz ve Su Altı Donanımları İnceleme

-  Batık Araştırmaları

-  Lojistik ve Taşımacılık görevlerini gerçekleştirebilmektedir.

Farklı görevlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, 
Duhas’ın üzerinde yer alan dört adet modüler kapsül ile 
her koşula uyum sağlaması öngörülmüştür. Bu kapsüllerin 
yerleştirildiği portlar özel olarak tasarlanmış kurtarıcı platform 
kapsülü, menzil arttırıcı kapsül,mayın imha şarjı kapsülü, iki 
adet aldatıcı dekoy atma kapasitesinde lançer ve faydalı yük 
taşıyan bagaj için kullanılabilmektedirler.

DUHAS

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

BATUHAN YILDIRIM
MELİS DİZDAR

PRJ-2018-000239
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Değiştirilebilir ve modüler cihaz, algılayıcılar ve ekipmanlar 
ile tasarımı gerçekleştirilen otonom su üstü sistemi, ANAFOR, 
tasarımı ve sistemin kullanım senaryoları gösterilmiştir. Anafor 
otonom sistemi, Anafor 1, Anafor 2,... adı verilen birden fazla 
otonom deniz araçları, her bir araçta bulunan ikişer adet 
uzaktan kontrollü sualtı araçları ile bir adet hava aracını 
içermektedir. Otonom deniz araçları birlikte hareket edebilir 
(sürü) özelliği ile tasarlanmıştır. Bu özellikler ile tasarlanmış olan 
anafor otonom sistemi, askeri operasyonlarda şu görevleri icra 
edilebilecektir:

- Gözetim, Takip ve Mevcut Sistemlere Bilgi Aktarma

- Refakat

- Mayın Harbi

- Denizaltı Savunma Harbi

- Deniz Araştırmaları, Arama Kurtarma Operasyonları.

Anafor sistemi, ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın mevcut 
envanterinde bulunan sistemlere (Genesis ve Uzun Ufuk) 
entegre edilebilecek arayüzlere sahip olarak bu sistemlere bilgi 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

ANAFOR
Otonom Deniz Araçları Sürü Kontrol ve Bilgi Sistemi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

İSMAİL ÇİÇEK
KENAN EREN
MEHMET KAYA

PRJ-2018-000223
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Sardalya sualtında kalabilen 
modüler sualtı aracı projesidir. 
Sardalya’nın amacı su altında 
istihbarat sağlamak ve sualtı 
kontrolleri yapmak ve arama 
gerçekleştirmek ve hedef 
tespiti sağlamaktır. Bunları 
yapabilmesi için sonar ve 
trandüseri mevcuttur. 

Aynı zamanda iki yanında 
bulunan ayrılabilen araçları 
sayesinde istihbarat alanını 
genişletir ve etrafındaki 
bilgileri alır ve istasyona 
bildirir. Hem kumanda 
hem de istasyon aracılığıyla 
yönlendirilebilir. 

Bu sayede esnek bir şekilde 
kullanılabilir. Sardalya’nın 
kendi içinde enerji üretebilir 
olması dışardan şarj 
edilmemesi ve sürekli enerji 
ihtiyacı nedeniyle kullanım 
zorluğunu ortadan kaldırır. 

Görevini tamamladıktan 
sonra yüzeye kendini çıkarır. 
Sardalya’nın amacı su 
altında sürekli istihbarat 
sağlaması ve su altı nöbetini 
gerçekleştirmesidir. 

Olası bir tehdidi önceden 
yakalar ve zaman kazandırır.

SARDALYA
Modüler İnsansız Sualtı Aracı  

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

EMRE KARATAŞ

PRJ-2018-000172
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AMAÇ: Bu proje ile deniz 
araçları kazası veya saldırısı 
sonucu içerideki yaralı 
personelin en hızlı şekilde 
tespiti ve kurtarılması 
amaçlanmıştır. 

1-) Tekil Kullanım: Görevli 
personel, cihazın baz ünitesini 
göğüs bandı sayesinde 
vücuduna takar. Böylelikle 
iki eli boşta kalacağından 
operasyonu daha rahat bir 
şekilde gerçekleştirir. Cihazın 
üst ve altında bulunan iki 
kamera sayesinde görüntü 
almaya başlar. Dalgıç enkazın 
yeteri kadar yakınına gelince, 
cihazı göğüs bazından 
çıkarıp, suya bırakarak, 
yüzer modu aktif eder ve 
kendisinin giremediği yerlere, 
cihazı gönderir. Cihaz, yaralı 
tespit ettikten sonra dalgıça 
dönerek bulduğunu haber 
verir. Sonrasında yaralının 
bulunduğu yere götürür. 

2-) Sürü (swarm) kullanımı: 
görevli personel kaza yerine 
giderek çok sayıda Barakuda’yı 
suya bırakır. Suya girdikleri an 
aktif olan cihazlar, birbirleriyle 
haberleşip, enkaza doğru 
yüzmeye başlarlar. Ultrasonik 
sensörler ve görüntü işleme 
sayesinde, enkazın üç boyutlu 
haritasını çıkararak, tüm 
enkazı gezerler ve yaralı tespiti 
yaparlar. Sonrasında gelen 
dalgıçlar, cihazı takip ederek 
yaralıya ulaşmış olur.  

BARAKUDA
Su Altı Yarı Otonom Arama-Kurtarma 
İstihbarat-Keşif Cihazı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

BERKAY ERCAN

PRJ-2018-000265
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Günümüzde teknolojinin 
gelişmesi ve Endüstri 4.0 
çağının hayatımıza girmesi 
ile insansız sistemler kavramı 
ortaya çıkmıştır. Bunun 
üzerine birçok ülke ve şirket 
kendi insansız tasarımlarını, 
ürünlerini ve teknolojilerini 
geliştirmeye başlamıştır. 
KARABURUN ismi verdiğimiz 
deniz aracı projesi de bizim 
tasarlamış olduğumuz 
modüler bir İnsansız Deniz 
Aracı projesidir.

Avantajları: Bu insansız deniz 
aracı sayesinde çoğu yapılabilir 
ve yapılması zor olan görevleri 
kolay bir şekilde gerçekleştire-
bileceksiniz. Arama-kurtarma 
çalışmaları yapabilecek, mayın-
denizaltı-batık arama, tespit 
çalışmaları yapabilecek hatta 
savaş gemisi bile patlatıp imha 
edebileceksiniz.

Amaç: KARABURUN-Modüler 
İnsansız Deniz Aracının 
amacı farklı görevlere karşı 
insansız olarak müdahale 
etmektir. Türk karasularında 
her türlü tehdite karşı 
savunma, keşif-gözlem ve 
arama-kurtarma faaliyetlerini 
gerçekleştirmektedir.

Hedef: KARABURUN ile 
TÜRKİYE Karasularında yurt 
dışından bağımsız bir insansız 
araç olarak hizmet vermesi 
hedeflenmektedir.

KARABURUN
Modüler Otonom İnsansız Deniz Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MEHMETCAN BATUR

PRJ-2018-000082
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Yutpa, Türk söylencelerinde 
yılana, ejdere ve timsaha 
benzeyen kötü yaratıktır. 
Yeraltındaki büyük denizde 
yaşayan devasa iki yılandan 
birisidir. Gözleri parlak bakır 
renklidir. Türk Mitolojisinden 
ilham alınarak tasarlanan 
Yutpa, hem suda hem havada 
hareket edebilen otonom 
bir keşif, gözetleme, arama-
kurtarma ve sürü saldırı 
senaryolarına sahip çok yönlü 
bir araçtır.

Yutpa , çift cidarlı çelik profil 
çepere sahiptir. Su altında hızlı 
hareket etmesini sağlayacak 
bir forma sahiptir. Yutpa 
içerisinde yapay zeka ile 
gelişip refleksler kazanan bir 
işlemciye sahiptir. Böylece 
programlanması uzun süreler 
alacak taktiksel davranışları 
deneyerek öğrenebilecektir. 
Yutpa android geliştirilebilir 

bir arayüz üzerinden kontrol 
edilir. Uydu üzerinden veri 
sağlar. Elektrik enerjisi 
kullanır ve güneşten enerji 
sağlayabileceği modülleri 
kabuğunda bulundurur.

Yutpa uzun süreler sualtında 
kalıp araştırma ve keşif 
yapabilir. Çapası ve formu 
sayesinde enerji harcaması 
minimum olacaktır. Yutpa 
yavaş bile olsa hava yolu ile 
ulaşım sağlayabilecek olarak 
tasarlanmıştır. Bu özelliği 
Yutpaya masraflı olacak lojistik 
masrafları en aza indirme 
imkanını sunmuştur.  

YUTPA
Sualtı Keşif, Gözlem Ve Uygulama Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

SAMET DALGIÇ
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Bu araç donanım ve tasarımı 
itibarı ile benzerlerinden 
çok farklıdır. Gerek 
operasyonel gerekse kullanım 
açısında ve ayrıca ihtiyaç 
gereksinimlerinden dolayı son 
derece etkili bir tasarımdır. 
Araçta bulunan sonar ile 
aynı zamanda su altı da 
görüntülenerek aynı anda 
sualtında ki tehditlere karşı bir 
savunma gerçekleştirilmesi 
düşünülmektedir. Araç hem 
otonom hem de uzaktan 
kontrol ettirilebilecektir.

Araçta ki lazer hedefleme 
sistemi gerek makinalı 
silahların gerekse füze fırlatma 
sistemi ile entegre olması 
planlanmaktadır. Ağır makinalı 
silahlar aynı zamanda belli 
açılarda aşağı yukarı ve sağa 
sola, silah hareket ettirilerek 
hedefin vurularak kaçmasını 
önlemeği hedeflenmektedir. 

Ayrıca araca karşı yapılacak 
bir saldırının araçta bulunan 
bağımsız sensörlerle önceden 
algılanıp bertaraf edilmesi 
düşünülmektedir. Araç 
yapısal olarak küçük çaplı 
saldırılara karşı koruması için 
kurşungeçirmez malzemeden 
yapılması düşünülmüştür. 
Araç iki adet güçlü elektrikli 
motorlarla hareket ettirilmesi 
aracın sessizliği açısından 
düşünülmektedir.

KARABATAK-2 MB 
/ Silahlı İnsansız Su Üstü Araç

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA BUDAK
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KUNT360 otonom deniz 
aracı, ismindeki ‘360’ ve ‘kunt’ 
sözcüklerinin anlamlarını

gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. 
360 derecelik çoklu hareket 
kabiliyeti, modüler

olarak çoklu görevlere entegre 
olabilme gibi özellikleri vardır. 
Bütün bu özellikleri

ismindeki eski Türkçe’de 
‘dayanıklı’ anlamına gelen 
kunt sözcüğüyle bütünsel bir

tasarım diliyle birleştirmeyi 
hedeflemiştir.

Kendine özel yenilikçi hareket 
kabiliyeti, üzerindeki füze ve 
balık formundaki itici

kollarını açılandırarak deniz 
içerisinde çok boyutlu hareket 
edebilme özelliği sunar.

Strüktürel açıdan kompakt 
bir dile sahip olan yapı darbe, 
aşınma gibi durumlarda 
kolayca

değiştirilebilen parçalar 
halinde montaj edilebilme 
özelliğine sahiptir.

Alüminyum, karbonfiber ve 
kırılmaz kuvvetli camlarıyla 
hem sürdürülebilir hem de

dayanıklı, teknolojik bir 
malzeme kataloğunu üzerinde 
bulundurmayı amaçlamıştır.

KUNT 360
Otonom Deniz Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

İLKER  TORUK
MESUT ESER
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Bu araç sahil güvenlik, 
savunma-saldırı, arama-
kurtarma ve personel taşıma 
gibi deniz görevini insansız 
olarak yerine getirebilmesi 
maksadıyla tasarlamıştır. 
Deniz üzerinde kendi enerjisini 
üretebildiği için karadan 
bağımsız şekilde uzun süre 
görev yapabilmektedir. Araç 
üzerinde bulundurduğu silah 
ve güneş panellerini gövde 
içerisinde saklayabilmektedir. 
Silah sistemi gövde içinde 
gizleyerek, düşman gözcüleri 
araç hakkında bilgi almasını 
engellemektedir. 

Aracın silah bölümünde 
M61 vulcan tipi bir top veya 
Ghibka 3M-47 füze atar sistemi 
konumlandırılabilmektedir. 
Silah gövde dışında iken 10 
kişilik tim istenen hedefe 
taşınabilir. Güneş panelleri 
tam olarak açıldığında 

12 metrekarelik bir alana 
sahip olur. Yaz aylarında, 
Ege denizi bölgesindeki 
paneller güneşe dik bir 
konum aldığında günde 
34.5 kW enerji üretmektedir. 
Tam dolu batarya ile düşük 
hızlarda yaklaşık 7 saat 
görev yapabilmektedir. Araç 
jeneratör ve güneş panelleri 
ile birlikte yaklaşık 7 saat 35 
dakikada şarj olmaktadır. 
Araç, arkasında 2 adet 4 
kişilik cankurtaran botu 
bulundurmaktadır.

CIDA
Çok İşlevli İnsansız Deniz Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

DR. HAKAN GÜRSU
FURKAN UÇAR
HAKAN  GÜRSU
MUSTAFA HALİD ACAR
NUSRET BAŞ
RECEB BİLİCİ
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Mürekkep Balığı hakkında; 
denizin altında olan bu 
canlılardan yararlanarak 
aracın yüksekliğini minimuma 
indirerek görünürlüğü azalır. 
Bu canlıların avına yaklaşımını 
ve ani manevra kabiliyetini 
form olarakta yansıtmaktadır. 
Mürekkep balığının ağız 
kısmındaki kollarla, avının 
çevresini sarması, araç 
modüllerinin fazla olmasıyla 
avını sararak düşmanı etkisiz 
hale getirir. 

SUPYA, modüler otonom 
deniz aracı projesidir. Bir 
gövde üzerine, iki ana 
modülden dört farklı deniz 
aracı oluşturulur. Bunlar; 
gözlem araç modülü, iki farklı 
silah araç modülü (ağır ve 
hafif silah) ve arama-kurtarma 
araç modülü oluşmaktadır. 
Modüler olması taşınmasında 
ve depolanmasında 

kolaylık sağlamış olur. 
Bozulan parçaların yenisiyle 
değiştirilerek savaşın 
devamlılığı sağlamış olur. 

Ana gövde üzerinde 21 
adet lityum batarya ve 3 
adet elektrikli motordan 
oluşmaktadır. Gözlem aracı 
modülü, hafif silahlı araç 
modülü ve ağır silahlı araç 
modülü elde edilmektedir. 
İkinci modül üzerine arama 
kurtarma aracı modülü 
için 4 kişilik şişme bot 
bulunmaktadır. 

SUPYA
Modüler Otonom Deniz Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Otonom olarak çalışan ALTIG 
hem deniz üzerinde hem 
de deniz altında hareket 
kabiliyetine sahiptir. İnsansız 
olarak çalışan deniz aracı 
koloni halinde organize 
olmaktadır. 

Kolonide bir adet BAŞ 
ALTIG bulunmaktadır. Diğer 
araçlar baş ALTIGDAN daha 
küçüktür. Arılar gibi kraliçe arı 
görevi gören baş ALTIG diğer 
ALTIG’lardan 2 kat büyüktür.
Baş ALTIG otonom sistemlerin 
daha iyi koordinasyonu 
ve daha uzak noktalara 
ulaşımı için gemi ile iletişimi 
sağlayarak diğer ALTIG’lara 
sinyalleri iletir.

Günümüzde otonom 
sistemlerin problemleri 
arasında uzak yerlere 
sinyallerin iletilememesi yer 
almaktadır. 

Bu nedenle görev dağıtıcısı 
gibi koordinasyonu ve 
sinyalleri ileten bir koloni şefi 
oluşturulmuştur.ALTIGLARIN 
genel formları 70 cm’lik 
bir altıgen boyutundadır.
En büyük ALTIG OLAN BAŞ 
ALTIG ise 140 cm’lik bir altıgen 
boyutundadır.Kullanılan 
insansız deniz araçlarına göre 
daha küçük bir yapıya sahiptir.

Bu sayede düşman gemiler 
tarafından deniz üzerinde 
sinyallerinin ve formunun 
görülme olasılığı azalmaktadır.
Aynı zamanda üzerlerinde 
kullanılan sinyal emici boyalar 
sayesinde düşman tarafından 
algılanma olasılığı imkansıza 
yakın olmaktadır. 

ALTIG-EN

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Kıyı sularında veya açık sularda, 
savaş gemileriyle birlikte ya da 
kendi başına (otonom) hareket 
edebilecek bir insansız sistem 
olan Çaka Bey, deniz yüzeyine 
yakın uçarak radarlara 
yakalanmadan gelen hava 
tehditleri için geliştirilmiş bir 
alçak irtifa kabiliyetli denizaltı 
konuşlu hava savunma 
konseptidir.

Denizaltı Hava Savunmasının 
amacı tıpkı diğer hava 
savunma türlerinde (karadan 
havaya, deniz yüzeyinden 
havaya) olduğu gibi, barışta ve 
krizde caydırıcılık sağlamak; 
savaşta, düşmanın hava ve füze 
taarruzlarını sınırlandırmak, 
geciktirmek, önlemek veya 
etkisini azaltmak suretiyle dost 
birliklerin bekasını sağlamak, 
hareket kabiliyetini artırarak 
harekâtın daha elverişli 
koşullarda icrasına katkıda 
bulunmaktır.

Taşıdığı silah sistemi 2 
adet Stinger füzesidir. 
FIM-92 Stinger, alçak 
irtifadaki düşman uçak 
ve helikopterlerine karşı 
kullanılan, bir kişi tarafından 
taşınabilecek kadar portatif, 
hedeften yayılan kızılötesi ve 
morötesi ışınlara yönelen, pasif 
güdümlü ateşle-unut tipi hava 
savunma füze sistemidir.

ÇAKA BEY 
Denizaltı Hava Savunma Sistemi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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2016 yılında Misa-1 ile 
tasarlanıp ve kullanılan aracın 
gelişmiş bir versiyonu olup, 
uzaktan kablo kontrollü ve 
yarı otonom küçük boyutuyla 
operasyona çok hızlı bir şekilde 
hazırlanabilen bireysel taşma 
ile Denizlerde, Koylarda, 
Teknelerde, Akarsularda, Atık 
Su Kuyularında, Göletler, 
Baraj Göletlerinde ve Tehlike 
oluşturabilecek yâda normal 
tüm su birikintilerinde ve 
Akarsularda Arama, Araştırma, 
Kurtarma, Analiz, Çevre kirliliği 
olan suların araştırılmasında, 
sualtı Arkeolojik eser 
araştırmalarında gibi çok geniş 
bir alanda kullanılması ve anlık 
görüntüleme ile operasyon 
merkezine bilgi aktarmak için 
tasarlanmış seyyar bir sualtı 
aracıdır.

Bu araç kablo kontrolü 12 volt 
beslemeli ve kendi bataryası 
ile hedeflenen derinliğe dikey 
dalış motorlarıyla dalabilen bir 
araçtır. Ancak araçta bulunan 
yan ağırlık kolları ile bu araç 
derin metrajlara kadar dalış 
yapması hedeflenmektedir. 
Araçta bulunan Wi-Fi 
iletişim anteni aracın kablo 
kontrolü kesildiği anda 
otomatik olarak operasyon 
merkezine bağlanabilecek 
ve yüzeye kendiliğinden 
çıkarak, otomatik olarak 
konumlandırılan ilk alana 
gelmesi düşünülmektedir.

MİSA-2 MB 
Meraklı İnsansız Sualtı Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Projenin amacı; Sahil 
Güvenlik ve Türk Donanması 
tarafından, su üstü ve su altı 
görevlerde kullanılmak üzere 
çok amaçlı, yüksek süratli ve 
düşük maliyetli insansız bir 
deniz aracının tasarımının 
yapılmasıdır.

Araç; istihbarat toplama, 
hedef takibi, arama-kurtarma, 
mayın/denizaltı arama 
ve tespiti, ani baskın, filo 
eskortluğu, hedef saptırma ve 
ufak donanımların denizde 
hızlı nakliyesi görevlerinde 
kullanılabilecektir.

Bu amaca yönelik olarak, 
hava ve deniz araçlarının 
üstün özelliklerini tek bir 
bünyede birleştiren zemin 
etkili tekne (WIG: Wing in 
Ground Effect) tasarımı 
temel alınmıştır. Zemin etkili 
araçlar kanatlarının altında 

oluşan hava yastığı sayesinde 
suya değmeden seyrederler 
ve belirli bir irtifanın üstüne 
çıkamazlar. Hava yastığı aracın 
direncini düşürürken, kanada 
etkiyen kaldırma kuvvetini 
arttırarak kanat verimini 
yükseltir.

Bu sayede diğer hiçbir deniz 
aracının ulaşamayacağı kadar 
yüksek hızlara ulaşabilirler. 
Ayrıca uçaklara göre daha az 
yakıt sarfiyatıyla, daha uzun 
menzile ve daha yüksek 
taşıma kapasitesine sahiptirler. 

İ.Z.A. 
İnsansız Zemin Etkili Araç

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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“Kâşif”, ilk prototipi TÜBİTAK 
1507 Kobi AR-GE Başlangıç 
desteğiyle geliştirilmiş, 
tasarım ve üretim süreçleri 
tamamlanmış, test süreçleri 
devam etmekte olan, deniz 
araştırmalarında görev 
yapabilen, otonom ve uzaktan 
kontrol edilebilir insansız su 
üstü deniz aracıdır. Joystick ile 
kolay kullanım, yazılımları ile 
kolay yönetim ve veri izleme 
imkânı sunar. “Kâşif”, yapısında, 
su altı batimetri haritalarının 
oluşturulmasında ve su altı 
canlı yaşam formlarının ve 
batıkların konum tespitinde 
kullanılan yanal taramalı sonar, 
derinlik ölçümünde kullanılan 
ekosounder cihazı, yüksek 
hassasiyetli konum tespitinde 
kullanılan RTK GPS/GNSS 
modülü, araç yön verilerinin 
alınmasında kullanılan 9 eksen 
mutlak oryantasyon sensörü, 

araç yönetim sistemini 
barındıran geliştirme kartları, 
yanal taramalı sonar sistemi, 
gerçek zamanlı çalışan 6 km 
çaplı geniş bant haberleşme 
ağı, motor sürücüleri, dış 
ortam kamera, ikaz ve alarm 
sensörleri, dıştan takma 
motorlar, 7 saat çalışma süresi 
sunan jel aküler, ekibimizin 
tasarladığı havalandırma ve 
filtre sistemleri gibi elementleri 
bulundurmaktadır. 

KAŞİF-1 
Otonom, Uzaktan Kontrollü İnsansız Deniz Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Bu araç, su altında arama 
kurtarma, malzeme taşıma, 
su altı temizliği yapma, su altı 
kaynak ve kesim işleri, video 
ve fotoğraf çekimi, su altı 
bakım-kontrol gibi faaliyetleri 
insansız ve otonom bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için 
tasarlanmıştır.

Araç elektrik enerjisi ile 
çalışmaktadır. Su altı bakım-
onarım, kaynak-kesim vb. işleri 
yakın mesafelerde yaparken, 
enerjisini uzatma kablosu ile 
bir gemiden ya da kıyıdaki en 
yakın elektrik şebekesinden 
alabilecektir. Aracın önünde 
farları, gece görüş ve termal 
kameraları ile yukarıda 
belirtilen işleri yapabilen robot 
kolları vardır. Yine gövdenin 
ön alt kısmında teleskobik 
kamera sistemi vardır. 

Bu kamera, ön tarafa doğru 
hareket ederek gövdeye dik 
gelecek şekilde 360 derece 
hareket etme kabiliyetine 
sahiptir. Ayrıca görev 
esnasında bu kamera yapısı 
itibariyle uzayıp kısalarak görüş 
açısını ayarlayabilmektedir. 
Aracın gövde yapısı şekil 
olarak küçük bir kamyoneti 
andırmaktadır. Arka kısımda 
bulunan kafes damper, gövde 
iç kısımlarında bulunan ve 
açılıp kapanabilen kilitleme 
mekanizmalarıyla gövdeye 
sabitlenebilmektedir. 

SUBOT K11 
Su Altı Robotu 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

KÜRŞAD KORAY KOÇYİĞİT
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Bu araç ülkemiz sularında 
ki gözümüz olacak şekilde 
tasarlanmıştır. Gerek yapısal 
konsept dizaynı ile gerekse 
sahip olduğu veya olacağı 
ileri savaş teknolojilerine 
sahip elektronik sistemleri 
ile donatılmış, tam bilgi 
sağlayacak ve gösterecek bir 
araçtır.

Bu araç hem dikey dalış 
motorları ile hem de dalış 
tüpleri ile daha hızlı ve 
derinlerde çalıştırılması 
hedeflenmektedir. Özellikle 
araç askeri ulusal güvenlikte 
kullanılması için tasarlanmıştır. 
Bu araçta su altı, sonar, 
mayın detektörü, hareket 
sensörleri ileri görüş yüksek 
kalite kameraları, sualtı 
yüksek aydınlatma sistemleri 
ve ileri kablosuz iletişim 
sistemleri ile otonom ve 
uzaktan erişim ile çalıştırılması 

hedeflenmektedir. Ayrıca 
aracın yer bulma, yer tespiti 
gibi faaliyetleri de olması da 
düşünülmüştür.

Aracın nakil ve operasyona çok 
hızlı bir şekilde hazırlanması 
için, aracın kompakt bir yapıda 
olması büyük bir avantaj 
sağlamaktadır.

GÖZCÜ-2 MB
İnsansız Sualtı Arama, Haritalama, Keşif Ve Mayın 
Bulucu Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Proje yassı dip balıklarından 
esinlenerek tasarlanmıştır. 
Yassı dip balıkları ince 
yapılarıyla hareket halinde 
geniş gövdeli balıklara göre 
daha hızlı oluşları ve derin 
sularda yaşayabilmeleri 
insansız deniz aracı tasarımı 
için esin kaynağı olmuştur. 
Dipte beslenmeleri ve derin 
sularda yaşayabilmeleri 
insansız sualtı aracının 
nitelikleri bakımından 
tasarıma yansıyan temel 
özelliklerdendir.

İnsansız sualtı aracı ince 
yapısıyla daha düşük motor 
gücüyle daha süratli yol 
alabilme kabiliyeti kazanmakla 
beraber seyir için daha stabil 
hareket etmesine olanak 
tanımaktadır. Ayrıca dikey ve 
yatay stabilizatörleri rotadan 
sapmayı önlemektedir. Yatay 
stabilizatörler seyir esnasında 

su üstüne yönelmede ve dibe 
dalışta itici motorlara destek 
olmaktadır.

İnsansız sualtı aracı maksada 
dayalı olarak üzerinde fazla 
ağırlık teşkil etmemesi 
amacıyla monte edilebilen 
donanımlara sahiptir. 
Bunlar; robot kollar ve silahlı 
taarruz ekipmanıdır. İnsansız 
sualtı aracı bunlar dışında 
üzerindeki sabit araştırma ve 
inceleme ekipmanıyla suda 
numune alabilmekte, komuta 
merkezine sürekli görüntü 
ve koordinat iletebilmekte, 
keşif faaliyetlerini icra 
edebilmektedir. 

BARBAROS
İnsansız Sualtı Araştırma, Keşif, Savunma ve
Kurtarma Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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İnsansız deniz aracının 
kullanım amacı, keşif, 
gözetleme, tehdit oluşturan 
unsurları etkisiz hale getirmek 
ve güvenlik amacıyla 
tasarlanmıştır. Proje konusu 
deniz aracının tasarımında 
fonksiyonellik ve görsellik 
birlikte ele alınmıştır. Kolay 
uygulanabilirlik ön planda 
tutulmuştur. Bunun için deniz 
aracına entegre edilen araç, 
gereç ve parçalar piyasada 
mevcut olan veya kolay 
modifiye edilebilecek teknik 
donanımlardır.

Deniz aracının görselliği, sivil 
araçlardan farklı görünümde 
olmadan estetik ve kamuflaj 
özllikler dikkate alınmıştır. 

Deniz ve iklim şartlarının 
olumsuzluklarını 
minimum düzeye indirme 
hedeflenmiştir. 

Araçta bulunan silah, deniz 
aracının rutin görevi esnasında 
teknedeki özel bölümünde 
olup olumsuz deniz ve iklim 
şartlarından korunmuş 
olacaktır. 

Deniz aracındaki silahı koruma 
altına alan açılır- kapanır 
elektrikli kızaklı kapak ,temsili 
olup modifiye edilip teknik ve 
işlevsel olarak geliştirilebilir. 

Deniz aracının motorları 
olumsuz şartlara karşı 
korumaya alınıp teknenin 
içinde tasarlanmıştır 

Deniz aracının motorlarına 
bağlı olan pervaneler 
korumaya alınmıştır. 
Araç manevra yaparken 
ve sığ zeminlerdeki kaya 
ve yosunların olumsuz 
etkilerinden korunma 
hedeflenerek tasarlanmıştır. 

İnsansız Uzaktan Kumandalı Deniz Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Bu araç hem su altında 
hem de suyun üstün de 
hareket edebilecek şekilde 
tasarlanmış olup, sualtı ve su 
üstü görüntüleme sistemlerine 
sahiptir. Aracın donatılmış 
hareket sensörleri, su analiz 
sensörleri, derinlikölçer 
sensörleri gibi yüksek kalite 
görüntüleme araçları, sualtı 
sonar, sualtı ışıklandırma, GPS, 
Wi-fi gibi iletişim sistemleri ile 
donatılmıştır. Aracımız hem 
uzaktan kontrollü hem de 
otonom olarak kullanılabilecek 
şekildedir. Araç sualtında 
gözetleme, keşif arama 
kurtarma ve hedef belirleme 
gibi görevleri icra edebilir.

Araç normal diğer sualtı 
araçlarında farkı, su altında 
veya su üstünde suyu bir 
vakum gibi kullanarak hızlı 
hareket etmesidir. 

Araç elektriksel olarak 
çalıştırılması planlanmıştır.

GÖZCÜ-1 MB 
Sualtı Gözetleme Ve Keşif Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA BUDAK

PRJ-2018-000080

33

101



Zorlu, değişken deniz 
şartlarına kolaylıkla uyum 
sağlayarak askeri faaliyetlerde 
verimliliği artırmayı hedefleyen 
deniz aracı tasarımıdır.

Tasarım yapılırken amaç 
günümüz askeri faaliyetlerinde 
karşılaşılan zorlukların 
üstesinden gelmek ve 
yenilikçi yaklaşımlar ile 
verimliliği artırmaktır. Bu 
amaçla tasarım yapılırken 
geleceğin deniz sistemi olarak 
adlandırılan Hoverboat ve 
hydrofoil teknolojisinden 
yararlanılmıştır. Hoverboat 
sistemi sayesinde zorlu deniz 
şartlarına uyum sağlanmasının 
yanı sıra aracın derin deniz, 
göl, akarsu, sığı sular, donmuş 
deniz/göl, beton, kum, toprak 
zemin veya çöl ortamında 
gitmesi mümkündür. Deniz 
sistemlerinde en son gelinen 
teknolojilerden olan hoverboat 

sistemi kullanımı bir çok 
avantaj sağlamaktadır. Ayrıca 
kullanılan hydrofoil sistemi 
uygun koşullarda aracın 
hareket kabiliyetini ve enerji 
verimliliğini maksimuma 
çıkarmıştır.

Tasarlanan araç içten yanmalı 
bir dizel motora sahiptir.Sahip 
olduğu bu motor vasıtası ile 
araç için gerekli olan enerjiyi 
sağlamaktadır.İçten yanmalı 
motorda üretilen dairesel 
mekanik hareketin bir kısmı 
aracın aşağıya doğru üflediği 
havayı üreten fanlara ve arka 
tarafta yer alan ileri ve geri 
hareketi sağlayan fanlara 
hareket vermektedir.

ZORLU
Operasyonel Deniz Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Savaş stratejilerine yeni 
bir bakış kazandıran 
sualtı gözlem ve taktiksel 
muharebe aracıdır. Boyutları 
ve içerisinde bulundurduğu 
parçalar sayesinde denizaltı 
tespit sistemleri tarafından 
tespit edilemeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. İtici gücü 
oluşturmak için kullanılan 
elektrik motorları, aracın 
içerisinde bulunan piller 
tarafından beslenmektedir. 

Pervanelerin ve pervane 
çeperinin özel yapısı sayesinde 
son derece sessiz bir biçimde 
hareket eder. İçerisinde 
bulunan dizel motor ve güneş 
panelleri sayesinde pilleri 
hem çevreci hemde hızlı bir 
biçimde şarj etme kabiliyetine 
sahiptir. İstihbarat sistemleri 
olan intersept sonar ve yanal 
sonarlar sayesinde deniz 
altında ve üzerinde hedeflerin 

tespit işlemlerini yapar. Arka 
kısımda yer alan iletişim ve 
radar sistemleri sayesinde 
istendiğinde yüksek bir iletişim 
alanı oluşturup su yüzeyine 
çıkmasına gerek kalmadan 
operatör ile iletişim kurabilir. 

Diğer MAS araçları ile birlikte 
çalışma ve ortak operasyon 
kabiliyetine sahiptir. Saldırı 
amacıyla kullanılmak 
istendiğinde 2 adet torpido 
ile düşman konvoylarına 
beklemedikleri bir anda saldırı 
yapabilir.

MİNİ ARMED SUBMARINE (MAS)
Sualtı Gözlem Ve Taktiksel Muharebe Aracıdır.

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

DR. HAKAN GÜRSU
FURKAN UÇAR
HAKAN  GÜRSU
MUSTAFA HALİD ACAR
NUSRET BAŞ
RECEB BİLİCİ
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Günümüzde ülkelerin 
istihbarat teşkilatlarının ve 
ordularının kullanımında olan 
uydu sistemleri ve insansız 
hava araçlarından elde edilen 
anlık görüntüler ile su üstü 
platformlarının hareketleri 
kolaylıkla izlenebilir hale 
gelmiş ve takibi göreceli 
olarak daha zor olan sualtı 
ortamının stratejik önemi 
gün geçtikçe artmaya 
başlamıştır. Buna ek olarak 
pek çok uzman, önümüzdeki 
yıllarda dünyamızın ciddi bir 
kaynak krizi ile karşılaşacağını 
öngörmektedir. Azalan 
doğal kaynaklar ve dünya 
nüfusundaki artışla birlikte 
artan talep karşısında 
politika yapıcılar geniş ve 
bakir okyanuslardan ve sualtı 
ortamından sürdürebilir bir 
şekilde faydalanmanın yollarını 
araştırmaktadırlar. Sualtı 

ortamı zengin bir ekosisteme 
ev sahipliği yapmanı yanı sıra, 
dünya üzerindeki yaşam için 
hayati önemde olan biyo-
jeo-kimyasal döngülerin de 
oluşumunu sağlamaktadır. 
Okyanuslar ve denizler 
oldukça önemli besin, protein, 
hidrokarbon ve fosil yakıt, 
alternatif enerji, maden ve 
mineral kaynaklarıdır. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde, 
sualtı ortamı askeri ve milli 
savunma haricinde, jeo-
politik, ekonomik ve stratejik 
bakımdan da kritik öneme 
sahip olmaya başlamıştır. 

SENTİNEL
Sualtında Manipülasyon İçin Robot Mürekkepbalığı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MEHMET BERKE GÜR
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SEADrone, otonom bir sualtı, 
su üstü kurtarma ve sualtı 
kaynak aracıdır. Boğulan 
insanlara can kurtaran 
pozisyonunda yaklaşarak, 
kollarda bulundurduğu can 
yeleklerinden takar ve şişirir. 
Üstünde GPS modülü yer 
alan yelek, boğulan kişinin 
yerini yakındaki merkezlere, 
gemilere, araçlara iletir. 
Askeri operasyonarda can 
kurtaran ve gözlemci olarak 
çalışabilir. Sivil olarak sahil 
güvenlik komutasında kıyı 
şeritlere yakın şarj istasyonları 
yapılarak acil bir durumda 
sürekli müdahale için 
bulundurulabilir. Sualtı kaynak 
eli eklentisiyle sualtı kaynağı 
gibi insan için zor ve tehlikeli 
bir görevi üstlenir.

SEADrone
Su Altı Kurtarma Ve Kaynak Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

DENİZHAN ARDA
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Bu projenin amacı 
günümüzde var olan yenilikçi 
sistemler kullanılarak insansız 
bir muharebe ve casus 
denizaltı aracı üretmektir. 

Baybars denizaltı gemilerde 
taşınabilir ve operasyon 
anında denize indirilerek 
müdahale edilir. Kontrolü 
gemi kontrol ünitesinden 
sağlanır. Baybars denizaltı ile 
beraber tasarlanan kontrol 
ünitesi uzak mesafelerden 
gemi kontrolünü kolaylaştırır. 
Denizaltını kullanmak için 
sadece 1 sorumlu kişi yeterlidir. 
Proje sunum paftalarında 
ayrıntılı olarak belirtildiği gibi 
gemi üzerinde birçok akıllı 
sistem bulunmaktadır. 

BAYBARS 
İnsansız Denizaltı Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

UFUK TEKİN
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Savunma Sanayi’nde su altı 
ve su üstü her türlü savunma, 
saldırı, arama ve kurtarma, 
araştırma gibi konularda 
uzaktan kontrol sistemi ile 
yönetilebilen hızlı hareket 
edebilen modüler bir 
sistemdir.

Su altında ve üstünde 
hareket ederken minimum 
dirence maruz kalabilecek 
formda bir dış gövde tasarımı 
yapılmıştır. Bu gövde 
tasarımına amaca uygun 
modüler silah sistemlerini iç 
haznesine alabilen asansör 
sistemi adapte edilmiştir. 
Çevre kontrolü ve araştırma 
çalışmalarında ihtiyaç 
duyulacak kamera sistemi ile 
tasarım desteklenmiştir.

Su üstü amaçları yerine 
getirip sistemi su altına alma 
aşamasında asansör sistemi ile 

modüler silahların tasarımın 
iç haznesine hızla alınarak 
su içerinde hızlı hareket 
yeteneğinin kazandırılması.

Dış gövde tasarımında 
titanyum ve alüminyum alaşım 
kullanılarak hafif ve dayanıklı 
bir sistem oluşturulmuştur.

Hibrit sistemle çalışan tasarım 
uzun süreli kullanımlarda 
Lityum İyon pil ile 
desteklenmektedir.

PEHLİVAN
İnsansız Deniz Aracı Projesi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

NAMIK FURKAN ÖZELCİ
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Deniz altında ve üstünde keşif, 
gözetleme, arama ve tarama 
görevleri yapabilmek için 
form değiştirebilen çok ama 
amaçlı otonom deniz aracı 
tasarımı açıklama yazısıdır. 
Aracın 2 modu bulunmaktadır. 
Su altı ve su üstünde 
görev yapabilmektedir. Su 
altında görev yaparken sarjı 
azaldığında su üstüne çıkar ve 
sırtında bulunan güneş paneli 
sayesinde şarj olur.

Su üstündeyken aynı zamanda 
sahil güvenliğini sağlamak için 
araç kafasını yukarı konuma 
getirerek kafa kısmında 
bulunan 360° lik kamerayı 
daha net görüntü almak için 
en üst konuma getirmiş olur.

Bataryalarını sarj ettikten sonra 
tekrar su altına inebilmek 
için kafa kısmını eski konumu 
getirir ve

kanatlardaki pervanelerini ters 
yönde çalıştırarak dalmaya 
başlar. Su altında mayın 
tarama keşif ve gözetleme 
yapmaktadır. Bu işlemlerin 
hepsini otonom olarak yapar.

GANNET
Deniz Altında Ve Üstünde Keşif, Gözetleme, Arama 
Ve Tarama  

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ARİF MADANOĞLU
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Ahtapot, modüler yapısıyla 
su altı veya su üstüne yönelik, 
geniş alanlarda, hızlı bir 
şekilde, istihbarat, gözetleme, 
keşif, arama kurtarma, mayın 
arama ve imha görevlerini icra 
kabiliyetine sahip, uzaktan 
kumandalı veya otonom olarak 
çalışabilen bir deniz aracıdır.

Araç bir ana gemi ve sekiz 
adet yardımcı araçtan oluşur. 
Çizimlerdeki örneklemelerde 
yardımcı araçlar su altı 
keşif – arama dronu olarak 
hazırlanmıştır. Sekiz adet 
yardımcı su altı arama dronu 
bir ahtapotun kolları gibi 
görev alanında farklı yerlere 
dağılarak en hızlı aramanın 
gerçekleşmesini sağlar.

Görev gereksinimlerine göre 
yardımcı araçlar farklı görev 
kabiliyetlerine sahip su altı 
dronları, ekstra silahlar, ek 

yakıt veya batarya üniteleri 
veya gözleme destek olacak 
hava dronları olabilir. Çoklu 
otonom sistemler ortak bir 
amaç doğrultusunda bir arada 
çalışırlar.

Ana gemi gövdesi görev 
alanına yüksek hızlı intikali 
güvenli bir şekilde sağlama 
amacını taşımaktadır. Üç 
metrelik uzunluğa sahip 
bir katamaran formunda 
tasarlanmıştır. 

AHTAPOT
Deniz Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ÇAĞATAY AKÇA
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Ürün yarım küreyi andıran 
yalın bir formda tasarlanmıştır. 
Bu çizgide, üzerine 
konumlanması planlanan 
güneş enerjisi modülü hilal 
şeklinde ele alınmıştır. Su 
üzerinde modüler olarak farklı 
amaç ve kimliklere dönüşecek 
ürünün, kültürümüzde de yeri 
olan ay ve hilal kavramları ile 
karakterize edilerek SUAY ismi 
tanımlanmıştır. Ayrıca yarım 
küre şeklinde oluşu darbe ve 
dalgalar karşısında ürünün 
dayanım becerisine pozitif 
katkı sağlayacağı varsayılmıştır.

SUAY, 360 derece dönebilen 
ve düzlemsel dengesini 
koruyabilecek donanımlar 
içeren bir platforma sahiptir. 
Bu platform üzerine farklı 
amaç ve şartlar için çeşitli 
görev modülleri eklenmesi 
mümkündür.

Gerek görüldüğünde; Silah 
modülü, ikmal modülü, ilk 
yardım (Kızılay) modülü, itfaiye 
modülü, iha modülü, komuta 
ve haberleşme modülü, su altı 
araştırma modülü gibi ilgili 
paftalarda görselleri paylaşılan 
görevler icra edebileceği gibi 
deniz üzerinde bölgesel kaçak 
göçün önlenmesi gibi uzun 
süreli konumunu koruyacak 
görevler de icra edebilmesi 
düşünülmüştür. 

SUAY
İnsansız Su Üstü Modüler Platform 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

AYKUT KOÇ
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Vatoz hedef rotaya uzaktan 
kumanda ve otonom 
sistemlerle hareket edebilen, 
üst yüzeyindeki güneş 
panelleri sayesinde enerji 
takviyesi yapabilen bir 
denizaltı aracıdır.

Vatoz alt bölüm ündeki 
haznesinde bulunan ve su 
alarak şişebilen esnek birimi 
sayesinde denizaltı formuna 
erişir.

Denizaltı formuna erişen 
Vatoz tek başına yahut filo 
halinde hareket ederek rakip 
donanmaya karşı yanıltıcı/
hedef saptırıcı bir unsur olarak 
faaliyet sergiler. Vatoz’un 
temel tasarım am acı radar 
sistemlerinde denizaltı 
izlenimi vererek stratejik ham 
le im kanı sunm ak ve bu 

sayede  personeli ve gerçek 
donanma araçlarını riske etm 
eden rakip

donanm aya karşı caydırıcı 
yahut hedef saptırıcı unsurlar 
yaratmaktır.

Bu yönleriyle Vatoz etkin 
kullanım da m inim um zayiat 
ve maksimum taktiksel ham le 
im kanı yaratmayı amaçlayan 
bir fikirdir.

VATOZ
Yanıltıcı Denizaltı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ETEM ÇELİK
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Bu araç, su altı istihbarat 
toplama ve keşif yapma amacı 
için tasarlanmıştır. Elektrik 
enerjisi ile çalışmaktadır. 
Gövde üst kısmında güneş 
paneli bulunmaktadır 
ve aküsünü şarj etmek 
için güneş ışığını görecek 
yüksekliğe çıkarak enerjisini 
depolamaktadır.

Aracın gövde alt kısmında 4 
adet, ön kısmında bulunan 
döner mekanizmada 6 adet 
olmak üzere toplam 10 adet 
far bulunmaktadır. Yine 
bu döner mekanizmanın 
yanlarında uygun 
pozisyonlarda her yönü 
gösteren kameralar 
bulunmaktadır. Ayrıca gövde 
ön kısmında da farlarla birlikte 
gece görüş ve termal görüş 
özelliği bulunan kameralar 
mevcuttur.

Döner kamera ve far 
mekanizması 360 derece 
dönebilmektedir.

Aracın hareketi, ön 
yüzgeçlerde ve gövde arka 
kısmında bulunan motorlarla 
sağlanmaktadır. Ön motorlar 
aracın yükselip alçalmasını, 
arka motorlar ileri - geri 
hareketini sağlamaktadır. 
Ayrıca araçta dümen vazifesi, 
arka motorlara bağlı dümen 
palaları ve gövde yan-
arka kısımlarında bulunan 
hareketli yüzgeçler tarafından 
görülmektedir. Arka motorlara 
bağlı dümen palaları hemen 
üst kısımlarında bulunan 
küçük motorlar tarafından 
döndürülmektedir.

ÇEKİÇBAŞ
Su Altı Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

KÜRŞAD KORAY KOÇYİĞİT
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SQUID Projesi’nin hedefi; 
birden çok amaca ve 
birbirinden farklı su altı ve 
su üstü göreve (ara ve yok 
et, istihbarat/gözetleme/
keşif, arama-kurtarma, mayın 
arama/tespit ve imha etme, 
donanmaya eskortluk, anti-
torpido) tek bir platform 
aracılığıyla çözüm bulmaktır.

SQUID, özelleştirilebilir gövdesi 
ve kolları sayesinde farklı 
görev tanımlarına uygun hale 
gelmekte, uzaktan kumandalı 
veya otonom olarak çalışmakta 
ayrıca sürü şeklinde koordineli 
otonom görev icra edebilme 
kabiliyetini de bünyesinde 
bulundurmaktadır.

SQUID, kendine has 
bir torpido içerisinde 
muhafaza edildiğinden dış 
etkenlerden korunmakta, 
kolay nakledilebilmekte ve 

torpido ateşleme ünitesine 
sahip herhangi bir araç 
(gemi, denizaltı, helikopter 
vb.) tarafından hedefe doğru 
ateşlendikten (daha hızlı 
sevk edilebilmesi için) sonra 
torpidosunun içerisinden çıkıp 
hızlıca operasyona hazır hale 
gelmektedir.

SQUID
Çok Amaçlı Özelleştirilebilir Su Altı Platformu

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

SİMGE ÖZDEMİR
YASİN KÖKER
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Keşif, Gözetleme, İstihbarat, 
Sahil Güvenlik, ani saldırı, 
kıyı emniyeti, Mayın imha, 
Arama kurtarma, Sıhhıye, 
Acil Müdahale… Konularında 
fayda sağlayacak, Kompak 
Yapıda düşünülmüştür. 3 Tarafı 
denizlerle çevrili Ülkemizin 
deniz kuvvetini fazlasıyla 
yeterliliğinin oluşabilmesi 
amacı esas alınılmıştır.

Tasarım; Uçak kanat 
slüeti esas alınarak hava 
sürtünmesi ve aerodinamiği 
sağlanmıştır, kevlar, Karbon… 
kompozit monoblok yapısı 
ile mukavemetli bir yapıya 
sahiptir. Üst kabuğun ayrılması 
ile içerisinde konumlandırılan 
plan değiştirilebilir. A-Class 
çizgilerin oluşturduğu yüzeysel 
interpolasyon hareketlere 
sahiptir.

Keşif, Gözetleme, İstihbarat 
: Gövde Üzerinde bulunan 
optik sistemleri sayesinde 
hedef tespiti ve gözetleme 
yapabilir, üzerinde bulunan 
Mini insansız hava aracı ile Kıyı 
emniyeti ve kuş bakışı izleme 
yapılabilir.

Su üstü + Su altı Ani Saldırı 
, Savaş durumu: Gövde 
içerisinde bulunan Orta 
menzil füze sistemi (umtaş) 
ile savunma ve ani saldırı 
muharebelerinde bulunabilir, 
mevcut deniz altılarında 
kullanılan muhimmatlar; MK-
48 veya Tork… Tipi Torpidoları 
taşıma ve hedefe fırlatma 
görevi üstlenebilir. 

HIZIR
Yüksek Hızlı Taktik İnsansız Deniz Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUHAMED SALİH TAŞOVA
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Bir personel veya otonom 
olarak daha önce 
belirlenmiş olan koordinatlar 
doğrultusunda görev icra 
edebilen. İki adet robot kolu 
bulunan, personelin veya 
araçların ulaşabilmesi zor 
olan noktalara, intikal ederek 
robot kolu yardımıyla personeli 
ve tuzaklanmış patlayıcıları 
güvenli bölgelere taşıyabilen, 
etkisiz hale getirebilen ve 
dinleme görevleri yapabilen 
bir sistemdir.

Yengeç; gece ve gündüz derin 
sularda veya su üzerinde görev 
icra edebilecek yeteneklere 
sahip bir deniz aracıdır. Ayrıca 
farkı ekipmanlar takılarak 
kurtarma kamikaze görevlerde 
icra edebilmektedir.

Yengeç; üzerine takılacak 
elektrik motoru ile düşman 
unsurlara daha sesiz 
yaklaşabilmekte, aerodinamik 
yapısı ile sonar izi minimize 
edilecek şekilde tasarlanmıştır.

YENGEÇ_CRAB 
Otonom Su Altı ve Su Üstü Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ALİ KÜÇÜK
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Dünya genelinde bir yılda 
bogularak ölen insan sayısı 
372.000’dir. Bu istatistigin 
yarısı yirmi yaş altı kişileri 
kapsamaktadır.

Yüzme bilmeme, suda 
yaşanan ataklar(kramplar, 
krizler..), suyun soguklugu, 
kişinin paniklemesiyle 
bogulma gerçekleşir. 
Bogulma süresi; tatlı suda 
1-4 dakikayken, tuzlu suda 
3-7 dakika olarak degişiklik 
gösterir. Üç tarafı denizlerle 
kaplı ülkemizde bogularak 
can verme, en yüksek ölüm 
oranına sahip 10 sebepten 
biridir. Son yıllarda iktidai 
şartlarda gerçekleşen deniz 
aşırı mülteci göçleri, ölüm 
oranını arttırmaktadır. Kısa 
sürede bogulan kişinin yanına 
ulaşamama, ulaşıldıgında ise 
bogulmanın başlamasından 
kaynaklanan çırpınmayla 

birlikte kurtaran kişinin de 
bogularak can vermesi ölüm 
oranını arttıran etkenlerdendir.

Araç; yaz aylarında kalabalık 
olan sahillerde, yüzmenin 
zor oldugu ölüm riski taşıyan 
bölgelerde, sel baskını gibi 
dogal afetlerde, mülteci botu 
batması gibi açık denizde 
sürenin çok önemli oldugu 
anlarda ya da kurtarma 
ekiplerinin yüzemeyecegi 
durumlarda kullanılmak için 
tasarlanmışıtr.

V KURTARMA ARACI 
Uzaktan Kumanda Sistemli Su Üstü Arama-
Kurtarma Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ÖZGE ÖZDEMİREL
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SAT-2 MB, Aracı çok amaçlı 
olarak, sualtında insansız 
olarak hedefe Faydalı Yük 
Taşıma, Askeri Mühimmat 
Taşıma, Araştırma gibi 
alanlarda kullanılmak üzere 
konseptlendirilmiş bir taslakla 
tasarlanmış uzaktan kontrollü 
ya da otonom sistemi ile 
gelişmiş bir sualtı aracıdır. 

Araç normal olarak 2 adet 
dikey dalış ve çıkış motorlarına 
sahiptir. Ayrıca araçta bulunan 
su tankları, aracın hızlı bir 
şekilde daha derinlere 
dalması ve hareket alanına 
istenilen malzeme veya yükü 
ulaştırması düşünülmektedir. 
Aracın açılıp kapana bilen 
kapakları bulunmaktadır. 

Araç içerisinde bulanan 
yük, aracın üst kısmının bir 
uzay mekiği kapakları gibi 
açılması ile aracın içerisinde 

bulunan yük su üstüne 
gemilere veya hava araçlarına 
ve SAT Komandolarına 
hızlı ve sessiz olarak intikal 
ettirilir. Araç iyon-lityum 
bataryaları sayesinde ve voltaj 
dönüştürücüler ile yüksek 
akım kullanılarak 4 adet 
motorların ve aydınlatmaların 
ve aracın elektrik-elektronik 
sistemlerin kullanılması 
hedeflenmektedir. 

SAT-2 MB 
Çok Amaçlı İnsansız Sualtı Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA BUDAK
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Ases-2 MB, İnsansız Sualtı 
Araştırma Aracı. Bu araç sualtı 
araştırmalarında kullanılmak 
üzere konseptlendirilmiş ve 
tasarlanmış uzaktan kontrollü 
yâda otonom sistemi ile sığ 
sularda, derin sularda, soğuk 
sularda tehlikeli batıkların 
araştırılmasında, zehirli 
sularda, mayın aramalarında, 
sualtı haritalamalarında gibi 
geniş sualtı alanlarını araştırma 
kabiliyetine sahip olması 
düşünülmüş bir gelişmiş sualtı 
aracıdır. 

Araç normal, bir denizaltı 
dalış prensibi ile dalar ve 
çıkar. Araç içerisinde bulunan 
hava ve/veya su tankları 
ile aracın daha hızlı bir 
şekilde sualtına girmesi ve 
çıkması düşünülmüştür. Aynı 
zamanda su yüzeyine de 
hava kompresörleri ile aynı 
şekilde su yüzeyine çıkması 

hedeflenmiştir. 

Araç içerisinde bulanan 
elektronik sistemler, elektrik 
sistemleri bataryasının 
invertör sayesinde yüksek 
bir akım elde edilerek daha 
uzun süre aracın sualtında ve 
güvenli bir araştırma yapması 
hedeflenmiştir. 

Aracımızın yapısal 
aerodinamiği sualtı 
hareketlerinde ve 
değişimlerinde etkilenmenin 
minimumda tutması ve 
gece gündüz şartlarında 
kullanılacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

ASES-2 MB 
İnsansız Sualtı Arama, Haritalama, Keşif Ve Mayın 
Bulucu Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA BUDAK
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SAT-1 MB, Aracı çok amaçlı 
olarak, sualtında insansız 
olarak hedefe Faydalı Yük 
Taşıma, Askeri Mühimmat 
Taşıma, Araştırma gibi 
alanlarda kullanılmak üzere 
konseptlendirilmiş bir taslakla 
tasarlanmış uzaktan kontrollü 
yâda otonom sistemi ile 
gelişmiş bir sualtı aracıdır. 

Araç normal olarak 2 adet 
dikey dalış ve çıkış motorlarına 
sahiptir. Araç içerisinde 
bulanan yük, aracın üst 
kısmının bir uzay mekiği 
kapakları gibi açılması ile 
aracın içerisinde bulunan 
yük su üstüne gemilere 
veya hava araçlarına ve 
SAT Komandolarına hızlı 
ve sessiz olarak intikal 
ettirilir. Araç iyon-lityum 
bataryaları sayesinde voltaj 
dönüştürücüler ile yüksek 
akım kullanılarak 4 adet 

motorların ve aydınlatmaların 
ve aracın elektrik-elektronik 
sistemlerin kullanılması 
hedeflenmektedir. 

Ayrıca araçta, Yön bulma, 
Navigasyon, GPS, Wi-Fi Sonar 
gibi iletişim sistemleri, Su ani 
değişimleri, Su derinlikölçer, 
Su Analiz sensoru ve Diğer 
Sensorlar, Hız kontrol, Araç iç 
kabin kontrol sistemleri, Yer 
bulucu LED gibi gelişmiş bir 
elektronik sistem tam otonom 
araç olarak düşünülmektedir. 

SAT-1 MB 
İnsansız Çok Amaçlı Sualtı Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA BUDAK
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Ases-1 MB, çok amaçlı (Faydalı 
Yük Taşıma, Askeri Mühimmat 
Taşıma, Kurtarma, Araştırma 
gibi.) alanlarda kullanılmak 
üzere konseptlendirilmiş bir 
taslakla tasarlanmış uzaktan 
kontrollü yâda otonom 
sistemi ile bir gelişmiş sualtı 
aracıdır. Araç normal dikey 
dalış motorlarının yanında, 
araç içerisinde bulunan hava 
ve/veya su tankları ile aracın 
daha hızlı bir şekilde sualtına 
girmesi düşünülmüştür. 
Aynı zamanda su yüzeyine 
de hava kompresörleri ile 
aynı şekilde su yüzeyine 
çıkması hedeflenmiştir. Araç 
içerisinde bulanan yük, aracın 
üst kısmının bir uzay mekiği 
kapakları gibi açılması ile 
aracın içinde bulunan yük su 
üstüne veya hava araçlarına 
hızlı ve sessiz olarak intikal 
ettirilir. 

Bu araç aynı zamanda bir 
kurtarma görevi de görür. Bu 
kurtarma belirlenen sayıda ki 
personelin kurtarılması içindir. 

Araç iyon-lityum 
bataryaları sayesinde voltaj 
dönüştürücüler ile yüksek 
akım kullanılarak 4 adet 
motorların ve aydınlatmaların 
ve aracın elektrik-elektronik 
sistemlerin kullanılması 
hedeflenmektedir. 

ASES-1 MB 
İnsansız Çok Amaçlı Su Altı Aracı  

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA BUDAK
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
sualtındaki yetkinliğini 
artırmak ve ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere tasarlanmış 
otonom / uzaktan kontrol 
edilebilen modüler bir sualtı 
aracıdır.

Araç modüler olarak 
tasarlanmıştır. Bağlantı 
noktalarından 1 ana güç ve 
data bağlantısı ve 6 adet 
mekanik bağlantı noktası 
bulunmaktadır. Kullanıcı 
personel tarafından kolayca 
demonte edilebilen 
kanatçıklar sayesinde nakliye 
ve istifleme açısından kolaylık 
sağlamaktadır.

Eklenen sonar sistemleriyle 
kontrol merkezine üst düzey 
farkındalık sağlar.

Uzaktan kontrol 
edilebilmesinin yanı sıra 

otonom özelliğinin de olması 
sinyal izinin sıfıra indirgeyerek 
düşman sistemler tarafından 
tespit edilmesini zorlaştırır.

Araç yanlarına toplam 4 adet 
Güç-Data bağlantı noktası 
ve 4 adet mekanik bağlantı 
noktası yerleştirilmiştir. Bu 
bağlantı noktaları sayesinde 
2 ve daha fazla ATLAS Sualtı 
Aracı birbirine entegre 
şekilde kullanılabileceği gibi 
aralarına entegre edilecek 
ekstra modülle birçok 
senaryo ve koşula uyum 
sağlayacak kabiliyetler de 
araca kazandırılmış olur. 
Birbirine entegre ATLAS Sualtı 
Araçlarından kontrol için bir 
tanesi master seçilir ve slave 
olan araçlar bu araç üzerinden 
kontrol edilir. 

ATLAS
İnsansız Sualtı Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

HASAN ÖZKAYA
SENA TORUSDAĞ
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Keşifçi 1 sualtı istihbarat 
ve saldırı robotudur. Aynı 
zamanda arama kurtarma ve 
imha görevi gibi iki ayrı görevi 
yapabilir. Arama kurtarma 
görevinde hızlı ve bağımsız 
hareket etmesi sonarlarının 
bulunması ve sudaki hedefleri 
dinlemesi (hidrofon-trandüser) 
sayesinde hedefini tespit eder. 
Tutunma kolları sayesinde 
hedef bu kollardan tutunarak 
su üstünde kalmasını sağlar 
ve sahil güvenlik güçlerine 
konumunu gönderir. Askeri 
görevinde içinde bulunan 
torpido haznesine torpido 
yerleştirilip hedefe gönderilir 
hedefi arar, bulur ve sessizlik 
içinde torpidosunu fırlatır 
bu sayede sessiz ve seri bir 
şekilde görevini yapar. Aynı 
şekilde atılan torpidolara da 
müdahale ederek olası tehdidi 
önler. 

Keşifçi’nin avantajı sessiz 
yaklaşması ve hızlı hareket 
etmesidir. Bu sayede tespiti zor 
olur. Sonar sistemleri sayesinde 
istasyona sürekli deniz bilgisi 
aktarır. Keşifçi gemiden atılıp 
görevine gönderilebilir. Bu da 
ona esneklik kazandırır.

KEŞİFÇİ 1
İnsansız Sualtı Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

EMRE KARATAŞ
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- Yakın temas muharebede manevra kabiliyetiyle kolay hedef  
 olmamak ve hedef takibi yapmak

- Kayalık ve sazlık alanlarda gizlenen hedefleri bulmak

- Dik yamaç ve kayalık bölgelere aktif bir sekilde asker   
 sevketmek ve korumak

- Siddetli fırtınalı denizlerde kaybolan insanları aramak ve   
 kurtarmak

- Kayalık veya küçük gemilerde mahsur kalan insanları hızlı bir  
 sekilde kurtarmak

Modüler deniz aracı suyun basıncıyla yükseğe havalanan 
başlığa sahiptir bu baslık sayesinde kayalık ve sazlık alanlarda 
kör noktalarda bulunan hedefleri yukarıdan görerek tespit 
edilmesini saglar, yüksek alanlara asker çıkarmak için file yolu 
sayesinde bu islemi hızlandırır ve askerleri çıkarma esnasında 
silahı ile korumada aktif rol oynar, yüksek bir yerde mahsur 
kalan kisileri büyük kurtarma borusu sayesinde kurtarma 
botuna güvenli bir sekilde aktarımını saglar, Dalgalı ve bulanık 
denizlerde yardım bekleyen insanların yukarıdan görülmesini 
ve dalgaları yüksek baslıgı sayesinde asarak en hızlı biçimde 
müdahale edilmesini sağlar.

PELIKAN
Modüler Muharebe, Savunma ve Arama-Kurtarma 
Deniz Sistemi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

HAKAN ÜNLÜ
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Bu tasarımın çalışmasının 
amacı İnsansız Sualtı 
Aracı (İSA) tasarlanması 
ve üretilmesidir. İSA’lar 
günümüzde balıkçılık, 
eğlence, askeri vb. amaçlar için 
kullanılmaktadır. Bu araçların 
insansız olması daha derin su 
seviyelerine inebilme, daha 
uzun süre su altında kalabilme, 
insan canını tehlikeye 
atacak her hangi bir unsur 
karşısında durabilme gibi 
olanaklar sunarak günümüzde 
üretilmesi nerdeyse zorunlu 
hale gelmiştir. Bu tasarımdaki 
İSA ise denizaltında 
bulunan her hangi bir batığı, 
madeni veya bir nesneyi 
görüntüleyebilecek şekilde 
tasarlanacaktır. İstihbarat ve 
keşif gibi çeşitli görevlerde 
kullanılabilir özelliktedir. Bu 
işlemleri yerine getirebilmesi 
için çeşitli sensörler, sonar 

ve kamera bulundurması 
gerektiği düşünülmüş 
ve çalışmalar bu şekilde 
sürdürülecektir.

Asıl amacı keşif ve 
görüntüleme olan tasarımda 
bu keşif ve görselleme çeşitli 
sensör (basınç, derinlik, sıcaklık 
sensörleri) ve basit (balıkçılıkta 
kullanılan su geçirmez ve hafif 
olan tiplerden) sonar sistemi 
kullanılacaktır. Bir sonraki 
aşamada bu tasarım geliştirilip 
su altı haritalama işlemleri 
için de kullanılacak düzeye 
getirilebilir.

VATOZzzz
İnsansız Su Altı Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA TAŞKIN
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Bu araç, su üstü keşif, 
istihbarat toplama, muharebe 
yapma ve hem su altı hem 
de su üstü görüntü alma 
görevlerini gerçekleştirmek 
için tasarlanmıştır.

Aracın en önemli özelliği, açık 
denizlerde yüksek dalgalara 
rağmen görevini zorlanmadan 
yapabilmesidir. Bunu sağlayan 
durum da aracın ikiz bir gövde 
yapısına sahip olmasıdır. 
Yani hem alt hem de üst 
kısım aynı yapıya sahiptir. 
Araç ters dönse bile motor 
ve silah sistemini taşıyan 
kısımlar aynı şekilde tersine 
dönerek aracın görevine 
kaldığı yerden devam etmesini 
sağlamaktadır. Aracın, elektrik 
enerjisi ile çalışması ve gövde 
üzerinde güneş panellerinin 
olması, enerji sistemlerinin 
gelişmesine bağlı olarak 
çok uzun sürelerde görev 

yapmasını mümkün kılacaktır.

Silah sistemi, 12.7 mm 
makineli top ve mini roketatar 
sisteminin birlikte çalıştığı 
bir yapıdan oluşmaktadır. 
Makineli top, atış yapma 
konumunda iken roketatar 
dikey konumda durmaktadır. 
Aracın top sisteminde normal 
görüş, termal ve gece görüş 
kameralarıyla birlikte, gövde 
kısmının arka tarafında 
teleskobik kamera sistemi 
bulunmaktadır. 

İDA – Model 19 
Su Üstü Keşif ve Muhabere Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

KÜRŞAD KORAY KOÇYİĞİT
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- Lazer takip ile ateşleme sistemi

- Seyir hidrografi çalışmaları ile amfibi harekâtta ön kuvvet   
 harekâtı kapsamında su altına yönelik çeşitli araştırmalarda  
 da değerlendirilmek maksadıyla görüntü ve sonar verileriyle  
 birlikte çevre ve konum verilerinin iletimini kablosuz olarak  
 uzaktan veya önceden programlanan rotarlarda hareket ve  
 kontrol edilebilmektir.

- Dayanıklı yapı

- Kablosuz (otonom) operasyon imkânı

- Kolay kullanılabilir görev yönetim sistemi

- Uzun süreli operasyon yapabilme

İnsansız deniz aracının dış yapısı elektromanyetik yansıtıcılığı 
düşük boya ile boyanmıştır. Bu boya radar sinyallerini emer 
ve böylece radarda görünme ihtimali azaltılmış olur. Ayrıca 
aracın sahip olduğu kıvrımlı yapısı ile radar dalgalarının büyük 
bir kısmını fraklı yönlere dağıtarak yine radardan gizlenebilme 
ihtimalinin artırılması hedeflenmiştir.

Projede olası bir saldırı durumunda ateşleme sistemi sayesinde 
uzaktan kontrol mekanizması ile düşman gemisini etkisiz hale 
getirmesi amaçlanmıştır. Sahip olduğu geniş açılı kamerası ve 
ışıklandırması ile deniz altında kaliteli görüntüler elde edilebilir. 

SARGIN73
İnsansız Denizaltı Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

EBRU ÖZTÜRK
ESRA ÖZTÜRK
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Bu araç, su altında keşif, 
istihbarat ve kamikaze 
görevlerinde kullanılmak için 
tasarlanmıştır. Görev mahalli 
(deniz vb. yerlerde) su altı 
tabanıdır. Hareket etmesi 
gerekmedikçe ilgili yerde sabit 
bir şekilde kalarak tasarımının 
sağladığı kamuflaj sayesinde 
kendisini gizleyecektir.

Araç elektrik enerjisi ile 
çalışmaktadır. Aracın 
hareketini önde iki adet sabit, 
arkada yatay konumdan 90 
derece açıyla dikey konuma 
gelebilen iki adet olmak üzere 
toplam 4 adet motor vardır. 
Aracın içinde gövde kısmı, 
dışında ise belirli açılarla açılıp 
kapanabilen kapaklar vardır. 
Gövde kısmında kapakların 
altında gizlenmiş olarak duran 
güneş panelleri vardır. Enerjisi 
azaldığında güneş ışığından 
faydalanmak için gereken 

seviyeye kadar yükselerek ve 
kapaklarını açarak aküsünü 
hızlı bir şekilde şarj edecektir. 
Aküsü dolunca görev yerine 
tekrar dönecektir.

Araçta çok yönlü hareket 
edebilen iki adet kamera 
sistemi vardır. Her bir 
kamerada birer adet gece 
görüş ve termal kamera 
sistemi bulunmaktadır. 
Kameralar, aracın etrafını yatay 
ve dikey anlamda 180 derece 
açıyla görecek şekilde hareket 
edebilmektedir.

İDA RİNA 
Su Altı Aracı  

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

KÜRŞAD KORAY KOÇYİĞİT
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Otonom su altı ve su üstü 
görüntüleme, imha ve tarama 
aracı. Araç 2 adet motor 
yardımıyla pervanelerin 
çalıştırılmasıyla ilerlemesini 
ve hareket kabiliyetini 
sağlamaktadır. Aracın üzerinde 
360 derece termal ve gece 
görüşü kamera mevcuttur, 
bu kamerayla geniş bir alanı 
tarayarak çevrede ki herhangi 
bir olumsuzluğu ve tehditti 
tespit edebiliyor. Aracın 
ön tampon bölgesinin üst 
tarafında çeşitle araçların 
montajını sağlayacak platform 
vardır. Aracın amacına uygun 
olmasında dolayı montaj 
platformuna bir adet drone 
ve adet robot kol uygulaması 
yapıldı.

Drone’nun amacı, aracın 
kabiliyetinin yetersiz 
kaldığı noktada, görüş 
alamadığı noktada 

dronun havalanmasıyla 
gerekli görüntünün alınıp 
uygun görülen müdahale 
yapılabilecektir. Drone suda 
ilerleme kabiliyetine sahiptir 
kullanılan pervane açıları 
ve motorlar buna uygun 
tasarlanmıştır. Drona su 
üstünde gerek olduğunda da 
su üstüne yükselerek gerekli 
görüntüyü alma kabiliyetine 
sahiptir.

ARYA 050 
Çok Yönlü Sualtı Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Yıldırım’ın taşıma kolları 
bir savaş anında su altında 
mühimmat taşıyacak şekilde 
tasarlanmıştır. Bu kolların 
her birinin içinde askeri 
mühimmat taşımaya yarayan 
üç adet kutu bulunmaktadır. 
Bu kutuların içine el bombası 
ve silah koyularak taşıma 
işlemi yapılabilir. 150 adet 
el bombası ve 18 adet silah 
taşıma kapasitesine sahiptir.

Yıldırımın ilerleyen 
sürümlerinde yan taraftaki 
kollara özel motorlar 
eklenerek gövde işe yaramaz 
bir hale geldiğinde yine de 
mühimmatın daha önceden 
belirlenen koordinatlara 
gelmesi sağlanabilir.

Yıldırım’ın diğer bir versiyonu 
ise tamamen su altı ve su 
üstü taarruza destek vermek 
için tasarlanmıştır. Yan 

kollara monte edilen 12 adet 
su altı torpidosu sayesinde 
deniz altından gelebilecek 
tehditlere karşı savunma 
oluşturabilir. Ayrıca Yıldırım’ın 
gövdesinde bulunun roket 
atarlar sayesinde. Su yüzeyine 
çıktığında, denizden karaya 
veya denizden havaya roket 
atarak yine savunma veya 
taarruz yapabilmektedir.

YILDIRIM
Otonom Deniz Aracı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Albatros-1 yeni nesil bir mayın 
tarama, arama-kurtarma 
ve kamikaze robotudur. 
Uzunluğu 95 cm olup genişliği 
45cm yüksekliği ise 30cmdir. 
Üzerinde 18 adet yüzgeç, 2 
adet kol ve 2 adet acil durum 
silahı bulundurmaktadır. Olası 
bir durumda patlayıcı özelliği 
sayesinde sualtı mayını gibi 
kullanılabilir.

Albatros-1 yansıcı alt gövdesi 
sayesinde sualtında olası 
bir durumda kamufle olup 
saklanmayı ve keşife devam 
edilmesini amaçlar. Yansıtıcı 
yüzey suyunda kırılmasıyla 
ayna gibi çevresini yansıtarak 
su robotunun farkedilmesini 
zorlaştıracaktır. Bir diğer 
önemli özelliği ise sustalı gibi 
uzayıp kısalan üzgeçleridir. 
Bu yüzgeçler iç içe geçmiş 
4 parçadan oluşur. Karaya 
çıkması gerektiğinde 

yüzgeçler içlerden uzayarak 
örümcek bacağı şeklini alır. 
Bu şekilde karada da hareket 
edebilme özelliğine sahiptir. 
Sualtında ise yüzgeçler 
kordineli bir şekilde hareket 
ederek bir itiş sağlar. Mürekkep 
balığının yüzgeç hareketlerine 
sahip ALBATROS-1 minyatür 
bir viking gemisini andırır.

Albatros-1’in asıl amacı 
arama kurtarma ve mayın 
imha etmektir. Ancak gerekli 
durumlarda kendisi demayın 
görevi görüp patlayıcı özelliği 
kullanılabilir.

ALBATROS-1

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.
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Anafor; sualtı keşif / sualtı 
savunma / sualtı taarruz 
görevleri icra edebilen otonom 
ve insansız sualtı aracıdır. 
Yaralı kurtarma, motor ve güç 
kaynağı, mühimmat, silah 
sistemi ve beyin kompartmanı 
olmak üzere 5 tip modülden 
oluşur. Birbirine bağlı 5 
modülün etrafını saran 
spiral bir hareket unsuru 
bulunmaktadır. Günümüz 
denizaltıların pervaneli itki 
sistemine nazaran bu sistemde 
spiral unsuru dönerek itki 
kuvveti sağlamaktadır. 
Bu kuvveti de elektrik 
motorundan alır. Motor ve güç 
kaynağı modülünde bulunan 
motorun ürettiği enerjinin 
bir kısmı hareket kabiliyeti 
için harcanırken bir kısmı 
da bataryalara depo edilir. 
Bataryalar da depo edilen 
enerji elektromanyetik fırlatma 

sistemi için kullanılır. Sistemde 
her ne kadar elektromanyetik 
fırlatma kullanılmış olsa da 
ateşli mekanizmaya sahip 
konvansiyonel silah sistemleri 
de entegre edilebilir. Aynı 
zamanda keşif görevlerini 
yerine getirebilmek için 
güçlü elektro-optik kamera 
sistemleri de yer alır.

Ayrıca ileriye yönelik entegre 
edilebilir elektronik, elektro-
optik, elektro-mekanik sistem 
ve alt sistem bileşenlerine 
entegrasyon uyumu 
sağlamaktadır. 

ANAFOR-05 
Sualtı Taarruz, Savunma, Keşif 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ALİ DURAN
BÜŞRA KORKMAZ
MERVE NUR  YILDIZ
METEHAN  KANBEK 
OĞUZHAN YILDIZELİ
SAKİP DİKMEN
YUNUS EMRE KURTUL

PRJ-2018-000248
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İnsansız/Otonom deniz 
sistemleri kapsamında 
su altı ve su üstü harp 
operasyonlarına dahil 
edilmek üzere kullanılması 
planlanmıştır. Aracın bir motor 
ile tahrik edilen, pervane ile 
hareket kabiliyeti kazanması 
sağlanmıştır. Ayrıca içine su 
alarak dalması amaçlanan 
araç hareketli pervane kasası 
sayesinde hızlı ve etkili 
manevra yeteneğine sahip 
olacaktır.

Deniz altı savunma 
sistemlerinin insan kaybı 
yaşanmadan ve/veya 
insan eko-sisteminin 
dayanamayacağı ortam 
şartlarında da ilgili görevlerinin 
yerine getirilmesi amacıyla 
kullanılacak araçların Türk 
Silahlı Kuvvetleri envanterine 
opsiyonel araçlarının tasarımı 
motivasyon kaynağı olmuştur. 

Bu hedef doğrultusunda su 
altı harbi, su üstü harbi ile su 
altı ve/veya su üstüne yönelik 
istihbarat-gözetleme-keşif, 
arama-kurtarma, mayın 
arama-tespit-imha görevlerini 
insansız icra kabiliyetine sahip 
uzaktan kumandalı ya da 
otonom su altı ve/veya su üstü 
araç tasarımı yapılmıştır.

Aerodinamik tasarımı ve 
hareketli pervane kasası ile 
hızlı, etkili, ve keskin manevra 
yeteneği ile kullanım amacına 
uygun olaylara tepki verme 
yeteneği oldukça güçlüdür. 

NUSRET İSAA 
Otonom/Kumandalı İnsansız Su Altı Aracıı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MEHMET MÜCAHİT ERDEM

PRJ-2018-000213
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Bu araç, su üstü keşif yapma, 
istihbarat toplama ve su 
altından görüntü almak için 
tasarlanmıştır. Araç, elektrik 
enerjisi ile çalışmaktadır. 
Enerjisi azaldığında güneş 
ışığının olduğu her vakitte 
üzerinde bulunan güneş 
panelleriyle akülerini şarj 
etmektedir. Akü ve güneş 
paneli teknolojisinin 
gelişmesi, aracın sürekli aktif 
olmasını; gece-gündüz görev 
yapabilmesini mümkün 
kılacaktır.

Aracın ön kısmında dikey 
konumda 360 derece, yatay 
konumda da görüş açısına 
gelen her görüntüyü alabilen 
kamera vardır. Bu kamerada 
normal görüntü alma, gece 
ve termal görüş özellikleri 
bulunmaktadır. Kameranın 
dışı dayanıklı cam ile 
muhafaza edilmiştir. Ayrıca 

gövdenin arka kısmında yatay 
konumda bulunan teleskobik 
kamera da su altı görüntüsü 
almak için tasarlanmıştır. Bu 
su altı kamerası, gövdeye dik 
gelecek şekilde ama su altına 
doğru uzanacak şekilde uzayıp 
kısalmaktadır. Yine burada da 
termal ve gece görüş sistemi 
bulunmaktadır.

Aracın hareketi, 2 adet motor 
tarafından sağlanmaktadır. 
Üzerindeki askı elemanları, 
aracın vinç yardımı ile 
taşınmasını kolaylaştıracaktır.

İDA - Model 13 
Su Üstü Keşif Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

KÜRŞAD KORAY KOÇYİĞİT

PRJ-2018-000148
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SURAY Sınır Koruma Sistemi 
üç tarafı denizlerle çevrili 
ülkemizin denizlerde ki 
sınırlarında istihbarat - 
gözetleme-keşif’ in yanı sıra 
arama-kurtarma faaliyetleri 
icra edecektir. Ayrıca hızlı 
tren şeklinde tasarlanacak 
SURAY sistemi bir su üstü 
hızlı tren sistemi olup 
ülkemizin ulaşımına da katkı 
sağlayacaktır.

SURAY Sınır Koruma Sistemi 
, yukarıdaki amaçlardan 
istihbarat-gözetleme-keşif 
görevlerini ;deniz üzerine 
yerleştirilecek istasyonların 
birbirlerine bağlanması 
şeklinde olacaktır. Bu 
istasyonlar sisteme elektrik 
gücü sağlamak için güneş, 
su, rüzgar enerjilerini elektrik 
enerjisine çevirecek şekilde 
tasarlanacaktır. İstasyonların 
üzerlerinde rüzgar tribünleri 

,alt kısımlarında güneş 
enerjisi panelleri ve içerisinde 
de su akıntısını elektriğe 
dönüştürecek tribünler yer 
alacaktır. Bağlantı halatlarıyla 
birbirlerine bağlanacak 
olan bu istasyonlar SURAY 
sistemimizin geçiş güzergahını 
oluşturacaktır. Denizdeki 
sınırlarımıza konuşlandırılacak 
bu Sınır Koruma Sistemi 
üzerinde gerekli istihbarat-
gözetleme-keşif ekipmanları 
bulunacak elde edilen 
bilgiler karada bulunan 
genel merkeze iletilerek 
sınırlarımızın denetimi 
sağlanacaktır. Herhangi 
bir tehdit halinde karadaki 
füze sistemine gerekli 
koordinatlar verilerek savunma 
yapılabilecektir. 

SURAY
Sınır Koruma Sistemi

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

FATİH SEZER
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Orca insansız denizaltı 
aracımız Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığımızın deniz 
birimlerini desteklemek 
ve problemlerine hızlı 
cevap verebilmek amacı ile 
tasarlanmıştır.

Denizaltının uzaktan 
kumandalı ya da otonom 
olarak kullanılabilir olmasının 
yanı sıra neredeyse yapısının 
tamamının modüler 
olarak kullanılabilir olması 
amaçlanmıştır.

Modüler yapının ne kadar 
önemli olduğunun farkında 
olan ekibimiz bu tasarımı 
ortaya koyarken, sırf yenilikçi 
yaklaşımda bulunmak 
adına bilim-kurgu olarak 
adlandırılabilecek bir tasarım 
yapmak yerine, günümüz 
şartlarını ve ülkemizin 
bulunduğu stratejik konumu 

da düşünerek, ihtiyaçlarımıza 
karşılık verebilecek bir tasarım 
yapmıştır. 

Orca : Boyu 24 metre 
uzunluğunda 9 metre eninde 
(kanatlar dahil) yüksekliği 
6.5 metre ölçülerinde olup 
modüler bölgenin hacmi 66 
m3 tür.

Beluga : Boyu 9 metre ve 
çap 2 metre olup kanatları 
dahil ettiğimizde genişliği 3.2 
metredir.

ORCA & BELUGA 
Uzaktan Kumandalı ve/veya Otonom Denizaltı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

AHMET YİGEN
DENİZ ÇELİK
DOĞUKAN TURHAL
HABİP UĞUR
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Bu Araç ülkemiz kara sularında 
sınırlarımızı korumak, harp 
alanında öncü bir kuvvet 
olarak, İstihbarat, keşif, 
gözetleme, ön araştırma, 
kurtarma ve düşman 
haberleşme sistemini bozmak 
gibi görevlerin icra etmesi için 
planlanmış ve taslak tasarımı 
yapılmış bir insansız Su Üstü 
araçtır.

Araç elektrik güç sistemi 
ile çalışması ve invertörler 
sayesinde de aracın ve diğer 
ihtiyaçların karşılanması için 
yüksek güçte elektrik üreten 
lityum piller ile donatılması 
düşünülmüştür. 

Aracımızda; Navigasyon, 
seyir hız sistemi, GPS sistemi, 
yüzey radar,  su altı sonar,  
alan haberleşme kısıtlayıcı 
sinyal bozucu jammer, lazer 
hedef belirleyici, 360 derece 

dönen silah atış sistemi, her 
bir namlunun silahların aşağı 
yukarı bağımsız olarak hareket 
etmesi, araç 360 derece 
bağımsız dönem görüntüleme 
ve hedef belirleme sistemi, 
su, hareket ve hava 
algılayıcı sensör sistemleri 
gibi günümüz teknolojisi 
ve geleceğin teknolojisi 
barındıran ve barındıracak 
bir otonom veya uzaktan 
kontrollü tam bir araçtır. 

GÖLGE KOBRA 
İnsansız Silahlı Su Üstü Araç 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA BUDAK
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MERGEN-1MB, İnsansız Sualtı 
Araştırma Aracı. Bu araç sualtı 
araştırmalarında kullanılmak 
üzere konseptlendirilmiş ve 
tasarlanmış uzaktan kontrollü 
yâda otonom sistemi ile sığ 
sularda, derin sularda, soğuk 
sularda tehlikeli batıkların 
araştırılmasında, zehirli 
sularda, mayın aramalarında, 
sualtı haritalamalarında gibi 
geniş sualtı alanlarını araştırma 
kabiliyetine sahip olması 
düşünülmüş bir gelişmiş sualtı 
aracıdır. 

Araç normal, bir denizaltı 
dalış prensibi ile dalar ve 
çıkar. Araç içerisinde bulunan 
hava ve/veya su tankları 
ile aracın daha hızlı bir 
şekilde sualtına girmesi ve 
çıkması düşünülmüştür. Aynı 
zamanda su yüzeyine de 
hava kompresörleri ile aynı 
şekilde su yüzeyine çıkması 

hedeflenmiştir. 

Araç içerisinde bulanan 
elektronik sistemler, elektrik 
sistemleri bataryasının 
invertör sayesinde yüksek 
bir akım elde edilerek daha 
uzun süre aracın sualtında ve 
güvenli bir araştırma yapması 
hedeflenmiştir. 

Aracımızın yapısal 
aerodinamiği sualtı 
hareketlerinde ve 
değişimlerinde etkilenmenin 
minimumda tutması ve 
gece gündüz şartlarında 
kullanılacak şekilde 
tasarlanmıştır. 

MERGEN-1MB 
İnsansız Sualtı Araştırma Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MUSTAFA BUDAK
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Uzaktan kumanda edilen 
sualtı araçları (ROV) hem 
sığ hem de derin sulardaki 
deniz bilimleri, petrol ve gaz 
çıkarımı, keşif ve kurtarma 
gibi zorlu görevler için 
kullanılırlar. Bu uygulamalarda 
ROV hareketleri bir 
batmaz kablo bağlantısı 
veya akustik haberleşme 
sistemleri aracılığıyla yüzeyde 
bulunan bir pilot tarafından 
yönlendirilir. Bu çalışmada 
insansız sualtı aracı (ROV) 
iskelet tasarımı , motor 
sürücüleri, algılayıcı modülleri, 
yazılımı, kontrol kartları 
tasarımı ve aracın özgün 
olduğu kısımlar anlatılacaktır. 
İnsansız Sualtı Aracı(ROV) için 
6 adet Fırçasız motor ,6 adet 
motor sürücüsü ,polietilen 
malzemeden yapılmış bir 
iskelet, pleksiglas sızdırmaz 
tüp ,Rasberry Pi kamera, 

derinlik ve sıcaklık sensörü 
kullanılacaktır.Projede kendi 
tasarımımız olan Thruster 
motorlar kullanılarak suyun 
altında daha iyi performans 
sağlanacaktır.İnsansız Sualtı 
Aracı(ROV)ndaki yüksek 
çözünürlüklü kamerayla 
pilota daha iyi bir görüntü 
aktarılacak ve aracın şasesi 
polietilen malzemeden 
yapılarak aracın hafif, hızl ve 
dayanıklı olması sağlanacaktır.
Aracın yurtdışında satılan 
diğer araçlara göre boyutunun 
küçük olması daha işlevsel bir 
hale getiriyor.

µMarine
ROV

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ANIL ARAS
FATİH AKTAŞ
MEHMET  KAPICI 
NUMAN SABİT AKTAŞ
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Tasarımlarımı dünyanın en 
hızlı balığı olarak bilinen 
yelken balığı ve su içerisine 
muazzam dalışlar yapan 
yalı çapkını kuşunun doğal 
formlarından esinlenerek 
su altı ve su üstü görev icra 
edebilecek şekilde tasarlamaya 
çalıştım. Su üzerinde 
otonom olarak manyetik 
şekilde birleşebilecek tarzda 
tasarladığım araçların her 
biri su altında farklı özellikleri 
ile bir birini tamamlayarak 
sürü şeklinde görevler 
gerçekleştirebilecek.

Bu dizayn ile diğer araçlara 
su üzerinde tek araç şeklinde 
hareket ettiklerinde daha fazla 
hız ve güç sağlayabilmektedir. 
Aracın hız ve güç özelliği 
yüksek olduğu için kurtarma 
görevlerinde erken müdahaleyi 
kolaylaştırabiliyor. Araçların 
gövdesinin altında ki dalgalı su 

kanalları su altı ve su üstünde 
araçların hareket kabiliyetini 
kolaylaştırmak için ekledim. 3. 
Sayfada ki görsellerde araçların 
alt gövdesinde bulunan 
dalgalı form ile su altın da 
ve su üstünde araçların 
hareket kabiliyetini artırmasını 
düşündüm. Kuyruktaki aracın 
alt formu öndekilerden 
farklı olarak diğerlerinden 
gelen akıntıyı motor kısmına 
aktararak motora hız ve 
bütünlülüğe denge getirmek 
amaçlanmıştır. 

FEATİH 1453 
Tekno Featih

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

ALİ KILIÇ

PRJ-2018-000235
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BARBAROSS-A 
İnsansız Denizaltı Gözlem Aracı

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

FATİH FURKAN BARUT
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YARIŞMA SÜRECİ

Prototip yarışması 3 aşamada gerçekleşmiştir.

1-) Proje Bilgi Dokümanı
Takımlar tarafından hazırlanarak başvuru sırasında teslim edilen Proje Bilgi Dokümanları, konusunda uzman 8 jüri üyesi 
tarafından aşağıdaki konu başlıkları altında verilen 38 kritere göre değerlendirilmiş ve ön eleme aşamasını geçen projeler 
belirlenmiştir.
A-) Genel Değerlendirme ( %25)
- Proje Dokümanı – Tasarım değerlendirme Kriterleri (%10)
- Proje Dokümanı – İçerik değerlendirme Kriterleri (%15)
B-) Teknik değerlendirme (%75)
- Sistem Tasarımı (%50)
- Güvenlik Kriterleri (%25)

2-) Proje Teslim Dokümanı
Ön eleme aşamasını geçen takımların final turunda yarışmadan önce hazırladıkları Proje Teslim Dokümanları, aynı jüri üyeleri 
tarafından değerlendirilerek yukarıdaki kriterlere göre puanlanmıştır.

3-) Yarışma Final Turu
Final Turu, 2 (iki) geceden oluşan bir konaklamayla birlikte 24 -25 Kasım 2018 tarihlerinde PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Tuzla 
Kampüsünde gerçekleşmiştir.

4- (Dört) farklı senaryodan oluşan final turunda her bir takımın en iyi derece ve başarım değerlerine ulaşması beklenmiştir. 

Senaryolar
1. Enkaz Çıkarma Görevi
Havuzda rastgele dağıtılmış farklı renkteki A tipi objeleri eş renkli sepetlere toplama ve pozitif sephiyedeki bu sepetleri, zemine 
bağlayan pimlerin çekilmesi vasıtasıyla içindekilerle birlikte su yüzeyine çıkarma. Görev süresi: 8dk.

2. Montaj
Havuzda rastgele pozisyonlanmış B tipi objeleri toplayarak montaj yapma. Görev süresi: 8dk.

3. Mayın Arama/İmha
Başlangıç direktifi ile verilen ilk C tipi objeyi bulduktan sonra, aynı obje üzerinde bulunan direktifi okuma, direktifi aldıktan 
sonra direktifi okuduğu objeyi imha etme ve direktifte belirtilen objeye yönelerek aynı işlemleri tekrar etme.  Görev süresi: 10dk.

4. Otonom Görev
D tipi objelerin yarışma sırasında verilecek sıra ile otonom şekilde bulunması ve imha edilmesi. Görev süresi: 12dk.
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PD1  : PROJE DOKÜMANI 1
PD2 : PROJE DOKÜMANI 2
B : BOYUT
A : AĞIRLIK
G1 : GÖREV 1 ( ENKAZ ÇIKARMA )
G2 : GÖREV 2 ( MONTAJ )
G3 : GÖREV 3 ( MAYIN ARAMA / İMHA )
G4 : GÖREV 4 ( OTONOM )
C : CEZA



YARIŞMA BİRİNCİSİ

1

TAKIM ÜYELERİ

Arda Akgül

Batuhan Ekin Akbulut

Zeynep Arslan

Mehmet Koç

Berke Kanlıkılıç

Kağan Kapıcıoğlu

Burak Uçar

Enis Getmez

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Berke Gür

Bahçeşehir Üniversitesi
Baurov Takımı 

PUAN : 189,780
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GÜLLE geleceğin deniz sistemlerinde su üstünde ve altında türlü 
görevler icra etmek üzere hazırlanmış bir insansız su altı aracı 
tasarımıdır. GÜLLE’ nin tasarım konseptinin temel noktaları:

- Düşük Hız / Hassas Manevra

- Geniş Erişim / Uzun Görev Süresi

- Kolay Nakliyat / Hızlı & Türlü Konuşlanma İmkanı

- Uzaktan & Otonom Kumanda

- Yenilikçi Hareket Yaklaşımı / Enerji Verimli Sistem

- Akıllı Malzeme / Yenilikçi Üretim Yaklaşımı

- Basit Strüktür / Uyarlanabilir Konfigürasyon

- Küçük Manyetik & Akustik İz

- Tek & Sürü Görev Kabiliyeti

GÜLLE küresel bir temel forma sahiptir. Yüzeyini katı bir kabuk 
ve elastik diyaframlar oluşturur. Biçimin tamamı 3 boyutlu baskı 
yöntemi ile imal edilir. 

G. Ü. L. L. E.
Gelişmiş Üst Limit Litoral Erişimci Araç Tasarımı 

* Proje detayları arka kapaktaki CD’de mevcuttur.

MURAT AKDEMİR
DENİZ ÖZBARLI

PRJ-2048-000226 // 97.26
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YARIŞMA İKİNCİSİ

2

İstanbul Gedik Üniversitesi
Robotics Team 

PUAN : 139,185

02

TAKIM ÜYELERİ

Furkan Çetinkaya

Devkan İçli

Umut Macit

Esra Yuğuran

Enes Sönmez

Esat Karakaya

Abdurrahman Lale

DANIŞMAN

Dr. Savaş Dilibal
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YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ

3
PUAN : 120,433

03

İTÜ
Pruva Rov Takımı 

TAKIM ÜYELERİ

Cem Furkan Koç

Muhammet Usame Şahin

Erdem Yusuf Gökduman

Burak Çoban

Muhammet Talha Dadak

Abdullah Enes Bedir

DANIŞMAN

Doç. Dr. Yusuf Usta
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PUAN : 92,832

04

YTÜ
CASMarine Takımı 

TAKIM ÜYELERİ

Buğra Tufan

Metin Yiğit İplikçi

Eyüp Erdem Erbil

Altan Öztürk

Berkay Şahin Aşkar

Ekin Başar Kömür

Altan Kaplan

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Umut Engin Ayten

MANSİYON ÖDÜLÜ
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Başkent Üniversitesi
Parsy-Rov Takımı 

PUAN : 90,234

05

TAKIM ÜYELERİ

Kemal Güven

Deniz Sarper Semerci

Mehmet Kılağuz

Kaan Kuştepe

Berkay Selbes

Gülden Adıyaman

Rıfat Emre Karamullaoğlu

Furkan Batıhan Kartal

Mehmet Ali Gümüş

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Andaç Töre Şamiloğlu

MANSİYON ÖDÜLÜ
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Kocaeli Pirelli Anadolu Lisesi
RoboPAL Takımı 

PUAN : 61,615

06

TAKIM ÜYELERİ

Berat Okutan

Atike Yıldırım

Mine Adıgüzel

Ümit Çakar

Yiğitcan Akar

DANIŞMAN

Öğretmen İsmet Kılıç

TEŞVİK ÖDÜLÜ
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KTÜ
Creanity Rov Team 

PUAN : 46,334

07

TAKIM ÜYELERİ

Abdurrahman Kaan Öztürk

Numan Sabit Aktaş

Musa Can Aygün

Hüseyin Çapa

Ahmet Yasir Tuğ

DANIŞMAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre Peşman
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YTÜ 
Gemdek Rov Takımı 

PUAN : 42,103

08

TAKIM ÜYELERİ

Aybike Elverdi

Samet Ersoy

Hasan Ali Doru

Veysel Kantarcılar

Gökşen Ali Torbacıoğlu

Enes Gazi Korkmaz

Halil Göktürk Çelik

Özkan Efeoğlu

DANIŞMAN

Öğr. Görevlisi Ahmet Gültekin Avcı
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ALEV High School
Robotik Team 

PUAN : 16,257

09

TAKIM ÜYELERİ

Ceylin Ökmen

Ege Akbaba

Efe Sönmez 

Berk Kaytancı 

Zeynep Sueda Metinkale

DANIŞMAN

Öğretmen Aziz Özdemir Keskinöz
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İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI 
PROTOTİP YARIŞMASI

PUAN : 189,780

01
YARIŞMA BİRİNCİSİ

1

Bahçeşehir Üniversitesi
Baurov Takımı 

İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI 
PROTOTİP YARIŞMASI

PUAN : 139,185

02
YARIŞMA İKİNCİSİ

2

İstanbul Gedik Üniversitesi
Robotics Team 
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İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI 
PROTOTİP YARIŞMASI

PUAN : 120,433

03
YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ

3

İTÜ
Pruva Rov Takımı 

İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI 
PROTOTİP YARIŞMASI

PUAN : 92,832

04
MANSİYON ÖDÜLÜ

YTÜ
CASMarine Takımı 

İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI 
PROTOTİP YARIŞMASI

PUAN : 90,234

05
MANSİYON ÖDÜLÜ

Başkent Üniversitesi
Parsy-Rov Takımı 

İNSANSIZ SU ALTI ARAÇLARI 
PROTOTİP YARIŞMASI

PUAN : 61,615

06
TEŞVİK ÖDÜLÜ

Kocaeli Pirelli Anadolu Lisesi
RoboPAL Takımı 
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İNSANSIZ / OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ 
ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI

PRJ-2018-000154 // 91,768

01
YARIŞMA BİRİNCİSİ

1

G. Ü. L. L. E.
Gelişmiş Üst Limit Litoral Erişimci Araç Tasarımı 

İNSANSIZ / OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ 
ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI

PRJ-2018-000164 // 90,004

02
YARIŞMA İKİNCİSİ

2

M.A.K.O. 
Otonom Ve/Veya Uzaktan Kontrolle Yönetilebilen

Su Altı Aracı.

İNSANSIZ / OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ 
ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI

PRJ-2018-000226 // 83,436

03
YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ

3

HİDA
Hızlı İnsansız Deniz Aracı

İNSANSIZ / OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ 
ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI

PRJ-2018-000086 // 83,079

04
MANSİYON ÖDÜLÜ

TEBER
Kıyı ve Sahil Güvenliği Otonom Aracı
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İNSANSIZ / OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ 
ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI

PRJ-2018-000211 // 82,221

05
MANSİYON ÖDÜLÜ

NMD13024
Çok Amaçlı İnsansız Sualtı Aracı

İNSANSIZ / OTONOM DENİZ SİSTEMLERİ 
ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMASI 

FİNALİSTLERİ



Başta Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Piri Reis Üniversitesi olmak üzere, bu organizasyonda bize destek olan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz.
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