
Diğer Takım Üyeleri : 

ARMAN TUNGA , HASAN ÖZGEN , UMUTCAN ŞİMŞEK , DENİZ DURMAZ 

 

 

 

  

TEKNOFEST                                        
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ                                                                           

2020

BTU PRAISE 
-SELENKA-                                                          

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER     

YARIŞMASI                                                                 

DETAY RAPORU

Takım Üyeleri 

SEDA MERYEM ÜNAYDIN 

MUHAMMED ATAMAN 

ESMANUR AYDOĞAN 

AHMET KAÇAR 

MELİKE DEMİR 

KADİR MERT ÇAKIN 

MUHAMMED EROĞLU 

AHMET ÖMER ERKAM AKGÜN 

 

 

PROJE KATEGORİSİ : AFET YÖNETİMİ 

PROJE ADI : SELENKA 

TAKIM ADI : BTU PRAISE 

TAKIM ID : T3-21904-146 

TAKIM SEVİYESİ : ÜNİVERSİTE 

 

 



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - BTU PRAISE - SELENKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

1 

İçindekiler.…………………………………………………………………………………...1 

1. Proje Özeti...………………………………………………………….………….…...….2 

2. Problem Tanımı.…...………...…………………...………………………………......…3 

          2.1 Çevre Etkileri…..………..………………...………………………………….......3 

          2.2 Canlı Etkileri..…………………………………………………………………….3 

3. Çözüm…………………………………………………………………………...…...…..3 

4. Yöntem…………………………………………………………………………………...4 

4.1. Kablosuz kontrol Algoritması……………………………………………....….4 

4.2. Görev Senaryosunun Uygulanması……………………………………..…......5 

5. Yenilikçi Yönü …………………………….……………………………………….…….5 

6. Uygulanabilirlik……………………………….………...…………………………...…..6 

7. Tahmini Maliyet Ve Zaman Çizelgesi…………………………………………........….7 

7.1.Tahmini Maliyet……………………………………………..……………....…..7 

7.2. Zaman Çizelgesi……………………………………..…………………….....…7 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi………………………………………………………….…7 

8.1.Kullanıcı………………………………………………………………………….7 

8.2. Hedef……………………….………………………………………....…………8 

9. Riskler……………………………………………………………………………………8 

9.1. Siber Güvenlik……………………………………………………………….....8 

9.2. İş Sağlığı Güvenliği………………………………………………………….…8 

9.3. Alt Sistem Arıza…………………………………..………………………….....8 

9.4. Çevre ………………….…………………………………………………….…..9 

10. Proje Ekibi...……………………………….……………………………………………10 

11. Kaynaklar…..…………………..……………………….………………………………11 

 



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - BTU PRAISE - SELENKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

2 

1-Proje Özeti 

     Sanayileşen ve globalleşen dünyada artan nüfus yoğunluğu, insanoğlunun müreffeh 

yaşama olan özlem duygusu ile paralel ilerleyişinde, hayata ve insana dokunan birçok 

uzmanlık dalının gelişmesi gibi kazalarda veya doğal afetlerle oluşan etkilerin efektif biçimde 

ele alınma sürecinden doğan arama ve kurtarma tekniği de bu bağlamda gelişmiştir ve 

gelişmeye hala muhtaçtır. Hayatın kutsallığı tartışmasız kabul edilirken, bireyi hayata tekrar 

bağlamak için saniyelerin yarıştığı bu arama kurtarma ve ilk yardım süreçlerinde saniyeleri 

kazanmak için geliştirilen Selenka, içerisinde barındırdığı ve her bir ihtiyaca karşı farklı 

tepkiler üreten sensörler, donanımlar ve yazılımlar sayesinde veri okuyan, okuduğu verileri 

analiz eden ve analiz edilen bu verileri aktarmaya çalışma prensibini temel alarak, arama 

kurtarma ekiplerine ve sağlık çalışanlarına kaotik olaylar içerisinde bireylere yeterli süre 

zarfında müdahale etmesine yardımcı olmak için hazır bulunacaktır. Selenka’nın bu olaylara 

karşı, zorlu arazi koşulları için geliştirilen güçlü, kaliteli ve ucuz yapısı ve bunun yanında 

yapay zeka destekli ve görüntü işlemeye dayalı otonom algoritma düzeni onu geleceğin 

kuşkusuz olgularından biri olacak olan robotlar düzeni içerisinde güçlü bir konuma 

getirecektir. Minimal dış dizaynı sayesinde efektif manevra kabiliyeti ve insanların 

giremeyeceği yerlere girebilecek hacimde olması onu avantajlı konuma sokan unsurlardan 

biridir. Belli bir merkezden yapılacak ve kablosuz haberleşme sonucunda uzman teknisyenin 

el hareketlerini taklit edecek olan çok eksenli kollar sayesinde vana kapatıp açma , cisim imha 

ve taşıma gibi görevleri başarılı bir şekilde ifa edilmesi planlanmakta olup , nükleer ve 

kimyasal sızıntı kazalarında kurulmak zorunda kalınan intihar ekiplerinin varlığını ortadan 

kaldırmak isteyen Selenka, ani insansı tepkiler verebilecek robotik kolları sayesinde risksiz 

misyon süreci oluşturabilmesi öngörülmektedir. Bu örnekler hayata geçirilmesi planlanan 

mobil robot kollarının kullanılabileceği geniş yelpazenin en önemli unsurlarından birkaçıdır. 

Sahip olduğu görüntü işleme algoritmaları göçük vb. gibi unsurların altında kalmış 

kazazedelerin ve önemli eşyaların tespiti için kullanılacak olan nesne tanıma algoritmaları ve 

termal kamera donanımları sayesinde arama kurtarma ekipleri için bir çift el daha olmayı 

uman Selenka, yeterli Ar-Ge süreçleri geçirirse ileride tamamı ile robotik bir arama kurtarma 

timi oluşturabilecek kapasiteye sahip olacaktır. kontrol bilgisayarının bağlı olduğu monitör 

sayesinde hafif ilk yardım gerektiren olaylar esnasında kazazedeyi ilk durum tespit analizi için 

kendi donanımlarına yönlendirecek ve kablosuz veri alış verişi sayesinde yetkilileri geniş bir 

alan içinde senkronize bilgilendirecektir. Kritik durumdaki kazazedeler için de farklı bir süreç 

izleyecek olan Selenka, onlara ilk yardımın en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamaya çalışacaktır. 

Selenka’nın otonom çalışabilmesi için bünyesinde barındırması gereken en önemli özellik 

görüntü işleme içinde barındırdığı husus olan nesne tespiti ve nesne tanıma süreçleri 

algoritmasının en önemli boyutlarındandır ve şekil 1.1 deki aşamaları izlemektedir.  

 

 

 

 

           Şekil1.1: nesne tespit 

          Ve tanımlama prosesi 
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2-Problem Tanımı 

     2.1 Çevre 

     Nükleer ve radyoaktif yerlerde oluşan kazaların insan müdahalesi gerektiren ancak intihar 

görevi ya da her hangi bir görevliye zarar gelmesinin önlenememesine ek olarak afet vb. 

durumlarda insanların erişiminin kısıtlı olduğu ,hali hazırda bulunan mobil robot ve benzeri 

ürünlerin insansı davranışların gerekliliği halinde ( kapı açma , ürün ittirme-kaldırma , vana 

açıp kapatma vs. ), joystick klavye vb. kontrol organlarının bu tepkileri vermesinde yetersiz 

kalması . bu sebeplerden ötürü oluşan zaman kaybı ve kritik hatalar sonucu oluşan can ve mal 

kaybının engellenememesi. 

      2.2 Canlı  

     Oluşan afet ve kazalar sonucunda kazazedelere erişim güçlüğü çekildiği durumlar 

karşısında ortam ve kazazedenin verilerini inceleyip aktarabilecek aynı zamanda kişinin 

psikolojik durumunu yükseltmek amacıyla kullanıcı ile arasında görüntülü iletişim bağının 

kurulması gibi birçok gereklilik taşıyan opsiyonları bir arada bulunduran afet destek 

robotlarının piyasada bulunmaması  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2 : yangın sırasında ortamdan veri sağlayan ve güvneliği sağlayan Selenka mobil robotu 

3. Çözüm 

     Bir acil durum ve afet müdahale mobil robotu olarak tasarlanan “SELENKA”, deprem ve 

yangın gibi ülkemizde sıkça görülen felaketlerde kazazedelere ve yaralılara otonom ve yarı 

otonom olarak yardım edebilecektir. Kaza ya da afet sonucu göçük altındaki kazazedelere 

müdahale ekibi tarafından erişilmesi tehlikeli olduğu durumlarda Selenka sayesinde yaralıyla 

iletişim kurulabilecek ve dışarıdan yaşam etkinliğini sürdürebilecek ilkyardım-besin gibi 

yaşamsal önemi olan malzemeler , tasarımında sahip olduğu çekmece içerisinde 

bulundurabilecek Bir yangın sırasında Selenka itfaiyecilerin görev yapamayacağı noktalarda 

yine görev başı yaparak yangının en önemli noktasına kadar itfaiye ekibinin ateşler içindeki 

aydınlık gözü olacak, yaralı tespit ve besin yardımının yanı sıra yangın kaynağına ulaşıp 

gerektiği durumlarda müdahale yeteneğine sahip olacaktır.  

Selenka insanların girmesinin tehlikeli ve sağlıksız olduğu  nükleer serpintinin, 

radyoaktivitenin, kimyasal veya biyolojik tehditlerin bulunduğu ortamlarda da iş yapabilme 

kabiliyetine sahip olup barındırdığı Gauger sayacı ve hava değerleri ölçümü, nabız, gece 
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görüş ve termal sensörleri sayesinde Selenka bu ortam ve yaşamsal etkinlik verilerini tespit 

edip bilgileri kullanıcıya iletebilecektir. 

Selenka ile herhangi bir iletişim kopukluğu yaşanması sırasında veri kaybı 

yaşanmaması için, eld ettiği verileri dış etkenlere dayanıklı bir haznede saklanmış olan 

depolama birimine (SD karta) kaydedecek şekilde algoritması düzenlenmiştir.  

Geleceğin ufuk noktasındaki çözüm olan Selenka , nükleer tesis ve kimyasal tesislerin 

yanı sıra , halihazırda ülkemizde uzaya gönderilecek olan materyallerin uzay radyasyon 

testlerinin yapıldığı radyoaktif tesisler ve vb. yerlerde konumlandırılması sayesinde ortam 

verilerinin incelenip aktarılmasına ek olarak insansı tepkilere sahip ancak insansız mobil robot 

oluşu ile her türlü müdahale görevinde yer alabilmesi planlanmaktadır 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 : insan müdahalesinin imkansız olduğu nükleer tesiste vana kapatma görevini yerine getiren Selenka mobil robotu 

 

 

4.Yöntem 

     4.1. Kablosuz kontrol Algoritması 
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     4.2. Görev Senaryosunun Uygulanması  

     Dünya ve ülkemizde sürekli gelişen teknolojinin bir parçası olan nükleer santraller ve 

radyoaktif çalışmalar gerçekleştiren mekanlarda olası kaza durumlarında sektör acilen 

boşaltılmaktadır. Japonya da 2011 yılında gerçekleşen korkunç tsunami sonucunda nükleer 

çalışmalara sahiplik eden bölgelerdeki çalışanların konumlarını terk etmek zorunda 

kalmalarından ötürü kapatılması geciktirilen vanalara , işlem yapılması gereken kontrol 

panellerine erişim imkansız hale gelmiş ve tesiste oluşan aşırı yüklenme , bahsi geçen 

görevlerin yerine getirilmesi adına kullanılan robotların yetersizliği sonucu insan intihar ekibi 

oluşturulmuş ve 10’larca insan yaşamını yitirmiştir. Asıl yetersizlik robotlara insansı hareket 

kabiliyeti kazandırılmamasından kaynaklandığı için Selenka , uzaktan kol haraketli kontrolü 

sayesinde insansı kontrol manevralarına sahip bir mobil robot haline gelmiştir. Üretileceği 

malzemelerin kazandırmış olduğu dayanıklılık sayesinde görev başında oluşabilecek ateş ve 

su tehlike faktörlerini ekarte etmektedir. Hareket organı olan palet kullanılarak sağlanan 

yüksek denge ve dayanıklılık ile robot kol kontrolünde kolaylık sağlanmış , joystick klavye vb 

kontrol organları yerine kullanıcının eline takılan GYRO ve kablosuz haberleşme modüllü 

aparat sayesinde , düşük gecikme yüksek verim ile insansı kol hareketleri 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Tablo 1 : Mobil Robot hareket organları değerlendirme tablosu 

5. Yenilikçi Yönü 

     Günümüzde doğal ve insan kaynaklı olan afetlere,robotik teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

MOBİL robotlarla müdahalede bulunmak oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir. her ne 

kadar güvenlik ve verimlilik açısından faydalı olsa da robotlar mekanik bir sisteme sahiptir ve 

bir insanın sahip olduğu hareket kapasitesine , hızına hakim değildir. diğer afet robotlarının 

aksine uzaktan,tuşlu veya butonlu bir sistemden değilde,Kullanılacak olan İvme algılayıcı 

sensörler Selenikanın üzerinde bulunan robotik kolun kullanıcının el ve kol hareketleriyle 

yönlendirilebilmesini sağlamakta olup hız ve hareket-hassassiyet eksiği önemli bir ölçüde 

            
               HAREKET  

                  ORGANI 

 
ÖZELLİKLER 

Tekerlek Palet Mecanum 

Tekerlek 

(omni) 

Humanoid 

(insansı) 

Döner 

Kanat 

Yılan 

Kontrol  2 3 3 1 2 1 

Manevra 2 1 3 1 2 1 

Denge 2 3 2 1 1 1 

Boyut 2 2 2 1 2 3 

Çok Yönlü Hareket 1 1 3 2 3 2 

Maliyet 3 3 1 1 1 2 

Bakım 3 3 2 1 1 2 

Dayanıklılık 1 3 1 1 2 2 

TOPLAM 16 19 17 9 14 14 
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giderilmiştir üzerinde bulunan çeşitli sensörlerden aldığı veriler doğrultusunda veri 

paylaşımını otonom olarak gerçekleştirebilmesinin yanında herhangi bir sinyal kopukluğunda 

ortam taramalarında elde ettiği tüm veriler içinde bulundurduğu dahili depolama alanında 

biriktirmektedir. Robotlar yazılım ile kontrol edilebilmeleri için bir kontrolcüye ihtiyaç 

duyarlar .Bu kontrolcüler robotlar içinde bir beyin görevi gördüklerinden ötürü, eğer 

kontrolcünün başına herhangi bir aksilik gelirse sistem direkt kullanılamaz hale 

gelir.Selenka,üstünde bulunan 2 robotik kolu, hareket sistemi ve sensörleri birbirleri ile 

haberleşen farklı kontrolcüler ile tasarlandı ve farklı algoritmaları oluşturuldu.Selenka’nın bu 

özelliği sayesinde herhangi  bir kontrolcünün arızalanması durumunda kısıtlı bir biçimde de 

olsa hareket kabiliyetinin ve veri aktarımının devam etmesi yetkinliği kazandırıldı. Farklı 

kontrolcü kullanma algoritması sayesinde , bilinen mobil robot sistemlerinin dışında yenilikçi 

bir sistem tasarlanarak veri akış sürekliliği ve siber güvenilirliği üst düzeye çıkarıldı.Piyasada 

yer alan ; Emily , Guardian S , Saffir , Colossus gibi robotlar ile ; maliyet , dayanıklılık , 

yeterlilik , farklı alanlarda kullanılabilme gibi faktörler açısından değerlendirildiğinde Selenka 

bir hayli ön plana çıkmakta , düşük maliyet yüksek güvenlik ve kolay kullanım sayesinde 

geleceğin vazgeçilmez mobil robotu haline geleceği öngrülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 : Robot kol hareket algoritma diyagramı 

6. Uygulanabilirlik 

     Üretimi yüksek güvenlik ve düşük maliyet  prensibi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan 

mobil robotun birçok parçası ülke sınırları içerisinde üretilip temin edilebilecektir. Örneğin 

yüksek dayanıklılık ve mukavemet gibi önemli özelliklere sahip olan karbon fiberin robot 

gövdesinde kullanılabilmesi adına üretim aşamasında takviye malzemesinin kalıba yatırılması 

ve açık kalıp üzerine sıvı reçine uygulanması temel prensibine dayanan “El Yatırması 

Yöntemi “ kullanılacak olup , diğer parçalar önceden dizaynı ve konstrüksiyonu yapılmış, 

imalat süreci ve işleyişi belirlenmiş mobil robot elemanlarının uygun talaşlı imalat 

tezgâhlarında betimlenen kesici takımlar marifetiyle kesme ve uygulama operasyonuna tabi 
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tutularak şekillendirilme süreci sonucunda üretilecektir. Serbest ticaret ekonomi prensipleri 

gereği bir malın nadirliği onun fiyatını belirler anlayışıyla, piyasada rahat erişilebilen 

donanımları içinde barındırmak suretiyle ilk maliyetini ve bakım maliyetlerini minimum 

düzeyde tutmayı amaçlayan Selenka, ulaşılabilirliği ve yaygın kullanım hedefiyle insanlığa 

hizmet etme politikasını gerçekleştirebilecektir.  

7. Tahmini Maliyet ve Zaman Çizelgesi 

     7.1. Tahmini Maliyet 

Malzeme Tutar Malzeme Tutar 

Gövde 400 TL NRF Kablosuz modülü 50 TL 

Palet 200 TL Raspberry Pi 3B (2) 350 TL 

DC Motor (8) 800 TL Arduino Uno (1) 70 TL 

Termal Kamera 300 TL GPS GSM Modülü 250 TL 

Kinect Sensör 500 TL Sarf Malzeme 500 TL 

Servo motor (8) 900 TL Arduino mega 350 TL 

Batarya (4) 500 TL   

TOPLAM 7 bin 870 TL 

Tablo 2.1: Tahmini Maliyet                                                                                                                               Tablo 2.2: Yıllık Bakım Maliyeti 

7.2. Zaman Çizelgesi 

Faaliyetler Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Taslak Hazırlığı                

Literatür Taraması              

Kavramsal Tarama              

Taslak Tasarım               

Detaylı Tarama                 

Malzeme Seçimi                 

Detaylı Tasarım              

Malzeme İndirgemesi              

Tasarım Güncellemesi              

Yazılım Aşaması            

Detaylı Yazılım 

Araştırması         

  

      

 

Taslak Kodların 
Oluşturulması              

 

Kodun Yazılması              

İmalat Aşaması            

Detaylı Parça Çizimi                

Parçaların İmalatı              

Montaj              

Test ve Kontrol             

Yarışma             

 : Planlanan çalışma süreci ,                                      : Uygulanan süreç ,                : Süreç başarıyla tamamlandı    ,      : Şu an bu aşamadayız 

Tablo 1: Zaman Çizelgesi 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

     8.1. Kullanıcı 

     Operatör önceliğini afet sonrası oluşan enkaz vb. yerlerde arama ve kurtarma işlemlerini 

gerçekleştiren kurtarıcılar ve görevlilere veren Selenka , nükleer , radyoaktif , kimyasal ve 

Bakım 

Maliyetleri 

TUTAR 

Yıllık Yalıtım 

Yenileme 

50 TL 

Yıllık Tamir 

Tadilat 

200TL 

Yıllık Motor 

Değişimi 

400 TL 

Diğer 50 TL 

TOPLAM 700 
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biyolojik kaza yaşanması ihtimali bulunan alanlarda konumlandırılarak kontörlü yetkili 

kişilerce sağlanacaktır. 

     8.2. Hedef 

     Önceliği insan sağlığını korumak olarak belirlenen Selenka , afet sonrası ve oluşması 

öngörülen kazalardan önce erken ve verimli müdahale etme kabiliyeti ile , tüm canlıların 

yaşam güvenliğini sağlayarak kazazedelerin kurtarılmasının yanı sıra intihar görevlerini 

ortadan kaldırmak ve oluşacak can ve mal kayıplarını en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: kullanıcı operatör ve görüntü aktarabilen ekrana sahip Selenka 

9. Riskler 

     9.1 Siber Güvenlik 

     Gerçek zamanlı kontrol kabiliyetini azaltmadan kritik altyapı hedeflenerek aracın kablosuz 

haberleşmesine engel olmak suretiyle düzenlenen siber saldırılara karşı tüm algoritma ve 

devre elemanlarının bir kontrolcü üzerinde toplamak yerine 4 kontrolcü entegresi ile saldırı ve 

ya çevre faktörleri neticesinde oluşacak iletişim aksaklığı gibi olumsuzluklarda diğer 

kontrolcüler ile görevini kısıtlamalara rağmen sürdürmesi sağlanacaktır.  

     9.2. İş Sağlığı Güvenliği 

• Robot hücresi yönetimi (keskin kenarların saptanması vs.), çevre birimlerin kontrolü 

(keskin köşelerin belirlenmesi vs.). 

• Bilgilerin robota gönderildiğinden emin olmak için sanal çitlerin gerekli güvenlik 

düzeyinin doğrulanması. 

• İnsan ile herhangi bir temastan önce robotun durmasını sağlamak için mesafenin 

hesaplanması. d- Herhangi bir parçanın fırlamamasını garanti etmek için tutucunun 

yönetimi. 

     9.3. Alt Sitem Arıza 

     Devre elemanları çalışmak için güç çekerken hassas çalışma aralığında bulunan elemanlar 

akıma bağlı olarak ısınma yaşayacaktır. Bu nedenle robot çalışma durumunda devre 

elemanlarının ısınıp ömürlerinin kısalması ve olası yangın/patlama durumunun engellenmesi 

amacıyla kullanılan batarya türü lityum polimer , devre elemanları ise akım değerine uygun 

olarak seçilmiş olup yüksek tork gücüne sahip motor , motor sürücü ve benzeri donanım 
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materyalleri üzerinde alaşım konumlandırılarak soğutma işlemi gerçekleştirilecektir. Herhangi 

bir sensör arıza durumunda kullanıcı bilgilendirilebilecek ve tüm sensör/modüllerin bir kontrolcü 

üzerinde toplamak yerine 4 kontrolcü kullanımı sonucunda kablosuz veri aktarımına müdahale ya da 

sensörlerde oluşan hatalar neticesinde diğer kontrolcü ve sensörlerin etkilenmemesi sağlanmaktadır 

     9.4. Çevre 

     Bazı uygulamalarda sistem aşağıda belirtilen muhtemel çevre değişikliklerine karşı 

kendisini korumalıdır. Aksi durumda robot elemanları olumsuz yönde etkilenecek, buna bağlı 

olarak çalışma ömründe azalma veyahut iş parçasında verimsiz çalışma/hiç çalışmama 

durumları gözlemlenir. 

• Su, yağmur, kar 

• Kir ya da yanıcı olmayan toz 

• Kesme yağları, soğutma sıvıları ya da yağlama sıvıları 

• Ortam sıcaklığı, bağıl nem oranı 

     Çözüm olarak ise kontrol sistem kutuları, üzerindeki akım taşıyan parçaların canlı temasını 

küflenmez yanmaz cam yünü ve su geçirmez bant kullanılarak yalıtım işlemi neticesinde 

korunması sağlanacaktır. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3: Etki ve Olasılık 
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10. Proje Ekibi :  

Tablo 4 : Proje ekibinde yer alan kişiler , görev dağılımları ve okudukları bölümler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Mobil robot Selenka 

            -TAKIM LİDERİ- 
                                   MUHAMMED ATAMAN 
         METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 1.SINIF 

 

          -SİSTEM KONTROL , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ- 
              SEDA MERYEM ÜNAYDIN 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF 

-ELEKTRONİK- ESMANUR AYDOĞAN 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2.SINIF 

-TEKNİK TASARIM- AHMET KAÇAR 
(lider) 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF 
MELİKE DEMİR 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 1.SINIF 

-YAZILIM-  
MUHAMMED EROĞLU 

(lider) 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2.SINIF  

ARMAN TUNGA 
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1.SINIF  

   AHMET ÖMER ERKAM AKGÜN 
  ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2.SINIF 

               -DONANIM-  
       KADİR MERT ÇAKIN 

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 1.SINIF 
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