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AR-GE Kapasitesi ve Yenilikçi Yönü: Otonom sistemler, kullanıldığı alanlarda insan hatalarını ve
insanlara gelebilecek zararı en aza indiren sistemlerdir. İnsansız deniz araçları da, kullanıldığı sektörde
yenilik, iş gücü ve maliyeti azaltmasından ötürü sektörde geleceğin teknoloji trendleri arasına girecektir.
‘Global Marine Technology Trends 2030’ raporunda belirtildiği gibi balıkçılık sektörü de teknolojik
yaklaşımı benimseyerek hedef dışı avın azaltılması, yakıt ve zamandan tasarruf edilmesi ve uluslararası
ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gereği karbon ayak izinin azaltılması hedeflenecektir. Prototiplediğimiz
ürün ile balıkçılık sektörüne teknolojik ve yeni bir ürün kazandırırken balıkçılık operasyonuna ise süreç
yeniliği kazandırılacaktır. Dünya da örneklerine rastlanılan fakat boyut ve kapasite açısından farklılık
gösteren ürünümüz, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarını hedeflemektedir. Ürünümüzün ilk kullanım
alanı, balıkçılık olmakla birlikte, farklı faydalı yükler için (örneğin, su içi ölçüm sensörleri, batimetrik
harita ekipmanları, su altı kameraları vb) kapasitesi de bulunmaktadır. Prototipin EMI/EMC, çevresel
koşullara dayanım, sızdırmazlık, haberleşme ağının sağlamlığı, data aktarım kabiliyetinin sınırlarının
belirlenmesi, alt birimlere ait birim bazında ortam uyumlulukları gibi laboratuvar testleri yapılacaktır.
Tüm bunlara paralel olarak satış, pazarlama, servis ağları oluşturulacaktır.
Teknolojik Gelişime Katkısı: Türkiye'nin son yıllarda bulunduğu konjonktürden ötürü batıdaki
eşdeğerlerden daha uygun maliyetli ve özellikle Çin menşeli muadillerden ise de daha kaliteli bir tasarım
ve süreç ortaya çıkmaktadır. Ürünün bu özelliğinden ötürü hem fiyatı hem de kalitesi muadillerine
nazaran optimum düzeydedir. Bunun yanı sıra ilerleyen dönemlerde üniversiteler, araştırma kuruluşları ve
savunma sanayi gibi sektör ve kurumlara hitap etmesi beklenmektedir. Ortaya çıkacak olan know-how
bilgisi ve farklı sektörler ile yapılacak işbirlikleri ile ülkemizin teknolojik bilgi birikimine ve yerlileştirme
politikalarıyla uyumlu olacaktır.
Ekonomik Katkısı: Balıkçı gemileri, sonar ve ekosounder kullanarak avlanmaktadır ancak bu kullanım
şekli tarama yapmak için büyük gemilerin hareket etmelerini gerektirdiğinden verimsizdir ve
sürdürülebilir değildir. Bu sistemin daha optimum boyutta gerçekleştirilmesini sağlayan ve aynı sonar
tarama kitini taşıyabilen su üstü balık bulucu insansız deniz aracı (SUBBİDA) ürünümüz gezici, kablosuz
haberleşebilen ve dairesel bir çapta menzili artırarak hem yakıt tüketimini azaltacak hem de aynı tarama
sürecinde balık aranabilen alanı artıracaktır. Ayrıca bu tür bir sistemin kullanıma sunulması ile birlikte var
olan sonar balık bulma kitlerini kullanamayan küçük ve orta boy avcı grupları da bu yenilikten
faydalanabilecektir. Bu tür bir ürünün ülke ekonomisine katkısı da teknolojiyi kullanarak hem bu alanda
harcanan yakıtı en aza indirgemek hem de operasyonu geliştireceği için avlanan balık miktarında artış
sağlaması olacaktır. Ayrıca hedef dışı avlanma sorunu için bir çözüm olarak kullanılabilecektir. Deniz ve
göllerimizdeki ekosistem araştırmaları için kullanılabilecek ve farklı faydalı yükler eklenebilir olacaktır.
Toplumsal Etkisi: Türkiye’de örneği olmayan proje konusu SUBBİDA ürünümüz ülkenin hem
ekonomik hem de teknolojik alandaki işgücüne değer katarak bu alandaki istihdamın önünü açacaktır. Bu
araç sayesinde su ürünleri avcılığı daha kontrollü, sürdürülebilir ve uygun maliyetlerle
gerçekleştirilebilecektir. Bu sayede besin değeri oldukça yüksek olan balıkların fiyatlarının da
ucuzlayacağı ve toplumun daha kolay elde edebileceği bir besin haline geleceği öngörülmektedir. Ayrıca
teknolojiye sağladığı katkılarla ve müşteri ihtiyaçlarına göre tasarlanabilecek ürün yapımızla sadece
balıkçılara yönelik değil, toplumun birçok sorununa (su kirliliğine yönelik çalışmalar; sualtı ekolojik,
arkeolojik araştırmalar; arama kurtarma çalışmaları vb.) yönelik alanlarda da hizmet verilebilecektir.
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