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Otomotiv sanayi, tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotif sektörü ve dinamosudur. Dünden
bugüne sektörün geldiği noktaya bakıldığında, Türkiye bugün dünya otomotiv sektörü açısından hem
önemli bir üretim üssü hem de önemli bir pazar konumundadır. Bunu sağlayan koşullar ise ülkemizin
rekabetçi bir yapıya sahip olması, yeni teknolojilerle kaliteli ve düzenli üretim yapabilmesi, en etkilisi de
maliyet-fiyat avantajı sunmasıdır.
Otomotiv sektörü; uluslararası kalite sistemlerinin uygulandığı, güçlü yabancı ortakları ile tam
entegrasyonu sağlamış olan, Ar-Ge kabiliyetini hızla geliştiren, uluslararası iş yapma ilişkilerinin yaygın
olduğu, hammaddeden satış ve pazarlamaya kadar tedarik zinciri içerisindeki bütün aktivitelerin küresel
düzlemde gerçekleştiği kritik bir faaliyet alanıdır.
Hepimizin bildiği gibi otomotiv sektörü kendisi dışında, hammadde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin
tüketiciye ulaşmasını sağlamanın yanında, bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve
sigorta sektörlerinde de geniş bir iş hacmi ve istihdam dinamiği yaratmaktadır. Sektör ayrıca, savunma
sanayinin gelişmesinde ve teknolojik düzeyin yükselmesinde de temel oluşturmaktadır.
Küresel araç üreticilerinin Türkiye’yi üretim üssü olarak seçmelerine paralel olarak Türkiye’deki
otomotiv sektörünün yapısı, dünya pazarları için teknolojik düzeyi yüksek araç ve parça üretebilen bir
noktaya evrilmiştir. Bu yapısal değişimin sonucu olarak hem ana hem de tedarik sanayimizde “yerli
imalatla sınırlı” rekabet gücünün yerini “küresel piyasada rekabet” almış, dönemsel olumsuzlukların
şiddetlendirdiği üretim istikrarsızlıklarının yerini de düzenli imalat programları almıştır. Tüm bunların
yanında, iç piyasa talebiyle sınırlı müşteri-kalite memnuniyet standardı da küresel standartlarda müşterikalite memnuniyetine dönüşmüştür.
Otomotiv sektörümüz bugün gerek ana sanayisi gerek tedarik sanayi fabrikaları ile Avrupa kalite
ödüllerini, en iyi fabrika ödüllerini almış ve ülkemizin iftihar edilecek sanayi kollarından biri haline gelmiştir.
Ülkemiz otomotiv sektörü, başarılarını sürdürülebilir kılmak ve daha yüksek noktalara taşımak için sektör
gelişmelerini sadece izlemeyip, proaktif bir şekilde küresel eğilimlere yön verebilme zorunluluğundadır.
Zira yüksek verimliliğe dayalı maliyet avantajı ile ülkemiz otomotiv sektörü, önemli bir küresel merkez
olma özelliğini sürdürecek kapasitededir.

“2023 İhracat Stratejisi” kapsamında otomotiv sektörümüz için, “rakiplerin önüne geçerek,
sürdürülebilir ihracat büyümesi sağlamak” şeklinde belirlenen vizyon çerçevesinde, 2023 yılında 3,1
trilyon dolara ulaşması beklenen dünya sektör ihracatında, ülkemizin payının yükseltilerek gelişmiş
ekonomilerin yakaladığı orana ulaşması hedefi belirlenmiştir.
Bakanlık olarak yaptığımız çalışmalar ile Türkiye’nin otomotiv sektöründe yakalamış olduğu rekabet
gücünün geliştirilmesi, ihracat yoluyla erişim sağladığımız pazarlardaki payımızın korunması ve daha da
artırılması için önümüzdeki dönemde de çeşitli projeleri hayata geçirecek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon halinde faaliyetlerimizi yürüteceğiz.
Bakanlığımız uhdesinde yürütülen destekler vasıtasıyla otomotiv ana ve yan sanayii sektörlerinde
faaliyet gösteren ve ihracat yapmak isteyen tüm firmalarımızın yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir
seviyeye ulaşmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
“Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması” ve benzeri faaliyetlerin, yeni fikirler
ve teknolojiler üretme ve bunları hayata geçirerek sektörde orta-yüksek teknolojiye geçişin sağlamada
çok önemli katkıları olacağına inanıyorum.
Bugüne kadar başarıyla gerçekleştirilen etkinliklerin bundan sonraki yıllarda da devam etmesini
diliyor, organizasyonu üstlenen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği başta olmak üzere
organizasyonda emeği geçenleri, yarışmada dereceye girenleri ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum.

Mehmet BÜYÜKEKŞİ
TİM Başkanı

Fikrin Üretime, Üretimin Katma Değere Dönüşümü
Sürüyor
2006 yılından bu yana en fazla ihracat yapan sektör liderliğini hiçbir sektöre kaptırmayan otomotiv
sektörü Türkiye ekonomisi açısından üretim, yatırım, istihdam ve ihracat alanlarında çok büyük katkı
sağlamaya devam ediyor. 2016 yılında toplam üretimini adet ve değer bazında tarihi rekor seviyeye
ulaştıran sektörümüz yaklaşık yarım milyon kişiye de istihdam sağlıyor. Küresel ticaretteki durgunluğa
rağmen 2016 yılında, bir önceki yıla göre, toplam ihracatını yüzde 13’e yakın artırmayı başaran
sektörümüz, sağladığı yüksek katma değer açısından da apayrı bir önem teşkil ediyor.
Kendi alanında küresel oyuncular arasına girmeye hak kazanan, bu konumunu Ar-Ge ve mühendislik
çalışmaları ile daha da güçlendirmenin bilinci ve gayreti içinde olan otomotiv sektörümüzde Ar-Ge,
yenilikçilik, tasarım ve markalaşma alanlarında atılacak somut adımlar 2023 hedeflerimize ulaşmamızda
büyük öneme sahip. Bunların yanı sıra, 2016 yılı ikinci yarısında başlayıp halihazırda devam eden ihracat
ve yatırım alanında Hükümetimizin sağladığı destek ve teşviklerin değerlendirilmesi halinde 2017 yılı
beklentilerini fazlasıyla karşılayacağımızı öngörüyoruz.
Biz de 3,1 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 67 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar
Meclisi olarak, ihracatçılarımızın küresel rekabet edebilme gücünü artırmak, sürdürülebilir ve artan bir
ekonomik büyüme sağlamak üzere pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. İhracatçı birliklerimizin desteğiyle
yürüttüğümüz Ar-Ge Proje Pazarları ve tasarım yarışmaları bunlardan sadece bazıları. Bu yarışmalar
aracılığıyla girişimcilik kapasitemizi güçlendirmeyi, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm için nitelikli bir
istihdam alt yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Zira, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılarak ticarileştirilmesine ve
üretime dönüştürülmesine daha fazla ağırlık vermek suretiyle ancak ihracata dayalı ve rekabetçi bir
üretim yapısına kavuşabileceğimizi biliyoruz. İşte bu nedenle, ilgili, yetenekli ve üretken gençlerimizi
bu yarışmalarda fikirlerini sergilemeye davet ediyoruz. Gençlerimizin ortaya koydukları çalışmaları
ödüllendiriyor ve başarılı projeleri Meclisimiz tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası
etkinliklerinde sergiliyoruz.
Ülkemizin mevcut pazarlarının yanı sıra hedef pazarlarda da payını yükseltmek amacıyla Uludağ
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ile birlikte sektörün potansiyelini keşfetmek üzere işbirliği yapıyoruz.
Bu doğrultuda, bu yıl altıncısını gerçekleştireceğimiz “Türkiye Otomotiv Sektöründe Arge Proje Pazarı ve
Komponent Tasarım Yarışması”nın standartlarımızı aşacak, bizi uluslararası pazarlarda temsil edebilecek
buluşlar ve sonuçlar kazandıracağına inanıyorum.

Yarışmamızın otomotiv sektörümüzün ve ülkemizin 2023 hedeflerine ve gelecek vizyonuna katkıda
bulunmasını temenni ediyorum. Söz konusu yarışmaya katılarak ödül almaya hak kazanan ve
kazanamayan bütün proje sahiplerini en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Orhan SABUNCU

OİB Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkenin Lokomotif Gücü Otomotiv Sektörü
İvmeyi Kaybetmeden Yola Devam Ediyor!
Otomotiv endüstrimiz son 11 yıldır ülkemizin sektörel bazda ihracat şampiyonu olarak yaklaşık 24
milyar USD’lik ihracat hacmi ile ülke ihracatının %17’sini tek başına gerçekleştirmektedir. Ülkemizde
üretilen motorlu araçların yaklaşık olarak dörtte üçü ihraç edilirken, toplam otomotiv ihracatımızın da
ortalama olarak %75’i AB ülkelerine yönelik yapılmaktadır. Söz konusu rakamlar, sektörün bugün
Türkiye’deki otomotiv ana ve yan sanayi yüksek üretim kalitesi ile tüm dünyaya ihracat yapabilecek
kapasite ve seviyede olduğunu göstermektedir.
Diğer taraftan otomotiv yan sanayimiz, yüksek kapasitesi, geniş ürün yelpazesi, AB standartlarıyla
uluslararası otomotiv endüstrisine ve Türkiye taşıt araçları parkına parça sağlar durumdadır. 9 milyar
dolarlık ihracata sahip yan sanayi sektörü, dünyanın dev markaları için üretim yapmakta, bir aracı
oluşturan hemen hemen tüm parçaları üretebilmekte ve bu parçaları yurtdışına ihraç etmektedir. Yan
sanayi sektörü ayrıca dünyanın en kaliteli markalarının en stratejik parçalarını üretirken, ürün geliştirme
seviyesinde de çok iddialı bir aşamaya ulaşmış durumdadır. Keza, co-designer yetkinliğine sahip, global
platform olarak birden fazla ülkede üretim projelerinin parçası olabilen bir yapıdadır.
Kısaca endüstrimiz dünyada kalite bilinci, üretim kabiliyeti, yan sanayi alt yapısı olarak mükemmel bir
noktada ve aranan bir üretim merkezi konumundadır.
Otomotiv endüstrimiz ülkemiz imalat sanayinin ve ihracatının itici gücü olarak çalışmalarına ve
dünyada yaşanan gelişmelere paralel, doğru alanlara yatırım yaparak ülkemizin gelecek hedeflerinde
kilit rol üstlenmeye devam edecektir. Bunun için bir yandan ülkemize büyük otomotiv yatırımlarını
çekebilmeli, bir yandan da katma değeri yüksek araçlar, aksam ve parçalar üretebilmeliyiz. Günümüzün
yoğun rekabet ortamında öne çıkabilmenin yolu teknoloji ve inovasyon ağırlıklı, katma değeri yüksek
ürünlerle mümkündür. Otomotiv sektörümüz gelecek hedeflerine ulaşmak için özgün tasarımlı, katma
değeri yüksek, ileri teknolojili ürünler geliştirmelidir.
Bu amaç ile 2012 yılında başladığımız ve beş yılını geride bıraktığımız Otomotiv Ar-Ge Proje Pazarı ve
Komponent Tasarım Yarışması’nın orta ve uzun vadede otomotiv endüstrimizin hedeflerine ulaşmasında
ve dünyada yaşanan gelişmelere göre dönüşüm geçirmesinde önemli rol üstleneceği kanaatindeyiz.
Türkiye Otomotiv Sektöründe 6. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması etkinliğimize
verdikleri desteklerden dolayı T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisine, proje paydaşımız

İTÜ Arı Teknokent’e, projenin yürütülmesindeki gayretlerinden dolayı başta Proje Yürütme Kurulu
Başkanı Sn. Ömer Burhanoğlu olmak üzere tüm Yürütme Kurulu Üyelerine, Uludağ İhracatçı Birlikleri
personeline, proje yürütücüsü Capital Events firmasına, projeleri değerlendiren ve oylayan çok değerli
Jüri Üyelerine ve projenin her aşamasında desteklerini esirgemeyen OİB Yönetim Kurulu ve Denetim
Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum.

Ömer BURHANOĞLU

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yrd. & Proje Yürütme Kurulu Başkanı

Küresel Pazar İçin Yerel Arayışlar…

Beş yılını geride bıraktığımız ve bu son beş yılda artan ilgi ve heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz,
“Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Otomotiv Komponent Tasarım Yarışması’nın bizler
için öncelikli amacı Türkiye otomotiv sektöründe Ar-Ge ve tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, genç
kuşakları geleceğin sektör profesyonelleri olarak yetiştirmek ve sektörümüzün küresel ölçekte rekabet
edebilirliğini artırmaktır.
Bu misyondan hareketle yürütülen çalışmalar neticesinde, 2012 yılından bugüne dek toplam 359
farklı proje sanayicilerle buluşmak üzere sergilendi. Etkinliklerimiz kapsamında Ar-Ge Proje Pazarı’nda
toplam 31 kişiye 352 bin TL, Tasarım Yarışması’nda ise toplam 103 kişiye 537 bin TL para ödülü verildi.
Ayrıca Komponent Tasarım Yarışması’nda bugüne dek dereceye giren ve Ekonomi Bakanlığı’nın uygun
gördüğü 10 öğrenci yurtdışında iki yıl eğitim hakkı kazandı. Bunların dokuzu eğitimlerini tamamlarken,
bir öğrencimiz halen yurtdışı eğitimine devam ediyor.
İlk üç yılda aldığımız geri bildirimlerde projelerin sanayiye dönüştürülmesi konusunda sınırlı bir başarı
sağlayabildiğimizi gördükten sonra, son iki yıldır İTÜ Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek ile
projelerin geliştirilmesi ve sanayiye aktarımı konusunda önemli bir mesafe kat edeceğimize inandığımız
bir işbirliğine gittik.
İTÜ Arı Teknokent ile yapılan işbirliği çerçevesinde, 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım
yarışması etkinliğinde 19 kazanan finalist, İTÜ Çekirdek Programı’na girmeye hak kazandı. Finalistler
öncelikle İTÜ Çekirdek’ in Ön Kuluçka alanında projelerini geliştirdiler. Ardından Hızlandırma Programı
ile 150 saate varan Çekirdek MBA eğitimi, antrenör ve mentorların uzmanlık alanlarından yararlanıp,
üniversite sanayi işbirliği sinerjisinden faydalanarak network yaratma imkanı buldular. Sonrasında
girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getiren, girişimci grupların yatırım ve toplam 1 Milyon TL çekirdek
sermaye için düzenlenen final etkinliği İTÜ Çekirdek Big Bang 2015 ile Türk otomotiv sektörünün çehresini
değiştirecek girişimciler ödüllendirildi. OİB, ‘İTÜ Çekirdek Big Bang’ ödül töreninde 5 projeye girişimcilik
ve üretim yolunda ilk adım olarak toplamda 250 bin lira ödül verdi.
2016 Yılında İTÜ Arı Teknokent ile yapılan işbirliği çerçevesinde 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent
Tasarım Yarışması etkinliğinde kazanan 20 finalist İTÜ Çekirdek Programı’na girmeye hak kazandı. Big
Bang 2016 ödül töreninde diğer sponsorların da ödülleri ile otomotiv sektöründe ödül alanların toplam
kazandığı ödül tutarı 350.000 TL oldu.

Bütün bu nakdi ödüllerden daha anlamlı olan ise, iki yıldır süregelen bu işbirliği çerçevesinde otomotiv
sektöründeki 6 projenin yatırım almış ve sanayimize kazandırılmış olmasıdır.
Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması ile tüm bu
gayretlerimizin ülkemiz otomotiv endüstrisinin rekabetçiliğini artıracak tasarım ve projelerin ortaya
çıkmasına katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.
Son olarak etkinliğimize verdikleri desteklerden dolayı T.C. Ekonomi Bakanlığına ve Türkiye İhracatçılar
Meclisine, paydaşımız ve bu yılki etkinliğimizin ev sahipliğini üstlenen İTÜ Arı Teknokent’e, projenin
yürütülmesindeki katkılarından dolayı OİB Yönetim Kurulu ve Proje Yürütme Kurulu Üyelerine, projeleri
değerlendiren ve oylayan değerli Jüri Üyelerine ve tüm proje ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (UİB)
İhracatçı Birlikleri, ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye
katkıda bulunmak üzere kurulan meslek kuruluşlarıdır. Türkiye çapında bölgesel ve sektörel ayrımlara göre, 13 Genel
Sekreterlik, 24 sektör bazında, 61 İhracatçı Birliği çalışmalarını sürdürmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1986 yılında kararlaştırılan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; dış ticarete
ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör
kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve
geliştirici çalışmalar yapmak, ihracatçılar arasında mesleki ve ahlaki dayanışmayı sağlamak amacıyla bünyesinde yer
alan iki birlik ile Bursa’da kurulmuştur.
Kurulduğunda 100 üye ve 3 personel ile faaliyetine başlayan Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin,2016 yılı sonu itibariyle
Türkiye’nin 45 ilinde toplam 6.880 aktif üyesi ve 86 çalışanı bulunmaktadır. Çatısı altında farklı sektörlerde faaliyetlerini
sürdüren özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olan beş ayrı Birlikten oluşan Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2015 yılında 22 milyar dolar ihracat değeri ile Türkiye’nin en büyük ikinci birliği olarak konumunu korumaktadır.
Genel Sekreterliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren 5 birlik bulunmaktadır:
•

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

•

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği

•

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

•

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği

•

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

UİB ‘nin temel amacı, iştigal sahası içindeki sektörlerde; Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırmak, ihracat performansını yükseltmek ve yurtiçinde ve yurtdışında fuar organizasyonları gerçekleştirip, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonları yapmak suretiyle ihracatçılarımızın yurt dışında tanıtılmasına katkıda bulunmaktır. UİB bu amaca ulaşmak
için çok sayıda görev ve faaliyet icra etmektedir:
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN GÖREV VE FONKSİYONLARI:
İhracatçı birliklerinin amaçları üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel
amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik’te genel hatları ile tanımlanmıştır.
TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmaktır.
İhracat Rejim Kararı ve İhracat Yönetmeliği çerçevesinde üyelerinin ihracata yönelik işlemlerini gerçekleştirmek,
İhracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,
Dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak,
bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası
kuruluşlar nezdinde üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak,
İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak,
Sektörü ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek
ve katkıda bulunmak,
Devlet Yardımları kapsamında ihracatçı birliklerince yapılan işlemleri yerine getirmek,
TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmaktır.

ULUDAĞ OTOMOTIV ENDÜSTRISI İHRACATÇILARI BIRLIĞI (OİB)
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB); 1991 yılında, Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) adıyla, 246 üye ve 163 milyon dolar ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
(UİB) bünyesinde Bursa’da kurulmuştur. 2016 yılı sonu itibariyle, Türkiye’nin 45 ilinde bulunan toplam 4.219 aktif
üyesi ve 21,1 milyar dolar ihracatı ile OIB, ülke ihracatının lokomotifi durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.
Türkiye’de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği
olan OİB’nin üyesidir.
26 yıldır faaliyetlerine ara vermeden devam eden ve UİB tarafından gerçekleştirilen toplam ihracattan %86 pay
alan birlik, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam ettirmektedir.
Birliğin başlıca iştigal konuları şu şekilde özetlenebilir:
•

İhracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmek suretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

•

Dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak,

•

Dış ticarete ilişkin konularda çalışmalar yapmak, bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları,
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde
üyelerinin menfaatlerini ülke çıkarları çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak,

•

İhracatçılar arasında mesleki ahlâk ve dayanışmayı sağlamak,

•

Otomotiv Endüstrisi ile ilgili mevcut eğitim ve öğretim kurumlarına yardımda bulunmak, yenilerinin kurulmasına öncülük etmek ve katkıda bulunmak,

•

Üyelerini dış ticaret ile ilgili gelişmelerden haberdar etmek,

•

TİM tarafından verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevleri yapmaktır.

Son 11 yılın ihracat şampiyonu ve Türkiye’nin en büyük ihracatçı sektörü olan otomotiv endüstrisi, Avrupa hafif
ticari araç üretiminde birinci sırada bulunmaktadır.
Ülkemizde otomotiv endüstrisinin rolü genel ekonomi içinde artan bir grafik çizmektedir. Yüksek katma değer
sağlama potansiyelinin yanı sıra sanayileşmenin ve teknolojik gelişmenin temelini oluşturan otomotiv endüstrisi,
yıllar içinde gösterdiği büyüme hızı ve sağladığı ihracat olanakları ile Türkiye ekonomisi içinde çok önemli bir konuma ulaşmıştır.
Endüstri, özellikle demir-çelik, petrokimya, tekstil, cam, elektronik, makine gibi ekonominin lokomotifi olan birçok temel sektöre entegre olduğu için, bu sektörlere sağladığı girdi, satış hasılatı, yarattığı katma değer, gerçekleştirilen ihracat değeri, vergi ve ücret ile ekonominin içinde kilit bir role sahiptir. Ayrıca, sektör hammadde ve yan
sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinde geniş is hacmi ve istihdam yaratmaktadır. Bu özellikleri nedeni ile otomotiv
endüstrisi, stratejik bir endüstri olarak bütün ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve sektöre yönelik özel planlamalar
yapılmaktadır.

İhracatın bir numaralı sektörü olan otomotiv endüstrisi, 24 milyar dolarlık ihracat hacmine sahiptir. Yani Türkiye
ihracatının yaklaşık altıda biri otomotiv endüstrisine aittir. Otomotiv endüstrisi bu büyüklüğüyle, 50.000 ana sanayi, 200.000 de yan sanayi olarak 250.000 kişiyi istihdam etmektedir. Bu rakamlara bayiler, lojistik, yetkili ve özel
servisler de dâhil edildiğinde istihdam, 1.250.000’i bulmaktadır.
Hâlihazırda, toplam ülke ihracatından %17 pay alan Otomotiv Endüstrisinin Cumhuriyetin 100.yılına gelindiğinde, Türkiye’nin 75 milyar USD’lik ihracat hedefine ulaşabilmesi için 4 milyon adetlik üretim ve 3 milyon adetlik
ihracat hedefi bulunmaktadır. Bu doğrultuda hem ülkemizde yatırım yapmış firmalarımızın üretim kapasitelerini
artırmaları, hem de yeni ana sanayi yatırımlarının ülkemize çekilmesi gerekmektedir.

OİB YÖNETİM KURULU

Orhan SABUNCU

Ömer BURHANOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Güven ÖZYURT

Baran ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Muhasip Üye

Medih DİZDAR

Yüksel ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Şerife EREN

Müfit KARADEMİRLER

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Oya COŞKUNÖZ

Ali İhsan YEŞİLOVA

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Emre İNCEKARA
Yönetim Kurulu Üyesi

PROJELER

Öğrenci / Amatör Kategorisi

Didem ÇIFTCI
Motivational Driving Electronics
Konya Karatay Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliği bölümünü kazandı.
2014-2015 /2015-2016 öğretim yılı boyunca da İzmir Ekonomi Üniversitesi Embryonix Teknoloji
Transfer Ofisi’de yarı zamanlı olarak proje mühendisi olarak görev aldı. Bu esnada TÜBİTAK 1512
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı Adala Projesi (Adala, Renk Sıcaklığı Değiştirilerek Renk
Kontrolü Sağlanan LED Armatür Tasarımı), TÜBİTAK 1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik
Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Projesi (Proje Başvurusu kabul
aldı.) İZKA 2016 Güdümlü Projeler Desteği Kapsamında Teknolab İzmir Projesi (İzmir Bilimsel
Araştırma, Uygulama, Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları Projesi) (Proje Başvurusu kabul aldı.)
ve TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Smart Garden
Projesi (LED Teknolojisi ile Akıllı Topraksız Bitki Yetiştirme Kabini) (Proje Başvurusu kabul aldı.) proje
yürütücü ve çalışanı olarak görev aldı. Halen Motivational Driving Electronics projesini yürütmektedir.

Renkli Tavanlar, Renkli Yolculuklar
Proje Özeti:
Otomobil iç mekan tasarımlarında az kullanılan yerlerden biri de tavan kısmıdır. Geniş
ve kullanılmayan bir alan olması bu proje
fikrinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Gergi tavan malzemesi ile, bu yöntemde
kullanılan özel kumaşa standart ve/veya
müşteriye özel baskılar yapılabileceği gibi,
malzemenin esnekliği iç mekanda kullanıcıya konfor sağlarken, statik bir yapıya sahip
olması toz tutmasını ve kirlenmesini önleyecektir. Bu sistem, altında bulunan LED teknolojisi ile arabanın tavanında yolculukları
daha keyifli hale getirirken, kullanıcıya özel
tasarımlar sayesinde de daha şık ve daha
ferah otomobil iç mekanını müşterilere sunmaktadır.

Proje Grubu:
Didem ÇİFTÇİ
Emre İÇÖZ
Mert GÜLTEKİN

Öğrenci / Amatör Kategorisi

Emre AKGÜL
Elektrostatik Dizel Partikül Filtresi
1994 Erzurum doğumlu. Süleyman Demirel Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği öğrencisi

Proje Grubu:
Emre AKGÜL
Abdullah ŞENYAYLA
Mehmet Ali YILDIZ
Umut ESMER

Düşük enerji , Yüksek verimlilik ve Temiz bir dünya
için biz varız peki ya siz varmısınız?

Proje Özeti:
Elektrostatik Dizel Partikül Filtresi (EDPF) düşük enerji , yüksek verimlilik ile egzoz gazlarının tutulmasıyla çevreye ve insan
sağlığına olan zararları azaltılması öngörülmektedir. Aynı zamanda diğer emisyon sistemleri gibi yüksek maliyet , kurulumu
zaman alan ve araç performansını sınırlamanın aksine düşük bir maliyete ve yüksek verimliliğe sahip bir emisyon sistemidir.

Öğrenci / Amatör Kategorisi

Hande Deniz GÖLGE
Otomotiv Sektöründe Nano Malzemenin Camlarda Kullanımı
1994 yılında İstanbul doğumlu. 75 yıl Cumhuriyet Lisesi’nden 2012 yılında mezun olduktan sonra
Karabük Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümünü kazandı. 2015 yılında Kalde Klima
Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş ‘de 24 iş günü staj yaptı. 2016 yazında zorunlu stajını Zeki
Proje Furniture Concept & Contract fabrikasında AR-GE ve üretim planlama departmanlarında yaptı.

Sileceksiz Cam Devri

Proje Grubu:
Hande Deniz GÖLGE
Ahmet SERİN

Proje Özeti:
Otomotivde cam yüzeyi, camın çevresi ile ayrıştığı fiziksel ayrım noktası olmamakla birlikte, objenin estetik görünüşü ve yüzey
karakteristiklerinin de önemli bir rol oynadığı bir alandır. Cam yüzeyi, mümkün olduğunca temiz görünmeli, temizleme kolaylığı olmalı ve en önemlisi yüzeyine temas eden sularda bulunan kireç vb. artık malzemeleri barındırmamalıdır. Nano malzeme
yapısı ve boyutları nano seviyede işlenerek sentezlenmiş metrenin milyarda biri büyüklüğünde tane boyutuna sahip üstün
ve özgün özellikler kazandırılmış malzemelerdir. Nano malzeme üretim teknikleri başlangıç fazına göre değişmektedir. Alev
sentezi, Sol-jel, Mekanik aşındırma başlıca üretim teknikleridir. Nano malzeme olarak silika (SiO2) kullanılacaktır. Silika nano
partiküller içerisindeki bağ yapıcı aktif bileşenler ile hem uygulama kolaylığı hem de araç ömrü boyunca dayanım sağlayacaktır. Cam yüzeyinde nano malzeme kullanımı sonucu yüzeye düşen su molekülleri cam yüzeyinde tutunmamakta, çok küçük
bir eğim, su moleküllerinin, cam yüzeyini terk etmelerine neden olacaktır.
Bu projede amaç, aracın camlarına daldırma yöntemi ve ısıl işlem uygulanarak kaplanacak olan nano malzeme ile otomobillerin cam yüzeylerine hidrofobik (sıvı iticiliği) özelliği kazandırarak, camların su kaydırıcı etki ile leke tutmaz ve kolay temizlenir
olmasını sağlayacaktır. Uygulandığı yüzeyin üzerini kaplayarak tamamen görünmez bir katman oluşturacak ve cam yüzeyinin
dokusunda, görünüşünde veya renginde hiçbir değişiklik oluşturmadan sıvı, kir ve lekeden koruyacaktır. Çamur ve tozların
camlara yapışmasını engelleyecektir. Aynı zamanda sileceklerin ulaşamadığı, görüşü engelleyen yüzeylerde de net görüş
sağlayacaktır. Nano malzeme kaplaması sayesinde temizliğe dahi ihtiyaç kalmayacak, sürücülere hiçbir zorluk çıkarmayacaktır. Bu bahsi geçen unsurların ortadan kalkması sonucu daha ferah daha aydınlık net bir sürüş imkânı verecektir. Özellikle
araçların dikiz aynasında geri görüş netliği artacaktır. Bu projenin hayata geçmesi silecek devrini bile kapatacaktır. Nano
malzeme kaplama ayrıca cama dışarıdan gelebilecek taş vb. çatlama ve kırılmaya karşı dayanım sağlayacaktır.

Üniversite / Kurum Kategori

Hasan KÖTEN
Quıeter Exhaust System
2007 yılında makine mühendisliği bölümünü birincilikle bitirmiştir. Aynı zamanda çift ana dal programı
ile elektrik-elektronik mühendisliği lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans ve doktorasını otomotiv
alanında 2014 yılında tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN bilgisayar destekli Türkiye’nin ilk tam
geometri motor tasarımın yapıldığı TÜBİTAK projesi içinde yer almıştır. Doktora sürecinde The Ohio
State University’de misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN 2016-2017
yılları TÜBİTAK Yerli Elektrikli Araç Tasarımı projesinde danışman olarak görev yapmıştır. Öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde makine mühendisliği
bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.ile elektrik-elektronik mühendisliği lisans derecesini almıştır.
Yüksek lisans ve doktorasını otomotiv alanında 2014 yılında tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN
bilgisayar destekli Türkiye’nin ilk tam geometri motor tasarımın yapıldığı TÜBİTAK projesi içinde yer
almıştır. Doktora sürecinde The Ohio State University’de misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Yrd.
Doç. Dr. Hasan KÖTEN 2016-2017 yılları TÜBİTAK Yerli Elektrikli Araç Tasarımı projesinde danışman
olarak görev yapmıştır. Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN halen İstanbul Medeniyet
Üniversitesi’nde makine mühendisliği bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Düşük enerji , Yüksek verimlilik ve Temiz bir dünya
için biz varız peki ya siz varmısınız?
Proje Özeti:
Daha verimli ve daha sessiz egzoz sistem tasarımı

Öğrenci / Amatör Kategorisi

İbrahim Cem ÖNCÜ
Eklemeli Üretim Teknolojisi (Addıtıve Manufacturıng) Kullanılarak
Kauçuk Burç Üretimi
İbrahim Cem ÖNCÜ 1988 Kırklareli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Pınarhisar’da tamamladı.
2006 yılında Niğde Üniversitesinde başladığı Makine Mühendisliği’nin hazırlık ve 1. Sınıfı okudu. 2.
Sınıfta Trakya Üniversitesine yatay geçiş yaptı. 2. Sınıfı Trakya Üniversitesinde okuduktan sonra 3.
Sınıfta yeniden yatay geçiş yaparak Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne geçti. 3. Sınıf
ikinci döneminde Endüstri Mühendisliğinden yan dal yapmaya hak kazandı. Her iki bölümü de 2011
yılında (Makine Mühendisliği Bölüm 3.sü) tamamladı. Halen Makine Mühendisliği bölümünde yüksek
lisansına devam etmektedir. Kauçuk tasarım, analiz ve testleri konusunda deneyimi bulunmaktadır.

Sınırsız Tasarım

Proje Grubu:
İbrahim Cem ÖNCÜ
Alperen BAYRAM
Aylin DOVA

Proje Özeti:
Gün geçtikçe önem kazanan CO2 emisyon değerleri otomotiv sektörünün de en önemli problemlerindendir. Bu değerin
düşürülmesi için yapılan en önemli çalışmalardan biri ağırlık azaltma çalışmalarıdır. Projemiz araç üzerinde ortalama 50 adet
bulunan kauçuk burçlarda ağırlık azaltma çalışmasıdır.

Kauçuk burçlar, araç üzerinde kullanılan, yoldan ve aracın hareketli parçalarından gelen titreşim, şok ve darberleri sönümleyerek araç gövdesine iletilmesini engelleyen, komfor şartını sağlayan en önemli parçalardan biridir. Kullanılacak olan özel geometri ve özel üretim yöntemi ile tüm kauçuk burçlara uygulanabilecek bir yapı ile kauçuk burçlarda min 30gr, araç üzerinde
ise min 1,5kg’lık ağırlık azaltması hedeflenmektedir. Bu sayede yılda CO2 emisyon değerinin yılda min %2 düşürülebilecek,
yine yılda min %5 yakıt tasarrufu sağlanabilecektir. Aynı zamanda özel geometri sayesinde kauçuk burçlarda sürtünmeden
kaynaklı oluşan parçanın sertleşmesi ve sertleşmenin etkisi ile ses ve gürültü problemi oluşumunun önüne geçilecektir. Ayrıca
Dinamik etki altında çalışan bu kauçuk burçlar ısınmakta ve ısının etkisi ile kimyasal yapısı bozulmaktadır. Bu da parçanın
ömrünün kısa olmasına sebeb olmaktadır. Boşluklu ve gözenekli yapısı sayesinde ısınma probleminin önüne geçicek ve parça ömrünün uzun olmasını sağlayacaktır.

Profesyonel Kategori

Okan EKINCI
Mekanik Yokuş Kalkış Destek Sistemi
Mersin Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü’nden mezun oldum. 1988 yılında Fırat Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Otomotiv Ana Bilim Dalı’nı kazandı. 24 yıldır Nevşehir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı’nda öğretmenlik yapmaktadır.
2007-2012 yılları arasında Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimini TÜBİTAK Orta Öğrenim
Öğrencileri Arası Proje Yarışması İl Koordinatörlüğü’nü yürüttü. Milli Eğitim Müdürlüğü içerisinde proje
ve strateji geliştirme eğitimleri verdi. 2006 yılında SRAP istihdam projesi, 2011 yılında Nevşehir Valiliği
URBAN SCAPE LEO Partnership, 2014 SEQUEL Erasmus+, 2014 No GDO Erasmus+, 20102016 yılları arası iki Kanada Büyük Elçiliği- Finlandiya Büyük Elçiliği-İsveç Başkonsolosluğu-Japonya
Büyük Elçiliği-Avustralya Büyük Elçiliği projeleri, AHİLER Kalkınma Ajansı projeleri vb. birçok proje
hazırlayıp yürüttü. Nevşehir İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve Nevşehir Valiliği AB Uyum stratejik planlarının
hazırlanmasında koordinatör ve koordinatör yardımcısı olarak görev yaptı. Mesleki Eğitimde ve
Girişimcilik eğitiminde yenilikçiliğe dayalı yeni öğretim metodu geliştirdim. Nevşehir’in AB ve çeşitli
yurt dışı kaynaklardan daha fazla yararlanması için bir grup stratejist ve proje uzmanı arkadaşımla
birlikte 2013 yılında Kapadokya Gelişim Derneği’ni kurdu ve bu derneğin başkanlığını yürütmektedir.

Korkma freni bırak!
Proje Özeti:
Problem:
İleri doğru kalkışlarda yokuş yukarı pozisyonda aracın geri kaçması,
Geri doğru kalkışlarda yokuş aşağı pozisyonda aracın ileri doğru kaçması trafik kazaları
açısından risk oluşturmaktadır.
Yapılmış önleyici tedbirler
Hidromatik (tamamen planet dişli sistemi kullanılan otomatik vites kutuları) (tek yönlü kavrama
ile yokuş kalkış destek sistemi)
Normal dişli sistemine sahip vites kutularına (mekanik vites kutuları, DSG vites kutuları) tek
yönlü kavrama müstakil olarak uygulanamıyor
Hild Holder: Fren uygulamasıyla yokuş kalkış destek sistemi
Fren sistemindeki herhangi bir arızadan etkileniyor ve devre dışı kalıyor
Kalkış sırasında 3 ya da 5 sn arası fren uygulayarak geri ve ileri kaçma engellendiği için kavrama ve fren balatalarından aşıntısı artar,
yakıt sarfiyatı artar
Mekanik vites kutulu araçlarda kavrama süresi uzarsa geri veya ileri kaçma yaşanır,
Her iki sistemde de vites boş konumdayken geri ve ileri kaçırma yaşanır.
Ürettiğimiz çözüm;
İçerisine tek yönlü kavrama yerleştirilmiş dişliyi vites kutusu içerisinde diğer vites pozisyonlarındaki çalışmayı engellemeyecek şekilde konumlandırarak, kalkışlarda yol pozisyonuna göre
aracın geri ve ileri kaçmasını engelliyoruz.
Çözümümüzde;
Süre sorunu yoktur
Diğer sistemlerdeki arızalardan etkilenmez
Vites boş pozisyondayken de geri ve ileri kaçmayı engeller
Mekanik ve DSG tür vites kutularına uygulanabilir
Aracı fren uygulanmadığı için rahat bir kalkış sağlayarak kavarama diski ve fren balataları
aşıntısını azaltır, yakıt sarfiyatını azaltır
Diğer sistemlerle entegre olmadığı için arıza riski çok azdır
Uzun ömürlüdür

Öğrenci / Amatör Kategorisi

Ömer KOÇ
Modular Spare Tıre
1990 Ankara doğumlu Ömer KOÇ, 2013 Yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü
birincilik derecesiyle tamamlamıştır. Üniversite eğitiminin akabinde yedek subay olarak askerlik
vazifesini yerine getirmiştir. Askerlik vazifesini bitirdikten sonra Ortadoğu Rulman Sanayi/ANKARA
Firmasında bir yılı geçkin Mamul Dizayn Mühendisi pozisyonun da çalıştıktan sonra istifasını vererek
BMC Savunma Sanayi/İZMİR Bölümünde Yapısal Tasarım Mühendisi pozisyonunda bir yılı geçkin
çalışmıştır.
Şu an TAI- TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş/ANKARA Firmasında Üretim Yardımcı
Ekipmanlar Tasarım Mühendisi olarak iş hayatına devam etmektedir. 2016-2017 Öğretim döneminde
başladığı Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans Eğitimine
devam etmektedir.

Daha Geniş Araç Bagaj Hacmi
Proje Özeti:
Bagaj hacmi bir çok otomobil alıcısı için otomobil seçme kriterleri arasında önemli yer tutmaktadır. Yolculuğa çıkmadan önce
yanımıza alacağımız fazla eşyaları otomobilimize nasıl sığdıracağımız da her zaman sorun olmuştur. Peki bagaj hacmi nasıl
arttırılmalıdır? Elbette ki bir çok yöntem akla gelebilir, fakat hem otomobil firmaları için hem de müşteri için en az maliyetli, araç
konsept tasarımını ve genel ölçülerini fazla etkilemeyecek, aracın estetik ve aerodinamik yapısını bozmayacak bir çözüm en
ideal çözüm olacaktır.
Modular Spare Tire Projesi de tam da bu konuda kullanıcılar ve otomotiv firmaları için kurtarıcı niteliğinde bir tasarım olarak
sunulmuştur. Bagaj içerisine baktığımızda, tüm araçlarda bulundurulması gerekli olan yedek tekerlek fazlaca yer kapladığını
görmekteyiz. Bunun yanı sıra bagajda efektif olarak kullanılmayan alanlarında mevcut olduğu aşikardır.
Modular Spare Tire Projesi yedek lastikleri 3 parçaya ayırmaya imkan vererek bagaj içerisinde efektif kullanılmayan kısımlara
bunların yerleştirilmesine imkan verir. Böylece hem daha geniş bir bagaj hacmine olanak sağlanarak otomobil piyasasında
tercih sebebi olur, kullanıcı da aracından yedek tekerleği çıkartmadan çok geniş bir bagaj hacmine sahip olur. Lpg li araç
sürücüleri de yedek tekerleklerini araçlarında gönül rahatlığıyla taşıyabilirler.
Modular spare tire monta halde araç bagajının sağ ve sol köşelerinde bulunan kör noktalara yerleştirilerek, neredeyse araç
da hiç yok muş gibi görünüm vermektedir. Bu sayede bagaj içerisinde efektif kullanım alanını 40 ~ 50 lt artırmaktadır.Kullanılacağı güne kadar gizliliğini koruyarak kullanıcıya geniş bagaj kullanım alanına izin vermektedir.

Öğrenci / Amatör Kategorisi

Şafak YAĞICI
Intellıgent Mırror

Proje Grubu:
Şafak YAĞICI
Emre KURTULDU

2007 yılında makine mühendisliği bölümünü birincilikle bitirmiştir. Aynı zamanda çift ana dal programı
ile elektrik-elektronik mühendisliği lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans ve doktorasını otomotiv
alanında 2014 yılında tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN bilgisayar destekli Türkiye’nin ilk tam
geometri motor tasarımın yapıldığı TÜBİTAK projesi içinde yer almıştır. Doktora sürecinde The Ohio
State University’de misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN 2016-2017
yılları TÜBİTAK Yerli Elektrikli Araç Tasarımı projesinde danışman olarak görev yapmıştır. Öğretim
üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde makine mühendisliği
bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.ile elektrik-elektronik mühendisliği lisans derecesini almıştır.
Yüksek lisans ve doktorasını otomotiv alanında 2014 yılında tamamlayan Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN
bilgisayar destekli Türkiye’nin ilk tam geometri motor tasarımın yapıldığı TÜBİTAK projesi içinde yer
almıştır. Doktora sürecinde The Ohio State University’de misafir öğretim görevlisi olarak çalışan Yrd.
Doç. Dr. Hasan KÖTEN 2016-2017 yılları TÜBİTAK Yerli Elektrikli Araç Tasarımı projesinde danışman
olarak görev yapmıştır. Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan KÖTEN halen İstanbul Medeniyet
Üniversitesi’nde makine mühendisliği bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

Proje Özeti:
Özellikle tek şeritli yollarda sollama esnasında çoğu kafa
kafaya olarak adlandırdığımız ölümcül kazalar gerçekleşmektedir. Seyir halinde olan bir araç, önünde bulunan aracı
sollamak istediği anda aracın hızı, lastik yapısı, manevra kabiliyeti, direksiyon sistemi, süspansiyon etkisi, sürücü dikkati, görüş açısı gibi pek çok önemli parametre göz önünde
bulundurulmalıdır.Sürücü, sollamanın ilk aşamasında görüş
alanını arttırmak için aracının ön kısmını sollama esnasında
kullanacağı şeride yaklaştırır. Aracın bu pozisyonuyla birlikte özellikle tek şeritli yollarda karşıdan gelen araç ile kafa
kafaya çarpışma olarak adlandırılan potansiyel kaza riski
başlar. Bu sebeple görüş açısı etkisinin diğer parametrelere oranla daha baskın olduğu açıktır. Meydana gelebilecek
olan kazaları en aza indirgemek adına yapılan tasarım ile
birlikte Pasif Güvenlik Önlemleri alanında yeni bir çalışma
gerçekleştirilmiştir.Güvenliğinizin yanında araca estetik bir
görünüm kazandıran tasarımın sizi diğer araçlardan ayıran
bir fark yaratması düşünülmüştür.Sürücülerin görüş açısını
arttırarak sollama esnasında gelişecek potansiyel kaza risklerini en aza indirgeyerek sürüşün güvenliğini sağlayabilmek
ana hedefimizdir.Dikiz aynasını sollama yapacağınız şeride
bir adım daha yaklaştırarak sürücünün ve aracın güvenliği
ön planda tutulmuştur.Mali kayıpların en aza düşürüldüğü
sollamanıza yardımcı olan tasarımda size farklı bir boyutta
sürüş emniyeti sağlayacaktır.Tek bir butonda mekanizmayı
aktif hale getirerek karşı şeritten gelen araçları, taşıt içindeki harici veya yeni nesil araçlarda bulunan hali hazırdaki bir
ekrandan fark ederek sollamaya daha doğru karar vermiş
olacaksınız.

Bizimle Güvendesiniz!

PROJELER

Adnan DEĞIRMENCI
otobusbankasi.com
Adnan Değirmenci 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümünden mezun
olmuştur. TOBB şiretinde Sektör Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Yolcu Karayolu
Taşımacılığı Birliğinde İcra Kurulu Üyesi olarak çalıştmıştır.

Proje Özeti:
Vip araç minibüs midibüs ve otobüs ihtiyacı olan kişilerle, bireysel ve kurumsal Lisanslı araç sahiplerini buluşturan platform :
Otobusbankasi.com

ŞOFÖRLÜ VIP ARAÇ MINIBÜS MIDIBÜS VE
OTOBÜS KIRALAMANIN EN KOLAY YOLU

Armağan ERGÜN
E-Bisiklet
Elektronik Mühendisi olarak 20 yılı aşkın bir süredir çeşitli irili ufaklı firmalarda çalıştıktan sonra
girişimci olmaya karar verdim. Şu an öğrenciler ile 3D yazıcılar, IOT ve elektrikli bisikletler üzerine
projeler geliştirmekteyim.

Bisikletinizi Elektrikli Bisiklete Dönüştürün
Proje özeti:
3B yazıcı ile üretilen fırcasız motor ile Elektrikli Bisiklete dönüştürme kiti

Burcu Karaca UĞURAL
B - PREG
Dr. Burcu Karaca Uğural, 2008 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olmuştur. 2011 yılında yüksek lisans ve 2017 yılında doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Tekstil
Mühendisliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora tez çalışması, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından otomotiv sektörü hafifleştirme teknolojileri kapsamında
desteklenmiştir. Doğal elyaf takviyeli tek yönlü termoplastik prepreg yapılar üzerine faydalı modeli
bulunmaktadır. Keten/Polipropilen tek yönlü prepreg yapıların, endüstriyel boyutlarda üretimi ve
ulaştırma sektöründe taşıt ağırlığının azaltılması amacıyla kullanımı üzerine çalışmaktadır. Ege
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarını
sürdürmektedir.

Araçların hafifletilmesine yönelik tek yönlü termoplastik
prepreg yapılar
Proje Özeti:
B - PREG, takviye malzemesi olan keten liflerinin tek doğrultuda yönlendiği 0.25 mm kalınlığında tek yönlü termoplastik
prepreg yapılardır. Bu yapıların farklı açılarda kullanılması ile elde edilecek farklı kalınlıklardaki tabakalı kompozit malzemeler; geniş aralıkta değişen mekanik özellikler sergiler.
B - PREG yapılardan üretilecek tabakalı kompozit malzemeler; mevcut araç panellerinin daha ince ve daha hafif olarak
tasarlanmasına olanak sağlayarak, araç ağırlığının azaltılmasına ve dolayısıyla CO2 emisyon değerlerinin düşürülmesine
yardımcı olur.

Çetin Özgür BALTACI
Biomimikri Yaklaşımla Kompozit Yaprak Yay Göz Bağlantısı
1986 Doğumlu, Ev hanımı bir anneye, Em. Hv. Kd. Bşçvş. Uçak Teknisyeni bir babaya, Baterist bir
kardeşe , çok uzun zamandan beri desteğini ve sabrını esirgemeyen Edebiyat öğretmeni bir eşe
sahip.
Lise 1’nci sınıfta (2001) Tübitak Bilim Teknik Dergisi Buluş Şenliğinde “Spagetti Çatalı” isimli projeyle
mansiyon ödülü alarak başlayan serüven, lise 2’nci sınıfta (2002) yine aynı yarışmanın 2’ncisinde
“Kapkaççılara Karşı Bayan Çantası” projesi ile 2’ncilik ödülü ile 750TL para ödülü alarak devam etti.
Celal Bayar Üniversitesi Alternatif Enerji Kulübü Kurucusu olarak Tübitak Formula-G yarışlarında
2007 ve 2008 yıllarında, iki ayrı araç için tasarım ve ekip sorumlusu olarak katıldı. 2008 yılındaki
yarışta “CELLALL” aracı ile Olympia Sınıfında 1’ncilik elde ederek 5000 TL ödül aldı.
2006 ve 2009 yıllarındaki Redbull Paper Wings (Kağıt Uçak) Yarışmasında sırasıyla “En uzun süre”
ve “En uzak mesafe” kategorilerinde Türkiye Birincisi olarak Avusturya daki uluslararası yarışmada
ülkemizi temsil etti.
Şu ana dek toplamda 6 adet ayrı konu ile ilgili patent başvurusu bulunmaktadır.
Bütün bunlarla birlikte eğitim hayatı, Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu
, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans mezunu ve İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi olarak devam etmektedir.
2013 yılında Tübitak 1512 Tekno Girişim sermayesi desteği ile hala varlığını sürdüren INVENO Müh.
Yaz. Elek. Tek. San. Tic. Ltd. Şti. kurucusu, ölü doğan bir projenin yöneticisi olduğunu, talihsizlik eseri
tüm sermayesini bitirdikten sonra öğrenen bir girişimcidir.
Şu anda Ege Endüstri ve Tic. A.Ş. Firmasında ARGE mühendisi olarak çalışma hayatına devam
etmektedir.

Proje Özeti:
Küresel ısınma ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması için araçlarda yakıt sarfiyatını aza indirmek
amacı ile araçlarda kullanılan
parçaları hafifletme yönüne
gidilmektedir. Yaprak yaylar
ağır sanayi taşıtlarda uzunca
zamandan beri kullanılmaktadır. Bu ürünler demir esaslı
alaşımlardan imal edilmektedir. Bu nedenle oldukça ağır
parçalardır. Bu parçaları hafifletmek için gelişen teknoloji
yardımıyla kullanımı geçmişe
göre yaygınlaşan kompozit
malzemeden bu ürünün imal
edilmesi dünyada birçok firma tarafından düşünülmektedir.
Metalden imal edilen yaprak
yayların tasarımında göz diye
tabir edilen iki adet yapı bulunmaktadır. Bu yapılar yardımı ile araç şasesine yaprak yaylar bağlanmaktadır.
Benzer yapıların kompozitten
imal edilen yaprak yayda da

olması istenir ancak aynı şekilde tasarlandığında kompozit malzemenin ürünün araç altında çalışırken hasarlandığı ve ömrünün
kısaldığı yapılan literatür araştırmasından ve bu yapı ile ilgili daha
önce yapılmış patent başvurularından da anlaşılmaktadır. Sonuç
olarak konu olan projede belirtilen göz tasarımı doğadan esinlenilerek gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle tasarımın başarılı olacağı öngörülmektedir.

Emre YİĞİTOĞLU
Termoplastik – Aluminyum Hibrid Yapısı İle B Direği Üretimi
Emre Yiğitoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Anabilim Dalında yüksek
lisans eğitiminden 2016 yılında mezun olmuştur. Kariyerine 2009 yılında Tübitak MAM Malzeme
Enstitüsünde Araştırmacı olarak başlamıştır. Enstitüde yer alan Kompozit Üretim Laboratuvarında
savunma sanayii için kompozit teknolojilerinin üretiminde ve Döküm Teknolojileri Laboratuvarlarında
ise yüksek sıcaklığa dayanıklı inconel malzemelerin vakum fırınında üretiminde görev almıştır.
2012 yılından itibaren Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan ARGE departmanında Malzeme
Mühendisliği Sorumlusu olarak görevini sürdürmüş, 2017 yılı itibariyle Coşkunöz Metal Form, Kalite
departmanında Müşteri Kalite Sorumlusu olarak devam etmektedir. ARGE kapsamında otomotiv
sektöründeki kompozit teknolojileri, alüminyum teknolojileri ve yüksek mukavemetli çelik malzemeler
gibi yeni nesil malzemeler hakkında yer alan projelerde görev almaktadır.

Proje Özeti:
Rakiplerine göre %40 hafif, %10 enerji emmesi yüksek termoplastik kompozit – aluminyumdan üretilmiş B direği
Hedefimiz fiber katkılı termoplastik malzeme ve delikli olarak yüzeyi hazırlanmış aluminyum malzemeleri kullanarak kompozit-aluminyum hibrid yapısını oluşturmaktır. Tek operasyonda parça üretilecektir. Galvanik korozyon için önlemler alınacaktır.
Delikli metal yapısı birleşmenin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.
BMW 7 için üretilen kompozit destekli B direği parçası üç operasyonda üretilmektedir. Metal parçanın üretimi yapılmaktadır.
Kompozit parçanın üretimi farklı bir operasyonda gerçekleşmektedir. Son operasyonda ise ara birleştirme için yapıştırma
yüzeyi üçüncü bir operasyonda gerçekleştirilerek üretilmektedir.
Hedefimiz tek operasyonda parça üretimini gerçekleştirmektir. B direğinden beklenen özellikleri karşılaması için alt bölgede
ara katmana metal bir yapı konulmaktadır. Rijitlik için ise üst bölgede daha fazla termoplastik + fiber kumaş yapısı eklenerek
üretim yapılacaktır.

Engin ÇAVUŞ
Akıllı Araç Rotalama ve Sevkiyat Sistemi
Girişimci 1986 İzmir doğumludur. 2006 - 2011 yıllarında İzmir Ekonomi Üniversitesinde Yazılım
Mühendisliği Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008-2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakultesi İşletme bölümünde İşletme lisans eğitimi almıştır. Yine 2011 yılında lisans
eğitiminin hemen ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans
eğitimine başlamıştır ve 2014 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans tezinde ise veri madenciliği
alanında bir çalışma yapmıştır. Haber analizleri yaparak hikaye çıkarımı yapan bir yazılım geliştirmiştir.
Girişimcinin “Olay Tabanlı Gizli Markov Modeli Yaklaşımı ile Haber Sınıflandırması ve Sıralaması” isimli
tezi Haziran 2014 yılında yayınlanmıştır. İş hayatına ilk olarak Ege Elektronik Kentkart firmasında
Yazılım Mühendisi olarak başlamıştır. PDA cihazlarına ve mobil cihazlara yönelik yazılım hazırlamıştır.
Sonrasında Netle Yazılımda ERP(kaynak planlanması) ve CRM(musteri ilişkileri yonetimi) alanlarında
hazırladığı yazılımlarla tecrübe kazanmıstır. En son çalıştığı firma olan Univera yazılım şirketinde Satış
Yönetimi sistemleriyle ilgili yazılımlar hazırlamıstır. Satış yönetimi yazılımlarında; ürünler ve özelliklerine
bağlı depolama, satış temsilcileri, sipariş takibi, siparişlere bağlı araç yükleme, satış kotaları ve
bunlara benzer bir çok konu ile ilgili yazılımsal çalışmalar yapmıştır. Girişimci kısa vadede hedeflediği
yazılımın ticari prototipini ortaya çıkarmak istemektedir. Yazılımın geliştirme evresi sürerken beta
testleri yapabileceği müşterilerle anlaşmalar sağlayacaktır.

Proje Özeti:
Karayoluyla sevkiyat yapan firmalara yönelik geliştirilecek ürün ile
firmalar, sevkiyat planlarını en az
maliyet ile yalnızca birkaç dakika
içerisinde istediği format ile oluşturabilecek. Geliştirilen algoritmanın inovatif yönü ile son dakika
değişikliklerine en iyi çözüm anında bulabilecek. Detaylı raporlama
modülleri ile sevkiyat süreçlerinin
istatistiksel analizlerini inceleyebilecek ve stratejik kararlarında
destek bulabilecekler.

Eray ÖZER
Frozen Forest
4 Kasım 1994 yılında Balıkesir’in Bandırma İlçesinde doğdum. Lise eğitimimi Bandırma Anadolu
Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2013 yılında Ege Üniversitesi Fizik Bölümü’nde lisans eğitimime
başladım. Aynı sene Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yerel Sistem Yönetimi’nde bilgisayar teknisyeni, altı
ay sonra da dekanlık bilişim danışmanı oldum. Bu görevim esnasında “Temel Bilimler Sempozyumu
2014”ün teknik takımında rol aldım. 2015 yılında oradaki işimden ayrıldıktan sonra özel sektördeki
deneyimimi ve teknik yeterliliğimi arttırmak için lisans eğitimime ara verdim. Yüksek-performans
bilgisayar hesaplamaları, sanallaştırma teknolojileri ve 3D grafik programlama alanında sertifika
programlarına katıldım. Bir buçuk sene İzmir CGİ Stüdyo’da görsel efekt & gerçek zamanlı render
eğitmeni ve render teknisyeni olarak görev aldım. Ağustos 2016’da ekibim ile birlikte Yaşar Üniversitesi
Minerva Kuluçka Merkezi ve TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde Frozen Forest Gerçeklik Teknolojileri
isimli girişimimizi kurduk. Girişim olarak TÜPRAŞ bünyesinde pilot uygulamasına başladığımız bir
projemiz var. Kasım 2016’dan beri Türkiye IEEE Topluluğu ile yoğun iş birliği içinde bulunan VR First
Türkiye Sanal Gerçeklik Teknolojileri Laboratuvarları’nın çekirdek ekip üyelerinden biriyim.
Şu an İzmir’de ailem ile birlikte yaşıyorum. Girişimcilik faaliyetlerime devam ederken lisans eğitimime
geri döndüm ayrıca Anadolu Üniversitesi AÖF Adalet Bölümü’ne başladım

Geleceğe Merhaba Deyin
Proje Özeti:
Tasarladığımız yeni nesil araç simülasyonları ile
mühendislerinizin üretim planlaması esnasında
araca yönelik yapması gereken testleri gerçek
dünyaya senaryolarına uygun bir biçimde gelişmiş mekanikler, yüksek görüntü kalitesi ve gerçeklik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmesini
ve son kullanıcın araçları gerçek dünya senaryoları ile deneyimleyip sanal gerçeklik ortamında kişiselleştirmesini sağlıyoruz.Programımızı
hacim kalıpçılığı ve diğer CAD sistemleri içinde
yaygınlaştırarak bir tasarım eko sistemi oluşturmayı hedefliyoruz.

Erhan GÜNEŞ
Motor Vuruntu Sensörü
Kurumsal kariyerimi 3.yılında bırakarak, daha önce de olmak istediğim otomotiv alanında sanal sürüş
simülasyonu projesi ile kristal elma ödülünü aldıktan sonra, bu alanda projeler geliştirmeye başladım.
Pazarı büyük olan niş projeler üzerinde çalışıyoruz. Mevcut problemlere, alakası yokmuş gibi
görünen alanlardan, daha efektif çözümler bulmaya odaklanıyoruz. Anfi sistem alt yapısını kullanarak
geliştirmekte olduğumuz motor kalibrasyon cihazı bunun en güzel örneklerinden biridir.

Türkiye’deki İlk Elektronik Motor Vuruntu Sensörü
Proje Özeti:
Araç motorunu dinlemek, izleyebilmek, arıza tespit işlemini daha
erken & kolay yoldan motoru sökmeden yapabilmek ve doğru motor
kalibrasyonunu sağlayabilmek için
geliştirilen vuruntu sensör modülü.

Graeme HANSEEN
Generating Improved Power Performance for
Light Weight Vehicles
14 yıldır Yaşar Üniversitesi’nde e-ticaret, görsel iletişim ve dizayn konularında ders vermektedir.
Çeşitli online eğitim inisiyatiflerinde proje lideri olarak görev almıştır.

Hafif siklet, araclar için alternatif güç
Proje Özeti :
Bu proje bilinen pedal ve zincir
aktarma sistemine bir volan ,
yaylar ve yeni bir kavrama sistemi ekleyerek artırılmış pedal
çevrimi ile sürüş tekerleği/tekerlekleri’ne kaybedilen enerjinin ek olarak aktarılmasını
sağlayan bir yeniden tasarımdır.

Generating Improved
Power Performance
for Bicycles, Light Weight Vehicles and
other L-category Urban Vehicles
Graeme Hanssen, Önder Dudu, Mustafa Biçer

The GIPP Project Answers to Trends
Identified by EU About Urban Transport
Research for the past 10 years shows strongly that cars / automobile transport
within the inner-city are being ‘squeezed’ out of the city. Increasing car numbers
means increasing parking and environment problems.
At the same time many reports state that vehicles with 2, 3, or 4-wheels, powered by electric motors, appear to offer part of a solution for re-thinking of the
design for urban vehicles. The EU-focus is very clear:-

Major cities are changing their
views about vehicular traffic for
the inner city - and the world’s
major automotive manufacturers
are taking notice.

Basis for this Project:
the GIPP Transmission Device
A lot of other research and development is focused on electric powered motors
and energy storage: instead we have developed a device which improves the
power performance of pedal-driven energy.
No pollution emissions; no battery disposal; no range-fear!
Which is ideal for adding power and performance to LWVs and EU-L7e urban cars
of the future.

The

Transmission

Fitted to a recumbent-style vehicle, (above) adaptable to a wide
range of 2 or 3 wheel velomobile type vehicles (below)

Originally designed for bicycles, to improve tranmission of energy output to drive
wheel (eliminates the need for motor or batteries), there is a net improvement in
performance approx 10% or greater.

Research and Development of GIPP device
Demonstrates a Net Yield of Increased Power

This project re-designs pedal-and-chain transmission systems, by adding a flywheel, springs, and a novel clutch system to augment the pedalling, providing
extra energy to the drive-wheel.

The project has been extensively researched over several years. Innovative solutions to improving the power transmission to the driving wheels recently evolved,
and with continued R&D, including mathematical modelling, a net improvement in
the performance of a vehicle can be demonstrated.

The GIPP-transmission is scaleable, and readily adaptable to any framegeometry, meaning larger GIPP devices can be added to LWVs and other L-category vehicles.

Energy transmission is calculted from the pedals to crank, crank to flywheel, and flywheel to crank, from the equation

Net power yield is important to demonstrate the principle that there is a measureable, positive, improvement in the power transmitted to the driving wheels.
Therefore, ultimately, the model is upwardly-scaleable to fit any LWV and improve
the power efficiency.

GIPP-Transmission is Readily Adaptable to a
Wide Range of L-category Urban Vehicles

Hakan KÖYLÜ
Değişken tekerlek yük entegrasyonlu ESP ile devrilme kontrolü
1973 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. 2000 yılında Kocaeli
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü Otomotiv Anabilim dalından lisans derecesi
aldı. 2000 yılında Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Otomotiv Öğretmenliği
Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002 yılının bahar döneminde “Süspansiyon
sistemlerinin taşıtın mekanik davranışına etkileri” isimli yüksek lisans tezini tamamladı. 2003 yılının güz
döneminde aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2010 yılında “Süspansiyon dinamiğinin
ABS fren sistemi performansına etkileri” isimli doktora tezini tamamlamıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde Öğretim üyesi olarak çalışmakta olup taşıt
güvenlik sistemleri ve entegrasyonları ile ilgili proje ve makale çalışmaları bulunmaktadır. 2014
Otomotiv Ar-ge proje pazarında “MR amortisör entegrasyonlu anti blokaj fren sistemi” isimli projesi
ile ikincilik ve yine 2014 Otomotiv Komponent Tasarım yarışmasında “Lastik basıncı entegrasyonlu
ESP” isimli proje ile de birincilik ödülü almıştır.

Devrilme korkusuna son artık ESP-Plus var
Proje Özeti:
Ürünün temeli, tekerlek yükü değişimi ile farklı fren basıncı elde edilmesine ve kızak yönlendirme prensibine dayanmaktadır.
Bu tasarımda taşıt gövdesini, sürücüden bağımsız bir şekilde devrilme yönünde döndürecek şekilde tekerlek yükü değiştirilerek ESP’nin frenleme kuvvetlerini devrilmeyi önleyecek seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada tasarlanan sistemin farkı :
Aks devrilme eşiği – Her bir aksın
devrilme riskini ayrı ayrı belirler.
Aks yalpa açısı – Akslara birbirinden bağımsız tekerlek yükü müdahalesi yapar.
Sistem entegrasyonu – ESP ile
aktif amortisör entegrasyonu ile
devrilme yönüne uygun tekerlek yükü değişimi sayesinde fren
kuvvetlerini devrilmeyi önleyecek
hale getirmektedir.

Hüseyin Cumhur TEKIN
Kaza İletişim Platformu
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İYTE) Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmakta olan
Hüseyin Cumhur Tekin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümünden 2005 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını İsviçre’de, Ecole Polytechnique Federale
de Lausanne’ın (EPFL) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde yapmış, aynı Üniversiteden
2012 yılında Mikrosistemler ve Mikroelektronik dalında doktorasını almıştır. Sırasıyla EPFL, Harvard
Tıp Fakültesi ve Stanford Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr.
Tekin, 2015 yılında Saniber Ltd. Şti.’yi kurmuş, şirket 2016 yılında Business Initiative Directions (BID)
tarafından, Altın Kategoride Uluslararası Avrupa Kalite ve Teknoloji Ödülüne layık görülmüştür.

Kaza İletişim Platformu ile hızlı acil müdahale
Proje Özeti:
Kaza iletişim platformu, kazaya müdahalede zaman
kayıplarının önüne geçilmesi ve trafik kazalarından
kaynaklı can ve mal kaybı
durumlarının en aza indirilmesi için tasarlanmış olup,
günümüzde özellikle hızla
gelişmekte olan nesnelerin
interneti (IoT) teknolojisinin
kullanımı ile araç, teknoloji ve iletişim üçlüsünü bir
araya getirmek suretiyle
otomotiv sektörüne yenilik
sunmaktadır. Kaza iletişim
platformu, kaza halinde açılan hava yastığından gelen
sinyalin arabaya entegre
edilmiş bir elektronik kart
vasıtasıyla algılanması, bu
algılama sinyali ile birlikte
yine elektronik karta entegre
edilmiş kamera aracılığıyla
araba içi durumun anlık görüntüsünün alınması ve bu
görüntüyle birlikte arabanın bulunduğu yer bilgisinin otomatik olarak acil durum çağrı merkezine ulaştırılmasının sağlaması
basamakları ile yapılandırılmıştır. Çağrı merkezine gönderilen bilgiler doğrultusunda operatör gerekli gördüğü durumlarda
zaman kaybetmeksizin acil durum bilgisinin en yakın polis ve ambulans gibi müdahale birimlerine ulaştırılmasını sağlayacak,
böylelikle kaza mahalline derhal yardım ulaştırılması sağlanacaktır. Kaza iletişim platformu özellikle, kaza sonrasında ihmal,
gecikme, gözden kaçma gibi nedenlerle gerçekleşen can kaybı durumlarının önüne geçilebilmesi hedefi ile sektöre güvenlik
teknolojileri kapsamında katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kadir ARTAN
Benzin Yakıtlı Otomobillerin Sadece Sıvı Gaz
(LPI-Liquid Phase Injection) ile Çalıştırılması
Manisa/Kırkağaç doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden
Mühendisliği Bölümü lisans mezunu ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Yüksek Lisans mezunudur.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Proje Özeti:
Benzin Yakıtlı Otomobillerin
Sadece Sıvı Gaz
(LPI-Liquid Phase Injection) ile Çalıştırılması

Kenan MALKOÇ
Turkuaz
1982 yılında Bursada doğdum. İlk, orta ve lise eğitimi Bursada tamamladım. Bilgi Üniversitesi
Ekonomi bölümünü bitirdim. Koç holding ve Tofaşta farkılı pozisyonlarda görev aldım. Halen özel bir
şirkette danışman olarak görev almaktayım. İngilizce ve Almanca bilmekteyim. Evliyim ve bir kızım
var.

Proje Grubu:
Kenan MALKOÇ
İlhan ÇEKIÇ

Proje Özeti:
Akıllı Tolerans Analiz ve Simülasyon Yazılımı Geliştirme Projesi

Lütfi MUTLU
Arka Dingil Hareket ve Akıllı Park Sistemi
2017 Yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mekatronik Müh. Bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. 7 yıl
boyunca Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Vestel Electronics Corp.
Mekanik Tasarım Mühendisi olarak çalışmıştır.

Proje Grubu:
Lütfi MUTLU
Mehmet TÜMER

Proje Özeti:
ADAPS (Arka Dingil Hareket ve Akıllı Park Sistemi) yeni nesil park asistanı ve bütünleşik manevra kontrol sistemidir. Gelişen robotik teknolojilerin daha çok uygulandığı otomobil dünyasında bugün uygulanan konvansiyonel
tasarım gereği ön dingil hareketli arka Dingil ise sabittir. Aracın manevrasını zorlaştıran bu etken geliştirilmeye
muhtaçtır. Ancak bunun insan kontrolü ile olamayacağı aşikardır. Bu nedenle otomobil firmaları Active Steering,
İntegral Steering vb. aktif sürüş teknolojilerini arka lastiklere adapte etseler de bu çözümler yüksek manevra
kabiliyeti gerektiren iki araç arasi park gibi manevralara karşı cevapsızdır. ADAPS aktif sürüş kontrol sistemlerini
yeni teknoloji ve üstün manevra kabiliyetleri ile buluşturarak sürüş alışkanlıklarını tamamen değiştirmeyi hedeflemektedir.

Mehmet Fatih AY
Adaptif Toe ile Hayata Tutun
Muhammet Fatih Ay 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nden mezun
olmuştur. IPG Truck Maker – Car Maker uygulama mühendisi olarak FİGES A.Ş. ‘de çalışmaktadır.

Proje Özeti:
Adaptif Toe frenleme mesafesini kısaltan, ivmelenmeyi arttıran ve daha gelişmiş viraj dinamiği
ile güvenli sürüşte hayat kurtaran yeni nesil bir
yönlendirme sistemidir.

Mert TEPE
Hybdrive - Toroidal Hybrid Transmission
Mert Tepe 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun olmuştur. Hitit Computer Services
şirketinde Analiz Programcısı olarak çalıştı.

Proje Özeti:
Üretilmiş ve üretilecek araçları, sadece şanzımanlarını değiştirerek hibrite çevirebiliyoruz. Bunu tasarladığımız patentli ürünümüz olan Elektrik motorlu Toroid cvt şanzımanımız ile yapıyoruz. Bütün araçlara uyabilen, kompakt yapısı ile mevcut şanzımanın yerini alabiliyor. Bu sayede araç ne olursa olsun otomatik ve hibrit bir araca dönüşüyor.
Retrofit hibrit uygulama için en ideal çözüm ve yeni nesil hibrit araç üretmek için en verimli çözüm.

Mehmet KIVANÇ
Optonom

Proje Grubu:
Mehmet KIVANÇ
Koray AYDIN

Optonom Bilimsel Ölçüm Araçları firması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim
Sermaye Desteği çerçevesinde Teknopark İzmir yerleşkesinde kurulmuştur. Optonom, temel
olarak bilimsel ölçüm araçları üretimi konusunda araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu istikrarlı performansıyla sürdürülebilir bir büyüme örneği
sergileyen Optonom, Türkiye’nin güçlü ve saygın şirketleri arasına girme yolunda emin adımlarla
ilerlemektedir. Kuruluşundan bu yana Optonom bilimsel ölçüm araçları şirketi iş deneyimini, mali
gücünü ve teknik yetkinliklerini kullanarak birçok optik, kameralı yapay görme mekanik, elektronik ve
yazılım alanındaki projeleri başarıyla tamamlamıştır.

Mobil Temassız Kalite Kontrol Sistemi
Proje Özeti:
Büyük hatalara neden olan klasik
ölçüm yöntemlerinin yerine, görüntü işleme algoritmalarını kullanan,
temassız, hassas, hızlı ölçüm yapan
ekonomik, taşınabilir bir ölçüm cihazı
geliştirmekteyiz.

Ogan OCALI
Yeni Nesil Çinko Doldurulabilir Batarya
1995 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden doktora derecesi
aldıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi Radyoloji bölününde üç yıl doktora sonrası araştırma
görevlisi olarak çalışmıştır. 1998-2002 yılları arasında Silikon vadisinde ‘’bilgisayar destekli elektronik
tasarım’’ alanında daha sonra Synopsys Inc. tarafından satın alınan Avant! şirketinde kıdemli yazılım
mimarı olarak görev almıştır. 2002 yılında 3 arkadaşı ile kurduğu Mojave Inc. 2004 yılında Magma
Design Automation tarafından satın alınmıştır. 2007 yılında Türkiye’ye dönmüş ve ortakları ile birlikte
İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde OCALI A.Ş.ni kurmuştur. Elektronik mühendisliği alanında
toplam 1500den fazla atıf almış uluslararası makaleleri ve patentleri bulunmaktadır.

Proje Grubu:
Ogan OCALI
Ramazan OCALI

Proje Özeti:
Elektrikli araçların yaygınlaşması önündeki en büyük engel kullanılan bataryalardır. Batarya kapasiteleri yükseldikçe maliyetleri
de artmaktadır. bataryalar bu soruna çözüm getirmektedir. Geliştirdiğimiz Çinko- Nikel bataryalar ile yüksek enerji yoğunluklu, uzun ömürlü ve uygun maliyetli batarya ihtiyacına çözüm getirilmektedir.

Orhan İŞTENHIÇKORKMAZ
VehicleNet - Konuşan Araçlar!
Günümüzün 27 saatini kaplayan teknolojide çalışmayı seven, GitHub’ı kullanmayı öğrenmiş ve işini
yaparken aynı zamanda mutlu olmayı başarabilen bir takım.

Proje Özeti:
Sadece sen mi telefonla konuşuyorsun?
Neden araban da hırsızlık anında polisi aramasın?
Telefonundan motor durumunu da kontrol etsen iyi olmaz mı?

Özgür TAMER
Akıllı Öncam
1975 yilinda Manisada dogdum ve ilk ve ortaöğrenimimi bu sehirde tamamladım. Lisans yüksek
lisans ve doktora eğitimlerimi Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde
tamamladıktan sonra Norveç´te NTNU Telematics bölümünde 1 yil sure ile doktora sonrası araştırmacı
olarak görev yaptim. 1998 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümünde araştırma görevlisi / yrd docent olarak görev yapmaktayım.

Gözünüzü yoldan ayırmayın
Proje Özeti:
Akıllı öncam araç sürücülerinin yolla
ilgili dikkat etmeleri gereken çeşitli
durumlara ve yön bulma sistemine öncam üzerinden erişebilmesini
sağlamaktadır. Aracın öncamının
içinde bulunan iki adet kameradan
alınan görüntü stereo görüntüleme
algoritmaları kullanılarak ilgili objelerin mesafesinin belirlenmesinde
kullanılmaktadır. görüntünün üzerinde aynı zamanda dış uyarıcılar
içinde görüntü işleme algoritmaları
kullanılmaktadır. Böylece sürücünün dikkat etmesi gereken yayalar,
yol işaretleri, çevredeki araçların sinaylizasyonları gibi uyarıları ekranda
daha belirgin hale getirmektedir. Ek
olarak yön bulma ile ilgili işaretlerde
ekranda yolun üzerine düşürülerek
yansıtılmaktadır. Öncamda görüntü
ekranı belli bir açı ile tarayan lazer
işaretleyiciler ile oluşturulmaktadır.

Sara Rasouli KEBIRI
Shaxies
1980 yılında İran’ın Urmiye kentinde doğmuş, ortaokul ve lise eğitimini Urmiye Üstün Yetenekliler
Okulunda almış ve 1998 yılında öğrenimini onur derecesiyle bitirmiştir. 2003 yılında Tahran Alzahra
Üniversitesi fizik mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 2007 yılında Urmiye Azad Üniversitesi
mimarlık bölümünü birincilikle bitirmiştir. 2011 yılında İTÜ kentsel tasarım yüksek lisans programından
birincilik derecesiyle mezun olmuştur. 2010 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu Sad İnşaat
firmasında yönetici olarak çalışmaktadır. Eşiyle birlikte 2008 yılından itibaren İstanbul’da yaşamaktadır.

Proje Grubu:
Sara Rasouli KEBİRİ
Kiarash GHASEMLOU

Taksi Paylaşımı Artık Çok Kolay, Ayrıca Çok Ucuz

Proje Özeti:
Shaxies ilk sabit rota ve sahip ücrete taksi mobil uygulamasıdır. Uygulama önerilen/istenen güzergah talebine bağlı olarak
kullanıcıları birleştirmekte ve taksi çağırma hizmeti vermektedir. Verdiği hizmet karşılığımda yolculuk başına komisyon almaktadır.
Başka birdeğişle, Shaxies, benzer başlangıç ve bitiş noktasına ya da gidiş güzergaha sahip yolculuk talebini birleştirmekte
ve yolcular uygulama vasıtasıyla çağrılacak olan taksi ile yolculuk yapmalarını sağlayacaktır. Bu uygulama vasıtasıyla toplu
ulaşımın yetersiz ve zayıf olduğu durumlarda yolcular taksi paylaşımı ile hızlı, konforlu ve güvenilir şekilde yolculuk yapabileceklerdir. Ayrıca taksi, servis ve özel aracı kullanan yolcular için de ucuz ulaşım olanağı sağlayacaktır.
Shaxies ile yolculuk yapanların elde edecekleri fayda aşağıdaki guruplar için geçerlidir.
Toplu Taşıma Kullanıcıları: Daha az araç dışı bekleme süresi, daha kısa sürede erişim ve daha konforlu yolculuk sunacak.
Servis, Taksi ve Özel Araç kullanıcılar için ise daha ucuz yolculuk imkanı sunacaktır.

Serden KEÇECIOĞLU
kiraladimbitti.com
1977 doğumlu olan Serden Keçecioğlu, Galatasaray Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında
lisans ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans alanında yüksek lisans eğitimi almıştır.
2000 yılında Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda başladığı bankacılık kariyerinde, denetim, kurumsal
finansman ve yatırım bankacılığı alanlarında çalışmıştır. 2014 yılından bu yana kendi danışmanlık
şirketinde faaliyet gösteren Keçecioğlu, kariyerinin son 5 yılında, Türkiye’nin en büyük filo kiralama
şirketleriyle, tahvil ihracı ve yurtdışı borçlanma gibi konularda çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Proje Özeti:
Kiraladımbitti.com, uzun vadeli araç kiralamak isteyenlerin, çok sayıda filo şirketinden karşılaştırılabilir teklif almalarını sağlayan ve bankalarla scoring entegrasyonu bulunan bir pazaryeri projesidir.

Serhat NAFIZ
TrakTS
1988 Antalya doğumlu Serhat Nafiz, 2010 yılında Sakarya Üni. Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bölümünden 3.08 not ortalaması ile mezun olup Ege Üni.’nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Yüksek lisansına paralel olarak özel sektörde Ar-Ge mühendisi olarak iş hayatına atılmıştır. Endüstriyel
tip akülere yönelik uzaktan takip, ömür ve sağlık durumu kestirimi, akıllı şarj algoritmaları, batarya
yönetim sistemleri gibi konularda teorik ve pratik çalışmalar yapmıştır. Üretimi gerçekleştirilen
prototip kartlar halen sektörde kullanılmaktadır. Doktora eğitimine başlamadan önce askerlik
hizmetini tamamlamayı tercih ederek 2015 yılında askerlik hizmetini tamamlamıştır. Askerlik hizmetini
tamamladıktan sonra memleketi olan Antalya’ya yerleşerek sektöre yönelik tasarladığı prototipleri
kendi firması bünyesinde ticarileştirmek ve doktora eğitimine devam etmek istemektedir.

Şarjlı Forklift ve Transpaletleriniz Sizi Yavaşlatmasın

Serkan GÜRSOY
Trafipper
Serkan Gürsoy, 1976 doğumludur. Ekonomi alanında lisans derecesine sahiptir. Yüksek lisans
ve doktorasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları bölümünde
tamamlamıştır. Sayısal dönüşüm, iş ve çalışma yaşamı üzerindeki etkileri, akıllı kent ve ulaşım
sistemlerinde bilginin kullanımı, yenilik ve yenilikçilik stratejilerindeki değişim, örgütsel öğrenme ve
teknoloji okuryazarlığı üzerine akademik çalışmaları ve yayınları olmakla birlikte yapılandırılmamış
verinin bilgiye dönüşümü süreçlerinde uygulamalı araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Bu kapsamda son üç yıldır, istanbul trafiğindeki değişimleri 3’er aylık dönemler ile izlemekte ve Beykoz
Üniversitesi’nde İstanbul Trafik OtoRitmi adıyla rapor olarak yayınlamaktadır. İnovasyon, Yaratıcılık
ve Teknoloji konusunda Sanatsal faaliyetlerde de bulunmuş olan Serkan Gürsoy’un çalışmalarından
oluşan ulusal ve uluslararası fotoğraf sergileri açılmıştır. Kendisi bugün Beykoz Üniversitesi İşletme
ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak bilimsel faaliyetlerini ve araştırma
geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

1 dakika mı büyüktür, 1 kilometre mi ?
Proje Özeti:
Trafipper,
Trafik yoğunluğundaki değişime göre biçimlenebilen mesafe/zaman haritasıdır.
1. Verili koordinatları merkez alarak; herhangi bir
an ya da zaman dilimi için fiziksel uzaklık haritası
oluşturulabilir.
herhangi bir güzergâh ya da bölge için zamansal
uzaklık haritası oluşturabilir.
2. Ölçeklenebilir, Kişiselleştirilebilir, Özelleştirilebilir.
Zaman, Konum ve ilgi tipi ne göre düzenlenebilir.
3. Trend belirler:
Harita üzerindeki noktalar, bölgeler, güzergâhlar
birbirleri ile verili zamanda karşılaştırılabilir.
Takvim üzerindeki herhangi bir zaman ya da zaman kesiti, verili koordinat ya da güzergâh için karşılaştırılabilir.
4. Sıralama yapar:
Trafik yoğunluğuna ve neden olduğu mesafe/zaman değişimine göre, nokta, güzergâh, bölge ve
şehir sıralaması yapılabilir.

5.Ölçer:
Ulaştırma altyapısı etkinliği, ulaştırma talebi değişimi, mesafenin
zaman esnekliğini ve mesafe ve ya da zamana bağlı çapraz esneklikleri ölçebilir.

Sinan BARUTÇUOĞLU
bibip.com
1997 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olup , sonrasında aynı
bölümde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.
Kariyerine network mühendisi olarak başlayan Sinan Barutçuoğlu, 2005 yılından itibaren Global
İletişim’de Network Operasyon Müdürü ve İş Geliştirme Müdürü rollerini üstlenmiştir. 2009
yılında katıldığı Alcatel-Lucent bünyesinde sırasıyla Satış Müdürlüğü, Satış Grup Müdürlüğü ve
Azerbaycan Ülke Direktörlüğü görevlerini yerine getirmiştir. 2016 Ocak ayında Nokia Networks’de
“Communication&Collaboration” ürün segmentinin Avrupa bölgesinden sorumlu satış başkanlığı
görevine getirilmiştir. Halen Kurucu Ortak olduğu Bibip.com’da Genel Müdür olarak çalışmaktadır.

Yalnız kendimiz için alacağımız araçlarımızdan
dilediğini tek tıkla sipariş et, kapına gelsin...

Soner ALAYURT
Fire Halıların Geri Dönüşümü İle Otomotiv Plastik
Hammadde Üretimi
1991’de İstanbul’da doğdum. Babam serbest meslek mensubu, annem ev hanımıdır. İki kardeşim
var. Koca Ragıp Paşa ilk ve ortaokulunu (2005), Hüseyin Bürge Anadolu Lisesini (2009), Yalova
Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümünü (2014) bitirdim ve Türkiye’nin lisans bazında ilk 50
polimer mühendisinden biri oldum. Otomotiv ve ambalaj sektörlerinde görevler aldım. İTÜ Çekirdek’in
değerli destekleri ve eğitimleri sonucu TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Desteği’ni almaya kazandım.
2016 Mart ayında kendi işletmemi kurarak girişimcilik serüvenime başladım. Geliştirdiğim projeler ile
Türkiye’de Halı Geri Dönüşümü sistemlerini kurup, plastik ve otomotiv sektörüne yeni ham madde
kaynakları sunarak ülke ekonomisine değer katmak ve geri dönüşüm ile yarının çocuklarına daha
yeşil bir dünya bırakmaya katkı sağlamak için çalışmaktayım.

Fire halıları otomobil parçasına dönüştüren teknoloji

Proje Özeti:
Hagelson 2016 Mart ayında Tübitak BİGG
desteği ile kurulmuş bir polimer teknolojileri
firmasıdır. Kurulduğu günden bugüne Türkiye’de halı geri dönüşüm sistemini kurmaya
çaba sarf eden firma, “Fire ve atık halıların
geri dönüşümü ile otomotiv plastik ham
madde üretimi” projesi ile hem halı sektörünün geri dönüşüm sorununa çözüm olmakta hem de otomotiv sektörünün sürekli,
uyumlu, kaliteli ve saf geri dönüşüm plastik
ham madde ihtiyacına cevap vermektedir.
Unutmayın, geri dönüşüm akılcı ve teknolojik yöntemler ile yapıldığında sizlere bugünden kazandırmaya başlarken, yarınlarınızı
da güvence altına almanızı sağlar.

Teoman KARADAĞ
E-TC
1981 Yılında Malatya’da doğdu. 2001-2005 yılları arasında İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Lisans Eğitimini, 2007-2009 Yılları arasında İsveç’in Linköping
Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi’nde Yüksek Lisasını tamamladı. 2008-2015 yılları arasında Türk
Telekom A.Ş. de farklı pozisyonlarda mühendis ve idareci olarak görev yaptı. 2009-20014 Yılları
arasında İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde doktora
eğitimini tamamladı. 2015 yılında yine aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup
farklı idari görevleri de asli görevinin yanında devam ettirmektedir.

Farklı Batarya Kimyalarına Uyumlu, Yerli,
Batarya Yönetim Sistemi
Proje Özeti:
%100 yerli!
Batarya grubu ile çalışan her sisteme
uygun!
Farklı batarya kimyalarına (çeşitlerine)
uyumlu!, Batarya Yönetim Sistemi.
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