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KÜRESEL REKABET VE AR-GE

GLOBAL COMPETITION AND R&D

Dünya ekonomisinin yaşadığı küresel kriz sonrasında ülkeler ihracat odaklı bir politikaya yönelmiş durumda.
Ülkelerin ihracat odaklı politikayı benimsemesi sonucu küresel ekonomide artık “rekabet” eskisinden daha yoğun.
Böylesine yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek, pazar payını koruyabilmek, pazarlarda tutunmanın yolu
üretici firmaların farklılık yaratması, yeni ürünler tasarlayıp üretmesi ile mümkün olacaktır. Bunun yolu da Ar-Ge,
inovasyon, üründe farklılık yaratmakla mümkündür.
Türkiye olarak ihracatta 2023 yılı için stratejimizi oluşturduk. 2023 yılında hedefimiz dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olmak, 500 milyar dolar ihracat gerçekleştirmektir. Bu hedefe ulaşmanın yolu da Ar-Ge ve
inovasyondan geçmektedir. Yani, üretim desenimizi “yükte hafif, pahada ağır” bir yapıya dönüştürmekle mümkün
olacaktır.
“Yükte hafif, pahada ağır” ürün deseni, altın, inci, mücevherat değildir. “Yükte hafif, pahada ağır” ürün, inovasyonla
geliştirilmiş, özgün tasarımla müşteri memnuniyeti kazanmış, kalitesiyle, dünyanın aranılan markası olmuş
demektir.
2011 yılında 20 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi sektörümüz ihracatımızın lokomotifi
olmuştur. Dünyanın en büyük 20 otomotiv üreticisinden olan Türkiye otomotiv endüstrisi geldiği nokta itibari ile
“Türk Malı Otomotiv” üretebilecek bilgi, birikim, tecrübe, teknolojiye sahiptir. İhracatımızın lokomotifi olan otomotiv
endüstrisi sektörümüzün gücüne güç katacak şey Ar-Ge’dir.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğimizin bu yıl ilk defa düzenlediği "Türkiye Otomotiv Sektöründe
Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması" ar-ge ve tasarım kültürünün yaygınlaştırılmasına destek verecek, ortaya
çıkacak Ar-Ge’lerin sanayiye entegre edilmesi ile birlikte otomotiv endüstrisinin ihracatında katma değer daha da
artacaktır. Çünkü, herhangi bir üründe gerçekleştirilen küçük bir inovasyon bile o ürünün emsalleri arasında öne
çıkmasını sağlamakta, üretici firmanın rakipleri arasında bir değil birkaç adım öne geçmesine neden olmaktadır.
Ar-Ge kültürünün benimsenmesi ile birlikte Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürün sayesinde hem üretici firmanın, hem de
ülkenin rekabet gücü yükselecektir.
2011 yılında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık ve 135 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.
Gerçekleştirdiğimiz ihracatın kilogram fiyatı 1,46 dolar, Almanya'nın ise 4,1 dolardır. Türkiye olarak yapmamız
gereken, ihraç ürünlerimizde kilogram fiyatını 1.46 dolardan daha yukarılara taşımaktır. Bunun için olmazsa olmaz
“Ar-Ge’dir, inovasyondur, fark yaratmaktır, yüksek katma değerli ürün üretim ve ihracat yapısına geçmektir.”
Farklılık, yaratıcılık ve yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenci ve profesyonel
katılımcılara yönelik olarak ilk kez düzenlenen "Türkiye Otomotiv Sektöründe Arge Proje Pazarı ve Tasarım
Yarışması” ile Ar-Ge ve inovasyon, tasarım ve yaratıcılık kültürüne farkındalık artırılacaktır.
İlk kez gerçekleştirilen "Türkiye Otomotiv Sektöründe Arge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması”nın sonunda yeni ve
özgün ürünlerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Ortaya çıkan Ar-Ge ve tasarımların sanayiye entegresyonu büyük
önem taşımaktadır. Türkiye otomotiv endüstrisinin bu yarışmada ortaya çıkan Ar-Ge ürünlerini sanayiye entegre
ederek yüksek katma değere dönüştüreceğinden şüphem yok.
Etkinliğin başarılı geçeceğine inanıyor, “inadına icat çıkarılmasını” temenni ediyor, yarışmada dereceye girenleri
tebrik ediyorum.

In the aﬅermath of the global crisis that the world economy went through, countries have been turning to an
export-oriented policy. As countries have adopted an export-oriented policy, “competition” in the global economy
has now become even more intense as compared to the past. Survival and maintaining market share in such an
intensely competitive environment will be possible through production companies making a diﬀerence by designing
and manufacturing new products. The achievement of this objective depends on R&D, innovation as well as making
a diﬀerence in the products.
As Turkey, we set our export strategy for the year 2023. Our objective for the year 2023 is to rank among the top
10 global economies and to have an export volume of 500 billion USD. The realization of this target will be
possible through R&D and innovation; namely, through transforming our manufacturing pattern into a “light in
weight, but heavy in value” structure.
The “light in weight, but heavy in value” product pattern does not refer to gold, pearl or jewelry. Products that are
“light in weight, but heavy in value” are products that have been developed with innovation, that have earned
customer satisfaction with their original design and quality, thus become globally demanded brands.
The automotive industry, which had an export volume of more than 20 billion USD in 2011, has been the
locomotive of our exports. Ranking among the 20 largest automotive manufacturers globally, Turkey has the
knowledge, know-how, experience and technology needed to manufacture “Automotive Products Made in Turkey”.
R&D will further boost the power of the automotive industry, the locomotive of our exports.
Organized for the first time this year by Uludağ Automotive Industry Exporters' Association, the "Turkish
Automotive Industry R&D Brokerage Event and Design Competition" will support the dissemination of the R&D and
design culture, thus the added value of the automotive industry will be further enhanced thanks to the integration
of emerging R&D projects in the industry. Since even a tiny innovation on a product enables that product to stand
out among its peers, thus enabling the manufacturing company moving ahead of its competitors by not one, but
many steps. The adoption of the R&D culture along with the products emerging out of the R&D process will raise
the competitive edge of both the companies and the countries.
In 2011, we broke the exports record in the history of the Republic with an export volume of 135 billion USD. The
price per kg of the exports we did was 1.46 USD whereas this rate is 4.1 for Germany. What Turkey needs to do is
to raise the price per kg of our export products from 1.46 USD to higher rates. The sine qua non for this is “R&D,
innovation, making a diﬀerence, switching to a high value added product manufacturing and exports structure.”
The “Turkish Automotive Industry R&D Brokerage Event and Design Competition” organized for the first time
targeting student and professional participants in order to encourage and make use of projects that oﬀer
diﬀerence, creativity and innovation will raise the awareness on R&D and innovation, design and creativity culture.
I believe that new and original products will emerge out of the “Turkish Automotive Industry R&D Brokerage Event
and Design Competition” that is being organized for the first time. It is of great importance to integrate in the
industry the R&D and design outputs of this contest. I am fully convinced that the Turkish automotive sector will
integrate in the industry the R&D projects emerging out of this contest and turn them into high value-added
products.
I believe that this event will achieve success and I wish that “inventions will be made with an obstinate
determination” and I congratulate in advance those who come out in this competition.

Zafer ÇAĞLAYAN
Ekonomi Bakanı

Zafer ÇAĞLAYAN
Minister of Economy
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21. Yüzyıl bilgi toplumunda tasarım, inovasyon, ARGE ve yenilikçilik hayati öneme sahip kavramlar haline gelmiştir.
Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modelleri yanında bilgi ve yenilik temelli akıllı büyüme modelleri ön plana
çıkmaktadır.

In the 21st century’s information society, concepts such as design, innovation, R&D and innovativeness have
become crucial. Alongside sustainable and comprehensive growth models, smart growth models based on
information and innovation are further coming into prominence.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) olarak biz de sürdürülebilir ve akıllı büyüme modeli tesis etmek, bu vesile ile
ihracatımızda daha girişimci, daha teknolojik yenilikçi ve istihdam dostu bir hedef yaratmak için “2023 Türkiye
İhracat Stratejisini” ortaya koyduk. Yeniliklere açık ve vizyoner hedefler belirleyen Türkiye’nin 74 milyonluk dinamik
nüfusundan ve 50 bini aşkın aktif ihracatçımızdan aldığımız güçle 2023 yılında Türkiye’yi dünyanın en büyük
10. ekonomisi haline getirmeyi ve 500 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. 2023 Projesi Türkiye’nin geleceği
adına alınmış, önemli bir karar, önemli bir yatırım planıdır.

As Turkish Exporters Assembly, we set our “2023 Turkish Exports Strategy” in order to create a sustainable and
smart growth model and, thus, to set a more entrepreneurial, more technologically innovative and
employment-friendly target for our exports. Strengthened by Turkey’s dynamic population of 74 million and its
50.000 plus active exporters and innovative and visionary targets that it oﬀers, we aim to make Turkey rank
among top 10 economies of the world by 2023 and to hit 500 billion dollars worth of exports target. 2023 Project
is an important decision, an important investment plan for Turkey’s future.

2023 yılında kara taşıtları ve yan sanayi sektörümüz ise 75 milyar dolar yapmayı hedeflemektedir. Bu hedef 2023
yılında gerçekleştirmeyi planladığımız toplam ihracatın yüzde 15’ini kara taşıtları ve yan sanayi sektörümüzün
karşılayacağını ve sektörümüzün dünya pazar payını yüzde 2,40’a çıkaracağını göstermektedir. TİM olarak bizler
sektörümüzün ihtiyacını karşılayacak akredite edilmiş laboratuvar sayısı, yol testleri için gerekli pistler, çarpışma
test laboratuvarları ve rüzgar tüneli eksikliğini yeni yatırım teşvikleri ile tamamladıktan sonra ilgili niş
segmentlerdeki pazar paylarımızı artırmayı temel yetkinliklerimiz arasına aldık. Modernizasyon ve inovasyon ile
gelen teknolojik dönüşüm sayesinde özgün tasarımlı, katma değeri yüksek, ileri teknoloji ile üretilmiş otomobiller
geliştireceğimize yürekten inanıyoruz. Lider “Türk Otomotiv Markalarını” oluşturmayı ve ülke imajını geliştirmeyi,
Türkiye’yi Tasarım, Ar-Ge ve yenilikçilik merkezi haline getirmeyi ise proje pazarları ve tasarım yarışmaları
sayesinde başaracağız.

On the other hand, our vehicle and automotive supply industry aim to hit 75 billion dollars worth of exports by
2023. This target indicates that our vehicle and automotive supply industry will have covered 15% of our total
exports and that its market-share in the world will have reached 2.40% by 2023. Aﬅer we have compensated the
industry’s shortcomings and needs in terms of the number of accredited laboratories, road testing tracks, crash
test laboratories and wind tunnels through new investment incentives, we, as TIM, prioritized increasing our
market-share in the relevant niche segments. By means of technological transformation introduced with
modernization and innovation, we wholeheartedly believe that we will develop high tech cars produced with unique
designs and high added value. Creating pacesetter “Turkish Automotive Brands” and improving our country’s image,
helping Turkey to become one important design, R&D and innovation center will be possible with brokerage events
and design competitions.

500 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştirebilmek için rekabetçi ve girişimci ihracatçılarımızla, teknoloji,
inovasyon, ar-ge ve marka üzerine odaklanmamız oldukça önemlidir. Tasarım yarışmaları ve proje pazarları ise bu
hedefin en önemli zincirlerinden biridir. Türkiye’de alanında bir ilk olan “Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım
Yarışması”nın son 6 yılın ihracat şampiyonu otomotiv sektörümüze farklı bir dinamizm katacağını düşünüyoruz.

In order to achieve 500 billion dollars’ worth of exports target, it is extremely important for us to focus on
technology, innovation, R&D and the brand itself with our competitive and entrepreneur exporters. Design
competitions and brokerage events are vital rings of this goal chain. We believe that “Automotive Industry R&D
Brokerage Event and Design Competition”, a pioneer in its own field, will contribute a distinctive dynamism to our
automotive sector that is the export champion of the last 6 years.

Otomotiv sektörümüz proje pazarları ve tasarım yarışmaları sayesinde üretimi, ar-ge ve inovasyon yoğun, tasarım
ve teknolojik gelişim ile destekleyen bir yapıya kavuşturmaktadır. Bugün bizler genç nesillerimizi proje pazarı ve
tasarım yarışmaları sayesinde ödüllendirerek geleceğe çok büyük bir yatırım yapıyoruz. Genç nesillerimizin buradan
aldığı kıvılcımla geleceğin ateşini yakacağına inanıyoruz. Biz imkanısızı istemiyoruz, geleceği planlayarak somut
hedefler belirliyoruz.
Bu vesileyle Uludağ İhracatçı Birliğimizin Türkiye Otomotiv Sektöründe düzenlediği “Arge Proje Pazarı ve Tasarım
Yarışmasının” ülkemize yeni bir ufuk açmasını diliyorum.
Mehmet BÜYÜKEKŞİ
TİM Başkanı

Thanks to such brokerage events and design competitions, our automotive industry is being restructured in a way
that it supports the production with R&D, innovation based design and technological development. Today, we invest
in our future by rewarding young generations through brokerage events and design competitions. We believe that
our young generations will light up the fire of future with sparkles that they will get from these occasions. We don’t
ask for the impossible; we just set some concrete targets through planning the future.
On this wise, I hope that “Turkish Automotive Industry R&D Brokerage Event and Design Competition” organized by
Uludağ Exporters’ Association will open up new horizons for our country.
Mehmet BÜYÜKEKŞİ
Chairman of TIM
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2006 yılından bu yana ülkemizin ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrimiz 50 yılı aşan tecrübesi, birikimi,
altyapısı, ürün kalitesi ve global üretim sistemleri ile dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, Avrupa’nın en önemli
üretim merkezlerinden birisidir. 2011 yılı verilerine göre otomotiv endüstrimiz dünyanın 17.büyük üreticisidir. Ayrıca
AB-27 ülkeleri içerisinde de 6. büyük üretici konumunda bulunmaktayız. Ancak en önemlisi 2011 yılı üretim
verilerine göre ülkemiz Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olma konumunu sürdürmektedir. 2011 yılını 20.4
milyar USD ihracat ile kapatan endüstrimiz, küresel çapta yaşanan tüm sıkıntılara rağmen hedeflerinden sapmadan
yoluna devam etmektedir.
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Günümüzde 1.2 milyon araç üreten otomotiv endüstrimizin 2023 yılı için 4 milyon araç üretimi, 3 milyon araç
ihracatı ve 75 milyar USD’lik ihracat hedefi de bulunmaktadır. Yıllık ortalama %10 ihracat artışı ile bu hedefe
ulaşacağımıza inanıyoruz.
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) olarak sektörün ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak projeler
üretiyor ve bu projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. “TBMM Üstün Hizmet Ödülü” ile ödüllendirilen ve Türkiye’de
bir ilk olan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Lisemizin ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için kurulan OİB Eğitim Vakfı, Ford Otosan ile birlikte gerçekleştirilen Arka Pencere Projesinden
sonra bu yıl sektörde ilk kez Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışmasını düzenliyoruz.
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Türkiye Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması ile yeni neslin ilgisini otomotiv sektörüne
çekmek ve onları sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlamayı hedefliyoruz. Sektöre gelecek olan insan kaynağının
vizyonunu geliştirmek, onları şimdiden tasarım, Ar-Ge ve inovasyon konularına yönlendirmek de amaçlarımız
arasında yer alıyor.
Son olarak, Otomotiv Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması etkinliğimize verdikleri desteklerden
dolayı T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisine, projenin yürütülmesindeki gayretlerinden dolayı
başta Proje Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Ömer Burhanoğlu olmak üzere tüm Yürütme Kurulu üyelerine, Uludağ
İhracatçı Birlikleri personeline, DDF firmasına, projeleri değerlendiren ve oylayan çok değerli Jüri, Değerlendirme
ve Ödül Kurulları Üyelerine ve projenin her aşamasında desteklerini esirgemeyen OİB Yönetim Kurulu ve Denetim
Kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla,

Our automotive industry, which has been our country's export champion since 2006, is one of the most important
production centers of Europe that exports all over the world with its more than 50 years of experience, knowledge,
infrastructure, product quality and global production systems. According to the data of the year 2011, our
automotive industry is the world’s 17th largest producer. In addition, we have the position of the 6th largest
producer within the EU-27 countries. But most importantly, according to the production data of the year 2011, our
country maintains its position as Europe's largest commercial vehicle producer. Our industry, which has closed the
year 2011 with 20.4 billion USD of export, continues on its path without deviating from its goals despite all the
troubles experienced globally.
Our automotive industry, which produces 1.2 million vehicles today, also has the goal of producing 4 million
vehicles, exporting 3 million vehicles and an export of 75 billion USD for the year 2023. We believe that we will
achieve this goal with an average 10% annual increase in exports.
As the Automotive Industry Exporters Association (AEA), we are producing projects and striving to implement these
projects while keeping in mind the needs of the sector. We are organizing an R&D Project Market and Design
Competition for the first time in the sector this year aﬅer the Automotive Industry Exporters Association Technical
and Industrial Vocational High School established for the first time in Turkey and awarded the "Turkish Parliament
Distinguished Service Award", the AEA Education foundation established to meet the needs of our High School, and
the Rear Window Project conducted in conjunction with Ford Otosan.
With the R&D Project Market and Design Competition in the Turkish Automotive Sector, we aim to draw the
attention of the new generation to the automotive sector and prepare them according to the needs of the sector.
It is also one of our aims to develop the vision of the human resources that will be coming to the sector and direct
them to the subjects of design, R&D and innovation now.
Finally, I would like to thank the Ministry of Economy of the Turkish Republic and the Turkish Exporters Assembly
for their support in our R&D Project Market and Design Competition in the Automotive Sector event; all the
Executive Board members, primarily the Chairman of the Project Executive Board, Mr. Ömer Burhanoğlu, for their
eﬀorts in the execution of the project; the Uludag Exporter Associations staﬀ, the DDF firm, the very distinguished
Jury, Evaluation and Award Boards' members who evaluated and voted on the projects and the AEA Management
Board and Supervisory Board who lent their support at every stage of the project

Orhan SABUNCU
OİB Yönetim Kurulu Başkanı
Sincerely,
Orhan SABUNCU
OIB Chairman of the Executive Board
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Fikirler Özgün, Hedefler Yüksek...

The Ideas are Original, the Goals are High...

İstikrarlı büyüme tablosuyla dünya ekonomisinde dikkatleri üzerine toplayan Türkiye, 2023 vizyonu
doğrultusunda ihracatı 500 milyar dolara, kişi başı geliri 25 bin dolara çıkararak, dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı hedeflemektedir.

Turkey, which has drawn attention to itself in the world economy with its steady growth, aims to be among the world's 10
largest economies by increasing the exports to 500 billion dollars and the per capita income to 25 thousand USD according to
its 2023 vision.

Bu yol haritasında otomotiv sanayimize düşen misyon, ihracatımızı 75 milyar dolara çıkarırken,
katma değeri yüksek, ithalat oranı düşük, istihdamı yoğun, rekabetçi bir Ar-Ge, tasarım, test ve
üretim merkezi olmaktır.

Our mission as the automotive industry in this roadmap is to be a competitive R&D, design, testing and production center with
high added value, low import rate and intensive employment while increasing our export to 75 billion dollars.

Bu doğrultuda atılacak adımların başında, özgün fikirlerin endüstrileşme şansının yaratılması, bilim ve sanayinin iç içe
çalışması ve yaratılan know how’ın değere dönüştürülmesi gelmektedir. Yaratıcılık rekabet ve markalaşmada temel
unsur olarak kullanılmalı ve parçadan başlayan hakimiyet bütüne yayılmalıdır.
Türkiye’nin 2023 vizyonuna hizmet edeceğine inandığım "Tasarım ve Ar-Ge Çalışmalarının Yaygınlaştırılması" stratejisi
doğrultusunda, araç kompenentleri bazında ilk kez düzenlenen "Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması" ile ülkemizde Ar-Ge
ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi, ilgili konularda yeterli birikimin oluşması, yeni
teknolojiler ile üretim yapılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesi, üniversite-sanayi
işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından katma değeri yüksek özgün ürünlerin üretilip, dünya
pazarlarına sunulması amaçlanmaktadır.
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Otomotiv Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması olmak üzere iki ayrı platformda düzenenen bu girişim ile sektörde çalışan
profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler ve ilgili dallarda eğitim gören öğrencileri içine alan geniş bir kitlenin
yaratıcı fikirlerini ortaya koyabileceği, bu fikir ve projelerin ise sanayi, devletin ilgili kurumları ve firmalarla buluşacağı bir
ortam sağlanmıştır.
"Tasarım Yarışması " ile yeni yetişen neslin ilgisini otomotiv sektörüne çekmeyi, onları şimdiden tasarım, arge ve
inovasyon konularına yönlendirmeyi, vizyonlarını geliştirmeyi ve sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlamayı hedefliyoruz.

K

“Proje Pazarı” ile üniversitelerdeki akademisyenler ile araştırma merkezleri, firmalar ve sektörde çalışan profesyonellere
ait projelerin endüstrileştirilmek üzere sanayiye kazandırılmasını amaçlıyoruz. Üniversite sanayi işbirliğinin önemini
vurgulamak ve bunu düzenli hale getirmek istiyoruz.
Her iki yarışma da komponent bazında,; Ergonomi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre, Emniyet ve Mekanik Fonksiyonellik olmak
üzere, sektörün ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen 4 ayrı kategoride gerçekleşmiştir.
Bu yarışmaları geleneksel hale getirerek, önümüzdeki yıllarda yurtdışı katılımlarına da açık olarak gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Bu sayede bir taraﬅan ülkemizdeki yaratıcı bireyleri keşfetmeyi, diğer taraﬅan beyin göçünü tersine
döndürerek yurt dışından da başarılı projeleri sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz.
Tüm çabalarımızın sektörümüze değer katmasını, ulkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırmasını temenni ediyorum.
Etkinliğimize verdikleri desteklerden dolayı T.C. Ekonomi Bakanlığı’na, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne, OİB Yönetim
Kuruluna, Proje Yürütme Kurulu üyelerine, projeleri değerlendiren ve oylayan çok değerli Jüri, Değerlendirme ve Ödül
Kurulları Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum.

The first steps to be taken for this purpose is creating a chance for the industrialization of original ideas, making science and
industry work together, and turning the created know-how into value. Creativity should be used as the main element in
competition and branding and the domination that started from a piece should spread to the whole.
In accordance with the "Dissemination of the Design and R&D Operations" strategy which I believe will serve the 2023 vision of
Turkey, with the "Project Market and Design Competition" that has been organized on the basis of vehicle components for the
first time, it is aimed to settle R&D and design culture in our country and integrate it with technology, form suﬃcient knowledge
on related topics, produce with new technologies, design innovative products, train new designers, strengthen the
university-industry cooperation and present original products produced by our country’s exporters with high added value to world
markets.
With this initiative organized in two separate platforms as the Automotive Project Market and Design Competition, an
environment has been provided where a broad audience that includes professionals, researchers, academicians working in the
sector and students receiving education on related fields can express their creative ideas and these ideas and projects can get
together with the industry, the related institutes of the government and companies.
With the "Design Competition", we aim to draw the attention of the new generation to the automotive sector; direct them to the
topics of design, R&D and innovation now; develop their visions and prepare them according to the needs of the sector.
With "Project Market", we aim to help integrate the projects of academicians in universities and research centers and the
projects of companies and professionals working in the sector into the industry to be industrialized. We want to emphasize the
importance of university-industry cooperation and make this organized.
Both competitions have been carried out in 4 separate categories as Ergonomics, Renewable Energy and the Environment,
Safety, Mechanical Functionality on the basis of components determined in accordance with the needs and objectives of the
sector.

By turning these competitions into a tradition, we aim to carry them out open to foreign participation in the upcoming years. In
this way, we aim to discover the creative individuals in our country on one hand, and on the other hand integrate successful
projects from abroad into our sector by reversing brain drain.
I hope that all our eﬀorts add value to our sector and bring our country a step closer to its goals.
I thank the Ministry of Economy of the Turkish Republic, the Turkish Exporters Assembly, AEA Management Board, Project
Executive Board members, the very distinguished Jury, Evaluation and Award Boards' members who evaluated and voted on the
projects for their support in our event.

Saygılarımla,

Sincerely,

Ömer Burhanoğlu
OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Otomotiv Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı

Ömer Burhanoğlu
OIB Vice Chairman of the Executive Board
Automotive Design Competition Executive Board Chairman
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TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TASARIM YARIŞMASI

DESIGN COMPETITION IN THE TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY

Otomotiv Proje Yarışması, otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine karşılık gelecek, farklılık, yaratıcılık ve
yenilikçilik içeren projelerin teşvik edilmesi ve değerlendirilmesi için öğrenci ve profesyonel katılımcılara yönelik
olarak ilk kez düzenlenmektedir. Her kategoride katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini
artıracak özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi beklenmektedir. Yarışma komponenti bazında; Ergonomi,
Yenilenebilir Enerji ve Çevre, Emniyet, Mekanik /Fonksiyonellik olmak üzere 4 ayrı grupta katılıma açılmıştır. Tüm
bu kategoriler öğrenci ve profesyonel olarak iki şekilde incelenmiştir.

Automotive Project Competition is being organized for the first time for student and professional participants to
encourage and evaluate projects that are different, creative and innovative and correspond to the requirements of
the automotive industry. It is expected from the participants in every category to develop original and innovative
projects that will increase the sector's added value creation skills. The competition has been opened to
participation in 4 separate groups as Ergonomics, Renewable Energy and Environment, Safety, Mechanical /
Functionality on the basis of components. All these categories have been examined in two ways as student and
professional.

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PROJE PAZARI

R&D BROKERAGE EVENT MARKET IN THE TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY

“Proje Pazarı” ile Üniversite, akademik ve bilimsel araştırma faaliyeti yürüten araştırma merkezleri ile kurum ve
kuruluşların projelerinin sanayiye kazandırılması hedeflenmektedir. Proje Pazarı etkinliği, esasen etkinliğin
gerçekleştirileceği fuaye alanındaki panolara yerleştirilen “Proje Öneri Posterleri” başında araştırmacıların ve
akademisyenlerin sanayicilerle bire bir görüşmelerine imkan verecek şekilde organize edilmektedir. Ar-Ge Proje
Pazarlarında, halihazırda hazırlanmış projelerinin sunulması yerine, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek
yapılması istenen Ar-Ge projesi alanları, önceden akademisyenlere ilan edilmektedir. Proje sunan başarılı
akademisyenlerden Ergonomi, Emniyet, Yenilenebilir Enerji ve Çevre, Mekanik / Fonksiyonellik kategorilerde ilk 3’e
girenler ödüllendirilecektir.

With "Brokerage Event", it is aimed to integrate the projects of research centers that carry out academic and
scientific research activity and the projects of institutions and organizations into the industry. Brokerage Event is
organized in way that will allow the researchers and academicians to have a one-to-one talk with the industrialists
next to the "Project Proposal Posters" that have been placed on the board in the foyer area where the event will
primarily take place. In R&D Brokerage Event, instead of presenting the projects that have already been prepared,
the fields of R&D that want to be done after determining in accordance with the needs of the sector are
announced to the academicians in advance. The top 3 of the successful academicians who present a project in the
categories of Ergonomics, Safety, Renewable Energy and Environment, Mechanical / Functionality will be awarded.
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THE PURPOSE OF IMPLEMENTING THESE PROJECTS
PROJELERİN HAYATA GEÇİRMENİN AMACI
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2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde arge ve tasarım
kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi, ARGE ve
TASARIM konularında yeterli birikimin oluşturulması, ihracatta
katma değerin artırılması, yeni teknolojiler ile üretim yapılması,
yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin
teşvik edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve
ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya
pazarlarına sunulması amaçlanmaktadır.
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In scope of the Export Strategy for 2023, it is aimed to settle R&D and
design culture in our country and integrate it with technology, form
sufficient knowledge on the topics of R&D and DESIGN, increase
added value in exports, produce with new technologies, design
innovative products, promote the training of new designers,
strengthen the university-industry cooperation and present original
products produced by our country’s exporters with high added
value to world markets.
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Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB)

General Secretariat of Uludag Exporter Associations (UEA)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ihracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı artırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak üzere, "5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri'nin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” çerçevesinde ve "Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği” çatısı altında
farklı sektörlerde faaliyetlerini sürdüren özel bütçeye sahip ve tüzel kişiliği haiz olan beş ayrı Birlikten oluşmaktadır.

Uludag Exporter Associations (UEA) consists of five separate Associations that have a special budget and a legal
entity and carry out their activities within the framework of the "Law number 5910 on Establishment and Duties of
Turkish Exporters Assembly and Exporter Associations" and under the roof of "General Secretariat of Uludag
Exporter Associations" in order to increase export and to ensure that foreign trade develops in accordance with the
benefits of the country by organizing exporters.

Bu Birlikler;
1. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),
2. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB),
3. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB),
4. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB),
5. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB),
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2011 yılı itibariyle Türkiye'nin 59 ilinde toplam 6.500 aktif üyesi bulunan UİB'in temel amacı, iştigal sahası içindeki
sektörlerde; Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve yurtiçinde ve yurtdışında
fuar organizasyonları gerçekleştirip, alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonları yapmak suretiyle
ihracatçılarımızın yurt dışında tanıtılmasına katkıda bulunmak şeklinde tanımlanabilir. UİB bu amaca ulaşmak için
çok sayıda görev ve faaliyet icra etmektedir.
Bu görevlerden başlıcaları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilmektedir:
- Ticareti geliştirme faaliyetleri,
- İhracata yönelik devlet yardımları,
- Eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi,
- Dahilde İşleme Rejimi ve ihracatın desteklenmesi konusunda hizmet ve görevler.
UİB, belirtilen bu amaç, görev ve faaliyetler çerçevesinde ihracatın geliştirilmesi için üyelerini desteklemektedir.

These Associations are as following;
1. Uludag Automotive Industry Exporters Association (AEA),
2. Uludag Textile Exporters Association (UTEA),
3. Uludag Clothing and Apparel Exporters Association (UCAEA),
4. Uludag Fruit and Vegetable Products Exporters Association (UFVPEA)
5. Uludag Fresh Fruit and Vegetable Exporters Association (UFFVEA)
The main objective of UEA which has a total of 6.500 active members in the 59 provinces of Turkey as of 2011 can
be defined as contributing to the introduction of our exporters in countries abroad by increasing the export potential
and increasing the export performance of Turkey in the sectors that are engaged in the field and organizing exhibitions at home and abroad and making purchase committee and trade committee organizations. To achieve this
goal, UEA performs numerous tasks and activities.
The main tasks can be summarized under the following headings:
- Trade development activities,
- Government aid for exports,
- Training, seminar and conference organization,
- Inward Processing Regime and services and tasks in promoting exports.
UEA supports its members for the development of exports within the framework of this specified objective,
task and activities.
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)

Uludag Automotive Industry Exporters Association (OIB)

1991 yılında 246 üye ve 163 milyon $ ihracat ile Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde Bursa'da kurulmuştur.
Türkiye'de ihracat yapan bütün otomotiv ana ve yan sanayi şirketleri otomotiv ihracatçılarının koordinatör birliği olan OİB'in
üyesidir. OİB 2011 yılına gelindiğinde, Türkiye'nin 56 ilinde bulunan toplam 4300 aktif üyesiyle, Türkiye ihracatının lokomotifi
durumundaki otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek temsilcisidir.
OİB 2010 yılı itibariyle 15.7 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmıştır. Birliğimiz 2010 yılında UİB tarafından gerçekleştirilen
toplam ihracattan %85 pay alarak, yıllardır sürdürdüğü ihracat liderliğini kararlılıkla devam ettirmektedir.
OİB'in iştigal konuları; endüstrinin ihracat hacmini artırmak, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin
belirlediği politikaların uygulanmasını sağlamak, üyelerini dış ticaret ile ilgili gelişmelerden haberdar etmek şeklinde
özetlenebilir.
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 iş
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. Hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet
büyük yoğunluk kazanmaktadır. Otomotiv endüstrisi, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile
sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Türk otomotiv endüstrisi dünyada meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmekte
ve gelişmelerden etkilenmektedir.
İç piyasada çok önemli bir sektör olan otomotiv sektörü, uluslararası pazarlarda rekabet gücüne ulaşmış bulunmaktadır.
Sektörün dünden bugüne geldiği noktaya bakıldığında; montaj sanayiinden imalat sanayiine yönelen, dünya standartlarında
üretim yapabilen ve rekabet yeteneğini geliştiren, bu kapsamda da lisansör ülkelerle ortak pazarlama stratejilerini
uygulayabilen bir yapıya kavuştuğu görülmektedir.
Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (kısa adıyla UTAYSİB) adı 14 Mart 2010 tarihli ve 27521 sayılı Resmi
Gazete' de yayınlanan "İhracat 2010/2” no'lu tebliğ ile Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (kısa adıyla OİB) olarak
yeniden düzenlenmiştir.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulunca; Otomotiv Endüstrisinin gereksinimini karşılayacak
nitelikte insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla masrafları OİB tarafından karşılanmak suretiyle, mülkiyeti Hazineye ve
kullanım hakkı Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
yaptırılmıştır. Okul 2010-2011 öğretim yılında faaliyete geçmiş olup, yurt çapında merkezi sistemle yapılan seçme ve
yerleştirme sınavı ile öğrenci almaktadır.
Ayrıca Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği' nin hayata geçirmiş olduğu bu Meslek Lisesi projesi ile ülkemize sosyal
sorumluluk alanında yaptığı katkılar nedeniyle Birliğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından TBMM Üstün Hizmet Ödülü'
ile ödüllendirmiştir.
Ayrıca okulun önümüzdeki yıllarda olası ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 20 Şubat 2011 tarih ve 27852 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanan ilan ile Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Eğitim Vakfı kurulmuştur. Birliğimizin üyelerinden
almış olduğu destekle, söz konusu Vakıf bünyesinde geliştirdiği çeşitli projelerle, okul ve öğrencilerin bilimsel, sosyal kültürel
gelişiminden, bina bakım onarımına kadar hemen her alanda aktif rol üstlenmesi amaçlanmaktadır.

Uludag Automotive Industry Exporters Association (AEA) was established within the body of Uludag Exporter Associations (UEA) in
1991 with 246 members and $163 million of export. All the main and supplier industry companies engaged in export in Turkey are
a member of AEA which is the coordinator association of automotive exporters. By 2011, with its total of 4300 active members in
56 provinces of Turkey, AEA is the sole representative in export of the automotive industry which is the locomotive of Turkey's
exports.
AEA has reached 15.7 billion USD of export volume as of 2010. By receiving an 85% share from the total export carried out by UEA
in the year 2010, our association resolutely continues its leadership in export which it had sustained for years.
The subjects AEA is engaged in can be summarized as increasing the export volume of the industry, ensuring the implementation of
the policies determined by the Ministry of Economy of the Turkish Republic and Turkish Exporters Assembly and informing its
members of the developments related to foreign trade.
The role of the automotive industry in our country is increasing in general economy. In addition to the potential of providing high
added value; the automotive industry, which forms the basis for industrialization and technological development, has reached a very
important position in Turkey's economy with the growth rate it has shown over the years and the export opportunities it provides.
As the industry is integrated with many key sectors such as especially iron and steel, petrochemicals, textiles, glass, electronics and
machinery which are the locomotives of economy, it has a key role in the economy with the input value and sales proceeds it
provides to these sectors as well as the added value, the export value, taxes and fees it creates. In addition, the sector creates
employment and a large volume of business in the marketing, dealer service, fuel, finance and insurance sectors that help the
automotive products reach consumers with raw materials and supplier industry and support this. Because of these features, the
automotive industry attracts the attention of all countries as a strategic industry and sector-specific special plans are being made.
The competition is getting intense in this rapidly globalizing sector. The automotive industry is in continuous and dynamic development due to the rapidly changing market and competitive conditions at the global level. The Turkish automotive industry closely
follows the developments that take place in the world and is aﬀected by the developments.
The automotive sector, which is a very important sector in the domestic market, gained competitiveness in international markets.
Considering the point the sector has reached from the beginning to today, it is seen that it has reached a structure that has headed
towards the manufacturing industry from the assembly industry, is capable of world class production and develops its competitive
ability and can apply common marketing strategies with licensor countries within this scope.
The name Uludag Transportation Vehicles and Supplier Industry Exporters Association (abbreviated UTVSIEA) has been reorganized
as Uludag Automotive Industry Exporters Association (abbreviated AEA) with the notification numbered "Export 2010/2" published in
the Oﬃcial Gazette numbered 27521 and dated March, 14, 2010.
The Automotive Industry Exporters Association Technical and Industrial Vocation High School which its ownership has been transferred to the Treasury and its right to use has been transferred to the Ministry of Education has been built by the Uludag Automotive Industry Exporters Association (AEA) Management Board with the expenses met by AEA in order to train human resources who
will be qualified to meet the requirements of the Automotive Industry. The school has started operating in the academic year of
2010-2011 and accepts students with a selection and placement exam made with a central system nationwide.
In addition, because of the contribution it has made in the field of social responsibility with this Vocational High School project that
the Uludag Automotive Industry Exporters Association has implemented, our Association has been awarded the "Turkish Parliament
Distinguished Service Award" by the Grand National Assembly of Turkey.
In addition, in order to meet the possible needs of the school in the upcoming years, the Uludag Automotive Industry Exporters
Association Education Foundation has been established with the notification published in the 27852 numbered Oﬃcial Gazette
dated February 20, 2011. It is aimed for our Association to take an active role in almost every field from the scientific, social and
cultural development of the students to the repair and maintenance of the building with various projects it develops within the
Foundation in question with the support it receives from its members.
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OİB Yönetim Kurulu / OIB Executive Board

Orhan Sabuncu

Yüksel Öztürk

Cengiz Kabatepe

Hakan Doğu

Yönetim Kurulu Başkanı
OIB Chairman of the Executive Board

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
OIB Vice Chairman of the Executive Board

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Burhanoğlu

Baran Çelik

Şükrü Tetik

Ali Kerem Alptemoçin

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
OIB Vice Chairman of the Executive Board

Muhasip Üye

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer İltan Bilgin

Mehmet Kirmanlıoğlu

Müfit Karademirler

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
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Tasarım Yarışması Jüri Üyeleri / Design Competition Jury

Tom Tjaarda

Jan Nahum

Ali Cem Soysal

Murat Okçuoğlu

Otomobil Tasarımcısı
Automobile Designer

Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı
Karsan Murahhas Azası
Hexagon Chairman Of the Board

Inventram Genel Müdürü
Inventram General Manager

Otomotiv uzmanı, ArGe Danismani
Automotive Safety Research

Emre Özpeynirci

Ufuk Sandık

Laurens Van den Acker

Prof. Dr. Ercan Tezer

Hürriyet Gazetesi Otomotiv Editörü
Hurriyet Newspaper Automotive Editor

Sabah Gazetesi Otomotiv Editörü
Sabah Newspaper Automotive Editor

Renault Kurumsal Tasarım
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Senior VP, Corporate Design, Renaut

OSD Genel Sekreteri
OSD General Secretary

Prof. Dr. Habip Asan

Prof. Ir. Matthijs van Dijk

Mehmet Dudaroğlu

Türk Patent Enstitüsü Başkanı
Turkish Patent Instutition of the President

Amsterdam KVD Refraiming Kurucu CEO
Delﬅ University of Technology Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Fakültesi Otomotiv
tasarımı sorumlusu ve Uygulamalı Tasarım Profesörü
Founder and CEO of KVD Reframing, Amsterdam,
Professor of Applied Design and responsible for Automotive Design, Faculty of
Industrial Design Engineering, Delﬅ University of Technology

TAYSAD YK Başkanı
TAYSAD President
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Proje Pazarı Değerlendirme Kurulu Üyeleri
Brokerage Event Committee on Evaluation

Proje Pazarı Ödül Kurulu Üyeleri
Brokerage Event Committee of Award

Prof. Dr. Ali G. Göktan

Prof. Dr. Alpay Er

Steven Young

Memduh Taşlıcalı

Hakan Özenen

Kemal Yazıcı

OTAM Otomotiv Teknolojileri
Ar-Ge Merkezi Y.K.Bşk.
OTAM Automotive Technolog R&D
Center Chairman Of The Board

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım
Bölüm Başkanı
İTÜ Head of the Department of
Industrial Product Design

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş Genel Müdürü
General Manager of
Bosch End. and Trade AS

Zaman Gazetesi Otomotiv Editörü
Zaman Newspaper Automotive Editor

Habertürk Gazetesi Otomotiv Editörü
Haberturk Newspaper Automotive Editor

Ar-Ge Yönetim Danışmanı - Hoshin
Yönetim Danışmanlığı
R&D Management Consultancy- Hoshin
Management Consulting

Şerife İnci Eren

Mustafa Alaca

Özlem Gülşen Arkan

Celal Kaya

Kudret Önen

Ahmet Bayraktar

İnci Holding ve İnci Akü Yönetim
Kurulu Üyesi
İnci Holding and İnci Power Supply
Director of the Board

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi
Magneti Marelli Ülke Yöneticisi
TAYSAD Director of the Board
Magneti Marelli Country Manager

TAYSAD Genel Sekreteri
TAYSAD General Secretary

TAYSAD Danışma Kurulu Üyesi
TAYSAD Advisory Board Member

Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı
President of the Automotive Manufacturers Association

Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkan V.
Bayraktar Holding Chairman of Board of
Director Deputy

Prof. Dr. Orhan Alankuş

Prof. Dr. Oğuz Bayrakçı

Kamil Başaran

Tarık Tunalıoğlu

Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje
Geliştirme Direktörü
Okan University R&D Director

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bölüm Başkanı
Mimar Sinan Fine Art University
Architectural Faculty Dept. of
Industrial Product Design Head of Dept.

TOFAŞ CEO
TOFAŞ CEO

Renault Genel Müdür
Renault General Maneger
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OIB Proje Yürütme Kurulu / Project Executive Board

Ömer Burhanoğlu

Hakan Doğu

Prof. Dr. Alpay Er

Tansu Sinağ

Proje Yürütme Kurulu Başkanı
Chairman of the Project Board

Yürütme Kurulu Üyesi
Project Board Member

Yürütme Kurulu Üyesi
Project Board Member

Proje Yürütme Kurulu Üyesi
Project Board Member

Cengiz Kabatepe

Ali Kerem Alptemoçin

A.Mehtap Ekinci

Yürütme Kurulu Üyesi
Project Board Member

Yürütme Kurulu Üyesi
Project Board Member

Proje Yürütme Kurulu Üyesi
Project Board Member

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ProjePazarı.ai

42

14.05.2012

21:54

27

Tasarım Yarışması Katılım Koşulları

Participation Conditions For The Design Competition

Profesyonel Kategori

Professional Category

Yarışmanın profesyonel kategorisi T.C vatandaşı olan, yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren üniversitelerin
Otomotiv ile ilgili 2 yıllık önlisans programları Mühendislik ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerinin 4 yıllık lisans,
yüksek lisans ve doktora programı mezunu olan tüm serbest veya kadrolu olarak bir kurumda, işletmede çalışan
profesyonellere açıktır.

The professional category of the competition is open to all professionals who are citizens of the Republic of Turkey
and are working for an institution or company as freelancers or permanent employees and are graduates of
two-year associate programs on Automotive or graduates of bachelor’s, master and doctoral programs of the
departments of Engineering and Industrial Design from universities that give education at home or abroad.

Öğrenci Kategorisi

Student Category

Yarışmanın öğrenci kategorisi, T.C vatandaşı olan yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren Otomotiv ile ilgili 2 yıllık
önlisans programları ile Mühendislik ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinin 4 yıllık lisans, yüksek lisans programlarına
kayıtlı öğrencilere açıktır.

The student category of the competition is open to students who are citizens of the Republic of Turkey and are
enrolled in two-year associate programs on Automotive or in four-year undergraduate, graduate and doctoral
programs in the departments of Engineering and Industrial Product Design in the universities that give education at
home or abroad.

Katılımcı, her bir kategoride en fazla 1 proje ile katılabilir. ( Bir katılımcı en fazla 4 grupta 1’er projeyle, toplamda 4
proje ile katılabilir.) Bir katılımcının aynı grupta birden fazla proje göndermesi durumunda, katılımcıya ait aynı
grupta yer alan tüm projeler yarışma dışında kalır.
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Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, 17 Mayıs
2012 tarihinden önce düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir
durumunun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve
defaten geri alınır. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve
üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
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OİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul üyeleri, yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun
tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül verilmişse, OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri
alınır.
Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi ekip lideri
olarak bildirilmelidir.

Participants can participate in each category with a maximum of 1 project. (A participant can participate in a
maximum of 4 groups with 1 project for each, with a total of 4 projects.) In case a participant sends more than one
project in the same group, all of the projects in the same group that belong to the participant remain outside of
the competition
The conditions sought in every project that participates is originality, not having been previously produced,
commercialized elsewhere and not having received an award in another competition organized prior to the date of
May 17, 2012. In case a situation contrary to this is determined, the project is disqualified from the competition
and if it has won an award, its prize is taken back in cash and single sum by AEA. In addition, in case the work
submitted to the contest is not an original work, there is a contrary claim and third parties claim rights on the
design, the responsibility will belong to the contestant.
AEA employees and members of the jury, even if they have withdrawn from the duty, cannot participate in the
competition. In case a situation contrary to this is determined, the project is disqualified from the competition and
if it has won an award, its prize is taken back in cash and single sum by AEA.
In team participations, all of the team members should meet the individual application conditions in the related
category and a person should be declared as the team leader.

PROJE PAZARI KATILIM KOŞULLARI
Proje Pazarına akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sanayiciler, profesyonel olarak bu işle
ilgilenenler, profesyonel şirketlerde çalışanlar bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında tüm ekip
üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.

PARTICIPATION CONDITIONS FOR BROKERAGE EVENT
Academicians, graduate and doctoral students, industrialists, those who do this job as professionals, those who
work in professional companies can participate as an individual and team in Project Market. In team participations,
all of the team members should meet the individual application conditions in the related category and a person
should be declared as the team leader.
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Yarışma Başvuru Sistemi
Her iki yarışma başvuruları online olarak internet üzerinden yapılmıştır.
Yarışma katılımcıları, www.otomotivprojeyarismasi.com / www.otomotivprojepazari.com web sitelerine e-mail
adresleriyle üye olarak sistemde yer alan başvuru formunu doldurup proje görsellerini ve açıklamalarını elektronik
ortama yüklemişlerdir. Bununla birlikte Proje Yarışması’ na başvuru yapan katılımcılar Tasarım Yarışması
Şartnamesi’ ni, Proje Pazarı katılımcıları ise Proje Pazarı Yazım Kılavuzu’ nun imzalayarak yarışma sekreterya
adresine göndermişlerdir.
Katılımcılardan özgün ve yenilikçi projelerin geliştirilmesinin beklendiği bu yarışmalarda komponent bazında;
Ergonomi, Yenilenebilir Enerji ve Çevre, Emniyet, Mekanik / Fonksiyonellik olmak üzere 4 kategoride
ödüllendirilmiştir.
Söz konusu ödüllendirmeler, her iki yarışma için ayrı ayrı oluşturulan jüri değerlendirme kurulları tarafından
yarışmanın web sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Tasarım Yarışması Profesyonel kategoriye 151, Öğrenci kategorisine ise 210 kişi başvuru yapmıştır.
Proje Pazarı’ na 131 kişi başvuru yapmıştır.
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Competition Application System
Applications for both competitions were made online.
Attendants of the contest signed up in the web sites www.otomotivprojeyarismasi.com / www.otomotivprojepazari.com
with their e-mail addresses, filled in the application form available in the system and uploaded project visuals and
descriptions. Furthermore, those attendants who have applied for the Project Competition undersigned Design
Competition Specifications, while attendants of the Brokerage Event undersigned the Brokerage Event Notation
Guidelines and submitted to the address of the Contest Secretariat.
The attendants, expected to develop authentic and innovative projects, have been awarded based on the
components in four categories such as Ergonomics, Renewable Energy and Environment, Security, Mechanics /
Functionality. The respective rewarding has been realized on the web site of the contest by the jury assessment
committees separately set oﬀ for both competitions.
151 people applied for the Design Competition Professional Category, while 210 people applied for the Student
Category.
Meanwhile, 131 people applied for the Brokerage Event.

ProjePazarı.ai

34

14.05.2012

21:54

31

OTOMOTİV PROJE PAZARI ve TASARIM YARIŞMASI KATEGORİLER
KATEGORİLER NELERDİR?

AUTOMOTIVE BROKERAGE EVENT and
DESIGN COMPETITION CATEGORIES
WHAT ARE THE CATEGORIES?

ERGONOMİ
Bir araç içerisinde koltuktan, bardak tutacağına sürücü ve yolcuların daha rahat ve

ERGONOMICS

konforlu seyahat etmesini sağlayacak her türlü parça ergonomi kategorisinde yarışacaktır.

All parts, from the couch to the cup holder, that will provide the driver and the passengers a more

YENİLENEBİLİR ENERJİ ve ÇEVRE
Daha az yakıt tüketiminden geri dönüşüme kadar her türlü teknoloji ve çözümü kapsamaktadır.

convenient and comfortable travel will compete in the ergonomics category.

RENEWABLE ENERGY AND THE ENVIRONMENT
This covers all kinds of technology and solution from less fuel consumption to recycling.

EMNİYET

C

Gerek sürücü ve yolcuların gerekse yayaların güvenliğini artıran her türlü proje

SAFETY

emniyet kategorisi kapsamında değerlendirilecektir.

All kinds of projects that increase the safety of both the driver and passengers and the pedestrians will be
evaluated within the scope of the safety category.
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MEKANİK / FONKSİYONELLİK
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Bir aracı oluşturan tüm mekanik aksam ile ilgili tasarımlar bu kategori altında değerlendirecektir.

MECHANICAL / FUNCTIONALITY
Designs about all of the mechanical parts that make up a vehicle
will be evaluated under this category.
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Ergonomi
Ergonomics
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Profesyonel Kategorisi
Professional Category
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Ergonomics

Konfor

1
C

M

Comfort

Ekip Üyeleri / Team Members
Gökhan Ertürk

Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Birincilik Ödülü / First Prize

Uzun yol, yolcu otobüsleri için tasarlanmış yolcu koltuğu projesidir. Konfor, güvenlik ve
işlevselliği bir arada sunmuştur.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Long way, designed for passenger buses. Comfort, safety and functionality in one presented.
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Ergonomics

Vacuum

2
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Vacuum

Ekip Üyeleri / Team Members

Marmara Üniversitesi

Şenol Doğan

Güzel Sanatlar Faküİtesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İkincilik Ödülü / Second Prize

Özellikle çocuklu ve kalabalık ailelerde; sürekli yolcu taşıyan ve sigara içilen araçlarda veya
araç içinde yapılan atıştırmalıklarda araç içi temizlik başa bela bir sorun olarak görülmüştür.
Aracın içini bu gibi durumlarda sürekli temiz tutmak ya zahmetli ya da maliyetli gelmiştir. Bu
tasarımda ise hem masrafsız hem de zahmetsiz temizliğin mümkün olabilmesi sağlamıştır.
Yolculuk esnasında dökülen sigara külü, çocukların yaptığı atıştırmalıkta saçılan kırıntılar,
ayakkabılarımız ile gelen çamur ve tozlar vb. gibi aracı tozlu ve pis gösteren bir çok etken
vardır. Bundan kurtulmak zahmetli veya masraflıdır.
Bu zahmet ve masraﬅan kurtulmak için elimizin altında bulunan bir alete ihtiyaç duyarız. Bu
tasarım tamda size bu aşamada yardımcı olur. Tamda elinizin altında!
Bagaja yerleştirilen bir vacuum ve bunun araç içine uzanan hortumu sayesinde araç içini
temizlemek hem ekonomik hem de zahmetsiz hale gelir. Kendi beslemesi olduğu için
kullanılacağı zaman araç motorunun çalışır olmasına ihtiyaç duymaz. Bagajda olduğu için
gürültü yaratmaz.

Due to many reasons the car cleaning is seen as a great problem, especially to clean vehicle
interior; for example, particularly for the crowded family with children or for the vehicles in
which smoking is allowed and in which people scatter crumbs by their snacks.
In such cases, to keep the vehicle interior constantly clean seems either laborious or costly.
Through this design the vehicle cleaning is provided to be both eﬀortless and cost free.
There are many factors which lead the vehicle to be dusty and to illustrate dirty, such as
during the journey spilled cigarette ash, crumbs scattered by children snacks, the mud and
dust from with shoes, etc. Therefore to evade these situations are labored and costly.
To get rid of this trouble and expense we need a tool within easy reach. At this very stage
this design comes to your rescue. Just at your elbow!
To clean the inside of the vehicles becomes both economic and eﬀortless through a vacuum
placed in the trunk and its hose extending into the vehicle. It does not require the vehicle
engine to be running when used due to having its own power. Moreover it does not create a
noise because it is placed in the trunk.
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Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Turtle oto koltuğu benzerlerinden farklı olarak oturma, sırt ve baş-boyun destek kısmı
birbirlerinden bağımsız olarak haraket etmektedir. Bu özelliği sayesinde farlı vücut ölçülerine
sahip insanların ergonomisine uygun inovatif çözüm oluşturmaktadır.
Turtle koltuk kadın, erkek; çocuk, yaşlı; zayıf kilolu tüm insanlara anatomik olarak adapte
olabilir ve ek bir bağlantıya ihtiyaç duymaz.
Oturma kısmı altında buluna kilitli hazne sayesinde eşyalarımız gizlenebilir ve olabilecek
hırsızlık olaylarına karşı koruma sağlar.

K

Turtle car seat is diﬀerent from other car seats with the back and the head-neck support
that can move separately. This feature is an innovative solution to create ergonomy for
people of diﬀerent sizes.
Turtle seat can adapt to all anatomies be it a woman, man, young, old, thin or
heavy-weighted and it doesn't need any additional connections.
The secret part under the seat can prevent any possible theﬅ of valuable things.
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Modo City Car Sharing System
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Emre Çağlar

Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Birincilik Ödülü / First Prize

Gün geçtikçe genişleyen şehirler ve insanoğlunun hızlanan yaşam tarzı, ulaşım konusunu baştan
sona daha detaylı bir şekilde düşünmemize neden olmaktadır. Artan bu ulaşım isteği karşısında
daha az enerji tüketen, tükettiği enerjinin tamamını çevreye dost kaynaklardan karşılayan ve daha
esnek bir sistem yapısına sahip olan ulaşım fikirleri oluşturmamız ve kurgulamamızı bir şart haline
getirmiştir.Bu gerekler dahilinde MODO “Şehir İçi Araç Paylaşım Sistemi” yeni nesil bir ulaşım
sistemi olarak tasarlanmıştır. Sistem kapsamında üyelere verilecek olan taşınabilir bilgisayar araç
içerisindeki dashboard kısmına yerleştirildiğinde hem gösterge paneli ve navigasyon olarak
kullanılabilmekte hem de sistemle haberleşerek aracı çalıştırabilmenizi sağlamaktadır. Elektrik
motorlu MODO aracı isteğiniz yerden alınıp şehir içerisinde herhangi bir noktaya ulaşıp istediğiniz
yerde bırakabilinir. Araç içerisine yerleştirilen taşınabilir bilgisayar yardımı ile sürücün hareketleri,
rotası yaptığı kilometre ve harcadığı enerji kolayca takip edilip bu bilgiler üzerinden
ücretlendirilmektedir. Bu yeni nesil ulaşım sistemi ile küresel malzeme kullanımı azaltılabilir. Kişisel
araçların azalmasıyla ulaşım hem daha kontrollü hem de daha çevreci bir hale gelecektir. Sistem
dahilinde verilen akıllı taşınabilir cihaz kişisel bilgiler için kullanılabilmektedir. Baştan sona bütün
senaryoları ile çözülen bu sistem ile daha çevreci, esnek ve verimli bir ulaşım sistemine sahip
olabiliriz.

Because of extended cities and fast life style, trasnportation should be flexiable and consume less
energy. Here is the starting point of MODO “ City Car Sharing System”. Being enviroment friendly is
getting more and more importance day by day becouse of global warming and increasing energy
needs. İn this poin of view making the transportation semi-public in the cities. MODO is a
semi-public transportation for city dwellers. You can get the electrical MODO cars where aver you
want and put your mobile MODO device to activate the sysytem. Your mobile MODO device will be
the dashboard screen fort he electrical car and also gives your user informations to the MODO
center. Aﬅer this activation you can get the car, use it and then leave it where ever you want. Aﬅer
move out your mobile device, system will taake the distance, destianationaand totatl consuption
informations. You will pay according to these information to system. System will decrease the
material usage because you will share the cars and also whole interface will be on your mobile
device. Energy consumptiın also will decrease by using electrical MODO cars instead of using your
personal car. Modo system makes the public trasnportation term more environmentaly and
creative.
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Elektrikli Otomobiller İçin Özel Bir Maksimum
Güç Takip Edicinin Geliştirilmesi
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Artan petrol fiyatlarına paralel olarak yakın bir gelecekte elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının beklenmektedir. Günümüzde bu
otomobillerin enerjisini, nereden ve nasıl alacağı ve nerede depo edeceği ve hatta bu araçların menzilinin ne kadar olacağı çokça
tartışılmaktadır. Bu tartışmalarda bu araçların enerji ihtiyacını fotovoltaik(PV) güneş hücreleriyle sağlaması gerektiğini savunan kimseler
özellikle kamuoyunda çok ilgi toplamıştır. Her ne kadar bir otomobilin tüm yüzeyine kaplanabilecek fotovoltaik güneş hücreleri ile bu
otomobile yetecek enerji eldesi mümkün olmasa da bu yapının elektrikli otomobil için çevreci ve ciddi bir enerji destek ünitesi
olabileceği gerçeği göz ardı edilemez. Geleceğin ulaşım aracı olması beklenen elektrikli otomobillerin dış kaplamasının fotovoltaik
hücrelerle yapılması durumunda azımsanmayacak bir elektrik enerjisinin aracın bataryasında depolanması mümkündür.
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A Novel Maximum Power Point Tracker (MPPT)
Design for Electric Cars

Ekip Üyeleri / Team Members

Yıldız Teknik Üniversitesi

İsmail Nakir
Ali Durusu
Muğdeşem Tanrıöven

Elektrik Elektronik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği

İkincilik Ödülü / Second Prize

As a consequence of the dramatic increase in oil prices, electric cars are being expected become widespread in the immediate future.
Nowadays these topics are being argued by the researchers: How electric cars will be energized? Where will they be charged? How
they will store the energy that they need? Even, what will be their range? The researchers who are involved in those discussions and
who assert that “Electric cars should use photovoltaic cells to supply their energy.” attract interest of the public. In spite of the fact
that photovoltaic solar cells that will cover all surface of the electric car will not be adequate to supply all of the energy required. But
that is clear it will be an environmentalist and very important power supply for the electric cars. If the surface of the electric cars
would be covered by photovoltaic cells, it will be possible to store considerable amount of energy in the battery system of the electric
cars.

Fotovoltaik yapılarda yük, ışınım ve sıcaklık vb. çevresel etkenlerin değişmesinden dolayı maksimum gücün alınabileceği çalışma noktası
değişmektedir. Bu değişimler altında fotovoltaik yapılardan bataryaya veya yüke aktarılan güç miktarını maksimum yapmak üzere
geliştirilmiş Maksimum Güç Takip Sistemleri(MGTS) bulunmaktadır. MGTS’ler güneş takip sistemleri gibi mekanik parçalara sahip,
panelleri güneşe yönlendiren bir yapı olmayıp elektronik parçalara sahip olan ve panelde üretilen gücün yüke transferini maksimize
eden devrelerdir.

According to alterations on environmental eﬀects such as load, solar radiation, temperature, ..etc the point of the maximum power
varies. To maximize the amount of the power that supplied by photovoltaic systems transferred to battery or load, Maximum Power
Point Tracker (MPPT) Systems are used under these environmental variations. MPPT’s has no mechanical parts as a Sun trackers and
it is not tracks sun. They tracks the power by their electronic circuits .

MGTS’ler hem donanım hem de yazılım bileşenlerine sahiptir. MGTS’ler de donanım bileşenleri genelde DC/DC dönüştürücü, algılayıcılar
ve bir kontrol biriminden oluşmaktadır. Bu donanım bileşenlerinden biri olan kontrol birimi içerisinde bir yazılım bulunur. Bu yazılım
maksimum güç takibini gerçekleştirmek üzere belirli bir algoritmaya sahiptir. MGTS’ler için birçok algoritma geliştirilmiştir. Ancak
geliştirilmiş olan algoritmalar sabit konumlandırılmış(hareketsiz) PV yapılar için tasarlanmıştır. Otomobil gibi hareketli yapılarda
çevresel şartlardaki değişimler çok hızlı olduğundan mevcut algoritmalar maksimum güç transferinde yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle
dış kaplaması fotovoltaik hücrelerle yapılmış elektrikli araçlara özgü bir MGTS geliştirilmelidir.

MPPT systems have both hardware and soﬅware parts. Generally hardware components of MPPT systems have DC/DC converter,
sensors and control unit. As a hardware component control unit has soﬅware on its memory. This soﬅware has a specific algorithm to
track the maximum power point. Plenty of algorithms have been developed for MPPT systems. However these algorithms have been
developed for the stable photovoltaic systems. Variations on environmental conditions around dynamic systems such as cars are very
quick thus conventional algorithms are inadequate to transfer the maximum power. Therefore a specified MPPT system should be
designed for the cars which are covered with photovoltaic cells.

Ayrıca bir otomobilin dış kaplamasının PV hücrelerle donatılması durumunda farklı yönlere bakan dolayısıyla farklı güneş radyasyonuna
maruz kalan PV modüller söz konusu olacaktır. Bu PV modüller aracın yön ve eğim değişimlerinde tekrardan farklı farklı güneş
radyasyonuna maruz kalacaktır. Bu durumlarda tek bir girişe sahip bir MGTS tüm bu modülleri maksimum güç noktasında
çalıştıramayacağından elektrikli araçlara özgü bu MGTS aynı zamanda çok girişli olmalıdır.

Moreover, in case of covering all sides of a car with photovoltaic cells, there will be plenty of photovoltaic cells on diﬀerent sides of car
therefore these cells will have diﬀerent solar radiation intakes when car moves and change its tilt. In such cases, conventional one
input MPPT systems will not be able to work all photovoltaic modules on maximum power point hence the specified MPPT for electric
cars also has to be multi input.
In this project, developing a novel MPPT specified for electric car that has multiple inputs and updated algorithm is determined.
Required equipments and devices(Figure 1) are in our university labs. Specified maximum power point trackers will be produced when
the objective list below with that equipments and devices.
1) Building the experimental device that its block diagram shown in Figure 2. (Completed)
2) Programming the dynamic platform to simulate the motions of the car shown in Figure 3. (Completed-Needs modifications)
3) Creating DC/DC converters which are compatible with diﬀerent power tracking algorithms. (Completed-Figure 4)
4) Designing diﬀerent types of algorithms for experimental MPPTs and find the most proper one for real design. (Working on it.)
5) Enhance the algorithm to adept fast enough for the quick radiation alternations during the movements on streets sided by
buildings.
6) Designing a multi input maximum power point tracker which fed by the battery of car.
7) Converting the specified algorithm to microprocessor soﬅware.
8) Completing all the tests and designing a suitable case to mount to car.
A novel design MPPT system, which will be ready aﬅer completing all the stages above, will be 15 % more eﬃcient than conventional
trackers.

Bu projede elektrikli araçlar için çoklu girişe sahip, algoritması bu araçlara göre revize edilmiş bir maksimum güç takip edici
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kullanılacak cihaz ve düzenekler(Şekil 1) üniversitemizde yer almaktadır. Bu
düzenekler kullanılarak aşağıda sıralanan iş paketlerinin yapılmasıyla geliştirilmek istenen araçlara özgü maksimum güç takip edici
üretilebilecektir.
1) Şekil 2 de blok şeması verilen bir deney düzeneğinin oluşturulması(Tamamlandı),
2) Bu deney düzeneğinde Şekil 3 de gösterilen hareketli platformun araç hareketlerini simüle edecek şekilde
programlanması(Tamamlandı-Değişiklik yapılmalı),
3) Farklı güç takip algoritmalarına uyumlu DC/DC dönüştürücülerin oluşturulması(Tamamlandı – Şekil 4),
4) Araç hareketlerini simüle eden platform üzerinde belirli bir hareket döngüsü ile hareket ettirilen fotovoltaik yapıların MGTS’lerine
farklı algoritmalar yüklenerek enerji çıktılarını karşılaştırmak, karşılaştırma sonucu otomobil için uygun algoritmanın
bulunması(Üzerinde çalışılıyor),
5) Bu algoritmanın araç için özellikle binalar arasında ilerlerken maruz kalacağı hızlı ışınım değişimlerine adapte olabilmesi için
algoritmada iyileştirmelerin yapılması,
6) Araç bataryasından beslenen çok girişli bir maksimum güç takip edicinin tasarlanması,
7) Daha önce otomobil için oluşturulmuş olan algoritmanın mikroişlemci yazılımına dönüştürülmesi,
8) Testlerin yapılması ve araç içi konumuna uygun kap yapılması,
Tüm bu işlemlerin sonucunda otomobiller için geliştirilecek MGTS’nin mevcut yerel MGTS’lere göre daha verimli olması beklenmektedir.
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Windcool
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Yenilenebilir enerji ve çevre kapsamında yapmış olduğum Windcool isimli tasarım,kullandığı enerji girişiyle
doğayı eksiltmeden ve enerji çıkışıyla çevreyi kirletmeden, kullanıcıya ve tüketiciye fayda sağlamak üzere
tasarlandı.
Elektrikli araçların en büyük dezavantajı olan pil ömrü ve şarj süresine çözüm sunmak ve bu tarz araçların uzun
yollarda da kullanılabilmesi,dolayısıyla benzinli araçlardan salınan gazlardan oluşan hava kirliliğinin önemli
ölçüde azalması amacıyla tasarladığım Windcool, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir sistemdir.
Aracın çalıştırılması ile beraber aracın ivmesi ve rüzgar hızına bağlı olarak Windcool, farklı frekanslarda elektrik
akımı üretir. Üretilen enerji rotorun devir sayısına, dolayısıyla rüzgarın kalitesine bağlıdır. Burada rüzgarın
kalitesinden kasıt, rüzgarın aynı ve tek bir yönden mümkün olduğunca kesintisiz esme durumudur. Araç
harekete geçtiği andan itibaren rüzgarını yaratmaya başlayacak, aerodinamik formu itibariyle rüzgarı tek
yönden ve tam karşıdan alacak biçimde tasarlanan Windcool sistemin en verimli şekilde çalışmasını
sağlayacaktır.Aracın kendi rüzgarını yaratması ile beraber , karşı yönden esen doğal bir rüzgar durumunda
,çoklu pervane ihtiyaçtan fazla enerji üretebilir. Bu durumda fazla enerji, kontrol-yönetim elektronikleri
tarafından depolanmak üzere yeniden doğru akıma dönüştürülür. Bu mekanizma, aracın uzun mesafede kendi
yakıtını (enerjisini) üretmesine ve hatta depolamasına imkan tanıyacaktır. Sistem toplu taşıma araçlarına
uygulanabildiği takdirde,sadece destek bazında bile olsa havadaki kirlilik oranında önemli ölçüda bir azalma
meydana gelecektir.

I designed Windcool for the scope of renewable energy and the environment. Windcool not detract nothing
from nature environment for used input of energy,and output of energy not caused to pollution.Besides
Windcool designed to provide benefits to consumers.
The biggest disadvantage of electric vehicles,charging the battery and batteries short life and provide a
solution for the duration of use of such vehicles on the road longer, consisting of air pollution due to gases
released from gasoline vehicles in order to reduce drastically redesigned Windcool, a system that converts wind
energy to electrical energy. Operation of the vehicle with the vehicle's acceleration and Windcool depending on
wind speed, produces an electric current at diﬀerent frequencies. Rotor speed of the energy produced, so the
wind depends on the quality. Here, quality refers to the wind, the wind blowing seamless as possible ways one
and the same situation. From the moment the car went into action to begin to create a breeze, as the
aerodynamic form is designed to receive the full face of the wind on one side and the most eﬃcient operation
of the system . When the vehicle moving with creating its own wind, blowing in the opposite direction in case of
a natural wind, has more than enough energy can produce multi-propeller . In this case, more energy,
control-management re-direct current is converted to be stored by the electronics. This mechanism is its
long-distance vehicle fuel (energy) to produce and will enable even the store. Public transport system, if
applicable, on the basis of support, even if only a reduction in air pollution will occur significant rate.
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Sistemin Amacı :
Sistemin amacı acemi veya uzman olsun her türlü sürücünün anlık olarak sürüş stili ile alakalı
değerlendirme ve akabinde derecelendirme yapmak, sürüş stilinde oluşabilecek hata ve vb.
yalnış hareketlerde aksiyonun risk derecesine göre kokpitteki (yeşil-turuncu-kırmızı) gösterge
yardımı ile sürücüyü uyarmak, sürücünün önlemini almasını sağlamaktır. Geçmişe yönelik tüm
risk değerlerini beyine kaydederek ortalama değerlerini hesaplamaktır.
Çalışma Prensibi :
Hız, Fren, Direksiyon açısı, Kör Nokta, Mesafe Takip Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Trafik Levhaları
Tanıma Sistemi, Yağmur Sensörü, Sinyal gibi sistemlerden veri toplayarak daha önce standart
sürüş değerlerine göre mikroçip beyinde programlanmış veriler ile karşılaştırarak sürücünün
sürüş stilini ve anlık yaptığı hataları analiz eder, sürücüyü bilgilendirir.
Sistemi Besleyen Kombinasyonlar :
“Hız – Direksiyon Açısı”, “Sinyal - Şerit Takip Sistemi - Direksiyon Açısı”, Mesafe Takip Sistemi Hız”, “Hız Limit ve Trafik Levhaları Tanıma Sistemi – Hız – Sinyal”, Kör Nokta – Direksiyon”, “Hız Fren (ABS) Sistemi” Kombinasyonları GPS Veri Desteği, Yağmur Sensörü
Sistemin Getireceği Faydalar ve Avantajlar :
Tehlike ve kaza anında korumanın ötesinde, o safhaya bile ulaşmamak için sürüş güvenliği
farkındalığına olanak sağlayarak bilgilendiren sistemdir. Sigorta şirketlerinde, araç kiralama
şirketlerinde, şirket araçlarında, trafik polisliğinde, araç bakım onarım servislerinde ve ikinci el
araçlar satışlarında bilgi verisi anlamında kullanılabilir.

Risk Warning System

Ekip Üyeleri / Team Members

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Can Akgün

Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği

Birincilik Ödülü / First Prize

The Aim of the System :
Accidents may occur because of unconscious driving styles. An integrated Risk Warning System
may help the driver to be more careful and conscious while driving. A system programmed in
standarts with way of driving norms due to the road regulations may help the drivers be
conscious of the faults and risks taken while driving.
How It Works :
All the data retrieved from the other combinations must be sent to an integrated new RWS “Risk
Warning System” so that the system decides if the driving style is acceptably normal or risky.
The risk level is transferred to an indicator in the cockpit which consists of 9 levels and is
indicated with colours from green -orange-red.
The Combinations that Feed RWS:
Steering Wheel Angle – Speedometer
Turn Signal - Road Lane Tracking System - Steering Wheel Angle
Distance Sensor - Speedometer
Speed Limit and Road Lane Recognition System - Speedometer - Turn Signal
Speedometer -Brake Sensor
Blind Spot Warning System Sensor - Steering Wheel Angle
GPS Data Support
Rain Sensor
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sollaMA! Smart Car Mirror
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Günümüzde, ulaşım insanlar için olmazsa olmaz haline gelmiştir ve ulaşım araçları içinde en
güvensiz olanı ise otomobillerdir. İstatistiklere göre, yapılan kazaların büyük çoğunluğu şerit
değiştirme-sollama esnasında meydana gelmektedir. “sollaMA!” işte bu soruna çözüm olmak
üzere tasarlanmıştır ve amaç şerit değiştirmeyi daha güvenli hale getirmektir. Ürün, akıllı
otomobil aynasıdır. Yanlarda bulunan aynalar, sol ve sağ şeritlerdeki araçların hızını ve uzaklığını,
aracınızın hızına göre hesaplayarak sürücüye geri bildirim verir. Sağ ve sol aynalara yerleştirilmiş
algılayıcılar (sensor) yan şeritlerde bulunan araçların hareketini devamlı olarak analiz eder.
Aracınıza, kritik yakınlıkta ve hızda bir araç olduğunda aynanın çevresinde kırmızı ışık yaymaya
başlar ve sürücüyü uyarır. Sürücü, göz ucuyla bile kırımızı ışığı kolayca fark eder ve
dikkatsizliklerin önüne geçilir. Böylece arkadaki araçla sollama esnasında yapılacak olan kazalar
engellenmiş olur. İki araç arasındaki güvenli mesafe korunduğunda ise, ayna üstündeki hız
göstergesi yeşildir ve güvenli sollama yapılabilir.

In this fast world, people have to move quickly by plane,train or car. And among the other
transportation choices, cars are the most dangerous ones causes many deathly accidents all
over the year. According to the researches, the main reason of these accidents is overtaking.
“sollaMA!” is designed in terms of avoiding this problem and aims to provide more safe driving.
The product is a smart car mirror which can analyse the velocity and the distance between your
car and the car behind you. And it gives feedback with red light if there is critical situation. So
that, the mirror avoid unwanted accidents because of the lack of attention.
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Daha Emniyetli ABS Fren Sistemi için ABS ile
Ayarlanabilir Amortisör Arasında Entegrasyonun Tasarlanması
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Designing of integration between ABS and
self-tuning damper for safer ABS braking system

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Ekip Üyeleri / Team Members

Kocaeli Üniversitesi

Hakan Köylü
Metin Akyıldız Batuhan
Polat Uğur Altıparmakoğlu
Ayhan Şentürk
Murat Özcü

Teknik Eğitim Fakültesi
Otomotiv Öğretmenliği

Bu çalışmada, ABS aktif hale geldiğinde ayarlanabilir amortisörün sönüm karakteristikleri
orta-sert veya sert olarak değiştirilmesini sağlayarak ABS fren basıncının değişimine müdahale
edebilecek kontrol stratejisi tasarlanmıştır. Sönümleme karakteristiğini belirlemek için öncelikle
uygulanan fren basıncının eşik değerlerine göre yol tipi belirlenmiştir. Daha sonra yol tipine bağlı
olarak tekerlek yük değişimi, bir algoritma ile tahmin edilen dinamik tekerlek yük bilgisi
üzerinden tespit edilmiştir. Tekerlek yük değişimleri ile fren basıncı değişim oranı karşılaştırılarak
ihtiyaç duyulan sönümleme karakteristiği elde edilmiştir. Bu projede tasarlanan sistem, yol tipine
göre ABS ile frenlemeyi kısa mesafede tamamlayan sönümleme karakteristiğinin kullanılmasını
sağlamaktadır. Bu sistemde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, tasarlanan kontrol
stratejisinin tamamıyla test sonuçlarına dayalı olmasıdır.

In this study, the control strategy has been designed to intervene to the brake pressure changes
of ABS by setting the damping characteristics of self-tuning damper to medium-hard or hard
stage. In order to determine the damping characteristics, firstly, the road surface has been
determined according to threshold values of ABS-brake pressure changes. Then, the wheel load
changes have been established through dynamic wheel load information which is estimated by
written algorithm. The desired damping characteristics have been obtained by comparing the
wheel load changes with brake pressure changes. In this project, the designed system provides
the damping characteristics, which complete ABS-braking maneuver in short distance, to be
used. In this project, it is remarkable point that the designed control strategy is exactly based
on ABS-road test results.
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Banjo Destek İlavesi İle
Güçlendirilmiş Diferansiyel Kovanı

Projenin Özgünlüğü ve Yeniliği:

1

The Enhanced Axle Housing With Banjo Transiton Geometry

Birincilik Ödülü / First Prize

Ekip Üyeleri / Team Members

Gazi Üniversitesi

Özcan Doğan
Ali Nihat Güler
Törehan Şimşek
Engin Erdemir
Ahmet Can Gündüz
Mürsel Yılmaz

Teknik Eğitim Fakültesi
Kalıp Öğretmenliği

The Innovation and Originality of the Project:

C

M

Y

CM

Diferansiyel Kovanı; ticari araçlarda kullanılan diferansiyeli içinde barındıran ve araç yükünü taşıyan yapısal elemandır.

Axle housing is a load carrying structural component connected under the vehicle frame which holds the diﬀerential and axles.

Bu çalışmanın amacı; ağır yük taşıyan ticari kara taşıtlarında yaygın olarak kullanılan diferansiyel kovanlarını daha hafif
yapabilmek için, gövde üzerinde form verilerek oluşturulan banjo destek ilaveleri ile güçlendirilmiş özgün bir diferansiyel kovanı
tasarlamak ve üretmektir.

The aim of this project is to reduce the weight of the axle housing, used on heavy commercial vehicles, by designing and
manufacturing a unique support form on the banjo transition geometry. This support geometry is achieved during the hot
forming process.

Mevcut diferansiyel kovanlarının üretimi sac malzemelere form verilerek gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle gövde üzerindeki en
zayıf noktalar dikkate alınarak üretimde kullanılacak sac kalınlığı belirlenir. Ancak bunun bir sonucu olarak hiç ihtiyaç olmayan ve
mukavemet açısından fazlasıyla güçlü olan bölgelerde de sac kalınlığı artmış olur. Bu da tasarımı yapılan diferansiyel kovanın
ağırlığının ve maliyetinin artmasına neden olur.

The current axle housings are manufactured by the method of sheet material forming under a press machine. And regarding to
this method, the sheet thickness is determined according to the weakest point on the axle housing. However, as a result of this
design process, the sheet thickness is increased unnecessarily on the strength and durable points too and it negatively aﬀects
the cost and weight of axle housing.

Yapılan çalışma ile diferansiyel kovanının tasarımında mukavemet açısından zayıf olan bölgelere en uygun form verilerek,
mukavemetinin arttırılması ve sac kalınlığının en uygun düzeyde tutulmasını sağlanmıştır.

Thanks to the supported banjo transition geometry obtained by forming process (without using any other material or operation),
the weakest points of the axle housing becomes enhanced and the sheet thickness of the axle housing becomes optimum.

Kullanıcıya Sağlayacağı Fayda:

The Benefits of the Project (Customer Based)

* Mevcut kovanlarda kullanılan 13,5 mm saç yerine, banjo desteği ile tasarlanmış üründe 11mm saç kullanılarak, bir adet
kovanın ağırlığında yaklaşık oranında bir iyileştirme sağlanmıştır.
* Mevcut kovanlara oranla daha hafif bir kovan üretilerek kaynak tüketimini azaltılmış, daha az yakıt sarfiyatına neden olan, daha
çevreci bir ürün ortaya çıkarılmıştır.
* Kovanlarda gerçekleştirilen hafifletilmiş tasarım sayesinde, yaylandırılmamış kütle azaltılmış ve lastik yol tutuşuna destek
sağlanmıştır.

* Reduction of sheet metal thickness is from 13.5mm to 11mm. By this means, the weight of the axle housing is was reduced .
* Thanks to the new design lightweight axle housing, less energy and raw material is needed during the production.
* The unsprung mass is reduced which has a positive aﬀect to the handling and in addition reduces the fuel consumption of the
vehicle.

Üreticiye Sağlayacağı Fayda:

* A unique product is designed, manufactured and introduced to the market which can have a positive impact on sales to
overseas and in return will increase the export figures of our company and our county.
* Besides of all these, with a patent application (Ref. Document Number: P2011/03643), the international patent amount of our
company and our county will be increased.
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* Şirketimizin ve ülkemizin ihracat gücünü arttıracak özgün bir ürün yaratılmıştır.
* Ayrıca yapılan patent başvurusu (Patent Dosya No: P2011/03643) ile Ege Endüstri ve Türkiye’nin uluslar arası patent sayısının
arttırılmasını sağlanmıştır.

The Benefits of the Project (Manufacturer Based)

Implementation Of The Value Added New Techniques:
Katma Değeri Arttıran Tekniklerin Geliştirilebilirliği ve Uygulanabilirliği:
*Bu çalışmada, diferansiyel kovanı üzerinde oluşturulan banjo destek ilaveleri sıcak form verme tekniği ile üretilmiştir. Bu teknik
sayesinde başka hiçbir üretim yöntemine ya da dolgu malzemesine gerek duymadan istenilen formlar üretilebilmiştir.

* In this project, a unique support form on the banjo transition geometry on the axle housing is manufactured by hot forming
technique. With this technique there is no need to use any other manufacturing process to achieve these supports.
The Export Potential of the Project:

İhracat Potansiyeli:
*Prototip üretimini bitirdiğimiz ürünümüz mevcut yerel OEM’ ler tarafından talep edilmiştir. Seri üretime geçiş ardından yurtdışına
satışı yapılabilecektir.

*The completed prototype product was demanded by local OEMs. During mass production phase we will be able to introduce our
new design axle housing to the global market.
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16 Ton Taşıma Kapasiteli Döküm Diferansiyel
Kovanının, Saç Ve Kaynaklı Olarak Tasarımı ve Üretimi

Projenin Özgünlüğü ve Yeniliği:

2

Designing And Manufacturing A 16 Ton Axle Housing By Using
Welding And Sheet Metal Forming Processes

İkincilik Ödülü / Second Prize

Ekip Üyeleri / Team Members

Dokuz Eylül Üniversitesi

Ahmet Güler
Engin Erdemir
Törehan Şimşek
Murat Tansuğ

Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü

The Innovation and Originality of the Project:
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Diferansiyel Kovanı; ticari araçlarda kullanılan diferansiyeli içinde barındıran ve araç yükünü taşıyan yapısal elemandır.

Axle housing is a load carrying structural component assembled to the vehicle frame which holds the diﬀerential and axles
of the heavy commercial vehicle.

Bu projenin amacı; mevcutta çelik döküm teknolojojisi ile üretilen bir diferansiyel kovanını yenilikçi bir yaklaşım ile saç ve
kaynaklı tasarlamak ve imal etmektir. Ayrıca bu çalışma ile mevcut ürüne değer katmanın yanı sıra, müşteri tarafından
belirtilen sorunların çözülmesi (mevcut çelik döküm ürünün ağır, piyasa koşullarına göre pahalı, kırılma ve çatlama
dayanımı konusunda problemli olması) ve maliyeti iyileştirilmiş daha performanslı bir ürün ortaya çıkarılması
hedeflenmiştir.

The aim of this project is to design and manufacture an axle housing with hot forming and fabrication method which was
originally manufactured by casting technology. In addition to the value added to the product, the project focuses on
improving the attributes such as; weight reduction, cost improvement and increase in the endurance limit of the product
shared from the customer thus resulting in a way to have a more competitive product.

Rekabetin yoğunlukla yaşandığı ticari araç pazarında, rakip firmaların ( Almanya ve Çin ) yukarıda tanımlanan sorunlara
yine döküm kovan ile çözüm getirme kabiliyetleri bulunmaktadır. Ege Endüstri ise elindeki özgün teknolojiyi ( saç ve
kaynaklı tasarım ve imalat ) kullanarak nihai kullanıcının beklentilerini en verimli ve çevre dostu şekilde karşılamayı
amaçlamıştır.

The competitor companies (German , Chinese) have the capability to improve some of these attributes by still using casting
process however EGE ENDUSTRI purpose to meet the customer expectation by using its own technology which consists of
sheet metal forming and welding. And accordingly, an axle housing which is currently manufactured by casting process is
redesigned and manufactured by using welding and sheet metal forming processes.

Bu doğrultuda, mevcutta çelik döküm teknolojisi ile üretilen bir diferansiyel kovanı saç ve kaynaklı olarak tasarlanmış ve
üretilmiştir.

The Benefits of the Project (Customer Based)

CMY

K

Kullanıcıya Sağlayacağı Fayda:
*Mavcut döküm üründen daha hafif ( 21 kg daha hafif ) bir ürün yaratılmıştır.
*Piyasa maliyet ve fiyatlarında 77 €/ Adet fiyat avantajı sağlanmıştır.
*Ürünün kırılma ve çatlama dayanımı arttırılarak mevcut kalite sorunları giderilmiş.
*Çevre ile dost koşullarda, iş ve işçi sağlığı standartlarında ( ISO 14001 ve OHSAS 18001 ) bir ürün imal edilmiştir.

* The weight of the axle housing is reduced up to 22kg,
* The cost of the product is reduced up to 77 €/ for per piece,
* The endurance limit of the product is increased and the quality problems are solved.
* The product is more environmental friendly and compliant to the occupational health and safety management system
specification (ISO 14001 and OHSAS 18001 ).
The Benefits of the Project (Manufacturer Based)

Üreticiye Sağlayacağı Fayda:

*The market share of EGE ENDUSTRI, is nearly %7-%9 on the global market, will have an increase up to 0.3%.

*Ege Endüstri Pazar payı ( adetsel bazda ) küresel olarak %7 ile %9 aralığındadır. Bu proje ile %0,3 kadar bir artış olacaktır.

Implementation Of The Value Added New Techniques:

Katma Değeri Arttıran Tekniklerin Geliştirilebilirliği ve Uygulanabilirliği:

* EGE ENDUSTRI purpose to meet the customer expectation by using sheet metal forming and welding technologies,
instead of casting process.

*Ege Endüstri ise elindeki özgün teknolojiyi ( saç ve kaynaklı tasarım ve imalat ) kullanarak nihai kullanıcının beklentilerini
en verimli ve çevre dostu şekilde karşılamayı amaçlamıştır.
İhracat Potansiyeli:
*Global ekonomik koşulların getirebileceği değişkenlik olasılığı ile birlikte, seri imalat satışının Haziran 2012 de başlanması
planlanmaktadır.
*Seri imalat satışlarının yapılacağı firma bir Bulgar firmasıdır. Son kullanıcı ise bir Rus firmasıdır.

The Export Potential of the Project:
* The sales of the product is planning to start aﬅer mass production in June 2012.
* The product is made sell to a Bulgarian company and the end customer is from Russia.
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Mekanik Dengeleme Mekanizması
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Mechanical Stability Mechanism

Ekip Üyeleri / Team Members

Balıkesir Üniversitesi

Ümit Kirenci

Mimarlık Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Öncelikli olarak savunma sanayine yönelik tekerlekli zırhlı taşıma ve muhabere araçlarında,
uygulanabilmesi ve sağlayacağı fayda dolayısı ile 4x4 arazi ve diğer araçlarda kullanılmak üzere
bir Mekanik Dengeleme Mekanizması tasarımı hazırladım. Bu mekanizmanın görevi, zorlu
(eğimli,yumuşak,kaygan) arazi koşullarında, ani manevralarda, hızlı alınan dönüşlerde aracın
gövdesinde meydana gelen yatma hareketinin araçta meydana getirdiği etkileri azaltmak için,
yine gövdenin yatmasından faydalanarak lastiklerde oluşturulacak bir hareketle aracın dengesini
korumak ve yere en iyi şekilde tutunmasını sağlamaktır.
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First of wheeled armored transport and combat vehicles for the defense industry, and can be
applied to benefit 4x4 and other vehicles i prepared for use in the design of a Mechanical
Stability Mechanism.
Task of this mechanism, demanding (slope, soﬅ, slippery) tough terrain conditions, sudden
maneuvers, rapid movement of the vehicle turns, the vehicle body caused by rolling to reduce
the eﬀects that occur, without down again, taking advantage of the body maintain the balance
of the vehicle tiresand the ground with a movement created in the best way is to grab hold of.
To create a mechanism to design and prepare in a short time, a 4x4 pick-up of a 3D model
prepared based on only the rear portion. This mechanism is dependent on the need to change
the connection elements need to be applied easily to both independent suspension mechanisms.
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PersoCar

Ekip Üyeleri / Team Members

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Utku Civelek

Fen Bilimleri Enstitüsü
Elektrik Elektronik Mühendisliği

Birincilik Ödülü / First Prize

“Arabamız”, otomobillerin aile veya şirket üyeleri tarafından ortak kullanımı sırasındaki
sorunları çözmek için aracın güvenlik ve ergonomi ayarlarını kişiye göre değiştiren, tek
anahtar peşinden koşma derdine son veren, aynı aracın farklı anahtarlarla etkinleştirilen
farklı ayarlarda kullanılmasını sağlayan sistemdir. Otomobilin açıldığı anda ECU üzerinden
CAN ağına gönderilen sinyaller kullanılır. Bu sistem, yönetici konumunda olan ebeveynlerin
çocuklarına veya şirket sorumlularının çalışanlarına otomobil kullanımında tedbir amaçlı
kısıtlamalar getirmelerini sağlayacaktır..

K

PersoCar aims to solve problems in shared usage of automobiles. It enables to run an
automobile with many keys, all of which changes ergonomics and safety settings according
to the profile associated with that key. To facilitate this system, CAN signals created by a
modified ECU are used. Driving options of drivers (children/workers) can be restricted by the
owner (parents/company) via PersoCar.
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Grena

Ekip Üyeleri / Team Members

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Doğukan Özçelik

Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği

İkincilik Ödülü / Second Prize

Yapılan araştırmalarda, renklerin insanların hem psikolojisini hem de fizyolojisini etkilediği
görülmüştür. Daha rahat ve konforlu bir yolculuk yapmak için bu etkiler kullanılmak istenmiş,
bunun için ışıklandırma ve sensörlerden oluşan bir sistem tasarlanmıştır. Sistem temel olarak
sürücü ve yolcuların yorgunluklarına, stres durumlarına, trafik ve yol durumuna bağlı olarak
renk değiştiren araç ön paneli ve ön döşemeleridir. Ayrıca yolcu ya da sürücü kendi isteklerine
göre bu renkleri değiştirebilmektedir.
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Some research shows that colors eﬀects human's psychology and physiology. In this project
these eﬀects are used with a designed system which consisted lighting and sensors for
making more easy and comfortable travel. Basically designed device a is front panel and
front ground that changes color depending on driver and passengers exhaustion, their stres
levels and road conditions. Also driver or passengers can change this color according to their
wishes.
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Aracin tasariminda odaklanilan iki temel öge, formlarin kullaniciyi yormayan minimal formlar olmasi
gerekliligi ve yolculuk esnasinda araci kullanmak zorunda olmamak. Bu dogrultuda sekillendirilen arac
genel hatlariyla iki ana grupta incelenebilir.
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Beyaz olan, tamamiyle kullanicinin dogrudan alakadar oldugu ve rahatliginin ön planda tutuldugu yolcu
kismi ve siyah olan kullaniciyi dolayli yoldan ilgilendiren teknik aksam ve ekipmanlar.
Arac temel olarak kendiliginden hareket ederek, belirlenen hedefe yolalabilen gercek anlamda bir
Otomobildir. Buradaki üc ana amac, kullanicida trafigin getirdigi stress oranini hafifletmek, yolculuk
esnasinda sadece araci kullanmak icin harcanan zamani azami derecede degerlendirmek ve toplu
otonom kullanim neticesinde trafik kazalarinin önüne gecmektir.
Aracin icindeki iki ana öge, rahat oturma koltugu ve kontrol tabletidir. Istenildigi takdirde araci
kullanabilmek de dahil araca dair hersey bu tabletten yönlendirilebilmektedir. Ancak bu tabletin asil
görevi yolculuk esnasinda kullanicinin ön camda yer alan uygulama ikonlarina kumanda edebilmesidir.
Koltuk ve tablet ihtiyaca göre yatay ve dikey sekillendirilerek, yolculuk esnasinda istenilen optimal
konfor düzeyine ulasilabilmektedir.
Dogal isiktan azami fayda saglamak adina, arac güvenlik kriterleri de gözetilerek mümkün oldugunca
cam elementlerle donatilmistir. Ihtiyac aninda sürüs ve uygulama bilgilerinin de üzerinde görülebildigi
bu akilli camlar saglikli ve dogal günes isigi ile aracin icinin aydinlatilmasini elverisli kilmakta ve
arzulandiginda kararak özel alani disaridan görünmez hale getirmektedir.
Birbirinden bagimsiz tekerlekler merkezlerine yerlestirilmis mikro motorlarin gövdenin alt kisminda
bulunan akülerden güc almasiyla hareket etmektedir. Bu bagimsiz teker aksami ile yol tutusunu ve park
kolayligini arttirmak hedeflenmistir.

Civan

Ekip Üyeleri / Team Members
Aras Arslan

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Hochschule München
Münih Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu
Tasarım
Endüstriyel Tasarım

Two basic elements focused car, designed on clearly forms and not have to use the vehicle
during the journey. In general termsnegotiated and shaped into two main groups can be
examined through this direction.
The white one, that is completely user directly concerned and the convenience of theuser to
the forefront of holding an indirect interest of passengers and the black part oﬅhe technical
components and equipment.
Mediated mainly by acting spontaneously, the real meaning of the target set a real
automatic car. The three main goals, the proportion of user alleviate the stress brought no
traﬃc, only operate the vehicle during the time spent traveling and collectively evaluate the
maximum degree of autonomy as a result of use is to avoid the accident.
The two main items in the vehicle, comfortable sitting chair and control tablet. If requested,
everything about the vehicle, including vehicle use is diverted to the tablet. However, the
tablet during the journey the noble task of the application icons in the user control the
variations exhibited in the windscreen. Horizontal and vertical seat and tablet shaped
according to need, the desired optimal level of comfort can be reached during the journey.
In order to ensure maximum benefit from natural light, glass elements as possible
considering the vehicle equipped with safety criteria. This information can be seen on
application at a time of need smart driving and windows inside your car with healthy and
natural sunlight illumination invisible from the outside area suitable for specific makes and
desired to make the permutation.
Centers of the wheels independently distributed micro motors powered from batteries
located at the bottom of the body is moving. This is independent of one evening aimed to
enhance ease of handling and parking.
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Solar Tent

Ekip Üyeleri / Team Members

Okan Üniversitesi

Gürkan Gürbey

Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Birincilik Ödülü / First Prize

Elektrikli otomobiller yavaş yavaş günlük hayatımıza girmeye başlamıştır.Yakın zamanda
dizel ve benzinli araçların yerlerini almaya başlıyacaklardır.
Elektrikli araçların çalışması için gerekli enerji yükünü almaları gerekmektedir. Gerekli enerji
ise uygun istasyonlarda yapılabilmektedir.Tasarımı düşünülen güneş panelli branda ile
elektrikli araçların güneşli havalarda gerekli enerjiyi istedikleri yerde kendi başına yüklemesi
sağlanmıştır.Esnek güneş panelli sistem kullanıcı tarafında araç üzerini kapatmaktadır.
Sistem içerisinde bulunan mekanizma esnek güneş panelli brandayı sararak içine
toplamaktadır. Sistem aracın gerekli enerjiyi yüklerken aynı zamanda aracın güneşin zararlı
ışınlarından korunmasını sağlamaktadır.
Esnek güneş panelli branda sistemi; fabrikasyon olarak araçların üzerinde sunulacağı gibi
aynı zamanda elektrikli bir aracın üzerine sonradanda monte edilebilmektedir.

In the near future electric cars will replace diesel and gasoline cars.
Electric cars have to take adequate energy to work.This energy only exist suitable
stations.Electric cars will use solar energy whereever they need with ‘solar tent’ .Flexible
solar tent can cover the car by user.The mechanical system in the product wraps the flexible
solar tent.The product also protect the car harmful ray of the sun.
Flexible solar tent can producad factory-made cars or product can mount the car later.
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Pnömatik Lastiklerde Yuvarlanma Direnciyle Kaybedilen
Mekanik Enerjinin Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi
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Transformation of Mechanical Energy Due to Rolling
Resistance to Electrical Energy in Pneumatic Tires

Ekip Üyeleri / Team Members

Hacettepe Üniversitesi

Eren Erdoğan

Mühendislik Fakültesi
Otomotiv Mühendisliği

İkincilik Ödülü / Second Prize

Araçların pnömatik lastiklerinde, yanaklardaki deformasyon sonucunda kaybedilen enerjiyi,
lastik yanaklarında piezoelektrik polimer kullanarak yeniden kazanmaya yönelik yeni bir
çalışma.
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A novel application to regenerate the energy losses due to rolling resistance in pneumatic
tires by using piezopolymer membranes on the sidewalls of tires.
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Generate-energy With Car Wheel
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Halil Mazlum

Mühendislik Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Piezoelektrik malzemeler basınç değişimi sırasında elektrik akımı üretir. Bu projede
amaçlanan piezoelektrik malzemenin bu özelliğini kullanarak araba lastiğinden enerji
üretmektir. Yarışma komitesine göndereceğim proje dosyasında daha kapsamlı teorik
yaklaşımlarla aracın hızına bağlı olarak ne kardar güç üretilebileceğini göstereceğim.
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With this system generates energy in a car wheel. uses piezoelectric material to produce
energy with a car wheel. file sent to the competition committee, a detailed description of the
system will be in a more comprehensive theoretical proof will show applicability of the
system and the anticipated benefits provided by.
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Fiziksel Engelliler İçin Ulaşım Aracı
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Accessible Vehicle for the Physically Handicapped

Birincilik Ödülü / First Prize

Ekip Üyeleri / Team Members

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Zikrullah İnce
M. Mert Önderoğlu
Gizem Gündüz
Merve Çopur
E. Muhlise Fakıoğlu

Güzel Sanatlar ve Tasarım
Endüstriyel Tasarım

'Fiziksel Engelliler İçin Ulaşım Aracı' projesi fiziksel olarak yürüme engelli kullanıcıların güvenli
ulaşımını kolaylaştıracak şekilde aracı yeniden tasarlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda kullanıcıların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamalarıyla
birlikte sosyal yaşama adapte olmaları kolaylaştırılmaktadır..
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The target of the project is to modify the interior of the vehicle in a new form, so as to make it
suitable for the people who are physically challenged. By aiming this problem, it is considered
for the disabled people to make easier their daily lives. They will reach their destinations much
safely. Therefore, the main purpose is to make these people adapt to social life for the better.
Without any other requirements, these people should get used to have their own privacy and
respect.
As to mention about it's features; the most important feature of the concept is to make it
possible for the wheelchair users to get on and oﬀ from the vehicles using minimum physical
forces with the help of the telescopic scooter ramp for liﬅing. In addition, the rail system inside
the vehicle enables the seats to be folded, moved and lumped to one side of the vehicle,
allowing the user to travel without getting oﬀ from his/her wheelchair. To prevent the slipping,
there are slots for settling the wheels and the wheelchair.
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Okan Üniversitesi

Gürkan Gürbey

Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

İkincilik Ödülü / Second Prize

‘Airbag’ler sürücü ve yolcuların güvenliği için önemli bir unsurdur.Hayati öneme sahip airbag ler
çoğukez ön taraﬅaki, torpido ve direksiyon üstüne konulmaktadır.Bu uygulama torpidoda hacim
kaybına , direksiyonda ise mekanizma üzerine ekstradan uygulama yapılmasını gerektirir.
Ayrıca arkadaki yolcuların ön tarafında uygulama alanı olmadığı için airbag yerleştirmek sorun
olmaktadır. Tasarımı düşünülen ‘’Body Airbag’’ ile araçtaki her yolcunun eşit miktarda kazalara
karşı güvenliği sağlanmıştır.Kaza anında sadece ön taraﬅa oturanların değil, arkadakilerinde
güvenliği sağlanmıştır.’’ “Body Airbag’ ile harici bir uygulama alanına
(torpido,direksiyon) gerek kalmamaktadır.

K

Airbags are very important for security of pasengers and driver.Airbags usualy exist in whell and
torpedo .For this reason there is acupation in whell and torpedo.There is no any application area
the back side of the front seat so it is hard to announcement airbag.
When occur a crash ‘’Body Airbag’’ protects everyone in the car.There is no need any special
application area in whell and torpedo owing to ‘’Body Airbag’’.
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Lastech

Ekip Üyeleri / Team Members

Gazi Üniversitesi

Mustafa Said Özgirgin
Fevzi Özgirgin

Teknoloji Fakültesi
İmalat Mühendisliği

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Lastech diğer lastik yapılarının aksine havadan bağımsız olarak çalışmaktadır.Teknolijik yapısı
sayesinde patlama riski bulunmayan bu lastikte aracın yolda kalma riski sıfıra inmektedir.Esnek
yapısı sayesinde lastiğin yanağında şişme ve deforme oluşturmaz.Lastik havası kontrol etmeye
gerek duymadan güvenli ve rahat bir sürüş sunar.Teknolojik,ergonomik,çevreci ve mekanik
fonksiyonları nedeniyle kullanımı oldukça kolay emniyetli ve güvenle kullanılabilecek bir üründür.
Dünya lastik pazarın muadili olmasına karşın bu seviyede bir ürün olmaması lastik sektöründe
önemli ihracat payının oluşmasına öncülük edecektir.
Mevcut lastik üzerinde, lastech sadece havanın yerini alacağından lastik üretimlerinin teknoljisini
değiştirmeden üreticiye çok büyük zararlara uğratmadan üretilecektir.

Tyres works with air, on the contrary Lastec does not work with air.
Lastec decreases the risk of blowout to zero Due to its elastic structure there will not be any
deformation or swellings.
Also it provides a comfortable and safe driving because no need to check tyre pressure
Lastec is a environmentally friendly tyre with its technological, ergonomical and mechanical
functions.Int the world there is not a same technology with lastech it will provide exportation
Turkey.
Lastec changes only air with its technoloy, it is easy to produce these tyres with present
factories.
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Free Door

Ekip Üyeleri / Team Members

Marmara Üniversitesi

Akın Kayıket

Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Birincilik Ödülü / First Prize

Özgür kapının amacı kullanıcının bagaj kapısını istediği taraﬅan açmasını sağlamaktır.
Yük transferinin rahat olması için araçla dar sokaklarda manevra yapmak ya da yürüme
mesafesini uzatmak yerine “free door” adını verdiğim tasarım ile istediğimiz üç tarafın birinden
açabiliriz.
Bu açılma biçimi isteğe göre soldan sağa, sağdan sola ve aşağıdan yukarıyadır. Günümüzde çok
yaygın olarak kullanılmaya başlayan bu tip ticari araçların bagaj kapıları sadece bir biçimde
açılmaktadır. Bazen öyle anlar olur ki kısıtlı alanlarda kapı açılma biçiminden dolayı yük transferi
zorlaşır ya da imkânsız olur.
Bu soruna çözüm olarak, üç açılma biçiminin bir kapı üzerinde gerçekleştiği tasarımım,
kullanıcıların hayatını kolaylaştıracağını düşünüyorum.

The aim of `FREE DOOR` is to provide an ease of use with multiple tailgate opening options to
the end user. The design of Free Door gives three alternatives: from right to leﬅ; from leﬅ to
right or from down to up and can replace the current technology which has several handicaps
such as inability to maneuver in narrow streets, increasing the walking distance etc. Today’s
commercial vehicle is limited to only a single tailgate opening option that either constrains or
blocks transportation ability.
As a solution to this problem, I do strongly believe that my design will make life easier for the
end users with three door opening options.
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İnsansız Otonom Mobil Robot
Ve Akıllı Yönlendirme Sistemi Tasarımı
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Unmanned Autonomous Mobile Robot
And Smart Navigation System Design

Ekip Üyeleri / Team Members

Dokuz Eylül Üniversitesi

Lütfi Mutlu

Fen Bilimleri Enstitüsü
Mekatronik Mühendisilği

İkincilik Ödülü / Second Prize

Bu proje kapsamında, gerek iç gerek dış mekânlarda, değişik amaçlı kullanımlara uygun
esneklikte, insansız mobil bir robotun özgün yazılımı ve tasarımı yapılarak imal edilmiş ve
denemeleri başarı ile tamamlanmıştır.
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Geliştirilen bilgisayar programı ile araç üzerinde bulunan laser ölçüm sensörü yardımıyla ortamın
haritası çıkarılıp verilen hedeflere, özgün bir en kısa yol bulma algoritması kullanarak en akıllı
şekilde gitmesi sağlanmaktadır.

CMY

K

An unmanned mobile robot's design and soﬅware is made and produced succesfully with the
experiments for indoor and outdoor combined applications.
Vehicle is guided to reach the target point with an original optimal path finding algorithm with
maps of environment which generated by the laser measurement sensor on the vehicle.

ProjeYarismasi copy.ai

16

14.05.2012

21:58

Mekanik / Fonksiyonellik |

95

Mechanical / Functionality

Secukapı

3
C

M

Y

CM

Secukapı

Ekip Üyeleri / Team Members

Kocaeli Üniversitesi

Gürel Yıldız

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Araba park ettiği zaman, arabadan inenler kapıyı açarken ya yandaki arabaya yada kaldırım
kenarlarına çarpmaktadir. SECUKAPI sistemi kapılar üstünde sensör, kapı içinde uyarı lambaları
ve menteşe kilit sisteminden oluşmaktadır. Araba park ettiği zaman sensörler açılma mesafesini
belirleyerek menteşelerin açılabileceği açıda kitler ve kapı içindeki lambalar yolcuları kapı
durumu hakkında uyarır.
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SECUKAPI system prevents crashing because of their closeness between a parked car or
sidewalk and the car which is parking. SECUKAPI consists of sensor system on doors, indicator
inside car and mounting system. Due to sensor info, mounting system lock the door at not
crashing angle with other cars or sidewalks.
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Şekil_1'de bir direksiyon kılıfı görülmektedir. Kılıfın üzerine 24 adet titreşim motoru ve 24 adet buton monte
edilmiş, kılıf uygun bir şekilde kaplanıp kullanıma hazır hale getirilmiştir. Bir kontrolör devresi (Şekil_2) motorlara
komut verir ve araçta bulunan herhangi bir navigasyon cihazından gelen sesli komutlarla eşzamanlı olarak
titreşmelerini sağlar. Bu sistemde çeşitli titreşim sinyalleri üretilerek, sürücü, yapması gereken manevra (sağa
dönüş gibi) hakkında uyarılmış olur. Örneğin sürücünün 500 metre sonra sağa dönmesi gerekiyorsa motorlar saat
yönünde sırayla titreşirler (ikinci şekildeki çizim), sürücü bunu, saat yönünde direksiyon boyunca ilerleyen bir
titreşim dalgası olarak algılar. Sürücü dönüşe yaklaştıkça bu titreşim dalgası hızlanır, sürücüyü eyleme odaklar ve
dönüş işlemi bitince motorlar çalışmayı durdurur. Burada amaç, sürücünün trafik veya araç içi gürültüsü (yolcularla
sohbet veya müzik dinleme) sonucu navigasyon cihazından gelen sesli komutları kaçırmasını engellemek ve
böylece sürüş performansını artırmaktır. Sürücü, navigasyon cihazından gelen sesli komutları bir şekilde duyamasa
bile titreşen direksiyon, onu, güzergahta kalacak şekilde yönlendirebilir. Ayrıca, kılıfa monte edilmiş 24 adet buton
sayesinde sürücünün elinin konumu algılanabilir ve sadece elin bulunduğu yere istenen titreşim sinyali verilebilir.
Genel olarak, kontrolör devresine yüklenebilecek basit bir yazılım sayesinde çok sayıda farklı titreşim sinyali
üretilebilir. Motorların tamamının çalışma gerilimi 3 V'tur ve araba aküsünden elde edilecek olan gerilim basit bir
dönüştürücü ile 3 V seviyesine indirilebilir. Şekilde görülen kılıf her otomobil direksiyonu için uygundur, her
otomobilde kullanılabilir. Prototip hali geliştirilerek dağınık olan kabloların tek bir kablodan geçmesi sağlanabilir.
Öte yandan sistem, kılıf olarak değil de direksiyonun içinde dahili bir sistem olarak kullanılmak istenirse arabanın
üretim aşamasında direksiyona eklenebilir, böylece kabloların gözükmemesi mümkündür.

Vibrating Steering Wheel

Ekip Üyeleri / Team Members

Koç Üniversitesi

Enes Selman Ege
Erdem Kundakçıoğlu

Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği

Birincilik Ödülü / First Prize

In the first figure a vibrating steering wheel case is shown. 24 vibration motors and 24
push-buttons are mounted on the case which is covered with a fabric and ready for daily
use. The constructed controller circuit (see second figure) controls the motors and make
them vibrate in synchronization with the voice commands coming from a common
navigation device. In this system the driver can be warned of the next maneuver (e. g.
coming turn) using the various vibration signals. For example if the driver has to take the
right turn aﬅer 500 meters the motors begin to make on-oﬀ vibrations in a clockwise
sequence (see the drawing in the second figure) and the driver feels this as a propagating
vibration wave moving clockwise. While approaching the turning point this vibration wave
moves faster, the driver's attention centers on the act has to be done and motor vibrations
dies out when the turning action finishes. Here our purpose is to prevent missing the voice
commands coming from the navigation device which is very likely due to traﬃc and in-car
noise (conversation with passengers or listening to music) and improve the driver's
performance. Even if the driver can not hear the voice commands of the navigation signals
vibrating steering wheel can make her/him follow the desired route.
In addition 24 pieces of push-buttons mounted on the case to detect the location of the
driver's hand and the desired vibration signal can be displayed only to this location.
Generally, many diﬀerent vibration signal patterns can be produced using a simple soﬅware
loaded to the controller circuit. The operating voltage of the vibration motors is 3 V and the
voltage of the car accu can be reduced to 3 V using a simple DC converter.
The steering wheel case shown in the figures is suitable for every automobile steering
wheels, it can be used in every automobile. Improving this prototype, crowded cable group
can be attached together as a single cable. On the other hand the system can be used not as
a steering wheel case, but an internal vibration system. It can be implemented directly inside
the steering wheel at the production phase of the car so the cables and the circuit are not
visible
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The Windshield That Projects Road Maps And Right / Leﬅ / Back Side Views

Ekip Üyeleri / Team Members

Yıldız Teknik Üniversitesi

Ahmet Erdem Öner
Şenay Öner

Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği

İkincilik Ödülü / Second Prize

Ön cama yansıtılacak olan kamera ve navigasyon görüntülerinin dikiz aynasının arkasına
yerleştirilecek minik bir yansıtıcı ile aktarılması planlanmıştır.
Bu tasarımda ayrı bir navigasyon cihazı kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak direkt ön cam
üzerinden yol tarifi takip edilebilmektedir. Bu sayede sürücü tek bakış açısıyla yolu ve yol
tarifini takip edebildiğinden başka bir noktaya odaklanmasına gerek kalmamaktadır.
Ayrıca istenildiği takdirde ekrana yan ve arka yol görüntüleri yansıtılabilmekte, böylece
sollama ve park etme sırasında sürücüye görüş kolaylığı sağlanmaktadır. Bu uygulamanın en
önemli katkılarından biri de kör noktaları ortadan kaldırıyor olmasıdır.

Reflected on the windshield behind the rearview mirror placed a tiny camera and navigation
images by reflecting planned transfer.In this design, eliminating the need to use a separate
navigation device can be traced directly directions through the windshield. In this way, you
may wish to follow the directions for the driver and the only way of perspective, there is no
need to focus on another point.In addition, if requested to the side and rear images reflected
to the screen, so the ease of viewing from the driver while overtaking and parking are
provided. One of the most important contributions of this application is to eliminate blind
spots.
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Taşıt İç Hava Kalitesini İyileştiren Kompozit
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Design And Production Of Composite Textile Materials Improving Indoor
Air Quality In Vehicle Cabin

Üçüncülük Ödülü / Third Prize
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Uludağ Üniversitesi

Şule Altun
Ali Kara
Duygu Gazioğlu
Hasan Basri Koçeli
Şengül Teke

Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü

İç hava kalitesi, insan sağlığı ve konforunu etkileyen önemli bir parametredir ve modern
insan yaşamının yaklaşık % 90’ ını kapalı ortamlarda geçirmektedir. A.B.D ve AB birliği
ülkeleri gibi endüstrileşmiş ülkelerde ise, insanlar gün içinde ortalama bir saatten fazla taşıt
içerisinde zaman geçirmektedirler. Yapılan araştırmalarda, taşıt iç hava kalitesinin, ev, ofis
gibi ortamlardan daha olumsuz etkilere sahip olduğu görülmektedir. Taşıt iç hava kalitesinin
iyileştirilmesine yönelik, kontrollü havalandırma, uygun dizayn yöntemleri ve sağlıklı
materyallerin kullanılması gibi uygulamalar yapılabilir. Bu projede, taşıt iç hava kalitesini
iyileştirmek için, ortamda bulunan başlıca kirletici gazların bir veya birden fazlasını absorbe
ederek iç hava kalitesini artıracak bir tekstil malzemesi tasarımı ve üretimi
gerçekleştirilecektir.

Indoor air quality is one of the major parameters aﬀecting human health and comfort.
Modern humans spend about 90% of their lives in indoors. The population of industrialized
countries such as the United States or of countries from the European Union spends
approximately more than one hour each day in vehicles. Researches show that air quality in
vehicle cabins is usually found to be worse than that typically found in homes or workplaces,
especially when so many exhaust pipes are only inches away from adjacent vehicles.
Controlled ventilation, proper design, and the use of appropriate healthy materials can
provide good indoor air quality. In this project, a composite material improving indoor air
quality of vehicle cabin by absorbing the pollutant gases will be designed and produced.
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Otomotiv Araçlarında Doğal
Böcek Kovucu Maddelerin Kontrollü
Salınımı İçin Mikrokapsüllerin Üretimi
Manufacture Of Microcapsules For Controlled Delivery Of Natural Insect
Repellant Materials In Automotive Vehicles
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Hüdaver Çoban
Cemil Alkan

Fen Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü

Bu çalışmada, otomotiv uygulamaları için kontrollü koku salan mikrokapsüllerin üretilmesi
hedeflenmiştir. Mikrokapsül kabuk materyali olarak üretan bazlı polimerik yapı tercih
edilmiştir. Mikrokapsüllerde içerisine böcek ve haşereleri uzaklaştırcı etkisi bulunan doğal
yollarla elde edilmiş uçucu yağlar kapsüllenecektir.
Üretilecek kapsüller sayesinde böcek kovucu organik uçucu yağlar ortama belli bir zaman
zarfında salınacak ve bu zaman süresince böcekler camlar açık olsa bile araç içersine
girmeyecektir. Kullanılacak uçucu yağlar lavanta, çam yağı, fesleğen yağı, kimyon yağı ve
nane yağı olarak belirlenmiştir.
Kullanılan yöntem böcekleri öldürmeyen ekolojik ve ayrıca otomobil içersinde kirlilik meydana
getirmeyen bir yöntemdir. Bunun yanında kullanılan yöntemde organik maddelerin
kullanılması nedeniyle insan sağlığı açısından herhangi bir zararlı etki bulunmamaktadır.
Kontrollü salınım sayesinde kullanılacak bir kartuşun neredeyse bir yaz boyunca etkili
olabilmesi mümkündür.

In this project, it is aimed to produce controlled scent delivery microcapsules for automotive
applications. Urethane based polymeric structures are preferred as microcapsule shell
materials. Volatile oil with insect repelling property obtained from natural sources will be
encapsulated in the microcapsules.
With the help of produced microcapsules, insect repelling organic volatile oils will be delivered to the system in some time and during this period insects will not come into autos even
if the glasses are open. Levander, pine oil, basil oil, cumin oil, and mint oil will be chosen as
insect repellent volatile oils.
The used method is ecolojic and do not cause insects to die and dead body residuals.
Besides there is no hazardous eﬀect to human due to use of natural materials. It is possible
to be eﬀective during all the summer time using controlled delivery using only a cartridge.
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Dizel Motorlu Taşıtlar için Ses Yutucu
Kompozit Tavan Döşemeliği Tasarımı
Sound Absorptive Composite Headliner Design for Vehicles with Diesel Motors
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Ekip Üyeleri / Team Members

Uludağ Üniversitesi

Fatih Süvari
Yusuf Ulcay

Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Tekstil Mühendisliği

Bu projenin amacı, yolcuların kendilerini daha rahat ve konforlu hissetmelerini sağlayacak,
ses yutucu özelliği olan tavan döşemeliği tasarlamaktır. Tavan döşemeliğinin ağırlığının
düşük, bunun yanında hoş bir görüntüye sahip olması, tasarım sürecinde dikkate alınacak
diğer hususlardır. Çalışmanın kapsamı tavan döşemeliğinin, yüz ve arka dolgu kısım olarak iki
farklı yapıda dokusuz yüzey (nonwoven) lifli malzemenin tasarımı ve üretilmesi, bunların
kompozit döşemeliği oluşturması için lamine edilmesi ve ses yutuculuk katsayılarının
ölçülmesidir. Yaptığımız ön çalışmalar göstermiştir ki, birbirinden bağımsız olarak her iki
dokusuz yüzey yapının akustik davranışları, özellikle orta ve düşük frekanslarda belirli sınırı
aşamamıştır. Fakat ses dalgalarının, oluşturulan kompozit malzeme tarafından yutulması
orta frekanslarda % 80 seviyelerine ulaşmaktadır. Bu sonuç dizel araçlar üzerinde yapılacak
bu çalışma için umut vermektedir. Projenin, hammadde maliyeti (5.000 USD), yüz ve arka
dolgu kısım malzemelerinin üretimi (100.000 USD), laminasyon maliyeti (15.000 USD) ve
test harcamalarını (20.000 USD) kapsayacak şekilde 140.000 USD bütçe ile, 2 senelik sürede
tamamlanması planlanmaktadır.

The aim of this project is to design sound absorptive headliner to make passengers feel
more comfortable. Lightweightness and pleasant look of the headliner will also be
considered throughout the designing process. Scope of the work is to design and produce
two diﬀerent nonwoven structures, which are facing and backing parts of the headliner,
laminate them to compose headliner, and testing sound absorption coeﬃcient. Preliminary
studies have showed us, acoustical absorptive behavior of the two nonwovens, especially at
low and mid-range frequencies, are limited independently, however absorption of sound
waves by composite material reaches 80 % for mid-range frequencies, which is promising
for this work for diesel cars. It is planning to complete the project in two years time with a
budget of 140,000 USD, which covers raw material cost (5,000 USD), production of the
facing and backing material (100,000 USD), lamination cost (15,000 USD) and testing
expenses (20,000 USD).
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Elektrikli Taşıtlar İçin
Enerji Dolum İstasyonu
Charging Station For Electric Vehicles
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Ekip Üyeleri / Team Members

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özkal Özsoy
Ahmet Zeki Turan
Meltem Özkaraman Şen
Ebru Güzelderen

Elektrik Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrikli araçların dolum işlemini kullanıcı için kolaylaştırmak ve bu esnada kullanıcı ve aracı
korumak amaçlı, çatısındaki paneller yardımıyla güneş enerjisinden de faydalanan dolum
istasyonu.
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A charging station for electric vehicles to ease up the charging of these vehicles at the same
time protect the user and vehicle by utilizing solar energy thru the panels at the roof.
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SOPRANNO Solar Panelli
Otomobil Güneşliği
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SOPRANNO Car Sunshade With Sollar Panel

Ekip Üyeleri / Team Members

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Uğraş Akpınar

Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Birincilik Ödülü / First Prize

SOPRANNO Solar Panelli Otomobil Güneşliği
Ürün, kullanıcısına otomobili park halindeyken solar panel hücreleri sayesinde şarj edilebilir
ürünler için “Cep Telefonu, Mp 3 Player, Şarjlı El Süpürgesi, Işıldak v.b.” enerji sağlamakla
beraber konvansiyonel güneşliklerin görevini de yerine getirerek araç içerisine güneş ışınlarının
girmesini de engellemektedir.
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This product aims to charge electronical products like “Mobile Phones, Mp3 Player, Wacuum
cleaner, Spot light, Projector etc."by the agency of solar panels.In addition it also prevents sun
lights from the window when the position of the car is parked.
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Otomobil Tavanına Entegre Edilmiş
Organik Fotovoltaik Panel
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Organic Photovoltaic Panels for Integration Into Automotive Roofs.

İkincilik Ödülü / Second Prize

Ekip Üyeleri / Team Members

Bahçeşehir Üniversitesi

Onur Yaşgüçlükal
İbrahim Onur Suin
Şenol Saydan
Orhan Öztürk
Hilal Esen

Mühendislik Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği
Arıteks Boyacılık Tic. ve San. A.Ş.

Dünya üzerinde bulunan enerji kaynaklarının hızla tükenişi ve var olan fosil kullanımından
doğan çevresel sorunlar insanoğlunu yeni arayışlara itmektedir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından en önemlisi olan güneşin, kullanılabilir elektriğe dönüşümünü sağlayan
cihazlara fotovoltaik piller denmektedir. Bir çok türünün bulunmasına karşın polimer bazlı
fotovoltaik pillerin üretim koşullarının kolaylığı , ucuz ve esnek oluşları ticarileşme
potansiyelini arttırmaktadır. Bu piller anorganik fotovoltaik pillere nazaran daha kolay
işlenebilirliğe sahiptirler. Organik fotovoltaik pillerin bu proje ile üretilip otomobil tavanına
entegrasyonu planlanmaktadır. Amacımız otomobilin enerjisinin, tavanına monte edilecek
polimer fotovoltaik piller tarafından karşılanmasıdır. Böylece ileride geniş bir pazar bulacak
olan elektrikli araçların akülerinin gün ışığında sürekli şarj olması planlanmaktadır. Ayrıca
yakıt pilleri ile çalışan araçların hidrojen ihtiyacı, suyu elektroliz edecek olan organik
fotovoltaik piller tarafından karşılanacaktır. 28 ay sürecek projemiz için gerekli alt yapı Ar-Ge
Otomasyon ve Ar-Ge İnce Film Kaplama laboratuarlarımızda mevcuttur.

In recent years, the depletion of natural energy resources on the world and environmental
pollution of fossil fuels, prompt people to search renewable energy sources. The devices that
converts solar radiation in to electric power are called photovoltaic cells. Photovoltaic cells
having active layer based on organic polymers oﬀer advantages such as low cost fabrication
in a variety of sizes, low weight and flexibility. In this study, it was planned the production of
organic photovoltaic cells based on polymer and integration to otomobile roof of OPVs.
Energy of otomobile will be produced by OPV which will be integrated on the roof of car.
Thus, batteries of electric cars which will find a wide market, will be charged in sun light. The
need for hydrogen of vehicles powered by fuel cells will be eliminated by OPV. The project
will continue through 28 months. The necessary infrastructure is available in our RD for
Automation laboratory and our RD for Thin Film Layer Coating laboratory.

ProjePazarı.ai

12

14.05.2012

21:53

Yenilenebilir Enerji ve Çevre |

117

Renewable Energy & Environment

Ağır Ticari Araçlarda
Spoiler'a Entegre Rüzgar Türbini
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Wind Turbine Entegrated To Spoiler For Heavy Commercial Vehicles

Ekip Üyeleri / Team Members

Yıldız Teknik Üniversitesi

İlker Kılıç
Ümit Fidan

Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Uzun mesafe taşımacılığında kullanılan ağır ticari araçlarda, sürücü uzun süre seyahat ettiği
ve araçta konakladığı için ısıtma, aydınlatma ve eğlence amaçlı enerji tüketimi çok fazla
olmaktadır. Bu tip araçlarda klimaya ek olarak aracın motoru kapalıyken kullanılması
amacıyla harici ısıtma sistemleri bulunmaktadır. Buna ek olarak bu tip araçlarda televizyon,
su ısıtıcı ve buzdolabı gibi ekipmanlar kullanılmaktadır. Tüm bunlar için gerekli enerji içten
yanmalı motor, ek ısıtıcı yakıt deposu ve aküler ile sağlanmaktadır. Bu da yakıt sarfiyatını
arttırmakta ve akülerin ömrünü azaltmaktadır.
Bu projede, yukarıda bahsi geçen enerjinin aracın spoiler'ına entegre edilen bir rüzgar türbini
ile sağlanması amaçlanmaktadır. Spoiler yüzeyine uygun şekilde yerleştirilen türbin, spoiler'ın
süpürdüğü rüzgarı kullanarak, dişli kutusu ve jeneratör sistemiyle birlikte elektrik
üretmektedir. Türbin sadece araç seyir halindeyken değil park halindeyken de elektrik
üretebilecektir.

Energy consumption is very high in heavy commercial vehicles used for long way
transportation due to air conditioning, lightening and entertainment equipment usage. These
kind of vehicles have additional external heaters that are used when the engine of vehicle is
oﬀ. (used at nights especially during sleeping period) Addition to this, these vehicles have
water heaters, televisions and mini-refrigerators etc. The energy needed for all of these
equipment is supplied by internal combustion engine, additional heater fuel tank and
batteries. In parallel with this, fuel consumption increases and battery life decreases.
In this project, we are aiming to supply the energy mentioned above by a wind turbine
integrated to the spoiler. The turbine that is located proper to spoiler's surface generate
electricity thanks to gear and generator systems by using the wind that is swept by spoiler.
Turbine can generate electricity not only when vehicle is moving, also it is in park position.
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Yakıt Hücresi Destekli Elektronik
Yönlendirmeli Akıllı Hibrid Araç Tasarımı
Electronically Guided Smart Hibrid Car Design With Fuel Cell Support

C

Ekip Üyeleri / Team Members

Dokuz Eylül Üniversitesi

Lütfi Mutlu
Erol Uyar
Ufuk Çoban
Mevlüt Demirez

Fen Bilimleri Enstitüsü
Mekatronik Mühendisliği

Bu proje kapsamında kendine özgün, basit, hafif, fakat değişik amaçlı kullanıma yönelik,
tamamen elektronik ve elektrik kumandalı hibrid bir araç tasarımı ve imalatı ele alınmıştır.

M
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CM

Kullanılan enerji türü tamamen elektriğe dayalı olup, temel enerji kaynağı olarak hidrojen ve
güneş enerjisinin yüksek verimli Li-Iyon aküler ile birlikte kullanımı öngörülmüştür.

MY

CY

CMY

An original, simple, light but fully electronic and electrically comanded hibrid car is designed and
produced for multipurpose operations.

K

Energy source is fully based electric and main energy source is hydrogen and solar energy with
high eﬃcient Li-Iyon akkus.
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Ekotaşıt Mırmır
Mırmır The Ecological Vehicle
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Ekip Üyeleri / Team Members

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özkal Özsoy
Ahmet Zeki Turan
Meltem Özkaraman Şen
Ebru Güzelderen

Elektrik Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektrik enerjisi ile trafik sorunlu şehirlerde çalışacak şekilde tasarlanan 3 tekerlekli taşıma
aracı.
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An ecological vehicle with 3 wheels which is designed to be operated in cities with traﬃc
problem.
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Piezo-İstanbul
Piezo-İstanbul
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Ekip Üyeleri / Team Members

İstanbul Üniversitesi

Yunus Babacan

Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Temel olarak bu fikirde taşıtların lastiklerine entegre edilen piezo-elektrik malzemelerle
elektrik üretilmesidir. Kullanılan lastiklerin çevresine veya iç kısmına entegre edilecek
piezo-elektrik malzeme sayesinde elektrik üretimi sağlanacaktır. Burada piezo elektrik
malzeme açıklanacak olursa üzerine uygulanan basınçla elektrik üreten malzemeye denir.
Araç hareket ettikçe yani teker döndükçe basınç olacak ve elektrik üretimi sağlanacaktır.
Nanoteknoloji sayesinde teker çevresinde ve/veya iç kısmına çok küçük boyutlarda üretilerek
geniş bir yüzey elde edilip çok yüksek sayıda piezo-elektrik malzeme teker çevresine
döşenebilmeye olanak sağlanmaktadır. (Şekil-1) Sayının fazla olması üretilecek enerjinin de
fazla olması anlamına gelmektedir.
Böyle bir teknolojiye ülkemiz tarafından öncülük edilmesi ülkemize katma değer sağlayacak
ve enerji bağımlılığından kurtulmada önemli bir adım atılmış olacaktır.

We will produce new generation wheel. It is producing electric when vehicle is going to
road.This material called piezo-electric materials. If this material uses new vehicles our
country will be pioneer all over the world.
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Nano Teknoloji İle Yapıştırıcı ve Elektromanyetik
Alanda Uygulama Prosesi Geliştirilmesi
Innovative Assembling-disassembling Technology Of Non-metallic Industrial
Components, Based On Nano-structured Electro-active Adhesives
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Ekip Üyeleri / Team Members

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Serhat Türker
Ömer İltan Bilgin
Mehmet Taner Öner

Tasarım Ve İmalat Mühendisliği
HP Pelzerpimsa Otomotiv A.Ş.

Temel olarak bu fikirde taşıtların lastiklerine entegre edilen piezo-elektrik malzemelerle
elektrik üretilmesidir. Kullanılan lastiklerin çevresine veya iç kısmına entegre edilecek
piezo-elektrik malzeme sayesinde elektrik üretimi sağlanacaktır. Burada piezo elektrik
malzeme açıklanacak olursa üzerine uygulanan basınçla elektrik üreten malzemeye denir.
Araç hareket ettikçe yani teker döndükçe basınç olacak ve elektrik üretimi sağlanacaktır.
Nanoteknoloji sayesinde teker çevresinde ve/veya iç kısmına çok küçük boyutlarda üretilerek
geniş bir yüzey elde edilip çok yüksek sayıda piezo-elektrik malzeme teker çevresine
döşenebilmeye olanak sağlanmaktadır. (Şekil-1) Sayının fazla olması üretilecek enerjinin de
fazla olması anlamına gelmektedir.
Böyle bir teknolojiye ülkemiz tarafından öncülük edilmesi ülkemize katma değer sağlayacak
ve enerji bağımlılığından kurtulmada önemli bir adım atılmış olacaktır.

We will produce new generation wheel. It is producing electric when vehicle is going to
road.This material called piezo-electric materials. If this material uses new vehicles our
country will be pioneer all over the world.
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Fotomobil-Fotosentez Yapan Araba
Photomobil
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Ekip Üyeleri / Team Members

Haliç Üniversitesi

Burak Yeşildurak

Mimarlık Fakültesi
Endüstriyel Tasarım

Araç ufak bir aile arabası olarak tasarlanmıştır.Sportif görüntüsü kullanım kapsamını arttırmaktadır.
Aracın yakıt teknolojisi hidrojendir.Fakat en büyük özelliği araca ismini veren fotosentez dönüşümüdür.Araç fotosentez yaparak
sonsuz yakıt ve temiz hava elde etmektedir.
Öncelikle beş sene önce, okul sıralarında bu fikrimi hocalarıma söylediğimde bana gülmüşlerdi.
Konu alternatif enerji kaynaklarını kullanan araçlardı.Ozamanlar için yapay fotosentezi gerçekleştirecek teknoloji henüz
yoktu.Ve beş sene sonra beklediğim teknoloji geliştirildi (yapay fotosentez) ve fikrim daha sağlam temellere oturdu.Yapay
fotosentezi başarıp hem karbondioksit dönüşümü hemde su üretmeyi başarmışlardı.Şimdi yapay fotosentezi aracıma adepte
edebilirdim.
Öncelikle fotosentez için gerekli elemanlar.
1-Güneş(gün ışığı)
2-su
3-Hava (karbondioksit)
Aracım üstüne yerleştirilmiş özel güneş panelleri ile bir kloroplast gibi davranıp gün ışığını emecek,Aracın önündeki bol
miktarda kullanmış olduğum hava emiş kanalları havayı emecek ve
hidrojen tanklarındaki su ve tüm saydıklarımla beraber özel bir alanda yapay fotosentez için birleşecek.
Dediğim gibi emilen hava ayrıştırılarak oksijen tekrar geri salınacak ve fotosentez sonucu ortaya çıkan yan ürün(su) hidrojen
depoları için saf suya dönüştürülerek depolara tekrar pompalanacak.
(Bu işleyişi grafik olarak yolladığım resimlerde görebilirsiniz.)
Böylelikle hem temiz hava,hemde sonsuz yakıt elde edebilirz.Düşününki bir şehirde en çok hava kirliliğine yol açan araçlar bir
ağaç gibi davranak havayı temizliyecek.Bu teknoloji ile insanlar; şu ana kadar fazlasıyla kirletmiş oldukları evrenimizi
temizleyebilir.

This vehicle designed as a small family car. Its sportive views wider its range. The vehicle’s fuel technology is hydrogen and
the most important specification is to produce clean air and endless fuel. When I shared this idea to my teachers five years
ago, they laughed at me. The project subject was design a vehicle which is working with alternative energy. In that time, the
artificial photosynthesis technology wasn’t developed yet. As well as this technology was developed, my idea has grown
stronger. According to this artificial photosynthesis, water and carbon dioxide transformation was succeeded. Now, I can adapt
this technology to my car.
Working principle of the system:
The factors needed for photosynthesis;
1. Sunlight
2. Water
3. Air (CO2)
The special solar panels which are placed on the car, acting like a chloroplast and absorb the sunlight. Than the air sucked
from the air intake ducts in front of the car and the water in the hydrogen tubes mixed together in a special chamber to make
photosynthesis.
As I mentioned before, sucked air are decomposed and oxygen are released. The water which has occurred at the end of the
photosynthesis, pumped to the hydrogen tubes.
In this way, we can produce either clean air or endless fuel. Just think that an air polluted city by the vehicles emissions, the
vehicles will act like trees and clean the air. We could be able to clean our extremely polluted planet.
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Sun Bag
Sun Bag
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Umut Demirel

Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Sun bag uzun seyahatlerimizde aracımızın güneş enerji panelleriyle enerji, iç kısmı ile
depolama gösterge panelleri ve sensörü ile güvenlik sağlar.
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Üst kısımda bulunan güneş enerji panelleri aracın enerji sarfiyatına katkıda bulunur ve sun
bag in üzerinde bulunan göstergelere enerji sağlar. Haraket sensörleri arkadan gelen diğer
araçları ve ön kısımda yayaları ikaz eder.
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Manyetik Elektrik Türbini
Magnetic Electric Turbin
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Ekip Üyeleri / Team Members

Marmara üniversitesi

İsmet Çevik

Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Dairesel bir dişliye dizilmiş birbirine iten mıknatıslar dizisinin oluşturduğu dönme enerjisi ile
sağlanan elektrik enerjisi. Elektrikli motorlar için geliştirilip kullanılabilecek bir mekanizma.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

the magnets Located on a circular line, and they make a pressure that convertible to circular
movement energy.it's useful for electrical engine cars.
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Akıllı Yol
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Teknik Eğitim Fakültesi
Otomotiv Öğretmenliği

Birincilik Ödülü / First Prize

7.Aşama: Koordinatları ve büyüklüğü tespit edilen yol kusurlarına müdahale önceliğinin, kullanım yoğunluğu ve
büyüklüğüne bağlı olarak Q Matic aracılığıyla belirlenmesi ve sonrasında da, Karayolları veya Belediyelerin bu
hizmetlerden sorumlu yol bakım ve onarımı birimlerine en kısa süre içerisinde (5-10 saniye) iletilmesi ile sürücü,
yolcular ve araç emniyeti ile ilgili dezavantajlı ortamın en aza indirilmesi.
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Ülkemizde şehir içi ve şehir dışı yollarda yol kusurlarından dolayı meydana gelen kazalarda, her yıl ölümlü ve yaralanmalı binlerce kaza meydana
gelmekte ve milyarlarca dolar tutarında milli servet kaybı söz konusu olmaktadır. Aynı çerçevede çökme, çatlama, yığılma gibi yol kusurlarından
kaynaklanan aşınma ve mekanik arızalar sonucu meydana gelen yedek parça değişimleri ile bir o kadar da döviz kaybına neden olmaktadır.
Literatür çalışmalarından elde edilen verilere göre, ülkemizde ve dünyada yollarda meydana gelen yol kusurları iki şekilde çözümlenmektedir.
İlkinde, söz konusu yollardan sorumlu Karayolları veya Belediyelerin yol arıza/bakım birimlerinin yollarda yapmakta oldukları rutin denetim ve
gözlemler sonucu yol arıza tespitleri sonucu yapılan müdahale, ikincisi de, sürücü ve vatandaşlardan gelen ihbarlar sonucu yapılan müdahalelerdir.
Her iki yöntemde de yol arızalarının meydana geldiği zaman ile yapılan müdahale zamanı arasında geçen sürenin uzunluğu, meydana gelmiş olan
yol kusurunu daha da büyüteceğinden, bu durum kaza sayısını artıracağı gibi, tabii olarak oluşabilecek olumsuz sonuçları da aynı şekilde artırmış
olacaktır.
Proje ile şehir içi ve şehir dışı yollarda oluşan yol kusurlarının, projelendirmekte olduğumuz teknolojik araçlar ile en kısa sürede tespiti ve gereken
müdahalenin, en erken şekilde yapılması amaçlanmakta ve böylece muhtemel kazaların en aza inmesi ve bu kazalara bağlı ölüm, yaralanma,
maddi kayıp ve zaman kaybı gibi olumsuzlukların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
Projeye ilave bir yazılımın eklenmesi ile istenilen araçlarda kullanılmak üzere, oluşmuş bulunan yol kusurunun, GPS aracılığıyla koordinatının
belirlenmiş olması dolayısıyla, onarım işlemlerinin gerçekleşmemesi durumunda, sorunlu koordinata belirli bir mesafe (Örneğin:200 metre)
yaklaşıldığında sürücüyü uyarması da mümkün olabilecektir. Aynı şekilde, donma tehlikesine karşı, bu riskin oluşabileceği kritik güzergahlara (köprü
üzerleri, rüzgara açık alan vb.) GPS bağlantılı ısı sensoru konulması halinde, bu noktaya yaklaşma mesafesinde sürücüyü uyarmak suretiyle, olası
bir kaza da önlenebilecektir.
Sistemin Çalışma Prensibi:
1.Aşama: Belirli mekanik özelliklere sahip araçlara, sarsıntı ölçer sensorun ve buna bağlı cihazın yerleştirilmesi,
2.Aşama: Sensorun yerleştirildiği aracın, çukur, çatlak ve tümsek gibi yol hatalarının bulunduğu sahada seyretmesi,
3.Aşama: Aracın bozuk yola girmesi sonucu oluşan sarsıntı şiddetinin, belirlenen eşik değerin üzerinde olması halinde, bu şiddet seviyesinin ve
aracın bulunduğu koordinatın cihazda bulunan GPS aracılığıyla kaydedilmesi,
4.Aşama: Kaydedilmiş bulunan koordinat bilgileri, şiddet seviyesi ile araç hızı verilerinin eş zamanlı olarak, belirlenen merkezde bulunan ve yol
hataları tespit ve yazılımla desteklenmiş bilgisayara GPRS aracılığıyla iletilmesi,
5.Aşama: İlgili birime iletilmiş bulunan sarsıntı şiddeti ve araç hızı verilerinin, daha önce kalibrasyonu yapılmış değerlerle karşılaştırılarak, yol
bozukluğunun gerçek büyüklüğünün tespit edilmesi,
6.Aşama: Aynı koordinattan gelen başka verilerin eşzamanlı doğrulaması,

In Turkey, there has been millions of accidents that have happened because of the track defects in inner-city or in the
country have resulted in human death or wounding and have caused the loss of national wealth that cost millions of
dollars. Within the scope of this framework, replacement of spare parts that happens as a result of the abrasiveness and
mechanic breakdown that arise from track defects such as subsiding, cracking, accumulation have also caused the loss of
national wealth
According to the data that have acquired from the litterateur studies, there have been two ways of solving the track
defects that have taken place in the roads of our country and the World. One of these solutions is interference that has
been done as a result of the routine controls and observations that have been made on the related roads by the
responsible Directorate of Road Maintenance of the Highways Authority or the Municipal. Second solution is interference
that has been done as a result of the denouncement that comes from the drivers and citizens. In both of these solutions,
passing time between the occurrence of the track defects and the inferences to them make the track defects bigger. The
length of this process makes the problem bigger.
With this Project, it is aimed to determine and interfere the track defects on the roads of the inner city or in the country
with the help of the projected device. As a result of this study, number of the accidents, number of the deaths related to
these accidents and also amount of the economic losses will be decreased.
With the addition of soﬅware to the main programme, it will be possible to warn the driver when the driver gets into close
to the problematic area that is determined previously by the GPRS (the length can be 200 m for the warning
message).Moreover, if a heat sensor that has GPS connection is added on the critical routeing which has freezing risks
(these critical routeing can be listed as the brides or the area that is open to the winds).
Working Principles of the System:
1.Phase: Setting the quake measure sensor and the device that is related to this system to the cars that have certain
mechanical facilities,
2.Phase: Going of the car that have the sensor on the roads that have track defects such as cavity, crack or lunch,
3.Phase: Recording the coordinates of the car and the amount of the quakes by GPS on the car as a result of the car’s
shake is over the threshold that is pointed when the car gets in to the rough roads,
4.Phase: Reflection of the data of the recorded coordination, the level of the quakes and the speed data of the car in
parallel to the computer that is supported by the soﬅware that can retain the track defects through GPRS ,
5.Phase: Determination of the real amount of the track on the road by comparing the amount that is previously calibrated
with the reflected amount of the car’s quake and the car’s speed,
6.Phase: Pointing the other data that come from the same coordination ,
7.Phase: Determination of the priority of the interference to the track defects on the roads by Q Matic in related to the
wideness and the amount of the usage of the road and decreasing the numbers of disadvantages for the passengers and
the vehicles with the transmission of the coordination to the responsible Directorate of Road Maintenance of the Highways
Authority or the Municipal in 5-10 seconds.
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Detach Matic Rescue Matic
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Makina Öğretmenliği

İkincilik Ödülü / Second Prize

Bu ürün tüm marka ve model araçların tekerleklerinde sıkışmış bijonları kolayca elle sökmek için
tasarlanmıştır. Bu işlemi bayanlar, hatta çocuklar dahi yapabilir!
Ayrıca yolda kalmış ve çamura saplanmış araçların, herhangi bir çekici veya kurtarıcıya ihtiyaç
duymadan kurtarılmasını sağlar. Ürün bu özelliği ile dünyada tektir!
Bu ürün farklı iş kollarındaki sıkıntıları da giderir. Örneğin akut kurtarma, ambulans, itfaiye, of
road, ticari araçlar bu ürün sayesinde en can alıcı problemleri olan sıkışma ve takılmadan
kurtulabilirler.
Yaş, cinsiyet, araç, model farkı gözetmeksizin herkese ve her araca kalıcı çözüm! Tüm dünyayı
ilgilendiren bu ürün ile yolda kalmaya, saplanma ve sıkışmalara, kurtarıcı çağırmaya son!

This product is designed to dismantle the locked wheel bolts of all brand and model vehicles by
hand easily. This operation can be made by women, even children!
It saves the vehicles stranded and stuck in the mud without any tow truck or rescuer. It is unique
in the world with this feature!
It solves such problems of other business branches. For instance; acute recovery, ambulance, fire
brigade, oﬀ-road, commercial vehicles can be far from being stuck, stranded, jammed and so on
with this excellent material.
Permanent solution for everybody and every vehicle irrespective of age, gender, vehicle and
model! It is over to be stranded, locked, jammed, stuck, calling the low truck with this product
concerning all the world!
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Automatic Sellektör
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Makina Yüksek Tekniker Okulu Ankara

Selahattin Başal

Makina

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

18 yılık otomotiv sektöründe tekniker emeklisiyim, 32 yıllık sektör deneyimimde düşündüğüm
projem otomatik selektöründe bu günün teknolojisi ile gerçekleşeceğine inanıyorum uzun ampül
devresine (fazla ek maliyet gerektirmeyen elektrik devresi olan projemde belirttiğim yerlere)
yerleştirilecek karşılık verici fotoselli otomatik uzun far parçasıyla karşıdan gelen ışık hüzmesi
ile uzun ampül sönecek kısa yanacak ışık hüzmesinin gitmesi halinde uzun ampul tekrar
yanacaktır yani selektör otomatik olacak istenirse manuel olarakta kullanılabilecektir bu işlemle
trafikte karanlıkta seyrederken karşıdan gelen araçların uzun farlarının göz alması nedeni ile
meydana gelen kazalar önlenecek araç satışlarında otomatik selektörlü yağmur sensörlü v.s…
araç diye satış tanıtımına katkı sağlanacaktır bu projeyi saygı duyduğum YARIŞMA JÜRİSİNE sine
gönderiyorum( yarışma şartlarını tam yerine getiremedim yönlendirirseniz sevinirim)
ilgileneceğinizi düşünerek saygılarımı sunuyorum 05-04-2012

I wish you successful work OTOMOTİVPROJEYARIŞMASI 18 years of research and development
section of the Renault auto factory technical staﬀ thought for many years in this industry for 32
years worked as a emeklisiyim project will take place automatically with today's technology, I
believe that the long bulb selector circuit (electric circuit does not require the additional cost of
more places that I mentioned in my project) response to be placed in the transmitter beam
photocell automatically turns oﬀ a short piece of oncoming beam of light will be lit with the
light beam from the light bulb to go long if the selectors will be automatically prompted for long
bulb will light up again, this operation manual may be used as vehicles of oncoming traﬃc,
watching the dark to take a long look at the lights that occur due to automatic selector rain
sensor will prevent accidents, vehicle sales, etc ... I respect this project will contribute to the
promotion of sales of the vehicle he sine COMPETITION JURY sending (to the competition rules
could not make a redirect to the right place sevinirim) of interest present my respects
05-04-2012 thinking
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Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri
Automatic Fire Extinguishing Systems
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Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Maden Mühendisliği

Projemiz Maden, Tarım, Nakliye, Servis, Şehirlerarası yolcu taşımacılık yapan otobüslerde
kullanılacaktır.Sistemimizin en önemli özelliği, herhangi bir enerji kaynağı kullanmadan yangına
anında müdahale eder. Ayrıca yolcular için herhangi bir enerji kaynağına gerek duymadan ikaz
sistemini çalıştırarak otobüs kapılarını otomatik açar. " Hayatımızı kablolara bağlamayalım"
ilkesinden yola çıkarak sistemimiz son halini almıştır.
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Project Mining, Agriculture, Transportation, Service, Intercity passenger transport in buses which
will be used. The most important feature of our system, the immediate intervention to fire
without using any energy source. In addition, a source of energy for passengers without any
warning system automatically opens the doors of the bus running. " Hayatımızı kablolara
bağlamayalım" Based on the principle of our system has been finalized.
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Murat Doğruel
Alper Şişman

Electrical Engineering
Control Engineering
Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Ulaşım araçlarında gereksiz veya sert yavaşlayıp hızlanmalar ve ani şerit değişimleri gibi sürüş
alışkanlıkları yolcular için rahatsızlık oluşturduğu gibi, kaza riskini arttırmakta, araçların daha
kısa sürede yıpranmasına ve araçlardan beklenen optimal faydanın da azalmasına neden
olmaktadır. Bu amaçla, bilimsel araştırmalar sonucunda, ulaşım konforunu ölçen bir sistem
geliştirilmiştir. Yolcular üzerinde oluşan kuvvetler araç ivmesi ile orantılıdır. Ulaşım
Konformetresi, aracın ivme sinyallerini sensör yardımıyla alır, dijital ortama aktarır, hissedilen
rahatsız edici etkiyi hesaplamak üzere, sinyalleri teorik hesaplamalar ve deneyler sonucu
geliştirilmiş özel bir filtreden geçirir. Sonuç sinyalinin ortalama etkin değerini bulur ve ulaşım
konfor indeksini (UKİ) hesaplar. Böylece ulaşım konforu anlaşılması kolay, 0-100 arasinda bir
indekse dönüştürülmüş olur. Tasarlanan sistem ile dunyada ilk kez ulaşım konforu
nicelleştirilmiştir. Bir sistemin kalitesinin arttırılabilmesi için öncelikle ölçülebilir olması gereklidir,
dolayısı ile konforlu sürüşün ölçümü araç sürüş kalitesinin arttırılması anlamında gereklidir. Bu
sebeple yakın gelecekte araç sürüş konforunun ölçümünün bir standart olması gereklidir.

The driving habbits, such as unnecessary accelerations and the precipitous lane changes of
vehicles make passengers uncomfortable and increase the risk of accident, furthermore the
extra wear and tear is put on the vehicle resulting non-optimal operation. A system that
measures the transportation comfort is developed in a scientific manner in order to eliminate
these problems. The forces on the passengers are proportional to acceleration during the
transportation. To determine the disturbing drive eﬀect on passengers, the comfortmeter
acquires and digitizes the acceleration and apply the data to the filter, which is designed
according to theoretical calculations and experimental studies. The average and eﬀective
transportation comfort index (TCI) is determined using the signal at the output of the filter.
Hence the comfort of the transportation is quantified using an easily understandable index that
is between 0-100. In this study the comfort of the transportation is quantified first time in the
world. Any system must be measurable to assess its quality; therefore the quantification of the
drive is the first requirement to increase the quality of driving. As a result, the quantification of
the comfortable driving will be required standardization in near future.
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Araç İçindeki Oksijen Seviyesinin Korunması
Protection Of The Oxygen Level Inside The Car
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Bu sistem ile araç içindeki oksijen seviyesi sürekli ölçülerek, oksijen değeri belirli seviyenin altına
indiğinde otomatik olarak araç içinde hava sirkülasyonu sağlanacaktır.Bu sistemin amacı araç
içindeki havayı sürekli kontrol ederek sürücünün uykusunun gelmesine veya dikkatinin
dağılmasına engel olmaktır.
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This system continuously measuring the oxygen level inside the vehicle with the oxygen value
falls below a certain level of air circulation inside the vehicle will be provided automatically.The
purpose of this system come to sleep in the car or the driver's attention by controlling the air
constantly is to prevent dissolution.
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Çarpma Güvenliği İçin Otomobil
Ön Darbe Emici Tasarımı
Automobile Crash Box Design for Crash Safety
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Necmettin Kaya
İdris Karen
Ferruh Öztürk

Mühendislik Mimarlık
Makine Mühendisliği

Taşıtlarda tamponun hemen arkasında bulunan ve önden çarpma durumunda devreye giren,
araç içindeki yolculara gelecek olumsuz etkileri en aza indirgeyen darbe emiciler pasif güvenlik
elemanlarından birisidir ve aracın sahip olduğu kinetik enerjiyi plastik deformasyona uğrayarak
belli bir oranda sönümlerler. Bu çalışmada, çarpışma enerji absorbsiyonu için gerekli araç
elemanlarından ön darbe emicilerinin optimum tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çarpışmanın ilk
anında ortaya çıkan maksimum tepki kuvvetlerini azaltmak ve absorbe edilen enerjiyi artırmak
için, darbe emici üzerinde oluşturulan katlanma başlatıcı geometrilerin şekil ve boyut
optimizasyonu yapılmıştır.

K

Thin-walled structural members contribute significantly to the ability of an automobile body to
absorb energy during frontal impact. The objective of this paper is to improve the energy
absorption performance of crash tubes which are placed behind the bumper in automotive
vehicles using shape and size optimization. Best cross section is determined initially, and then
dynamic axial crushing simulation carried out on thin-walled octagonal tube which has crush
initiators. In order to maximize the absorbed energy, shape and size optimization techniques are
applied using response surface approximation technique
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Güvenli Sürüş İçin Kişiselleştirilebilir
Araç Anahtarları
Driver Profile Based Car Key System For Drive Safer
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Tolga Yaşar Yılmaz
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Endüstri Ürünleri Tasarımı

Keylo, tek bir aracı kullanan farklı sürücüle için özelleşmiş anahtar sistemidir. Araç anahtarlarına
yapılan bu yeni yaklaşımla daha güvenli sürüş dinamikleri ve daha güvenli bir trafik oluşturulması
amaçlanmıştır. Kişiselleştirilebilir bu yeni anahtar sistemi ile her sürücü kendi anahtarının izin verdiği
sürüş dinamiklerine sahip olacaktır. Böylelikle yaş, beceri ve davranış özellikleri paralelinde her
sürücüye ait sürüş özellikleri araç tarafından serbest bırakılacaktır. KEYLO anahtar sisteminin
yaygınlaşması ile gerek yayalar gerekse sürücüler için daha güvenli araç ve daha güvenli bir şehir
trafiği sağlanacaktır. Akıllı anahtar sisteminde yönetici hakkına sahip biri kişi diğer akıllı anahtarlara
sürücülerin özellikleri dahilinde profiller yükleyebilecektir. Profiller yeni nesil akıllı cihazlar ile kablosuz
bir şekilde yüklenebilecek ve anahtar üzerindeki ekranlar sayesinde anlık olarak izlenebilir olacaktır.
Kablosuz bağlantı ile yüklenen profil özellikleri ile aracın çıkabileceği en yüksek hız, kapatılabilir yada
değiştirilebilir araç güvenlik ekipmanları ve hatta aracın şehir içerisinde gidebileceği bölge sınırı
tanımlanabilmektedir. Kısıtlandırılmış sürüş özellikleri ile aşırı sürat ve kontrolsüz sürüş nedeni ile
oluşan kazaların büyük ölçüde engellenmesi sağlanacaktır. Tek aracın farklı sürücüler tarafından
kullanıldığı şirket araçları ve kiralık araçlar akıllı anahtar sitemi KEYLO’nun büyük fayda
sağlayabileceği diğer bir alandır. Bu tür sektörlerde kilometre, hız ve çıkılabilir alan kısıtlaması ile
daha güvenli ve kontrollü sürüş özellikleri kazanılabilmektedir. Bu sistem sunduğu imkanlar
paralelinde geleceğin güvenli trafik sistemleri için ön gereklerden birisi haline gelecektir.

Keylo is a new car key system that enables to create custom keys to each driver for one car. This new
approach will be one of active safety system on modern cars. With this new car key each driver will
have diﬀerent driving dynamics and driver profile. Safe driving environment will be craete by this
regulations for each driver and observing their drives during or aﬅer the drive. You can limit the
maximum speed for each driver. Driver can not get over the maximum speed that limited by the key
system.Key also can prevent the driver to turn oﬀ other active safet systems like ESP, Airbags and
ESC without permission. This pre-profiled key system will prevent the accident becouse of high speed
and reckless driving. Younger drivers are eager to drive at high speeds, so if we can regulate the
speed limit for younger drivers we can eliminate the accident that coused by high speed. This
pre-profiled key system also be used for company or rental cars. Especially company cars have
diﬀerent kind of drivers for same cars. If we can give them the proper rights for driving such as,
speed limit, area limit or gasoline consumption limit we can generate safer driving environment for
all drivers.
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Emniyetli Takip Sistemi
Safe Following System
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Makine Mühendisliği

En önemli trafik kurallarından biri olan takip mesafesi kuralı, iki araç arası mesafe tahmin
edildiğinden, uygulanması zor bir kuraldır. Emniyetli takip sistemi (ETS) takip mesafesini hesaplayarak
aracı bu mesafede tutmaktadır.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

One of the most important traﬃc rule is following distance rule. This rule is diﬃcult to achive because
the distance between two vehicles is forecasted. Safe following system (ETS) calculates the following
distance and keep the vehicle at that distance.
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Fm Radyo Dalgalarıyla Taşıtlarda
Hız Sınırlandırması İçin Yeni Bir Mekanizma
A New Mechanism For Limitation Of Vehicle Speeds Via Fm Radio Waves
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Bu projede, hız ihlalleri için yeni bir kontrol mekanizması önerilmektedir.
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In this project, a new control mechanism is proposed for speeding violations.
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PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI VE AMACI

THE AIM AND STARTING POINT OF PROJECT

Otomobil kazalarında, araç içinde bulunan şahısların can güvenliğini koruyan en sonuç odaklı sistem en etkin sistem şüphe yok ki emniyet kemeridir. Emniyet kemeri aracın pert olmasıyla sonuçlanan kazalarda dahi sürücünün araçtan sağ çıkmasını sağlayan en önemli güvenlik önlemidir.
Hatta kaza raporlarından açık olarak görülmektedir ki, aracın yüksek miktarda denilebilecek hasar almadığı kazaklarda dahi emniyet kemerinin takılı olmaması yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir.

In car accidents, there is no doubt that, seat belts are the most secure, the most result-oriented and the most eﬀective system in order to protect security of life. Seat belts are the most secure precaution even in serious accidents. The accident reports show that even in slight accidents, not
wearing a seat-bet may cause serious injuries or death.
Even thought seat-belts are such an eﬀective method , people either ignore or forget putting it on. Unfortunately this causes serious injuries or death when there’s an accident or a crash.

Emniyet kemeri bu kadar etkin bir korunma metodu olmasına karşılık ihmal ya da unutkanlık gibi sebeblerden takılmamaya devam edilmektedir. Malesef bu da kazalarda ve ani frenlemelerde ölüm ve yaralanmalara sonuç vermektedir.
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Daha sonra otomotiv firmaları genel olarak uyarı sinyali ile kemer takmayı teşvik etme yoluna gitti.
Fakat bildiğiniz gibi bundan kurtulmanın yolları insanlarlar tarafından kolayca bulundu. Günümüzde tüm otomobillerdeki emniyet kemeri takma teşvik sistemi sesli uyarıdır. Genel olarak sürücü koltuğu ve de altında ağırlık sensörü bulunan koltuklara uygulanmakta olup, sensörün ağırlığı
hissettiği koltuklarda toka takıldığından uyarı sinyali kesilmektedir.
Projenin çıkış noktası bu kadar ertkin olarak ölüm ve yaralanmaları koruyabilen bir sistemin, ihmal ve unutkanlık gibi sebeblere sığınılarak devre dışı bırakılmasının kesin olarak önüne geçilmesi isteğidir. Bunun da gelecekte birçok ölüm ve yaralanmaların önüne geçerek çok önemli bir konuda
hizmet verecek teknoloji olacağına inanmaktayım.

The car companies tried to encourage seat belts by having an alarm/warning in the car. But passengers found a solution to avoid the warning as well. Today in all the cars the warning system is very encouraging. Usually, the warning system is applied for the driver’s seat and ant seat that
has a weight sensor. When the seatbelt is buckled the warning stops.
The starting point of the project has been the need to set up an eﬀective system which protects deaths and injuries against those who take advantage of negligence and forgetfulness by leaving it out of service.I believe that this will be a technology that will be a very significant service
since it will prevent serious injuries and death in the future.
The aim of the project is to provide packs or options to the customers such as , providing a seatbelt that cant be tricked or when not put on that keeps warning or even ,if the seatbelt is not on, the driver can’t start the engine of the car.

Projenin amacı ise üreteceğimiz yerli otomobillerde bir güvenlik paketi ya da opsiyonu olarak müşteriye istediği koltuklarda bu aldatılamayan ve takılmadığında susmadan uyarı veren ya da hatta takılmadan aracın çalışmasına izin vermeyen emniyet kemeri sistemi opsiyonunu sunmaktır.
Kemer takmanın önemini bildiği halde ihmal eden fakat kendine bu konuda kızan alıcıların ya da kemer takmamasından endişe duyan bir yakınına araba satın alacak olan alıcıların bu sisteme ilgi göstereceğini düşünmekte olup, sistemin kullanılmaya başlandıktan ve önemi iyice idrak
edildikten sonra, zorunluluk haline gelebileceğini düşünmekteyim.

HOW IT WORKS / PRINCIBLES
Today there are 3 ways to stop the warning as a driver or a passanger.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
1-) A standart seat belt fasteners, that is only like 15 TL(7 Euro), can be purchased and fastened to stop the warning.
Günümüzdeki mevcut emniyet kemeri uyarı sistemini sürücü ya da yolcu olarak kesmenin 3 yolu bulunmaktadır:

CMY

2-) To put the seatbelt on back of the seat and fasten it down there.
1-) Piyasada 10 TL gibi bir fiyata satılan standart emniyet kemeri tokalarından satın alarak yuvasına takmak ve orada bırakmak.
3-) You can put the seatbelt right behind your back and then you can fasten it.

K

2-) Kemeri koltuğun arkasından dolandırarak yuvasına takmak ve orada bırakmak.
You can stop warning easily electronical but it is not our case right now because there are several solvings to stop that cheat.
3-) Kemeri sırtınızdan geçirerek yuvasına takmak ve orada bırakmak.
NOT: Piyasada elektronik olarak da uyarı sesi kesilmektedir fakat bu çok küçük bir önlem alınarak susturulamaz hale getirilebilecek olup, esas önemli kısım yukarıdaki şu ana kadar çözümlenememiş 3 mevzuyu kontrol altında tutabilmekte saklıdır.
Bu projenin çalışma prensibni anlatmaya başlamadan önce çözümün 2 parça olduğunu belirtmek istiyorum. Yukarıdaki 3 maddeden 1. olan madde çözümün ilk aşamasını, 2.ve3. olan maddeler ise 2. aşamasını oluşturmaktadır. Hepsinin bir araya gelmesiyle oluşan sistemin adı ise Strain
Gauge Seat Belt yani Duyarlı emniyet kemeri sistemi olacaktır.
Emniyet kemeri tokaları bildiğiniz gibi tüm araçlarda genel olarak standart ölçü ve malzemede üretilmektedir. En ucuz otomobilden en pahalısına kadar genel olarak aynı parçadır.
Çözümün ilk aşaması bu tokanın aynı kontak anahtarı gibi araca özel hale getirilmesidir. Bunu çeşitli çözümleri olup bunlardan ilk telaﬀuz edilmeye değer olanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
a) Tokanın plastik enjeksiyon gövdesinin içine Rf-id çipi yerleştirip tokanın takıldığı gövdenin anten olarak kullanılması. Bu durumda her toka sadece kendi yuvasına takıldığında susacak ve kandırılamayacaktır. Bu çözümün seri imalatta tahmini maliyet yansıması 15~20 Euro civarında
olabilir.

Before to begin how this design works, you must know that this design is two level design.
First substance of 3 is the first level and the other two is second level of the design. And the all 3 of that forms the picture of Strain Gauge Seat Belt design.
As you know Seat Belt fasteners are generally has a standart mechanical construction and shape. You can see them as approximately same shape in a very expensive and cheap car.
First level of my solving that i am calling it Strain Gauge Seat Belt is, specialize that seat belt fasteners according to all of the car.(We can also say maybe 10.000 maybe 50.000 variation).
This has a several methods but we can explain the most valuable ones like this :
a) We can put an Rf-id chip set in the plastic injection body of seat belt fastener. That will make the seat belt fastener special. So every fastener want to have a rf contact with his own antenna. İn that way, the mechanical contact will not enough to shut the warning. To shut the warning,
system will need to have a information from rf-id that the right fastener is fastened or not. So false fasteners will not be enough to shut warning in taht way. This could cost approximately 15~20 Euro per car at mass production.
b) The metal part of fasteners could be manufacture like a new generation keys, that also solve that problem and false fasteners will not be enough to shut warning in thatt way either.
This could cost approximately 25~30 Euro per car at mass production.

b) Tokanın metal kısmının yeni nesil anahtarlardaki gibi özel kodlanmış şekillerde olması ve her tokanın mekanik olarak sadece kendi yuvasını tetiklemesi. Bunun seri imalatta araç başına tahmini maliyeti ise 25~30 Euro civarında olabilir.
To sum the first level of solving up, this will stop the false fasteners.
Özetle Strain Gauge Seat Belt sisteminde toka kendi yuvasına özel bir toka olacak ve de araçtaki dışarıdan standart toka alınarak susturma metodunun üstüne bir çizgi çekecektir.
When it comes to 2. and 3. substance of problem , we will come face to face with real problems which are have to be solved.
Çözümün ikinci ve esas zor olan aşaması 2. ve3. maddelerin çözümüdür.
Mevcut kemer uyarı sistemi, emniyet kemerinin koltuk arkasından mı yoksa kişinin sırtından mı geçtiğine bakmadan sadece tokanın takılı olup olmadığını analiz etmektedir.
Tasarımını düşündüğüm yeni kemer sisteminde emniyet kemerinin şerit (kuşak) kumaş olarak tabir ettiğimiz kısmı PAFTA_2 de görebileceğiniz gibi 2 parçadan oluşacaktır. Bir ikinci ihtimal ise çiﬅ kat yapmayıp bu sistemi, kemerin üstüne dikmek olarak da düşünülebilinir. Bu üretim
kolaylıkları düşünülerek seçim yapılabilecek bir husustur. Dikimin arasında ise bası ve çeki olarak ve kıvrılma yönünü algılayabilen Strain Gauge örgü sistemi bulunacaktır. Strain Gauge örgü sistemi uzun yıllardır tork ölçümü, basınç ölçümü,ağırlık ölçümü ve pozisyon ölçümünde yoğun
olarak kullanılmaktadır. Örgü sistemi küçük bir sensör içine yerleştirilebileceği gibi, 2 metre uzunlukta da tasarlanabilmektedir. Tamamen ihtiyaç doğrultusunda üreticiler tarafından şekillendirilmektedir.
Strain Gauge temel olarak iletkenlerin büküm yönüne göre gösterdikleri elektriksel direnç değişimi prensibini temel almaktadır. PAFTA_3 teki test düzeneğinde elektriksel çalışma ilkesi görülebilir. Kıvrılma yönüne göre elektrik direnci değişim göstermektedir. Fakat Strain Gauge örgü sistemi
sadece direnç değişimi hakkında bilgi vermektedir. Yani direnç azalıyor, artıyor bilgisini verir. Sonuçta artan veya azalan dirence göre kıvrılmanın yönünü tespit etmeği mümkün kılmaktadır.
Strain Gauge PAFTA_2 de görebileceğiniz gibi çok çok ince olarak tasarlanabilen, esnek, üzerine sabitlenen kumaş, metal ya da herhangi bir cismin esneme yönüne göre elektriksel direnç değişikliği gösteren ve de en önemlisi bu algılamayı hassas olarak tekrarlayabilen ve de yönünü de
belirtebilen örgü sistemidir. Strain Gauge örgü sistemi membran içine, kağıt içine, kumaş içine, metal yüzeyine ya da içine mükemmel şekilde adapte edilerek istenilen boy ve ende, istenilen kalınlıkta ve istenilen ölçüm hassasiyetinde çalıştırılabilmektedir.
PAFTA_3 ve 4 de görebileceğiniz gibi çalışma sistemi açıklanmaktadır. Temel prensib olarak iletken maddenin gerilme yönüne göre gösterdiği elektriksel direnç değişkenliğini algılamaktadır. Dolayısıyla kemerin içe doğru mu yoksa dışa doğru mu kavis yaptığını anlamak elektronik olarak çok
kolaydır. Bu iş için kullanılacak elektronik devrenin maliyeti birkaç doları geçmeyecektir.
Araçlarımızda kullandığımız emniyet kemerini, koltuğun arkasından ya da sırtımızdan geçirdiğimizde oluşan yay eğrisiyle, gerçek anlamda takarak göğsümüzün üzerinden taktığımızda izlediği yay eğrileri birbirinden farklı ve taklit edilemez durumdadır. Koltuğunuz direksiyona göre hangi
pozisyonda durursa dursun, kemerin gerçek anlamda önümüzden geçirerek takılma durumu ancak belli bir yay eğrisi aralığı izlendiğinde gerçekleşmekte ve bunun da bir elektriksel direnç değişimi karşılığı ya da daha doğru bir tabirle söylemek gerekirse “direnç değişimi aralığı”
bulunmaktadır. Bu direnç değişimi aralığını, ne kadar hassasiyetle ölçmek isterseniz strain gauge bunu size sağlamaktadır. 0.1 ohm direnç değişimi rahatlıkla algılayabileceğiniz gibi 1 ohm değişimi de algılayabilirsiniz. Strain gauge entegre edilen kemerin bombe yönüne göre belli bir direnç
değişim aralığı olacaktır. Dolayısıyla strain gauge’in direncini ölçerek kemerin gerçekten takılı olup olmadığını anlamak mümkündür. Dolayısıyla,
a) Hangi kiloda olursanız olun,
b) Hangi boyda olursanız olun,
c) Koltuğunuz direksiyon düzlemine göre hangi pozisyonda durursa dursun,
d) Koltuğunuz hangi yükseklikte olursa olsun,

In these days warning systems are only check the fasteners have belt on or not to shut warning signal. Second level of that design is to underrstand or know that the seat belt in right position or not. The seat belt is coming front of you ( as it must be ) or back of you. Seat belt is coming
front of you ( as it must be ) or back of your driver seat.
As you can see in my technical drawing draﬅ_2, seat belt will be two part textile at the Strain Gauge seat belt design.(As a second option, we could think the assemble the strain gauge terminals on a standart seat belt textile. Manufacturing methods and costs will decide it.)
Beetween those two part we will input a strain gauge net which had assembled on a elastic metarial.
A strain gauge (also strain gage) is a device used to measure the strain of an object. Invented by Edward E. Simmons and Arthur C. Ruge in 1938, the most common type of strain gauge consists of an insulating flexible backing which supports a metallic foil pattern. The gauge is attached to
the object by a suitable adhesive, such as cyanoacrylate As the object is deformed, the foil is deformed, causing its electrical resistance to change. This resistance change, usually measured using a Wheatstone bridge, is related to the strain by the quantity known as the “gauge factor”.
As you can see on the picture at technical draﬅ_3 and 4,
Visualization of the working concept behind the strain gauge on a beam under exaggerated bending.
An excitation voltage is applied to input leads of the gauge network, and a voltage reading is taken from the output leads. Typical input voltages are 5 V or 12 V and typical output readings are in millivolts.
As you undrestand, strain gauge can design very thin and flexible construction according to your applying area.
In our cars, seat belt has a very special bending spline, when you belt on it. So as you guess from you read, this spline also means a “electrical resistance limits” from min to max. Whatever you do to cheat it, you can never reach this limits (resistance degrees from min to max.) by fasten it
from your back or from your seat’s back. You can sense 0.1 ohm resistance changing or 1 ohm resistance changing. The resolution is up to your needs and mechanical strain gauge net design.
So;
a) what ever how weight you are
b) what ever how tall you are
c) what ever which in position you are ( according to the seering wheel)
d) what ever how high your seat is
you will sense and measure the electrical resistance changing level when you really fastened it. If you want to reach that resistance degrees back of your seat, electrical reasons won’t give a change to reach that degrees because of torsion.
ADVANTAGES OF STRAIN GAUGE SEAT BELT
1-) This system will be the most eﬀective security system since it will make sure that the seat belts will be on on the desired seats.
2-) Strain Gauge net could be applied on a flexible and elastic insulator metarials. And so has extreme life time.

kemerinizin dikiminin içindeki ya da kumaş üstündeki iletkenin bir direnç değişim aralığı bulunmaktadır ve bu istenilen hassasiyette algılanabilmektedir.
3-) System sense the position of belt at milivolts and miliampers so it is not harmful for health.
Strain gauge sistemi çok esnek malzemeler içine adapte edilebildiği için kemerdeki burulmalara maruz kaldığında bozulmamakta ve hatta bu burulmaları da direnç değişikliği olarak belirtmektedir. Bu da kemerin koltuğun arkasında yay eğrisi oluşturma olasılığını ortadan kaldırmaktatır.
Çünkü bu durum bizim referans aralığımızın dışında bir durum olacak ve sistem bunu algılayacaktır.

4-) Sensivitiy, lenght, repeatiblity is under control of strain gauge net design. It is can change and manufacture up to needs.
5-) You can put this design on standart seat belts and also you can prepare new industrial design for new car’s seat belts.

AVANTAJLARI
6-) The aim of this design is to save lifes but it needs little bit cost more for this big goal.
1-) Bu sistem opsiyon olarak bulunduğu araçta istenilen koltuklarda kemerin gerçekten takılı olmasını sağlayan, en etkin güvenlik sistemi olacaktır.
2-) Strain Gauge Örgü yapısı yalıtkan her türlü malzeme içine adapte edilebilir olduğundan dolayı, hem çok esnek hem de çok uzun ömürlü yapıdadır.
3-) Sistemin göstereceği elektriksel direnç miliamperler düzeyinde akımla ölçülebildiği için, kemerin takılı olduğu kişide hiçbir negatif etki yaratmayacaktır. Strain gauge’in elektriksel direncini ölçme yöntemleri cok basit olup, insanların hissetmeyeceği ve sağlık olarak etkilenmeyeceği düşük
gerilim ve akımlarda ölçüm yapmak mümkündür.

4-) Sistem her ne hassasiyette ve her ne boyda istenirse istensin tasarlanabilir ve istek doğrultusunda üretilebilir.
5-) Sistem mevcut kemer üretimini değiştirmeden uygulanabileceği gibi görsel sebeplerden ötürü kemer içine gizlinecek şekilde de uygulanabilir.
6-) sistemin amacının hayat kurtarmak ve yaralanmaları önlemek olduğu düşünüldüğünde araç başına oluşturduğu maliyet artışı yok denilecek kadar az sayılabilir.
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Hafif Ticari Araçlara Yönelik Elektronik
Kontrollü Hava Süspansiyon Sistemi
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Mevcut hafif ticari araçların arka aksları, makaslı (yaprak yaylı) veya helezon yaylı süspansiyonlara sahiptir. Ancak bu
süspansiyonlar, konforlu bir yolculuk sağlayamamakta ve aracın yüklenmesi durumunda aracın arka tarafının çökmesi,
hatta tümsekli yollarda yere değmesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılmasına yol açmaktadırlar.
Proje kapsamında, mevcut makaslı (yaprak yaylı) veya helezon yaylı süspansiyon sistemlerinin yerine, tamamen elektronik
olarak kontrol edilen, elektro-mekanik veya ultrasonik sensörler sayesinde araç seviyesini hassas şekilde ölçerek araç
seviyesini belirlenen seviyede sabit tutan, dengesiz yüklemelerde bile yola paralel araç seviyesini sağlayan havalı
süspansiyon sistemi geliştirilecek ve bu sistemin, hafif ticari araçlar üzerine entegre edilmesi sağlanacaktır.
Proje ile;
• Engellilerin bir platform yardımıyla aracın arka kısmından araç içerisine girişinin kolaylaştırılması,
• Hasta taşıyan ambulansların havalı süspansiyona geçişini sağlayarak konforunu arttırmak, dolayısıyla ambulans içindeki
hastanın ve hassas tıbbi cihazların titreşimlerden zarar görmesinin engellenmesi,
• Benzer donanımlara sahip fabrika çıkışlı araçların maliyetlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle daha sonradan araç
üzerine entegre edilebilen sistemin geliştirilmesi sayesinde yurtiçi ve yurtdışı müşteri taleplerinin karşılanması, dolayısıyla
yüksek ihracat potansiyelinin yakalanması ve buna bağlı olarak toplam ülke ihracatının ve döviz girdisinin arttırılması,
• Aracın arka kısmının yüksekliğinin manuel olarak alçaltılmasına ve yükseltilmesine müsaade edecek sistem sayesinde
yükleme işlemlerinin kolaylaştırılması,
• Her bir körüğün kontrol altına alınması,
• Düşük maliyette yüksek kalitede sensör ve ekipmanlarının oluşturulması,
• Dış etkenler altında dayanımının yüksek olması (su, yağmur, çamur, toz vs.),
• Yüksek hassasiyet, hızlı reaksiyon,
• Elektronik kontrol ünitesi mikroişlemci yazılımıyla yüksek derecede esnek sistem elde edilmesi,
• Elektronikli kontrollü hava süspansiyon sistemi projesi için TÜBİTAK desteği alınmış, patent başvurularının yapılmış ve
üniversite ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Sistem parçaları olan körük, elektronik kontrol ünitesi, kontrol paneli, seviye
sensörü, valf, yazılım ve mekanik montaj parçaları gibi komponentler tamamen yerli olarak üretilecektir. Yerli imkânlarla
üretilecek sistem tüm hafif ticari araçlara entegre edilebilmesi,
• Otomatik kaldırma kontrolü, aşırı yükten koruma; hıza göre araç yükseklik kontrolü gibi ilave fonksiyonların kolayca ilave
edilebilmesi, sağlanacaktır.
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Currently, the light commercial vehicles have the suspensions consist of leaf springs or coil springs.
However these suspensions cannot provide a comfortable riding and lots of disadvantages are
encountered such as the collapse of the back part of the vehicle, the friction of the back part of the
vehicle to the ground when the vehicle is loaded.
In the scope of the project, an electronic-controlled air suspension system will be improved instead of
the suspensions including the leaf springs or coil springs, in this system the determination of the
vehicle level will be realized by the electro-mechanic or ultrasonic sensors sensitively and the vehicle
height will be held at a predefined constant level. Further that, it will be provided by this system that
the vehicle level will be parallel to the way even though unbalanced loadings. The air suspension
system will be integrated to the light commercial vehicles.
Thanks to this project;
• The entry of the disabled people into the vehicle by a platform, will be facilitated,
• The air suspension system will be used at ambulances to provide the comfort and it will be
prevented the damage of the patients and the precision medical devices in ambulance because of the
vibrations,
• The cost of the vehicles coming from the factory, which have similar suspension, is more expensive
than the new air suspension system which will be integrated to the light commercial vehicles. Thus,
the domestic and foreign customer expectations will be supplied, the high export quantity will be
caught and depending to this the total country export quantity and the foreign currency inflow will be
increased.
• The shipment process will be facilitated that the back side level of the vehicle can be raised and
lowered by this system manually,
• Each air spring will be controlled,
• Sensor and equipments are designed with low-cost, high quality,
• This system will be resistant against the outer eﬀects such as water, dust etc.
• High sensitivity, fast reaction,
• Obtaining a high flexible system thanks to the microprocessor soﬅware of the electronic control unit,
• The financial support has been taken from TUBITAK for the electronically-controlled air suspension
system, the patent applications have been filed for the improved electronic and the mechanic parts
and the cooperation has been made with the Uludağ University. The domestic resources will be used in
the production of the system parts such as air spring, electronic control unit, control panel, level
sensor, valve, soﬅware and mechanic montage parts. The system will be produced with the domestic
resources, will be integrated to the all light commercial vehicles.
• The additional functions such as automatic liﬅing control, the protection against the overload, the
vehicle level control depending on the speed, will be easily added to the system.
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Binek, Ticari ve Toplu Taşıma Araçlarında
Hareketli Radyatör Panjur Izgarası

2
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Movable Grids Front Of Radiator On The Passenger,
Commercial And Public Transportation Vehicles

İkincilik Ödülü / Second Prize

Ekip Üyeleri / Team Members

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Ahmet Taha Çaglar

Mühendislik Mimarlik Fakültesi
Makina Mühendisliği
Farplas Oto Yedek
Parçaları İml. İth. ve İhr. A.Ş.

Projede, araçlarda radyatöre hava akışını sağlayan panjurların sabit olan ızgaralarının hareketli
olması hedeflenmiştir. Izgaralar konumlarına göre farklı yönlerde otomatik kontrolle hareket
ettirilerek radyatöre giren hava miktarı ayarlanacaktır. Bu sayede motorun soğuk havalarda
ısısını muhafaza etmesini ve aracın içinin daha hızlı ısınması sağlanacaktır. Bu ihtiyacı fark eden
insanlarımız panjur kısmına gazete kağıdı ve karton gibi malzemeler sıkıştırmakta bu da görsel
açıdan çirkin durmasının yanında tehlike yaratabilecek durumlara yol açmaktadır.
Yeni nesil araçlarda, havanın soğuk olduğu zamanlarda motorun ısısını yükseltebilmek için ek
tertibatlar alınmıştır. Bu tertibatlardan biri radyatör termostatıdır. Radyatör termostatı motor
belirli bir sıcaklığa çıkana kadar radyatöre su verilmesini engeller bu sayede sıcaklığı düşük olan
su motor içinde çevrim yapar yani sadece devri daim pompası çalışır. Bu önlem tek başına yeterli
değildir çünkü motor soğuk olduğu için motorun ısınması için aracın modeline ve tipine göre
belirli bir vakit gereklidir. Bu binek araçlarda 5-6 km mesafe olabileceği gibi büyük hacimli ticari
araç ve toplu taşıma araçlarında 20- 30 km yi bulmaktadır. Araç ilk çalıştırıldığında araçla
seyahat edenler üşümekte ve motorda soğuk olduğu için fazla yakıt harcamaktadır. Bu sorun
özellikle kışları soğuk geçen şehirlerimizde daha sık gözlemlenmektedir.
Bu projedeki hedefim halkımızın yeni nesil araçlarda bile radyatörün önüne koyduğu karton,
gazete kağıdı ve benzeri tertibatlardan kurtulmasını ve aracın verimini arttırmak yolculara rahat
bir yolculuk sunmaktır.

The aim of the project, shutters which provides air flow to vehicle’s radiator will be movable
grids.. Grids can move in diﬀerent directions according to their positions, the automatic control
will be set amount of air entering the radiator. In this way, the engine and the vehicle's interior
to maintain heat in cold weather will warm up more quickly. Some people realize this and They
are compressing materials such as newspaper and cardboard front of the radiator so it can be
dangerous and can be look bad.
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Farklı Tutma Alternatifleri Getiren
Özgün Bir Araç Kapı Kolu

3
C

A Novel Door Handle For Vehicles With Diﬀerent Holding Alternatives.

Üçüncülük Ödülü / Third Prize

Ekip Üyeleri / Team Members

İstanbul Teknik Üniversitesi

Özkal Özsoy
Ahmet Zeki Turan
Meltem Özkaraman Şen
Ebru Güzelderen

Elektrik Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Araç kapı kolu, sahip olduğu biçim sayesinde sağ ve sol elle 8 den fazla kombinasyonda
tutularak kullanılabilmektedir.
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Vehicle door handle which enables the user to grab it with at least 8 diﬀerent ways and open
the door .
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Magnoto
Magnoto

Ekip Üyeleri / Team Members

Akdeniz Üniversite

Aykut Gören

Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği

Manyetik kuvvetler aracılığı ile hem aktif hem de pasif olarak çalışabilen süspansiyon sistemi.
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A suspension system which can be run as both active and passive through the magnetic forces.
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İçten Yanmalı Motorlar İçin
Döner Tip Valf Sistemi
Rotary Valve System For Internal Combustion Engines
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Ekip Üyeleri / Team Members

İstanbul Teknik Üniversitesi

Erg Özcan

Makina Fakültesi
Otomotiv

İçten yanmalı motorların emme ve egzoz fazlarını yapmak üzere tasarlanmış, kam tahrik
mekanizması ile silindir dış yüzeyinde dönerek çalışan valf sistemidir. Tasarlanan valf
mekanizması vasıtasıyla; motor emme açısına geldiğinde silindir yüzeyindeki kanalların valf üst
yüzeyine bağlanan kanallar ile üst üste gelmesiyle silindir içerisine hava-yakıt emişinin
yapılmasına, valf hava kanalları arasındaki düz yüzeyin silindir üzerindeki kanala denk gelmesi
sonucu temas eden iki yüzey arası yağ filmi tabakası oluşturularak sıkıştırma ve yanma
basınçlarının korunmasına ve motor egzoz açısına geldiğinde ise silindir üzerindeki kanalların
valfin alt yüzeyine bağlanan kanalları ile üst üste gelmesiyle yanmış gazların dışarı çıkması
sağlanmaktadır. Bu sistemin uygulanması ile içten yanmalı motorlarda karşılıklı çalışan iki piston
yerleştirilerek üst ölü noktadan kaçırılmış bir noktada sıkıştırmanın oluşturulması ile daha yüksek
torkun alınacağı krank açılarında yanma başlangıcının oluşması sağlanmaktadır.
A valve system, which is designed in order to realize intake and exhaust phases of internal
combustion engines, operated by rotating on the cam drive mechanism and the outer surface of
the cylinder. By means of the designed valve mechanism, intake of fuel-air mixture into the
cylinder when the engine reaches intake angle and the channels located on the cylinder are
superimposed with the channels located on the upper surface of the valve is ensured,
compression and combustion pressure is preserved by forming an oil film layer between the two
surfaces that are in contact with each other when the flat surface of the valve air channels
correspond to the channel located on the cylinder and discharge of burned gasses when the
engine reaches the exhaust angle and the channels on the cylinder are superimposed with the
channels on the lower surface of the valve is obtained. Application of this system will provide a
combustion start-up at crank angles wherein higher amount of torque will be obtained by
forming compression at a point away from the upper dead center by positioning two
corresponding pistons inside internal combustion engines.
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Yol Durumuna Göre (Seyahat Ederken)
Kaldırım Durumuna Göre (Park Ederken)
Yükselip Alçalabilen Otomatik Süspansiyon
According To Road Conditions (While Traveling), According To The Pavement (When Parking)
Rise And Fall Automatic Suspension
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Ekip Üyeleri / Team Members

Anadolu Üniversitesi

Özden Tunç

İşletme Fakültesi
Telekomünikasyon
Türk Telekom A.Ş.

Ülkemizin bozuk yol koşulları (çukur, tümsek vb.) ve kaldırım yükseklikleri nedeniyle avrupa
standartlarındaki alçak süspansiyonel nedeniyle otomobilin altını veya park ederken ölçüsüz
kaldırımlar nedeniyle tamponu, hatta otomobile inip binerken mutlaka kapıları kaldırıma vurup
hasar vermişizdir.
Bu nedenle; park ederken(gerivitese takılınca 5 ile 10 cm otomatik olarak veya isteğe bağlı
standart bir buton ile yükselebilen, dolayısıyla otomobili yükselten bir süspansiyon hayal ettim.
Türkiye koşullarına göre hem yol hemde park için kendimce ideal bir fikir olacağını düşünüyorum.

CMY

K

Bad road conditions in our country (pits, mounds, etc.). and European standards because of the
low height of the pavement or the bottom of the car when parking süspansiyonel unbounded
buﬀer of sidewalks, or even necessarily getting into the car doors and down the sidewalk, hit
vermişizdir damage.
Therefore, when you park (gerivitese attached, a 5 to 10 cm with a standard button, go up
automatically, or optionally, thus raising the car I dreamed of a suspension. turkey according to
the conditions and I think that the way an idea of the ideal self for both parks.
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Tank ve Gemi Dizel Motorlarında Yerli Eşdeğer
Parça İmalatı ve İhraç İmkanlarının Artırılması
According To Road Conditions (While Traveling), According To The Pavement (When Parking)
Rose Alçalabilen Automatic Suspension

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Ekip Üyeleri / Team Members

Boğaziçi Üniversitesi

İsmail Göncüoğlu
Sami Özgür

İdari Bilimler Fakültesi
İşletme
Tuzeks Otomotiv Test Sistemleri

Öz
Yerli parça imalatçıları, motor imalatçısı ile menfaat
çelişkisinden dolayı, yerli eşdeğer ürün geliştirme
amaçlı testi imkanı bulamamaktadır.

Abstract
Facilitating engine component manufacturers
development of tested and certified OEM equivalent
parts.

Abstract
Due to some conflict of interests with engine
manifacturer, local component manufacturers have no
ability to develope and test OEM eqiuvalent parts.

The Aim of the Project
In this Project, our company Motor R&D aims at making
renovation components of engines with the help of
experience in performance tests and mobilization of
inactive capacities belonging to the laboratories
founded by the company.

Projenin amacı
Bu projede firmamız, Motor Ar-Ge ve Performans Test
tecrübesi ve kurduğu laboratuarların atıl kapasitelerinin
mobilizasyonuyla, yenileme komponentlerinin
yerlileştirilmesi hedeflenmektedir.

Introduction
Equivalent part production and exportation of engines
up to 10.000 hp especially used for military and public
sector should be supported by local manufacturers.

Giriş
Özellikle askeri amaçlı ve kamuda kullanılan 10.000 BG
güç kapasitesine kadar motorların parçaları yerli
imalatçılardan sağlanmalıdır.

Approach
Optimizing the renovation, quality, life span and cost of
engine users while using the prepared capacities.

Yaklaşım
Hazır kapasiteleri devreye sokarken, diğer taraﬅan
motor kullanıcılarının yenileme kalite ömür ve
maliyetlerini optimize etmektir.

Expected Result
Production of local equivalent parts in tank and vessel
diesel engines and ıncreasing the opportunies of
exportation

Beklenen Sonuç
Tank ve gemi dizel motorlarında yerli eşdeğer parça
imalatı ve ihraç imkanlarının arttırılmasıdır.

Process of the Project
36 months.

Tahmini Proje Süresi:
36 aydır.
Tahmini Proje Bütçesi :
1.500.000 Türk Lirasıdır.
Kaynaklar :
Kosgeb ve Teydeb destekleri

Approximate Budget for the Project
1.500.000 TL.
Sources
Supports of Kosgeb and Teydeb for manufacturer.
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Mood
Mood

C

Ekip Üyeleri / Team Members

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Salih Cemal Eklemezler

Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mood, tüketici beklentileri doğrultusunda, küçük araçların varolandan daha kabiliyetli hale
getirilmesini içeren bir proje.
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Şekil değiştirebilme özelliğiyle, aracın haﬅaiçi ve haﬅasonu kullanımına uyumluluğu hedefleniyor.
Buna göre kullanıcı ihtiyacına göre pick-up olarak kullanabileceği ikinci bir araca sahip oluyor.
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Bunun yanında, ‘One Point’ kapı tasarımıyla
tek kapı araca, bir buçuk kapı önermesiyle arka
koltuklara ulaşma kolaylığı sağlanmış oluyor.

'Mood' is a multi-purpose and it aims at the consumer expectation. The project includes that
getting the little cars more capabable than what they had now.
The design feature is it aims at to use on weekdays and weekends with transform propertres.
So, the driver will be has like another car, it is posible to use as pick-up when he needs another
car.
On the other hand, The "One Point" door design provides to arrive the tonneau easily. Because it
oﬀers one and a half door design.
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Neodyum Piston Motoru
Neodyum Piston Engine

PROJENİN ÇIKIŞ NOKTASI VE AMACI

Ekip Üyeleri / Team Members

Yıldız Teknik Üniversitesi

Onur Muhteşem Çapan

Makina Fakultesi
Makina Mühendisliği

Projenin amacını izah etmeden bu projenin çıkış noktasını izah etmek istiyorum:
Ünlü Rus fizikçi bilimsel bir konferansta yaptığı açıklamada, çalışmalarında izlediği ve hiç unutmadığı ve adeta mihenk taşı
niteliğinde inandığı bir düşüncesini şöyle açıklıyor:
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Bilimsel araştırmalarda “The best is enemy of good ( En iyi, iyinin düşmanıdır! )” , uygulamada ise “The good is enemy of best
( İyi, en iyinin düşmanıdır.)”.
Açıklamasında ise şu şekilde yorumluyor:
Bilimsel araştırmalar yaparken, laboratuar ortamında en iyinin peşinden koşup onu yakalamaya uğraşmak, bazı deneylerde
gerçekten iyi ve ihtiyacı karşılayabilir bir sonucu, sonsuza kadar kaybetmenize neden olabiliyor. Yani en iyiyi ararken, çoktan
yakaladığınız iyi bir değerin üstünden geçip, en iyiyi bulma hırsıyla daha az iyi bir sonuçla yetinmek zorunda kalabiliyorsunuz.
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İkinci olarak ise şunu diyor:
Uygulamada ise, iyi her zaman en iyinin düşmanı oluyor. Çok iyi, çok verimli gibi görünen bir çok tasarım, uygulamada ondan
daha az verimli, daha kaba, daha az fonksiyonel bir üründen geride kalabiliyor. Hatta onu piyasadan silebiliyor. “Teknik”, bazı
durumlarda ekonomik dengelerin altında ezilebiliyor. Çok tercih edilen, çok iyi ihracat potansiyeli olan bir ürün tasarlarken,
teknik ile ekonomik dengelerin birer ucunda olduğu teraziyi çok iyi dengelemek gerekiyor.
Rus fizikçinin bu iki yorumu beni çok etkiledi ve şöyle bir baktığımda gerçekten dediklerinin çok doğru olduğuna karar verdim.
Gerçekten de uygulamada birçok çok iyi tasarım, ondan daha verimsiz, daha kaba, v.b. daha az özellikleri barındıran bir çok
üründen daha az değer görebiliyor.
Üretim maliyeti, üretim zorluğu, satış fiyatı, v.b sebebler bunu belirliyor.
Örnek vermek gerekirse: Rotary Vane engine, Cyclo drive, Vankern motor söylenebilir. Bu saydığım ürünler genel özelliklerine
bakıldığında muadillerine göre mükemmel özelliklere sahip olmalarına rağmen, üretim ve bakım zorluğu, fiyat v.b birçok
sebeb onları ikinci planda bırakıyor. Tasarımcılarının teknikte gösterdikleri başarıyı, ürün satışlarda gösteremiyor.
İşte tüm bunlar çerçevesinde ülkemizde ihracatta katma değerin artması ve katma değer sağlanması, yerli otomobil
üretiminde hedef alındığında otomotiv alanındaki Ar-Ge çalışmalarında bizim gerçekten çok iyi olan ama hakettiği kadar değer
bulamayan “En iyi”ler yerine, daha mütavazi fakat çok tercih edilen, çok tercih edilme sebebleri olan “İyi”lere yoğunlaşmamız
gerektiğini düşündüm. Bu da beni mevcut sistemlerden daha avantajlı, daha ucuza üretilebilen, daha basit yapıda ve bakımı
kolay bir motor tasarımını düşünmeye yöneltti.
Yakıt fiyatlarındaki bitmek bilmeyen astronomik artış bir yandan, elektrikli araçlardaki pil teknolojisinin hala çok gerilerde
kalması, hibrid araçların yakın gelecekte çok çok değer bulacağı sonucu doğurmaktadır. Tek dezavantaj hibrid araçların halen
fiyatlarının çok yüksek olmasıdır.
Kocaeliden İstanbul!a 2 lt!lik benzin ile gidip, geri dönebilen bir hibrid araç ( ki şu an Toyotada mevcut Satış Fiyatı 100.000 TL
civarında ) fiyatı makul seviyelere indiğinde, menzil sıkıntısı olmayışı, makul yakıt tasarrufu ve de pil şarj sıkıntılarının
olmayışından ötürü en çok tercih edilen araç olacaktır. Nitekim şu an dünyada üzerinde elektrik motoru sistemi bulunduran en
yaygın araç pahalı fiyatlarına rağmen hibrid araçlardır.
İşte projemin amacı hibrid araç piyasında Türkiyenin önünü açabileceğini düşündüğüm, yeni nesil bir hibrid içten yanmalı
motorudur. Çalışma mantığı birebir klasik motor mantelesinde olup, elektrik üretimini mevcut üretecleri tahrik eden motor
çıkış miliyle yapmak yerine, tüm krank, cam shaﬅ gibi maliyeti arttıran ve sistemi karmaşıklaştıran mekanizmaları
kullanmadan yapmayı amaçlamaktadır. Bunun da hem motor tasarım ve imalatını kolaylaştıracağını, hem de üretim
makliyeti ve bakım masraflarını minimuma çekeceğini düşünmekteyim.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Paﬅa_1 de genel görüntüsü verilen ve Paﬅa_2 de ise çevrimi anlatılmış olan motor hibrid arbalarda elektrik üretecek motor
olarak tasarlanmıştır. Fakat bu motor tahrik için değil pil şarjı için kullanılacaktır, dolayısıyla motor tahriki tam elektrikli
otomobillerdeki gibi direk elektrik motorundan sağlanacaktır.
Farklı olarak bu motor otomobili hibrid arabalardaki içten yanmalı motorlar gibi zaman zaman tahrik, zaman zaman elektrik üreterek pili şarj
etmek için değil, sadece pili şarj edecek elektriği üretmek için sürekli çalışması öngörülerek tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu motor gaz pedalından
bağımsız, pilin elektrik ihtiyacı doğrultusunda kendisini programlayacaktır. Güç elde etme amacı olmadığından, elektrik üretme manteletesi
değiştirilerek mekanik yapı basitleştirilmiş, pistonun ürettiği güçten feragat edilmiş, fakat sürütünmelerin azaltılması sonucu frekanstan yani
devirden kazanılarak elektrik üretim kapasitesi hibrid araçlardaki içten yanmalı motorun seviyesine çıkartılmıştır. Motor içten yanmalı motorların
çalıştığı freaknsta çalışacak fakat güç üretme amacı güdmeyecektir. Neodyum Piston Motoru tamamiyle klasik krank,kam saﬅ, piston, biyel gibi
motor elemanları kullanılmadan tasarlanmış olup, elektrik üretim teorisi döner mekanik hareket oluşturmak yerine, manyetik alan içindeki hareket
tekniğine dayanmaktadır. Bu teknikte pistonun( yüzeysel kutuplu mıknatısın) gücü değil, bobin teli içindeki hareket frekansı üretme kapasitesine
direkt olarak yanımaktadır.
Motor özetle şu şekilde çalışmaktadır:
Marş tetiği, start/stop düğmesi ya da kontak anahtarı ile verildiği anda, sistemde entegre bulunan bobin sargı sistemi aküden ya da duruma göre
pilden yüklenerek neodyum pistonu alt kısma çekecek ve tahrik yayını sıkarak potansiyel enerji yükleyecektir. Yaya tam yükleme gerçekleştiği anda
bobin üzerindeki elektriği keserek yayın potansiyel enerjisini açığa çıkarma eğiliminde serbest bırakacaktır. Bu esnada üst ölü noktaya doğru
ilerleyen piston, üst ölü noktaya yakın bir yerdeyken ateşleme gerçekleşerek yakıt hava karışımı yanma odasında patlatırık. Sistemdeki sübablar,
cam şaﬅ tarafından değil, piyasada hali hazırda otomobillerde uygulama bulan elektro hidrolik kumanda tarafından koordine açılmaktadır.
Patlama sonrası açığa çıkan enerji, potansiyel enerjisini boşaltmış basma yayını tekrar yükleme işlemini başlatır. Tam yükleme sağlandığında artık
elektro magnet pasiﬅir. Start işlemini yapmış olup devre dışıdır. Tam yükleme tamamlandığında, yay tekrar yüklediği enerjiyi boşaltma eğilimiyle
üst ölü noktaya doğru hareket eder ve süreç ikinci çevrime doğru ilerler. Pistonun yani yüzeysel kutuplu elektro manyetin bu git gel hareketi,
silindir etrafına sarılı ve tamamiyle soğutma suyunun içinde bulunan bobinden akım geçmesine sebeb olarak elektrik üretimini başlatır.
ELEKTRİK ÜRETME KAPASİTESİ DEĞİŞKENLERİ
Bu motorun elektrik üretme kapasitesi 3 ana değişkene bağlıdır:
1-) Silindir kovanı dışına yapılmış bobin sarımının çapı, her bir kademedeki sarım sıklığı ve kademe sayısı.
2-) Sarım yapılan bobin telinin çapı.
3-) Piston hareketinin frekansı ve buna bağlı sistemdeki yayın yay karakteristiği
Araçta elde edilmek istenilen motor gücünden yola çıkarak ilk yapılması gereken bu 3 ana kategoride optimasyonun sağlanmasıdır. Motor boyutu,
silindir sayısı, motor volumetrik hacmi, motor ağırlığı gibi paradigmalar çerçevesinde istenilen optimasyon sağlanmalıdır.
BU MOTORUN FARKLILIKLARI ve AVANTAJLARI
1-) Hız ve güç gereksinmimine ve pil doluluk oranına bağlı olarak, çalışacak silindir sayısını motor elektroniğinin otomatik olarak belirlemesi,
istenildiğinde bazı modülleri çalışma sırasında pasif konuma geçirebilmesi.
2-) Bu motor güç iletme amacı yerine kinematik olarak yüksek frekansta çalışma amacı güden bir motor olmasından ve çalışan piston sayısının
ihtiyaç doğrultusunda anlık olarak azaltabilmesinden dolayı düşük yakıt tüketimi ve düşük ses oluşumu.
3-) Menzilin elektrikli araçalara göre çok daha yüksek oluşu.
4-) Aynı silindir sayısına ve aynı silindir hacmine sahip motora göre çok daha küçük hacimde motor gövdesi.
5-) Aynı silindir sayısı ve hacminde klasik motora göre çok daha düşük emisyon değeri.
6-) Üretim maliyetinin çok daha düşük olması.
7-) Daha az motor yağı gereksinimi.
8-) Motordaki her bir silindirin modüler olarak tek başına değiştirilebilir olması.
9-) Montaj ve bakımının klasik motora göre çok daha kolay oluşu.
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