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TASARIM

Endüstriyel atık sular ve baca gazları mikroalgler yardımıyla arıtılarak bu atıklardan karbon negatif 
mikroalgal biyoyakıt ve hammadde (gliserin, protein vb.) üretimi yapılmaktadır. Dizel motorlarda 
modifikasyonsuz bir şekilde kullanılabilmektedir ve setan sayısı, CFPP vb. yakıt özellikleri petrol-
dizeliyle aynı kalitede özellik göstermektedir. Kükürt emisyonunu sıfıra indirmekte, CO2, SOx, NOx 
emisyonlarını %70 azaltmaktadır.

Proje Özeti:

Endüstriyel atık sular ve baca gazları mikroalgler yardımıyla arıtılarak bu atıklardan karbon negatif 
mikroalgal biyoyakıt ve hammadde (gliserin, protein vb.) üretimi yapılmaktadır. Dizel motorlarda 
modifikasyonsuz bir şekilde kullanılabilmektedir ve setan sayısı, CFPP vb. yakıt özellikleri petrol-
dizeliyle aynı kalitede özellik göstermektedir. Kükürt emisyonunu sıfıra indirmekte, CO2, SOx, NOx 
emisyonlarını %70 azaltmaktadır. Ürettiğimiz mikroalgal biyodizelinin LCA’ı 28.5 g CO2e/MJ’dur, 
düşük kükürtlü petrol dizeline kıyasla 3 kat azdır. Algae Biodiesel üretim prosesinde üstün karbon 
yakalama teknolojisi sayesinde baca gazının içerisindeki CO2’i %90 civarında absorbe etmekte, 
endüstriyel atık sudaki azot, fosfor, ağır metaller, BOD gibi maddelerinin giderimini ise %95 
civarında sağlamaktadır. Dolayısıyla iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarını üretimden 
tüketime azaltmakta ve bu sayede iklim değişikliği sınırı olan 1.5 derecelik artışın altında kalmayı 
hedeflemektedir. Üretimde bertaraf gerçekleştirdiğimiz için sanayinin en önemli çevre problemleri 
olan atık su ve baca gazının giderimi sağlanmaktadır. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerin’den en az 10 tanesinde (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) pozitif etki yaratmaktadır.Sanayide 
fosil yakıt temelli ekonomiyi clean-tech çözümümüz ile sürdürülebilir yeşil-ekonomiye çevirebilmek 
projenin en temel amacıdır. IPCC Panelinin kararına göre sanayide %100 fosil yakıt veya kısmi 
yenilenebilir enerji kullanılmaya devam ederse 2030-2050 yılları arasında iklim değişikliğine bağlı 
olarak sıcaklık 3 ila 5 derece artacağı öngörülmektedir. Tek çözüm karbon yakalama teknolojili 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. ALGAE BIODIESEL ise sera gazı emisyonlarını karbon 
negatif üretimiyle minimuma indirmekte ve atık su ve baca gazlarını bertaraf ederek buçözümü 
sağlamaktadır.

Projede Güral Porselen’in atık suyu (N,P,BOD), tedarikçilerden sağlanan simülasyon baca gazı (%15 
CO2) beslemesi yapılarak mikroalgler tubular ve raceway pond biyoreaktörlerde yetiştirilmektedir. 
Biyofiksasyon sağlanarak atık su ve baca gazı arıtımı sağlanmaktadır (%90 CO2 fiksasyonu, %95 
N,P giderimi). Mikroalgler optimum verime ulaştığında ultrafiltrasyon,mikrofiltrasyon, separatör ve 
santrifuj yardımıyla hasat edilmektedir. Daha sonra güneş ışığında kurutulan mikroalgler toz haline 
getirilerek algal biyoyakıt üretimine hazırlanmaktadır. Biyokütle faydalı modelimiz kapsamında, 
geleneksel biyodizel üretimi prosesi yerine (yağ ekstraksiyonu+transesterifikasyon), tek aşamalı in-
situ transesterifikasyon prosesine sokulup birim ünite azaltımı gerçekleştirilerek enerji-zaman-maliyet 
tasarrufu sağlanmaktadır. Sonucunda ise biyodizel ve %10’u oranında gliserin elde edilmektedir. 
In-situ transesterifikasyon prosesimiz faydalı model başvuru sürecindedir, geliştirdiğimiz reaktör 
tasarımları ve biyodizel üretimi sonucunda 4 g/L biyokütle üretimi, >%98 biyodizel verimi ve >%97 
metilester içeriği hedeflemekteyiz. Sanayinin 2 önemli atığının bertarafı ile pilot seramızda litre başına 
0.6 Kwh enerji tüketirken 9.72 kwh enerji üretimi  gerçekleştiriyoruz. LCA’da sera gazı emisyonlarını 
%70 azaltmaktayız.Üretimden sonra kalan atık biyokütleyi biyogaza çevirip tekrardan entegre 
sistemimizde enerji için kullanmayı hedeflemekteyiz. Hali hazırda İBB İSTAÇ A.Ş. Katı Atık Arıtım 
Tesisi bünyesinde üretim gerçekleştiriyoruz. Üretim tesisini, teknik çizimleri, genel üretim şemasını 
ekteki görsellerden inceleyebilirsiniz. Websitemiz www.algbio.com dan bizleri inceleyebilir, info@
algbio.com dan bizlere ulaşabilirsiniz.

Algae Bıodıesel
Selen Şenal

Proje Grubu:

Berna Alemdağ

İlayda Aktuğ



TASARIM

Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak nesnelerde morfolojik bozulmaları tespit 
ediyoruz.

Proje Özeti:

Archmir, kendi geliştirdiği yapay zeka algoritması ile nesnelerdeki morfolojik bozulmaları tespit eden 
bir girişimdir. Şu anda bu teknolojiyi sigortacılık sektöründe, süreçlerin yarı-otonom hale gelmesi 
için kullanmaktadır. Normalde manuel yürüyen ve günler süren hasar tespit işlemleri, Archmir’in 
teknolojisi ile birkaç içerisinde yarı-otonom şekilde çözümlenebilmektedir. Rakiplerinden farklı 
olarak, parametrik tahminleme algoritması kullanan Archmir, standartlaşmamış marketlerde bile en 
iyi sonucu verebilmektedir.

Archmir
İlker Kutsal

Proje Grubu:

Mustafa Çakır

Talha Saruhan

Utku Eroğlu



TASARIM

Projemiz kendini onaran kaplamadır. Bu kaplama ile kaplanan bir yakıt tankı, bir dış tehdit tarafından 
delindiğinde, kaplama kendisinin ve yakıt tankının üzerinde oluşan delikleri kapatmaktadır. Bu 
şekilde yakıtın dışarı akması önlenmektedir. Belirli çalışma prensiplerine sahip kaplamalar ile yakıt 
tanklarının yanı sıra su ve kimyasal sıvılar taşıyan tankların da kaplanması mümkündür.

Proje Özeti:

Projenin asıl amacı kendini onaran balistik kaplama geliştirmektir. Kendini onaran balistik kaplama 
ile kaplanmış bir yakıt tankı, bir dış etken tarafından delindiğinde veyahut aşındığında, kaplamanın 
kendisini ve yakıt tankının üzerinde oluşan delikleri kapatmaktadır. Bu şekilde yakıtın dışarı akması 
önlenmektedir. Belirli çalışma prensiplerine sahip kendini onaran balistik kaplamalar ile yakıt 
tanklarının yanı sıra su ve kimyasal sıvılar taşıyan tankların da kaplanması mümkündür.

Askeri teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesi bir başka sebepten daha ötürü Türkiye ve silahlı 
kuvvetlerimiz için büyük önem arz etmektedir. Askeri kullanımı olan bir son ürün, Türkiye’de 
geliştirilmiş olsa bile yurt dışından bir parçası ya da ara ürünü satın alındığında, satışı yapan firmanın 
bulunduğu ülkenin hükumeti, son ürünün nerede, nasıl ve ne zaman kullanılabileceği konusunda 
son kullanıcıya kısıtlamalar getirebilmektedir. Özellikle son dönemde gelişen savunma sanayisi ile 
Türkiye, savunma sanayi alanında kendine yeter bir konuma ulaşmaktadır. Bu sebeple kısıtlamalar, 
teknoloji ve hammadde ambargoları sıklıkla uygulanmaktadır. Bu kısıtlamalar ve ambargolar Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ve Polis Kuvvetlerinin hareket kabiliyetlerine sınırlamalar olarak yansımaktadır. 
Buyan’ın teknolojisi tamamen özgün olarak geliştirilmektedir ve Türkiye’de mevcut olan ham 
maddeler ile üretilebilecektir. Benzer kurallar Türkiye’den satış yapıldığı durumlarda da geçerlidir ve 
satış yapılacak diğer ülkelerin ürünü kullanım alanları konusunda Türkiye söz hakkı sahibi konuma 
gelecektir. Bu proje ve bu konuda yapılacak AR-GE çalışmaları, malzeme teknolojileri ve zırh 
konularında yeni ve daha gelişmiş ürünlerin tarafımızca geliştirilmesinin önünü açacaktır.

Dünyada sayılı ülkede kendini onaran kaplama teknolojisi bulunmaktadır. Bu ürünler iki farklı 
konseptte üretilmektedir ve her birinin avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Birinci konsept 
püskürtme yöntemi ile uygulanmakta ve yüzey profilinden bağımsız uygulanabilmektedir. Bu teknik 
çevre şartlarına göre daha dayanıklıdır ancak, sahada uygulanması mümkün değil ve uygulama için 
robot koluna ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer teknoloji ise modüler bir yapıya sahiptir ve daha iyi kendini 
onarma performansa göstermektedir,. Ayrıca sahada da uygulanması mümkün ve robot koluna 
ihtiyaç duyulmamaktadır. 

BUYAN balistik kaplamanın TÜBITAK 1512 proje kapsamında kavram kanıtlama çalışmaları 
tamamlanmıştır. Kaplamanın hibrit bir yapıya sahiptir. Bu hibrit yapı farklı katmanlardan oluşacak ve 
bu katmanlar sandviç bir kompozit yapıda birleşmektedir. Bu hibrit yapıda orta katman esnek sandviç 
kompozit yapıdır. Bu yapı polimerleri esnek ve bal peteği formunda bir yapıda bir arada tutarak özel 
bir teknik ve sıcak baskı kullanarak üretilmektedir. Elastomer katmanları, reaksiyona giren polimerleri 
ve lamınasyon katmanları birleştirmek ve kendini onaran bir kaplamaya dönüştürmek bu projenin en 
önemli özgün değerlerinden biridir. Modüler uygulama kullanıldığı için sahada uygulanabilecektir ve 
robot koluna ihtiyaç olmayacaktır. Vakumlu uygulama ve dış lamınasyon tekniği sayesinde yüzeye 
daha iyi yapışarak yüksek performans gösterecektir.  Ayrıca, Çevre şartlarına göre daha dayanıklıdır.  
Bu özel kompozit yapı ve optimize edilmiş polimer karışımı sayesinde kaplama koruma seviyesi 
STANAG 4569 seviye 1’den seviye 3’e yükselmektedir. 

BUYAN Kendini Onaran Kaplama
Matin Ghaziani

Proje Grubu:

Masoud Latıfınavıd

Hamit Tekin



TASARIM

Otonom araçlarda Lidar yerine geçececek, yapay zeka işlemcisine sahip, çok düşük güç tüketiminde 
akıllı kamera

Proje Özeti:

Bir insan sadece gözleri ve beynini kullanarak araç kullanabiliyor, bunu otonom araçlar da yapabilir 
mi? Tüm dünyada otonom araçlar konusunda tartışılan konulardan birisi gerçekten kamera 
dışında başka bir sensöre ihtiyaç olup olmadığı konusudur. Tesla, MobilEye gibi firmalar sadece 
kamera ile otonom sürüş denemeleri yapmaktadırlar. Otonom sürüş için 3 boyutlu algılama kritik 
önem taşımaktadır. Bu amaçla Lidarlar kullanılmaktadır. Geliştirdiğimiz üst düzey stereo matching 
algoritmalar ve özel yapay zeka donanımızmız sayesinde Lidarlar yerine geçip üst düzey 3 boyutlu 
algılama yaparken kendi üzerindeki özel  yapay zeka işlemcisi ile araçları, yayaları, trafik işaretçilerini 
ve daha bir çok şeyi algılayabilen, acil durum fren sistemi, adaptif hız sabitleme gibi adas özelliklerini 
bünyesinde barındıran yeni nesil bir akıllı kamera.

Büyütech - Forsight
Ömer Orkun Düztaş

Proje Grubu:

Alparslan Işıklı



TASARIM

Burak Işık

Standart bir bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürebileceğiniz, dünyadaki en kompakt ve en kolay 
kuruluma sahip e-bisiklet dönüşüm kiti.

Proje Özeti:

Dünyada hızla yükselen e-mobility pazarının en çok tercih edilen taşıtı elektrikli bisikletler. Ülkemizde 
özellikle İstanbul’ da 4 milyonu aşkın bisikletin varlığına rağmen, şehrin coğrafyasının getirdiği 
elverişsiz koşullar bisikletlerin ulaşımda yaygınlaşmasını engelliyor. Elektrikli bisikletlerin ise ilk yatırım 
maliyetleri bu alana

yönelimin önünü tıkıyor. Buna karşın Byqee, her türden bisikletler için kolay kurulumlu, kompakt ve 
fiyat avantajına sahip elektrikli bisiklet dönüşümü sunuyor.

BYQEE

Proje Grubu:

Ilgım Altay



TASARIM

Tekerlek içi elektrik motorunun, özgün yazılımla kontrol edilen manyetik alanının değiştirilmesi 
ile motordan talep edilen performansı minimum enerji sarfiyatı ile gerçekleştirilmekte, elektrikli 
araçlarda değişken aktarma organının ortadan kaldırılmasıyla ağırlık, hacim ve maliyet azalması 
ve en önemlisi ağırlık azaltımı ve motor veriminin arttırılmasıyla aracın menzilinin arttırılması 
sağlanmaktadır.

Proje Özeti:

Elektrikli araçların teknolojisinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte menzil, şarj süresi, maliyet 
vb. sorunlarının üzerine yapılan çalışmalar da artış göstermektedir. Elektrikli araçlarının menziline 
etki eden en önemli etkenlerden biriside güç aktarma organları ve tahrik elemanı olan elektrik 
motorlarıdır.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, elektrik motorunun ve güç aktarma organının tasarımı ihtiyaç 
duyulan batarya kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Doğru elektrik motoru ve güç aktarma 
organı tasarımıyla elektrik araçların ağırlıkları ve maliyetlerinin düşürülebildiği ve böylece araç 
menzilinin arttırılacağının açık olduğu görülmektedir.

İçten yanmalı araçlardan uyarlanan çoğu güç aktarma organı, elektrik motorunun verimli 
bölgelerinde çalışmasını sağlayarak, enerji tüketimlerini azalttığı görülmektedir. Bunun yanında, 
güç aktarma organlarının sisteme eklenmesiyle araç ağırlığı, kullanılan iç hacim ve maliyetin arttığı 
görülmektedir.

Elektrikli araçların sahip olduğu önemli avantajlardan birisi ise esnek araç mimarisine sahip olmasıdır. 
Bu avantajının kullanıldığı araç mimarilerinde birisi ise tekerlek içi elektrik motoruna sahip mimaridir. 
Bu mimaride, elektrik motorları tekerlek grubu içerisine yerleştirilmesi ile oluşturduğu tahrik gücünü 
tekerlek vasıtasıyla yola aktarmaktadır. Böylece, debriyaj sistemi, dişli kutusu veya sürekli değişken 
aktarma ünitesi, diferansiyel ve dönen şaftlar ile yataklarına ihtiyaç kalmamaktadır.

Bu avantajının yanında, tekerlek içi hacminin kısıtlı olması ve yaysız kütle olarak tabir edilen 
tekerlek grubunun kütlesindeki artış askı elemanlarının ömrünü azaltması ve sürüş konforunun 
olumsuz etkilemesi dezavantajları arasındadır. Bu problem düşük yoğunluklu kompozit malzemeler 
yardımıyla çoğu akademik çalışma ve firma çalışmaları ile çzöülebileceği kanıtlanmıştır.

Bunun yanında, tekerlek içi elektrik motorlarının güç aktarma organı olmadan doğrudan aracın 
tork ve açısal hız taleplerine göre çalışması sebebiyle verimsiz bölgelerde çalıştığı süre boyunca 
enerji tüketimini arttıracaktır. Tekerlek içi elektrik motorlarının en önemli dezavantajlarından birisi 
olan bu problemin çözülmesi adına tekerlek grubu içerisine güç aktarma organlarının yerleştirilmesi 
gerekmektedir. Ancak bu durum, hacim ve ağırlık faktörlerinin imkan vermemesi ve en önemlisi 
yaylı kütle olarak tabir edilen taşıt gövdesinden bağımsız hareket etmesi sebebiyle pek mümkün 
görülmemektedir.

Değişken manyetik alanlı fırçasız DC motor bu probleme çözüm olacağı düşünülmektedir. En basit 
çalışma prensibi ile, dış rotorlu bir motor referans alındığında statorun dış rotor alanı içerisindeki 
uzunluğu azaltıldığında (yani statorun rotora göre eksenel hareket etmesi) elektrik motorunun zıt 
emk değerinde azalma meydana gelmektedir ve böylece elektrik motorunun açısal hız değeri 
artarken tork değeri ise azalmaktadır. Bu durum, güç aktarma organının elektrik motorunun çalışma 
bölgesini değiştirmesi gibi düşünülürse, tekerlek içi elektrik motorları yoldan gelen tork ve açısal hız 
taleplerine göre verimlilik haritalarını manyetik alanın değiştirilmesi ile sağlayabilmektedirler. 

Uygun geometriye sahip bir tekerlek içi motorunun değişken manyetik alanlı olarak çalışabilmesi 
için gerekli tek ihtiyacı statorun konumunu kontrol eden bir tahrik elemanı ihtiyacıdır. İncelenen 
çalışmada, statoru dış rotor ile arasındaki manyetik alanı kuvvetini yenerek statoru doğrusal 
hareketini sağlayacak vida-somun mekanizması tasarlanmıştır.

Aracın gerekli tork-açısal hız ihtiyacını karşılayacak en uygun verimlilik haritasını sağlayacak stator 
konumu belirlenerek, en az enerji tüketim değeri ile gerekli performans sağlanmış olacaktır. Stator 
konumunu kontrol eden ve bulanık mantık kümeleri ile genetic algoritma yardımıyla en az enerji 
sarfiyatını sağlayacak konumunu tespit eden özgün konum kontrol ünitemiz ile statorun en uygun 
konumunu insan faktörü olmadan belirleyebiliyoruz. Böylece, pilotaj hatası olmadan ve sürücüsüz 
araçlara kolayca adapte edilmesi en önemli avantajlarımızdan bir tanesidir.

Değişken Manyetik Alanlı Tekerlek İçi Elektrik Motoru
Mert Ali Özel

Değişken Manyetik Alanlı Tekerlek İç

Arş.Gör.Mert Ali ÖZEL

Motor CAD Tasarımı

Alanın Değişimine Bağlı Olarak Tork ve Verim Değişimi

 
 Değişken manyetik alanlı tekerlek içi motorun stator hareket mekanizması (üst görünüm) 

Üretim Çalışmaları

Motor Son Hali ve Test için Araca Montajlanmış Hali

𝐹𝐹𝑇𝑇

𝐹𝐹𝑑𝑑/2

𝐹𝐹𝑑𝑑/2
Dış rotor

Ötelenme hareketini 
statora ileten parça

Vidalı mil

Lineer Konum ölçer



TASARIM

Stabilite, güvenlik ve verimlilik konularının iyileştirilmesini sağlamak adına üzerinde çalışılmakta olan 
özellikler

• 3 Tekerli Paralellogram Aks Süspansiyon Sistemi

• Elektrikli Scooter Çoklu Vites Özelliği

• Arka Görüş Kamerası - Bluetooth bağlantı ile Akıllı Telefona Görüntü Aktarımı sağlayan Gidon 
Sistemi

• Monokok Şasi içinde modüler katlanabilir oturma elemanı tasarımı

Proje Özeti: 

Yaygınlaşmakta olan mikromobilite kültürünün ve elektrikli scooterların sadece belirli demografik 
gruplara hitap etme nedenleri araştırıldı. Elektrikli Scooter kullanıcı kitlesinin yaş aralığının ve kullanım 
alanlarının arttırılması hedeflendi.

Bireysel ölçekte yeterli stabilite ve güven hissininin karşılanamaması nedeniyle kullanıcıların çekimser 
kaldığı gözlemlendi.

Kurumsal ölçeklerde ticari kullanım alanlarının oluşturulmasının önünde ise yine stabilite ve güvenlik 
kavramlarının öne çıktığı gözlendi.

Mikromobilite kültürünün birbirinden farklı ancak aynı gereksinimlere sahip iki kitleye birden 
ulaşabilmesi için stabilite ve güvenlik konusuna cevap verebilmek amaçlanmıştır.

• +50 yaş kullanıcılar

• Kargo amaçlı ticari kullanım

1) 3 Tekerli Paralellogram Aks Süspansiyon Sistemi

Elektrikli scooter tasarımında stabilitenin ve güvenliğin optimizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla 
ön tarafta iki teker ile parallelogram süspansiyon mekanizmasının kullanılmaktadır. 

Parallelogram ön aks tasarımı çok düşük hızlarda denge hissinin iyileştirilmesi, çapraz rüzgarlarda 
veya engebeli yüzeylerde yol tutuşunun arttırılmasını sağlar. Tekerleklerin her zaman paralel olarak 
kalması ve birbirlerinden bağımsız bir şekilde yukarı/aşağı hareket ediyor olması, kullanıcının sürüş 
konforunu ve stabilitesini arttıracak bir özelliktedir.

2) Elektrikli Scooter Çoklu Vites Özelliği

FuMo - Future of Mobility by Hergele Scooters
Bugay Çağlar

Proje Grubu:

Lal Polater

Çoklu Vitesli Hub Motor, Hub Motor içerisinde farklı aktarma oranları kullanımı ile eğimlerde ve yüksek ağırlıklarda daha yüksek tork 
sağlamaktadır. 

Düşük güçteki motorlar ile daha yüksek hızlara çıkılabilmekte veya kendi klasmanına göre daha yüksek tırmanma performansı 
gösterebilmektedir.

Bu sistemin avantajlarından biri de 250 Watt sınır regülasyonunun bulunduğu ülkelerde de aynı 

motorların kullanımı ile eğimli alanlarda elektrikli scooterların performansının daha yüksek olmasını sağlamaktadır. Bu sayede ticari 
kullanımlara, 

yük taşımacılığına elverişli hale getirilmektedir.

3) Arka Görüş Kamerası - Bluetooth bağlantı ile Akıllı Telefona Görüntü Aktarımı sağlayan Gidon Sistemi

Gidon üzerinde bulunan NFC modülü ve akıllı telefon entegrasyonu ile scooterın arka tarafına yerleştirilecek kameraya bağlanarak anlık 
görüntü aktarımı sayesinde kullanıcı ve yol güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Otomotiv sektöründe güncel olarak kullanılmakta 
olan bu sistemin mikromobilite araçlarına eklenmesi trafikte kullanım durumunda olası kaza tehlikelerinin önüne geçilmesini sağlayacak 
aktif bir güvenlik önlemidir.

4) Monokok Şasi içinde modüler katlanabilir oturma elemanı tasarımı

Modüler tasarım yaklaşımıyla tasarlanacak katlanabilir oturma elemanı, monokok şase tasarımının içine eklenti olarak kullanıcı tercihine 
bağlı olarak yerleştirilebilecektir. Bu eklenti dilendiğinde tek bir hareketle kaldırılarak hem sürüş esnasında oturmaya olanak sağlarken 
hem de altında kalan boşluğun değerlendirilmesine imkan sunuyor. Bu boşluk ticari kullanımlarda paket taşımacılığında kullanılabilecek 
bir özellikken bireysel kullanımda ise kullanıcının eşyalarını taşıyabileceği bir alan olarak değerlendirilebilmektedir.



TASARIM

Ürün otomotivde yada lithium kimyasının girdiği enerji depolama sistemlerinde kullanılabilecek akıllı 
yazılım ve güvenli donanım içeren ISO26262 nin guide olarak kullanıldığı bir üründür.

Proje Özeti: 

Moonitor güvenli ve akıllı bir batarya yönetim ve izleme ürünüdür.

Moonitor Battery Management System
Sarper Önal



TASARIM

Otomotiv sistemlerinin temel yapı taşlarından olan Teşhis ve Güç Yönetimi, sistemi olası risklere 
karşı korumak, güvenlik önlemleri almak, sistemi gerekirse güvenli moda geçirmek, hata kayıtlarını 
detaylarıyla tutmak ve sistemin bütün elemanlarının güvenli bir şekilde başlatılması veya uyandırılması 
veya sonlandırılmasından sorumlu yazılım birleşenleridir ve tüm otomotiv üreticilerinin sahip oldukları 
EKÜ’lerin olmazsa olmaz parçasıdır.

Proje Özeti: 

Autonom, Türkiye’de ilk defa tüm EKÜ’lere entegre edilebilecek yerli otomotiv yazılım birleşenleri 
geliştiriyor! Teshis ve Güc Yönetimi otomotiv yaziliminin kalbini olusturur. Güvenligin 1. öncelik 
oldugu otomotiv sistemlerinde mevcut risklerin bertaraf edilmesi, güvenlik konseptlerinin muhtemel 

Otomotiv Sistemleri İçin Teşhis ve Güç Yöneticisi
Can Acar

Proje Grubu:

Taylan Aydın

Muhammed Salih Karademir

arizalar icin uygulanmasi ve sistemin dogru bir sekilde baslatilmasi ve kapatilmasi hayati önem tasimaktadir. Sirketimiz bütün otomotiv 
sistemlerinde ortak kullanilan bu iki yazilim modülünü gelistirecek ve Türkiye’de ilk defa otomotiv yazilimi ihracati gerceklestirecektir.

Teşhis yöneticisinin test edilebilir ve gözlemlenebilir işlevleri 

1. Sistem ve EKÜ içerisindeki hataların yönetimi: 

Hataların tüm özellikleriyle önce RAM’de, ardındansa güvenlik sebebiyle NVRAM’de kaydedilmesi 

Hata kodu, P-Kodu, hata tipi, hata durumu, hata önceliği, hata filtreleme, çevre değerleri, MIL-Grubu, kendiliğinden hata unutma/silebilme 
parametresi, hata kaydetme&reaksiyon göstermeyi belirli sistem durumları için engelleyebilme parametresi, hata oluşma sıklığı 

2. Hata reaksiyonunun müşterinin şartname kitapçığında belirttiği süre içerisinde tetiklenmesi ve sistemin güvenli moda alınması (Geçici ya 
da kalıcı olarak sistemin tam ya da parçalı etkisizleştirilmesi 

3. Teşhis Yöneticisi tarafından tetiklenen sistem reaksiyonunun konfigürasyona girilen şartlar tamamlandığında geri alınmasını sağlamak 
(Örnek: Arıza 500 ms’den fazla bir süre artık mevcut değilse) 

4. Hataların belli sürüş döngüsünden sonra hemen kendiliğinden silinmesini sağlamak ya da belirli hataların hiçbir şartta silinmemesini 
sağlamak 

5. Hata hafızasına kayıt edilen verilerin doğruluğunu sorgular 

6. Emisyonu etkileyen OBD hatalarının gruplandırılması ve ağ iletişiminde okunacak şekilde ağa gönderilmesi 

7. Diagnostik testçisi için sunulan işlevler: EKÜ ID’sini okuma, hata hafızasını okuma, hata hafızasını silme

Güç Yöneticisi’nin test edilebilir ve gözlemlenebilir işlevleri 

Sistemin/EKÜ’nün önceden belirlenmiş bir düzende, güvenli bir şekilde başlatılmasını, kapanmasını sağlar.



TASARIM

Batuhan Özcan

Syntonym araç iç ve dış kamera verilerini KVKK/GDPR uyumlu olarak analitik metrik kaybı olmadan 
anonimize etmektedir.

Proje Özeti: 
 
Syntonym görsel veri anonimizasyonu yapan bir privacy-tech’dir. Bireylerin yüzlerinin, tüm 
analitik değerlerin maksimum oranda korunmasını amaçlayarak hiç varolmamış sentetik yüzler ile 
değiştirilmesini sağlamaktadır. Bunu yaparken yaş, cinsiyet, yüz ifadeleri vb. metriklerin korunması 
yapay zeka algoritmalarının doğru ve güvenilir veriler ile beslenmesi sürecinde hiç bir bireyin privacy 
ve gizlilik gibi haklarının  ihlal edilmemesini temin etmektedir. Level 3 bir otonom aracın ortalama 
8TB veri kaydettiğini düşününce, en değerli veri tipi olarak karşımıza çıkan görüntü verilerinin KVKK/
GDPR uyumlu bir biçimde anonimleştirilmesi sayesinde kişilerin mahremiyetinin korunması garanti 
alınarak firmaların datayı en verimli şekilde kullanmasına imkan sağlamaktadır.

Veri anonimizasyonuyla toplanan veriler kişisel veri olmaktan çıkmaktadır.

SYNTONYM

Proje Grubu:

Barış Geçer

Abdülkadir Pir
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