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Prof. Dr. Hasan MANDAL
TÜBİTAK Başkanı

Sevgili Gençler,

2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma idealimiz var. Hedefleri-
miz arasında orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro Avrasya’nın üretim ve tasarım 
üssü olmak da yer alıyor. Bu hedeflere ulaşabilmek için yerli ve milli teknolojilerin ge-
liştirilmesine yönelik hem akademi hem de sanayide ihtiyaç duyulan bilginin ticari 
değere dönüşmesi gerekiyor. Tam bu noktada sizin gibi nitelikli insan kaynağımızın 
nitelikli projeleri önem kazanıyor.

Sizlerin 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik, 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme 
Tezleri ve 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje yarışmalarında ha-
zırladığınız projeler Yeni Türkiye yolunda son derece önemlidir, değerlidir ve gelecek 
için bir ışıktır. 

Ülkemizin insan gücü niteliği yükseldikçe, araştırma-geliştirmeden üretime kadar 
tüm alanlarda iddiası da artıyor. Değişim ve dönüşümün hızlı yaşandığı bu çağda, bilim 
ve teknoloji alanında Yeni TÜBİTAK, ülkemizin öncü ve anahtar kurumu noktasındadır. 

Geleceğin bilim insanları, teknoloji girişimcileri, bilime, teknoloji üretmeye meraklı 
siz gençlerin kapasitelerini ortaya çıkarmak, desteklemek bizim önemli görevlerimiz 
arasındadır. Siz nitelikli gençlerin hazırladığı bu birbirinden güzel projelerden dolayı 
tebrik ediyorum. Yeni TÜBİTAK’ın nitelikli bilgiye, teknolojiye yönelik her türlü çalış-
mayı, projeyi hayatınızın her döneminde desteklemeye devam edeceğini unutma-
yın. Ülkemiz, sizlerin yenilikçi, girişimci ve azimli çalışmalarınızla 2023 yılı hedeflerine 
güvenle ulaşacaktır.

Düzenlediğimiz yarışmalara gösterilen ilgiyi gördüğümüzde doğru yolda gittiğimizi an-
lıyoruz ve mutlu oluyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizin ortaya koydukları projeler 
ile gurur duyuyoruz. Fakat bizler için bu yarışmalarımıza başvuran tüm gençlerimiz, 
emekleri ve özgüvenleri sebebiyle yarışmaların kazananlarıdır.

Başta projeleriyle yarışmalarımıza katılan tüm gençlerimiz olmak üzere yoğun ve öz-
verili çalışmalarıyla yarışmalarda emeği geçenlere, projelere ilgi duyan ve destekleyen 
sanayicilerimize ve bu yarışmaları düzenleyen Bilim İnsanı Destek Programları Baş-
kanlığı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
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2238
GİRİŞİMCİLİK

VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMASI

Bu kitapta yer alan proje özetleri, proje sahiplerinin
Kurumumuza ilettiği şekliyle basılmıştır.
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mikail AYDEMİR, Mehmet Akif KIZILER
Danışman : Zeynep CEYLAN
Anahtar Kelimeler : Atık İlaçlar, Yer Altı Konteynırları, Sosyal Bilinçlendirme, 
Tehlikeli Atıklar

YEŞİL KAMPÜS

Günümüzün önemli sorunlarından biri olan atık haline gelmiş ilaçların, çevre ve in-
san sağlığına zarar vermeden kontrol altına alınması son derece ehemmiyetli bir 
konudur. 

Özellikle evlerimizde, eczane-depoları ve sağlık kuruluşlarında son kullanma tarihi 
dolmuş veya hastanın iyileşmesi, ilaç kullanımının sonlandırılması, aşırı reçeteleme 
gibi sebeblerle kullanımı bırakılmış, uygun saklama koşullarında (ısı-ışık) saklanama-
dığı için bozulmuş yada ambalajları zarar görmüş, kazara dökülme sonucu kontami-
ne olmuş gibi vs nedenlerle atık haline gelen ilaçlar; etken maddeleri organik men-
şeli olduğundan dolayı toksik ve refraktör özellik taşıyan tehlikeli atık sınıfında kabul 
edilmektedir. Tehlikeli atık sınıfına giren bu atık ilaçlar yukarıda da vurguladığımız 
gibi toksik ve refraktör özellik taşıyan mikrokirleticilerdendir.Atık ilaçların alışılagel-
diği üzere; çöpe atılması veya lavaboya dökülmesi içme sularımızı kullanılamaz hale 
getirir, özellikle çöpe atılan ilaçlar çocuklar ve sokaklarda yaşayan canlılar için ve de 
çöp sızıntı sularıyla toprak ve yeraltı sularına kontamine olabildiği için potansiyel 
bir tehlike olurken, lavabo ya da tuvaletlere boşaltılan ilaçlar ise şehir kanalizasyon 
sisteminin tehlikeli organik mikrokirletici yükünü artırarak arıtma tesislerine kadar 
ulaşmaktadır.Ne yazık ki atık ilaçlar geri dönüştürülüp tekrar kullanılması mümkün 
olmayan tehlikeli atıklardır.

Yukarıda özetlenmeye çalışılan atık ilaçların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden 
toplanması ve imha edilmesiyle alakalı olarak sosyal bilinçlendirme ayağını da göz 
önünde bulundurarak; bu araştırmadaki amacımız,Türkiye’de hali hazırdaki atık ilaç-
lara olan yaklaşımı gözler önüne sererek, uygun konteyner tasarımları önerileriyle 
bu sıkıntılı durumun Çevre Mühendisliğine en yakışır bir şekilde çözümlenebilmesi-
ne katkıda bulunmaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ravzanur EKER
Danışman : Beyzagül POLAT
Anahtar Kelimeler : Güçlü İyilik, Sosyal Girişimcilik

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

GÜÇLÜ İYİLİK PROJESİ

Bu proje kapsamında toplumsal bir sorun olan sürekli kötü şeyleri duyma ve öğrenme 
durumunun insanların ruh hali üzerinde yarattığı mutsuzluk, umutsuzluk, özgüven ek-
sikliği, asosyallik gibi sorunları toplumu girişimci faaliyetlere yönlendirerek 17 küresel 
hedef üzerine yapılacak girişimci iyilik görevi tasarımları ile psikolojisi güçlü toplumlar 
oluşturulacaktır. Ayrıca proje ile huzur, refah seviyesini etkileyerek toplumun kalkın-
masına uygun bir zemin hazırlanmasına yardım edilmiş olacaktır. Bu projede yöntem 
olarak girişimci görevlerin tasarlanmasının ardından öğütlenme ve irtibatı güçlendir-
mek amacıyla oluşturulan mobil uygulamadan GPRS entegresi ile en yakın görev ile 
ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Düzenlenen organizasyonlar sonucunda 
“iyilik yaptırabilmeyi” temel hedef seçen projede etkilenen hedef kitlenin başka kitle-
leri etkilemesi adına bir yol izlenip sonsuz bir iyilik döngüsü oluşturulacaktır. Üniversi-
telerin ve üniversiteli genç girişimcilerin en büyük paydaş kabul edildiği harekette or-
ganizasyonlar ve hareketin büyüme planları üzerine düzenlenecek çalıştaylarda genç 
girişimci adayları hem küresel hedefler konusunda bilgilendirilecek hem de sosyal so-
rumluluk alanında uzman kişilerle etkileşime geçerek daha etkin ve verimli görevlerin 
tasarlanmasında görev alacaklardır. Proje ile küresel hedefler konusunda daha bilinçli 
bir toplum oluşturulmuş olacak, aynı zamanda küresel sorunlara dikkat çekilecek ve 
toplumun her kesiminden insanların sosyal fayda üzerine iletişimleri pozitif yönde 
artırılacaktır. Seçilen geliştirme yönteminin sosyal medya ve mobil uygulama zemini 
üzerinde olması sürtünmesiz bir iletişim kanalı sağlarken hem de sürekli gelişme gös-
teren teknolojiye uyumu artıracaktır. Aynı zamanda bu zeminin herkesin katkısına açık 
olması sosyal faydaların geliştirilmesinde, toplumun her kesiminden insanın küresel 
hedefler konusunda söz hakkı olmasına ve katkıda bulunmasına olanak sağlayacaktır. 
Bu geniş fikir havuzu marjinal gelişimlerin önünü açacak ve proje organizasyonlarının 
verimliliğini artıracaktır. 



SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

22
38

 G
İR

İŞ
İM

Cİ
Lİ

K 
VE

 Y
EN

İL
İK

Çİ
Lİ

K 
YA

RI
ŞM

AS
I

2018 ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI 11

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Yusuf Burakhan SERT
Anahtar Kelimeler : Cospeak, İngilizce Konuşma Pratiği, Kafe, İnternet 
Girişimi, Yabancı

COSPEAK

Cospeak (cospeakapp.com) İngilizce konuşma pratiği yapmak isteyen kişiler ile ya-
bancıları bir kafe ortamında buluşturan ve speaking yapmalarını sağlayan aynı za-
manda speaking seviyelerini belirlemede yapay zeka tabanlı bir sisteme sahip olan 
web sitesidir. Seçilen yabancılar Türkiye’de üniversite okuyan ve İngilizce seviyeleri 
iyi olan uluslararası sertifikalarla yeterlilikleri kanıtlanmış kişilerdir. Bir kimse web si-
tesine girdiğinde İstanbul’un popüler mekanlarında açılan dersleri ve ders, eğitmen, 
yer ve zaman gibi ayrıntılı bilgileri görebilir ve ona göre dilediği derse kayıt olabilir.
Aynı zamanda seviyesini belirlemek adına yapay zeka tabanlı robotla konuşabilir ve 
ondan gelecek geri dönüş ile seviyesini öğrenebilir, seviyesine uygun olan derse ko-
layca kayıt olabilir. Aynı zamanda robotumuz machine learning alt yapılı olduğu için 
her değerlendirmede kendini geliştirecek ve mükemmele doğru bir grafik çizecektir.
En basitinde telaffuz kısmını şu şekilde yapmaktayız. Robot havuzdan rastgele kelime 
ve cümleler seçmekte ve sizden bu kelimeleri yüksek sesle okumanızı istemektedir. 
Siz okuduğunuzda tureng ve oxford gibi sitelerden çekmiş olduğumuz ses datalarının 
frekans ve emptitude noktalarını karşılaştırmakta sesin iniş çıkışlarını karşılaştırarak 
size bir telaffuz puanı vermektedir.
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2018 ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI12

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Muhammed Said YILDIRIM
Anahtar Kelimeler : Eğitim, Beslenme, Çanta, Eşitlik, Başarı, Sağlık, Halk

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN BESLENME ÇANTASI UYGULAMASI:
GAZİANTEP PİLOT İL ÖRNEĞİ

Yeterli ve dengeli beslenmek sağlıklı ve kaliteli yaşamın temel koşuludur. İnsanın be-
densel ve zihinsel gelişiminin tavan yaptığı okul çağında bu konu daha bir önem ka-
zanmaktadır. Dengesiz ve yetersiz beslenme, büyüme ile gelişmeyi olumsuz etkilediği 
gibi okul başarısını da düşürür hatta ileride ortaya çıkması muhtemel birçok kronik 
hastalığa ortam hazırlar.

Okullarımızda beslenme saati uygulamasıyla çocukların günlük enerji ihtiyacı karşı-
lanmaya, çocuklar tok hissettirilip derslere adapte olmaları sağlanmaya çalışılmakta-
dır. Buna karşın çocukların beslenmelerinin ne derece sağlıklı ve yeterli olduğu kont-
rol edilememektedir. Özellikle sosyo-ekonomik durumu düşük ailelerin çocuklarının 
yetersiz ve sağlıksız beslenmesi okul başarısını düşürmekte olup düzgün beslenen 
akranlarıyla uyumsuzluğa yol açmakta ve eğitimde fırsat eşitsizliği yaratmaktadır. 
Bunlarla birlikte aynı sınıfta eğitim gören, ekonomik durumları birbirlerinden farklılık 
gösteren çocuklar arasında beslenme çantalarının içeriği bir sınıfsal fark oluşturup, 
çocukların kendilerine güvenlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu proje öğrencile-
rimizin beslenme çantasını diyetisyenler, pedagoglar ve halk sağlıkçılar gözetiminde 
hazırlanıp, paketlenmesini ve günlük olarak öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak bir 
işletme fikrini kapsar.
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2018 ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI 13

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mustafa Suat KAPLAN
Anahtar Kelimeler : Emanet, Otomat, Kişisel Eşya

EMANET SİSTEMİ

Ülkemizde çeşitli gün ve saatlerde sınavlar olmaktadır.

Bu Sınavlar; ÖSYM, Anadolu Üniversitesi A.Ö.F., İstanbul Üniversitesi A.Ö.F. ve Erzu-
rum Üniversitesi A.Ö.F. tarafından toplamda 55 oturum şeklinde yapılmaktadır. Bu 
sınavlara gerek il merkezinden gerekse il dışından öğrenciler katılmaktadır. Sınav şart-
ları arasında değişmez kural olarak yer alan kişisel eşya bulundurma yasağından do-
layı, sınava gelen vatandaşlar; cüzdan, çanta, anahtar, telefon gibi gerekli eşyalarını 
ya getirmiyor ya da hiçbir vergisi, düzeni, güvencesi olmayan “emanetçi” diye tabir 
ettiğimiz kişilere belirli ve tutarlı olmayan fiyatlara bırakmak zorunda kalıyorlar. Kendi 
düşünce ve tasarımım olan 3 değişik ekipman ile emanet sorununu ortadan kaldır-
makla yetinmeyip yüzlerce öğrenciye iş imkanı sunmayı ve ülke sermayesine katkıda 
bulunmayı amaçlamaktayım.

1. makine: Tam otomatik olan “emanet otomatı” Her sınav binasının önüne konula-
caktır, binada sınava giren kişi sayısına göre 40-50-60 kapasiteli otomatlardan uygun 
olan(lar) yerleştirilecektir. 

2. makine: Yarı otomatik olan “emanet dolabı” Her sınav binasının önüne konulacaktır, 
binada sınava giren kişi sayısına göre 40-50-60 kapasiteli dolaplardan uygun olan(lar) 
yerleştirilecektir. 

3. ekipman: Emanet konteyneri ise 800-1000-1200 kapasiteli olacaktır. Üniversitelerin 
girişine veya merkeze uygun bir yere konulacaktır ve insan gücü ile çalışma sağlaya-
caktır.

Güvenlik sorunlarıyla karşılaşmamak ve karışıklığa neden olmamak için kayıt tutmak 
yerine yeni kimlik kartlarındaki barkod ile çalışma yapılacaktır.

Tüm sınav yerleri ilk önce üniversitelerden yerleştirilmeye başladığından, makine ve 
ekipmanlar da sabit olarak üniversitelerde olacaktır. Sadece sınav günleri sınavdan 2 
saat önce aktif edilip sınavdan 2 saat sonra gerekli kontroller yapıldıktan sonra kapa-
tılacaktır.
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2018 ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI14

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Burak YILMAZ
Danışman : Murat KÖKLÜ
Anahtar Kelimeler : Engelsiz Yaşam, İşaret Dili, Engelleri Aşalım

ENGELLERİ AŞALIM

Projemin amacı, devlet kurumlarında, bankalarda engelli bireylerin diğer vatandaşlar 
gibi işlerini kolayca halletmelerini sağlamaktır. Noter üzerinden projemi örneklendir-
meye devam edeceğim. Engelli birey notere geldiğinde sadece engellilerin kullandığı 
bir gişe olacaktır. Bu gişe görevlisi ile engelli bireyin önünde tablet bulunacaktır. Bu 
tabletler sayesinde görme engelli birey için, fotoğrafı çekilen makbuzun, telefon uy-
gulaması ile sesli olarak okunması ve bu metnin değiştirilememesi amaçlanmaktadır. 
İşitme engelli bireyler için sesi yazıya ve sesi işaret diline çeviren kısımlar bulunacaktır. 
Bu sayede gişedeki görevli, metin veya işaret dili ile engelli birey ile iletişim sağlaya-
bilecektir. İşitme engelli birey okuma yazma biliyorsa metni sese dönüştüren bölüm 
sayesinde gişe görevlisi ile haberleşebilecektir. İşitme engelli birey okuma yazma bil-
miyor ise geliştirilen eldiven sayesinde işaret dilini metne dönüştürebilecektir. Bu sa-
yede gişe görevlisi ile iletişim kurabilecektir. Bu eldiven telefona bluetooth aracılığı ile 
bağlanıyor. Parmakların hareketlerine göre telefon yazılımında bulunan veritabanına 
kelime eklenebiliyor. Parmakların hareketini sensörler sayesinde algılayan bu eldiven, 
sensör verilerini telefona gönderiyor. Bu eldiven sayesinde, daha önce eklenmiş ke-
limeleri kullanarak, işitme engelli birey, el hareketleri ile gişe görevlisi ile haberleşe-
bilmektedir. Konuşmada sorun yaşayan bireyler içinde yazıyı sese dönüştüren bölüm 
bulunmaktadır. Aynı zamanda bu proje engelli bireylere iş imkanını da arttıracaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Selin ERİŞKİN, Esra Hilal YUVACI
Danışman : Kamile ÖZER AYTEKİN
Anahtar Kelimeler : Anaokulu, Okul Öncesi, Eğitim, Çevre, Doğa

KONUŞAN NESNELER

Her nesil yeni bir çevre düşüncesi ile çıktığımız bu yolda teknolojinin getirilerini de 
kullanarak okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan çocuklara çevre ve doğa bilinci ka-
zandırmak öncelikli amacımızdır. Bu sebeple geliştirilen proje kapsamında bazı tekno-
lojik materyalleri kullanarak okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan çeşitli nesneleri 
konuşan nesneler haline getirilmek hayal edilmiştir. Biliyoruz ki okul öncesi dönem 
çocuklarının dikkatini çekmek ve o çocuklarda çevre ve doğa algısı oluşturmak an-
cak bir uyaranla mümkündür. Bu uyaran da çeşitli nesnelere koyduğumuz ve hareket 
sensörü ile desteklediğimiz konuşan mekanizmalar ile sağlanacaktır. Örneğin çocuk 
çöp kutusuna eğilip çöpünü attığı zaman çöp kutusundan çevre ile ilgili kısa bir şarkı 
çaldıktan sonra bir çöpün veya bir plastiğin doğada ne kadar sürede yok olduğu konu-
sunda bir bilgi vererek çocuğu yere çöp atmama konusunda bilinçlendirir. Başka bir 
örnekte ise çocuk sınıfta bulunan kâğıt kutusundan bir tane kâğıt aldığı zaman yine 
aynı şekilde kağıt kutusu kısa bir müzik çaldıktan sonra kâğıdın ağaçtan yapıldığını ve 
bir kâğıt için kaç tane ağaç kesildiğini söyleyerek, aldığı kâğıdı israf etmeme bilincini 
çocuğa aşılar. Böylece çocuğun bu konu hakkında dikkati çekilecek ve çocukta çevre 
bilinci oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu şekilde çocukların çevreye olan doğru davranışı 
pekiştirilebilir. Aynı zamanda çocuklara çevreye ve doğaya karşı bir hassasiyet kazan-
dırılabilir. Sonuç olarak biliyoruz ki tertemiz bir dünyanın oluşması şimdiki nesil olan 
bizlerin bugünün küçükleri, yarının geleceği olan çocuklara çevre bilinci aşılamasıyla 
mümkün olur. İddia ediyoruz ki temiz nesiller ufak dokunuşlarda saklıdır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Berat KJAMILI
Anahtar Kelimeler : Big Data

Q ZENOBIA MÜLTECİ PORTALI

QZenobia mülteci ve göçmen big data analizi girişimidir. QZenobia göçmen büyük veri 
analizi temelli çalışan bir göçmen mobil sosyal portala sahiptir. Göçmenler uygulama-
da online anketler sayesinde veri yükleyip, onaylanmış haberlere ve göçmen mobil 
portalına ulaşabiliyorlar. Biz ortalıktaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı ve göçmen-
lerle beraber kalkınmayı hedefliyoruz. 

Türkiye’de 3.5 milyon kayıtlı, yaklaşık 2 milyona kadar kayıtsız mülteci bulunuyor. Mil-
yarlarca para harcanmasına rağmen göçmenlerin entegrasyon sorunları devam edi-
yor. Saha araştırması çok maliyetli olduğu için oluşturdukları market hakkında çok faz-
la veri yok. Bu yüzden ekonomik ve sosyal kalkınma programlarının gideri ve verimsiz 
sonuçları doğuyor. 

Türkiye’de 5 milyon mülteci topluluk üyelerine güvenilir, hızlı ve kolay erişim sağlaya-
rak big data analizi ile mültecilerin finansal durumunu ve yetenek havuzunun belirlen-
mesi ve yapılacak programlar için ihtiyaç durumun bilgilerinin kurum ve kuruluşlara 
sağlanması, elde edilen araştırmalar sonunda mültecilerin ekonomide yarattıkları kı-
rılganlıkların tespit edilmesi ve önlenmesi için büyük veri analizlerini kurum ve kuru-
luşlara sağlamayı hedefliyoruz. Biz mülteci ve göçmenlerin ekonomik ve sosyal kal-
kınmaya fayda sağladıklarını ispat etmeyi hedefliyoruz. 2011’den bu yana dünyada 65 
milyon mülteci mevcut.

Pazar araştırma alanında özellikle mültecilere ulaşımın çok maliyetli ve zaman aldığı 
saha çalışmasını, mültecilere onaylanmış haberlerin yayınlandığı mülteci mobil mer-
keziyle online big data analizine çevirdik. Online soruların sorulduğu uygulamada 
mülteci ve göçmelerin yanıtlarına ve uygulamadaki etkileşimine göre soru sorabilen 
bir sistem yarattık. Bu sayede mültecilerin ve göçmenlerin finansal ve yetenek durum-
larına kolay, güvenilir ve hızlı şekilde ulaşıyoruz.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Nurefşan BIÇAK
Anahtar Kelimeler : Sanat Terapisi, Ebru Sanatı İle Sağaltım,
Hemşirelikte Nan-Farmakolojik Yöntemler

HASTANEDE SANAT VAR

Sanat hayatın hep içindedir ve kişinin iç dünyasını sözel olmayan yollarla da ifade eti-
ği için psikolojinin uğraş alanına girer. Sanat terapisi; hastaları, hastalığın varlığından 
bir süreliğine uzaklaştırmakta, hastalıklarını ve kayıplarını unutturmakta, kısa bir süre 
yaratıcı etkinlikte bulunmalarını sağlayıp özgüven duygusunu yükselmekte, normalliği 
ve kişisel güçlerini tekrar yaşamaları sağlanmaktadır. Bu projede asıl amacım ebruyu 
hastanede tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kullanmaktır. Bu proje hastanede çeşitli 
nedenlerle yatmakta olan, travmatize olmuş kişiler, obsesyon veya öfke bozukluğu 
olanlar, iletişim bozukluğu ve sosyal izolasyonu olanlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivi-
te bozukluğu olanlar, otizmli bireyler, stres ve kaygı bozukluğu olanlar ve düşük benlik 
saygısı olanlar, çocuklar ve kanser tanısı alan ve daha birçok hasta grubunda kişilerin 
tedavi ve rehabilitesinde kullanılacaktır. Stres ve kaygı düzeyleri düşen hastaların yeni 
baş etme yöntemleri geliştirmeleri, bu duygularını kontrol altına almaları beklenmek-
tedir. Çocuk hastaların hastanede yatarken ince motor aktivitelerinin gelişimi de des-
teklenecektir. Proje için klinikte bir ebru sınıfına ve ebru malzemelerine ihtiyaç vardır. 
Grup halinde veya birebir yapılan etkinlikler sonucu kişide gözlenen değişiklikler kayıt 
altına alınacaktır. Hastaların terapi sonucu gösterdiği gelişimler ve terapide fark edi-
lenler sağlık ekibindeki kişiler, hasta yakınları ve kendisi ile paylaşılacaktır. Projedeki 
risk faktörleri ise bu sanatı sağaltımda kullanılıp başarı sağlandıktan sonra devamının 
gelememesidir. Ebru için uygun bir sınıf bulunması ve ebru malzemelerinin düzenli 
olarak sağlanması da projenin devamlılığı için önemlidir. Yapılan eserler hastanede 
sanat koridoru veya farklı alanlarda sergilenecektir. Açılacak bir sosyal medya hesabı 
ile daha geniş bir kitlenin haberdar olması sağlanacaktır. Hemşireler kullanım alanı 
geniş olan nan-farmakolojik tedavi yöntemlerine katkı sağlayacaktır. Tedavide olumlu 
gelişmeler gözlenmesi beklenmektedir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Sonnur TARHAN, Merve TAŞTAN, Sedat AKKUŞ
Danışman : Yüksel GÖKTAŞ
Anahtar Kelimeler : Beşik, Abös (Ani Bebek Ölümü Sendromu), Telefonla 
Kontrol, Uyarı Sistemi, Vücut Isısında Gerçekleşen Ani Değişim

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

AKILLI BEŞİK

Bebek bakımı ebeveynlerin en çok zorlandığı konuların başında gelmektedir. Bebek 
bakımı; bebeğin emzirilmesi, yatış şekli, banyosu, vücut bakımı, uyku vb. birçok gerek-
sinimi içinde barındırmaktadır. Bebeklerin en temel gereksinimlerinden biri de uyku-
dur. Her bebek için uyku süreleri, uyuma ve uyanma saatleri farklılık göstermektedir. 
Bu farklılıklardan dolayı yeni çocuk sahibi olan ebeveynlerin problemlerini çözmek 
için bir proje yapılması planlanmıştır. Yapılan bu projenin amacı ebeveynlerin bebek 
uyutma problemi yaşamasını çözmek, bebeklerin yüz üstü pozisyonda uyumasının 
ölüm tehlikesi oluşturmasını engellemek ve bebeklerin vücut ısısında gerçekleşen ani 
ve sürekli değişim gözlendiğinde ebeveynlerin telefonlarına uyarı gönderen, telefon 
kontrollü sallanan, tehlike anında uyarı veren bir beşik hazırlamaktır. Bu proje, ebe-
veynlere yardımcı olmanın yanında elde edilen veriler makale haline getirilip literatüre 
önemli katkılar yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca bu projede ani bebek ölümü send-
romunu önleme, bebeğin vücut ısısında gerçekleşen ani değişim gözlendiğinde ebe-
veynlerin telefonlarına uyarı gönderme, bebek ağlamasında telefona uyarı gönderme, 
beşiği kendi kendine sallayabilme ve telefonla kontrol edilebilme gibi özellikleri bulu-
nan özgün bir çalışma olacaktır. Bu araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Buna 
göre ebeveynlerin bebek bakımı konusundaki durum ve ihtiyaçlarını ölçmek amacıyla 
anket ve görüşmeler yapılmıştır. Proje başarıyla gerçekleştikten sonra patent başvu-
rusu yapılarak ürünün haklarının korunması sağlanacaktır. Ayrıca proje tamamlandık-
tan sonra araştırma süreci makale şeklinde yayınlanabilir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Adem ÇAMLIKAYA, Ahmet MASAT, İsmail KILCI
Danışman : Yüksel GÖKTAŞ
Anahtar Kelimeler : NFC, Otomobil, TAG, Etiket, Sticker, Haberleşme

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

ARAÇ SAHİBİ İLE AKILLI TEKNOLOJİLER KULLANARAK
HABERLEŞME SAĞLAYAN SİSTEM 

Araçların sahiplerine ulaşılması gereken birçok durum olmaktadır.(Park sorunla-
rı, araç geçişleri vb.) Bu tip durumlarda araç sahibine bir şekilde ulaşılabilmektedir. 
Örneğin araçların ön camlarına araç sahiplerinin numaralarını yazması, aracın park 
edildiği noktada varsa esnafa sorulması vs. gibi yollar bu şekillerden bazıları olarak 
görülmektedir. Ancak yukarıdaki şekillerde araç sahibine ulaşmak hem fazla zaman 
almakta, hem net olarak herkes tarafından nasıl bir yöntem izlenerek araç sahibine 
ulaşılması gerektiği bilinmemekte hem de araç sahibinin numarasının araç camında 
yazdığı durumlarda numaranın herkese açık olması nedeniyle kişi mahremiyeti sağ-
lanamamaktadır. Bütün bunlara ek olarak ambulans ve itfaiye gibi araçların geçişin-
de de bazı durumlarda araç sahibini bulmak zaman alabilmektedir. Bu tip bir durum 
da hem mal hem de can kaybı gibi ciddi sorunlara zemin hazırlayabilmektedir. Bu 
kapsamda CARFC adı verilen sistem, aracın sahibine ulaşılması gereken durumlarda 
aracın yanındaki kişinin NFC teknolojisiyle telefonundaki CARFC uygulaması üzerin-
den araç üzerindeki CARFC etiketini okutmasıyla beraber harekete geçmektedir. Etiket 
okutulduktan sonra uygulama üzerindeki sesli arama(uygulama içerisinde arama sağ-
lanacak), bildirim gönderme vb. seçenekleriyle araç sahibi ve iletişime geçen kişinin 
mahremiyeti de korunarak araç sahibi ve araç sahibiyle iletişim kurmak isteyen kişinin 
birbirlerine ulaşması sağlanmaktadır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Hasip ÖNEN, Aziz MUTLU
Danışman : Ömer Faruk ERTUĞRUL
Anahtar Kelimeler : Uzaktan Arıza Tespiti

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

GSM TABANLI UZAKTAN ARIZA TESPİTİ

Yapacağımız sistemle GSM üzerinden veriye ulaşmayı hedeflemekteyiz. Böylece her 
an arıza olup olmadıgını kolayca kontrol edebileceğiz ve hızlı bir şekilde müdahale 
edebileceğiz. Örneğin; 1000 hektarlık bir arazide yaklaşık 472 at başı bulunmaktadır. 
Bu büyük mesafede her gün 4 vardiya at başları kontrol edilip hareketlerinde yavaş-
lama, hızlanma veya sistemde oluşan hatadan dolayı durup durmadığı kontrol edilir. 
Kurulacak sistem ile hem günde 4 vardiya çıkıp bu büyük alanda kontroller yapmayı 
gereksiz hale getireceğiz hem de kuracağımız sistemde, kumanda alıcı kartı ile GSM 
modüllü alıcı kartı birleştirerek tek alıcı kart haline getirip scada sistemine benzer 
olacak şekilde bir otomasyon sistemine veriyi ulaştırıp herhangi bir at başının çalı-
şıp çalışmadığını veya yavaşlayıp yavaşlamadığını uzaktan algılamayı hedeflemekte-
yiz. Yapacağımız sistem petrol kuyularında ilk defa GSM modülü sayesinde uzaktan 
arıza tespiti sağlayacak. Bu sistem sadece petrol kuyularında değil birçok scada ve 
otomasyon sisteminde arıza tespit etmeyi kolaylaştırır. Petrol kuyularına tek tek PLC 
(Programlanabilir Lojik Denetleyiciler) ile otomasyon sistemi yapıldığında maddi bir 
yük oluşturur. Bunun yerine Arduino üzerinde yer alan kumanda alıcı kart ile GSM 
modülü birleştirilerek bu maddi yük hem ciddi derecede azaltılır hem de daha rahat 
uygulanır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Özgür OLGUN
Anahtar Kelimeler : Ağ, Sosyal Medya, Etkinlik, Kartvizit, Güncel, Profesyonel

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

ITSMEE

ItsMee, akıllı network uygulamasıdır. İnsanlar en çok etkinliklerde, sonrasında iş ve 
okulda ve en son ise bireysel tanışmalarında network yapar ve bunun için bir araç 
olarak kartvizit kullanırlar. Kartvizit o kadar çok kullanılan bir araç ki ABD’de günde 25 
milyon, yılda 10 milyar kadar basılır. Bu aynı zamanda yılda 150.000 ağaç katledilmesi 
demektir. Oysa kartvizit dediğimiz araç 600 yıllık bir icattır ve bugüne kadar içeriğinde 
çok büyük değişikliklere gidilmesine rağmen yani artık birçok dijital bilgi içermesine 
rağmen (telefon, mail, karekod, sosyal medya hesapları vb.) kullanım biçiminde pek 
bir değişiklik olmamıştır. ItsMee, işte tam da bu noktada devreye giriyor ve kartvizit 
kullanım alışkanlıklarımızı değiştirirken zenginleştiriyor. Aldığımız kartvizitlerin %80’i 
bir hafta içinde çöpe ya da çekmeceye gidiyor. Yine kartvizitlerdeki bilgilerin büyük 
kısmı Y kuşağının da iş hayatında yer edinmesiyle beraber 0-3 yıl içinde değişime uğ-
ruyor.

Yani elimizde çok kullanılan ama verimli kullanılamayan bir araç var. Bunun sebebi 
ise üzerindeki birçok bilgi değişip dijital olurken aracın kendisinin hala analog kağıtlar 
olması. Bu dijital bilgiler çok hızlı değişiyor ama her seferinde bu bilgilerle aynı hızda 
analog kartlar basıp bu kartları da önceki networklerimizle paylaşmamız mümkün de-
ğil. Bu nedenle artık fiziksel kartlardan kurtulup dijital kartlara geçmeli, buradan çeşitli 
veriler elde edip daha fazla kullanım sağlamalıyız.

ItsMee, kullanıcılarına tüm bilgileri bulutta tutulan, güncel ve tamamen dijital kartvi-
zitler oluşturuyor ve kullanıcılar herhangi bir iletişim bilgisini değiştirirse bu anında 
tüm networklerine güncelleniyor. Çok basit bir arayüzle tasarlanan uygulamada kart 
değişimi mevcut alışkanlıklardan daha hızlı ve kolay çünkü karekod yardımıyla yarım 
saniyede sağlanıyor. Ayrıca 36.000 ağacı da kurtarıyoruz.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Neslihan KARABACAK, Elif PUNAR
Danışman : Mine Gülden POLAT
Anahtar Kelimeler : 3 Boyutlu Yazıcı, Ortez, Fizyoterapi

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM PROGRAMI KULLANILARAK 
PARMAK ORTEZLERİ TASARLANMASI VE

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İLE ÜRETİLMESİ

Anatomik bütünlüğün bozulmadığı ancak fonksiyonel kayıpların olduğu durumlarda 
deformiteleri önlemek, düzeltmek, fonksiyonları desteklemek, ağrı ve ödemi azalt-
mak, bölgede stabiliteyi sağlamak amacıyla kullanılan medikal ürünlere ortez denir. 
Gövdeyi içine alabilecek büyüklükte olduğu gibi tek bir parmak içinde ortezler mev-
cuttur. Kas iskelet sistemi hastalıklarında sık kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmaya 
göre (Beydoğan, 2008) hemipleji tablosu sonucunda gelişen el fonksiyonlarında kaybı 
önlemek ve fonksiyonu desteklemek amacıyla ortak rehabilitasyon programına alınan 
bireylerde deney grubuna ek olarak volar el-el bileği ortezi 6 hafta boyunca kullandı-
rıldı. Çalışma sonucunda; Volar statik el-el bileği ortezinin kas tonusunu azaltmada 
egzersiz tedavisiyle birlikte özellikle parmak fleksörler kasları üzerinde etkili olduğu 
ayrıca inme sonrası dönemde yapılan rehabilitasyonda ortez ve egzersiz programla-
rının birlikte yararlı olduğu gösterilmiştir. Başka bir çalışmada ise bireye özel yapılan 
düzeltici tabanlık uygulamalarının tedavi etkinliğini arttırdığını ortaya koymuştur. Ya-
zılım üzerinden alınan ölçülere uygun yapılan tabanlıkta fazla tecrübe gerektirmeden, 
uygulayıcıya ait oluşabilecek farklılıkları ortadan kaldırarak uygulamanın daha kesin 
ölçülerde ve standart olmasını sağladığı görüşüne varılmıştır. Bu, çok fazla tecrübe 
gerektirmeden başarılı bir uygulama yapabilmeyi olanaklı hale getirmektedir.(Yurt, 
2015) Standart yöntemle üretilen ortezler bireye değil genele hitap etmektedir. Bu 
nedenle ortez hastaya tam olarak uyum gösterememekte ve işlevini yerine getireme-
mektedir. Bu uyumsuzluk hastada yeterli rahatlığı sağlayamamakta; ekimoz, iskemi, 
bül gibi ek sorunlar oluşturmaktadır. El işçiliği, ortezin kalıp alma ve tekrarlı deneme-
lerinden sonra yapılan düzeltmeler olmadığı için hem zamandan hem de maliyetten 
tasarruf edilmiş olur. Çalışma; ölçülere göre bilgisayar destekli tasarım programları 
kullanılarak en uygun modelin çıkarılmasını, düşük maliyet, hızlı üretimle bu modelin 
üç boyutlu yazıcı ile üretilmesini kapsar.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : İbrahim KARAKAYA, Mustafa ŞENTÜRK
Danışman : Enes ÇELİK
Anahtar Kelimeler : Portatif Power Bank

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

IMPULS

Impuls, temiz enerji elde etmek için bisikletçiler ve kampçılara özel olarak tasarlanmış 
yenilikçi bir cihazdır. Temelde özel olarak tasarlanmış bir dinamo ve taşınabilir bir şarj 
aletinden oluşmaktadır. Çok işlevli dinamo sayesinde bisiklet, akarsu ve rüzgar gücü 
ile elektrik üretebilir ve bunu 10000 mAh kapasiteli bataryası ile telefon, kamera, gps, 
akıllı saat, lamba ve spor ekipmanlarını şarj etmek için kullanabilirsiniz. Muadillerin-
den farklı olarak Impuls, kablolarla uğraşmadan kolayca çıkarılabilir ve güç kaynağı 
olarak kullanılabilir. Bir diğer farkı ise çok yönlü elektrik üretme kabiliyetidir. Bisik-
let dinamosu olarak kullanabileceğiniz alternatörü, basit bir ekleme ile yakındaki bir 
akarsuda veya açık alanda rüzgar gücü ile elektrik elde etmek için kullanabilirsiniz. 
Ayrıca Impuls, yerleşik güç sayacı sayesinde toplamda ne kadar enerji ürettiğinizi bilir 
ve mobil uygulama sayesinde küresel çapta tüm Impuls’ların temiz enerji üretimine ne 
kadar katkıda bulunduğunu gösterir. Toplam güç sayacı, etkili bir pazarlama faktörü 
olacaktır. Mobil uygulama, hız, konum, rota hesaplama ve geri takip gibi özelliklere 
sahip olacağından kullanıcının, ekipman ihtiyacını azaltmakta da fayda sağlayacaktır. 
“impuls”, Türkçe olarak yazıldığı gibi okunur.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Nilay ERTÜRK
Danışman : Emine KEMİKLİOĞLU
Anahtar Kelimeler : Diş Çürümesi, Erken Teşhis

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

DİŞ ÇÜRÜMESİNİ ERKEN AŞAMADA TESPİT ETMEYİ SAĞLAYAN ÜRÜN

Proje fikri temelde, kişilerde oluşan diş çürümesini erken tespit edebilen bir ağız içi 
test kitidir. Bu kit, evde kolaylıkla kullanılabilir özelliktedir. Ağız içi test kiti iki bölümden 
oluşmaktadır ve içerisinde bir ekstrakt içermektedir. Bu ekstrakt pH’ın fonksiyonu ola-
rak renk değiştirme özelliğine sahiptir. Ağız içi test kitinde bulunan ekstrakt sayesinde, 
kişinin diş çürüğü varlığının veya çürüğün hangi aşamada olduğunun tespit edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Ağız içi test kitinde bulunan ve diş çürümesinin tespiti için kullanılacak olan, pH deği-
şimi ile renk değiştiren ekstrakt antosiyanin içermektedir. Antosiyaninler (C15H11O6-R) 
polifenolik birleşiklerdir ve pek çok meyve, sebze ve çiçeklerin mavi, kırmızı ve mor 
renklerinden sorumludur. Yapısında bulunan, OH iyonunun değişimi ile renk değişimi 
gözlemlenmektedir. Ağız içi test kitinde kullanılacak olan antosiyanin özütünün elde 
edilmesi için, katı-sıvı ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilecektir. Katı-sıvı ekstraksiyon 
işlemi için sodyum hidroksit tuzu, metil alkol, etil alkol, hidrojen klorür veya saf su gibi 
kimyasallar kullanılacak ve ekstraksiyon işlemi sonucunda sebze ve meyvelerde bu-
lunan antosiyanin elde edilerek kullanıma hazır hale getirilecektir. Bu ekstrakt; ticari 
olarak elde edilen tükürük ile titrasyon işlemine tabi tutulacak ve kit içerisinde kullanı-
lacak olan ekstrakt miktarı bu yöntemle hesaplanmış olacaktır. 

Üretilecek olan kit iki ana bölümden oluşacaktır. Bunlardan biri; ekstraktı barındıran 
gövde bölümü diğeri ise uç bölümüdür. Uç bölümü; pamuksu yumuşak yapıya sahip 
olan ve ekstraktla tükürüğün birleşeceği bölgedir. Ekstraktı barındıran gövde bölümü 
bilgisayar destekli bir modelleme yapılarak 3 boyutlu yazıcıdan kolaylıkla üretilebilir 
bir özelliğe sahiptir. Bunun yanı sıra, gövde bölümünde bulunan ekstraktın uç kısım-
larda bulunan emici bölüme geçmesi için kapiler etki prensibinden yararlanılacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Enes DEMİREL, Can Berk HAYRETDAĞ
Anahtar Kelimeler : Mobil Uygulama 

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

DAILY CAREER

Daily Career bir mobil uygulama projesidir. Projenin amacı; kullanıcının kendi konu-
munu kullanarak, kendisinin belirleyeceği mesafe aralığında, anlık olarak ortaya çı-
kabilecek günlük iş imkanlarının bulunduğu bir platform oluşturarak, iş arayan ve iş-
veren bireyleri bu platformda birleştirip yeni bir iş ortamı yaratmadır. Daily Career; 
sunacağı işler ve nitelikli işçiler bulma özelliğiyle hem toplumsal olarak yarar sağlayan, 
hem serbest meslek sektörünü canlandıran, hem de girişimcisinin uygulama içinde 
kendisinin belirlediği çeşitli kaynaklarla getiri elde etmesini sağlayacak bir uygulama-
dır. Proje girişimcileri uygulamayı öncelikle belirlenmiş pilot bölgelerde deneyimleyip, 
ardından da uluslararası bir şirket haline getirmeyi amaç edinmektedir. 

Daily Career projesi ile Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan Teknokent 
birimine başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sürecinde proje detaylandırılmış, proto-
tip ve grafik tasarımları teknokent birimi ekibine sunulmuştur. Proje Teknokent tara-
fından ön kuluçka dönemine kabul edilmiştir ve şu anda Adnan Menderes Üniversi-
tesi Teknokent bünyesinde yer almaktadır. Projeyle alakalı nasıl ilerlememiz gerektiği 
hakkında çeşitli eğitimler ve tavsiyeler ADÜ Teknokent desteğiyle alınmıştır. Projenin 
hayata geçirilmesi için gereken altyapıyı sağlamak amacıyla TÜBİTAK’ın genç girişimci-
lere sunmuş olduğu bu programa başvurulmuştur.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Çağla ÇELİK, Hatice KAÇAR
Danışman : İsmail ÖÇSOY
Anahtar Kelimeler : Polidopamin, Melissa Officinalis, Yapıştırma,
Ameliyat Yarası 

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

DOĞADAN ESİNLENİLMİŞ YAPIŞTIRICILARIN
YARALAR ÜZERİNE ETKİLİ MELISSA OFFICINALIS KOMBİNASYONU 

İLE AMELİYATLARA DİKİŞSİZ ÇÖZÜM 

Denizlerde yaşayan midye canlılarının için herhangi bir kaya ya da kara parçasına tu-
tunması gereklidir. Midyeler, bu tutunma esnasında kabukları kayadan ayrılmayacak 
şekilde bir çeşit yapıştırıcı salgılarlar. Bu yapıştırıcı deniz suyunun kirliliğine, tuz ora-
nına, sıcaklığa, başka kimyasalların varlığına dayanıklı olup, sulu ortamda yapışma/
tutunma görevini sürdürürler (1-4). Bu bakımdan çok önemli olan bu doğal yapıştırıcı 
malzemeler ameliyatlarda yara kapama görevinde yardımcı olabilirler. Dikiş kullan-
madan açık yaranın kapatılması mümkün hale gelebilir. Ayrıca sadece dokuların ya-
pıştırılması ile kısıtlı kalmayıp içeriğindeki rosmarinik asit, kafeik asit sebebiyle yara 
iyi edici, antienflamatuar, antibakteriyel ve antiviral etkileri bulunan melissa officina-
lis bitkisinin bu yapıştırıcılarla kombine edilmesiyle yaranın iyileşme süresi kısaltılmış 
olacaktır (5-7). Aynı zamanda bu süreçte meydana gelebilecek enfeksiyon riski de 
mikroorganizmalara karşı koruyucu olarak etki gösterdiği için en az düzeye indiril-
miş olacaktır. Midyeden esinlenilen böyle önemli görevlere aday yapıştırıcı ana esasla 
polidopamin polimerleri ile protein karışımlarından oluşmaktadır. Önerilen proje po-
lidopamin polimerlerinin sentezlenmesi, bunun vücut dokularında yapıştırıcı etkisi-
nin ve bitkisel destekli ürünün yaraların hızlı iyileşmesi üzerine etkisinin incelenmesi 
üzerinedir. Polidopamin yapıştırıcısı, dopamine yapı taşı molekülünden oksidatif ko-
şullarda kimyasal ya da biyolojik şartlarda 2 saat içinde gerçekleştirilir. Sentezlenen 
polimerler suda çözülerek, kana uygun pH’a getirilir. Suda çözünmüş halde kanayan 
yaralara uygulanıp elle dokular birleştirilir. Aynı bir midyenin kayaya yapışması gibi, 
kesik dokuların birbirine yapışması beklenir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Hakan ELİFOĞLU, Elif YENİÇAY, Osman Taha ALTUNOK
Danışman : Şule BAŞARSLAN
Anahtar Kelimeler : İdrar Yolu Enfeksiyonu

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

BEBEK İDRAR ENFEKSİYON TESTİ CİHAZI

İdrar yolu enfeksiyonu (İYE) yeni doğan ve bebek grubu olarak geçen 0-4 yaş arası 
çocuklarda görülen bir tür rahatsızlık olup her 100 bebekten 30’unda görülmekte ve 
tedavi sonrası da tekrarlamaktadır. Hastalığın tespiti için idrar testi yapılmakta ve be-
beklerde bu test hastane koridorlarında beklemekle sonuçlanmaktadır ya da evde 
verilen idrarın en geç 30 dakika içinde hastaneye ulaştırılması gerekmektedir. Nihai 
problem İYE tespiti sadece hastane ve laboratuvarda yapılmaktadır. Zamanın insanlar 
için bu kadar önemli olduğu bir dönemde idrar vermek için ebeveynler ve bebekler 
saatlerce sıra bekleyebilmektedir.

Geliştirdiğimiz iş fikri sayesinde kısa sürede ve ev rahatlığında idrar yolu enfeksiyonun 
teşhiş edilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.Küçük ebatlarda olan kutu şeklinde-
ki cihaz ve günümüzde herkeste bulunan akıllı telefonlar yardımı ile daha kolay ve hızlı 
bir şekilde idrar yolu enfeksiyonu teşhis edilebilecektir.

Babylab insan sağlığını koruyacak bir teknolojik yeniliktir. Sürdürülebilir kalkınma he-
deflerinin işaretlediği hedeflerden sağlık ile birebir ilintilidir. Sağlıklı birey hedefinin 
yanı sıra doğa dostu olması da yine hedeflere uygundur.Babylab erken teşhisi amaçla-
yarak insanlar için bir değer üretmeyi ve hayatlarına kolaylık katmayı hedeflemektedir.
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TEKNO GİRİŞİMCİLİK

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Enes ŞAHİN, Melike GÖKÇE
Danışman : İrfan YILDIRIM
Anahtar Kelimeler : Sihirli Ayna, Sanal Asistan, Akıllı Ev Platformu, Güvenlik, 
Kolay Erişim

SİHİRLİ AYNA VE SANAL ASİSTAN

Günümüzde yaygınlaşan teknolojiler sayesinde evimizin içinde de “Akıllı” kavramı faz-
lasıyla ihtiyaç haline gelmiştir. Bu projenin zaman ve maddi kaybı önleyen bir sistem 
olması amaçlanmıştır. Gerek akıllı asistan gerek evdeki akıllı kontroller sayesinde bir 
yerden bir yere gitmeden yahut parmak oynatmadan işlerinizi halledebilir duruma 
geleceksiniz. Akıllı ayna platformu hem görsellik hem işlevsellik açısından insanlara 
hitap edebilecek bir ürün olacaktır. Akıllı ayna bünyesinde bulunan kısayollar saye-
sinde siz karşısında hazırlanırken kullanıma açık bir halde bekleyecektir. Gerek sosyal 
medya takipleri ve haberler gerek Youtube’da açılan videolar gerekse gideceğiniz yol 
durumunun yoğunluğu gibi size daha pek çok imkan sağlayacaktır. Akıllı ayna sistemi 
sayesinde eve gelindiğinde sizi rahatlatan müzik otomatik olarak devreye girebilir ya 
da bu özelliği akıllı asitanınıza seslenerekte sağlayabilirsiniz. Sizin seslenişiniz ile uya-
narak, istediğiniz şeyi yapmak için hazır halde bekliyor olacaktır. Yalnızca müzik değil 
merak ettiğiniz her konuda cevap alabileceğiniz yapay bir zekası olacaktır. Global bir 
yapısı olan bu sistem sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun oturduğunuz yer-
den evin elektrik bağlantılarını, aydınlatma kontrolünü takip edebileceğiniz bir dünya-
nız olacaktır. Bu dünyada cihazlar kendi haberleşmeleri sayesinde sizin düşünmenize 
gerek kalmadan kendi tedbirlerini alabilecek durumda olacaktır. Evin içerisinde açık 
unutulmuş cihazların kontrolüne dünyanın her yerinden ulaşıp cihazları kapatabile-
ceksiniz.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Merve ÖZPOLAT
Danışman : Erkan ÜLKER
Anahtar Kelimeler : Üç Boyutlu Yazıcı, Mekatronik, Tasarım, CAD

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

ÇOCUKLARIN TASARLAYACAĞI OYUNCAKLAR İÇİN
ÜÇ BOYUTLU YAZICI PROJESİ

Üç boyutlu yazıcılar, bilgisayarlarda var olan üç boyutlu verileri somut bir baskı haline 
getiren ve modellemeyi üretime dönüştüren araçlardır. Modelleme programları ve 
web siteleri ise hitap ettikleri gruba göre teknik çizim bilgisi olan-olmayan kullanıcılara 
elektronik ortamda tasarım yapma imkânı sağlamaktadır.

Bu proje kapsamında bilgisayar ve mekatronik sistemlerin bir alt alanı olan üç bo-
yutlu yazıcılar ve web teknolojileri üzerine çalışılmıştır. İnternet erişimi olan herhangi 
bir cihazla yapılan tasarımlar üç boyutlu yazıcıdan çıktı olarak alınır, böylece yapılan 
tasarım objeye dönüştürülür. Başta çocuklar olmak üzere, kullanıcıların hayalindeki 
tasarımı gerçek dünyaya yansıtmaları amacıyla yapılan bir projedir. Dördüncü sanayi 
devrimi (endüstri 4.0) kapsamında bir çalışma olup, üretimi fabrikalardan evlere hatta 
çocuklara indirgemektedir. 

Endüstri 4.0 için en önemli öngörü üretim hızı ve ürün kalitesinin rekabet için yeterli 
olmayacağı ve en çok üretenin değil müşterinin isteğini en çok karşılayanın kazanaca-
ğıdır. Bu proje de aslında bütünüyle istek gerçekleştirme projesidir. Müşteri isteklerini 
aracısız olarak kendi kendine gerçekleştirmektedir. Kulanıcıya sağladığı en önemli şey 
bu tasarım özgürlüğü ve masaüstü üretim kolaylığı denebilir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ahmet OKUDAN
Anahtar Kelimeler : Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Görüntü İşleme, Katı Örüntü 
İşleme, Hacimsel Pikselleme, Sonlu Elemanlar Analizi, Gerçek Zamanlı 
Analiz, Topoloji Optimizasyonu

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

FEA 4.0

Sonlu Elemanlar Analizi yazılımları, sanayinin pek çok yerinde üretimi yapılan parça-
nın mukavemet, titreşim, yorulma, termal, topoloji optimizasyonu, akış, şok ve sismik 
analizlerinin yapılması için kullanılmaktadır. Bahsedilen analizleri yapabilmek için faz-
laca iş ve bilgisayar gücüne gereksinim duyulmaktadır.

Proje çıktısı olarak amaçlanan, yapay zeka desteği ile parçayı tanıyıp sonlu elemanlar 
analizi yapabilen bir sistemin geliştirilmesidir.

FEA 4.0 olarak isimlendirilen cihazda RGB kamera, optik tarama kamerası, çok çekir-
dekli grafik işlemci kartı, gömülü paket sonlu elemanlar analizi yazılımı, lcd dokunma-
tik ekran, SSD veri depolama diski ve gömülü yapay zeka yazılımı bulunmaktadır.

FEA 4.0’ın çalışma mantığı, analizi yapılması istenen parçayı kamera ile görüntü işle-
yerek tanıması ilkesi ile başlar. Örnek olarak bir sandalyenin mukavemet analizi yapıl-
mak istendiğinde cihaz kamerası ile onun bir sandalye olduğunu anlar. 

İkinci adımda optik tarama kamerası sandalyenin üç boyutlu örüntüsünü tarar ve nok-
ta bulutunu oluşturur. Yapay zeka optik taramanın göremediği kısımları, bunun bir 
sandalye olduğunu bildiği için otomatik olarak tamamlayabilir. Veya uygun görürse 
veritabanından en yakın sandalye çizimi ile değiştirebilir.

Üçüncü adımda Sandalye’nin katı örüntüsü Voxelization (Hacimsel Pikselleme) algo-
ritmasına sokulup parça sonlu karelere bölünür. Uzayda sandalyenin işgal ettiği her 
kare 1 (bir) boş kareler ise 0 (sıfır) değerini alır ve sandalye sadece 3 boyutlu bir matris 
ile 0-1 sayılarından ibaret olarak tanımlanmış olur. 

Matris cinsinden ifade edilen parça, endüstri 4.0 uygulamalarında katı eşleştirme için 
kullanılabilir. 3 boyutlu çizim yerine matrisle arama yapılması iş gücünü düşürecektir.

Dördüncü adımda yapay zeka görüntü işlemeden yardım alarak analiz şartlarına karar 
verir ve çözümü yapar. Örneğin sandalyeye insan oturacağı için emniyetli 1500N kuv-
vet uygulayarak analizi gerçekleştirir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mert Mehmet ALTAY, Bayram DOĞDU
Danışman : Okan BİNGÖL
Anahtar Kelimeler : İvme Sensörü, Akülü Tekerlekli Sandalye, Arduino, Bluetooth

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

BOYUN HAREKETLERİ İLE
AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYENİN KONTROLÜ

Tekerlekli sandalyenin fiziksel engelliler için yararlı olduğu kanıtlanmış olmasına rağ-
men düşük yüzdeli engel sahibi kişilere daha fazla hizmet edebilmektedir. Önerilen 
çalışmada el ve ayak fonksiyonlarını kullanamayan kişiye yönelik alternatif olarak bu 
çalışmada boyun hareketleri ile kontrol edilebilen akülü tekerlekli sandalye planlan-
maktadır. Önerilen bu çalışmada, kişi boyun hareketleri ile akülü tekerlekli sandalyeyi 
dışarıdan yardım almadan kontrol edebilecektir. Bireyin başının üzerine yerleştirilen 
ivme sensörü yardımı ile ivme sensöründen x, y ve z eksenlerinden gelen veriler işle-
me tabi tutularak her bir eksenden gelen veriler hareket komutu olarak tanımlanmak-
tadır. İşleme tabi tutulan veriler bluetooth yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeye ak-
tarılmaktadır. Bilgiler akülü tekerlekli sandalyeye aktarıldıktan sonra hareket yönünde 
bulunan mesafe sensörünün önünde engel olup olmadığı kontrol edilmektedir. İki 
farklı veri işleme tabi tutulmaktadır. Başımızın üzerindeki ivme sensöründen gelen 
komut yönünde engel yok ise akülü tekerlekli sandalye o komut yönünde hareketini 
gerçekleştirecektir. Eğer komutun geldiği yönde engel var ise buzzer çalarak uyarı ve-
recektir. Engel kayboluncaya kadar akülü tekerlekli sandalye o komut yönünde hare-
ket etmeyecektir. Böylece birey başkasına ihtiyaç duymadan sadece başın üzerindeki 
ivme sensörü yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeyi kontrol edebilecektir. 

Bu projenin sonucunda ise toplumumuzda sayısı her geçen gün artmakta olan ve su-
nulan yeni imkânlar ile gündelik hayata daha kolay adapte olabilen engelli bireyler için 
yapılan akülü tekerlekli sandalye aracını boyun hareketleri ile kullanması daha kolay-
laşacaktır. Başka bir cihaza gerek duymadan akülü tekerlekli sandalyeyi sadece boyun 
hareketleri ile kontrol edebilen engelli gruplar için bir umut ışığı olabilir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri :  Ayşegül CENGİZ, Berfin EROĞLU
Danışman : Burcu Emine TEFON ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler : Protein, Çoklu Antibiyotik Direnci, Antimikrobiyal, 
Nozokomiyal Hastalıklar

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

MONLAC-PRO

Günümüzde ameliyat olan hastaların çoğunun ölüm nedeni ameliyat sonrası gerçek-
leşen ikincil enfeksiyonlardır. Bu projede hastanelerde kullanılan malzemelerin yeni 
nesil antimikrobiyal proteinlerle kaplanmasıyla özellikle çoklu antibiyotik direnci bu-
lunan bakterilerin yaptığı enfeksiyonların ve bu enfeksiyonlar sonucundaki ölümlerin 
engellenmesi amaçlanmaktadır. Dünya genelinde birçok hastalığa sebep olan çoklu 
antibiyotik direncine sahip bakteriler yüzünden hastalık tedavilerinin uzun sürelere 
yayılmasını engellemek ve gün geçtikçe artar hale gelen hastane kaynaklı enfeksiyon-
ların (nozokomiyal) ve özellikle hemofili ve diyabet hastalarının zor iyileşen yara en-
feksiyonlarının önüne geçmek üzere planlanmış olan proje, ekonomik, kısa süreli ve 
kesin bir tedavi hedeflemektedir. 

Bu amaç doğrultusunda günümüzde sıklıkla kullanılan kitosan gibi üretimi zahmet-
li, deneyim gerektiren pahalı antimikrobiyal maddelerin yerine geçebilecek, üretimi 
kolay, ucuz ve her türlü materyale uyum sağlayabilecek yeni nesil seçenekler ortaya 
koyulmaktadır. Projemizde, diğer memelilerden üreme biçimiyle ayrılan ve tüm me-
meli hayvanların en eski atasının torunları olan monotremlerin (platypus, echidna) sü-
tünde bulunan antimikrobiyal etkiye sahip proteinleriyle çoklu antibiyotik direnci olan 
bakteri ve funguslara karşı etkili bir ürün tasarlanması amaçlanmaktadır. Monotrem-
lerin yavrularının potansiyel mikrobiyal enfeksiyondan korunmalarına yardım etmek 
için meme uçlarındaki eksikliklerine yanıt olarak spesifik antimikrobiyal molekülleri 
sütleri içerisinde geliştirdikleri düşünülmektedir. Bu projede bu canlılarda farklı za-
man dilimlerinde süt ile beraber salgılanan antimikrobiyal proteinlerin rekombinant 
olarak elde edilmesi ve bunların verimi en yüksek olacak şekilde yeni nesil antimik-
robiyal yara bandı, sprey vs. gibi ürünlerde kullanılması amaçlanmaktadır. Böylelikle 
geliştirilecek olan ürünlerin uzun süren hastalıklarda ve sargı bezi, hastane çarşafları 
vb. eşyalarda kullanılarak nozokomiyal enfeksiyonları engelleyebilmesi ve uzun süren 
iyileşme sürelerini minimuma indirgemesi beklenmektedir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Samet YILDIZ, Ali Tuncay YILMAZ,
 Deniz Baran DEMİRHAN
Danışman : Tamila ANUTGAN
Anahtar Kelimeler : Postür Bozuklukları, Gyro Sensörler, Mobil Uygulama, 
Bluetooth Modülü, Giyilebilir Cihaz

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

POSTRUE “MOBİL UYGULAMALI, BLUETOOTH MODÜLLÜ, 
GİYİLEBİLİR POSTÜR TAKİP VE UYARI CİHAZI PROTOTİPİ”

Söz konusu projede insanların yaşantıları içerisindeki postür bozukluklarını düzelt-
mek ve yanlış postür sebebiyle oluşan hastalıkları iyileştirmek adına takip ve uyarı sis-
temi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kullanıcı ilk olarak uzman fizyoterapist eşliğinde 
doğru postürünü belirleyecektir. Cihazdaki gyro sensörler belirlenen doğru postürü 
referans alacaktır. Cihaz kullanıcının bulunduğu andaki postürünü sensörler aracılığı 
ile algılayarak geliştirilecek olan mobil uygulamaya Bluetooth modülü ile aktaracaktır. 
Mobil uygulamaya gelen verileri değerlendirerek sonucu geri bildirim olarak kullanı-
cıya aktaracaktır. Görsel ve titreşim olmak üzere iki adet geri bildirim olacaktır. Ayrıca 
mobil uygulamada farklı modlar, istatistik, anlık postür görüntüleri ve geri bildirim 
seçenekleri yer alacaktır. Sensörler bir kumaş şeridine sabitlendikten sonra şerit vücut 
şeklini alan atlete bağlanacaktır. Giyilebilir olan bu kablosuz cihaz, kumaş şeridi ile bir-
likte atletten çıkarılıp atlet yıkanabilecektir. Geliştirilecek olan prototip için optimizas-
yon çalışmaları yapılacaktır. Önerilen projenin gelecek hedefi, masa başındaki beyaz 
yakalılar, üniversite öğrencileri ve 5 - 15 yaş arası okul çağındaki öğrencilerdir. Bu yerli 
üretim projemizin ülkemize çok şey katacağına inanıyoruz.



22
38

 G
İR

İŞ
İM

Cİ
Lİ

K 
VE

 Y
EN

İL
İK

Çİ
Lİ

K 
YA

RI
ŞM

AS
I

2018 ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI34

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Hanife AYSUNE
Anahtar Kelimeler : Yenidoğan, Apne, Teknoloji

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

NEFES ÖĞRETİCİ YATAK

AMAÇ 1: Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde mekanik ventilatöre bağlı 30 hafta ve üstü 
prematüre bebeklerde Nefes Öğretici Yatak ile Kanguru Bakım Simülasyonu yaptırılarak; 

- Mekanik ventilatör gün sayısının azaltılmasını, 
- Mekanik ventilatörden daha kolay ayrılmasını,
- İntercostal kaslarının gelişmesine yardımcı olmasını, 
- Etkin ve güçlü nefes almasını sağlamaktır. 

AMAÇ 2: YYBÜ’ ne kabul edilen ve mekanik ventilatör ihtiyacı olmayan prematüre bebek-
lerde Nefes Öğretici Yatak kullanılarak; bebeğe anne kucağında hissi verilerek;

- Bebeğin YYBÜ’ne adaptasyonunun sağlanması,
- Bebeğin stresinin ortadan kaldırılması veya en aza indirgenmesi,
- Bebeğin, yapılması gereken ağrılı işlemlerden sonra ağrısının dindirilmesinin sağlanması,
- Bebeğin pasif olan oral alımının aktif olmasını sağlayarak, bebeğin hastane kalış süresini 
azaltmaktır.

PROJE SÜRECİ: 

YYBÜ’ne kabul edilen yenidoğanlarda, minimal parametrelerde uzun süre ventilatöre bağ-
lı prematüre bebeklere (30 hafta ve üstü) anne veya hemşire ile solunum egzersizi yaptırı-
larak olumlu veriler elde edilmiştir. 

PROJENİN BULGULARI: 

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabul edilen ve mekanik ventilatöre bağlı 30 hafta ve 
üstü prematüre bebeklerde Nefes Öğretici Yatak ile solunum egzersizi yaptırılarak; be-
beklerin mekanik ventilatör gün sayısının azaltılması, mekanik ventilatörden daha kolay 
ayrılması, intercostal kaslarının gelişmesine yardımcı olması, etkin ve güçlü nefes alması 
amaçlarına ve bebeklerin tedavisine yönelik önemli derecede fayda sağlanacaktır. 

PROJEDEN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR:

Sonuç olarak; Nefes Öğretici Yatak, annenin olmadığı durumlarda veya annenin bulun-
maması gereken durumlarda kanguru bakımı simülasyonu yapılmasıdır. Yatak annenin 
düzenli solunumunu taklit ederek, bebeğin düzenli solunum yapmasını sağlayacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Büşra BOZKURT
Anahtar Kelimeler : Mobil Aplikasyon

TEKNO GİRİŞİMCİLİK

TURKEY FOR HEALTH

Günümüzde bilgi aktarımı dijital kanallarla daha kolay hale gelmiştir. Sağlık turizmin-
de, dijital iletişim kanallarının kullanımı, farklı ülkelere bilgi aktarımını kolaylaştırmak-
ta ve böylece yabancı hastalar ya da sağlık hizmeti ihtiyacı duyan diğer kişiler Türkiye’ 
deki sağlık hizmeti imkânlarından daha kolay haberdar olup, daha hızlı karar vermek-
tedirler. ‘Turkey For Health’ gerçekleştirilecek yazılım ile yurtdışında sağlık hizmeti ihti-
yacı duyan hastalara Türkiye’ deki sağlık hizmetlerini tanıtım olanağı sağlar. Bu mobil 
aplikasyon sayesinde hastalar tek bir uygulama ile ülkemizde sunulan sağlık hizmet-
lerine ulaşır ve bu hizmetler hakkında detaylı bilgi edinir. Uygulamaya ücretsiz şekilde 
üye olan kişiler, sistemde yer alan hastanelerin profillerinden sundukları hizmetlere 
ve hekimlerine görsel ve yazılı tanıtımla erişebilirler. Kullanıcı her hastanenin profilini 
inceledikten sonra dilerse şikâyetini ilgilendiren branştaki hekimlerle uygulama üze-
rinden ‘Ön Tanı Muayene’ işlemini gerçekleştirebilir. Hasta ile hekimin sistem üzerin-
den iletişimi ve ön muayenesi sonucunda ön tanıya karar veren hekim uygun görürse 
hastanın tetkik ve tedavi sürecini başlatmak için hastayı Türkiye’ ye çağırır ve sisteme 
bildirim düşer. Sisteme düşen bildirimin ardından hastaya konu ile ilgili bilgilendirme 
mesajı gönderilir. Bilgilendirme mesajı ulaşım ve konaklama olanaklarını kapsarken 
hastanın geleceği şehre ait turizm tanıtım videosunu da içerir. Hasta gelen mesajda 
geleceği tarihi seçtiğinde belirlenen tarih itibariyle havayolu şirketlerinin uçuşları ve 
hastaneye yakın lokasyona sahip ve rezervasyon yapabilecek otel seçenekleri sunu-
lur. Hasta, sunulan seçenekler arasından seçimini yaptıktan sonra yapılan seçimler 
‘Turkey For Health’ sistemine kaydedilir. Hastanın seçimine uygun olarak anlaşmalı 
hastane ile yapılan görüşmelerde tüm süreçler planlanır. Hasta dilerse havaalanından 
rehber eşliğinde hastaneye kolayca ulaştırılır. 
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Meryem DOKUMACI
Danışman : Derya BAL ALTUNTAŞ
Anahtar Kelimeler : Atık Saç, Aktif Kömür

TEMEL SEKTÖRLER

ATIK SAÇ KÜTLESİNİN AKTİF KÖMÜR OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje ilk kez saç atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ile birlikte maliyeti ucuz yeni 
nesil aktif karbon üretimi ile ilgilidir. Türkiye’de Esnaf odalarına kayıtlı yaklaşık 100.000 
kuaför işletmesi milyonlarca vatandaşa hizmet vermektedir. Bu sayı göz önüne alındı-
ğında sektörde bir yılda oluşan binlerce ton saç atığının çöplüklere atıldığı anlaşılmak-
tadır. Çöplerin çöplüklerde yakılması sırasında, saç yanığından atmosfere; amonyak, 
karbonil sülfit, hidrojen sülfit, sülfür dioksit, fenoller, piroller ve piridinler gibi kimyasal 
gazlar karışmakta ve küresel ısınmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte 
Açık Toplum Enstitüsü tarafından desteklenen bir araştırmaya göre atmosfere zararlı 
gaz salınımında Türkiye 30 Avrupa Birliği ülkesi arasında 7. sırada yer almaktadır. Öte 
yandan yakılmamış ve çöplüklerde çürümeye bırakılmış saçlar ise köklerinde içerdik-
leri zengin yağlı yapı sebebiyle pek çok hastalık yapıcı bakteriye besin ve yaşama alanı 
sağlayarak, üremelerine neden olmaktadır. Aktif karbon, ağırlıklı olarak çevrede bu-
lunan çeşitli katı organik malzemelerden üretilmektedir. Fakat üretiminde kullanılan 
teknolojik işlemler örneğin; uzun süre yüksek sıcaklıkta oksitlenme işlemleri elde edi-
len ürünün maliyetini yükseltmektedir. Bu kapsamda ilk kez saçın fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinden yararlanılarak maliyeti ucuz aktif karbonun üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Günümüzde aktif karbon üretiminde kullanılan mevcut teknolojik sistemler, bu pro-
jede ilk kez kullanılan atık saç için de gerçerli olmuştur. Bilindiği üzere aktif karbon 
gözenekli yapıya sahip absorpsiyon özelliklerine sahiptir. Saç atıklarında bulunan kim-
yasal bileşenler (kükürt, aminoasitler) sahip oldukları yüksek basınç nedeniyle düşük 
sıcaklıklarda (150-200°C) gözeneklerin oluşumunda kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca saç 
atıklarından ürettiğimiz aktif karbon tabletimiz farklı kimyasal ortamlara dayanıklı ol-
duğundan bu ürünlerin kullanım alanlarını genişletmektedir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Orhun KAHRAMAN, Osman ÖZYANIK
Danışman : Hüseyin DAŞTAN
Anahtar Kelimeler : Alçı, İnşaat, Üretim

TEMEL SEKTÖRLER

ALÇIMAT

İnşaat sektöründe azalan iş gücü ve vasıflı eleman sayısına karşın yapılmış, sektörün 
her noktasına her kesimine hitap eden bir proje ALÇIMAT... Dünya üzerinde %3 ün 
üzerinde büyüyen inşaat sektöründe işçi açığını kapatmak için yeni sistemler geliştiril-
mektedir. Bunlardan biri olan alçımat ortalama bir işçiden yaklaşık 5 kat fazla iş yapa-
bilecek olan, ekonomik, hızlı, kolay kullanımlı iç duvarlarda kullanılacak olan otomatik 
alçı yapma makinasıdır. Alçımat inşaat piyasasındaki mevcut sistemlerle kullanılacak 
bu sayede hammadde tasarrufu sağlayacak. Alçımat hali hazırda bulunan sistemden 
aldığı basınçlı hava ile yine aynı sistemden gelen alçıyı duvara yapıştıracak ve ardın-
dan mastar yardımıyla düz bir yüzey oluşturacak. Alçımat insan kaynaklı hataları en 
aza indirecek. Elektrik ile çalışacak olan makine çevre dostu olacak ve oluklu mastar 
sistemiyle hiçbir malzeme israfına yol açmayacak. Makinenin boyutları küçük olduğu 
icin kolay taşınabilir olacak ve birçok projede rahatlıkla kullanılabilecek. (Makine pro-
totip üretimi maddi yetersizlikten dolayı yapılamamıştır. Proje derece aldığı taktirde 
1/3 oranında bir prototip üretimi gerçekleştirilecektir.)
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Abdulkadir AYHAN
Danışman : Murat ÜNAL
Anahtar Kelimeler : Biyolojik Mücadele, Doğal Herbisit,
İğde (Elaeagnus Angustifolia), Kamış (Phragmites Australis)

TEMEL SEKTÖRLER

İSTİLACI BİR BİTKİ OLAN PHRAGMITES AUSTRALIS (KAMIŞ)’E KARŞI 
ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA (İĞDE) İLE BİYOLOJİK MÜCADELE

Son zamanlarda istilacı bitkilerin yaptığı tahribat ve ürün kayıpları dikkat çekmektedir. 
Bu istilacı bitkiler ile genellikle kimyasal maddelerle mücadele edilmektedir. Ancak ta-
rım alanlarına uygulanan kimyasallar ekosistem açısından sorun teşkil etmektedir. Bu 
nedenle doğal herbisit olabilecek bitkiler çevreye zararı minimuma indirmesinden do-
layı tercih edilmektedir. Bu çalışmada istilacı bir bitki olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversi-
tesi kampüsünde geniş alanlarda yayılış gösteren, peyzaj alanlarını ve tarım alanlarını 
tahrip eden kamış (Pragmites australis L.) bitkisinin populasyonlarını kontrol etmek 
için doğal alanda yayılış gösteren İğde (Elaeagnus angustifolia L.) bitkisinin kullanımıy-
la biyolojik mücadele edilmesi konu edilmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünden 2017 yılının Kasım ayında toplanan iğde 
yaprakları güneş görmeyen bir alanda kurutulmuştur. Kurutulan yapraklardan homo-
jenizasyon ve santrifüjleme yöntemiyle özüt elde edilmiştir. Özütler saf suyla seyrel-
tilerek 4 farklı konsantrasyonda hazırlanmıştır. Deney grubunu oluşturan farklı kon-
santrasyonlardaki özütler ve kontrol grubunu oluşturan saf su kampüsten toplanan 
ve saksılara ekilen kamış rizomlarına uygulanmıştır.

İğde yapraklarından alınan özütler kamış rizomlarında büyümeyi inhibe edici etki 
oluşturmuştur. İğde yaprak özütlerinin konsantrasyonu arttıkça bu etki de artmıştır. 
Çalışmanın sonuçlarına uygulanan istatistik metodlarıyla anlamlı ilişkiler ortaya kon-
muştur. Kamış ile mücadelelerde iğde yapraklarından alınan özütlerin herbisit potan-
siyeli taşıdığı ve bu potansiyelin ileriki çalışmalarda araştırılması gerekmektedir. Bu 
sayede ekolojik dengeyi tehdit etmeden yabancı ve zararlı otlardan kurtulmak müm-
kün olabilecektir.
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TEMEL SEKTÖRLER

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Veysel ÇELENK, Köksal GÜNEŞ, Mustafa ŞEN
Danışman : Yüksel GÖKTAŞ
Anahtar Kelimeler : Geri Dönüşüm, Enerji, Atık

DÖNÜŞTÜR KAZAN

Projenin amacı, bireyleri geri dönüşüme teşvik ederek geri dönüşümü yaygın hale ge-
tirerek çevre sorunlarını en aza indirgemektir. 

İnsanoğlu yaradılışı gereği tüketici konumundadır. Tüketim yaparken çevreye ve diğer 
canlılara kasten ya da farkında olmadan ciddi zararlar vermektedir. “Çevre, en genel 
anlamıyla, bir canlının yaşam ortamı olarak tanımlanmaktadır. Ekolojik anlamda, bi-
reyle ilişkili canlı-cansız her şeyi kapsayan bir terimdir” (Berkes ve Kışlalıoğlu, 1993, 
42). Çevre kirliliğinin asıl sebebi insanların atıklarını bilinçsizce doğaya bırakmalarıdır. 
Projenin diğer projelerden farkı atıkların belirtilen adreslerden temin edilip, bireylere 
gelir kaynağı sağlanmasıdır.

Projede bilimsel araştırma yöntemi olarak nicel araştırma metotlarından betimsel 
araştırma yöntemi kullanıldı. Nicel araştırma yönteminin kullanılmasının nedeni bi-
reylerin görüşlerini somut olarak ortaya koymasını sağlamaktır.

Projede ulaşılmak istenen hedef bireyleri geri dönüşüme teşvik etmek ve bireylere 
bir gelir kaynağı oluşturmaktır. Proje sonucu ortaya çıkan ürün çevre sorunlarını ve 
küresel ısınmayı azaltmaktadır.
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TEMEL SEKTÖRLER

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Muammer İshak AYDEMİR, Ebru BARLIK, 
 Saliha EKİNCİ
Danışman : Nevzat KONAR
Anahtar Kelimeler : Cevizli Sucuk, Pestil, Üzüm, Dut, Pekmez

GELENEKSEL OLARAK ÜRETİLEN CEVİZLİ SUCUĞUN
ENDÜSTRİYEL OLARAK ÜRETİMİ

Geleneksel olarak üretilen cevizli sucuğun ana hammadde kaynağı pekmezin demir, 
kalsiyum, magnezyum mineralleri ve B1, B2, B3 vitaminlerince zengin olması, cevizli 
sucuğun başta çocuklar olmak üzere tüm tüketici grubuna hitap edecek şekilde atıştır-
malık formatta üretilmesi ve satılması bu projenin temel fikrini oluşturmaktadır.

Cevizli sucuk ülkemizde ve dünyadaki bazı ülkelerde halen geleneksel yöntemlerle 
üretimi gerçekleştirilen bir üründür. Fakat ülkemizde son yıllarda marketlerde ürün 
üretim yöntemi ve tasarımı değiştirilmeden sadece ambalajlanması sağlanarak bazı 
marketlerin rafında girmiş bulunmaktadır. Bu şekilde ambalajlanmış ürünler ürünün 
pazarda bir talebinin olmasını göstermesi açısından olumlu bir gelişme olmasına kar-
şılık tüketici talebini ve sürekliliğini arttıracak ürüne ait negatif unsurları ortadan kal-
dırmamıştır. Bizim yapmış olduğumuz çalışmada; 

▪ Ürüne hammadde olarak eklemeler yapılmış ve ürünün kalıplanması ve kalıptan çı-
karılması sağlanmıştır. Geleneksel formülasyonda ürünün kalıplanması ve kalıptan 
çıkarılması yapılamamakta idi.
▪ Ürünün gıda güvenliği açısından sorun yaratma riski taşıyan iplik kullanımı ortadan 
kaldırıldı.
▪ Ürünün tüketicilere farklı sunumlarla sunulabilmesinin önü açıldı.
- Yuvarlak ve tek lokma olarak atıştırmalık tasarım
- Bayramlarda misafirlere sunulabilecek biraz daha büyük format
- Gofret tipi kalıplanarak okul kantinlerinde ve marketlerde özellikle çocukların tüketi-
mine uygun format
- Üretimde ceviz yerine fındık, fıstık, badem vb. kuruyemişler kullanılarak çeşitlilik art-
tırılacaktır.
- Çikolata ile kaplanmış gofret tipi ürün olarak yine tüketicilere sunulabilir hale getirilmiştir.

Bu tasarımlar ile üretimi gerçekleştirilecek ve pazara sunulacak ürün tüketiciler için 
sağlıklı atıştırmalık bir ürün olarak raflarda kendine yer bulacaktır. Bu fikrin hayata 
geçirilmesi araştırmayı gerçekleştiren takım tarafından yapılabileceği gibi büyük bir 
üreticinin bu fikri satın alması ile de gerçekleştirilebilir.
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TEMEL SEKTÖRLER

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Hakan KOCAKOYUN, Oğuz TAHMAZ, Umut ÇELİK
Danışman : Zafer BİNGÜL
Anahtar Kelimeler : Askeri Sanayi

İNSANSIZ HAVA ARACI ÜZERİNDEKİ
6 SERBESTLİK DERECELİ ROBOT KOLUN STABİLİZASYONU

Robotik sistemler karşılaştığımız problemleri çözebilmemiz amacıyla devamlı olarak 
gelişmektedir ve geleceğimizi aydınlatmaktadır. Çevremizi ve içerisinde yaşayan in-
sanları korumak oldukça önem taşımaktadır. Hayatımızda karşılaştığımız problemle-
ri çözmek için robotik çözümlere ihtiyaç duymaktayız. Özellikle robotik kollar günlük 
problemlerimizi çözme konusunda büyük öneme sahiptir.

Robotik kolların kullanımı savunma ve askeri sanayinde de oldukça yaygındır. Robot 
kolların gelişmesi ile birlikte bu robot kolların kullanım alanlarından biri olan bom-
ba imha araçları da oldukça gelişmiştir. Savunma sanayinde bomba imha robotları 
insanların güvenliğini sağlamak amacıyla kara araçları şeklinde üretilirler. Ülkelerin 
savunma ve keşif odaklı hava araçlarına yoğun bir şekilde yatırım yaptıkları ve bütçe 
ayırdıkları bilinmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı tanımlanamayan objeyi bulunduğu bölgeden alıp güvenli 
bir bölgeye götürüp imha edebilecek bir hava aracı tasarlanıp üretilmesidir.

Bazı bombalar titreşime karşı oldukça duyarlı olabilir. Bu nedenle robotik kol son de-
rece hassas, kararlı ve stabil olmalıdır. Bomba imha dışında farklı türdeki objeleri taşı-
ma, kablo kesme, can kurtarma, insan sağlığı açısından uygunsuz bölgelere müdahale 
etme vb. birçok amaçla kullanılabilir. 

Özetle tasarlanacak hava aracı üzerindeki kol, bir robot kolun yapabileceği her hare-
keti yapabilme kabiliyetine sahip olacaktır. Alanında ilk olmakla beraber hava araçları 
ve savunma sanayi alanında oldukça ihtiyaç duyulan bir ürün haline geleceği öngörül-
mektedir.
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TEMEL SEKTÖRLER

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Melike ÇATAK
Danışman : Bahadır KARACA
Anahtar Kelimeler : Balkabağı, Çikolata, Kakao, Üretim, Analiz

YÖRESEL ÜRÜNÜMÜZ OLAN BALKABAĞININ
ÇİKOLATA YAPIMINDA KULLANILMASI İLE ÇİKOLATANIN

YARARLI HALE GETİRİLMESİ VE TÜKETİMİNİN ARTIRILMASI

Bu projede, kalorisi ve şeker oranı çok yüksek olan çikolatanın yararlı hale getirilebil-
mesi için balkabağı ile birleştirerek yeni bir ürünün meydana getirilmesi, etkilerinin 
incelenmesi ve tüketilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Sağlığa çok fazla yararı olan 
balkabağının bu formu ile tüketiminin arttırılması sağlanacaktır. Balkabaklı çikolatala-
rın imalatı Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği laboratuvarında çikolatanın yapısı, 
tadı ve görüntüsü değişmeyecek şekilde gerçekleştirilecektir. İçerisinde %19 balkabağı 
tozu, %28 şeker, %20 kakao tozu, %33 kakao yağı, %0,3 soya lesitini ve %9,7 pudra 
şekeri kullanılarak üretimi gerçekleştirilecektir. Üretimi için öncelikle balkabağı tozu, 
kakao likörü ve kakao yağı 40°C sıcaklıkta sıvı hale getirilecektir. Sıvı hale getirilen ürün 
120 dakika boyunca 65°C’de karıştırıcıda homojen hale gelene kadar karıştırılacaktır. 
Numune karıştırma işlemi sonrası ürün karışım inceltme işlemine alınacak ve 35°C 
sıcaklığa, 400 rpm dönme hızına ayarlanmış incelticide inceltme işlemi uygulanacak 
ve partikül boyutu küçültülecektir. İnceltme işleminden sonra ürün tartılarak konçla-
ma sırasında eklenecek olan kakao yağı miktarı hesaplanacaktır. İnceltme işleminin 
ardından konçlama parametreleri ayarlanacak ve konçlama işleminin başlangıcında 
inceltilmiş ürün ile birlikte %1 kakao yağı konca eklenecektir. Kuru konçlama süresi bi-
timinde %0,3 soya lesitini ve pudra şekeri eklenerek sıvı konçlama işlemine geçilecek 
ve 60 dk işlem sürdürülecektir. Ürün soğuk mermer masaya dökülerek kristalize olana 
(±25-27°C) kadar ileri-geri yayılacaktır. İşlemin tamamlanmasının ardından balkabaklı 
çikolata kalıplara dökülecektir. Kalıplar içinde önce bir saat boyunca 10°C’de tutulacak 
ve ardından kalıplardan tepsiler üzerine çıkartılan çikolata barları 15°C’de 2 saat bo-
yunca daha da soğutulacaktır. Üretimi yapılan balkabağı çikolatalarından numuneler 
alınarak antioksidan kapasiteleri, ham protein-kalori-lif değerleri, partikül boyut dağı-
lımı, nem miktarı ve renk analizleri yapılacaktır. 
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TEMEL SEKTÖRLER

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Murat KAYA, Şeyma NAMAL
Danışman : Latife Berrin ERBAY
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji, Yağmur Suyu Kullanımı, Fotovoltaik 
Sistemler, Tarımda Sulama

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİLİ ETKİ İLE
DEPOLANAN YAĞMUR SUYUNUN TARIMDA KULLANIMI

Yapılan araştırmalara göre Eskişehir bölgesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ta-
rımsal çalışmalarda kullanım oranı oldukça azdır. Biz de Enerji Verimliliği Kulübü ola-
rak bu konu hakkında çalışma yürütmeyi hedeflemekteyiz. Bu çalışmada, Eskişehir 
ilinin Çifteler ilçesinde ve civar köylerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş 
enerjisi ve yağmur suyu kullanımı ile tarımsal faaliyetlerde verimliliği ve yerlilerin taşı-
macılık, yakıt ve su gibi giderlerine çözüm getirip karlarını artırmalarını hedefliyoruz.

Çalışmamızın daha belirleyici sonuçlar vermesi açısından spesifik bir bölge seçerek 
analizler yaptık. Bölgenin toprak verimi, yağış alım miktarı, yıllık güneş alma saati 
gibi verileri elde ettikten sonra çalışacağımız Abbas Halim Paşa Mahallesinin yüksek 
rakımlı bir lokasyona sahip olması ve Eskişehir’in en verimli topraklarından olan bu 
topraklarda mahallelilerin daha önce yetiştirilmiş olan üzüm bağları, kiraz, dut gibi 
ürünleri yetiştirmekten vazgeçip, tarımdan ziyade hayvancılığa yönelmesi bizi bu pro-
jeyi gerçekleştirmeye itmiştir. Ayrıca bu bölgelerde su taşınımı ve elektrik gücü veri-
mi problemlerinin olmasından dolayı alınan yağışların değerlendirilip yan giderlerin 
azaltılması amaçlanmaktadır. Belirli bir süreçte yürütülecek bu proje ile Eskişehir’in 
köylerinde güneş enerjisi ve yağmur suyu kullanımını yaygınlaştırıp, projenin daha bü-
yük kitlelere ulaşmasını hedeflemekteyiz. Ayrıca bu proje bizim için bir deney niteliği 
taşımakta olup elde edeceğimiz veriler doğrultusunda tarladaki ürünlerin verimleri-
ni, sistem performansını kıyaslayacağız, gelecek projelerde taslak niteliğinde kullanıp, 
yeni proje fikirlerimizde öneri olarak sunacağız. Uzun vadede Eskişehir ilinde Çifteler 
ilçesi yanı sıra Mahmudiye ve Seyitgazi bölgeleri başta olmak üzere farklı bölgelere de 
yenilenebilir enerjinin tarım alanında kullanılması projesini yaymak en büyük hedefle-
rimizden bir tanesidir.
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TEMEL SEKTÖRLER

Başvuru Sahibi / Sahipleri : İlhan BEKTAŞ, Emre HATİPOĞLU, Murat BABUR
Danışman : Burak TANYERİ
Anahtar Kelimeler : Otomotiv

MEVCUT FREN SİSTEMİNDE ARIZA OLUŞMASI SONUCU
OTOMATİK DEVREYE GİREN ELEKTRİKLİ FREN SİSTEMİ

TÜİK, Emniyet Genel Müdürlüğü trafik kaza verilerine göre meydana gelen ölümlü, ya-
ralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda araca bağlı kusurlar içerisinde fren sisteminin 
önemli bir payı olması bu konuya çözüm arayışını doğurmuştur. Tüik verilerine göre 
2015 yılı içerisinde ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı 1.313.359 kaza meydana 
geldi. 2015 yılı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına etken araç kusurlarına ait bilgi-
lerde frene bağlı kusurlar %23.29 ile ikinci sırada yer aldı. Yine TÜİK ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü verilerine göre 2016 yılı içerisinde ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı 
1.182.491 kaza meydana geldi. 2016 yılı içerisinde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları-
na etken taşıt kusurlarına ait bilgiler içerisinde frene bağlı kusurların %24.59 ile önemli 
bir yer teşkil etmesi mevcut fren sistemine alternatif olabilecek yeni nesil fren sistemi 
oluşturma ihtiyacı doğurmuştur. Bu proje de aynı amaç ile gerçekleştirilmektedir. Proje 
dâhilinde hedeflenen sonuç elektronik fren sistemi elde etmek ve otomasyon oluştur-
maktır. Bu buluş, araçlarda mevcut kullanılan fren sistemindeki arızayı tespit edip kulla-
nılacak otomasyon vasıtası ile aracı güvenli bir şekilde durdurmaya yöneliktir.

Araçların hidrolik fren hatlarında zamanla veya dış etkenler vasıtasıyla meydana ge-
len deformasyonlar sonucu frenlerde boşalma sorunu gözlenmektedir. Hattaki ba-
sınç düşüklüğünü algılayan ve hattaki akışkanın hareketini tespit eden devir sensörle-
ri sayesinde kullanılacak olan otomasyon ile fren sisteminde sorun olduğu sürücüye 
iletilip bağımsız oluşturulacak olan elektronik fren sistemi devreye girecektir. Proje 
kapsamında prototip yapılması hedeflenmektedir.

Ön prototipini oluşturduğumuz çalışma, projenin yapılabilirliğini kanıtlar niteliktedir.

İlerleyen aşamalarda sistemin doğrudan hidrolik sistem ile aynı anda uyumlu çalış-
ması bu sayede disk, tekerlek ısınmalarının ve balata aşınmalarının önüne geçilmesi 
hedeflenmektedir.
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TEMEL SEKTÖRLER

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Asena Elif NACAR, Ayşe SAYLIK
Danışman : İsmail ÖÇSOY
Anahtar Kelimeler : Antosiyanin, Emici Ped, Akıllı Paketleme

KIRMIZI LAHANADAN ELDE EDİLEN ANTOSİYANİNLER 
KULLANILARAK SICAKLIK VE PH DUYARLI EMİCİ PED OLARAK 

TASARLANMASI VE AKILLI GIDA PAKETLEMEDE KULLANILMASI

Paketlenmiş taze gıdanın raf ömrünü olumsuz yönde tetikleyen unsurların başında; 
gıda tarafından süzdürülen sıvının paketin içerisinde birikerek kimyasal ve mikrobiyal 
bozulmaları hızlandırıp gıda kalitesini düşürmesi ön sırada yer alır. Paket içerisinde 
sıvı birikmesini önlemek için gıda paketlenirken içerisine yerleştirilen absorban pedler 
kısmen bir çözüm yolu sunmaktadır.

Bu projenin önerisi ise; absorban pedleri doğal yollarla elde edilmiş antioksidanlarla 
ve metal esaslı çiçek şekilli hibrid nano yapılarla zenginleştirerek daha fonksiyonel 
hale getirip gıdanın raf ömrünü uzatmaktır. Aynı zamanda absorban pedde meydana 
gelmesi beklenen renk değişimi ile de tüketiciye gıdanın kalitesi hakkında kolayca bilgi 
verebilmektir.

Bu amaç doğrultusunda hedeflenenler ilk olarak; kırmızı lahana bitkisinin ekstraktın-
dan faydalanılarak organik metal hibrid-nano parçacıkları sentezleyerek karakterize 
edilmesi, mikrobiyal ve katalitik özelliklerinin incelenmesinden sonra selülozla bir-
leştirerek absorban pedlerin hazırlanmasıdır. İkinci olarak; hazırlanan emici pedlere 
antosiyanin açısından zengin olan kırmızı lahananın ekstraktının absorbe edilmesi ile 
pH faktörüne duyarlı ve gıda kalitesini renk değişimi ile kolayca gözlemleyebilmeyi 
sağlayacak sensor rolü yüklemek. Yaptığımız bir çalışmada antosiyanin-nanoselüloz 
karışımının antosiyaninin kararlılığını olağanüstü bir şekilde artırdığı gözlemlenmiştir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Nuriye YAPICI
Danışman : Ülkü Sultan KESKİN
Anahtar Kelimeler : Koyun Yünü, Yalıtım Malzemesi, Doğal-Güvenli Yalıtım

TEMEL SEKTÖRLER

KOYUN YÜNÜ İLE SES YALITIMI

Koyun yünü; doğal, canlı, büyüyen, nano-teknolojik ve akıllı bir liftir. Yün kendine has 
özellikleri sayesinde soğuk, sıcak ve yangına karşı tam bir koruma sağlarken insan ve 
çevre sağlığı açısından hiçbir risk teşkil etmez. Diğer yalıtım malzemelerinden daha 
üstün niteliklere sahip olan koyun yünü sağlıklı, hipo-alerjenik, uzun ömürlü ve kaliteli 
oluşunun yanı sıra yenilenebilir ve sürdürülebilir bir kaynaktır. Üretilmesi ve kullanıl-
ması halinde binaların ısıl ve işitsel yalıtım ve konforunun sağlanmasında, yangına 
direnç, kirli hava ve nem absorbsiyonu özellikleri ile bina ömrünün uzamasında sektör 
için en ideal yalıtım malzemesi olacaktır. Yün yalıtım malzemesinin; hammadde, üre-
tim enerji maliyetinin, kullanım alanı ve dayanıklılığının halihazırda kullanılan yalıtım 
malzemelerinden daha üstün olması, doğal ve yenilenebilen kaynaklardan elde edil-
mesi, kullanımının güvenli olması tercih edilebilirliğini artırır. Bu projeyle koyun yünü-
nün doğal, sağlıklı ve kaliteli bir yalıtım malzemesi olarak yalıtım malzemeleri arasında 
yer alabilmesi için tüketiciye tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Koyun yetiştiriciliği-
nin ülke çapında yaygın oluşu dikkate alındığında yerel yün işleme tesisleri kurularak 
koyun yününün yalıtım malzemesi olarak üretiminin ve diğer yalıtım malzemelerinin 
kullanımı ile kaybedilen ekonomik kayıp ve enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine katı-
lacak kazanımların reklam ve tanıtımı hedeflenmiştir. Yünün değer kazanmasıyla elde 
edilecek istihdam, enerji tasarrufu, yerel ve ulusal kalkınmanın sağlanması, sağlıklı, 
kaliteli ve konforlu bir yalıtım malzemesinin tüketiciye sunularak reklamının yapılması 
planlanmıştır.
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TEMEL SEKTÖRLER

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Anıl GÜNEŞ, Tunç Alp BİLGEL, Uğurcan KARTAL
Danışman : İsmail AYDIN
Anahtar Kelimeler : Filtrasyon, Dikey Rüzgar Türbini, Ekonomik, İhracat

YENİ NESİL RÜZGAR TÜRBİNLERİ VE FİLTRASYON

Proje 2 temelden oluşmaktadır. İlki insanlığın ve çevrenin yararına havayı temizleyen 
filtrasyon kısmı. İkincisi bu filtrasyonun gerçekleşmesi için gerekli enerjiyi güvenilir, 
sürdürülebilir ve yenilikçi bir şekilde üreten rüzgâr türbinlerimiz.

Hava kirliliği kümülatif artıp durdurulamaz boyutlara geldi, hava artık kanserojen mad-
deler listesinde. Bunun tek çözümü etkili bir filtrasyon ile kirliliği azaltmak. Bu yolda 
geleneksel filtrasyon ile yenilikçi teknolojileri birleştirme fikri üzerine yoğunlaştık. Lite-
ratür taramalarımız ve Kimya Bölümü hocalarımız bize bunun uygulanabilir olduğunu 
gösterdi. Kullanacağımız bu değerli enerjiyi elde etmek için odağımızı doğaya çevirdik 
ve rüzgâr enerjisinin güvenilir, karbon ayak izi küçük ve sürdürülebilir olduğunu tespit 
ettik. Tam bu noktada sınırlandırıcı bir faktör çıktı karşımıza: Rüzgâr potansiyeli. Yani 
yılın en az 200 günü en az 5 m/s’lik rüzgârın devasa yatay eksenli türbinleri çevirme 
zorunluluğu. Rüzgâr enerjisi bu tabirle o kadar sınırlandırılmış ki çok önemli bir husus 
gözden kaçmış. Araçlar hızla geçtiklerinde arkalarında bıraktıkları rüzgâr, türbinimizi 
çevirmeye yeterlidir. Böyle bir uygulama için daha verimli olacak dikey eksenli türbin-
lerimizi geliştirdik. Özellikle akışkanlar mekaniğiyle bağlantılı bu çalışma için literatürü 
tarayıp dünya üzerinde bu tip türbinlerin kullanıldığını ama tasarımdan kaynaklanan 
büyük verimsizlikler olduğunu tespit ettik. Türbinimizi SolidWorks programında çizdik. 
Simülasyon ile gerekli hesapları yaparak asgari türbin çevirme rüzgâr hızını hesapla-
dık. Bizim özel tasarımımız sayesinde kanat dönüşleri 2 m/s hızda gerçekleşmeye baş-
lıyor. Şehir içerisinde refüjlerde rüzgâr ölçümleri aldık. Tek taraflı akışta bile 2 m/s’nin 
üstünde ölçümler tespit ettik. Başarılı simülasyonlardan sonra 3 kanatlı türbinimizin 
sekizde bir ölçekli prototipini 3 boyutlu yazıcıdan bastırdık. Hem okulumuz laboratu-
varlarında hem de gerçek saha testlerinde türbinin döndüğünü gördük. 
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ÖZEL SEKTÖRE YÖNELİK

LİSANS BİTİRME TEZLERİ YARIŞMASI

Bu kitapta yer alan proje özetleri, proje sahiplerinin
Kurumumuza ilettiği şekliyle basılmıştır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ezgi ALINAK, Seyhan BEKAR, Özge KIRAÇ
Danışman : Sinan Akın KAMİLOĞLU, Pınar BABAN
Anahtar Kelimeler : Optimizasyon, Meta-Sezgisel, Tedarik Zinciri, Araç Rotalama, 
Bozulabilir Ürün

ÇAY ALIM OPTİMİZASYONU İÇİN META-SEZGİSEL YÖNTEMLERİN 
İNCELENMESİ VE UYGULANMASI

Bu proje kapsamında Rize’de faaliyet gösteren Lipton firmasının gerçek hayatta karşı 
karşıya kaldığı, toplanan taze çayın bozulmadan, araç kapasitesi, taşıma maliyetleri ve 
fabrika kapasiteleri dikkate alınarak çay alım evlerinden fabrikalara taşınması proble-
mi için bir çözüm geliştirilmiştir. Bu kapsamda, çay alım evlerinden gelen bilgiye göre 
seçilen meta-sezgisel yöntemlerle analiz yapan bir program, gidilecek çay evine ne sık-
lıkla, kaç araçla ve ne zaman gidileceğini belirlemektedir. Bu çıktılara göre hammadde 
rotalaması yapılmıştır. 

Verilerin girilip uygulamanın çalıştırılması sonucunda her algoritmalardan gelen so-
nuçlarla uygun rotalama işlemi yapılmıştır. Bu sayede işletme en az araçla, en uygun 
rotalarla ihtiyaç duyduğu miktardaki hammaddeyi fabrikaya getirip, en verimli şekilde 
üretimini yapacaktır.

Özetle tüm hammaddenin en az bozulma oranıyla işletmeye gelmesi ve işletmenin 
üretimi hiç durdurmadan fabrikayı beslemesi sağlanmıştır.

Yapılan uygulama Tavlama Benzetimi ve Yapay Arı Kolonisi meta-sezgisel yöntemleri 
ile modellenmiştir. Modellenen algoritmalar tasarlanan arayüz ile sunulmuştur.

Oluşturulan modelin sonuçları mevcut uygulama sonuçları ile kıyaslanmış, doğrula-
ması yapılmıştır. Kıyaslama sonucunda mevcut uygulama sonuçlarına göre %23,6 iyi-
leştirme olduğu görülmüştür. 

Çalışma sonucunda iyileştirilen bir diğer nokta ise işlemin süresi olmuştur. Önceden 
manuel olarak günde en az 50 defa yapılan işlem; oluşturulan program ile bir dakika-
dan kısa bir sürede tüm günün rotasını çıkarmaktadır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Merve BARLAK, Eda EKİZ, Ali KILIÇ
Danışman : Fatih Suat OYMAN, Gökhan ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler : Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müşteri İlişkileri 
Yönetimi (CRM), Visual Basic

SÜREÇ GELİŞTİRME

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI

Günümüzde küreselleşmenin başlı başına bir rekabet ortamı oluşturduğu, kaçınılmaz 
bir gerçektir. İşletmeler, piyasadaki varlıklarını sürdürebilmek ve sahip oldukları ko-
numlarını koruyabilmek adına esnekliği, verimliliği, teknolojik gelişmelere karşı du-
yarlılığı ve müşteri odaklı iş anlayışını geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yapmak du-
rumundadırlar.

Ekonomimizin canlılığını ciddi anlamda borçlu olduğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletme-
ler (KOBİ) de bu tür çalışmaları benimsemek zorundadırlar. İstatistiksel verilere göre, 
gerekli destekleri de almalarına rağmen, kurulan işletmelerin yaklaşık yarısının ilk beş 
yılda yok olmasının başlıca nedenleri arasında yönetim zorlukları, işveren-işçi arasın-
daki iletişim kopuklukları, müşteri memnuniyetsizliği, belli standartlar içinde kalma 
vb. yer almaktadır. Aslında temel neden, şirket genelinde bilgi ve veri akışının doğru 
bir şekilde sağlanamıyor olmasıdır. Bu sorunu aşabilmek için de yönetim bilgi sistem-
leri önerilmektedir.

Bu proje, 1989’da kurulmuş olup hala Arsin Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdür-
mekte olan Oyman Makine Limited Şirketi’nde gerçekleştirilmiştir. Firmadaki prob-
lemlerin ve nedenlerinin tespiti için Swot Analizi, Kuvvet Alan Analizi ve Balık Kılçığı 
Diyagramı teknikleri kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda, işletmedeki yöneticilere 
gerekli bilgi ve dokümanları istenen formlarda sunabilen bir yönetim bilgi sisteminin 
tasarlanmasına karar verilmiştir. Tasarlanan sistem için Microsoft Office Excel tabanlı 
Visual Basic programı kullanılmıştır. Sistem içerisinde CRM, sevkiyat, tedarik ve üretim 
modüllerinin uygulanması planlanmıştır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Emre AKCAN
Danışman : Ali Osman KURT, Şefik Baran TARHAN
Anahtar Kelimeler : Nano Boyutta Alüminyum Nitrür Tozu Üretimi

TERMO-MEKANOKİMYASAL YÖNTEMLE
NANOBOYUTTA ALÜMİNYUM NİTRÜR TOZU ÜRETİMİ VE

SİSTEM TASARIMI

Ülkemiz, katma değeri yüksek teknik seramik sektörüne gereken önemi vermeli ve bu 
alanda dünya üzerinde etkin bir konuma yükselmelidir. Bu bağlamda stratejik nitelik-
te ve ileri teknoloji seramiklerinde olan alüminyum nitrür (AlN) malzemesinin bu proje 
çalışması ile toz formunda ve nano ölçekte etkili ve kolay eldesi için yeni bir metodun 
geliştirilmesi planlanmıştır.

AlN malzemesi yüksek elektiriksel direnci, silisyuma yakın termal genleşme katsayı-
sı, berilyum oksit (BeO) gibi toksit bir malzemenin yerine kullanılıyor oluşu ve yük-
sek mekanik özellikleri nedeniyle elektronik endüstrisi için gelecek vaad eden önemli 
bir malzemedir. Bu özellikleri nedeniyle AlN elektronik harp sistemlerinde kullanılan 
elektronik cihaz devre altlıkları için ideal özellikler sergilemektedir. Ayrıca, AlN nispe-
ten düşük yoğunluğu, yüksek mekanik direnci nedeniyle zırh yapımında da alternatif 
bir malzemedir.

Endüstriyel boyutta AlN tozu üretimi iki yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bunlar termo-
kimyasal ve mekanokimyasal yöntemleridir. Literatürde ayrı ayrı olan bu yöntemlerin 
avantajlarından yararlanılarak dinamik karbotermal indirgeme ve nitrürleme (DKTİN) 
yöntemiyle azot atmosferinde karbon kaynağı kullanımı ile reaktanların termal ışıma 
altında dinamik olarak hareket edebildiği ve sistemde hareketli bilyelerin olduğu bir 
ortamda nano boyutta AlN seramik tozu üretiminin yapılabileceği düşünülmüş ve bu 
amaçla bu proje planlanarak hayata geçirilmiştir. Bu belgenin ilerleyen bölümlerinde 
de açıklanacağı üzere yukarıda belirtilen toz üretim teknikleri bu projeye özgü özgün 
bir yaklaşımla bir araya getirilmiştir. Sistemde bilyelerin de olduğu bir reaktör içerisin-
de bir araya getirilen toz üretim yaklaşımına termo-mekanokimyasal (TMK) yöntemle 
karbotermal indirgeme ve nitrürleme (kısaca TEMKİN) adı verilmiştir. Bu teknik, tekno-
lojik seramik tozlarının nano boyutta üretimi için etkili bir metot olarak geliştirilmeye 
müsaittir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Dilan YILDIZ
Danışman : Nur TUĞ, Gürsoy ARSLAN
Anahtar Kelimeler : Zırh, Balistik Plaka, Seramik, Metal, Kompozit, 
Sinterleme, SPS, Spark Plazma Sinterleme, Alümina, Silisyum, Tane Boyut

Al2O3 /Si SERAMİK-METAL KOMPOZİTLERİNİN
SPARK PLAZMA SİNTERLEME YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ VE 

KARAKTERİZASYONU

Dünyanın, her dönemde, en büyük problemi olan insanın insana zarar verme çabası 
hızla artmaktadır. Yeni tehditler geliştirildikçe, yeni koruma sistemleri de geliştirilmek-
tedir. Son dönemde, bu ihtiyacın karşılanması için üstün özelliklerin biraraya getirile-
bildiği ve daha yüksek tehdit seviyelerine (NIJ standards of thread level) direnç göste-
rebilen kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında, zırh ve balistik 
plakaların üretiminde başarıya ulaşmış ve yaygın kullanılan seramik-metal kompozit 
malzeme üretilmektedir. Seramik matris olarak, ulaşılabilir, maliyeti düşük, sinterle-
me ile üretimi kolay ve istenen sertlik, mukavemet, elastik modülü değerlerini taşıyan 
alümina (Al2O3) malzemesi seçilmiştir. Metal takviye olarak ise, özellikle matrisin me-
kanik özelliklerini düşürmediği gibi onları destekleyen hem de metal olmasının avan-
tajıyla, matrisin tokluğunu artıran silisyum (Si) malzemesi seçilmiştir. Alümina, her ne 
kadar zırh ve balistik sistemler için başarılı olmuş olsa da, bu alanda kullanılan diğer 
seramikler (bor karbür-B4C, silisyum karbür-SiC, titanyum diborür-TiB2) ile karşılaştırıl-
dığında, özellikleri düşük kalmaktadır. Bu sebeple projede, tane boyutunun etkisiyle 
alüminanın mekanik özellikleri artırılmaya çalışılmaktadır. Toz olarak kullanılan %90 
Al2O3-%10 Si malzemeleri, homojenliği desteklemek amacıyla kuru karıştırma yönte-
miyle karıştırılmaktadır. Karışımda üç farklı tane boyutuna sahip alumina kullanılmak-
tadır (210 nm, 2 μm, 120 μm). Üretim yöntemi olarak Spark Plazma Sinterleme (SPS) 
yöntemi kullanılmaktadır. Bu sistem için ilk kez kullanılan SPS yönteminin, üretimde 
sağladığı avantajlar araştırılmaktadır. Yüksek ısıtma hızı (100 °C/dak.), sinterleme sıra-
sında malzemeye uygulanan mekanik basınç (50 MPa) ve elektrik akımının etkisiden 
yararlanarak daha düşük sıcaklıklarda (~1450 °C- 1500 °C) sinterleme ile yüksek yo-
ğunluğa (>%99.72) ulaşılmıştır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Nihan YEŞİLKÜTÜK, Hülya ÇÖK, Ali TÜRK
Danışman : Yavuz ERDİM, Ali Yurdun ORBAK
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Algoritmalar, Üretim Planlama

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE
YEDEK PARÇA PLANLAMA SİSTEMATİĞİNİN KURULMASI VE 

STANDARTLAŞTIRILMASI

Çalışma yedek parça sektöründe rol alan bir otomotiv yan sanayi işletmesinde gerçek-
leştirilmiştir. Çalışma kapsamında yedek parça süreci incelenip, yedek parça planlama 
sistematiğinin çeşitli çözüm yöntemleri ile en uygun şekilde kurulması amaçlanmıştır. 

Dönemsel olarak satışlarında düzensiz artış ya da azalış gözlemlenen bu sektörde, 
talepleri karşılamak işletmeler için önemli bir parametredir. Yedek parça satışlarının 
müşteriye direkt yapılıyor olması, işletmelerin bu alanda yapacağı herhangi bir hata-
sının işletmeye geri dönüşlerinin çok büyük ölçüde olmasına sebep olmaktadır. Do-
layısıyla yedek parça sürecinin sistematik yöntemler içerisinde planlanması oldukça 
önemlidir. Bu kapsamda yedek parça süreci üç ana başlık altında ele alınmıştır: Malze-
me planlama, üretim planlama ve paketleme süreci. Malzeme planlama sürecinde bir 
sistematik oluşturmak adına malzemeler paketleme ve detay malzeme olmak üzere 
ikiye ayrılmış ve MS Office/Excel üzerinden kodlama yapılarak iki farklı malzeme plan-
lama arayüzü oluşturulmuştur. Çalışmanın ikinci ayağı olan üretim planlama konu-
sunda ise matematiksel model yardımıyla tam sayılı, bağımsız makineli, akış tipi üre-
tim çizelgeleme problemi oluşturulmuştur. Oluşturulan model MPL programı aracılığı 
ile çözdürülmüş fakat verilerin büyüklüğü ve kısıtların karmaşıklığı sebebiyle olumlu 
çözüm vermemiştir. Bu sebeple kural temelli bir sezgisel algoritma MS Office/Excel 
üzerinden kodlanarak seri ve yedek parça ürünleri aynı anda planlayacak bir ara yüz 
geliştirilmiştir. Çalışmanın son ayağını oluşturan paketleme işlemi ise tamamen fizik-
sel iş gücü gerektiren bir işlem olup herhangi bir analiz yapılmadığı için tek operatör 
ile çalışılmaktadır. ProModel programı aracılığı ile kurulan benzetim modeli oluştu-
rulmuş ve aylık adam-saat hesabı yapılarak operatör ihtiyaçları belirlenmiştir. Yapılan 
çalışmalar doğrultusunda yedek parça süreci her alanda detaylı takip edilecek ve müş-
teri hedeflerinin yakalanmaması konusu minimum seviyeye inecektir.
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SAVUNMA SANAYİNDE TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
KRİTER KÜMESİ OPTİMİZASYONU

Projede, 1000’den fazla tedarikçisi olan bir savunma sanayi şirketinin tedarikçi değer-
lendirme sistemi çalışılmıştır. Mevcut sistemde, kalite, teknik ve idari ana başlıkları 
altında toplam 239 elemandan oluşan kriter kümesi kullanılarak, tedarikçiler için bir 
skor hesaplanmaktadır. Skorlar, kriterlerden alınan puanların ağırlıklı toplamlarıdır. 
Kriter puanlamaları, firmadaki uzman mühendisler tarafından saha ziyaretleri ile ya-
pılmaktadır. 

Şirketin hedefi, potansiyel ve mevcut tedarikçilerin yılda en az bir kez sahada değerlen-
dirilmesidir. Kriter sayısının yüksek olması nedeniyle, değerlendirme ancak iki günde 
tamamlanabilmektedir. Tüm tedarikçilerin yılda bir kez değerlendirilmesinin personel 
maliyeti, 4.800.000’dir. Ayrıca, şirketin insan kaynağı bunun için yeterli değildir. 2017 
yılında sadece 66 aday tedarikçi değerlendirilebilmiş, mevcut hiçbir tedarikçi değer-
lendirilememiştir. Bu kapsamda şirket, mevcut sistemin etkinliğini koruyacak ancak 
daha az insan ve finansman kaynağı kullanacak şekilde, kriter sayısının azaltılmasını 
talep etmiştir.

Çalışmada, ilk olarak, makine öğrenmesi literatüründeki öznitelik seçme algoritmala-
rı (mRMR: Minimum Redundancy Maximum Relevance, FCBF: Fast Correlation-Based 
Filter Method, CMIM: Conditional Mutual Information Maximization) ile benzer yetkin-
liği ölçen kriterler belirlenmiştir. İkinci olarak, mevcut kriterlerin alt kümesini seçen ve 
önceki ağırlıklarla uyumlu olacak şekilde yeni ağırlıklar belirleyen matematiksel model 
geliştirilmiştir. Model, tedarikçilerin mevcut skorları ile yeni skorları arasındaki en bü-
yük farkı ve kriter sayısını enküçüklemektedir. Etkin çözümler, epsilon kısıt yöntemiy-
le bulunmuştur. Tüm yaklaşımlardan elde edilen sonuçlar, tutarlılık göstermektedir. 
Mevcut skorlar ile yeni skorlar arasında %4’lük farka müsaade edilmesi durumunda, 
kriter sayısının yarıya düşürülebileceği gözlemlenmiştir. Yeni kriter kümesi, şirket ta-
rafından onaylanmış; değerlendirme süresi ve maliyetinde, %50 oranında iyileşme 
sağlanmıştır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ahmet AYDIN, Emrullah KIZILAY
Danışman : İlhan AYDIN, Yunus SANTUR
Anahtar Kelimeler : Bulut Bilişim, Görüntü İşleme, Surf, OCR

BULUT TABANLI GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ İLE
ÖNERİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ 

Sürekli yenilenen ve gelişmekte olan teknolojilerin imkânlarından faydalanarak tasar-
lanacak uygulamada, piyasada bulunan ürünlerin araştırmasını yaparak ve kullanıcıla-
ra tekrar bir sonuç döndürülerek kullanıcıların gündelik hayatta vakit kaybının önlen-
mesi ve kendilerine en uygun ürüne sahip olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen teknolojilerin başında bulut kavramı gelmektedir. 
Bulut Bilişim; işlem, depolama ve işlem (CPU, HDD, SSD vb.) kaynaklarının dağıtımı 
için oluşturulan, kullanıcıların internet aracılığıyla bilgiye erişmelerini, paylaşımını ve 
bilgi üzerinde ortak işlem yapmalarını sağlayan bir teknoloji olarak ifade edilebilir. Bu-
lut bilişim ile ürün görüntüsünden elde ettiğimiz verileri işleyerek bulunan sonuçlar, 
android tabanında bulunan görsel arayüz sayesinde kullanıcılara sunulacaktır ve bu 
sayede kullanıcılar aradıkları ürüne en hızlı ve en uygun şekilde ulaşabileceklerdir.

Diğer bir yenilik unsuru olan Docker ise uygulamanın hızlı, buluta kolay bir şekilde bü-
tünleşmiş edilmesi, tümleşik, platform bağımsız bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. 
Docker bu özellikleri bakımından, docker’ın kullanıldığı hayata geçirilen her uygulama-
da geliştiriciye daha esnek bir çalışma ortamı sağlarken kullanıcılar için daha sistema-
tik, daha hızlı çalışan uygulama sağlayacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Buket ALİYAZICIOĞLU, Cansu ŞENTÜRK,  
     Büşra ALTUĞ
Danışman : Eda YÜCEL, Onur Can SAKA
Anahtar Kelimeler : İş Gücü ve Ekipman Rotalama ve Çizelgeleme, Zaman 
Penceresi, Açgözlü Algoritma, Sezgisel Algoritma

KAYNAK ATAMA VE ROTALAMA OPTİMİZASYONU

Projemizde İstanbul’da iş makinesi kiralama hizmeti veren bir firmanın günlük iş emri 
taleplerine iş makinesi ve operatör atama problemi ele alınmıştır. İş emri talepleri; 
lokasyonları, zaman pencereleri, gerektirdikleri iş makinesi tipleri ve operatörlü veya 
operatörsüz olmalarına göre farklılık içermektedir. Firma bünyesinde, farklı tiplerde iş 
makineleri ve bu iş makinelerini kullanabilecek farklı yetkinliklerde operatörler bulun-
maktadır. Projenin amacı, günlük gelen iş makinesi ve operatör taleplerini; yol mas-
rafları, fazla mesai ücretleri, iş emri reddetme maliyetlerinden oluşan toplam operas-
yonel maliyetleri en küçükleyecek şekilde karşılamaktır. Bu amaçla, gün içerisinde iş 
emirlerine atanacak operatör ve makineler belirlenir ve makinelerin ve operatörlerin 
rotaları oluşturulur. Problemin çözümü için öncelikle bir karma tam sayılı matematik-
sel model geliştirilmiştir. Problemin gerçek boyutlu örnekleri için matematiksel mo-
delin çözüm süresi ve kısıtlı süredeki çözüm kalitesi olarak yetersiz kalması nedeniyle, 
kısa sürede iyi bir sonuç alma amacı ile bir yapıcı sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Sez-
gisel algoritma VBA ile kodlanmış ve gerçek problem örnekleri üzerinde performansı 
test edilmiştir.
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ÜRÜN GELİŞTİRME

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Nurhak ALTIN
Danışman : Oğuzhan URHAN, Hasan Serkan AYTEKİN
Anahtar Kelimeler : IoT, Gömülü Sistemler, Sayısal Sinyal İşleme, Bulut Teknolojileri

LASTİK ÜRETİM HATTI OTOREGÜLASYONU İÇİN
ENDÜSTRİYEL IOT TEMELLİ BİR SİSTEM

Lastik üretim sektöründe lastik sırtı, yanak vb. ara mamul üretiminde ekstrüder maki-
naları kullanılmaktadır. Bu makinaların hat hızı üretilen ürünün kalitesini doğrudan et-
kilemektedir. Hattın olması gerekenden hızlı veya yavaş çalışması durumunda üretilen 
ara mamulün birçok fiziksel özelliği değişmektedir. Bunun sonucu olarak da üretim 
speklerinin sağlanamaması nedeniyle önemli miktarda ara mamul ıskartaya ayrılmak 
zorunda kalmaktadır. Hattın hızının düzgün belirlenememesi aynı zamanda hattın 
durmasına ve önemli üretim kayıplarına da neden olmaktadır. 

Firma bu aşamada çözüm olarak hat üzerindeki ara/yarı mamul genişliğini bir kame-
ra sistemi aracılığı ile ölçerek hattın hızını buna göre otomatik şekilde regüle etmeye 
(otoregülasyon) çalışmıştır. Ancak hattaki mamulün ağırlık bilgisi doğrudan kullanıl-
madığından düzgün bir otoregülasyon yapılamamıştır. Bunun üzerine ekstrüder ma-
kinasının çıkışındaki rulolara ağırlık sensörleri bağlanarak alınan ölçümler ile otoregü-
lasyon yapılması yoluna gidilmiştir. 

Bu bitirme projesi kapsamında ise ekstrüder hattının rulolara bağlı olan ağırlık sensör-
lerinden veri alınan kısmının fiziksel modeli çıkarılmıştır. Daha sonra bu model kulla-
nılarak toplanılan ham verilerdeki gürültüyü giderecek bir sayısal filtre tasarlanmıştır. 
Bir sonraki aşamada ağırlık sensörlerinden PLC (Programmable Logic Controller) ara-
cılığı ile alınan ham veri, gömülü bir kart üzerinde gerçek zamanlı olarak filtrelenerek 
gürültüden arındırılmış metre başına ağırlık kestirilmiştir. Bu bilgi hattın hızının ayar-
lanması için (otoregülasyonu) için hattı kontrol eden PLC’ye gönderilmiştir. Böylelikle 
üretim hattı üzerinde gerçek zamanlı olarak çalışan bir otoregülasyon sistemi kurul-
muştur. 

Ayrıca hattan akan ara mamulün ağırlık bilgisi dijital dönüşüm ve kalite süreçlerinin 
takibi amacıyla Amazon Web Services (AwS) bulut platformuna gerçek zamanlı olarak 
aktarılmıştır. Böylelikle sadece kapalı çevrim çalışan bir kontrol sistemi geliştirilmekle 
kalınmayıp aynı zamanda Endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılayan özgün bir çalışma 
yapılmıştır.
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ÜRÜN GELİŞTİRME

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Onur EVİRGEN
Danışman : İlker ÜSTOĞLU, Selim YANNİER
Anahtar Kelimeler : Adaptif Hız Sabitleyici, Yakıt Tasarrufu, Verimlilik, 
Konfor, Yakıt Tüketimi, Hız Sabitleyici 

DEĞİŞKEN ZAMAN AÇIKLIKLI UYARLANABİLİR (ADAPTİF)
HIZ SABİTLEYİCİ

Üst sınıf araçlarda hali hazırda bulunan “Uyarlanabilir Hız Sabitleyici” sisteminin yakıt 
ekonomisi dikkate alınarak geliştirilmesi bu projenin asıl amacıdır. Günümüzde kulla-
nılan uyarlanabilir hız sabitleyici, araç hızına ek olarak önündeki araçla arasındaki me-
safeyi sürücüden aldığı istek doğrultusunda kontrol etmeye çalışmaktadır. Geleneksel 
hız kontrol sisteminin araçlarda yaklaşık %3-7 civarında yakıt tasarrufu sağladığı bilin-
mektedir, fakat uyarlanabilir hız sabitleyici mesafe koruma işlevinin gerçekleştirmek 
için frenleme yaptığı ve sonra tekrar ivme kazandırmaya çalışmasından ötürü bu %3-
7`lik tasarruf oranı azalmaktadır. Bizde uyarlanabilir hız sabitleyicinin kullanılması-
nın bu olumsuz yanını yok etmek için değişken zaman açıklık özelliğini ve ek olarak 
önündeki aracın sürüş dinamiklerini belirli bir süre hafızada tutup önündeki aracın 
hız verilerinden yararlanarak zaman açıklığını en uygun değer seçmesini sağlamayı 
amaçlıyoruz. Böylece frenlemeyi azaltarak yakıt tüketimini azaltacağımızı öngörüyo-
ruz. Çünkü şunu biliyoruz ki; bir aracın yakıt tüketimini azaltmak için motoru, vites 
kutusunu, hava direncini ne kadar geliştirirsek geliştirelim, sürüş esnasında ne kadar 
çok fren uygularsak, balatalarda o kadar çok enerjiyi gereksiz yere ısıya dönüştürmüş 
olacağız. Dolayısıyla aracın gereksiz frenlemesini ne kadar azaltırsak ayni sürede ayni 
mesafeyi alması için gereken enerji düşecektir.
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ÜRÜN GELİŞTİRME

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Elif AK
Danışman : Dinçer Salih KURNAZ, Berk CANBERK
Anahtar Kelimeler : İçerik Dağıtım Ağları, Ağ Fonksiyonları Sanallaştırması, 
Konteyner, Docker

KONTEYNER TABANLI CDN İÇİN ÖZELLEŞMİŞ
İŞYÜKÜ OTOMASYON MOTORU

İçerik Dağıtım Ağları (CDN / Content Delivery Network) internet kullanıcılarına hızlı ve 
stabil bir kullanım sunmak amacıyla gelişmiş bir teknolojidir. Fakat CDN doğası gere-
ği kullanıcıya ulaştırılması gereken içeriğin kopyasını tutmak amacıyla coğrafik olarak 
dağıtılmış bir çok PoP (Uzak Erişim Noktaları) inşa eder. Ne kadar çok donanımsal 
olarak desteklenmiş PoP’lar inşa edilirse o kadar kaliteli hizmet verilebilir. Fakat bu 
da düşük maliyetli destek ile stabil hizmet kalitesi arasında bir çelişkiye neden olur. 
Çünkü donanıma yatırım yapılsa dahi istek sayılarının düşük olduğu zamanlar fiziksel 
makinelerdeki kaynakların çoğu boşta kalmaktadır. Bu projede ise kullancıların istek 
eğilimlerine göre kendini dinamik olarak şekillendirebilen ve isteklere cevap veren bir 
sistem tasarlanmıştır. Bu modelde her bir CDN ağ fonksiyonu sanallaştırılarak dinamik 
bir şekilde yönetilebilecek şekle getirilmiştir. Ayriyeten CDN sistemleri için özelleşmiş 
bir yönetim modülü yazılarak karar mekanizması oluşturulmuştur. Bu yönetim meka-
nizması iki ana modülden oluşmaktadır. Örneklem Yöneticileri, bulundukları makine-
lerin kaynak bilgisini kontrol mekanizmasına gönderir. Kontrol mekanizması da CDN 
sistemine özgü algoritma ile yeni sanal ağ fonksiyonlarının dağılımına karar verir. Bu 
işlem periyodik olarak devam eder. Önerilen proje, Medianova’dan alınan gerçek kul-
lanıcı verilerinin Jmeter test aracı üzerinden gerçeklenmesi ile test edilmiştir. Sonuçlar 
da yine aynı şekilde, CDN’de klasik yöntemlerle çalışan bir sunucudan alınan verilerle 
kıyaslanmıştır. Sonuçlara göre yüzde 45 gibi daha az gecikme süresi elde edilmiştir. 
Yüzde 20 daha fazla CPU verimliliği elde ederken; yüzde 35 daha iyi ağ kaynağının kul-
lanımı elde edilmiştir. Projede kaynak kullanım verimliliği hedeflendiğinden bu işlem 
üç kat daha az maliyetle gerçekleşmiştir. 
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mustafa Yiğit OTAY, Batuhan ERDOĞAN,  
      Alaettin Berker IŞIK
Danışman : Ata MUĞAN, Yunus Emre AYDOĞDU
Anahtar Kelimeler : Çamaşır Makinası, Sönüm Mekanizması

ÜRÜN GELİŞTİRME

TABANDAN SÜSPANSİYONLU ÇAMAŞIR MAKİNASI TASARIMI

Günümüzde mevcut çamaşır makinalarının tasarımı, her gün artan piyasa rekabeti so-
nucu gitgide geliştirilmekte, daha dengeli, az gürültülü, hafif ve düşük maliyete sahip 
alternatif makinalar üretilmeye çalışılmaktadır. Çamaşır makinalarındaki en önemli 
mekanik problemlerden biri de tamburdaki dengesiz yükten kaynaklı çamaşır makina-
sının kazanında yüksek titreşim genlikleri oluşması sonucu makinanın yürümesi prob-
lemidir. Bu kuvvetlerle yüksek devirlerde makinanın salınımlı yürümesi ortaya çıkmak-
tadır. Bu projenin ana hedefi; bahsedilen bu durumları gidermeye yönelik, titreşimleri 
daha efektif taşıyacak ve iletecek bir süspansiyon mekanizması geliştirmektir. Buna ek 
olarak; projenin bir diğer hedefi de makinalarda bulunan alt ve üst denge ağırlıklarının 
azaltılması veya kaldırılmasıdır.

Bu proje; mevcut titreşimlerin sönümlenmesi ve rezonans frekansına yakınlık sonucu 
ortaya çıkan titreşimlerden kaçınmak için daha rijit bir sistem modelinin kurulması ve 
sistemin rezonans frekansından uzaklaştırılmasına yöneliktir. Ayrıca sisteme ilave bir 
moment kolu yaratan askı yaylarının tamamen ortadan kaldırıldığı, tambur altından yay-
lı süspansiyonlarla kurulan bir süspansiyon mekanizmasının kurulması amaçlanmıştır. 

Bu projede dinamik sistem modellemeleri kurulmuş, 2 ayrı paket programından tam-
bur yerdeğiştirme verileri alınmış ( MSC Adams, Siemens NX ) olup, tambur ve süs-
pansiyonlar arasında kuvvet aktarım organı olan braketlerin Statik sonlu elemanlar 
analizleri yapılmıştır. Bu yapılan analizler ve elde edilen verilere yönelik bir takım pa-
rametreler için sistem optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Yapılan analizlerden alınan sonuçlar doğrultusunda bu yeni sistemin kayda değer bir 
iyileşme gösterme eğiliminde olduğu kanaatine varılmış ve firma desteği ile prototip-
leme sürecine gidilmiştir. Prototipleme süreci halen devam etmektedir. Projenin iler-
leyen sürecinde, topoloji optimizasyonunda bir takım geliştirilmeler söz konusu olabi-
leceği ve braketlere dair dinamik yorulma analizlerinin yapılaması gündemimizdedir.



22
41

 Ö
ZE

L S
EK

TÖ
RE

 Y
ÖN

EL
İK

 Lİ
SA

NS
 B

İT
İR

M
E 

TE
ZL

ER
İ Y

AR
IŞ

M
AS

I

2018 ÜNİVERSİTE PROJE YARIŞMALARI 63

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mert NAKIP
Danışman : Osman YILDIZ, Cüneyt GÜZELİŞ
Anahtar Kelimeler : Yangın Algılama, Yapay Sinir Ağları, Gaz Algılama

ÜRÜN GELİŞTİRME

YAPAY SİNİR AĞLARINA DAYALI METAL OKSİT GAZ SENSÖRLERİ 
KULLANARAK YANGIN ALGILAMA

Günümüzde, birçok yangın algılama sistemi duman algılama üzerine çalışmaktadır. 
Duman algılama çok basit bir sistem olsa da yaygın bir sistemdir. Duman algılamanın 
neredeyse tüm sistemlerde kullanılmasına rağmen, zayıflıkları vardır. Temel zayıflı-
ğı, tozlanmaya olan hassasiyetleri, bu sistemler için büyük bir zorluk yaratmaktadır. 
Tozlanma sistemin, yangın yokken var olarak algıladığı, pozitif yanlış alarm vermesi-
ne neden olur. Teknolojinin hızlı yükselişi bu sorunun çözümünde etkili olmuştur ve 
yangın algılama sistemlerinden beklentiler artmıştır. Teknolojik şirketler, sinyal işleme 
ve makine öğrenmesi kullanarak yangın algılayan üst düzey ürünler üretmiştir, an-
cak bu ürünlerde sadece duman ve ısı sensörleri kullanılmaktadır. Proje çeşitli sen-
sör tiplerini, yapay sinir ağları ile birleştirerek, negatif yanlış alarm sorununu çözmeyi 
hedeflemektedir. Projede, çok katmanlı yapay sinir ağı kullanılmıştır. Yapay sinir ağı 
Levenberg-Marquardt algoritması ve en keskin düşümlü gradyen geriye yayılım ile 
eğitilmiştir. Modele ait test sonuçları gelecek çalışmalar için oldukça umut verici bir şe-
kildedir ve doğruluk %95.35 olarak hesaplanmıştır. Doğruluk hesaplamasındaki hata, 
mutlak ortalama hata ile tanımlanmıştır. Gerçek bir yangın algılama sistemi için bu 
doğruluk oranı, daha doğru eğitim ve test veri kümeleri toplayarak, yukarı çekilme-
lidir. Sistemi eğitebilmek için veri kümesi Proje dahilinde toplanmıştır, çünkü böyle 
bir uygulama oldukça yenidir ve bu uygulamada kullanılabilecek uygun veri kümesi 
bulunamamaktadır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Şirin ALTINIŞIK
Danışman : Mehmet Ercan KAYMAK, Füsun CURAOĞLU
Anahtar Kelimeler : Bölme, Arayüz, Parça, Soğutma

ÜRÜN GELİŞTİRME

KULLANICIYA BÖLMELERİ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA
DÜZENLEME ŞANSI VEREN PARÇALI BUZDOLABI

Septa; kullanıcıya diğer buzdolaplarından farklı bir deneyim yaşatarak kişinin buzdo-
labını kendine göre kişiselleştirmesini öngören bir buzdolabıdır. 5 farklı bölmeden 
oluşan buzdolabı kişinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Kullanıcı bölmeleri istediği 
şekilde ayarlayabilmektedir. İhtiyaç halinde bölmeler dışarıda da 8 saat boyunca so-
ğutma görevini yerine getirmektedir. Septa ile mutfakta buzdolabı deneyimleri deği-
şecektir.

Bu noktaya yapmış olduğum saha araştırmasıyla ulaşıldı. Anketler, kullanıcı deneyim-
leri projemin son olarak bu hali almasını sağladı. Kullanıcılar üzerinden yapmış olunan 
konuşmalar ve prototip üzerinden alınan geri dönüşler projenin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesine yardımcı oldu. 

Arçelik Fabrikası’nda gözlemlenen üretim yöntemiyle de ürünümün maliyetini arttır-
madan sektörde yer edinebileceği öğrenildi. Maliyeti en başından düşünülerek ürün 
ona göre şekillendirdi. Ürün ile beraber kullanılan ekranların arayüzü dijital ortamda 
test edildikten sonra buzdolabına entegre edildi. 

Projede IoT teknolojileri kullanılmıştır. Buzdolabının arayüzü kullanıcının telefonu ile 
entegre olur ve kullanıcıya bilgiler aktarılır. İçerisinde bulunan ürünler Barkod ile oku-
tulur ve kullanıcı tüketim alışkanlığı oluşturulur. Buzdolabının hatırlatıcı özelliği saye-
sinde kullanıcıya haber verilerek yiyeceği veya içeceği tüketmesi gerektiği hatırlatılır. 
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Gülşah BOR
Danışman : Suna TİMUR, Nuriye DEMİREL
Anahtar Kelimeler : Made Bağımlılığı, Biyoteknoloji

ÜRÜN GELİŞTİRME

NARKOTİK İLAÇ ANALİZİ: KODEİN DEDEKSİYONUNA YÖNELİK 
APTAMER TEMELLİ BİYOSENSÖRLERİN TASARIMI

Son yıllarda “Point of Care (POC)” teknolojileri olarak adlandırılan ve hastanın (kişi-
nin) bulunduğu alanda veya yakınında uygulanabilen analitik testler, sağlık alanının 
vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Test süresinin kısaltılması, test prosedürlerinin en 
aza indirgenmesi, testi uygulayacak kişinin donanımlı olmasına gerek olmaması ve 
taşınabilir olması gibi birçok avantaj sunan POC testleri, geleceğin teknolojisi olarak 
gösterilmektedir. Aynı zamanda yasadışı ve kötüye kullanılan maddelerin hızlı ve ye-
rinde dedeksiyonu için kritik araçlardır. 2017 Avrupa Uyuşturucu Raporunda reçeteye 
bağlı narkotiklerin amaç dışı kullanımı ile ilişkili ciddi bir hastalık ve ölüm oranı rapor-
lanmıştır. Kodein, yan etkileri üzerinde pek çok araştırma yapılan ve kötüye kullanıma 
çok açık olan bir narkotik ilaçtır. Diğer narkotik ilaçlara göre nispeten daha düşük yan 
etkilere sahip kodein, satışlarına getirilen kısıtlamalara ve kapsamlı tıbbi uygulamalara 
rağmen öforik ve depresif etkileri nedeniyle sıklıkla suistimal edilmektedir. Kötüye kul-
lanımın artması nedeniyle, sağlık ve adli durumlarda bazı iş yerlerinde ve askeri uyuş-
turucu test programlarında tespiti zorunlu hale gelmiştir. Son yıllarda kodein dedeksi-
yonu ile ilgili çalışmalar artsa da seçimli, hızlı ve basit bir tayin yöntemi geliştirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Proje kapsamında bu ihtiyaca yanıt verecek aptamer temelli bir 
elektrokimyasal biyosensör tasarlanacaktır. Önerilen bu biyosensör sistemi ile hem 
aptamer hem de elektroanalitik duyarlılıkların avantajlarını bir arada taşıyan, biyolojik 
sıvılardaki kodein miktarını belirlemek için potansiyel bir araç tasarlanacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Deniz DUMAN, Müslüm Sinan KÖK
Danışman : Mutlu BOZTEPE, Fırat DEVECİ
Anahtar Kelimeler : Solar Şarj Cihazı, Kesintisiz Güç Kaynağı, Sıralı-Arttıran 
Dönüştürücü, Maksimum Güç Noktası İzleme, Pi Kontrol, Modbus Haberleşme 
Protokolü

ÜRÜN GELİŞTİRME

INTERLEAVED BOOST TOPOLOJİSİ İLE MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI 
İZLEYİCİLİ SOLAR ŞARJ CİHAZI TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ

Son yıllarda gittikçe artan rüzgar, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji tekno-
lojileri araştırmalarıyla, dünyanın fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltılabilir ve kullanım 
ömrü artırılabilir. Bu çabanın bileşenlerinden biri de fotovoltaik (FV) enerji teknoloji-
sidir. Bu tezin amacı, bir PV sisteminin mümkün olan en fazla enerjiyi sağladığından 
emin olmak için maksimum güç noktası izleme (MGNİ) algoritmasının işlemci yardı-
mıyla iki fazlı bir interleaved boost (sıralı-arttıran) topolojisi üzerinde kullanılmasıdır.

Yapılan bu çalışmada sıradan bir Boost dönüştürücüden daha verimli ve daha denge-
li olan iki fazlı interleaved Boost yapısı MGNİ metodlarından biri olan Değiştir-Gözle 
metoduyla beraber kullanılmıştır. Bu topoloji seçimi sayesinde düşük maliyetli devre 
elemanları ve yarıiletken anahtarlar 5 kW giriş-çıkış gücüne sahip devrede güvenle 
kullanılabilmiş ve toplam maliyet düşürülmüştür. Projede kullanılan mikroişlemci ise 
Microchip® firmasının üretmiş olduğu dsPIC33E serisine ait dsPIC33EP128GM706 
mikroişlemcisidir. Tasarımı yapılıp gerçeklenen devre, solar panellerden alınan akım 
ve gerilim değerlerine göre devreye PI kontrol + MGNİ algoritması uygulayabilecek, 
çıkışa bağlı akü / akü grubunu rahatlıkla şarj edebilecek yapıdadır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mustafa TOPAL, Remzi Can AKİLE
Danışman : Durmuş Ali BİRCAN, Caner Enver ÖZYURT
Anahtar Kelimeler : Elektrikli Bisiklet 

ÜRÜN GELİŞTİRME

3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET TASARIM, ANALİZ VE İMALATI

İki tekerlekli bisikletler gündelik hayattaki kullanımları ve sundukları konfor açısından 
yetersizdir. Kötü hava koşullarındaki sürüş zorlukları, yük taşıma kapasitelerinin kısıt-
lılığı, uzun süre seyahet etmenin güçlüğü ve buna benzer nedenler onları kullanışsız 
kılar. Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bisiklet Evi, bu olumsuz ko-
şulları ortadan kaldıracak, kullanışlı, sürdürülebilir, konforlu, çevreci ve yenilikçi bir bi-
siklet tasarımı talebinde bulundu. Bunun üzerine bilgisayar destekli tasarım ve analiz 
programlarından faydalanarak, yaptığımız modellemeler ve elde ettiğimiz analiz so-
nuçları doğrultusunda, fazladan bir tekerlek, kullanışlı ve estetik bir kabuk tasarımı ile 
taleplerine çözüm sağladık. Lakin, bu eklentiler fazladan ağırlık oluşturduğu için pedal 
gücünü elektrik moturu ile destekledik, kabuk tasarımda hafif ve dayanıklı kompozit 
bir malzeme olan fiberglassı kullanarak mevcut kabuk ağırlığını, şase de ise yine da-
yanaklı ve hafif bir malzeme olan alaşımlı alüminyumu seçerek şaşe ağırlığını azalttık. 
Normal olarak şarj edilebilmesinin dışında kabuk üzerine yerleştirilmiş esnek güneş 
paneli ile de şarj oluyor olması, araç için sürdürülebilir ve çevreci bir alternatif oluş-
turdu.

Bu proje günlük yaşamda bisiklet kadar pratik ayrıca kullanım alternatifleri zengin ve 
aynı zamanda ekolojik bir taşıt olma özelliği taşıyor.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Damla KARAKOÇ
Danışman : Ahmet KATI, İsmail ÖÇSOY
Anahtar Kelimeler : GLDA, Enzim İmmobilizasyonu, Çiçek Benzeri Hibrit 
Nano Yapı, Deterjan Performansı

ÜRÜN GELİŞTİRME

DETERJAN ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN LEKE ÇIKARICI ENZİMLERİN 
BİTKİ KAYNAKLI YEŞİL GLDA İLE KOMBİNASYONUNDAN 

SENTEZLENEN HİBRİT NANO YAPILARIN DETERJAN PERFORMANSI 
ARTIRILMASINDA KULLANILMASI 

Çevreci katalizörler olarak tanımlanan enzimler günümüzde kimya, eczacılık, tıp gibi 
doğa bilimlerinin yanında tekstil ve gıda gibi birçok endüstriyel alanda da geniş kullanım 
alanına sahiptir. Enzimlerin sahip olduğu avantajlarının yanında çok pahalı moleküller 
olmaları, yüksek sıcaklık ve pH değerlerine karşı kararsız olmaları gibi dezavantajları en-
zimlerin endüstriyel alanda kullanımını sınırlandırmaktadır. Bu dezavantajları ortadan 
kaldırmak veya azaltmak amacıyla çeşitli immobilizasyon teknikleri geliştirilmiştir.

Dr. Zare ve ark. tarafından immobilizasyon tekniklerine yeni bir çalışma eklenerek en-
zimlerin katalitik aktivite ve stabilitelerinde artış görülmüştür. Çiçek şekilli hibrit nano 
yapıları sentezlemişlerdir. İlk olarak organik bileşen olarak sığır serum albumin (BSA) 
proteinini, inorganik bileşen olarak ise Cu(II) iyonunu kullanarak fosfat tamponu orta-
mında (PBS) çiçek şekilli hibritnano yapıları sentezlemişlerdir.

Enzimlerin deterjan sanayisinde önemi büyüktür. Deterjanlara, temizleme etkileri-
ni artırabilmek ve formülasyonu iyileştirmek amacıyla bazı katkı maddeleri konulur. 
EDTA, fosfatlar, fosfanatlar, zeolit, soda külü şelatlayıcı ajanlar arasında sayılabilir. İyi 
bir şelatlayıcı olarak nitelendirilen GLDA ise eski şelatlayıcılara göre birçok üstünlük 
göstermektedir. En önemli özelliği bitkisel kaynaklı ve çevreci olması olan GLDA geniş 
bir kullanım alanına yayılmıştır. Önerilen projede deterjanlarda kullanılan enzimlerin 
ve şelatlayıcı ajanların leke çıkarma performansını arttırmak için kullanılması amaç-
lanmıştır. Bu sebeple deterjan sanayide geniş kullanım alanına sahip çeşitli enzim 
karışımlarının GLDA ile kombinasyonu üzerine çalışılacaktır. Bu çalışmada özellikle 
enzimleri şelatlayıcı ajan olarak kullanılan GLDA ile kombine halde, Cu2

+ iyonu kulla-
nılarak PBS ortamında çiçek benzeri hibrit nano yapılar sentezlenerek deterjanlarda 
kullanılması hedeflenmiştir. Böylece deterjanların temizleme gücünde HNY’ler kullanı-
larak yüksek bir artış amaçlanmıştır. Alanında daha önce böyle bir çalışma bulunma-
dığı düşünülerek bu çalışmamız; hem özgün ve yenilikçi hem de deterjan sektöründe 
gelecek vaad edicidir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Merve EROL, Selim ÖZDEMİR, Ahmet TOKGÖZ
Danışman : Mehmet KARAKÖSE, Yunus SANTUR
Anahtar Kelimeler : Fotokapan, Gömülü Sistem, Yaban Hayatı İzleme, Terör 
Faaliyetleri İzleme

ÜRÜN GELİŞTİRME

YABAN HAYATI VE İLLEGAL OLAYLARIN İZLENMESİNDE
FOTOKAPAN SİSTEMİ

İnsan ve doğal afet kaynaklı tehditlerle yabani hayvan türlerinde giderek azalma göz-
lemlenmektedir. Yaban hayvanları diğer bütün canlılar gibi bulunduğu ekosistemin 
yapıtaşını oluşturmakta ve canlı yaşamının devamlılığı için bu türlerin korunması bü-
yük önem taşımaktadır. Yaban hayatının sürekli izlenmesi ve denetlenmesi arazi ve 
personel koşulları bakımından büyük zorluklar oluşturmaktadır. 

Fotokapan sistemleri yaban hayatını izleme, tür tespiti, tür sayımı, nesli tükenmek-
te olan hayvanların korunması ve bir türün birden fazla alanda izlenmesi için yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Özellikle zorlu arazi koşullarında, yoğun bitki örtüsüyle kaplı 
alanlarda ve geceleri ortaya çıkan hayvan türlerini görüntülemek için ihtiyaç duyul-
maktadır.

Bununla birlikte Fotokapan sistemlerini kullanabileceğimiz bir diğer alan ise güvenlik 
ve terör unsurlarının tespiti olarak karşımıza çıkmaktadır. Dağlık bölgelerdeki terör fa-
aliyetlerinin izlenmesinde İHA sistemleri kullanılmaktadır. TSK bünyesindeki İHA araç-
larının sayısının az olması, ormanlık alanlarda kullanılamaması ve kritik görevlerde yer 
almasından dolayı bu bölgelerin sürekli izlenmesi mümkün olmamaktadır. 

Yaptığımız çalışmada her iki faaliyet alanına uygun olarak geliştirilen düşük maliyetli, 
uzun pil ömrüyle birlikte yüksek hızda görüntü alabilen ve izleme merkezine ileten 
cihazlar tasarlanmıştır. 

Geliştirilen sistem ortam hareketlerini pir kızılötesi sensörü ile algılamaktadır. Hareket 
anından hemen sonra gömülü sistem cihazı uyandırılarak görüntünün alınması amaç-
lanmıştır. Elde edilen görüntü, filtreleme algoritmasından geçirilip hayvan veya insan 
olduğuna karar vererek gereksiz görüntülerin işleme alınmaması amaçlanmıştır. Filt-
releme işleminden sonra resim üzerine sıkıştırma işlemi uygulanarak veri transferi-
nin süresi düşürülmektedir. Görüntüler GPRS veri servisi üzerinden SİM900 modülü 
kullanılarak bulut sunucuya iletilmektedir. Son olarak kullanıcının bilgilendirmesi için 
görüntüler sunucu üzerinden mobil platforma Push bildirimleri ile anlık olarak gönde-
rilmektedir. 
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ahmed Aycan GENÇKAL, Seçil ÇAPAR
Danışman : İsmail Serkan ÜNCÜ, Okan BİNGÖL
Anahtar Kelimeler : Biyomedikal Cihaz, Yenilikçi Ürün, Otomasyon,
Fizik Tedavi, Android Uygulama Kontrollü

ÜRÜN GELİŞTİRME

ANDROİD UYGULAMA DESTEKLİ
AYAK BİLEĞİ FİZİK TEDAVİ EGZERSİZ OTOMASYONU

Ayak ağrısı ile başa çıkmanın en iyi yolu ağrılı duruma neden olan faktörün ortadan 
kaldırılmasıdır. Anatomik bütünlüğün korunması ve esneklik ile kuvvetin yeniden sağ-
lanması ağrılı kas-iskelet hastalıklarının tedavisinde çok önemlidir. Yeniden aktiviteye 
ve spora dönüşün sağlanmasında egzersizin yeri tartışılmazdır. Hastalar ilaçlarını alır-
lar, fakat fizik tedaviyi genelde ihmal ederler.

Önerilen proje ile sağlık sisteminin hastane ve doktor odaklı bir sağlık sisteminden bi-
rey odaklı bir sisteme dönüştürülmesi fikri savunulmaktadır. Projede doktorların her 
türlü platformda hasta ile ilgili bilgi alabilmesi ve ölçüm yapabilmesi temel alınarak 
sağlık verileri elde edilecektir. Bu veriler kullanacağımız arduino kart ile aynı noktadan 
sağa-sola, yukarı aşağı oynar ayak ortezi ile iletişimde olan android işletim sistemli 
telefona ulaştırılacaktır. Ölçüm sonuçları kayıt edilecek ve sağlık personeli için önemli 
olan bu veriler taşınabilir hale getirilecektir. Sağlık personeli bu verilere mobil olarak 
istedikleri anda erişebilecek ve müdahale etme imkânı bulacaktır. Hastanelere gelen 
hasta sayısı ve gelme sıklığı azalmış olacaktır. Coğrafi konumlardan ötürü uzman bir 
hekime ulaşma zorluğu bulunan hastalar kolaylıkla takip edilebilecektir. Sürekli kont-
rol altında tutulması gereken hastalara ait veriler depolanıp gerektiğinde analiz edile-
bilecektir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Betül IŞIK, Kübra ATALAY, Sena BAYDO
Danışman : Aslıhan KISSAL, Musa Hakan ARSLAN
Anahtar Kelimeler : Prefabrike Aşık, Sanayi Yapısı, Yeni Nesil Beton, Hasar, Test

ÜRÜN GELİŞTİRME

BETONARME PREFABRİKE SANAYİ YAPI ÇATILARININ
AÇIK UÇLARINDA MEYDANA GELEN HASARIN ÖNLENMESİ İÇİN 

YENİ NESİL BİR ÖNERİ

Bu bitirme çalışmasında, Sanayi Sektör danışmanın da talebi ile firmanın üretmiş ol-
duğu prefabrik aşık uçlarının düşey yükler altında daha iyi bir performans göstermesi 
için yeni öneriler araştırılmıştır. Bu amaçla uygulamada kullanılan prefabrike betonar-
me aşıklar için mevcut kullanılan detaylara yeni bir alternatif oluşturmak amacıyla bir 
dizi deney seti hazırlanmıştır. Burada temel amaç daha yüksek dayanımlı, ekonomik 
ve daha az hasar görecek bir aşık detayının üretilmesidir. Bu kapsamda 16 adet 1/1 
en kesitli ve 3.2 metre açıklığı olan öngermeli betonarme prefabrike aşıklar öğrenci-
lerle beraber firmasının tesislerinde üretilmiştir. Aşıkların kesme hasarına uğraması 
ve inceltilmiş uç performansının gözlemlenmesi için açıklıklar 3.2 metre olarak seçil-
miştir. Çalışmada toplam her tipten 2 adet olmak üzere 8 farklı tip aşık denenmiştir. 
Tipler uç bölgelerinde kullanılan donatı detayı (kesme donatısı dizilimi açından farklı 
aşıklar), seçilen yenilikçi malzeme türleri (Çimento esaslı kompozitler (ECC) ile üretilen 
aşıklar ve 3 mm/6 mm çelik tel lif kullanılan aşıklar) ve mesnetlerde yapılan bağlantı-
lar (mesnetleri kaynaklı ve mafsallı olan aşıklar) açısından birbirinden farklıdır. Aşıklar 
monotonik olarak artan düşey yükleme düzeneğinde test edilmiştir. Her bir aşık için 
yük-deplasman grafikleri elde edilmiş ve aşıkların hasar mekanizmaları deney boyun-
ca rapor edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sanayi sektör danışmanın da üretmiş 
olduğu geleneksel uç detayına sahip aşıkların yük taşıma kapasitelerinde önerilen 
yöntemlerden her birinin değişik oranlarda olmak üzere %52’ye varan oranda kapasi-
te kazanımı sağladığı görülmüştür. Bitirme çalışması sonucunda özellikle çok kar ya-
ğışı alan veya çatı üzerinde ilave yükler olan sanayi yapılarında oluşabilecek aşık uç 
hasarlarının önlenmesi için önerilen yöntemlerin alternatif olabileceği görülmektedir. 
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mustafa BÜYÜKHARMAN, Fadime Ceren PEKGÖZ
Danışman : Buket ÇARBAŞ, Hüseyin Bekir YILDIZ
Anahtar Kelimeler : Biyolojik Fotovoltaik Hücreler, Güneş Enerjisi Çevrimi, 
Pestisit, Fotosentez, Biyosensör, Fotoelektrokimya, İletken Polimer

ÜRÜN GELİŞTİRME

FOTOSENTEZ YOLUYLA YÜKSEK DERECEDE ELEKTRİK ÜRETEN 
SİYONABAKTERİ BAZLI ÖZGÜN BİYOLOJİK FOTOVOLTAİK 

HÜCRELERİN YAPIMI VE BUNLARIN PESTİSİT BİYOSENSÖRÜ OLARAK 
KULLANIMI

Bu proje sulu çözelti içindeki elektrotların ışıkla aydınlatılması sonucu elektrik üre-
ten siyanobakteri bazlı biyolojik fotovoltaik hücresinin yapımını anlatır. Poli 4-(4H-Di-
tiyeno[3,2-b:2’,3’-d]pirol-4-il)anilin, P(DTP-Ph-NH2), iletken polimeriyle modifiye edil-
miş altın elektrot üzerine elektropolimerizasyon sonucu bis aniline çapraz bağlarla 
bağlanan sitokrom C ile meydana getirilen yüzeye siyanobakterilerin membran yar-
dımıyla tutuklanmasıyla elde edilen yapı biyolojik fotovoltaik hücresinde fotoanot gö-
revi yapmıştır. Poli [5-(4H-ditiyeno[3,2-b:2’,3’-d]pirol-4-il)naftalin-1-amin], P(DTP-Naf-
til-NH2), iletken polimeriyle modifiye edilmiş altın elektrot üzerine bilirubin oksidaz 
enziminin gluteraldehit ile çapraz bağlarla bağlanmasıyla oluşturulan yapı ise katot 
görevi görmüştür. Işığın etkisiyle sistem çalıştırıldığında siyanobakteride meydana ge-
len fotosentez sayesinde su yükseltgenerek ayrışacak ve anot tarafında oksijen gazı 
açığa çıkarken, sistemin katot tarafı ise anotta oluşturulan oksijen gazını tekrar bioe-
lektrokatalitik yolla suya indirgenmiştir. Sitokrom C’nin anilinle modifiye edilmiş altın 
elektroda oligoanilin çapraz bağlarla bağlanmış olması ve sitokrom C’nin de mediator 
görevi görmesi nedeniyle fotosentezin suyu yükseltgemesiyle açığa çıkan elektronla-
rın elektroda doğru transferi çok hızlı olmuştur. P(DTP-Ph-NH2)’nin çok iyi bir iletken-
liğe sahip bir polimer olması da bu hızlı elektron transferine pozitif katkı yapmıştır. 
Gerçekleşecek bu çok hızlı elektron transferi sonucu elde edilecek fotoakım yüksek 
olmuştur. Son olarak biyolojik fotovoltaik hücresine diuron gibi pestisit bazlı kimyasal-
lar eklendiği zaman, pestisitlerin siyanobakterideki fotosentezin inhibe etmesi özelli-
ğinden dolayı biyolojik fotovoltaik hücrede elde edilecek fotoakım miktarında azalma 
olmuştur. Bu maddelerin konsantrasyonların arttırıldığında ise biyolojik fotovoltaik 
hücresinde üretilen fotoakım azalmaya devam etmiş ve belli bir süre sonra da göz-
lemlenmemiştir. Böylece siyanobakteri bazlı biyolojik fotovoltaik hücresini duyarlı bir 
pestisit biyosensörü olarak da kullanmak mümkün olmuştur.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Semra Nur ÖZKAYA
Danışman : Mustafa PINARBAŞI, Onur İNAN
Anahtar Kelimeler : Mobil, Android, Bilişim, Bilgisayar, Veritabanı

ÜRÜN GELİŞTİRME

MOBILNEX MOBİL MUHASEBE PROGRAMI

MoBilnex, Siena Yazılım Firması adına geliştirilen bir mobil muhasebe programıdır. 
Bilgisayar ortamında çalışan Bilnex muhasebe SQL programıyla tam entegre olarak 
çalışmaktadır. Bu program doğrudan stok, cari, fatura gibi birçok işlemi online ola-
rak muhasebe sisteminizle eş zamanlı yapabilmektedir. Masa üstü Bilnex Muhase-
be programında yapılan işlemler MoBilnex mobil programında anında görünmekte, 
benzer şekilde MoBilnex mobil programınızda yapılan işlemler de masa üstü Bilnex 
programından da takip edebilmektedir. 

Kullanıcı, mekândan bağımsız bir şekilde ister evinde ister dışarıda, internetinin oldu-
ğu herhangi bir yerde, şirketinin uzaktan yönetilmesine olanak sağlayarak bu işlem-
leri masa başında saatler harcamadan, ofise olan bağımlılığı azaltarak iş verimliliğini 
artırmaktadır. MoBilnex düşük maliyetli herhangi bir telefon veya tabletle online bir 
şekilde çalışarak kırtasiye ve telekomünikasyon ücretlerini de ortadan kaldırmıştır. 

Kullanımı kolaylaştırmak, ihtiyaçları yerine getirmek, maliyeti düşürmek ve daha pra-
tik çözümler oluşturmak amacıyla, standart muhasebe programlarından farklı ola-
rak bazı özellikler eklenmiştir. Müşteri satış öncesi adreslerinin kolay tespiti amacıyla 
konum bulma sistemi, ürünleri vakit kaybetmeden sepete ekleyebilmek için barkod 
okuyucu sistem, rapor takibinin kolaylığını sağlamak için raporları istenen herhangi 
bir platformda(Facebook, WhatsApp, Gmail) gönderilmesi ve bu raporun Wifi yazıcıy-
la yazdırılabilmesi gibi birçok özellik eklenmiştir. Bu özelliklerin hepsi mobil ortamda 
gerçekleşmektedir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Bayram DOĞDU, Mert Mehmet ALTAY
Danışman : Eşref BÜYÜKÇİNGİR, Okan BİNGÖL
Anahtar Kelimeler : İvme Sensörü, Akülü Tekerlekli Sandalye, Arduino, 
Bluetooth

ÜRÜN GELİŞTİRME

BOYUN HAREKETLERİ İLE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYENİN 
KONTROLÜ

Tekerlekli sandalyenin fiziksel engelliler için yararlı olduğu kanıtlanmış olmasına rağ-
men düşük yüzdeli engel sahibi kişilere daha fazla hizmet edebilmektedir. Önerilen 
çalışmada el ve ayak fonksiyonlarını kullanamayan kişiye yönelik alternatif olarak bu 
çalışmada boyun hareketleri ile kontrol edilebilen akülü tekerlekli sandalye planlan-
maktadır. Kişi boyun hareketleri ile akülü tekerlekli sandalyeyi dışarıdan yardım alma-
dan kontrol edebilecektir. Bireyin başının üzerine yerleştirilen ivme sensörü yardımı 
ile ivme sensöründen x, y ve z eksenlerinden gelen veriler işleme tabi tutularak her 
bir eksenden gelen veriler hareket komutu olarak tanımlanmaktadır. İşleme tabi tu-
tulan veriler bluetooth yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeye aktarılmaktadır. Bilgiler 
akülü tekerlekli sandalyeye aktarıldıktan sonra hareket yönünde bulunan mesafe sen-
sörünün önünde engel olup olmadığı kontrol edilmektedir. İki farklı veri işleme tabi 
tutulmaktadır. Başımızın üzerindeki ivme sensöründen gelen komut yönünde engel 
yok ise akülü tekerlekli sandalye o komut yönünde hareketini gerçekleştirecektir. Eğer 
komutun geldiği yönde engel var ise buzzer çalarak uyarı verecektir. Engel kaybolun-
caya kadar akülü tekerlekli sandalye o komut yönünde hareket etmeyecektir. Böylece 
birey başkasına ihtiyaç duymadan sadece başın üzerindeki ivme sensörü yardımı ile 
akülü tekerlekli sandalyeyi kontrol edebilecektir.

Bu projenin en önemli sonucu toplumumuzda sayısı her geçen gün artmakta olan ve 
sunulan yeni imkânlar ile gündelik hayata daha kolay adapte olabilen engelli bireyler 
için yapılan akülü tekerlekli sandalye aracının boyun hareketleri ile kullanmasıdır. Baş-
ka bir cihaza gerek duymadan akülü tekerlekli sandalyeyi sadece boyun hareketleri ile 
kontrol edebilmek engelli gruplar için bir umut ışığı olabilir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Nazlı Seray BOSTANCI, Batuhan COŞKUN 
      Zahide ARTUNÇ
Danışman : Osman EROĞUL, Nazife Selcan TÜRKER
Anahtar Kelimeler : Yara Örtüsü, Diyabetik Ayak Ülseri, Elektroeğirme, 
Diklofenak Sodyum, Nanofiber 

ÜRÜN GELİŞTİRME

DİYABETİK AYAK ÜLSERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK
DİKLOFENAK SODYUM İÇEREN NANOFİBER FORMÜLASYONLARININ 

ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİ İLE HAZIRLANMASI VE
İLAÇ SALIM ÇALIŞMALARI

Diyabetik ayak ülseri (DAÜ), diyabetin en önemli komplikasyonu olarak gösterilen yay-
gın ve kronik bir hastalıktır. DAÜ, ülkemizde 1 milyondan fazla kişiyi etkilemektedir. 
DAÜ hastaların yaşam kalitesini düşüren psikolojik sorunlar yaratan ve ayak/bacak 
ampütasyonlarına yol açan ciddi komplikasyonlara sahiptir. Ayrıca iş gücü kaybı ve 
ciddi rehabilitasyon maliyetlerine neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri yıllık 
yaklaşık 39 milyar dolar ayak ülseri tedavisi için harcanmaktadır. 

Diyabetik ayak yaraları ve radyoterapi sonrası gelişen yaralar kronik yaralara örnek 
teşkil etmektedir. Kronik yara bakımı, uzun süren ve sabır gerektiren, maliyetli bir sü-
reçtir. Günümüzde, DAÜ başta olmak üzere kronik yaraların tedavilerinde kullanılan 
önemli yöntemlerden birisi yara örtüleridir. Yara örtüleri bandajlardan, gümüş ba-
rındıran akıllı sistemlere kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ülkemizde, yara örtüleri 
çeşitlerinden sadece bandaj tipi üretilebilmekte olup iyileşmede kullanılan daha akıllı 
sistemler ise yurtdışından ithal edilmektedir. İthal edilen ürünler; silikon, köpük, nay-
lon vb. yapılarda olup bu malzemelere alerji gösteren hastalarda kullanılamamaktadır. 
Gümüş içeren sistemler ise sadece bakterilerin cilt üzerinde birikmesini ve çoğalma-
sını engelleyen özelliktedir. Asıl ihtiyaç olan sadece yarayı korumakla kalmayıp hücre 
çoğalmasına, doğal ekstraselüler matriksi taklit ederek yara iyileşme sürecine katkı 
sağlayacak yeni nesil sistemlerdir. Yara örtüsü üretilmesinde kullanılan elektroeğirme 
yöntemi, elde edilen nanofiberler yüzey alanlarının fazla olması ve porlu yapıları saye-
sinde gaz ve besin geçişini sağlayabilen ve maliyet etkin bir yöntemdir.

Bu projede amacımız; DAÜ tedavisine yönelik elektroeğirme yöntemiyle anti-inflama-
tuar bir ilaç olan Diklofenak Sodyum yüklü nanofiber yara örtüsü üretmektir ve radyo-
terapi sonrası oluşan diğer kronik yaralar için umut vaad eden yenilikçi ve ülkemizin 
dışa bağımlılığını azaltacak bir tedavi yöntemi sunmaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ali KAZANCI, Koray Ozan BOZDEMİR
Danışman : Ömer KELEŞ, Gülçin ÇİÇEK  REZAEI TABAR
Anahtar Kelimeler : Medikal Makine, Biyomedikal Ekipmanlar, Biyoteknoloji

ÜRÜN GELİŞTİRME

SOĞUTUCULU İNSÜLİN TAŞIMA VE MUHAFAZA CİHAZI

Şeker (diyabet) hastalarının günlük hayatlarında kullanmak zorunda oldukları insülin 
ilaçlarının, 4-8 °C sıcaklıkları arasında muhafaza edilmesi, güneşe doğrudan maruz 
kalmaması, buz kartuşlarına doğrudan temas etmemesi ve fiziksel darbelere karşı ko-
runması gerekmektedir. Hastaların günlük hayatlarında ve özellikle uzun seyahatler 
sırasında insülin iğnelerinin sıcaklığını uygun değerde muhafaza etmek için buz kalıbı 
ve termoslardan yararlandığı fakat mevcut taşıma yöntemlerinde sıcaklığın istenilen 
değerler arasında uzun süre muhafaza edilemediği bilinmektedir. Yapmış olduğu-
muz tasarımda enerji kaynağı sayesinde termoelektrik soğutucu (peltier), termojelleri 
doğrudan soğutarak, termojelin ısı kapasitesi sayesinde uzun süre sıcaklık muhafaza 
edilebilecektir. Bataryanın tükenmesi durumunda ise 5 voltluk (herhangi bit telefon 
şarj aleti) bir güç kaynağı kullanarak termojel yeniden soğutulabilecektir. Cihazın üç 
boyutlu tasarımı SolidWORKS programında tamamlanmış olup, ısıl analizi ise sonlu 
elemanlar yöntemini kullanan ANSYS ICEPAK 2016 programından yardım alınarak ya-
pılmıştır. Çalışmalar neticesinde; 5 voltluk bir giriş gerilimi ile çalışacak, iki adet peltier 
ve fan sistemi ile 20 dakika gibi kısa bir sürede soğutması sağlanan, yalıtılmış bölgede-
ki termojel sayesinde sıcaklığın 5-6 saate kadar muhafaza edildiği soğutuculu insülin 
taşıma ve muhafaza cihazının tasarımı tamamlanmıştır.
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ÖĞRENCİLERİ PROJE YARIŞMASI

Bu kitapta yer alan proje özetleri, proje sahiplerinin
Kurumumuza ilettiği şekliyle basılmıştır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Feridun BİŞAR
Anahtar Kelimeler : Kayıp Eşya, Bulmak, Online Kayıp Eşya Bulma, Buluntu

KAYBUL (KAYIP EŞYA BULMA PLATFORMU)

Dünyada insanların her birinin mutlaka mağduru olduğu ve bu mağduriyetin acısını 
çektiği bir sorun var; eşya kaybetmek! Kayıp eşya sahiplerinin, kaybettikleri eşyalarına 
en kolay yoldan ulaşabilmeleri için onlara online bir platformda eşyalarına ulaşma im-
kanı sağlıyoruz. KayBul adlı platform kayıp eşya sahiplerine lokasyon tarayarak ya da 
eşyalarının görsel özelliklerini tarif ederek kayıp eşyalarına ulaşma imkanı sunacaktır.

KayBul, hem web sitesi olarak hayata geçirilecek hem de mobil uygulaması yapılacak-
tır. Kolay bir arayüz ile hizmet verecek olan KayBul’da “Kayıp İlanı” ve “Buluntu İlanı” 
adlı iki ana kısım olacaktır. Herhangi bir zamanda herhangi bir eşyasını kaybeden kişi-
ler, Kayıp İlanı kısmında kaybettiği eşyaya/nesneye yönelik çeşitli bilgiler girerek Kayıp 
Eşya ilanı verebilecektir. Yine herhangi bir zamanda herhangi bir eşya/nesne bulan 
kişiler de bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak için Buluntu Eşya ilanı verebilecektir. Böy-
lece eşyasını kaybeden ve bulmak isteyen ya da eşya bulup sahibine ulaştırmak iste-
yen insanlar kolay bir şekilde bunu gerçekleştirebilecektir. KayBul sayesinde kayıp her 
eşyanın bulunabilmesi sağlanacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Doğan BAŞARAN
Danışman : Burak TÜYSÜZ
Anahtar Kelimeler : Nesnelerin İnterneti, Optimizasyon, Konfor Bölgesi, 
Çoklu Uçbirim, Eğitim

DEMS

Endüstri 4.0 kavramının etkileriyle hızla değişen ve gelişen teknoloji altyapıları birçok 
kurum ve kuruluşta farklı ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu ne-
denle dijital dönüşüm kavramının temelini oluşturan, sensör teknolojileri ve nesne-
lerin interneti altyapılarından faydalanan fonksiyonel tasarımlar gerçekleştirilmesi 
önem arz etmektedir. Bu proje çalışmasında eğitim-öğretim ortamındaki konforun 
otomatik raporlanması, öğrenci durumuna etkilerinin incelenmesi ve derslik ortamı-
nın optimize edilmesi amacıyla bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem sayesinde 
bir eğitim-öğretim kurumunda derslik olarak kullanılan tüm konumların sıcaklık, nem, 
hava kalitesi ve ışık şiddeti verilerinin belirlenen merkeze sunulması amaçlanmıştır. 
Bu amaç doğrultusunda tek merkezi birime ve birçok uç birime sahip DEMS sistemi 
geliştirilmiştir. DEMS sisteminin merkezi birimi ağa bağlı bir bilgisayarda çalışmakta 
olan bir programdan oluşmaktadır. Bu program Python programlama dili ve çapraz 
platform destekli Qt arayüz geliştirme kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Merke-
zi birimin fonksiyonları tüm uç birimlerle kablosuz haberleşme sağlayarak veri alması 
ve alınan bu verileri yöneticiye arayüz üzerinde raporlamasıdır. Her bir uç birim ise 
barındırdıkları sensör ağından veri alma, alınan verileri merkeze iletme ve ortam ay-
dınlatmasını kontrol etme fonksiyonlarına sahiptir. Prototip üretimi gerçekleştirilecek 
olan uç birimler; kutu, güç kablosu, aydınlatma hattı bağlantısı, programlanmak üzere 
tek kart bilgisayar donanımı ve sensörlerin tek kart bilgisayar donanımı ile bağlantısını 
sağlayan baskı devre kartından oluşmaktadır. Birimler ve merkez arasında kablosuz 
haberleşme, MQTT (Mesaj Kuyruk Telemetri Taşıma) Protokolü kullanılarak sağlan-
mıştır. Uç birimler için gerekli katı model tasarımları SolidWorks programı kullanılarak 
gerçekleştirilmiş ve katı model üretimi aşaması beklenmektedir. Proje çıktılarına talip 
olan kuruluş tarafından bir hafta süre ile yapılan testler sonucu sistem verimlilik gün-
cellemeleri yapılmıştır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Neslihan KÖROĞLU, Oktay SAKARYA
Danışman : Burak TÜYSÜZ
Anahtar Kelimeler : Silah, Atış, Simülasyon, Görüntü İşleme, Lazer

UZUN VE KISA MENZİLLİ SİLAH ATIŞ EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

Önerilen projemizde uzun ve kısa menzilli silah atış eğitimi için atmosferik koşulları da 
hesaba katan gerçekçi bir simülasyon sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen simülasyon 
sistemi ile silah atış eğitimlerinin maliyet etkin bir şekilde ve farklı hava şartlarında 
gerçekleştirilebilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla kısa menzilli ve uzun menzilli olmak 
üzere iki farklı modülde geliştirilen sistemde gerçek zamanlı görüntü işleme metotla-
rı ve işaretleme için lazer teknolojisi kullanılmıştır. Geliştirilen simülasyon sisteminin 
kısa menzilli silah eğitimi modülünde, bir hedef tahtasına yerleştirilen kamera ile atış 
sırasında silahtan üretilen lazer ışığı algılanarak puanlama yapılmaktadır. Henüz ge-
liştirme aşamasında olan uzun menzilli silah atış eğitimi modülünde ise kısa menzilli 
modüle ek olarak mermi düşümünü hesaplamak için atmosferik şartlar, silahın özel-
likleri, merminin özellikleri ve yer çekimi etkisi göz önünde bulundurularak bir simü-
lasyon sistemi gerçekleştirilecektir. Geliştirilen prototip ürünle yapılan testlerde kısa 
mesafe atış eğitimi ile tepki süresinde hızlanma ve isabet oranında artış gözlemlen-
miştir. Uzun menzilli silah kullanıcılarının eğitimleri ise kısa menzilli silah kullanıcıları-
nın eğitimlerine kıyasla daha zordur. Atmosferik koşullar uzun mesafelerde merminin 
hedefe ulaşmasında zorlayıcı etkendir. Bu etkenler düşünülerek balistik hesaplamala-
rı hesaba katan sistem geliştirilecektir. Bu hesaplamalar ile hava koşulları sonucunda 
oluşan sapma bilgileri kullanıcıya iletilecektir. Böylelikle uzun menzilli silah kullanıcıla-
rının da eğitim sürelerinde hızlanma ve isabet oranında artış gözlemlenmesi düşünül-
mektedir. Yapılması hedeflenen proje ile hem kısa menzilli hem de uzun menzilli silah 
atışlarında kullanıcıların eğitimine fayda sağlanacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Tugay ARMAĞAN, Burak ADA
Danışman : Yasin AYGÖR
Anahtar Kelimeler : Sensör Teknolojileri

TEMEL HAYATİ FONKSİYON TAKİP SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Projenin gerçeklenmesindeki temel amacımız operasyona çıkan timlerin mevcut 
durumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sahibi olmaktır. Zayiatın en aza indirilmesi 
operasyonu yürüten komutana çok büyük avantaj sağlar. Operasyonun başlangıç, ge-
lişme ve sonuç aşamalarının çok daha sağlıklı geçilebilmesi, gelen bilgiye göre hamle-
lerin yapılıp başarı ile sonuçlandırılması bütün silahlı kuvvetler personelinin en büyük 
amacıdır.

Bu ihtiyaçtan hareketle tasarlanan projede, bir timdeki personelin gerçek zamanlı 
bilgileri toplanır. Tasarlanan yazılım ve donanım ile denge, kalp ritmi, vücut sıcaklığı, 
anlık konum ve acil durum sinyal verilerine ulaşılır. Böylece harekât merkezinin ope-
rasyonu etkileyecek çok kritik verilere ulaşması sağlanır.

Bu çalışmada, operasyona çıkan personelin temel hayati fonksiyonlarının tespiti için 
mikroişlemci tabanlı devre tasarlanmış ve prototipi üretilmiştir. Operasyona çıkan 
personelden; konum, denge, nabız, vücut sıcaklığı, acil durum bilgisi verileri elde ede-
bilmek için üç adet sensör, bir adet buton ve GPS (Global Positioning System) kullanıl-
mıştır.

Operasyona çıkan personele ait veriler farklı yollarla toplanır. Vücut sıcaklığı, denge, 
acil durum sinyali verileri fiziksel olarak; konum bilgisi GPS devresi ile; nabız bilgisi 
nabız takip bandı kullanılarak radio frekans ile personelin üzerinde bulunan Ardui-
no devresinde toplanır. Toplanan veriler RF (Radio Frequency) haberleşme ile Raper-
ry-Pi’ye iletilir. Sistem verileri işler ve bir veritabanına kaydeder. Kullanıcı internet üze-
rinden güvenli bağlantı yaparak akıllı bir cihaz vasıtasıyla veriye istenildiği an ulaşma 
imkânı bulur.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ahmet Burak ÖZYURT
Danışman : Lütfiye DURAK ATA
Anahtar Kelimeler : LTE, Hücre Planlaması, Hücre Açma/Kapama, 
Hücre Yakınlaştırma/Uzaklaştırma

MOBİL AĞLARDA DİNAMİK KAPSAMA ALANI YÖNETİMİ

Bu proje ile mobil haberleşme ağlarında, ağ yönetimi ve planlamasına yönelik olarak 
dinamik kapsama alanı benzetimi yapan bir yazılım ürünü ortaya konulacaktır. Artan 
veri trafiğiyle beraber hücre sayısında da artış olacaktır. Bunun sonucu olarak baz is-
tasyonlarına ait kapsama alanlarının enerji verimliliği sağlayacak şekilde dinamik plan-
lanması, mobil operatörler için yeni nesil haberleşme ağ yönetiminde önemli ve yeni 
bir konudur. Gün içerisinde hareketli kullanıcılar sebebiyle hücrelerdeki trafik yükü 
değişkendir. Eğer her bir hücre en yoğun olduğu zamana göre planlanırsa, sistemde 
daima kapasitesinin altında çalışan hücreler mevcut olacaktır. Değişen trafik yüküne 
hiçbir sabit hücre planlaması en uygun düzeyde çözüm olmamaktadır. Gelecekte bu 
trafik dalgalanması daha ciddi bir problem olmaya başlayacaktır. Hücre açma/kapa-
ma (cell switch on/off, CSO) ve hücre yakınlaştırma/uzaklaştırma (cell zooming, CZ) 
yöntemleri bu sorunların iyileştirilmesinde önemli birer alternatif olarak değerlendi-
rilmektedir. Şuan elde edilen ön simülasyon sonuçlarına ek olarak önerilen çözüm 
yolunun uygulanabilmesi için kullanıcı dostu bir arayüze sahip yazılım ürününün elde 
edilmesi planlanmaktadır. Bu yazılım ürünüyle baz istasyonlarının daha etkin şekilde 
kullanılabileceği çevreci haberleşme sistemlerinin elde edilmesi planlanmaktadır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Alperen ELİBOL
Danışman : Özgür ASAR
Anahtar Kelimeler : Gen Anlatım, Kanser, Pankreas, Sağ Kalım, Elastik Net

PANKREAS DUKTAL ADENOKARSİNOMU OLAN HASTALARDA
GEN ANLATIM DEĞERLERİ KULLANILARAK

SAĞ KALIM KESTİRİMLERİNİN ELDE EDİLMESİ

Pankreas duktal adenokarsinomu (PDAK), pankreasta en sık görülen ve tedavisi zor 
olan kötü huylu bir tümördür. Tek tedavi yöntemi, tümörün ameliyatla çıkarılmasıdır. 
Bu patolojide, hastaların sadece %20’si opere edilebilir. Ameliyat olan hastaların ço-
ğunluğunda operasyonun ilk yılında metastaz saptanmaktadır. Bunlarla birlikte, has-
taların 5 yıllık hayatta kalma oranları yaklaşık %20’dir.

Bu çalışmanın amacı PDAK olan hastalarda, transkriptom analizi ile tümörün genetik 
yapısının sağ kalım ile ilişkisini incelemektir. Çalışmada kullanılan veri Amerikan Ulusal 
Sağlık Enstitüsü Gen Anlatım Omnibüsü (NIH-GEO) kütüphanesi taranarak elde edil-
miştir. 30 hastanın (Grup 1) gen anlatımları ile kısa ve uzun süreli sağ kalımları (kısa 
= 24 aydan kısa, uzun = 24 aydan uzun) modellenmiş, anlatım değerlerinde farklılık 
gösteren (differentially expressed) genler belirlenmiştir. Analizin ilk aşamasında gen 
ifade değerleri logaritmik değişim (log-fold change) yöntemi ile filtrelenerek ifade de-
ğerlerinde anlamlı değişiklik olmayan genler elenmiştir. 

İkinci aşamada, filtrelenen genler elastic net algoritması kullanılarak bir regresyon 
modeli ile modellenerek sağ kalım analizleri yapılmıştır. Tüm hastaların değerlendiril-
diği Grup 1’e ek olarak, lenf düğümlerine metastaz yapıp yapmama durumuna göre iki 
farklı hasta grubu belirlenmiştir. Lenf düğümlerine metastazı olmayan hastalar (PDAK 
evre IA-IB-IIA) Grup 2’ye, metastazı olan hastalar (PDAK evre IIB) Grup 3’e alınmıştır. 
Bu gruplara da filtreleme ve elastic net ile analiz yöntemi uygulanmıştır. Analizlerin 
sonucunda Grup 1’de sağ kalım açısından önemli 8, Grup 2’de 7 ve Grup 3’te 97 gen 
belirlenmiştir. 

Belirlenen genler üzerinden kurulan model ile test gruplarına uygulanan kestirim 
(prediction) analizleri %100 belirleyicilik özelliği göstermiştir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ufuk GÜRBÜZ, Cafer Samet GÜLLÜCE 
     Mustafa YEMURAL
Danışman : Çiğdem EROĞLU ERDEM
Anahtar Kelimeler : Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Yapay Zeka,
Resim İşleme, Derin Öğrenme

FACEFILL SYSTEM

FaceFill sistemi genel olarak bir sisteme veya bir uygulamaya kayıt esnasında ve on-
lara giriş yaparken kullanıcılar için biyometrik doğrulama güvenliği sunan bir sistem-
dir. Bunu sıradan kriptografik doğrulama yöntemlerinin yanında modern biyometrik 
doğrulama yöntemlerini de kullanarak yapmaktadır. FaceFill sisteminin kullandığı bi-
yometrik özellik yüz bilgisidir. Fakat sistem diğer biyometrik özelliklere de hizmet ve-
recek şekilde, modüler bir yapıda tasarlanmıştır.

Sistemin getirdiği en büyük yeniliklerden bir tanesi onun modüler doğasıdır. Yani sis-
temde yer alan ve yüz doğrulama işlemini gerçekleştiren birimi (DPU) başka bir biyo-
metrik algoritmayı koşturacak şekilde gerçekleyebilirsiniz. Sistem böylelikle tüm biyo-
metrik algoritmalara uyumludur ve çapraz platform desteği (cross-platform) vardır. 
Ayrıca sistemimiz öncelikli olarak bilgi güvenliği kategorisine girmektedir.

Bu sistem uygulama programlama arayüzü (API) ve sunucu olmak üzere iki kısımdan 
oluşmaktadır. Sunucuda kişilerin kişisel verilerini tutarken aynı zamanda yüz doğru-
lama mekanizmasını içinde barındıran Derin İşlem Birimi’ni (DPU) çalıştırıyoruz. Bu 
sunucu ile uygulama geliştiricilerinin yazdığı uygulamaları haberleştirmek için bir uy-
gulama programlama arayüzü yazdık ve bu API, çapraz platform desteklemektedir. 
Ayrıca bu API ile bir resimdeki yüzün algılanması ve yüz bölgesinin kırpılması işlemi-
ni gerçekleştiren algoritmayı geliştirdik. Sunucu tarafında ise yüz doğrulama işlemini 
gerçekleştiren algoritmayı geliştirdik.

Sistemimize kayıt yaptırdıktan sonra kullanıcılara e-posta yoluyla bir tanımlayıcı nu-
mara(ID) gönderiliyor ve kullanıcının bu numarayı bir kereliğine sistemimizi destekle-
yen uygulamaya girmesi isteniyor. Daha sonra kullanıcı yüzünün fotoğrafını çekerek 
sisteme kayıt olabiliyor veya giriş yapabiliyor. Böylelikle hem biyometrik doğrulama 
sistemini kullanarak kendini doğrulamış oluyor hem de aynı bilgileri tekrar tekrar yaz-
ma zahmetinden kurtuluyor. Proje kapsamında gerçekleşen sistem, örnek bir uygu-
lama ile entegre bir şekilde gerçek zamanlı biyometrik kişi doğrulama performansı 
vermektedir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Berçem ÇATALKAYA, Şahinde Burcu SARI
Danışman : Aybars UĞUR
Anahtar Kelimeler : Sanal Giyim, İşbirlikçi Filtreleme, Kinect, Arttırılmış 
Gerçeklik, Bilgisayar Grafikleri, Birliktelik Analizi, Etkileşim, Giyim Sektörü, 
Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, WEKA

KINECT TABANLI SANAL GİYİM VE MAKİNE ÖĞRENMESİNE DAYALI 
KIYAFET ÖNERİ SİSTEMİ

Günümüzde kişiler giyim amaçlı alışverişlerde, almayı düşündükleri çok sayıda kıyafeti 
üzerlerinde denemek istemektedirler. Bu çok vakit alıcı olabilmektedir. Ayrıca almayı 
düşündükleri kıyafetler arasında seçim yapmakta zorlanabilmektedirler. Projemizde, 
bu tür problemlere çözüm getirmek amacıyla; Kinect tabanlı iki boyutlu bir sanal giyim 
ve öneri sistemi geliştirilmiştir. Sistem, müşterilerin almayı düşündükleri giysileri ger-
çekte denemeden, nasıl göründüklerini bilgisayar ortamında üzerlerinde görmelerini 
sağlamaktadır. Süreci hızlandırmasının yanında, profillerine uygun kıyafet ve beğen-
dikleri ürünleri satın alan müşterilere, bu ürünlerle beraber alınabilecek diğer ürün-
ler de önerilmektedir. Böylece karar verme sürecini de kolaylaştırmaktadır. Tezimizin 
önemli bir özgün yanı, Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi ile Makine Öğrenmesi / Veri 
Madenciliği tekniklerini birlikte kullanarak giyim sektörüne yenilik getirmesidir. Ayrıca 
Türkçe olması, bu yönüyle sektörde eksik olan bir noktayı da tamamlamaktadır. Giyim 
sektörü firmalarına ve müşterilere yararlı olması hedeflenmiştir.

Yazılım sistemimiz iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, Microsoft Kinect sensörü 
kullanılarak kullanıcının görüntülerinin elde edilmesi ve kıyafetlerin kullanıcının üze-
rine oturtulmasıdır. Kullanıcı, kıyafet seçimini uzaktan kontrol ile yapmaktadır. İkinci 
aşama, kullanıcının özelliklerine göre kıyafet önerilmesidir. Kıyafet önerme işlemi, veri 
madenciliği tekniği olan İşbirlikçi Filtreleme ve Apriori algoritması ile yapılmıştır. Yazı-
lım, C# programlama dilinde geliştirilmiştir. IDE olarak Microsoft Visual Studio kulla-
nılmıştır. 
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mohammad Naqib RAHİMİ, Ömer Faruk BULAK
Danışman : Önder Halis BETTEMİR
Anahtar Kelimeler : Doğrusal İş Programı, Kaynak Dengeleme, Maliyet Analizi, 
Proje Yönetimi

HESAP CETVELİ TABANLI İŞ PROGRAMI MODELLEME VE
PROJE YÖNETİMİ UYGULAMASI GELİŞTİRİMİ

İnşaat uygulamalarında iş planının uygun bir şekilde ayarlanması verimi yüksek işçi 
ve makine kullanımını dolayısıyla optimum proje bitiş süresinin elde edilmesini sağ-
lar. Ancak malzeme tedarik hızının yetersiz olması ve planlama eksikliğinden dolayı 
yeterli sayıda işçi tayin edilmemesi gibi durumlar iş programını geciktirebilir. İş-planla-
ma aşamasında beklenen kapasiteden daha yavaş bir hızla yürütülen uygulamalarda 
projenin toplam maliyeti önemli ölçüde artar. Uygulamada belirli aktiviteleri kısıtlı bir 
maliyet artışı ile daha kısa sürede tamamlayıp proje bitiş süresini en aza indirmek 
mümkündür. İnşaat maliyeti ise doğrudan ve dolaylı giderlerin toplamı olarak belir-
lenir. İnşaatın hızlanması sonucu direk maliyetin artmasına karşın toplam maliyetin 
düşürülmesi zaman-maliyet ödünleşimi olarak adlandırılır.

Zaman maliyet ödünleşim problemleri inşaat aktivitelerinin çok sayıda kombinasyon 
oluşturabilmesinden dolayı çözümü karmaşık ve zaman alıcıdır. Bu tür problemlerde 
kararın verilmesi geniş kapsamda düşünce ve bilgi gerektirir. Küçüklüğünden dolayı 
göz ardı edilen detaylar ve bunlara bağlı olan asıl aktivitelerin planlama eksikliği pro-
jenin yapım zamanını ve dolayısıyla toplam maliyeti artırabilir ve en uygun çözümün 
elde edilmesini engelleyebilir.

Bu çalışmada belli aktivitelerde kararların insan müdahalesi olmadan sistem tarafın-
dan alınması ve kullanıcıdan girdi isteyerek projenin metraj, işçilik, iş planlaması gibi 
hesaplamalar geliştiren makrolar vasıtasıyla sağlanmıştır. Yazılan kodlar kullanıcıdan 
girdi isteyerek aktivitenin nasıl ve hangi ölçüde yapılacağına belli işlem adımları ile ka-
rar vermektedir. Böylece planlama ofisinin iş yükü önemli ölçüde azalır ve insan hata-
sından kaynaklanan hatalı kararların alınması engellenir. Otomatik olarak alınan karar 
proje maliyetini en aza indirip yapımcılar ve müttehitlere günümüzde süren geniş kap-
samlı rekabette (kalite, hızlı üretim, düşük maliyet) belirgin bir şekilde üstünlük sağlar.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Pınar GÜNER, İbrahim ŞAHAN
Danışman : Beyza GÖRKEMLİ
Anahtar Kelimeler : Yapay Zeka, Nesnelerin İnterneti, Optimizasyon 
Algoritmaları, Afet Yönetimi, Karar Destek Sistemleri

MADEN KAZALARINDA İŞÇİ YÖNLENDİRME SİSTEMİ 

Bu proje maden işçilerinin, tehlikeli durumlar sırasında uyarılması ve yönlendirilmesi 
problemine çözüm sunarak; işçilerin uygun çıkışlara, uygun yollardan yönlendirilme-
sini ve bu sayede güvenliklerinin sağlanmasını amaçlamaktadır. İşçilerin bulundukları 
konuma göre bir çıkışa veya yaşam odasına en güvenli ve en yakın yolun bulunması 
bir En Kısa Yol Problemi (Shortest Path Problem) olup bu problemin çözümü için Ka-
rınca Koloni Optimizasyon Algoritması kullanılmıştır. Madene kurulacak olan sistemin 
elemanlarından birincisi maden içerisine belirli aralıklarla yerleştirilen saha kutuları, 
ikincisi ise işçilerin çalışma kıyafetlerinde bulunan giyilebilir teknolojiye sahip algıla-
yıcı-yönlendirici sistemlerdir. Saha kutuları mikrodenetleyici ve farklı tiplerde sensör-
ler ile oluşturulacak olup içerdiği gaz sensörleri ile patlama, yangın veya zehirlenme 
riskini; titreşim sensörleri ile çöküntü riskini, ultrasonik sensörler ile de yol kapalılık 
durumunu tespit edebilecektir. İşçilerin kıyafetlerine yerleştirilecek olan sistemler ise 
yine mikrodenetleyici tabanlı olup işçilerin kalp atışı gibi bilgilerini sensörler ile dina-
mik olarak yakalayabilecek; işçinin yaşı, işçinin normal şartlardaki kalp atışı gibi verileri 
tutabilecek ve bu bilgileri kullanarak bir sorun tespit etmesi durumunda işçiyi yönlen-
direbilecektir. İşçilerin kıyafetlerinde bulunacak sistemler bu tür bilgilerin yanı sıra, 
madendeki donanımlarla etkileşime geçerek işçilerin konum bilgilerini içerecektir. Bu 
sayede olası bir tehlike anında işçilerin uygun yollardan uygun çıkışlara veya güvenli 
odalara yönlendirilmeleri sağlanabilecektir. Prototip üretiminde giyilebilir teknoloji-
den yararlanılacak olan algılayıcı-yönlendirici sistemler kıyafetlere dikilebilir ve yıka-
nabilir özelliklere sahip LilyPad Arduino ile oluşturulacaktır. Madene yerleştirilecek 
donanımlarda ise Arduino kullanılacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Süleyman HANLI, Muhammet Rojhat KARA
Anahtar Kelimeler : Kapasitif Sensör

KAPASİTİF TAHIL NEM SENSÖRÜ 

Tahılın nem içeriği, depolama, işleme, ticaret ve taşıma gibi çeşitli tarımsal faaliyetler-
de tahılların fiziksel özelliklerini etkileyen en önemli parametrelerden birisidir. Yüksek 
rutubet içeriğine sahip buğdayların kuru madde miktarı az olup besleyiciliği düşüktür, 
çok kuru buğday da gevrek olmakta ve taşımada kolaylıkla kırılmaktadır. Kırık tane 
yabancı maddeden sayılır ve ticari değeri düşüktür.

Kapasitif sensörler ortamın dielektrik sabiti değişiminden faydalanarak tahıllardaki 
nem miktarını ölçmekte kullanılabilmektedir. Dielektrik sabitinin değişimi ile kapasi-
tör değeri değişmekte ve bu değişimi ölçmek için çeşitli elektronik devre arayüzleri 
kullanılmaktadır.

Elektronik arayüz olarak doldur-boşalt olarak da bilinen kapasitörün dolması ve boşal-
ması sürelerinin takibi ile kapasitörün büyüklüğünün ölçülmesi yöntemi kullanılabilir. 
Fakat, bu yöntem ile yüksek hassasiyet değerlerine ulaşılamamaktadır. Alternatif yön-
temler olarak modülasyon tekniklerinin kullanıldığı senkron veya asenkron demodü-
lasyon yöntemi daha hassas bir ölçüme olanak sağlamaktadır.

Bu projede, tahılların dielektriksel özelliklerinden yaralanarak tahılların nem içerigini 
ölçebilen modülasyon tekniklerinin kullanıldıgı bir nem ölçme sistemi gelistirerek ta-
hılların depolama, isleme ve ticaretinde tahılın nem oranından kaynaklanan sorunla-
rın tespit ve çözümünde fayda sağlanacaktır. Böylece hem tahıl israfı hem de maddi 
kayıplar en az indirilecektir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ali Canberk ANAR
Danışman : Gazi Erkan BOSTANCI
Anahtar Kelimeler : İHA, Drone, Yapay Zeka, Makina Öğrenmesi,
Deep Learning, Yapay Sinir Ağları, Otopilot, LOG

İHA’LAR İÇİN DERİN ÖĞRENME TABANLI NESNE TANIMA VE
ARAMA KURTARMA YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ 

Bitirme projesi kapsamında, DJI Phantom 3 Professional İHA’sı ile elde edilen görün-
tülerdeki objelerin, gerçek zamanlı olarak yorumlanması ve otopilot destekli arama 
kurtarma operasyonlarını gerçekleştirebilecek bir Android Mobil uygulamasının geliş-
tirilmesi hedeflenmiştir. Konuyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmış ve söz konusu yo-
rumlama işleminin, Makine Öğrenimi ile eğitilmiş Yapay Sinir Ağları kullanılarak ger-
çekleştirilmesine karar verilmiştir.

Projenin Makine Öğrenimi adımı, Google Brain Team tarafından geliştirilen açık kay-
naklı Tensorflow Makine Öğrenmesi kütüphanesi aracılığıyla yürütülmüştür. Söz ko-
nusu hesaplama işlemleri Android Mobil Cihaz aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda Tensorflow topluluğu tarafından Github hesabında paylaşılan örnek 
Android uygulaması derlenmiş ve DJI Mobile SDK kütüphanesi ile entegrasyonu sağ-
lanmıştır.

Geliştirilen uygulama, barındırdığı sınıflandırma özelliği ile görüntü karesindeki nes-
neleri hassasiyetlerine göre sıralamakta ve en yüksek hassasiyetli 3 tahmini ekranın 
üst bölümünde, doğruluk değerleri ile birlikte sıralamaktadır. İHA’nın uçuş bilgilerini 
görsel araçlarla kullanıcı ile paylaşan uygulama, otopilot özelliği ile otomatik uçuşlar 
gerçekleştirmekte, mevcut bulunan arama kurtarma desenleri ile de, kullanıcının be-
lirlediği alanlarda arama kurtarma görevleri icra edebilmektedir. Tespit edilen nesne-
ler, çıkarım zamanı, koordinat bilgisi, doğruluk oranları ile birlikte kayıt altına alınabil-
mektedir.

Hesaplama işlemleri esnasında kullanıcı, sürekli olarak beslenen textview nesnesi ara-
cılığıyla işlenmemiş görüntüyü görmektedir. İşlemler esnasında kullanıcı, İHA’yı kontrol 
ünitesi aracılığıyla kumanda etmekte ve arzu ettiği nesneleri programa işletmektedir.

Otopilot özelliği sayesinde aynı bölgenin birden fazla kere taranması ve bölgelerin 
atlanması engellenmektedir. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanarak uçuş süresi arttı-
rılmaktadır. Uygulamanın barındırdığı tüm özellikler ele alındığında, arama kurtarma 
özelliğinin terörle mücadele amacıyla da kullanılabileceği anlaşılmaktadır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Halil BALIM, Çağatay Tasin ERGÜL,
     Soner Deniz DEMİRHAN
Danışman : Kürşat ÇAĞILTAY
Anahtar Kelimeler : VR, Sanal Gerçeklik, Kimya Laboratuvarı, Deney, HTC 
Vive, Unity, Blender

SANAL KİMYA LABORATUVARI 

Genel Kimya dersini alan öğrenciler dönem boyunca toplam 7 kere laboratuvar or-
tamına giderek orada kimya deneylerini gerçekleştirmektedirler. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kimya Bölümü hocalarından Dr. Okan Esentürk ile yapılan görüşmeler 
sonucunda; öğrencilerin laboratuvar ortamına gelmeden önce laboratuvar ortamını 
en az bir defa sanal ortamda test edebilmesi durumunda genel laboratuvarda ger-
çekleştirilen deneylerin daha üretken bir şekilde ilerleyeceği öngörülmüştür. Daha 
önceden ODTÜ’de üretilen ve herkese açık olan ders platformunda (ocw.metu.edu.tr) 
Genel Kimya dersi deneylerinin videoları ve etkileşimli animasyonları bulunmaktadır. 
Ancak yapılan görüşmeler sonucunda bu kaynakların yetersiz kalmaya başladığı ve 
daha etkili çözümlere de ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca burada bulunan kaynaklar 
2 boyutlu bir ortam şeklindedir ve tekdüze ilerlediği için öğrenciler tarafından sıkıcı 
bulunabilir. Bunun yanında web sitesinde bulunan herkese açık olan derslerin içeriği 
bir simülasyon olabilecek kadar kapsamlı değildir. Öğrencilerin, sanal gerçeklik ortamı 
gibi yenilikçi bir ortamda laboratuvar ortamını deneyimlemeleri gerektiği belirtilmiş-
tir. Bu şekilde gerçeğe en yakın ortam oluşturulacak ve laboratuvar ortamında Genel 
Kimya dersi deneylerinin simüle edilmesi sağlanacaktır.

Projemizin temel amacı, Genel Kimya dersi alan üniversite öğrencilerinin laboratuvar 
ortamına gitmeden önce HTC Vive Sanal Gerçeklik teknolojisi kullanarak sanal ger-
çeklik ortamında deneyleri gerçekleştirmelerini sağlamaktır. HTC Vive platformunun 
sağladığı 3 boyutlu ortam sayesinde öğrenciler kendilerini laboratuvar ortamındaymış 
gibi hissedebilmekte ve deneyleri kontrol kolları yardımıyla, tasarlanmış deney aletle-
rini gerçek hayattaki gibi hareket ettirerek deneyin adımlarını gerçekleştirebilmekte-
dirler.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Bengisu ÇAĞILTAY, Mert Ege CAN, İmge GÖKALP
Anahtar Kelimeler : Görüntü İşleme, Tıbbi, Modelleme

MEDİPO - ÇEVRİMİÇİ TIBBİ GÖRÜNTÜ İŞLEME 

Günümüzde tıp sektöründe doktorların günlük iş yükünü azaltmaya yönelik tıbbi gö-
rüntü analizi alanında karar destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Medipo 
(Medical Image Processing Online) tıbbi görüntü analizi ve karar destek alanında hızlı, 
kolay ve verimli bir şekilde MR görüntülerini işleme, modelleme ve analiz işlevi sunan 
web tabanlı bir sistemdir. 

Tıp doktorlarının kullanımı amacıyla geliştirilmiş olan bu ürün yarı-otomatik bir şekil-
de MR görüntülerinde seçilen ilgili bölgelerde sınır tespiti ve bölütleme algoritmaları 
kullanarak kullanıcıların anormal doku analizi ve modelleme sürecini hızlandırmayı 
hedeflemektedir. 

Medipo kullanıcılarına sunduğu iki farklı görüntü işleme algoritması sayesinde dok-
torların MR görüntülerinde sadece bir dilim için düzenleme yaptıktan sonra geri kalan 
mevcut MR dilimlerine otomatik bir şekilde anormal doku modellemesini gerçekleştir-
mektedir. “Magic Wand” isimli ilk algoritma sınır tespitine dayalı olarak görüntü analizi 
yaparken, “Magic Grid” isimli ikinci algoritma ise süperpiksel ve sınır tespitinin birleşi-
mine dayalı daha detaylı görüntülerde verim sağlamak amaçlı geliştirilmiştir.

Sistemin kullanıcı arayüzü hedef kitlenin olabildiğince az etkileşimle hızlı ve kolay bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Kullanıcılar sistemi misafir 
veya kayıtlı bir biçimde kullanabilirken, araçların kullanımı sonunda oluşturulan mo-
deller sistemde tutulabileceği gibi indirme seçeneği de sunulmaktadır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Umut Barış KORKUT, Ömer Berke GÖKTÜRK
Danışman : Oktay YILDIZ
Anahtar Kelimeler : Android, Makine Öğrenmesi, Bitki Hastalıklarının Tespiti

BİTKİ HASTALIKLARININ OTOMATİK TESPİTİ: BİR MOBİL UYGULAMA 

Tarımsal ürünlerinin verim ve kalitesi için ilaçlama (pestisit) önemli bir yer tutmaktadır. 
Bununla birlikte bitki hastalıklarının doğru ve erken tespit edilmesi ilaçlamanın etkinli-
ğini artıracaktır. Ancak bitki ve hastalık türleri de farklı farklı olabilmektedir. Dolayısıyla 
bitki ve hastalık türüne göre ilaçların doğru ve yeterli miktarda kullanılması önem arz 
etmektedir. Tarımsal ürünlerde gereksiz ilaç kullanımı maliyeti arttırdığı kadar toplum 
sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Bitki hastalıklarının tespitinde uzmanlara ve ürün 
yetiştiricilerine önemli görevler düşmektedir. Ancak ürün yetiştiricilerin gerekli eğiti-
me sahip olmaması ya da yeterli uzman bulunamaması bu alanda yaşanan en büyük 
sıkıntılardan biridir.

Bitkilerin ayırt edici birçok özelliği vardır. Bu özellikler, hastalık durumlarında da farklı 
şekillerde, kendilerini göstermektedir. Ancak belirtiler, her zaman açık değildir. Hatta 
bazı durumlarda gözle görülemeyen farklılıklar, hastalığın çok önemli belirtisi olabilir. 
Eğer bitkilerde, belirti özelliği taşıyan farklılıklar zamanında tespit edilebilirse, bitkiyi 
kurtarma ihtimali çok yüksektir.

Teknolojide yaşanan gelişmeler bilgisayar destekli tanı sistemlerinin de etkin bir şe-
kilde kullanılmasına olanak sağlamıştır. Özellikle yapay zeka alanında yaşanan geliş-
meler ile bilgisayarlar insanların ayırt edemeyeceği belirtileri net bir şekilde ortaya 
çıkarabilir.

Gerçekleştirilen bu projede bitki hastalıkları makine öğrenmesi yöntemleri kullanı-
larak otomatik tespit edilmiştir. Uluslararası konferansta yayınlanan makalede bah-
settiğimiz, bir bitkide hastalık olup olmadığını tespit eden iki sınıflı bir sınıflandırıcı 
sistemi, bu projede geliştirilmiş, hastalığın tam teşhisi yapılmış ve mobil uygulama ge-
liştirilmiştir. Hastalık tespiti için Logistic regression, kNN, random forest, naive bayes, 
Destek Vektör Makinesi gibi algoritmaları kullanılmış. En yüksek performansı gösteren 
algoritma için Android tabanlı mobil bir uygulama geliştirilmiştir. Uygulama telefon 
kamerası ile alınan yaprak görseli üzerinden %97 doğrulukta hastalık tanısı yapabil-
mektedir.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Merve TOSUN, Hatice KOCAOSMANLAR
Danışman : Ramazan TERZİ
Anahtar Kelimeler : Büyük Veri Analizi, Filo Araç Aktivite Raporlama

FİLO ARAÇ AKTİVİTE RAPORLARI ÜZERİNDE BÜYÜK VERİ ANALİZİ 

Bu projenin temel amacı, veri merkezinde biriktirilmiş araç sinyallerinden dinamik ola-
rak detaylı raporlar hazırlayabilmektir. Apache Spark ve Hive yazılımları kullanarak 
büyük veri üzerinden gerçekleştirilen analizler ile firmanın gelecekte filo yönetimi için 
kullanabileceği bilgiler büyük veri tabanlı dashboard üzerinde gösterilebilecek ve bu 
dashboardlardan çeşitli formatlarda (docx, pdf vb.) raporlar üretilebilecektir. Proje; 

- Filo araçlarından toplanan büyük verilerden değer oluşturan bilgi çıkarmayı, 

- Büyük veri altyapısı kullanılarak 1, 2, 3 yıllık toplu veriler üzerinde sürücü, araç ve filo 
bazlı raporlama yapabilmeyi, 

- Hive üzerinde tutulan veriler Apache Spark ile çeşitli ön işlem ve makine öğrenmesi 
algoritmalarından geçirilip çeşitli sürücü davranışlarını ortaya çıkarabilmeyi, 

- Büyük veri üzerinde çıkarılan raporların görselleştirilmesi için dashboard tasarlamayı, 

- Yöneticilerin ilgili rapor sonuçlarını çeşitli formatlarda (excel, docx, pdf) raporlama 
hazırlayabilmeyi hedeflemektedir.

Projede temel olarak 4 çıktı elde edilecektir: 

(1) Dashboard ekranı: İlgili parametrelerle dashboard ekranı için yazılım geliştirilecektir. 

(2) Sürücü ve araç raporu bazlı raporlar: Sürücü ve araç bazlı parametreler kullanılarak 
istenilen rapor için arka planda Apache Hive’e bağlanıp dinamik sorgular gerçekleşti-
recektir ve bu sorguların sonuçları bir rapor formatına(excel, docx, pdf) dönüştürüle-
cektir. 

(3) Yönetici raporu: İlgili parametreler ve Apache Hive sorgularıyla raporlama yapıla-
caktır. 

(4) Araçlardan alınan sinyal verileri işlenerek büyük veri tabanlı filo bazlı analizler ya-
pılacaktır. Araçlardan alınan sinyal türleri, dashboard ve raporlar için kullanılacak pa-
rametreler ve yer alacak bilgiler Projede Kullanılan Yöntem ve Metotlar başlığı altında 
detaylı olarak açıklanmıştır. 
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ENERJİ

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Sümeyya AYÇA
Danışman : Sedat YAYLA
Anahtar Kelimeler : Girdap Üretici Plaka, Enerji Hasadı, Piezoelektrik Malzeme, 
Yenilenebilir Enerji 

AKARSULARDA PİEZOELEKTRİK İLE ELEKTRİK ENERJİSİ HASADI İÇİN 
GİRDAP ÜRETİCİ TASARIMI 

Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından biri olan hidrolik enerjinin, ülkemizde mev-
cut potansiyelinin tamamının enerji üretimi açısından değerlendirilmesi önem arz et-
mektedir. Bu çalışmada, açık su kanalı içerisinde farklı açı ve çaplarda nozullar kulla-
nılarak tasarlanan girdap üretici plakalardan geçen akışkanla oluşturulan türbülans 
akış alanına yerleştirilen Piezoelektrik malzeme ile elde edilen enerji hasadı deneysel 
ve sayısal olarak incelenmiştir. 

Tasarlanan ilk girdap üretici plaka ile 4 farklı Reynolds sayısı ve 2 farklı mesafede dikey 
konumlandırılmış bir piezoelektrik malzeme ile çalışılmıştır. Üretilmiş olan birinci plaka 
ile yapılan deneysel çalışmaların sonuçları sayısal olarak Ansys Fluent 15.0 programı 
ile elde edilmiş ve böylelikle sonraki sayısal çalışmalar için sınır şartları tanımlanmıştır. 
En iyi enerji hasadını elde etmek için birbirinden farklı boyutlarda yeni girdap üretici 
plakalar SolidWorks 2016 programında tasarlanmış ve Ansys Fluent programında sa-
yısal analizleri yapılmıştır. Bu analizlerle Türbülans Kinetik Enerji bakımından en iyi so-
nucu veren plaka belirlenerek 3D Yazıcı da üretilmiştir. Üretilen bu yeni girdap üretici 
ile daha önce yapılan deneylerde elde edilen sonuçlar göz önüne alınarak 1.8x104 ile 
3.2x104 Reynolds sayıları arasında, yatay ve dikey konumlardaki piezoelektrik malze-
me ile girdap üretici plaka arasındaki 8 farklı mesafede deneyler gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışma sonucunda en iyi enerji hasadı verimi dikey olarak konumlandırılan pie-
zoelektrik malzeme ile 30825 Reynolds sayısında ve piezoelektrik malzeme ile girdap 
üretici plaka arasındaki mesafenin 80 mm olduğu anda, 16,5 J/kg Türbülans Kinetik 
Enerji değeri olarak elde edilmiştir.
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ENERJİ

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Esra VARBİL, Rabia ARDIÇ
Danışman : Atakan ÖNGEN
Anahtar Kelimeler : Gazlaştırma, Biyokütle, Sentez Gaz,
Atıktan Enerji Geri Kazanımı

ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN GAZLAŞTIRILARAK
ÜLKE EKONOMİSİNE ENERJİ GİRDİSİ OLARAK GERİ KAZANDIRILMASI 

Günümüzde atıkların uygun yönetimi global ölçekte değer kazanmıştır. Çevresel kay-
nakların korunması ve ülke ekonomisinin dışa bağımlılıktan kurtarılarak döngüsel 
ekonominin sürdürülebilir bir şekilde uygulanabilmesi kapsamında atık maddelerin 
kaynak olarak kullanılabilirliği büyük önem arz etmektedir. Daha az atık daha kontrol-
lü yönetim ve yönetime bağlı masrafların da azalması anlamına gelmektedir. 

Üretilen atıkların ekonomik açıdan değerli yeni ürünlere çevrilmesine yönelik teknolo-
jiler günümüzde önemli bir trendi oluşturmaktadır. Uygulanan teknolojiler ile organik 
açıdan zengin artık veya atık maddeler katı, sıvı, gaz formlu yeni ürünlere çevrilerek 
gerek ham madde gerekse doğrudan enerji kaynakları olarak kullanılabilmektedir. 

Bu bağlamda, alternatif enerji kaynağı olarak değerlendirilen atıklardan piroliz ve gaz-
laştırma gibi termokimyasal proseslerle enerji içerikli yeni ürünler eldesi güncel ve 
değerli bir araştırma alanını oluşturmaktadır. 

Çalışmada, endüstriyel bir üretim tesisinden alınan atıksu arıtma tesisi çamur keki, 
bitkisel atık yağ ve atık motor yağı örneklerinden karıştırılarak oluşturulan karma nu-
munenin gazlaştırılması ile elde edilebilecek ısıl değerce zengin ve ülke ekonomisine 
geri kazandırılabilir yan ürünlerin saptanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, projede hem 
yakıt olarak kullanılacak atık maddelerin kimyasal içerikleri hem de elde edilen yeni 
ürünlerin kimyasal içerikleri incelenerek proses performansları ortaya konacaktır.
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ENERJİ

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Erim Bora KONUK
Danışman : Utku ŞENTÜRK
Anahtar Kelimeler : Enerji, Akışkanlar Mekaniği, Aerodinamik, 
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Arşimet, Spiral

ARŞİMET SPİRALİ FORMUNDA KANATLARA SAHİP,
GELENEKSEL OLMAYAN BİR RÜZGAR TÜRBİNİNİN 

PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 

Bu çalışmada, Arşimet Spirali formunda kanatlara sahip, geleneksel olmayan, yatay 
eksenli bir rüzgar türbininin performansı, hesaplamalı akışkanlar dinamiği simülas-
yonları aracılığıyla belirlenmiştir. Simülasyonlar, sonlu hacimler yöntemine dayalı 
Ansys Fluent yazılımı ile, üç boyutlu, türbülanslı ve sıkıştırılamaz akış kabulleri altında 
yapılmıştır. Sayısal olarak bulunan güç faktörü ve moment faktörünün uç hız oranına 
göre değişimi, literatürde yer alan deneysel bulgular ile karşılaştırmalı olarak sunul-
muştur. Daha sonra, spiral denkleminin parametreleri değiştirilerek, 5 farklı durum 
için inceleme yapılmış ve bunların arasındaki en yüksek verim elde edilen durum or-
taya konmuştur. Akış karakteristiklerindeki değişimler, hız ve akım çizgileri ile birlikte 
çevri yapılarının görselleştirilmesi ile ele alınmış ve farklı parametreler için karşılaş-
tırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın devamında, hesaplamalı akışkanlar di-
namiği simülasyonlarından hareketle Arşimet Spirali’nden faydalanılarak oluşturulan 
geometri çeşitli 3 boyutlu tasarım ve analiz programları kullanılarak oluşturulacak, 3 
boyutlu yazıcı yardımıyla imal edilecek ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maki-
na Mühendisliği Bölümü’nde hazır bulunan düşük hızlı rüzgar tünelinde koşullandırıl-
mış hava kullanılarak karakteristik eğrisi çıkarılacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Murat TOPTAŞ
Danışman : Tarkan KOCA
Anahtar Kelimeler : Güneş Paneli, Enerji Depolama, Potansiyel Enerji

ENERJİ

GÜNEŞ PANELLERİ İLE ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİ
POTANSİYEL ENERJİ OLARAK DEPOLAYAN SİSTEM TASARIMI 

Bu proje küçük ölçekli bir güneş tarlasından elde edilen elektriğin anlık kullanımı dışın-
daki kısmının, 30kW kadar miktarını akü ve benzeri depolama sistemleri kullanılmadan 
depo edilebildiği bir sistemin tasarımını içerir. Sistemin servis ömrü 30 yıl olup sistem 
5 yılda bir bakım gerektirecektir.Geleneksel elektrik depolama sistemlerine alternatif 
olan bu sistemin çalışma mantığı güneş panellerinin hasat ettiği güneş enerjisinden 
elde edilen elektriğin anlık kullanımı dışındaki miktarının sistem bünyesinde potansi-
yel enerji olarak depolanması ve ihtiyaç durumunda yeniden şebekeye sürülmesidir.
Proje tasarımı, 3D modelleme, mukavemet analizleri ve kinematik analizler Catia ya-
zılımı V5-R27 sürümü kullanılarak yapılmıştır. Yazılım ve elektronik ile ilgili kısımlarda 
günümüzde oldukça popüler, ekonomik ve pratik olan ve arduino olarak isimlendiri-
len micro işlemci ve hafıza bulunduran bir kart ve bu kart ile uyumlu bir takım sensör-
ler kullanılmıştır. Verim hesabında kullanılan yöntemler için literatür araştırması ya-
pılmış elde edilen formüller bir hesaplama tablosuna girilerek bir takım sonuçlar elde 
edilmiştir. Yine bu çalışmada elde edilen sonuçlara dayanarak akü ve kondansatör 
benzeri geleneksel depolama sistemleri ile bu yeni sistemin karşılaştırması yapılmış 
ve tasarımını yapmış olduğumuz sistemin kullanımı durumunda elde edilecek kazan-
cın miktarı ve kullanıcısına sağlayacağı diğer avantajlar ortaya konulmuştur.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Candaş YURDAKUL
Danışman : Ahmet ÇAĞLAR
Anahtar Kelimeler : Rüzgar Enerjisi

ENERJİ

YENİ MODEL BİR SAVONIUS TİPİ RÜZGAR TÜRBİN GRUBU İLE
ENERJİ ÜRETİMİ 

Bu projemizde, rüzgar enerjisini bir kanal içerisine yerleştirdiğimiz türbinlerden elde 
etmeyi düşündüğümüz için dikey eksenli rüzgar türbini seçmenin daha uygun olacağı-
nı ve daha iyi sonuçlar vereceğini öngördük. Yatay eksenli rüzgar türbinleri içerisinde 
gerek maliyet gerekse verimlilik açısından en uygun rüzgar türbin üç ve daha çok ka-
natlı rüzgar türbini olduğu yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Dikey ek-
senli rüzgar türbinlerinde rotorlar dikey eksende dairesel hareket yaparlar ve böylece 
herhangi bir yönden gelen rüzgarı karşılama zorluğu yoktur. Güç elde etmek daha 
kolaydır. Kuleye ihtiyaçları yoktur. Dişli kutusu, jenerator vb. türbin elemanları yere 
yerleştirilir. Milleri yere göre diktir.

Kanala giren rüzgarın, türbinlerden oluşan bir sistemi döndürmesini amaç edindik. 
Bu sistem için gerekli olan türbin seçimini, Savonius rüzgar türbininden yana kullan-
dık. Savonius türbinlerinin başlangıç torkları, aerodinamik yapıları gereği herhangi bir 
yönde esen rüzgarı alabilme özelliğinden dolayı yüksektir.

Rüzgarın geliş yönüne uygun yönlendirme yapılarak düşük rüzgar hızlarında Savonius 
rüzgar çarklarının performansı arttırılabilir. Bu yönlendirmeyi Savonius türbinindeki 
iki yarım çaplı kanatlardan kanal eksenine yakın olan kanatların, daralan bir açık ka-
nalda rüzgar almasıyla elde etmeyi planladık. Böylelikle Savonius türbini üzerine gelen 
rüzgarın hızını arttıracağımızı düşündük. Rüzgar enerjisi, rüzgar hızının küpü ile oran-
tılı olduğu için hızdan elde edilecek yüksek değer, elde edilecek enerjinin artmasına 
sebep olacaktır.
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Başvuru Sahibi / Sahipleri : Saffet BULUT, Fethi Batıncan GÜRBÜZ
Danışman : Ramazan BAYINDIR
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji, Kablosuz Haberleşme

ENERJİ

GÜNEŞ SANTRALLERİNDE KISMİ GÖLGELENEN PANELLERİN TESPİTİ, 
KONTROLÜ VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI 

Günümüzde elektrik üretmek için birçok kaynak kullanılmaktadır. Bu kaynaklardan 
fosil yakıtlar gün geçtikçe tükenmekte olup yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim 
gittikçe artmaktadır. Fakat yenilenebilir enerji kaynakları henüz yeterli verimlilikte de-
ğillerdir. Verimliliği etkileyen birçok kayıp vardır. Bunlar; sıcaklık etkisi, dc kablolama 
kaybı, PV panel yerleşimi kaybı, uyumsuzluk kaybı, arazi kullanımı ve gölgeden kaçın-
ma, evirici kayıpları, MPPT kayıpları, sistem kayıpları, tozlanma ve karlanma kayıpları 
olacak şekilde anlatılabilir.

Bu projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisinden elektrik 
üretimi üzerine çalışılacaktır. Amacımız güneş santrallerinde kısmi gölgelenen (kirlen-
me, modül konumlandırılması, hava şartları, hücre hasarı) panellerin, yüke aktarılan 
verimin düşmesini önlemek, zaman içinde oluşacak verim kayıplarını azaltmak ve arı-
zalanan paneli devre dışı bırakarak sistemin maksimumda çalışmasını sağlamak ola-
caktır. Aynı zamanda panellerin ömürlerini uzatarak santrallerin daha uzun verimli 
çalışması sağlanacaktır. Proje fikri uluslararası düzeyde yenilik içermektedir.

Bizim bu projede farklı olan yöntemimiz, son kullanıcıya direkt kartı hazır olarak ver-
mek, uzaktan panel kontrolünü sağlamak, arızalanan paneli otomatik bulmak ve kolay 
ara yüz yardımıyla rahatça sonuca ulaşmak olacaktır. Geliştirilen kartlar ile yeni SCA-
DA özelliğine sahip yazılımlar ortaya çıkacaktır.

Bu projede Minkowski teoremi kullanılarak verimliliği arttırılması ön görülmektedir. 
Proje başlangıç aşamasında, MATLAB programı kullanılarak sistem sanal ortamda si-
müle edilmiştir. Daha sonra prototip kart tasarımı yapılarak güneş panellerinden bir 
sistem kurulmuştur. Kartların testi kurulan 3x3 boyutlarında güneş paneli dizisinde 
yapılmıştır. Kartlar ile gölgelenen paneller tespit edilip, gerekli yazılımlar ile akım için 
yeni yollar oluşturulmaktadır. Kartlardan gelen veriler mikroişlemci ile kablosuz local 
ağ ortamına anlık olarak aktarılacaktır. Daha sonra ise C# ve Web arayüz programı 
geliştirilerek paneller ile ilgili veriler izlenebilecektir.
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Mehmet Tuğrul BİRTEK, Berke ERBAŞ
Danışman : Levent TRABZON
Anahtar Kelimeler : Hasta Başı Tanı, Kanser Tanısı, Mikropompa,
Çip Üstü Laboratuvar, MEMS

KANSER ÖN TANISI YAPABİLEN UCUZ, ENTEGRE VE TAŞINABİLİR 
NANOTEKNOLOJİ DESTEKLİ MEMS SİSTEMİ 

Mikro-elektro mekanik sistemler (MEMS) ve nanoteknolojinin biyomedikal klinik uygu-
lamalara getirdiği taşınabilirlik, uygulanabilirlik ve düşük üretim maliyeti gibi avantajlar 
sayesinde herkesin ulaşabileceği ‘Çip Üstü Laboratuvar’ sistemleri geliştirilmiştir. Bu 
çalışmada nano boyut ile mikro boyut teknolojileri birleştirilerek yeni bir mikrokanal 
tasarımı yapılmıştır. Dielektroforetik ayrıştırmada düzensiz elektrik alana maruz kalan 
değişik özelliklere sahip parçacıklara etkiyen farklı elektriksel kuvvetler ayrıştırmayı 
sağlar. Çalışmamızda polimer Polidimetilsiloksan (PDMS) ile Karbonnanotüpler (CNT) 
kompozit oluşturularak elektrot olarak kullanılarak ayrıştırma verimi artırılıp maliye-
ti düşürülmüştür. Mikroçiplerin laboratuvar ortamında kullanımı oldukça yaygınken 
laboratuvar dışına henüz çıkamamışlardır. Tasarladığımız mikroçipin ‘Hasta Başında 
Tedavi’lerde kullanılması amacıyla özgün, taşınabilir ve otomatik bir peristaltik pompa 
tasarlanıp üretilmiştir.

Tek kullanımlık, özgün çipimizle entegre üretilmiş PDMS kanal pompaya yerleştirilerek 
uzmanlık gerektirmeyen bir şekilde kolaylıkla hücre ayrıştırmasının yapılması hedef-
lenmektedir.

Bizim tasarım ve üretim olarak tamamen milli olan 10 cm çapında ve 8 cm yüksekli-
ğindeki sistemimiz sayesinde insanlar bugün nasıl evlerinde küçük cihazlarla şeker ve 
tansiyon hastalığı kontrolü yapabiliyorlarsa, aynı şekilde kanser hastalığını da avuç 
içine sığan bir cihazla düzenli olarak kontrol edebileceklerdir. Tasarım seri üretime 
geçtiğinde, kişiler eczanelerden birkaç lira karşılığında temin edilebilecek yeni kulan-at 
polimer mikroçipler sayesinde hastanelere büyük paralar ödemekten kurtulacaktır. 
Ayrıca PET, MRI gibi yöntemlerde kullanılan cihazların maliyeti ve ülkemizde sebep 
olduğu cari açığı düşürecek; zamanla yüksek katma değerli milli ürün olarak dışarı 
satıldığında ticaret açığının kapatılmasına fayda sağlayacaktır. Tüm maddi avantajların 
ötesinde, modern insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kanser hastalığında 
yapılacak ön tanı ve buna müteakip erken tedavilerle milyonlarca insanın ölümcül se-
viyede kansere yakalanması engellenecektir.
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Onur EVİRGEN
Danışman : İlker ÜSTOĞLU
Anahtar Kelimeler : Adaptif Hız Sabitleyici, Yakıt Tasarrufu, Verimlilik, 
Konfor, Yakıt Tüketimi, Hız Sabitleyici 

DEĞİŞKEN ZAMAN AÇIKLIKLI UYARLANABİLİR (ADAPTİF)
HIZ SABİTLEYİCİ 

Üst sınıf araçlarda hali hazırda bulunan “Uyarlanabilir Hız Sabitleyici” sisteminin yakıt 
ekonomisi dikkate alınarak geliştirilmesi bu projenin asıl amacıdır. Günümüzde kul-
lanılan uyarlanabilir hız sabitleyici, araç hızına ek olarak önündeki araçla arasındaki 
mesafeyi sürücüden aldığı istek doğrultusunda kontrol etmeye çalışmaktadır. Gele-
neksel hız kontrol sistemi araçlarda yaklaşık %3 - 7 civarında yakıt tasarrufu sağladığı 
bilinmektedir, fakat uyarlanabilir hız sabitleyici mesafe koruma işlevinin gerçekleştir-
mek için frenleme yaptığı ve sonra tekrar ivme kazandırmaya çalıştığından ötürü bu 
%3-7`lik tasarruf oranı azalmaktadır. Bizde uyarlanabilir hız sabitleyicinin kullanılma-
sının bu olumsuz yanını yok etmek için değişken zaman açıklık özelliğini ve ek olarak 
önündeki aracın sürüş dinamiklerini belirli bir süre hafızada tutup önündeki aracın 
hız verilerinden yararlanarak zaman açıklığını en uygun değer seçmesini sağlamayı 
amaçlıyoruz. Böylece frenlemeyi azaltarak yakıt tüketimi azaltacağımızı öngörüyoruz. 
Çünkü şunu biliyoruz ki; bir aracın yakıt tüketimi azaltmak için motoru, vites kutusunu, 
hava direncini ne kadar geliştirirsek geliştirelim, sürüş esnasında ne kadar çok fren 
uygularsak, balatalarda o kadar çok enerjiyi gereksiz yere ısıya dönüştürmüş olacağız. 
Dolayısıyla aracın gereksiz frenlemesini ne kadar azaltırsak aynı sürede aynı mesafeyi 
alması için gereken enerji düşecektir
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Utku ALTUNTAŞ
Danışman : Semra KURAMA
Anahtar Kelimeler : SiAION, Karbothermal Sentez, Kesici Uç

KARBOTERMAL YÖNTEM İLE SiAlON TOZ SENTEZİ

SiAlON, üstün termal kararlılığı, yüksek sertliği, gelişmiş kırılma tokluğu, yüksek aşın-
ma ve korozyon direnci, yüksek sıcaklık mukavemeti sebebiyle başta yüksek sıcaklık 
yapısal malzemeleri olmak üzere kesici takım, aşınma parçaları gibi birçok alanda kul-
lanım potansiyeline sahiptir. Kaynak ve ekstrüzyon, ergimiş metali taşımak için pota, 
yatak malzemesi ve aşındırıcı olarak kullanılması da diğer uygulamalarıdır. Özellikle 
makine ve otomotiv sanayisinde kesici uç, matkap ucu vb. gibi önemli bir malzeme 
olarak yaygın kullanım alanına sahip olan SiAlON malzemeleri ne yazık ki ithal ürünler 
olması nedeni ile büyük bir ekonomik kayba neden olmaktadır. Yüksek sıcaklık uygula-
maları, yapısal ve fonksiyonel alandaki kullanım yaygınlığı nedeni ile SiAlON seramik-
lerinin üretimindeki maliyetin azaltılması ve ürün özelliklerinin iyileştirilmesi önemli 
dikkat çeken konular arasında yer almıştır. Tasarlanan bu projede, karbotermal sen-
tezleme yöntemi ile ucuz organik bileşiklerden yola çıkılarak SiAlON’un temel ham-
maddesi olan silisyum nitrür sentezi ve SiAlON üretimi hedeflenmiştir. Yapılan çalışma 
sonrasında mevcut tozlara göre daha ekonomik ve düşük tane boyutlu toz üretimi ile 
ürün özelliklerinin ve sinterleme davranışlarının iyileştirilmesi planlanmaktadır.
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Hakan İRHAN, Sefa TOSUN
Danışman : Gökhan GELEN
Anahtar Kelimeler : MYO, Mindwave, EMG, EEG, Robotino

EMG VE EEG SİNYALLERİ ARACILIĞI İLE
İNSAN - MAKİNE ETKİLEŞİMİ

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte endüstriyel alanlarda insan kas gücüne daha az ihti-
yaç duyulmaya başlamış ve endüstriyel robotların etkinliği oldukça artmıştır. Endüstri 
4.0 Devrimi sonrası ortaya çıkan ‘akıllı fabrikalar’ ve ‘karanlık fabrikalar’ gibi fikirler 
doğrultusunda endüstriyel üretimde kullanılan makinelerin ve robotların kablosuz ile-
tişimi ve mobil robotlar büyük önem kazanmıştır. Son yıllara kadar genel olarak yük 
taşımacılığında kullanılan mobil robotlar, günümüzde endüstriyel robotların mobil 
hale getirilmesi, çeşitli gripper sistemleri entegre edilerek üretim ve montaj hatlarına 
dahil edilmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Projenin amacı, mobil robotların Myo kol bandı ve Neurosky mindwave ile kontro-
lünün sağlanmasıdır. Myo kol bandından alınan veriler doğrultusunda mobil robo-
tun yönlendirmesi kontrol edilirken, Mindwave’den alınan EEG sinyal verileri ile mo-
bil robot üzerinde bulunan gripper’ın hareketi kontrol edilecektir. Mobil robot olarak 
üniversitemiz robotik laboratuvarında bulunan Festo robotino robotu kullanılacaktır. 
Proje kapsamında kullanılan çeşitli geliştirme kartları ile sistem tasarımı sağlanacaktır. 
Tasarlanan sistem ile mobil robot ve gripper kontrolü kablosuz bir şekilde herhangi 
bir sensöre veya robotinonun takip etmesi gereken rotaya gerek duymadan sadece 
insan kontrolünde olacaktır.
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Umut GÜVENÇ, Sercan UÇAK, Enis HATİPOĞLU
Anahtar Kelimeler : Dezantajlı Bireylere Yönelik Erişebilirlik Cihazı

FLUX-PROJECT-BRAILLE

Görme engelli ve görü yetisi az olan insanlar yazılı dokümanlara ulaşımlarında güç-
lükler yaşıyorlar. Biz ise Flux isimli cihaz ile görme engelli ve düşük görüşlü bireylerin 
yazılı dokümanları portatif ve düşük maliyetle dokunarak okuyabilecekleri ya da dinle-
yebilecekleri bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. 

Bu çalışmalara şubat ayında seçildiğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi’nin DEPARK Tekno-
loji Geliştirme biriminin BAMBU programında yürütmekteyiz.

Cihazımız prototip üretimi aşamasında olup Haziran ayı içerisinde ilk kullanıcı testleri-
ne başlamayı hedefliyoruz. Tarayıcıdan aldığımız resmi görüntü işleme teknolojisi ile 
işlemcimizde dijital bir döküman haline getiriyoruz. Dijital döküman hale gelen yazıyı 
ise harf harf inceleyerek her harfin braille alfabesindeki karşılığında cihazın üst tara-
fında mikro itme sağlayan aparatlar ile dokunarak okunulabilir hale getiriyoruz. Aynı 
zamanda isteğe göre bu yazıyı ses haline dönüştürüp dinleyerek de takip edebilmele-
rine imkan sağlıyoruz.

Piyasada kitap okuyucu cihazlar mevcut olmakla birlikte bu cihazlar sadece sesli çeviri 
yapmaktadır ve ücretleri yüksektir. Patent araştırmamız devam etmektedir.
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Ahmet Hakan İRİ, Abdurrahman KARAKOÇ, 
Ertuğrul Haktan ÇEPİK
Danışman : Kutay İÇÖZ
Anahtar Kelimeler : 3 Boyutlu Yazıcı

RAYLI VE GENİŞLETİLEBİLİR 3 BOYUTLU YAZICI SİSTEMİ 

Günümüz teknolojisi hızla gelişmekte ve değişmektedir. Hayatımıza yeni girmekte 
olan 3 boyutlu yazıcılar insanların yaşamlarını kolaylaştırmakta ve daha üretken bir 
topluluk olma yolunda insanlara kolaylık sağlamaktadır. Yapmış olduğumuz izlenim-
ler neticesinde insanların 3 boyutlu yazıcı kullanımından sonra büyük ebatlara sahip 
materyaller basma istediğini gözlemledik. Günümüz teknolojisinde 3 boyutlu yazıcılar 
kullanıcılara bir noktada kısıtlamaktadır. Proje fikri 3 boyutlu yazıcıların kısıtlı alanlar-
da basım yapmasından dolayı kurgulanan bazı sistemlerle çözülebileceği üzerine or-
taya çıkmıştır. Projenin amacı kullanıcılara kendi basım alanlarını belirleme özgürlüğü 
tanımaktır. Proje bu hedefler doğrultusunda birçok alanda kullanıma açıktır. Fikrin 
hayata geçirilebilmesi için öncelikle sorunun tespiti yapıldı ve soruna yönelik çözüm-
ler üreterek fikrin oluşturulması sağlandı. Projenin modellemesi Solidworks programı 
üzerinde hazırlanan çizimler ile yapıldı. Varolan 3 boyutlu yazıcılardan kullanacağımız 
bazı parçalar yardımı ile projeyi tamamlayarak bu gelişmemiş pazarda güzel bir fikirle 
öne çıkabileceğimizi düşünüyoruz.
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Murat GÜMÜŞ
Danışman : Akif DURDU
Anahtar Kelimeler : Bootstrap, IGBT, High-Low Side Driver, Mosfet Sürme, 
Optokuplör

BULANIK MANTIK TABANLI
FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORU SÜRÜCÜ TASARIMI 

Günümüzde petrolün azalması ve fiyatının artması ile alternatif enerji yollarına gidil-
meye başlanmıştır. Günümüzde üretilen hibrit (hybrid) ve elektrikli araçlar petrolün 
kullanımının azaltılması amaçlanmaktadır. Elektrikli araçlar için en çok tercih edilen 
motorlar Fırçasız Doğru Akım (BLDC) Motorlarıdır. Bunun yanında Fırçasız Doğru Akım 
motorları artık günümüzde, endüstriyel uygulamaların çoğunda, özellikle otomotiv 
sektörü, uzay teknolojileri, bilgisayar teknolojileri, tıp elektroniği askeri alanlar robotik 
uygulamalar gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu motorları diğer motorlardan üstün kılan özelliği ise yüksek moment-akım ve yük-
sek moment/eylemsizlik oranına sahip olmasıdır. Ayrıca Fırçasız DC motorların yüksek 
verim ve bakımsız olmaları gibi avantajları vardır.

Fırçasız DC Motorların Avantajları:

- Hız kontrol olanağına sahiptir,
- Verimleri çok yüksektir,
- Fırçasız yapıları sebebi ile ark oluşturmamakta ve fırçadan çıkan karbon tozları içer-
memektedir,
- Küçük boyutta yüksek moment üretebilirler,
- Uyarma akımına ihtiyaç duymazlar,
- Fırçalar olmadığı için güvenli çalışma ortamı sağlarlar,
- Soğutulması kolaydır,
- Yüksek hızlarda çalışma imkanı verirler,

Fırçasız DC Motorların Dezavantajları:

- Kontrol devresi karışıktır,
- Maliyetleri yüksektir.

Ancak bu motorların kullanımı ve kontrolü için muhakkak bir sürücü devresi olmak zo-
rundadır. Yapılan bu çalışma ile Fırçasız Doğru Akım Motorunun sürücü kart tasarımı 
ve bu kartı kontrol eden bir yazılım gerçekleştirilecektir.
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Volkan DAĞ
Danışman : Okan BİNGÖL
Anahtar Kelimeler : EKG’nin GSM ile Haberleşmesi, STM32F4 Discovery 
Kart Kullanımı, EKG Devresi Tasarımı, Veri Tabanı Oluşturma, GSM ile WEB 
Sitesine Veri Aktarımı

FİZYOLOJİK SİNYALLERİN GSM İLE VERİ TABANINA AKTARIMI 

Ülkemizde özellikle kalp rahatsızlıklarından dolayı ölümler en yüksek sıralarda yer al-
maktır. Diğer kayıplar da hastalık dönemlerinde kalp üzerinden çeşitli etkilere yol aç-
makta ve kalp sinyalini etkilemektedirler.

Bu kayıpların önüne geçmek için gerek koşullar ise hastaların düzgün analiz edilmesi 
ve test sonuçlarının gün içerisindeki aktivitelerine göre birçok kez ölçülerek, sonuçla-
rın daha gerçekçi olmasıdır.

Hastaların sürekli olarak çeşitli fizyolojik sinyallerinin gün içerisinde belirli aralıklarla 
ölçülerek bir web sitesine aktarmak ve doktorların ya da ilgili kişilerin bu verileri iste-
nilen zamanlarda kontrol ederek hastanın durumu hakkında bilgi sahibi olarak çeşitli 
önlemleri erkenden alabilirler. Sadece doktor ya da sağlık görevleri değil evinde hasta 
olan ve bakıma ihtiyaç duyulan hastaların durumları hakkında anlık bilgi edinilerek 
hasta kişilerin güvenlikleri arttırılmaya çalışılmak istenmiştir. 

Hasta kişiler sadece evde değil dışarıda da dolaşıyorken bu veriler GSM üzerinden ak-
tarılacağı için hastaların durumları izlenebilecek ve hasta kişiler hakkında bilgi sahibi 
olunacaktır.

GSM haberleşmesi ile verilerin aktarılması, aktarılan verilerin aktarımlarının kesilme-
mesi ve daha büyük bir alanda veri aktarımı sağlaması yönüyle büyük bir katkı sağla-
maktadır. Böylece hastalar nerede olurlarsa olsunlar fizyolojik sinyalleri görülecek ve 
durumları hakkında anlık olarak bilgi sahibi olunacaktır.

STM32F4 DİSCOVERY kartı yüksek frekansta çalışabilen hızlı ve kararlı bir kart olduğu 
için tercih edilmiştir. Bu sebeple karta gelen sinyallerin okunması yorumlanması sıra-
sında olabildiğince minimum hata olacak ve daha net sonuçlar elde edilmiş olacaktır.

STM32F4 DİSCOVEY kartına gelen sinyalin nasıl oluştuğunu ve bize nasıl geldiğini bil-
memizin sinyali yorumlamamız ve aktarmamız konusunda büyük ölçüde yardımcı ola-
cağı için EKG devresini tasarlıyoruz.
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MAKİNE İMALATI VE OTOMOTİV

Başvuru Sahibi / Sahipleri : Utku Can GEÇİMLİ, Ali Sefkan ULUDAĞ, Barkın TUNCER
Danışman : Mustafa Mert ANKARALI
Anahtar Kelimeler : Quadcopter, Stabilizasyon, Hawkmoth, Control

HAYVANLARDAN İLHAM ALAN HAVA ARACI STABİLİZASYONU 

Mühendisler doğada bulunan canlıları ve hareketlerini inceleyerek günümüzde kul-
lanılan birçok aracın kontrolü için çözümler üretmişlerdir. Hava araçlarında ise uçan 
canlılardan kanat yapısından ve dinamiğinden ilham alınmaya çalışılmıştır. Bunun 
yanında günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte böceklerin uçuş dinamiği ve kendi 
stabilizasyonları daha çok incelenmeye başlanmış ve kanat dışında böceklerin göv-
desi gibi başka bölgelerin de uçuş esnasında stabilizasyonu sağlamak için kullanıldığı 
görülmüştür. Bu çalışmada şahin güvesinin (Hawk Moth) vücudunu uçuş esnasında 
kullanmasına benzer bir otomasyon düzeneği geliştirmek amaçlanmıştır. Bu doğrul-
tuda quadcopterlerin daha stabil hareket edebilmesi için quadcopterin gövdesine bir 
servo motoru aracılığıyla bağlanılan bir ağırlığın yönü kontrol edilmiştir. Eklenen yeni 
bir serbestlik derecesi ile deformatif sistemlerle daha hassas kontrol sağlamak he-
deflenmiştir. Bu projenin simülasyonları V-REP ortamında gerçekleştirilmiştir. Orta-
mın değişkenlerini kontrol etmek ve simülasyonları görselleştirmek amacıyla MATLAB 
programı kullanılmıştır. Kullanılan quadcopter modelinin kontrol fonksiyonları mev-
cut quadcopterlerin matematiksel modellerinden alınmıştır. Beklenen sonuçlar ara-
sında quadcopterin enerji tüketiminde artış olmadan verilen manevralara daha hızlı 
ve kesin cevap verebilmesi vardır. Ayrıca bu metodun kullanıldığı quadcopterlerde 
denge artışı beklenmektedir. 
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