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1. TAKIM BİLGİLERİ 

Takımların kendilerini kısaca tanıttıkları, Gelişme Raporu tesliminden sonra meydana 
gelen değişiklikleri, araç geliştirme sürecinde belirttikleri yol haritasının neresinde 
oldukları ve kullandıkları metotları kısaca özetlemeleri istenmektedir. 

2. TEKNİK VİDEOLAR 

Kurallar kitapçığının 5.3. Teknik Videolar bölümünde tanımlanan ve aracın hazır olduğunu 
gösteren videoların sisteme yüklenmesi takımlar için zorunludur.  

a. Ön teknik kontrol videosu   

Ön teknik kontrol videosu, takımların teknik tasarım ve dinamik sürüş videoları 
kapsamında çalışmalarını teşvik etmek ve yarış alanına daha hazırlıklı olarak gelmelerini 
temin etmek amacı ile aracın tüm parçalarını ve hareket kabiliyetini gösteren, belirtilen 
format ve tarihlerde başvuru sistemine yüklenen detaylı bir videodur. Video başlangıcında 
takım kaptanı veya bir üyesi adı-soyadı ve takım adını söyleyerek kendisini tanıtır. Ön 
Teknik Videosu’nun içeriğinde araç üzerinde kurallar kitapçığı 5.3.1.Ön Teknik Kontrol 
Videosu maddesinde belirtilen başlıkların sırası ile görüntülenmesi ve aynı zamanda her 
bir başlığın özellikleri ve nasıl yapıldığına dair teknik bilgilerin verilmesi gerekir; 

Yarış alanında aracın videodaki görseller ile aynı olup olmadığı (her bir başlık özelinde 
ayrıntılı şekilde) kontrol edilir. Ön teknik kontrol videosunun, eksik, yanlış veya istenen 
formatta yüklenmemesi durumunda takımlara 25 Wh ceza uygulanır. Bu alanda alacağı 
puan rapor puanına dahil edilmez, yalnızca ilgili ödül kapsamında değerlendirilir. 

b. Yerli ürün tanıtım videosu  

Kurallar kitapçığında duyurulduğu üzere takımların en az bir adet yerli ürün geliştirmeleri 
beklenmektedir. Yerli Ürün Tanıtım Videosu, takımların yerli olarak ürettikleri ürünleri 
detaylı olarak anlattıkları videodur. Üretilen her bir yerli ürün için en fazla 5’er dakikalık 
ayrı video hazırlanmalıdır. Takımların ürünü araç üzerinde veya tek başına göstererek 
kurallarda belirtilen yöntemlere uygun olarak nasıl tasarladıklarını, sistemin nasıl 
çalıştığını anlatmaları gerekir. Anlatılan sistemin çalışır durumda olduğunun gösterilmesi 
önemlidir. Bu alanda alacağı puan rapor puanına dahil edilmez, yalnızca ilgili ödül 
kapsamında değerlendirilir. 

c. Fren testi videosu  

Fren testi videosu, aracın frenlerinin kurallar kapsamında çalışıp çalışmadığının 
gösterildiği videodur.  En fazla iki (2) dakika ve 60 mb ölçüsündedir. Aracın görüntü açıları 
ve kalitesi değerlendirmede önemlidir. Videonun ilk 5-10 saniyesinde aracı kullanacak 
takım kaptanı veya sürücü, adı-soyadı ve takım adı ile tanıtım yapar. Detaylar kurallar 
kitapçığının 5.3.4 maddesinde belirtilmiştir. 

Fren sisteminin yeterliliği Şekil 1’de gösterildiği gibi %10’luk bir rampada test edilmelidir.  
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Şekil 1. Fren Rampa Ölçüleri. 

d.  Dinamik sürüş testi videosu  

Kurallar kitapçığında tanımlanan dinamik sürüş manevrasının araçlar tarafından 
gerçekleştirilmeye hazır olduğunu gösteren bir videodur. 

Araç bataryasından aldığı enerjiyi kullanarak elektrik motoru vasıtası ile hareket etmelidir. 
Araç iterek hareket ettirilmemelidir. Takımlar Dinamik Sürüş Testi’ni aracın kabuğu 
üzerinde olmadan gerçekleştirmesi durumunda 40 puan üzerinden değerlendirme 
yapılacaktır.  

Video, aşağıdaki linkte belirtilen ve Şekil 2’de gösterilen toplam 50 metre uzunluğundaki 
manevrayı 120 saniye içerisinde aracın yapabildiğini göstermelidir. 

Test sürüşü boyunca;  
 
Araçlar A noktasından başlamak suretiyle 8 metre aralıkla dizilen engellerin arasından 
Şekil 2. de gösterildiği gibi ilerleyerek B noktasına varır. B noktasından C noktasına geri 
manevra yaparak gelir. C noktasından şekilde gösterildiği gibi ilerleyerek D noktasına 
varır. 

 

 

Şekil 2. Dinamik Sürüş Testi 
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Manevra öncesinde tarihi net olarak ortaya koyabilmek adına video çekim tarihinde 
yayımlanmış bir Bilim Teknik dergisinin araç ve sürücüsünü de içerecek bir kare içerisinde 
videoda yer alması zorunludur. Videolar Youtube platformuna yüklendikten sonra 
bağlantısı başvuru sistemi üzerinden ilgili rapor için açılacak olan alana belirtilen son 
tarihe kadar teknik tasarım raporu ile birlikte sisteme yüklenir.  

Dinamik sürüş videosu ve/veya fren testi videosunu yüklemeyen veya video 
değerlendirmesi sonucunda bu testlerden başarılı bulunmayan takımlara yarışlarda 
30 Wh ceza uygulanacaktır. 

Dinamik Sürüş Örnek Videosu 

https://www.youtube.com/watch?v=rfv51rzslVg 

3. ARAÇ ÖZELLİKLERİ TABLOSU  

Özellik Birim / Tür Değer 

Uzunluk mm  

Genişlik mm  

Yükseklik mm  

Şasi Malzeme  

Kabuk Malzeme  

Roll Bar Malzeme, kalınlık(mm)  

Fren sistemi ön, arka, el freni  

Tekerlerin çapı mm  

Motor Tipi Tipi  

Motor Sürücüsü Özgün tasarım, Hazır alınmış  

Nominal Motor gücü kW  
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Nominal Motor 
Torku/Devri 

Nm/rpm  

Motor Verimi %  

Motor Ağırlığı kg  

Batarya Tipi (Li-iyon veya Kurşun Asit vb)  

Hücrelerin  veya 
Akülerin Çeşidi  

Kese tipi, silindirik, prizmatik, AGM, 
jel vb. 

 

 

 

4. YERLİ ÜRÜNLER 

Takımların kendi tasarladıkları yerli alt bileşenleri işaretlemeleri gerekmektedir. En az bir 
adet yerli ürünün takım tarafından geliştirilmesi gerekmektedir. 

1. Motor  ☐ 

2. Motor sürücüsü ☐ 

3. Batarya Yönetim Sistemi ☐ 

4. Yerleşik Şarj Birimi ☐ 

5. Direksiyon ve Dönüş Sistemi ☐ 

6. Batarya Paketlemesi 
(Sadece Li-iyon bataryalar için) 

☐ 

7. Elektronik Diferansiyel Uygulaması ☐ 

8. Araç Kontrol Sistemi ☐ 

9. Telemetri ☐ 
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5. MEKANİK DETAYLAR 

 

a) Teknik Çizimler 

 

 

Şekil 3. Araç Genel Ölçüler 

 

Yukarıdaki Şekil 3’te olduğu gibi, bitmiş aracın ön, üst ve yan görünüşlerine ait teknik 
çizimleri gereklidir. Araca ait alt parçaların teknik resimleri bu kısımda gerekli değildir. 
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi mekanik ölçümler tablo halinde verilmelidir. 
 

b) Şasi Üretimi ve Analizleri 

 
Aracın şasisinin üretim metodu, kullanılan malzemeler, detaylı ölçüleri (iki boyutlu teknik 
resim eklenmeli) ve üretim maliyetini kısaca açıklayınız.  Şasinin üretim metodu ve üretim 
aşamaları görseller ile de desteklenerek detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Şasinin 
mukavemet açısından yeterliliği teknik olarak ortaya konmalıdır.  
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1. Araç şasesine ait ölçüler verilirken aşağıdaki Şekil 4 örnek olarak alınabilir. Aracın 
her üç yönden görünüşü teknik resim kurallarına uygun olarak çizilerek örnekte harf 
olarak gösterilen ölçüler rakamsal olarak verilmelidir. 

 

 
 
Şekil 4. Araç şasinin yandan, önden ve üstten görünüşü ile gerekli ölçülerin şasi 

üzerinde gösterimi  
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2. Araç şasisi için seçtiğiniz malzeme, metot ve ölçülerin gerekçelerini tabloyu 
doldurmak suretiyle açıklayınız. Örneğin şasi malzemesi olarak sadece alüminyum 
profil kullandıysanız ilgili kısmı doldurarak diğer kısımları (kompozit, diğer) boş 
bırakınız.  

 

Şasi 
Malzemesi 

Kompozit (Niteliğini 
belirtiniz)  

Profil (Çelik / Alüminyum) Diğer (belirtiniz)  

   

Şasi Malzeme Kesit Ölçüsü  (Şasi 
için kullandığınız malzemenin kesit 
ölçüsünü mm cinsinden belirtiniz) 

 

Şasi üretim metodunu belirtiniz.  

Sökülemeyen 
birleştirme 
elemanları 
(Kaynak, 

perçin v.b) 

Sökülebilir 
birleştirme 
elemanları 
(Cıvata / 
pim v.b) 

Diğer (Lütfen 
belirtiniz) 

   

 
3. Tasarlanan şasinin üç boyutlu çizimi ve üretilen şasinin son halinin görseli yan yana 

gösterilerek varsa farklılıklar tartışılmalıdır. Üretim esnasında karşılaşılan zorluklar 
belirtilerek ekibin şasi üretimi ile kazandığı tecrübe ifade edilmelidir. 

 
c) Dış Kabuk Üretimi ve Analizleri 

Kabuk malzemesi kabuk dış ölçüleri, kabuk kesit ölçüsü (kalınlığı) hakkında bilgi veriniz. 
Kabuk için tercih ettiğiniz malzemenin niteliğini ve tercih sebebinizi belirtiniz. Üretim 
metodu ve maliyeti görseller ile de desteklenerek detaylı olarak açıklayınız.  Kabuğun 
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ağırlığı ve mukavemet açısından yeterliliği teknik olarak tanımlayınız. Tasarlanan 
kabuğun üç boyutlu çizimi ve üretilen kabuğun son halinin görseli yan yana gösterilerek 
varsa farklılıklar tartışılmalıdır. Üretim esnasında karşılaşılan zorluklar ifade edilerek 
ekibin kabuk üretimi ile kazandığı tecrübe belirtilmelidir. 
 

d) Enerji Tüketimi Hesabı 

Takımlardan, araçlarının ön alanını, tekerlek sürtünmesini, iç kayıpları ve yolun eğimini 
hesaba katarak kurallar kitapçığında özellikleri verilen parkurda 65 dakika süresince 20 
tur atmak için gerekli motor gücü hesabının yapılması beklenmektedir. Ayrıca yarışma 
süresince aracın harcayacağı toplam tahmini enerji tüketimi de ortaya konmalıdır. 

e) Fren Sistemi 

Kullanılan fren sisteminin detayları görsellerle beraber sunulmalıdır. Aracın fren sisteminin 
yeterliliği %10’luk bir rampada test edilmelidir (kurallar kitapçığı 14.2). Bu test teknik 
videolar kısmında sunulmalıdır.  
 

1. Ön tekerlekler için kullandığınız fren diski çapı ve disk kalınlığını belirtiniz.  
Kullandığınız balata ve fren kaliperi ölçülerini belirtiniz.  

2. Arka teker için kullandığınız fren diski çapı ve disk kalınlığını belirtiniz. Eğer arka fren 
sisteminde kampana sistem kullandıysanız, kampana çapı ve kalınlığını belirtiniz.  
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Şekil 5. Fren Sistemi 
 
 

f) Roll Bar ve Roll Cage 

Roll bar ve roll cage teknik resimleri, üretim aşamaları fotoğraflarla açıklanmalıdır. Her iki 
sistemin şasi ile bağlantısı açıklanmalı ve bağlantı elemanlarının detayına yer verilmelidir. 
 
1- Roll bar için kullanacağınız malzeme, kesit çapı ve et kalınlığının ölçüsünü ve bu 

değerleri seçme gerekçelerinizi belirtiniz. 
2- Roll bar üzerinde emniyet kemeri için Şekil 6’da verilen ve emniyet kemeri bilgi 

notunda yer alan uyarılar doğrultusunda resimdeki gibi bir ekleme yapılması 
gereklidir. 
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Şekil 6. Emniyet Kemeri Bağlantı noktası. 

 Roll bar ve roll cage her noktasında en az 200 MPa akma dayanımına sahip 
malzemeden yapılmalıdır.   

 Roll barlar araç tabanına dik olacak şekilde roll cage veya gövde üzerine en az 
dörder noktadan kaynak veya cıvata ile bağlanmalıdır. Cıvatalar arası mesafe en 
az 2.5 D ve kenarlardan içeri en az 1.5 D olmak zorundadır. 

 Roll bar üzerinde yer alan minimum kaynak kalınlığı, 3 mm’den az olmamak şartı 
ile kaynaklanan parçalardan ince olanın et kalınlığının yarı kalınlığında olmak 
zorundadır. Max (3mm, 0.5 tmin), tmin: kaynaklanan parçalardan ince olanın et 
kalınlığı.  

 Minimum kaynak uzunluğu 20 mm’den az olmamak şartı ile kaynak kalınlığının 5 
katı olmak zorundadır max (20 mm, 5t) t: kaynak kalınlığı. Örneğin 5 mm kaynak 
kalınlığı var ise 25 mm kesintisiz kaynak olmak zorundadır.  

 Roll bar ve roll cage için kullanılan profiller kapalı, haddelenmiş boru veya kutu 
profil olmak üzere, aracın şaseye bağlandığı yerden itibaren, tüm gövde ve 
baş kısmına gelen büküm yerleri tek parça olmak zorundadır. Açık profil ve 
kaynak ile kapatılmış profiller kabul edilmeyecektir. Karbon fiber ve bal-peteği 
(honeycomb) malzemeden araç şasesi roll cage olarak kabul edilmeyecektir. Profil 
şartlarını sağlamak şartı ile gövdeden bağımsız karbon fiber roll bar ve roll cage 
kullanılabilir. 

 Kullanılan cıvatalar en az metrik 8 ve 8.8 grade olmak zorundadır.  
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 Cıvatalar arası mesafe en az 2.5 D ve kenarlardan içeri en az 1.5 D olmak 
zorundadır.  

 Roll cage üzerinde roll cage elemanları ile emniyet kemeri bilgi notunda 
belirtilen için belirtilen ek destek dışında birbirine bağlandığı noktalar dışında 
delik açılmayacak, kaynak yapılmayacaktır. Ağırlığı azaltmak için delik açmak 
güvenlik ihlalinden ihraç sebebidir.  

 Roll bari, şase üzerinde en az 4 noktadan desteklenmek zorundadır. 50 cm’den 
uzun desteksiz roll bar tasarımı güvenlik ihlali ile elenme sebebidir.  

 Roll bar ve roll cage şaseden bağımsız bir ünitedir ve bütün elemanları kapalı kesit 
olmak zorundadır.  

 Ön roll bar, direksiyon simidinin en üst noktasının en az 3 cm üstünden 
başlamalıdır.  

 Arka roll bar, pilot kasklı hâlde yarış pozisyonunda otururken kaskın en az 5 cm 
üzerinden başlamalıdır.  

 Pilot kasklı hâlde yarış pozisyonunda otururken kaskın tepe noktası iki roll barın 
tepeleri arasına çizilen hayalî düz çizginin altında kalmalıdır. 

 Şekil 7’de gösterilen roll bar ölçülerini bir tablo halinde veriniz.  
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Şekil 7. Roll bar çizimi 

  
g) Maliyet Hesabı 

Aracın üretimi esnasında gerekli malzeme listesi ve her bir parçanın maliyeti bir tablo ile 
detaylıca sunulmalıdır. Gerek görülürse parçalara ait kısa ilgili satırda belirtilebilir. 
Malzeme Maliyeti Açıklama 
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6. DİREKSİYON SİSTEMİ 

Takımlar direksiyon sistemlerini yerli olarak tasarlarsa, tasarım ve üretim adımlarını net 
bir şekilde tanımlamaları gerekir. Detaylı tasarım sonucunu kendi yorumları ile 
vermelidirler. Tüm takımların aşağıdaki hesaplamaları yapması beklenmektedir. Tüm 
takımlar aşağıdaki tasarım özelliklerini tanımlamalı ve hesaplamalıdır; 

1) Direksiyon ekipmanları CAD modeli ve sistemin araç üstü montaj ölçüleri, 

2) Aracın ön yerleşim geometrisinin açı ve mesafe değerleri. 

3) Bisiklet modeline ve dış tekerlek merkezine göre dönüş yarıçapının hesaplanması. 

4) Ackerman prensibine ve fiili duruma göre iç ve dış dönüş açılarının alması gereken 
değerlerin gösterilmesi, 

5) Kapalı formdaki direksiyon simidinin en büyük dönme açısına göre ön tekerleklerin 
maksimum dönüş açıları (direksiyon/yönlendirme oranı) hesaplanmalıdır. Hesaplamalar 
hem sola hem de sağa dönüş için verilmelidir. Tekerlek dönüş açıları 45 dereceyi 
geçmemelidir. Dönüş performansı dinamik sürüş testi ile kontrol edilecektir. 

6) Tekerleklerin dönüşü sırasında, tekerlekler ile gövde veya araç üzerindeki herhangi bir 
parça arasında en az 1 cm boşluk bırakılmalıdır. 

7) Direksiyon mili hareket etmeyecek şekilde sabitlenmelidir,  
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7. KAPI MEKANİZMASI 

Kurallarda belirtildiği gibi takımların 2021 yılından farklı olarak kapı mekanizması yerli 
olarak kabul edilmemektedir. Kapı mekanizmasına ait detaylar kurallar kitapçığı 13.3 
maddesinde belirtilmiştir. 

 

8. MOTOR 

Bu bölümde, uygulamayı planladığınız tasarımınızı tanımlayın. Tasarımınızı tanımlamak 
için, sistem diyagramları, tablolar, algoritmalar, şemalar, resimler ve videolar 
kullanabilirsiniz. Varsa, ürünle ilgili multimedya dosyalarının köprü bağlantılarına burada 
yer verebilirsiniz. 

i. Takımlar motoru doğrudan, hazır olarak tedarik edeceklerse; motorun seçim sürecini 
açıklayacaklardır. Takımlar, motor gereksinimlerini kendi araçlarına göre 
belirlemelidirler. Aşağıdaki motor parametrelerini tanımlamalı ve hesaplamalıdırlar. 
Teknik denetimler sırasında aşağıdaki maddelerden sorumludurlar. 

a. Motor türünün belirlenmesi (hangi tip (iç rotorlu mu yoksa dış rotorlu mu, AC motor 
mu DC motor mu, mıknatıslı mı sincap kafesli mi yoksa kollektörlü mü) elektrik 
motoru kullanılacak ve neden bu elektrik motor türü seçildi) 

b. Motor parametrelerinin hesaplanması ve belirlenmesi; şaft momenti, hız, güç, 
gerilim, akım, ağırlık, vb. (hareket halindeki bir araca 4 farklı kuvvet etki eder. Bu 
kuvvetler; yuvarlanma direncinden, hava sürtünmesi direncinden, yokuş ve 
ivmelenmeden kaynaklanan kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin formüllerinde, takımların 
kendi araçlarına(ağırlık, aracın rüzgar direncine sebep olan aerodinamik yüzey 
alanı vb.) ve tercihlerine (ivmelenme, hız vb.) özgü parametreler bulunmaktadır. 
Bu sebeple takımların kendi araçlarına ve tercihlerine bağlı olarak elektrik motor 
temel gereksinimlerini belirlemeleri beklenmektedir) 

c. Motor tipi boyutlarının hesaplanması ve belirlenmesi (kullanılacak elektrik motor 
boyutları ve araca mekanik yerleşimi hakkında bilgi verilmesi) 

d. Araç ve motor moment-hız eğrilerinin belirlenmesi (pistteki hız değişimlerine bağlı 
olarak, motor seviyesinde gerekli tahrik hız-moment eğrisi çıkartılması ve hazır 
olarak tedarik edilen motorun kullanım klavuzundaki hız-moment eğrisi ile 
uygunluğunun karşılaştırılması) 

ii.  Motorlarını kendileri tasarlayan ve yerli olarak üreten takımlar; teknik denetimler 
sırasında, motor elektriksel ve mekanik özellikleri, paylaşılan manyetik ve termal 
analiz bilgileri, üretim aşamaları ile ilgili fotoğraf ve video gibi paylaşılan görsel 
bilgiler, test yöntemleri ve sonuçlarıyla ilgili paylaşılan bilgiler hakkında farkındalığa 
sahip olması beklenmektedir. 

Benzetim/tasarım sürecini ve hesaplama sonuçlarını gösteren ham dokümanlar (orijinal 
dosyalar) raporla birlikte sıkıştırılmış bir şekilde (örneğin .Zip, .rar) gönderilmelidir. Aksi 
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takdirde, teknik denetimlerde yerli üretim motor gösterilse dahi yerli olarak kabul 
edilmeyecektir. Tüm tasarımlar ve benzetimler takımların kendi çalışmaları olmalıdır; 
örnek olarak, sistemin herhangi bir parçasını üreten üretici tarafından sağlanan 
manyetik ve/veya termal analizler kabul edilmeyecektir. Teknik denetimler sırasında 
takımlardan, manyetik ve termal analizlerle ilgili kaynak dosyaları çalıştırmaları ve 
tasarımlarının sonuçlarını göstermeleri istenebilir. 

Motorlarını kendileri tasarlayan ve yerel olarak üreten takımlar aşağıdaki 
konularda detaylı bilgi vermelidirler. 

1.  Elektriksel Tasarım ve Analizi 

a. Motor temel gereksinimlerinin belirlenmesi (güç, hız, maksimum hacim ya da 
ağırlık vb.) (Hareket halindeki bir araca 4 farklı kuvvet etki eder. Bu kuvvetler; 
yuvarlanma direncinden, hava sürtünmesi direncinden, yokuş ve ivmelenmeden 
kaynaklanan kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin formüllerinde, takımların kendi 
araçlarına (ağırlık, aracın rüzgar direncine sebep olan aerodinamik yüzey alanı 
vb.) ve tercihlerine (ivmelenme, hız vb.) özgü parametreler bulunmaktadır. Bu 
sebeple takımların kendi araçlarına ve tercihlerine bağlı olarak elektrik motor 
temel gereksinimlerini belirlemeleri beklenmektedir) 

b. Motor temel boyutlarının hesaplanması (Aracın sürücü dahil toplam ağırlığı, 
maksimum hızı, ve ortalama hız değerlerine bağlı olarak, motorun bağlı olduğu 
tekerin çap ve devir sayısına bağlı olarak, tahrik motorunun şaft hızı 
hesaplanabilir. Şaft hızının rad/s cinsinden ifade edilmesinden sonra, tahrik 
motorunun şaft gücüne bağlı olarak, şaft momenti hesaplanabilir. Bu fiziksel 
değere göre motorun çapı ve boyu hacimsel değerleri hesaplanabilir) 

c. Motor tasarım parametrelerinin belirlenmesi (motor gerilimi, akımı, hızı, kutup 
sayısı vb.) 

d. Stator ve rotor boyutlarının hesaplanması (Motor faz başına akım değerine bağlı 
olarak, oluk ve kutup sayısına göre oluk başına akım yoğunluğu hesabı) 

e. Mıknatıs boyutlarının hesaplanması (Kutup başına akı miktarına bağlı olarak) 
(varsa) 

f. Sargının modellenmesi ve sargı şemasının belirlenmesi (oluk alanının 
belirlenmesi ve akım yoğunluğuna bağlı olarak, iletken çapına göre oluk başına 
sarım sayısının hesabı) 

g. Motor performans analizleri 
h. Tasarımda kullanılan optimizasyonlar (varsa) 

2.  Manyetik Tasarım ve Analizi 

a. Motor manyetik modeli 
b. Motor sonlu elemanlar analizleri (SEA) 
c. SEA performans analizleri 
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3.  Termal Tasarım ve Analizi 

a. Motor termal modeli 
b. Soğutma metodunun belirlenmesi 
c. Fan-Üfürücü tasarımı (varsa) 
d. Motor termal hesaplamaları 
e. Motor sonlu elemanlar analizi-hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi (varsa) 

4.  Mekanik Tasarım ve Analizi (yapısal analiz ve görsel motor gövde tasarımı) 

a. Motor şaft tasarım ve analizi 
b. Motor karkas tasarım ve analizi 
c. Motor rulmanlarının belirlenmesi 
d. Motor detaylı CAD modeli 
e. Statik analizler (gerekli görülüyorsa) 
f. Dinamik analizler (gerekli görülüyorsa) 
g. Titreşim analizleri (gerekli görülüyorsa) 

5.  Motor Üretimi İçin Teknik Çizimler 

 

9. MOTOR SÜRÜCÜSÜ 

Takımlar motor sürücülerini hazır ürün olarak temin edebilir veya kendileri tasarlayıp 
üretebilirler. Bu bölümde istenen detayların verilmesi zorunludur. 
 
i. Motor sürücü hazır olarak temin edilmiş ise aşağıda maddeler halinde verilen hususlar 

hakkında bilgi verilmelidir. 
a. Sürücünün seçilme nedenleri (kriterleri), 
b. Sürücünün teknik verileri (tablo olarak), 
c. Sürücü motor arası elektriksel bağlantılar (resim veya çizim ile desteklenebilir). 
d. Sürücünün ana bileşen devre elemanları nelerdir? 
e. Anahtarlama elemanı nedir? Ne amaçlarla kullanılır? Motor sürücü de kullanılan 

anahtarın özellikleri nelerdir? Yerine kullanılabilecek bir tane alternatif anahtar 
önerebilir misiniz? 

f. Evirici (inverter) nedir? Elektrikli araçlarda ne amaçla kullanılır? 
g. Kapasitör nedir? Sürücülerde ne amaçla kullanılırlar? 

 
ii. Motor sürücü takım tarafından tasarlanıp üretildiği takdirde, aşağıdaki konularda detaylı 

bilgi verilmelidir. Ek olarak, benzetim ve tasarım sürecini ve sonuçlarını gösteren ham 
belgeler (orijinal dosyalar) sıkıştırılmış bir dosyada (örn. .Zip, .rar) raporla birlikte 
gönderilmelidir. Aksi durumda, teknik muayenelerde yerli bir motor sürücüsü gösterilse 
dahi yerli sayılmaz. Yerli olduğu beyan edilen motor sürücüleri için tüm tasarım ve 
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benzetim çalışmaları, ekiplerin kendi çalışmaları olmalıdır, yani benzetim sonuçları, 
PCB şemaları veya sistemin herhangi bir parçasının üreticisi tarafından sağlanan 
gömülü kod kabul edilmeyecektir. Yerlilik beyanı yapan takımlardan, kontroller 
sırasında; motor sürücüsüne ait benzetim sonuçlarını, PCB şemalarını, gömülü kodla 
ilgili kaynak dosyalarının çalıştırılması ve tasarımlarının eskizlerini göstermeleri 
istenebilir. 

a. Devre tasarımı 
b. Kontrol Algoritması 
c. Benzetim Çalışmaları 
d. Baskı Devre Çalışmaları 
e. Üretim Çalışmaları 
f. Motor Sürücü Verimliliği 
g. Motor Sürücü Koruması 
h. Malzeme Listesi 

 
Yerli motor sürücü tasarım ve üretimini gerçekleştiren ekipler, teknik denetimler sırasında 
aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlardan sorumludur: 
1) Motor sürücüsünün fiziksel olarak gösterilmesi. 
2) Motor sürücünün tasarımına ilişkin benzetim çalışmaları ve kullanılan kontrol 
algoritmaları hakkında bilgi verilmesi. 
3) Devre ve baskı devre çizimlerinin gösterilmesi. 
4) Test yöntemleri ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin gönderilmesi. 
 
 

10. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ (BYS)  

 
(Takım tarafından yerli üretilmiş / satın alma yoluyla temin edilmiş olsa bile mümkün olan 
tüm detay bilgilerin verilmesi gerekmektedir) 

Tüm ekiplerin yarışlara katılım sağlayacağı araç üzerinde yer alan bataryaları için BYS 
hazırlamaları veya kurşun asit batarya kullanılan araçlarda gerekli ölçüm, veri izleme ve 
güvenlik kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. BYS kullanmayan kurşun asit bataryaya 
sahip takımların batarya hakkında istenen gerekli ölçüm, veri izleme ve güvenlik kriterlerini 
sistem diyagramları, tablolar, algoritmalar, şemalar, resimler veya videolar kullanarak 
teknik denetimler sırasında açıklaması gerekmektedir. Ayrıca BYS kullanan ekipler teknik 
denetimler sırasında aşağıdaki maddelerden sorumludur: 

• BYS fiziksel olarak gösterilmelidir.  
• BYS tasarımı ve çalışma prensipleri hakkında genel bilgileri sunmak 
• Dengeleme yöntemi ve dengelemenin nasıl sağlandığına ilişkin genel bilgi sunmak 
• BYS güvenliğine ilişkin birimlerin işlevselliğinin gösterilmesi 
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• Batarya paketi geriliminin tespiti ve hücre gerilimlerinden yola çıkarak ilgili 
parametrenin doğrulanması 

Ekipler tarafından tasarlanan veya satın alım yoluyla temin edilen BYS için sistem 
diyagramları, tablolar, algoritmalar, şemalar, resimler veya videolar ile aşağıdaki 
başlıkların detaylı olarak açıklanması gerekmektedir. 

• Devre Tasarımı 
• Dengeleme Yöntemi 
• Konrtol Algoritması 
• Simülasyon Çalışmaları (ekip tarafından tasarlandıysa zorunlu değildir) 
• Baskı Devre Çalışmaları 
• Üretim Çalışmaları  

 
BYS geliştiren / hazır temin eden ekiplerin sıcaklık tespitine ilişkin durumlara özel önem 
vermesi gerekmektedir. İlgili sebeple takımların 4 farklı noktadan sıcaklık ölçümü tespiti 
yapmaları zorunlu tutulmuştur. Hazır temin edilen sistemler için bu sayı, kullanılan ürünün 
sahip olduğu sıcaklık sensörü girişi kadardır. Sıcaklık tespiti ve BYS güvenliğine ilişkin ise 
iki durum mevcuttur; İlk durum sıcaklığin 50 C yi geçtiğinde sesli ikaz sisteminin devreye 
girmesidir. İkinci durumda sıcaklığın 60 C yi geçtiği tespit edildiğinde sistem enerjisinin 
kesilmesidir. İlgili hususlar dahilinde  sıcaklık sensörlerinin konumları belirlenirken ve de 
sıcaklık testleri gerçekleştirilirken güvenlik birimlerinin çalışırlığını kanıtlayan bir videonun 
hazırlanarak paylaşılması elzemdir. 
 

11. YERLEŞİK ŞARJ BİRİMİ  

(Takım tarafından yerli üretilmiş ise ayrıntılar zorunludur, hazır ürün ise lütfen kısaca bilgi 
veriniz) 

Yerleşik şarj biriminin araçlarda bulunması zorunlu değildir, ancak şarj sırasında emniyet 
açısından yerleşik şarj birimi kullanılması önerilir. Bununla birlikte, takımlar kurallar 
kitapçığında belirtilen şartlara uygun olarak tasarladıkları, yerli olduğunu beyan ettikleri 
tasarım için aşağıda sunulan başlıklara ilişkin detayları sunmalıdır. Teknik denetimler 
sırasında, yerleşik şarj biriminin çıkış terminallerindeki akım ve gerilim değerleri ölçülerek 
testi gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, eğer hazır bir yerleşik şarj birimi araçta 
kullanıldıysa, kullanılan cihazın anma değerleri ve diğer özellikleri hakkında burada kısa 
bir bilgi verilmesi yeterlidir.  

a) Devre Tasarımı 
b) Simülasyon Çalışmaları 
c) Baskı Devre Çalışmaları 
d) Üretim Çalışmaları 
e) Test Sonuçları 
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12. BATARYA PAKETLENMESİ  

 

(Eğer takım tarafından yerli olarak tasarlandı ise detaylı bir şekilde açıklanması zorunlu 
olup, hazır olarak tedarik edilmesi durumunda da gerekli detaylar verilerek açıklanmalıdır.) 

Bu ürünü yerli olarak üreten takımlar, (Yerlilik başvurusunu sadece Li-iyon sistemlerde 
yapılabilecektir) tasarıma bağlı olarak maksimum 100 puan alabilecektir. Takımlar batarya 
paketinin yerli olarak tasarlanması durumunda üretimin her aşamasını görseller ve 
videolar ile desteklemek zorundadır. Teknik kontrollerde bu bilgileri dijital ortamda 
göstermeleri beklenmektedir. 
Teknik denetimler sırasında; kullanılan bataryanın tipi (kurşun asit, lityum iyon vb), 
kullanılan hücrelerin teknik detayları, bataryanın sabitleme mekanizması, kullanıldı ise 
havalandırma kanallarının teknik verilerinin ve güvenlik perdesinin sunulması 
gerekmektedir. Batarya paketlerinin hazır temin edilmesi durumunda  takımın paketleme 
detayları hakkında gerekli ve yeterli bilgisinin olması beklenmektedir. Ayrıca, temin edilen 
firma tarafından verilen batarya paketlerinin teknik verilerinin sunulması gerekmektedir. 
Ek olarak, batarya paketlenmesinde aynı tür kimyadaki pil hücrelerinin kullanılması 
gerekmektedir. Batarya paketinin patlamaya ve yanmaya karşı gerekli güvenlik önlemleri 
hakkında bilgi verilmelidir. 

Eğer batarya paketleri takım tarafından tasarlandı ise aşağıdaki başlıklar hakkında detaylı 
bilgi verilmelidir. 
 

a) Hücrelerin veya Akülerin Çeşidi (kese tipi, silindirik, prizma, AGM, jel vb.), 
Elektrokimyasal Verileri (şarj-deşarj karakteristikleri, gerilim, kapasite ve enerji 
yoğunluk değerleri)  

b) Batarya Kabının ve Bileşenlerinin Özellikleri (Mekanik (çekme dayanımı, darbe 
dayanımı vb.), Isıl (erime noktası) ve Elektriksel (dielektrik sabiti) özellikler) (Kurşun 
asit aküler için opsiyoneldir) 

c) Batarya Paketinin Isıl Analizi 
d) Batarya Kabı İçerisinde Hücre veya Akü Yerleşim Planı 
e) Batarya Kabı İçerisinde Hücrelerin veya Akülerin Sabitlenme Şekli ve Yöntemi 
f) Batarya Paketinin Araç İçerisindeki Yerleşimi ve Bağlantı (sabitleme) Detayları 
g) Kullanıldı ise Batarya Soğutma Sistemi Detayları (su, hava vb) 

Ayrıca, aşağıda verilen tablonun da doldurulması gerekmektedir.  
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Özellik Birim/Tür Değer/Açıklama 

Kullanılan Hücrelerin 
Kimyası 

LiCoO2, LiFePO4, vb.  

Kullanılan Hücrelerin 
Nominal Voltajı 

V  

Kullanılan Hücrelerin 
Kapasitesi 

Ah  

Kullanılan Hücrenin 
Ağırlığı 

g  

Kullanılan Hücrelerin 
Kapasite Yoğunluğu 

Ah/g  

Kullanılan Hücrelerin 
Enerji Yoğunluğu 

Wh/kg  

Batarya Paketi 
Kapasitesi  

Ah  

Batarya Paketi 
Nominal Voltajı 

V  

Batarya Paketinin 
Toplam Ağırlığı 

kg  

Batarya Paketi 
Boyutları 

mm (L, W, H)  

Batarya Paketi  
Enerjisi 

Wh  

Batarya Paketi Enerji 
Yoğunluğu 

Wh/kg  
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Batarya Paketi Güç 
Yoğunluğu 

W/kg  

Batarya Kabı 
Malzemesi 

Malzeme  

İzolasyon 
Malzemeleri 

Malzeme  

Soğutma Sistemi 
Tasarımı 

-  

Batarya Paketinin Isıl 
Analizi 

-  

Güvenlik Perdesi -  

Batarya Paketinin 
Araç İçerisindeki  
Konumu 

-  

Yerli ya da Değil -  
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13. ELEKTRONİK DİFERANSİYEL UYGULAMASI  

 
Takımların aşağıdaki maddeler ile ilgili detaylı bilgi vermeleri gerekmektedir. 
 

a) Sistem Topolojisi: Kullanılan sensörler, kontrolcüler vb. tanımlanmalıdır. Sistemin 
işleyiş algoritması hakkında bilgi verilmelidir. 

b) Araç Modeli: Kullanılan kinematik model, 4 teker araç modeli vb. tanımlanmalı ve 
kullanılan formülasyonlar anlatılmalıdır. 

c) Kontrol Algoritması: Kontrol algoritmasında anlatılmalıdır. 
d) Simulasyon veya Test Çalışmaları: Sistemin çalışmasını kontrole yönelik yapılmış 

simülasyon veya test çalışmalarından bahsedilmelidir.  
 

14. ARAÇ KONTROL SİSTEMİ (AKS)  

(Takım tarafından yerli üretilmiş ise ayrıntılar zorunludur, hazır ürün ise lütfen kısaca bilgi 
veriniz) 

Araç kontrol sistemi kurallar kitapçığında da belirtildiği üzere opsiyonel yerli ürünlerden 
biridir. Kurallar kitapçığında belirtilen koşullarda geliştirilen ve istenen temel fonksiyonları 
icra ettiği teknik kontroller sırasında onaylanan takımlara ödül puanı verilecektir. Eğer 
takımınız tarafından bir araç kontrol sistemi (AKS) tasarlandıysa aşağıdaki sorulara cevap 
vererek yerli AKS tasarım ve gerçeklemenizin detaylarını belirtiniz.  

AKS Özellikleri Tablosu: (Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz) 

Mikroişlemci/Mikrodenetleyici:  

Kullanılan seri haberleşme 
Protokolü: 

 

Kulanılan Programlama 
Dil(ler)i: 

 

Kullanılan Elektronik Tasarım 
Programı:  

 

AKS Elektronik Devre 
Topolojisi: 

Bütünleşik tek devre, dağıtık devreler vb. 

Hata raporlama için iletişim 
şekli ve yöntemi: 

Kablolu/kablosuz bağlantı ve bilgi iletim şekli 
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a) AKS sistemi haberleşme yönteminin detaylarını veriniz. (Haberleşme hızı, Paket 
İçeriği, Hata Ayıklama Yöntemi, birimler için ID kullanıldıysa ID ve anlamları vb.) 

b) AKS fonksiyonlarını belirtiniz. ( AKS tarafından gerçekleştirilen fonksiyonları 
listeleyiniz ve kısaca açıklayınız ) 

c) Nihai baskı devre çizimi: (Üretimi gerçekleştirilen baskı devre çizimini ekleyiniz.) 

d) AKS ile ilgili bağlı sistemlerin blok diyagramı: (AKS sisteminde baskı devreleri 
blok olarak düşünerek AKS sistemine bağlantılı olan tüm birim, sensör ve 
aktüatörlerin bağlantı şemasını veriniz.) 

15. TELEMETRİ 

(Takım tarafından yerli üretilmiş ise ayrıntılar zorunludur, hazır ürün ise lütfen kısaca bilgi 
veriniz) 

Telemetri kurallar kitapçığında da belirtildiği üzere opsiyonel yerli ürünlerden biridir. 
Kurallar kitapçığında belirtilen koşullarda geliştirilen ve istenen temel fonksiyonları icra 
ettiği teknik kontroller sırasında onaylanan takımlara ödül puanı verilecektir. Eğer 
takımınız tarafından bir telemetri tasarlandıysa aşağıdaki sorulara cevap vererek yerli 
telemetri tasarım ve gerçeklemenizin detaylarını belirtiniz.  

a) Telemetri sistemi haberleşmesinin detaylarını veriniz. (Haberleşme hızı, 
kullanılan kablosuz haberleşme tekniği, kapsama alanı ) 

b) Telemetride kullanılan elektronik bileşenler. (Kullanılan mikroişlemci, 
mikrodenetleyici, haberleşme modülleri, bilgisayar arayüz devresi vb. ) 

c) Nihai baskı devre çizimi: (Üretimi gerçekleştirilen baskı devre çizimini ekleyiniz.) 

d) Telemetri sisteminin merkezi izleme ve kayıt yazılımı detaylarını belirtiniz. 
(İzleme merkezinde bulunacak bilgisayar yazılımında kullanılan programlama 
yöntemi, veri kayıt şekli ve sıklığı, ekran görüntüleri vb.)  
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16. ELEKTRİKSEL ŞEMA  

Aracınız elektriksel şemasını en fazla bir A4 kağıdına (21 × 29.7 cm) sığacak ölçülerde 
tek sayfa olarak veriniz. Elektrik şemanız tüm güç devresi, elektriksel bağlantılar, 
sigortalar, elektrik kesiciler, acil durdurma butonu, batarya, motor, varsa DC-DC veya DC-
AC konvertör, şarj girişi vb. içermelidir. Detaylarını raporun diğer bölümlerinde verdiğiniz 
elektronik kartlarınızı blok olarak gösteriniz. Batarya ve konvertör çıkışlarında elektrik 
voltajlarını belirtiniz. Kablo kalınlıkları şemada belirtilmelidir. 
Araçta bulunan ana elektrik bileşenlerinin konumlarını gösterecek üst görünümü ekleyiniz. 
Aracınızın üstten görünümü ana hatları ile vererek araç üzerinde elektrik bileşenlerinin 
konumlarını belirtiniz. Batarya, Motor, Acil durdurma butonu, eğer kullandıysa DC-DC 
veya DC-AC konvertör, sigorta vb. konumlarının belirtilmesi zorunludur. 

 
17. GÖSTERGE PANELİ 

Aracınızda yer alan gösterge panelinin görsellerini paylaşılınız. Gösterge panelinde araç 
sürücüsüne sunulan bilgileri (Hız, batarya gerilimi…) ve gösterge panelinde yer alan 
bileşenlerin kontrol ettiği araç fonksiyonlarını listeleyiniz. Gösterge panelinde takımınız 
tarafından geliştirilen bileşenler var ise teknik detaylarını sununuz. 
 

18. ORİJİNAL TASARIM  

Teknik tasarım raporunda başka bir kısımda belirtilmeyen araca ait farklı özellikleri bu 
kısımda belirtebilirsiniz (örneğin abs fren sistemi, kartlı çalıştırma sistemi, hava yastığı vs) 

 

19. TANITIM VE YAYGINLAŞTIRMA  

Bu başlığın doldurulması zorunlu olmayıp, yalnızca tanıtım ve yaygınlaştırma ödülüne 
başvuran takımlarca doldurulmalıdır. 
“TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Tanıtım ve Yaygınlaştırma 
Teşviği”; Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının günlük hayatta kullanımıyla ilgili toplumda 
farkındalık oluşturulmasını ve ülkemizde Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 
etkinliğine olan ilginin arttırılmasına yönelik olarak lise öğrencileri tarafından yürütülen 
faaliyetlerin teşvik edilmesini amaçlamaktadır.  
Bu amaç doğrultusunda, TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinliğine 
başvuru yapan takımların yürüttükleri tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri 
değerlendirilerek, çalışmaları yeterli bulunan takımlara 3.000 TL teşvik verilecektir. 
Yarışmacı takımlar tarafından konuyla ilgili olarak yarış tarihinden önce son bir yıl 
içerisinde düzenlenen veya katılım gösterilen sunum, seminer, çalıştay, kamu 
bilgilendirme toplantıları, eğitici faaliyetler, projeler; dijital ve sosyal medya iletişimi ile 
yazılı ve görsel basına yönelik her türlü iletişim, tanıtım ve yaygınlaştırma çalışması 
“Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşviği” kapsamında yer alır.  
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Verilmek istenen fotoğraf, haber, görsel ve işitsel materyaller raporda ilgili başlığın altında 
yer almalıdır. Video dosyalarının MP4 formatında ve en fazla 10 MB boyutunda erişime 
açık dosya paylaşım linki ile ilgili başlığın altında verilmesi gerekir. Takımlar yapılan 
tanıtım çalışmalarını tarih sıralamasına göre vermelidir. 
 
Faaliyet Planlaması 

a) Amaç 

Tanıtım ve yaygınlaştırma kampanyası kapsamında yürütülen çalışmalar ve kullanılan 
iletişim kanalları özetlenerek, faaliyetlerin ana amacı, iletişim hedefleri ve yürütülen 
çalışmalar ile verilmesi planlanan mesajlar açıklanmalıdır (En fazla 300 kelime). 

b) Paydaşlar ve İş Birliği Süreci 

Tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında takımın birlikte çalıştığı, destek aldığı 
veya iş birliği yaptığı paydaşlar (kişi ve kurumlar) belirtilmeli ve iş birliği sürecinin ayrıntıları 
açıklanmalıdır (En fazla 300 kelime). 

c) Kaynakların Kullanımı 

Varsa iletişim çalışmaları için ayrılan bir bütçe miktarı, süresi, kullanım şekli; varsa 
yararlanılan ayni ve nakdi kaynakların ayrıntıları ile kullanım yeri, zamanı ve şekli 
açıklanmalıdır (En fazla 300 kelime). 

Uygulama 
d) Yazılı ve Görsel Basın Çalışmaları 

Yazılı ve görsel basına yönelik yürütülen iletişim çalışmaları açıklanmalı ve bu 
çalışmaların ölçülebilir çıktıları (takım, araç ve yarışlarla ilgili haberler, haber sayıları vb.) 
sunulmalıdır. Yapılan açıklamaları destekleyici nitelikte fotoğraf, görsel ve videoların 
rapora ek olarak sunulması ve metin içerisinde referansının belirtilmesi beklenmektedir 
(Örnek Yeni tasarlanan motor sürücümüzle ilgili günlük gazetede yer alan haber Ek-1’de 
verilmiştir.) (En fazla 500 kelime).   

e) Dijital ve Sosyal Medya Çalışmaları 

Web, extranet, intranet, blog, paylaşım siteleri vb. internet ortamları kullanılarak takım ve 
yarışlara ilişkin yapılan her türlü tanıtım faaliyeti açıklanmalı, bu faaliyetler kapsamında 
alınan geri bildirimler, ulaşılan hedef kitle bilgileri ve diğer ölçülebilir çıktılar (site ziyaretçi 
sayısı, video izlenme sayısı, e-posta gönderilen kişi sayısı vb.) sunulmalıdır (En fazla 500 
kelime). 

f) Tanıtım Etkinlikleri 
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Konuyla ilgili olarak takımın düzenlediği veya katıldığı sunum, seminer, atölye çalışması, 
fuar, toplantı vb. etkinlikler (etkinlik amacı, yeri, zamanı, yürütülme süreci verilerek) 
açıklanmalı ve bu etkinlikler sonucunda alınan geri bildirimler (anket sonuçları vb.), 
ulaşılan hedef kitle sayısı ve diğer ölçülebilir çıktılar hakkında bilgi verilmelidir (Örnek 4 
ortaokuldan 500 öğrenciye sunum yapılması, 1000 broşür dağıtılması, 2 adet bölgesel 
veya ulusal basında yer alınması vb.). Yapılan faaliyetlerin haber, fotoğraf, sunum, video 
vb. araçlarla desteklenmesi gerekmektedir (En fazla 500 kelime). 

Yaygınlaştırma Faaliyetleri 
g) Ürün/Araca Yönelik Üretim/Pazarlama Faaliyetleri 

Yarışlar kapsamında ortaya konan ürün ve araç parçasına ilişkin yapılan veya planlanan 
pazarlama, satış ve patent faaliyetleri varsa açıklanmalıdır.
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Puan Tablosu 

Rapor Başlık Puan Üst Limitleri 
Takım Bilgileri 50 
Dinamik Sürüş Testi Ve Fren Testi Videosu  50 
Araç Özellikleri Tablosu 25 
Teknik Çizimler 50 
Şasi Özellikleri 50 
Dış Kabuk Üretimi Ve Analizleri 50 
Enerji Tüketimi Hesabı 25 
Fren Sistemi 50 
Rollbar Ve Rollcage Özellikleri 50 
Maliyet Hesaplaması 25 
Direksiyon Sistemi 100 
Kapı Özellikleri 50 
Motor 100 
Motor Sürücü 100 
Batarya Yönetim Sistemi (Bys) 100 
Yerleşik Şarj Birimi 100 
Batarya Paketlemesi 100 
Elektronik Diferansiyel Uygulaması 100 
Araç Kontrol Sistemi (Aks) 100 
Telemetri 100 
Elektriksel Şema 50 
Gösterge Paneli 25 
Orijinal Tasarım 50 

Toplam Rapor Puanı 1500 
 

TEKNİK TASARIM RAPORU PUANLAMASINA DAHİL OLMAYAN BAŞLIKLAR 

Teknik Tasarım Raporu şablonunda ve hazırlama kılavuzunda yer alan 2.a. Ön Teknik 
Kontrol Videosu, 2.b. Yerli Ürün Tanıtım Videosu ile 19. Tanıtım ve Yaygınlaştırma 
başlıkları Teknik Tasarım Raporu puanından bağımsız olarak değerlendirilecektir. 

Tanıtım ve Yaygınlaştırma” başlığını doldurmak zorunlu değildir. 

Ön teknik kontrol videosu 100 puan, yerli ürün videoları 25 puan ve Tanıtım ve 
Yaygınlaştırma 100 puan üzerinden değerlendirilir.  

Yerli ürün teşvik ödülleri asgari puan: 500  puan 


