
 

                     

 

Yaşar Üniversitesi ve EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. 

 

2244 Sanayi Doktora Programı Araştırmacı İlanı 

 

Son Başvuru Tarihi: Eylül 2020 

 

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Yaşar Üniversitesi’nde (YÜ) doktora öğrenimi görecek ve tez 

çalışmaları sonrasında EDS Elektronikte istihdam edilecek 3 (üç) araştırmacıyı, birlikte çalışmaya davet ediyoruz. 

 

Bu program kapsamında aşağıda belirtilen tez çalışmaları, Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof.Dr. Mustafa Seçmen ve 

Dr.Öğr.Üy. Nalan Özkurt’un akademik danışmanlığı ve deneyimli EDS Elektronik personelinin sanayi 

danışmanlığında gerçekleştirilecektir. 

 

1. Makine öğrenmesi ve işaret işleme yöntemleri kullanarak, elektrokimyasal gaz sensör verilerinden 

yangın ve koku algılayan yapay burun geliştirme: 

Yangın algılama üzerine çalışmalarda, makine öğrenmesi ve farklı türde gaz sensörleri kullanılan algılayıcıların 

klasik algılayıcılardan daha iyi performans verdiği ve elektronik-yapay burun kullanımının yangın algılamada 

hata oranını önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. Proje kapsamında, EDS firmasının bir ARGE projesi 

kapsamında üretimi sürmekte olan elektrokimyasal gaz sensörlerinin üretilme sürecine katkıda bulunulacaktır. 

Bu sensörler ve teknolojik olarak mevcut bilenen MOSFET tabanlı sensörler kullanılarak elektronik burun 

geliştirilecektir. Tasarlanan bu elektronik burun için makine öğrenme modelleri ve sinyal işleme tabanlı 

yöntemler birleştirilecektir. 

 

2. Makine öğrenmesi ve işaret işleme yöntemleri kullanarak EEG dalgalarından biyometrik kimlik 

tanılama: 

Makine öğrenmesi ve işaret işleme yöntemleri kullanarak beyin (EEG) dalgalarından biyometrik tanılama, 

özellikle özel güvenlik gerektiren alanlar, bölgeler için kişisel ve ticari kullanım olarak diğer yöntemlere göre 

daha güvenilir ve hata oranı düşük bir seçenek sunmaktadır. Durağan olmayan ve çok kanallı beyin sinyallerinin 

incelenmesi, uygun kanalların ve uygun işarete işleme yöntemlerin tespit edilerek, derin öğrenme yöntemleri 

ile kişi tanıma yapılması projenin hedefidir. 

 

3. Biyometrik kimlik tanılama sistemi için EEG dalgalarının uzaktan tespiti  

En fazla 1 metrelik bir mesafeden beyin dalgalarının algılanması hedeflenmekte olup bunun için VHF 

frekansında bir alıcı-verici anten yapısı ve RF devrelerin kullanılması hedeflenmektedir. Bu frekanstaki anten 

(mikroşerit anten) ve RF devrelerin mikroşerit tabanlı gerçekleştirilecek olup bu frekanslarda az kayıplı ve 

düşük maliyetli malzemeler (FR4 gibi) kullanılacaktır. Böylelikle güvenlik sistemi anlamında firma açısından 

daha düşük maliyetli ve ulusal anlamda da ilk defa gerçekleştirilebilecek bir ürün ortaya çıkarılması 

hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YÜ-EDS 2244 Programı Ön Başvuru Formu 

https://forms.gle/mFqntmJ3P7sfNYqz7  

 

YÜ Lisansüstü Enstitüsü Doktora Başvuru Takvimi ve Başvuru Koşulları 

https://lee.yasar.edu.tr/basvuru/basvuru-ve-kesin-kayit-icin-gerekli-belgeler/  

 

Sıkça Sorulan Sorular 

https://eee.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/TÜBİTAK-2244-Sanayi-Doktora-Programı-Sıkça-Sorulan-

Sorular.pdf 

 

TUBITAK 2244 Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi 

https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi  

https://forms.gle/mFqntmJ3P7sfNYqz7
https://lee.yasar.edu.tr/basvuru/basvuru-ve-kesin-kayit-icin-gerekli-belgeler/
https://eee.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/TÜBİTAK-2244-Sanayi-Doktora-Programı-Sıkça-Sorulan-Sorular.pdf
https://eee.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2020/07/TÜBİTAK-2244-Sanayi-Doktora-Programı-Sıkça-Sorulan-Sorular.pdf
https://tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi

