
13. TOSB BİAS Öğle Semineri 

KONUŞMACI: John Birch, Horiba-Mira 
KONU: Fonksiyonel Güvenlik ve ISO26262 Farkındalık Semineri 
 
SEMİNER KONUSU.   
ISO 26262, otomotiv endüstrisinde kullanılan fonksiyonel güvenlik standardıdır. 
Fonksiyonel Güvenlik, genel sistem güvenliğinin ayrılmaz bir parçasını 
oluşturur ve öncelikle karmaşık ve yüksek düzeyde entegre elektrik/elektronik 
kontrol sistemlerinin hatalı çalışma davranışlarıyla ilişkili tehlikeli etkilerin 
önlenmesini amaçları. 100'den fazla mikroişlemci, yaklaşık 100 milyon satır 
yazılım koduna sahip modern araçların mimarisinin %40'ından fazlası 
elektrik/elektronik bileşenlerden oluşmasından dolayı fonksiyonel güvenlik, 
araç mühendisliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Tasarım ve doğrulama faaliyetlerinin ürün geliştirme süreçlerine dahil 
edilmesini gerektiren otomotiv fonksiyonel güvenliği için ihtiyaç duyulan son 
teknolojik uygulamalar tipik olarak klasik bir otomotiv “V” modeline entegre 
edilir. Bu nedenle, Fonksiyonel Güvenlik genel ürün güvenliğini sağlamak için 
geliştirilen karmaşık araç elektrik/elektronik kontrol sistemlerinin bir parçası 
olarak tasarlanmalıdır. 
Günümüzde, fonksiyonel güvenlik için aşağıdakiler de dahil olmak üzere 
birçok zorluk vardır: 

• Elektrik/elektronik sistemler tarafından kontrol edilen sürekli artan araç 
özellikleri ve fonksiyonları, 

• Bu elektrik/elektronik sistemlerin araç içindeki yoğun kullanımı, 
• Araçların elektrifikasyonu, gelişmiş elektrikli makineler ve enerji depolama 

sistemleri gibi yeni teknolojilerin benimsenmesi, 
• Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) için artan talep, 
• Siber suç tehdidi, 

Bu seminer, katılımcıların otomotiv endüstrisinde fonksiyonel güvenliğin 
önemini, ISO 26262'ye uyumun neden önemli olduğunu ve standarda uymak 
isteyen bir şirket için “ilk 10” sonuçlarını anlamasını sağlayacaktır. Seminer 
konu başlıkları; 



• İşlevsel güvenlik konusuna giriş, 
• Otomotiv endüstrisinde fonksiyonel güvenlik ilkeleri, 
• ISO 26262'nin konumu ve belgelendirme veya onay gereklilikleriyle birlikte 

diğer standartlar, yönergeler ve mevzuat ile ilişkisi, 

 
KONUŞMACI HAKKINDA: John Birch, Chief Engineer/Functional Safety, 
Horiba-Mira John Birch, HORIBA-MIRA’da Fonksiyonel Güvenlik Şef 
Mühendisidir. 10 yılı aşkın süredir fonksiyonel güvenlik alanında hibrit ve 
elektrikli araç tahrik sistemi geliştirme tecrübesiyle çalışmaktadır. Şu anki ilgi 
ve araştırma alanı, bağlantılı ve otonom araçlarda sürüş güvenliğinin 
sağlanmasıdır. John, yeminli Mühendis olup York Üniversitesi Sistem Güvenliği 
Mühendisliği alanında lisansüstü sertifikası sahibidir. MISRA 'Otomotiv 
Güvenliği Vaka Argümanları için Kılavuz' belgesinin yazarı olan John, çeşitli 
akademik makalelerde ve fonksiyonel güvenlik alanındaki çeşitli patentlerde 
söz sahibidir.  
  
Seminere katılım ÜCRETSİZDİR. Aşağıda verilen bağlantıdan seminere 
katılımınızı teyit ederseniz planlamamızı daha iyi yapmamıza destek 
olabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz için, info@bias.com.tr adresinden bize her 
zaman ulaşabilirsiniz.  
Seminer linki 
  
Not: Seminer sonrasında ücretsiz pizza, atıştırmalık yiyecek ve içecek 
verilecektir. 
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