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1. GİRİŞ

Otomotiv sektörü yüksek katma değer oranı, ekosiste-
miyle çok geniş bir tabana yayılması, yüksek ihracatı, tek-
nolojiyi yakından takip etmesi ile Türkiye ekonomisinde 
çok önemli bir yere sahiptir [1]. Türkiye ihracatının %20
’sini otomotiv sektörü yapmaktadır. Türkiye otobüs üre-
timinde AB’de 1. sıradadır. Otomotiv sektöründe 120’nin 
üzerinde ARGE merkezi olan firma var. Küresel ölçekte re-
kabet eden ve üretimin büyük kısmını ihraç eden otomo-
tiv firmalarımız için ürünlerin testleri önemli bir konudur. 
Hem otomotiv ana sanayi hem de tedarik sanayi geliştir-
dikleri ürünlerin ARGE, yönetmelik ve teknik düzenleme-
lere göre testlerini yapıyorlar. Bu yazıda otomotiv sektö-
ründe geliştirme ve tip onay sürecinde test faaliyeti olarak 
neler yapıldığı anlatılacak, mevcut bazı test altyapıları 
hakkında bilgi verilecek ve yeni otomotiv teknolojilerinin 
testler üzerindeki olası etkileri öngörülecektir.

2. TÜRKİYE’DE OTOMOTİV GELİŞTİRME TESTLERİ

2.1 Otomotiv Test Pisti

Ülkemizde faaliyet gösteren ana sanayi firmalarına bakıl-
dığında AR-GE yapanlar daha çok Türk veya Türk ortaklı 
olanlardır. Ana sanayide testler alt sistem veya araç sevi-
yesinde yapılmaktadır. Dayanım, gürültü-titreşim, konfor, 
güvenlik, taşıt dinamiği, motor ve güç aktarma organları 
testleri, emisyon, ısıtma-soğutma-havalandırma, elektro-
manyetik uyumluluk, çevresel iklim şartları testleri gibi 
yüzlerce test yapılmaktadır. Bu testlerin bazıları laboratu-
varda bazıları da sahada yapılmak zorundadır. Saha test-
leri için en iyi alanlar özelleşmiş otomotiv test pistleridir. 
Otomotiv test pistleri, gerçek yol koşullarının seçilmiş 
tüm örneklerini barındıran, genellikle hızlandırılmış şekil-
de aracı yoran, performansı en uç noktalarda test edebi-
leceğiniz yollardan meydana gelir [2]. Bunlara yüksek hız 
parkuru, fren pisti, dayanıklılık parkuru, gürültü-titreşim 
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parkuru, ıslak zemin test parkuru, dinamik manevra par-
kuru örnek verilebilir. Maalesef ülkemizde ortak kullanı-
ma açık bir otomotiv test pisti bulunmamaktadır. Otokar, 
Ford gibi bazı firmaların fabrika alanlarının içinde küçük 
test parkurları bulunmaktadır. Ancak birçok firma hız-
landırılmış testleri yaptırmak için araçlarını yurtdışındaki 
özel test merkezlerine göndermektedir. Bu durum hem 
maliyet hem de zaman açısından olumsuzdur. Türkiye’de 
de benzer bir Kara Araçları Test Merkezi’nin kamu tarafın-
dan kurulması kararı alınmış ve yer olarak Bursa Yenişehir 
seçilmiştir. Pist uzunlukları, tipleri ve yüzey formları be-
lirlenmiştir. Pistlerin yapımına yakın zamanda başlanması 
planlanmaktadır. Kara Araçları Test Merkezi, araç seviyesi 
testlerinin ülkemizde çok daha fazla yapılabilmesini sağ-
layacaktır. Kamuya ait yollarda yapılamayan testler yapı-
labilecek, yurtdışına araç ve personel gönderme maliyeti 
ortadan kalkacak, geliştirme süreleri kısalacaktır.

2.2 Laboratuvar Testleri

Otomotiv tedarik sanayisinin ürettiği parça ve alt sistem 
testlerinin büyük kısmı laboratuvarlarda yapılmaktadır. 
TAYSAD (Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği) ve 
TOSB (Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si) üyeleri otomotiv tedarik sanayinin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır. Tedarik sanayi firmalarımız da geliştirme 
aşamasında ürünlerini birçok kez yurtdışına göndermek 
zorunda kalmaktadırlar. Özellikle ürünün fonksiyonlarını 
ve performansını sınayan test sistemleri genelde parçaya 
özel olmaktadır. Direksiyon test sistemi, rot-rotil test sis-
temi, fren test sistemi gibi sistemler bunlara örnektir. Çev-
resel koşullara, dış yüklere, standartlarda tanımlı koşulla-
ra dayanımın test edildiği sistemler ise genelde üründen 
bağımsız olarak genele hitap eden sistemlerdir. Titreşim, 
ömür, iklim koşulları test sistemleri gibi sistemler bunlara 
örnektir. Her firmanın tüm bu testleri yapacak altyapıları 
kendisinde kurmasındansa, ortak laboratuvarların kulla-

 
Fotoğraf 1. Motor Test Sistemi, BİAS TOSB Otomotiv Test Merkezi
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Fotoğraf 2. Hasarsız Çarpışma Test Merkezi, ODTÜ BİLTİR

nılması ekonomik olarak daha avantajlıdır. Test sistemi 
kurulması ve işletilmesi; mühendislik bilgi birikimi, uz-
man test teknisyeni, finansman ve özel test alanı gerektir-
mektedir. Otomotiv tedarik sanayi merkezi bir laboratu-
var kurulması için proje geliştirmiş ve Marmara Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle 2016 sonunda TOSB organize sana-
yinde Otomotiv Test Merkezi kurulmuştur. 2018 yılında 
merkezin işletmesi için BİAS firması ile anlaşılmıştır. “BİAS 
TOSB Otomotiv Test Merkezi” bugün itibarıyla titreşim-
şok, ömür-dayanıklılık, çevresel iklim şartları, motor testi 
gibi konularda hizmet vermektedir. Merkezin hedefi Türk 
otomotiv sanayinin test ihtiyaçlarını mümkün olduğunca 
yurtiçinde çözmektir.

2.2.1 Motor Testleri

Motor ve şanzıman test sistemleri büyük yatırım gerektir-
mektedir. Ülkemizde motor geliştiren Ford Otosan, BMC, 
Tümosan ve Türk Traktör gibi firmaların kendi geliştirme 
ekibi ve motor test altyapıları vardır. TÜBİTAK-MAM, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, OTAM, BİAS TOSB Otomotiv Test Mer-
kezi, Marmara Üniversitesi motor test sistemi bulunan 

diğer bazı kamu ve özel kuruluşlardır. Bu altyapılardan 
bazıları motor kalibrasyonu da yapılabilen gelişmiş sis-
temlerdir. Bazıları da motorun belirli tork-devir yükleme-
leriyle ömür ve performansının test edildiği altyapılardır.

 2.2.2 Güvenlik testleri

Araçlardaki güvenlik sistemleri ABS (Kilitlenme Karşıtı 
Frenleme), AEB (Otonom Acil Frenleme), şerit kontrol sis-
temi gibi aktif unsurlar ve koltuk, hava yastığı, emniyet 
kemeri, araç gövdesi gibi pasif unsurlardan oluşmaktadır. 
Aktif güvenlik testleri için özel test pisti ve ekipmanları 
gerekmektedir. Pasif güvenlik testlerinin bir kısmı tahri-
batlı, bir kısmı da tahribatsız şekilde yapılmaktadır. Ülke-
mizde hasarlı çarpışma test merkezi yoktur. Türkiye'nin 
ilk "Hasarsız Çarpışma Test Laboratuvarı" 2009 yılında 
kurulmuş olup ODTÜ-BİLTİR Merkezi'nde bulunmaktadır. 
Laboratuvarda hasarsız kızaklı çarpışma test sistemi üze-
rinde sürücü ve yolcu güvenliğine yönelik araç koltukları, 
emniyet kemeri, hava yastığı, çocuk koltukları ile ambu-
lanslar için hasarsız çarpışma testleri gerçekleştirilmekte-



36

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  MART 2019  www.mmo.org.tr

Fotoğraf 3. Ömür Test Sistemi, BİAS TOSB Otomotiv Test Merkezi
 

dir. Laboratuvarda bulunan diğer test sistemleri kullanıla-
rak emniyet kemeri bağlantıları için statik testler ile yaya 
güvenliğine ve araç içi sürücü/yolcu güvenliğine yönelik 
doğrusal darbe testleri gerçekleştirilmektedir.

2.2.3 Statik Dayanım ve Ömür Testleri

Araçta yük taşıyan tüm parçalar için hem statik limit da-
yanım testleri, hem de tekrarlı yüklere dayanım ömrü 
testleri yapılmaktadır. Statik ve ömür testlerinin birçoğu 
OEM’nin (Orijinal Ürün Üreticisi) şartnamesine göre yapıl-
maktadır. Yükleme tek veya çok eksenli olup, servo me-
kanik veya servo hidrolik eyleyicilerle uygulanmaktadır. 
Dayanım limitinin doğrulandığı statik testlerde genelde 
parçanın plastik deformasyona uğramasına izin verilir, 
ancak kırılması veya deformasyonun belli sınırların üze-
rinde olması istenmez. Ömür testlerinde yükleme formu 
sinüs gibi periyodik olabildiği gibi bazen yoldan toplanan 
rastlantısal yükleme formunda da olabilmektedir. Ömür 

testlerini hızlandırmak için yükleme frekansı parça ve alt-
yapı izin verdiği oranda ve eşdeğer hasarı yaratacak şekil-
de arttırılmaktadır.

2.2.4 Çevresel İklim Testleri

Çevresel iklim testleri sıcak, soğuk ve nem şartlarını çev-
rimsel olarak uygulayabilen iklim kabinlerinde yapılan 
testlerdir. Bu testler ile parçanın çevre şartlarında nasıl 
bir performans gösterdiği incelenir. Sıcakta veya soğuk-
ta çalışabilme, soğuk ortamdan ani şekilde sıcak ortama 
geçiş, nemli ortamda çalışma ömrü gibi şartlarda ürünler 
doğrulanır. Çalışma performansının test edildiği durum-
larda iklim kabininin duvarlarında bulunan delikler kul-
lanılarak kabinin içine mekanik eyleyiciler, veri ve enerji 
hatları girişi yapılır. İklim kabinleri titreşim-şok sistemleri 
ile beraber kullanılarak bütünleşik testler de yapılır. Diğer 
çevresel iklim testleri korozyon, toz, güneş ışığı altında 
ömür, su sızdırmazlık testleri olarak sayılabilir.
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2.2.5 Titreşim-Şok

Bu testlerde amaç, yoldan ve motordan kaynaklanan 
titreşim ve şok yüklemeleri durumunda depo, gösterge, 
elektronik ekipman, braketler gibi ürünlerin dayanımı-
nın ve dinamik davranışının test edilmesidir. Titreşim-şok 
testlerinin büyük kısmı elektrodinamik sarsıcılar üzerinde 
yapılır (5-2000 Hz). Parçaların büyük olduğu ve frekans 
içeriğinin de nispeten düşük (200 Hz altı) olduğu testler, 
çok eksenli servo hidrolik titreşim platformlarında da ya-
pılır. Bazı testlerde ürünün titreşim ortamında fonksiyo-
nel olarak çalışmaya devam etmesi gerekmektedir. Örne-
ğin gösterge panelinin veya bir ECU (Electronic Control 
Unit) cihazının aracın bozuk yolda giderken dahi çalışma-
ya devam etmesi istenmektedir. Bu testlerde ürünlerin 
dinamik davranışlarına da bakılmaktadır. Örneğin hassas 
bir cihazı taşıyan bir braketin yoldan gelen titreşimleri, 
cihaz bağlantı noktasına ivme seviyesini belli limitlerin 
altında iletmesi istenir. Titreşim testlerinde parçaların 

doğal frekanslarının tahrik frekanslarıyla çakışmaması ve 
rezonans bölgelerinden mümkün olduğunca kaçınmaları 
istenmektedir.

2.2.6 EMC/EMI 

Araçlardaki elektrik-elektronik cihazların sayısı arttıkça 
bu ürünlerin elektromanyetik alanlar içinde düzgün ça-
lışabilmesi de önemli hâle gelmektedir. Elektromanyetik 
Girişim (EMI) bir cihazın normal fonksiyonlarını devam 
ettirmesini engelleyen bozucu elektromanyetik etkidir. 
Yüksek gerilim hatları, cep telefonları ve benzeri ortamlar 
girişime sebep olabilecek kaynaklardan bazılarıdır. Elekt-
romanyetik Uyumluluk (EMC) bir cihazın içerisinde bu-
lunduğu elektromanyetik ortamdan etkilenmeden veya 
o ortamdaki diğer cihazları/sistemleri etkilemeden fonk-
siyonlarını devam ettirme kabiliyetidir [3]. Otokar EMI/
EMC Test Merkezi’nde kurulan yansımasız oda Türkiye’nin 
ve Avrupa’nın sayılı büyük test merkezlerinden biridir. 

 
Fotoğraf 4. İklim Kabini ve Titreşim-Şok Test Sistemi, BİAS TOSB Otomotiv Test Merkezi
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Otomotiv direktifi 2004/104/EC, ECE R10 EMC testleri ile 
75/322/EEC traktör EMC testleri hizmet verdiği bazı stan-
dartlardır.

2.2.7 Titreşim-Akustik

Laboratuvar ortamında yapılan araç akustik performans 
testleri için yansımasız özel odalara ihtiyaç duyulmak-
tadır. Türkiye’de çeşitli kurumlarda yarı anekoik odalar 
bulunmaktadır, ancak içinde şasi dinamometresi olan 
tek oda OTAM’da bulunmaktadır. Bu sayede araç çalışır 
durumda ve tambur üzerinde tekerleri dönerken aracın 
akustik ölçümleri yapılabilmektedir.

 
Fotoğraf 5. EMC/EMI Test Merkezi, Otokar

2.2.8 Egzos Emisyonu

Son yıllarda dünya çapında markalaşmış otomotiv şirket-

lerinde çıkan egzos emisyonu skandalları nedeniyle ger-

çek sürüş koşullarında emisyonun ölçülmesi düzenlemesi 

getirilmiştir [4]. Egzos emisyonları normal yol koşulların-

da gerçekçi sürüş dinamikleriyle, gerçekçi iklim koşulla-

rında, daha uzun süren testlerle ölçülecektir. Bu ölçümler 

aracın içine yerleştirilen mobil egzos emisyon ölçüm ci-

hazı (PEMS) ile yapılmaktadır.

 
Fotoğraf 6. Şasi Dinamometreli Yarı Anekoik Oda, OTAM
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3. OTOMOTİVDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİSİ

Teknolojinin gelişmesi ile otomotiv sektöründe de önü-
müzdeki yıllarda önemli değişimler ve eğilimler beklen-
mektedir. Bunlar elektrikli araçlar, ADAS (Gelişmiş Sürücü 
Destek Sistemleri), otonom araç teknolojileri, hafifleştir-
me ve genel olarak dijitalleşme denilebilir [5].

Tam elektrikli ve hibrit elektrikli araçların artması ile içten 
yanmalı motor testleri yanında elektrik motorunun ömür 
ve performansını test edecek altyapılara ihtiyaç duyula-
caktır. Bunun yanında araçlardaki elektrik ve elektronik 
donanımın sürekli artması ile elektromanyetik testleri gi-
derek önem kazanmaktadır. Motorun sessizleşmesi, araç-
taki diğer ekipmanların ve yol gürültüsünün çok daha 
hissedilir olmasına yol açacaktır. Bu nedenle gürültü ve 
konfor seviyesinin arttırılması için testler yapılacaktır. Ba-
tarya testleri gelecekte çok önemli olacaktır.

Yakıt tüketiminin ve egzos emisyonunun azaltılması, 
menzilin arttırılması için aracın hafifleştirilmesi önem ar-
zetmektedir. Kullanımı giderek artan kompozit, takviyeli 
plastikler ve yeni metal malzemelerin karakterizasyonu 
ve testleri önem kazanmaktadır. Aynı şekilde yeni üretim 

yöntemlerinin dayanım, ömür ve titreşim gibi testlerde 
doğrulanması gerekmektedir.

ADAS sistemleri ve otonom araçların testleri her ne kadar 
özel pistlerde yapılması gerekse de güvenli bir araç için 
testlerin tamamının sahada yapılabilmesi imkânsızdır. 
Güvenli bir otonom araç geliştirebilmek için milyonlarca 
kilometre yol testleri yapmak gerekecektir. Üstelik her 
türlü trafik senaryosunun fiziksel olarak yaratılabilmesi 
mümkün değildir. Bu nedenle araçların, yolların ve tra-
fiğin test edilebildiği sanal sürüş platformları, HIL ve SIL 
sistemleri giderek daha yaygın kullanılacaktır.

4. SONUÇ

Otomotiv sektöründe gerek ana sanayi gerekse tedarik 
sanayinde test ve doğrulama altyapıları son yıllarda ol-
dukça gelişme göstermiştir. Bununla beraber hâlen bir 
çok firmamız geliştirdikleri ürünlerin testleri için yurtdı-
şına gitmek zorunda kalmaktadırlar. Her firmaya test sis-
temi gereksinimleri için ayrı finansal destek vermektense 
herkesin kullanabileceği ama iyi işletilen merkezi labora-
tuvarlar kurulması önemlidir. Bu amaçla otomotiv sektö-
rünün önemli firmaları devletin de desteğiyle TOSB orga-
nize sanayinde Otomotiv Test Merkezi’ni kurmuştur. Saha 
testleri için de devletin Kara Araçları Test Merkezi kurul-
ması çalışmaları devam etmektedir. Bununla beraber 
firmaların ve üniversitelerin elindeki test altyapılarının 
daha verimli ve etkin kullanımı için iş modelleri üzerinde 
çalışmalar yapılmaktadır. Yakın gelecekte bu test altya-
pılarının internet ortamında ihtiyacı olanlara sunulması 
planlanmaktadır. 
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Fotoğraf 7. Mobil Emisyon Ölçüm Cihazı PEMS, BİAS 
TOSB Otomotiv Test Merkezi


