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Ülkemiz insanının konforlu, 
sağlıklı, güvenli ve ekonomik 

yapılarda yaşaması ve ülkemizin 
çağdaş yapılara sahip olmasında 
mekanik tesisat mühendisliğinin 
önemi oldukça büyüktür.

Mekanik tesisat projelerinin ha-
zırlanmasında başvuru kaynağı 
olacağını düşündüğümüz "Sıhhi 
Tesisat Proje Hazırlama Esasları" ki-
tabını tesisat mühendisliği alanın-
da çalışan mühendislerin ve üni-
versitelerin makina mühendisliği 
bölümünde okuyan öğrencilerin 
ilgisine sunuyoruz.

Sıhhi tesisat projesinin yapılması 
için gerekli olan TS 1258 Temiz Su 
Tesisatı Hesap Kuralları ve TS EN 
12056 Cazibeli Drenaj Sistemleri-
Bina İçi bu kitabın esasını oluştur-
maktadır.

Kitabın "Ekler" kısmında, bilgiler, 
proje ve hesaplar için gereken 
standartlar, şekiller ve çizelgeler 
bölümlere göre düzenlenmiştir. 
Örneğin Ek.3, 3. Bölüm’ün ekidir. 
İlgili standartlar özetlenirken stan-
dardın şekil ve çizelge numaraları 
değiştirilmemiştir.

Kitapta;

•	 sıhhi	tesisat tekniği,
•	 temiz	su	ve	pis	su	tesisat	tasarı-

mı,
•	 yağmur	 suyu	 tesisat	 tasarımı,	

pis su arıtma,
•	 yüksek	yapılarda	sıhhi	tesisat,
•	 sıhhi	tesisat	boruları,
•	 sıhhi	 tesisat	 gereçlerinin	 ve	

elemanlarının yerleşimi,
•	 sıhhi	 tesisatta	 gürültü	 ve	 ses	

yalıtımı,
•	 enerji	verimliliği,	yalıtım	ve	ka-

yıplar,
•	 sıhhi	 tesisat	 proje	 hazırlama	

esasları,
•	 sıhhi	tesisat	proje	örneği,
•	 yangından	 korunma,	 bahçe	

sulama, yüzme havuzu, mut-
fak, çamaşırhane, su arıtma ve 
hazırlama tesisatları, tüketim 
eğrisine göre boyler seçimi

konuları yer almaktadır.

Bu kitap Odamız Meslek İçi Eğitim 
Merkezi (MİEM) tarafından açılan 
konu ile ilgili mühendis yetkilen-
dirme kurslarında eğitim kitabı 
olarak kullanılmaktadır.

Kitap Adı:  Sıhhi Tesisat Proje 

Hazırlama Esasları 

Yayın No: MMO/260/8

Sayfa Sayısı: 295

Kitap Türü: Teknik Kitaplar

Yayın Yeri: İstanbul
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Ocak ayına ilişkin MİEM eğitim programı aşağıda yer almaktadır. Ayrıca, programın güncel hali 
www.mmo.org.tr/miem adresinden de takip edilebilir.
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* Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan üyelerimize Akredite Belge düzenlenmektedir.

Eğitimin Adı Eğitim Tarih Aralığı Verildiği Şube Sınav Tarihi

Asansör Avan Proje Hazırlama

18-19 Ocak 2019 İstanbul 20 Ocak 2019

19-20 Ocak 2019 Kocaeli 21 Ocak 2019

21-22 Ocak 2019 Konya 23 Ocak 2019

Asansör

11-13 Ocak 2019 İstanbul 14 Ocak 2019

21-23 Ocak 2019 Adana 24 Ocak 2019

23-25 Ocak 2019 Konya 26 Ocak 2019

25-27 Ocak 2019 Kocaeli 28 Ocak 2019

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu

9-12 Ocak 2019 İzmir 13 Ocak 2019

14-17 Ocak 2019 Mersin 18 Ocak 2019

21-24 Ocak 2019 Diyarbakır 25 Ocak 2019

24-27 Ocak 2019 İstanbul 28 Ocak 2019

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı
28-31 Ocak 2019 Ankara 31 Ocak 2019

28-31 Ocak 2019 Adana 31 Ocak 2019

Doğalgaz İç Tesisat*

12-20 Ocak 2019 İstanbul 21 Ocak 2019

14-17 Ocak 2019 Ankara 18 Ocak 2019

21-24 Ocak 2019 İzmir 25 Ocak 2019

29-31 Ocak 2019 Eskişehir 2 Şubat 2019

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü* 19-22 Ocak 2019 Ankara 23 Ocak 2019

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)

9-11 Ocak 2019 Samsun 12 Ocak 2019

11-13 Ocak 2019 İstanbul 14 Ocak 2019

26-28 Ocak 2019 Eskişehir 29 Ocak 2019

29-31 Ocak 2019 Diyarbakır 31 Ocak 2019

Mekanik Tesisat
14-21 Ocak 2019 Bursa 22 Ocak 2019

21-27 Ocak 2019 Samsun 28 Ocak 2019

Yangın Tesisatı

4-6 Ocak 2019 Ankara 7 Ocak 2019

4-6 Ocak 2019 Adana 7 Ocak 2019

26-28 Ocak 2019 Eskişehir 29 Ocak 2019

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi
10-11 Ocak 2019 Ankara 11 Ocak 2019

17-18 Ocak 2019 Eskişehir 18 Ocak 2019

Şantiye Şefliği

9-11 Ocak 2019 Diyarbakır 12 Ocak 2019

16-18 Ocak 2019 İzmir 19 Ocak 2019

23-25 Ocak 2019 Ankara 26 Ocak 2019

25-27 Ocak 2019 İstanbul 28 Ocak 2019



içindekiler

KİTAP TANITIMI
Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları

MİEM
Ocak Kurs Programı

BİRLİK'TEN
TMMOB, Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancılarının Sorunları Çalıştayları

HABER
Enerji Çalışma Grubu, Sinop Nükleer 
Santral Projesi Üzerine Japonya 
Basını'na Konuştu

ETKİNLİK
Asansör Sempozyumu 2018 Sonuç 
Bildirisi

SÖYLEŞİ
Makina Yüksek Mühendisi Şecaattin 
Sevgen: “İnandık ve Başardık Ama 
Sebat Etmediler”
Hülya Aydın

Yerli Bir Otomobil Markası 
Yaratmak...
Ekber Onuk

2

3

9

11

12

16

23

9

11

Enerji Çalışma Grubu, Sinop 
Nükleer Santral Projesi Üzerine 
Japonya Basınına Konuştu

SÖYLEŞİ

HABER

Makina Yüksek Mühendisi 
Şecaattin Sevgen: “İnandık ve 
Başardık Ama Sebat Etmediler”

Ocak 2019



içindekiler

Niçin Bir Spor Otomobil?
Ekber Onuk

Türkiye’de Bir Girişim Hikâyesi 
“EVT S1”
Nahit Babaarslan

Otomotiv Sanayisinde Bilgisayar 
Destekli Mühendislik Uygulamaları
Ender Koç

Elektrikli Araçlarda Müşteri 
Beklentilerini Karşılamaya Yönelik 
Geliştirilen NVH Teknoloji Trendleri
Mustafa Tosun, Alper Ağırman, 
Murat Ayhaner

31

41

25

50

İLAN SAYFALARI

Niçin Bir Spor Otomobil?

Elektrikli Araçlarda Müşteri 
Beklentilerini Karşılamaya 

Yönelik Geliştirilen NVH 
Teknoloji Trendleri

Ön İç Kapak
KALMEM

Arka İç Kapak
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi

Arka Kapak
NUMESYS

 



kü
ny

e

MMO Adına Sahibi

Publisher

Yunus YENER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Executive Editor

Yunus YENER

Yayın Sekreteri

Editorial Secretary

Aylin Sıla AYTEMİZ

Yayın Kurulu

Editorial Board

Selçuk SOYLU

S. Melih ŞAHİN

Yılmaz YILDIRIM

Fuat TİNİŞ

İbrahim SÖĞÜT

Dr. Ümit KESKİN

Redaksiyon

Redaction

Dr. Ümit KESKİN

Burak KAYAOĞLU

İlan Adres

Advertising Representatives

reklam@mmo.org.tr

Kapak ve Sayfa Tasarımı

Cover and Page Design

Münevver POLAT

Teknik Sorumlu

Technical Manager

Mehmet AYDIN

Yönetim Yeri

Head Office

Meşrutiyet Cad. No: 19/6

Kızılay - ANKARA

Tel: +90 312 425 21 41

Fax: +90 312 417 86 21

E-posta: yayin@mmo.org.tr

Ağ: www.mmo.org.tr

Baskı Yeri

Printed by

Cem Web Ofset A.Ş.

Alınteri Bulvarı No: 29 Ostim - Ankara

Tel: +90 312 385 37 27

Basım Tarihi: 25 Şubat 2019

Baskı Sayısı: 25.000

TMMOB Makina Mühendisleri Odası yayın organı olan ve 1957 yılından itiba-
ren yayımlanan (İki farklı isimle yayımlanmıştır.) Mühendis ve Makina dergisi, 
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www.mmo.org.tr genel ağ adresinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca telefon, faks 
veya e-posta yoluyla da bize ulaşabilirsiniz.
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Değerli Meslektaşlarımız,

Mühendis ve Makina Güncel dergimiz ikinci yılını doldurdu. Tüm sıkıntılara rağmen geçen bu yılda, 
dergimizde yalnızca üyelerimizi, mühendisleri değil aynı zamanda toplumu da yakından ilgilendiren; 
işçi sağlığı ve güvenliğinden üretime, sanayiden enerjiye teknik gelişmelere kadar birçok güncel konuyu 
paylaştık. Dergimiz mühendislikle ve toplumla ilgili güncel konuları öne çıkarmış ve  “Nesnelerin İnterneti 
ve Nükleer Enerji-I-II” özel sayılarıyla karşınızda olmuştur. 

Bu yılın ilk iki sayısının konu başlığı olarak da “Otomotiv” belirlenmiştir. Bildiğiniz üzere otomotiv sektörü, 
ülkemizin sanayileşme programı kapsamında değerlendirildiğinde önemli bir noktada bulunmaktadır. 
Dergimizde, konuyla ilgili hazırlanmış bölümde beş yazıya yer verilmiştir. Dergimizde ayrıca, Birlik’ten, 
Oda’dan, Etkinlik, Sanayi Analizleri, Kitap Tanıtımı, Teknoloji Dünyası bölümleri bulunmaktadır.       

Yoğun ve yorucu geçen bir çalışma döneminin ardından, yeni yılda TMMOB Yönetim Kurulunun tüm 
birlik üyelerine ilettiği umut dolu yeni Yıl Mesajı’na ve Haber bölümünde; MMO Enerji Çalışma Grubu 
ile Sinop Nükleer Santral Projesi üzerine yapılan röportaj ile TMMOB tarafından krize karşı emeğimize, 
mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz kampanyası kapsamında gerçekleştirilen çalıştayların 
haberlerine ulaşabilirsiniz. Etkinlik bölümünde, Asansör Sempozyumu 2018 Sonuç Bildirisi’ne yer 
verilmiştir. Sonuç bildirisinde, asansörlerin tasarımından projelendirilmesine, montajından işletilmesine, 
bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm hizmetlerin mühendislik hizmeti olduğu vurgulanarak, 
Odalarımızın tüm bu süreçte meslektaşlarına yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetlerini geliştirerek 
sürdürmesi ve bunun ivedilikle mevzuata girmesi gerektiğinin altı çizilmiştir.

Otomotiv özel sayımızın ilk bölümünde Devrim Arabaları yapım ekibinin yaşayan son kahramanı, 
motor şanzıman grubunda yer alan Odamız üyesi Makine Yüksek Mühendisi Secaattin Sevgen ile 
gerçekleştirilen röportaj yer almaktadır.

Ekber Onuk tarafından kaleme alınan iki yazımızdan birincisi ülkemizde yerli bir otomobil firması 
yaratmak yolunda yapılması gerekenler hakkında önerilerin yer aldığı “Yerli Bir Otomobil Firması 
Yaratmak” başlıklı yazı ile Onuk otomobilleri tasarım ve üretim hikâyesinin yer aldığı “Niçin Bir Spor 
Otomobil?” isimli makale siz okuyucularımıza sunulmuştur.

Elektrikli araçlarda, Nahit Babaarslan tarafından hazırlanan, yerli elektrikli bir araç geliştirmek üzere, spor 
otomobil sınıfında bir aracın oluşun sürecinin yer aldığı  “Türkiye’de Bir Girişim Hikâyesi “EVT S1” başlıklı 
yazı ve Murat Ayhaner, Alper Ağırman ve Mustafa Tosun tarafından hazırlanan, elektrikli araçlarda 
gerçekleştirilen teknolojiler kapsamında tekerlek ve motor sesini iyileştirmeye yönelik çözümlerin yer 
aldığı “Elektrikli Araçlarda Müşteri Beklentilerini Karşılamaya Yönelik Geliştirilen NVH Teknoloji Trendleri” 
adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

Ender Koç’un “Otomotiv Sanayinde Bilgisayar Destekli Mühendislik Uygulamaları” başlıklı yazısında 
bilgisayar destekli mühendislik uygulamalarına, tasarım doğrulama amacı ile yapılan analiz ve simülasyon 
çalışmalarının otomotiv sanayindeki yerine ve önemine değinilmiştir. 

Her zaman olduğu gibi bu sayımızda yine, üyelerimizin üniversite sonrası eğitimden uzaklaşmamaları, 
mevcut teorik-pratik bilgilerini güncellemeleri için Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi tarafından düzenle-
nen MİEM Ocak ayı eğitim programına ve güncellenen “Sıhhı Tesisat Proje Hazırlama Esasları” kitabının 
tanıtımına ulaşabilirsiniz.

Dergimize www.mmo.org.tr adresinden, yayınlar bölümünden ulaşabilir; yazı, yeni ürün tanıtımları, rek-
lam ve görüşleriniz ile destek olabilirsiniz.

2019 yılının siz değerli meslektaşlarımıza sağlık ve başarı, ülkemize demokrasi ve barış getirmesi 
dileklerimizle yeni yılınızı kutluyor, bir sonraki sayımızda buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.  

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
 Yönetim Kurulu

Su
nu

ş



2019 UMUDUN YILI OLSUN!

Hâlâ bir umut var mıdır, kalmış mıdır yani?

Geleceğimiz için umut var mıdır, çocuklarımızın yarınları, yarım kalmış düşlerimiz için?

Yağmalanan kentlerimiz için umut var mıdır, kesilen ağaçlarımız, yıkılan parklarımız için?

Kirletilen doğamız için umut var mıdır, kurutulan nehirlerimiz, toprak doldurulan kıyılarımız için?

Özelleştirilen fabrikalarımız için umut var mıdır, içi boşaltılan kurumlarımız, satılan madenlerimiz için?

Üniversitelerimiz için umut var mıdır, karakola çevrilen kampüslerimiz, ayaklar altına alınan bilim için?

İşçiler için umut var mıdır, mezarlığa dönen şantiyelerimiz, yok sayılan alın terimiz için?

Kadınlar için umut var mıdır, görünmeyen emeğimiz, çiğnenen haklarımız için?

Demokrasi için umut var mıdır, elimizden alınan özgürlüklerimiz, sözde kalan eşitliğimiz için?

Adalet için bir umut var mıdır, iktidarın sopasına dönen hukuk, saray güdümlü mahkemeler için?

Barış için umut var mıdır, bin yıllık kardeşliğimiz, bir arada yaşamamız için?

Arkadaşlık için umut var mıdır, kapıdan buyur edilen komşuluk, bir ömür boyu süren sırdaşlık için?

Nezaket için bir umut var mıdır, beklentisiz sunduğumuz şefkat, yüreğimizdeki sevgi için?

Hâlâ bir umut var mıdır, kalmış mıdır yani? Küçücük de olsa…

Umut var elbette!

Umut ki en ustasıdır düştüğü yerden ayağa kalkmaların ve en hızlısıdır ileri atılmaların, onu kaybettiği-
miz geçmişe değil, kazanacağımız geleceğe bakarak görebiliriz ancak…

Kırgınlıklarımıza değil coşkumuza bakarak, çıkmaz sokaklara değil açık denizlere bakarak, tutsaklığımı-
za değil sere serpeliğimize bakarak görebiliriz umudu! Birbirimize tutunarak, birbirimizden güç alarak…

Umut var elbette!

Biz varsak umut da var.

2019 yılı umudun, mücadelenin ve sevginin yılı olsun…

Herkese iyi yıllar!

TMMOB YÖNETİM KURULU
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9BİRLİK'TEN

TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar uyarınca, krize 
karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz kam-

panyası kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylar, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalış-
tayı kapsamında, ilk oturumda Gamze Yücesan Özdemir "Ekonomik Kriz 
ve Emek" başlıklı sunumu gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise Serkan Ön-
gel “Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları: Fabrika, Toplumsal Yaşam 
ve Kent” başlıklı sunumu gerçekleştirdi ve dinleyicilerin soru ve katkıları-
nın ardından öğle yemeği arası verildi. Çalıştayın öğleden sonraki ilk otu-
rumunda ise TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül tarafından “TMMOB ile 
SGK Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü Süreci” hakkında sunum ve 
değerlendirme yapıldı. Çalıştayın son oturumunda ise ücretli çalışan-işsiz 
mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunları ve örgütlenme üzerine fo-
rum gerçekleştirildi. Forumda şu başlıklar ele alındı: 

•	 İçinde	bulunduğumuz	ekonomik	krizin	ülkemize	-	meslek	alanlarımı-
za etkisi, ülkenin içerisinde bulunduğu krizin yükünü sermayedarların 
emekçilere ödetme isteği ve işgücünün ucuzlatılması sonucu ile olu-
şan işsizlik,

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, 
ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI 

ÇALIŞTAYLARI

TMMOB tarafından Kamuda 
Çalışan Mühendis, Mimar, 

Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı 15 Aralık 2018 

tarihinde ve Ücretli Çalışan-
İşsiz Mühendis, Mimar, 

Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı ise 22 Aralık 2018 
günü İnşaat Mühendisleri 

Odası Rüştü Özal Salonu'nda 
düzenlendi.
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•	 Meslektaşlarımızın	 çalışma	 yaşa-
mı, sosyal hayattaki güncel so-
runları ve bu sorunlara yönelik 
çözüm önerileri,

•	 Ücretli	çalışan	meslektaşlarımızın	
örgütlü olarak temel haklar ve 
temel ücret mücadelesi, SGK ile 
imzalanan işbirliği protokolünün 
SGK tarafından tek taraflı feshi 
süreci.

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 
kapsamında aşağıdaki başlıklar de-
ğerlendirmeye sunuldu: 

•		 Kamu	personel	rejiminin	tarihsel	
dönüşümü, farklı çalışma statü-
lerinin irdelenmesi, gündeme 
getirilen 657 sayılı kanunda hak 
ve özlük kayıplarına sebebiyet 
verecek değişiklikler, yıllar iti-
barıyla kamu personel sayısı ve 
statü değişikliklerinin saptanma-
sı, yıllara göre ücret durumunun 
ortaya konulması, farklı kurum-
lardaki ücret ve statü farklılıkla-
rının belgelenmesi, yerel yöne-
timlerde çalışan üyelerimizin 
sorunlarının saptanması, Kamu 

Personel Hukuku’nun örnek ka-
rarlarla irdelenmesi, odalarımızın 
işyeri temsilciliklerinin işlev ve 
sorunların saptanması,

•		 Kamuda	 çalışan	 mühendis,	 mi-
mar, şehir plancıları için TMMOB 
tarafından başlatılan özlük hak-
larının iyileştirilmesine yönelik 
kampanyanın sürekliliğinin sağ-
lanması ve öneriler üzerinden ça-
lışmalar yapılması,

•		 OHAL	sürecinde	çıkarılan	KHK’lar	
ve meslektaşlarımızın da içinde 
bulunduğu kamuda yaşanan 
mağduriyetler, baskılar, disiplin 
soruşturmaları, ihraçlar, hak ka-
yıpları hakkında sürecin takipçisi 
olunması,

•	 TİS	 görüşmelerinde	 haklarımızın	
iyileştirilmesine yönelik somut 
taleplerin ortaya konulması. 

Dört sunumun gerçekleştirildiği ça-
lıştayda divan başkanlığı görevini 
Ali İhsan İlhan üstlendi. İlk oturum-
da Prof. Dr. Onur Karahanoğulları 
"Kamu Kavramı, Kamu Hizmeti ve 

Kamu Personel	 Rejimi"	 üzerine	 bir	
sunum gerçekleştirdi.

İkinci oturumda "Kamu Çalışanla-
rının Özlük Hakları, Mali ve Sosyal 
Durum Analizi" başlığı altında kamu 
yönetimi uzmanı ve makina mühen-
disi Haydar Şahin ve avukat Emre 
Baturay Altınok birer sunum yaptılar.

Üçüncü oturumda KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen "Kamu Çalı-
şanlarının Sendikal Haklar ve Müca-
dele Süreci" üzerine bilgi verdi.

Öğle arası sonrası son oturumda ma-
den mühendisi Erşat Akyazılı "KHK 
ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Durumu" üzerine 
sunumunu gerçekleştirdi ve ardın-
dan forum kısmına geçildi. Forum 
yöneticisi Ali İhsan İlhan'a yardımcı 
olmak üzere elektrik mühendisi Be-
tül Taşar ve maden mühendisi Can 
aydemir hazır bulundular. Forumda 
çalıştaya katılım sağlayan kamuda 
çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına söz verildi ve sunumlara 
ilişkin sorular yanıtlandı.
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ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU, 
SİNOP NÜKLEER SANTRAL PROJESİ 

ÜZERİNE JAPONYA BASINI'NA KONUŞTU

Japonya'nın önde gelen TV yayın-
cılarından TBC (Tokyo Broadcas-

ting Corporation), 17 Aralık 2018 
tarihinde Sinop Nükleer Güç Santrali 
(SNGS) konusunda TMMOB MMO 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz 
Türkyılmaz ile röportaj yaptı. TBC 
Ekibi tarafından Oda Merkezi'nde 
gerçekleştirilen röportajın kaydında 
Yayın Birimi ve Enerji Birimi sorum-
luları Aylin Sıla Aytemiz ve Derya Ba-
ran ile basın danışmanı Hülya Aydın 
da hazır bulundu.

TBC tarafından, Japonya liderliğin-
de uluslararası bir konsorsiyumun 
yapımını üstlendiği Sinop'taki nük-
leer santralin mevcut durumunun 
Odamız tarafından nasıl değerlen-
dirildiği, özellikle Fukuşima kaza-
sı sonrası projenin yatırım tutarını 

gözden geçiren yatırımcıların ma-
liyetin iki katından daha fazla arttı-
ğı saptamasının doğru ve gerçekçi 
bulunup bulunmadığı ve bu artışın 
olası nedenleri; Fukushima'daki fe-
laketin  ardından dünyada nükleer 
santrallerin güvenlik ölçütlerinin 
yükseltilmesi gerektiğinden bahse-
dilerek, Türkiye’de nükleer güvenlik 
önlemlerinin durumu ve son yıllar-
daki enerji politikalarında nelerin 
değiştiği gibi konularla ilgili sorular 
sorulmuştur.

TBC’nin SNGS hakkında hazırladığı 
belgesel içerisinde yer alacak olan 
röportajda, Oğuz Türkyılmaz genel 
olarak enerji, özel olarak ise nükleer 
enerji politikaları ve uygulamaları ile 
ilgili bilgi ve belgelerin şeffaf ve erişi-
lebilir olması gereğinin altını çizmiş, 

santrallerde gerekli bakım, onarım 
ve iyileştirme çalışmalarının yapıl-
ması halinde 150 GWh ilave elektrik 
üretim yapılabileceği, yapım aşama-
sındaki lisanslı santral projelerinin 
de devreye girmesi ile üretim kapa-
sitesinin 500 GWh’ye ulaşacağını, 
enerjinin daha verimli kullanılması 
ile tüketimde asgari %25-30 tasarruf 
sağlanabileceğini belirtmiştir. Yakı-
tından teknolojisine dışa bağımlı, 
yatırım ve üretim maliyetleri çok 
yüksek olan, atık ve risk sorunları 
çözülmemiş, söküm maliyetleri ilk 
kuruluş maliyetlerini geçen nükle-
er santrallere ihtiyaç olmadığı vur-
gulanmış ve son söz olarak, Sinop 
Nükleer Güç Santrali'nin yapımın-
dan vaz geçilmesinin Türkiye’nin de 
Japonya’nın da avantajına olacağı 
vurgulanmıştır.
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leri Odası temsilcilerinin katılımıyla 
konular ayrıntılı olarak tartışılmış, 
görüş ve öneriler üretilmiştir.

Sempozyum sonucunda aşağıdaki 
konuların kamuoyuna sunulması ka-
rar altına alınmıştır:

1. Asansör tasarımı, projelendiril-
mesi, montajı, revizyonu, bakımı 
ve periyodik kontrolü, malzeme, 
risk değerlendirmesi, iş güvenli-
ği, enerji verimliliği, mevzuat ve 
ilgili standartlar üzerine teorik ve 
uygulamalı bilgiye sahip uzman-
laşmış mühendislere sektörün 
gereksinim duyduğu, asansör-
lerin sadece elektrik, makina ve 
mekatronik mühendisliği disip-
linlerinin meslek alanına girdi-
ği, asansörlerin tasarımından 
projelendirilmesine, montajın-
dan işletilmesine, bakımından 
periyodik kontrolüne kadar tüm 

ASANSÖR SEMPOZYUMU 2018 
SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) ve Makina Mü-

hendisleri Odası (MMO) tarafından 
düzenlenen Asansör Sempozyumu, 
“Tasarım ve Teknoloji” ana teması ile 
18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında 
İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi'nde, 543'ü kayıtlı delege ol-
mak üzere yaklaşık 1.450 kişinin katı-
lımıyla gerçekleştirilmiştir.

13 kurum ve kuruluş tarafından 
desteklenen sempozyum boyun-
ca 10 oturumda 29 bildiri sunumu, 
ilköğretim çağındaki çocukların bi-
linçlendirilmesi amacıyla “Asansör 
ve Yürüyen Merdiven/Bantların Gü-
venli Kullanımı” konusunda eğitim 
çalışması, “Asansörlerde Artık Akım 
Anahtarı Kullanımı” ve “Asansörlerde 
Kaynaklı İmalat Yöntemleri” konula-
rında iki eğitim, “Asansör Sektöründe 
Yerli İmalat ve Yerli İmalatın Destek-

lenmesi” konulu bir sabah toplantısı 
ve asansör periyodik kontrolleri ko-
nusunda “Periyodik Kontrol Bina Yö-
neticisi Bilgilendirme Toplantısı” ger-
çekleştirilmiştir. Sempozyuma paralel 
olarak düzenlenen sergiye 24 kurum 
ve kuruluş katılmış, katılımcılar yeni 
ürün ve teknolojileri görme olanağı 
bulmuşlardır.

Sempozyum kapsamında düzenle-
nen “Onaylanmış Kuruluşların Uy-
gunluk Değerlendirme Süreci” ko-
nulu çalıştay ve “Asansör Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği” başlıklı panel-
de, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Türk Akreditasyon Kurumu, Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği, Asansör Sanayicileri Fede-
rasyonu, Ege Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği, Türk 
Standartları Enstitüsü, Elektrik Mü-
hendisleri Odası, Makina Mühendis-

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası (MMO) tarafından düzenlenen Asansör 

Sempozyumu, “Tasarım ve Teknoloji” ana teması ile 18-20 

Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi 

Merkezi'nde, 543'ü kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık 1.450 

kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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hizmetlerin mühendislik hizmeti 
olduğu vurgulanarak, Odalarımı-
zın tüm bu süreçte meslektaşla-
rına yönelik eğitim ve belgelen-
dirme faaliyetlerini geliştirerek 
sürdürmesi ve bunun ivedilikle 
mevzuata girmesi gerekliliği be-
lirtilmiştir.

2. Meslek odalarının kuruluş ya-
salarının verdiği görev çerçeve-
sinde, kamu yararına ve kamu 
adına sürdürdüğü üretim ve de-
netim hizmetlerinin kalitesinin 
yükseltilmesi amacıyla, mesleki 
denetim hizmetlerinin önündeki 
yerel ve merkezi siyasi iktidarlar-
ca konulan tüm engellerin ve sı-
nırlamaların kaldırılması gerekti-
ği ve mesleki denetimin olmazsa 
olmaz koşulunun “uzmanlık ve 
belgelendirme” olduğu belirtil-
miştir.

3. Projelerin denetiminden ve uy-
gulanmasından sorumlu ilgili 
idare personellerine meslek oda-
ları tarafından eğitim verilebi-
leceği, yapı denetiminde görev 
alan mühendislerin ise meslek 
odaları tarafından asansör konu-
sunda eğitilmeleri ve belgelen-
dirilmeleri gerekliliği ifade edil-
miştir.

4. Sektörün nitelikli ara elemana 
gereksinim duyduğu, ülkemizin 
teknik eleman yetiştirme konu-
sunda eğitim politikasının olma-
ması nedeniyle meslek yükseko-
kullarının ve meslek liselerinin 
sanayinin gereksinimi olan nite-
likli ara elemanı yetiştiremediği, 
bu konudaki en önemli görevin 
Milli Eğitim Bakanlığı’na düştüğü 

belirtilerek, üniversitelere, ara 
teknik eleman yetiştiren okullara 
ve meslek odalarına önemli gö-
revler düştüğü vurgulanmıştır.

5. TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı tarafından açıklanan verilere 
göre 2017 yılında 370.943 adet 
asansörün periyodik kontrolü-
nün gerçekleştiğini ve bu asan-
sörlerin periyodik kontrollerde 
yaklaşık %64 kırmızı, %4 sarı, 
%16 mavi ve %16 oranında yeşil 
etiket aldığı, takip kontrolleriyle 
birlikte bu oranların %23 kır-
mızı, %1 sarı, %39 mavi ve %37 
yeşil etiket değerlerine düştüğü 
görülmüştür. Kontrol ve iyileştir-
me faaliyetlerinin günden güne 
asansörlerin güvenlik seviyele-
rini iyileştirdiği ifade edilmiştir. 
Bakanlığın yetkili montaj ve ba-
kım firmalarına yönelik denetim-
leri genişleterek sürdürmesinin 
merdiven altı olarak tabir edilen 
bakım firmalarının faaliyetlerini 
engelleyeceği, periyodik kont-
rollere ilişkin bakım firmalarının 
sorumluluklarının artırılmasının 
gerekliliği ve periyodik kontrol 
sonucu uygunsuz bulunan asan-
sör ve bakımcı firmalara Bakan-
lıkça da yaptırımda bulunulması 
gerektiği vurgulanmıştır.

6. Asansör Periyodik Kontrol Yö-
netmeliği kapsamında A tipi 
muayene kuruluşlarınca yerine 
getirilen periyodik kontrol çalış-
masının sağlıklı ve verimli bir şe-
kilde yürütülebilmesi için, halkın 
konu hakkında bilgilendirilmesi 
gerektiği, bu konuda TC Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili mu-

ayene kuruluşları, meslek odala-
rı ve sektör derneklerinin ortak 
davranması gerektiği vurgulan-
mıştır.

7. Belediye kayıtlarında görünme-
yen asansörlerin tespit edilerek, 
periyodik kontrollerinin bir an 
önce yapılması ve can güvenliği-
nin sağlanması için ilgili bakan-
lıklar, belediyeler, A tipi muayene 
kuruluşları ve meslek örgütleri-
nin katılımıyla yürütülecek özel 
bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu 
ifade edilmiştir. Periyodik kont-
rollerin sağlıklı olarak gerçek-
leştirilmesi ve muayene kuru-
luşlarının sorumluluk alanındaki 
tüm asansörlere ilişkin tespitte 
bulunulabilmesi için en azından 
ilk kontrollerde sürenin iki yıla çı-
karılması dile getirilmiştir.

8. Asansör periyodik muayenesinin 
asansörün teknik düzenlemeye 
uygunluğunun kontrolü olma-
dığı belirtilmiş, bu ayrımın net 
olarak yapılması gerektiği vurgu-
lanmıştır.

9. Asansör Periyodik Kontrol Yönet-
meliği ile birlikte yapılmaya baş-
lanılan asansörlerde yüklü testle-
rin önemi dile getirilmiş, bunun 
bir zorunluluk olduğu ve teknik 
düzenleme kapsamında sağlıklı 
olarak yapılmadığı ifade edilmiş-
tir.

10. TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı tarafından 17 tanesi asansör 
yönetmeliği kapsamında olmak 
üzere 29 firmanın onaylanmış 
kuruluş olarak atandığı, ONTEK 
sistemi üzerinden alınan rapo-
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ra göre 4104 adedi birim doğ-
rulama (modül G) olmak üzere 
6573 adet asansöre belgelen-
dirme yapıldığı belirtilmiştir. Ay-
rıca ONTEK sisteminde, montaj 
adresinin girilmesinin zorunlu 
tutulması, yüklü testlerle ilgili 
video-fotoğraf yüklemesi ya-
pılacak alan oluşturulması ve 
ilgili bakanlığın resen denetim 
yapabilmesi için onaylanmış ku-
ruluşların belgelendirme iş prog-
ramlarını girecekleri takvimin 
oluşturulmasının hedeflendiği 
vurgulanmıştır.

11. Onaylanmış kuruluşların modü-
ler uygulamalarının doğru yürü-
tülemediği, tescil öncesi ilk peri-
yodik kontrolden geçemeyen bir 
ürünün modül G belgelendirme-
si ile bu süreci geçebildiği, modül 
B uygulamasının asansör tasarım 
incelemesi olmaktan çıkarılarak, 
son kontrol formu doldurulma-
sı seviyesine getirildiği, modül 
B+E uygulamasının ise apayrı bir 
probleme dönüşerek, usta onaylı 
asansör sertifikası haline getiril-
diği, asansör tasarımı ve incele-
mesi yerine bir uygulama projesi 
denetimine dönüştürüldüğü, 
güvenlik gerekleri, hesap, mu-
kavemet, çözümlerinin aranmaz 
olduğunun tespiti yapılmıştır.

12. Onaylanmış kuruluşlar tarafın-
dan yapılan birçok risk analizinin 
temel sağlık ve güvenlik gerekle-
rini tam olarak sağlayıp sağlama-
dığı konusunda ciddi şüphelerin 
olduğu belirtilmiştir.

13. Asansör konusunda en fazla 
onaylanmış kuruluş ve denetim 

kuruluşu bulunan ülkelerden 
biri olduğumuz halde asansör 
montajı ve ürün kalitesinde aynı 
oranda bir gelişmeden maalesef 
bahsedilemediği, yapılan asan-
sör testlerinde birçok çalışmayan 
sertifikalı ürün olduğu ifade edil-
miştir. Bu kadar uygunsuz ürünün 
piyasaya sertifikalı olarak sürüle-
bilmesinin sistemin güvenilirliği 
ve ülkemizdeki işleyişte sorun ya-
rattığı ve düzeltilmesi için gerekli 
çalışmalara hemen başlanması 
gerektiği belirtilmiştir.

14. Onaylanmış kuruluşların ve de-
netim firmalarının uygulama 
yöntemleri, uygulama sonuçları 
ve sahadaki test sonuçlarının ta-
kip edilmesinin gerektiği, bura-
dan elde edilen sonuçların ilgili 
Bakanlık ve TÜRKAK tarafından 
firmaların (üretici, montaj, onay-
layan ve kontrol) denetimleri için 
de kullanılması gerektiği tespiti 
yapılmıştır.

15. TÜRKAK denetçilerinin başarıla-
rını değerlendirmesi gerektiği, 
sahadan yapılan geri bildirim-
leri dikkate alması talep edilmiş 
ve denetimler esnasında sürekli 
teknik personel değişiklikleri ya-
şanmasının süreci olumsuz etki-
lediği ifade edilmiştir.

16. Sektörde yılda en az 50 bin asan-
sörün kurulumunun yapıldığı, 
tahminen 800 binin üzerinde 
asansörün işletme süreçlerinde 
gerçekleştirilen bakım ve ona-
rımda kullanılan malzeme, cihaz 
ve ekipmanlarla birlikte sektö-
rün yaklaşık 2 milyar dolarlık bir 
ekonomik hacme sahip bulun-

duğu ve sektördeki yetkili firma 
sayısının yaklaşık 3 bin civarında 
olduğu tespiti yapılmıştır. Dikey 
yapılaşmanın artmasıyla birlikte, 
asansörlerden kaynaklı olarak 
cari açık miktarının da büyüme 
eğilimine gireceği göz önüne alı-
narak, acilen AR-GE teşviki başta 
olmak üzere, yerli üretimi artır-
mak için önlem alınması çağrısı 
yapılmıştır. Yürüyen merdiven-
lerin %85’ine yakınının, hidrolik 
asansörlerin ise neredeyse tama-
mının ithal edildiği gerçeğinden 
hareketle, dışa bağımlılığın azal-
tılması için finansman, kalifiye 
işgücü ve AR-GE desteklerinin 
artırılması, sektörde sahip olu-
nan bilgi ve birikimin ortak bir 
çaba ile uygulamaya ve katma 
değere dönüştürülerek yerli üre-
timin ve ürün kullanımının teşvik 
edilmesi talep edilmiş ve dışa 
bağımlılığın çözümü için özel 
bir politikaya ihtiyaç duyulduğu 
vurgulanmıştır.

17. Son yıllarda özellikle elektrikli 
asansör aksamlarının yerli ola-
rak üretiminde ciddi gelişmeler 
olmasına rağmen, ülkemizde 
bu konuda bir markanın öne 
çıkmadığı tespiti yapılmıştır. Ül-
kemizin yatırım ve işletim dene-
yimleri, mevcut teknoloji altya-
pısı, özellikle imalat sanayimiz 
ve mühendislik seviyesi dikkate 
alındığında yerli markaların oluş-
ması için yeterli olanaklar mev-
cuttur. Bunun için öncelikle doğ-
ru politikalar ve doğru teşvikler 
ile Türkiye’nin kendi iç piyasasını 
bu yeni anlayışa göre yönlendir-
mesinin, sektör bileşenlerinin 
aralarındaki çelişki ve rekabeti 
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derinleştirmekten ziyade ortak 
bir çaba içerisinde iş ve güçlerini 
birleştirmelerinin gerekli olduğu 
belirtilmiştir. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, TSE, meslek odaları, 
üretici firmalar, akademisyenler 
ve sektörel kuruluşların sağlaya-
cağı aktif desteğin, yerli üretim 
ve markaların geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynayacağı dile 
getirilmiştir.

18. Asansör Teknik Komitesi (ASTEK)
ve Bakanlık tarafından oluştu-
rulan komisyonun işlevsel hale 
getirilmesi gerektiği ifade edil-
miştir.

19. Asansör yönetmeliklerine ve 
standartlara uygun üretim, ba-
kım, piyasa gözetim ve denetimi 
ile periyodik kontrol uygulama-
larında yaşanan sorunların çözü-
müne ilişkin etkin koordinasyon 
zeminlerinin yaratılmasının ge-
rekliliğinden hareketle, asansör 
alanındaki sorumlu yönetici, ku-
rum ve kuruluşların (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapı 
ruhsatı vermekle yetkilendirilen 
kuruluşlar, onaylanmış kuruluş-
lar, A tipi muayene kuruluşları, 
asansör montaj ve bakım firma-
ları, bina yöneticileri, sektör der-
nekleri ve meslek odalarının) bu 
sorunların çözümünde bilginin 
paylaşılmasına önem vermeleri, 
ortak çalışmalar gerçekleştirme-
leri ve işbirliği içinde çalışmaları-
nın gerekliliği vurgulanmıştır.

20. Binaların güvenli ve konforlu 
asansör tesis edilmesine uygun 

olarak projelendirilmesi ve yapı-
mında sıklıkla eksiklikler yaşan-
dığı, bina tasarımı aşamasının en 
başında asansöre ilişkin hususla-
rın belirlenip ilgili projelerin ge-
rektiği şekilde oluşturulmasının 
önemi belirtilmiş; asansör avan 
ve uygulama, mimari ve statik 
projelerin tekniğe ve mevzuata 
uygun olarak hazırlanması ve uy-
gulanması konularında sorumlu-
lukların tanımlanıp, yaptırımların 
belirlenmesi için yasal düzen-
lemelerin gerekli olduğu ifade 
edilmiştir. Bu noktada binaları 
yaptıranlar ve yapı denetim fir-
malarına somut sorumluluklar 
yüklenmesi, meslek odalarının 
süreçte aktif olarak yer alması 
hususunun mevzuatlarda net 
olarak belirtilmesi gerektiği vur-
gulanmıştır.

21. Asansörlerin engelliler ve hare-
ket kısıtlılığı bulunan kişiler için 
öncelikli gerekliliklerden olduğu, 
ve farklı engel gruplarından kul-
lanıcılar için gerekli donanımlar-
la monte edilmesi ve işletilmesi 
gerekliliği vurgulanmıştır. Bunun 
için mevcut yasal düzenlemele-
rin var olduğu ancak uygulama-
da sorunlar yaşandığı, binaların 
proje aşamasından itibaren et-
kin denetimler ile mevzuatların 
uygulanmasının sağlanması ge-
rektiği ifade edilmiştir.

22. Yürüyen merdivenlerin ve yü-
rüyen yolların montaj, bakım, 
işletme ve periyodik kontrolleri 
konusunda mevzuatın olmadığı 
ifade edilmiş ve bu ekipmanların 
güvenli kullanımının da asansör-
ler gibi önemli olduğu, yürüyen 

merdiven ve yolların montaj, ba-
kım, işletme ve periyodik kont-
rolünü düzenleyecek mevzuat 
çalışmalarının bir an önce başla-
tılması gerektiği vurgulanmıştır.

23. Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetme-
liği (2016/424/AB) kapsamında 
piyasaya arz edilen her kablolu 
taşıma tesisatı için, İnsan Taşı-
mak Üzere Tasarlanan Kablolu 
Taşıma Tesisatının Ruhsatlandı-
rılması, Bakım ve İşletilmesine 
Dair Tebliğ (SGM: 2009/11) gere-
ğince ruhsat talebinde bulunan 
esas yapımcı tarafından yapılan 
müracaatlar sonrasındaki kont-
rollerde eksikliklerin giderilme-
diği ve ruhsatlandırılmadan kul-
lanıldığı tespiti yapılmıştır. Yıllık 
periyodik kontroller için ve faal 
olan tesislerin denetlenmesi ko-
nusunda ilgili bakanlık tarafın-
dan istenilen düzenlemelerin ya-
pılması gerekliliği belirtilmiştir.

24. Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa 
ve dünyada ilk sıralarda, ölümlü 
iş kazalarında ise Avrupa’da bi-
rinci sırada olduğu gözetilerek, 
özellikle işverenler ve çalışan-
lar olmak üzere işçi sağlığı ve iş 
güvenliği kültürünün yerleşme-
si için başta TC Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ol-
mak üzere ilgili tüm bakanlıklara, 
işverenlere, işveren örgütlerine, 
sendikalara, yazılı ve görsel bası-
na, meslek odalarına ve sektörel 
derneklere önemli görevler düş-
tüğü vurgulanmıştır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ ŞECAATTİN SEVGEN:
“İNANDIK VE BAŞARDIK AMA 

SEBAT ETMEDİLER”
Hülya Aydın *

* Makina Mühendisleri Odası Basın Danışmanı - hulyaydin700@gmail.com

Türkiye’nin ilk yerli 
malı otomobilleri: 

Devrim Arabaları… 
Üzerine çokça 
yazılıp çizilen, 

tartışılan, filmlere 
de konu olan, 

büyük bir inancın ve 
buruk bir başarının 
öyküsü. Bu güzel 
öyküyü, yapım 

ekibinin yaşayan 
son kahramanı, 
motor şanzıman 

grubunda yer alan 
ve Odamızın 1167 
sicil numaralı üyesi 

Makina Yüksek 
Mühendisi Şecaattin 
Sevgen’den bir kez 

daha dinledik…

Öykü, 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe-
sinin hemen sonrasında başlar. Ce-
mal Gürsel’in başında olduğu cunta 
yönetimi henüz işbaşındadır. Başba-
kanlık, 22 Nisan 1961 günü Ulaştır-
ma Bakanlığı’na çok gizli ibaresiyle 
bir yazı yollar. Bu yazının hemen ar-
kasından, dönemin iyi yetişmiş 23 
Türk mühendisi Bakanlık tarafından 
Ankara’ya davet edilir. Bazıları yurt 

dışında çalışan bu mühendislerin ta-
mamı, davete icabet ederek 16 Hazi-
ran 1961 günü Bakanlık'ta bir araya 
gelirler. 

TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve 
yerli otomobil projesinin sorumlusu 
seçilen Emin Bozoğlu, ilk olarak Ce-
mal Paşa’nın yolladığı çok gizli ibare-

li mektubu okur. Toplantıya çağrılan 

Devrim Otomobili'ni kullanan Şecaattin Sevgen yanında Cemal Gürsel, arkada Ulaştırma Bakanı Orhan Mersinli - 29 Ekim 1961 
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mühendislere ithaf edilerek yazılan 

mektupta, “Bu yılın Cumhuriyet Bay-

ramı törenlerinde halkımızın görüş 

ve takdirlerine sunulmak üzere, hem 

tasarımı hem de malzeme olarak ta-

mamen yerli malı bir otomobil üret-

menizi istiyorum”, denilmektedir. 

Ayrıca bu görevin TCDD İşletmesi’ne 

verildiği ve bu amaçla dönemin 

rakamlarıyla 1.400.000 TL ödenek 

ayrıldığı da belirtilmektedir. Toplan-

tıya katılan tüm mühendisler yazıyı 

bir emir kabul eder ve ilk yerli malı 

otomobili yapmak için bütün işlerini 

bırakarak ekibe dâhil olurlar. Ekibin 

çalışma yeri  Devlet Demir Yolları'nın 

(DDY) Eskişehir’deki Cer Atölyesi ola-
rak belirlenir. 

Cumhuriyet Bayramı’na 
sadece 129 gün vardır…

Bundan sonrası için Şecaattin 
Sevgen’e kulak veriyoruz: “1961 yı-
lının sıcak bir Temmuz günü, 30 ka-
dar mühendis ve teknisyen, DDY’nin 
Eskişehir’deki yeni badana edilmiş, 
eski ve terk edilmiş dökümhanesin-
de toplanmıştık. Yapılacak aracın 
ticari veya askeri maksatlı veyahut 
bir binek otosu olması üzerindeki 
tartışmalar sonunda 'orta boy binek 
otosu ve o zamanki değerlere göre 
1100-1200 cm3 silindir hacimli' ol-
ması konu olarak kararlaştırılmıştı. 
İmalat grupları ayrılmış ve her grup 
kendi görevini alarak süratle işe gi-
rişmişti. 

Radyatör, yaylar, biyel kolu, krank 

mili, motor gövde ve silindir başlığı, 
dişli kutuları dâhil hemen bütün ele-
manları, DDY fabrikalarının olanak-
ları içerisinde imal edilmek zorunda 
kalınmıştı. Zira o dönemde henüz 
yan sanayi yoktu ve ziraat römorkları 
için jant yapan imalatçılar, kendileri-
ne dinamik balans, töleranslar gibi 
konularda bilgi yardımında bulu-
nulacağı vaadi ile oto jantı yapmak 
üzere razı edilebilmişti. Kaporta için 
beton kalıp üzerine sacın çekilmesi 
gibi çok orijinal bir yöntem uygulan-
mış, döğme parçalarda basit kalıplar 
kullanılmış, daha çok işlenerek şekil 
verilmişti.” 

Böylece zamana karşı yarış başlamış-
tır. İlk toplantıda, atölyenin duvarına 
üzerinde 129 yazan bir tabela çakılır. 
29 Ekim’e yalnızca 129 gün vardır ve 
bu tarihe kadar her geçen gün eksil-
tilecektir duvardaki sayıdan.

Ekipler Ankara, Sivas ve 
Eskişehir’de çalışıyor…

O dönem DDY’de çalışan ve daha 
önce çalıştığı Tarım Bakanlığı’nın 
Ankara’daki ana tamir ve yenileme 
merkez atölyesinde hem döküm 
hem motor tamirlerinden deneyimi 
olan Sevgen, görevli grubun Eskişe-
hir’deki ilk toplantısında, yapılacak 
otomobilin esasları konuşulurken 
ekibe, “motorun en güç parçasının 
silindir kapağı olduğunu ve o tarihte 
yapılmakta olan otomobil motorları-
nın üstten sübaplı olduğunu, görev 
yapmakta olduğu DDY’de mevcut 
yer dökümü ve döküm maça yönte-
mi ile kolay sonuç alınamayacağını” 
kesin bir dille belirtir. Biçerdöver ma-
kinalarındaki Chrysler’ın yandan sü-
baplı “L” kafalı motorlarında silindir 
kafasının dökümünün kolay olduğu-
nu söyler.

Makina Yüksek Mühendisi Şecaattin Sevgen



18

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

Bunun üzerine, motor dökümüne 
iki alternatifle başlanmak üzere bi-
risinin Eskişehir, diğerinin Sivas fab-
rikasında dökülmesine ve Sivas’a 
ekipten Rıfat Serdaroğlu ile Seca-
attin Sevgen’in gitmesine karar ve-
rilir. Diğer çalışmalar Eskişehir fab-
rikalarında sürdürülürken, silindir 
gövde ve başlığını döktürmek için 
arkadaşlarıyla Sivas’a giden Sevgen 
oradaki çalışmaları şöyle anlatıyor: 
“Sivas’ta benzer bloklardan yararla-
narak, dökülecek parçaların imalat 
teknik resimleri çizildi. Yapılan dö-
kümler kısa zamanda sonuç verince, 
silindir bloğu ve kapağının basınç 
testleri de olumlu sonuç verdi. Si-
lindir bloğu, başlığı, manifold gibi 
ana döküm parçaları yedekli olarak 
dökülerek Eskişehir’e, daha sonra 
bir takımı Ankara Motor Fabrikası’na 
işlenmek üzere gönderildi. O günün 
maça tekniği ve olanakları ile model 

ve dökümlerin yapılabilmesi, ger-
çekten çok büyük çaba ve yetenekli 
ustaların olağanüstü gayretleri ile 
gerçekleştirildi.”

Emrivakiler sürüyor ama 
çalışmalar olumlu sonuç 
veriyor…

Çalışmalar olumlu sonuç vermek-
tedir ama Eylül ayı da gelmiştir. 
Parçalar fabrikaların ilgili imalat bö-
lümlerinde işlenirken Sevgen bir 
süre Ankara’da kalır. Çünkü merkezi 
Ankara’da olan ve motor fabrikası bi-
tişiğindeki motorlu tren ve lokomo-
tiflerin servis, günlük ve kısa bakım 
ünitesi olan Cer Servis bölümündeki 
gruba alınmıştır ve imkân nispetinde 
burada bulunması gerekmektedir. 

Ankara’daki ekibin çalışmalarını 
şöyle anlatıyor Sevgen: “Ankara’da 
işlenen parçaların Eskişehir’den ge-

lenlerle tamamlanması ile yeni bir 
motor toplanarak, Ankara’daki Milli 
Birlik Komitesi yetkililerine göste-
rilmek üzere hazırlandı. Bu motoru 
çalıştırıp göstermem benden isten-
mişti. Ankara Motor Fabrikası’nda 
çalışma köşemizde, ilk motor bloğu-
nu sehpaya koyduğumuzun ikinci 
günüydü, kısa bir alıştırma döne-
minden sonra, motorda yerli olma-
yan yegâne parçalar iki karbüratör 
ve distribütörü bağlayıp, ilk ayarları 
takiben heyecanla marş düğmesine 
basmıştım. Motorun sesini duyma-
nın yanında, bir o kadar da, dökü-
mün neler çıkaracağı, hele silindir ka-
pağının nasıl problemler getireceği 
kaygıları içerisinde bütün dikkatimle 
çalışmayı izliyordum. Arkamda ve 
etrafımda beliren kalabalık konuşma 
sesleri üzerine doğrulduğumda, za-
manın “Milli Birlik Komitesi” üyelerini 
karşımda buldum. Böylece ilk motor 
Eskişehir’de Rıfat Serdaroğlu tara-

Devrim Otomobili ekibi
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fından çalıştırılmış iken, Ankara’da 
toplanan motoru da ilk çalıştıran 
ben oldum. Gerçekten haber verme 
işinde acele edilmiş ve tedbirsiz dav-
ranılmıştı. Bereket bir aksilik çıkmadı 
ve motor onların bulunduğu sürece 
kesintisiz çalıştı. Ne yazık ki aynı em-
rivakiler bütün çalışma boyunca sür-
dürülmüştü.” 

O motor daha sonra Eskişehir’e gön-
deriliyor ve sonradan açık krem ren-
gi boyanan ilk arabaya konuluyor. 
Bundan sonra da Sevgen Eskişehir’e 
giderek yeniden oradaki çalışmalara 
dâhil oluyor. Orada bu arabanın ilk 
deneme sürüşünü de yine kendisi 
yapıyor. Halen o arabada bulunan 
motor, Sevgen’in önerdiği “L kafalı 
tip” motordur. O meşhur güne yetiş-
tirilen üç arabada da bu motordan 
vardır. 

Zaman daralıyor…

Ekim ayından hayli gün alınmıştır ve 
zaman iyice daralmaktadır. Eskişe-
hir’deki hummalı çalışma sürmekte, 
ekip günde en fazla üç saat uyu-
yabilmektedir. Sevgen o günlerde 
şaka konusu olan bir anısını şöyle 
anlatıyor: “Bir gün yine gece yarısını 
hayli geçmişti ve hâlâ çalışıyorduk. 
Diferansiyeli bağladığımız sırada te-
kerleğin yanında uzanmış, kanaldaki 
arkadaşın işini bitirmesiyle aksı tak-
mak üzere bekliyordum. Etrafımda 
gülüşmelerle gözümü açtım. Kısa 
beklemenin verdiği duraklamada 
uyumuşum. Bir süre şaka konusu ol-
dum.”

Ne var ki tüm bu çaba ve hummalı 
çalışmalara rağmen 29 Ekim’e kadar, 
en iyi ihtimalle iki araba hazırlana-
bilecektir. Açık krem renge boyanan 

araba, Şecaattin Sevgen’e verilir. Sev-
gen şöyle anlatıyor:  “Güçlükle, bay-
rama bir hafta kala ilk arabayı, yol 
tecrübesine hazırlayabildik ve sade-
ce kısa bir parkurda gidip dönüyor-
duk. Yağ borusunda sızıntı, yağ pom-
pası geri dönüş valf ayarı gibi ufak 
tefek eksikler çıktı. İkinci araba daha 
geç tamamlandı. Resmi görünümde 
olması için onu siyah renge boyadık 
ve daha itinalı olduğunu düşünüyor-
duk. Nikelaj parçalar, elektrik tesisatı 
ile lambalar gibi kısımlar problem 
oluyor. “Görünüm” titizleniyor ve sü-
rekli değişiklik yapıyorlar, nikelajlar 
kısa zamanda bozulduğu için tekrar 
sökülüyor. Arabaları yol tecrübesine 
tekrar almaya imkân bulamıyoruz. 
Bu karmaşıklık içerisinde 28 Ekim 
akşamı gün batımına eriyor ve ça-
resiz işi bırakıyoruz. Artık geç vakit 

“Erbakan’ın Devrim arabalarıyla ilgisi yoktur”

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan 2011 yılında öldüğünde, kendisinin Devrim Otomobilleri imalatında 
bulunduğuna dair övgü dolu sözler dolaştırıldı kamuoyunda. Biz de soruyoruz bu konudaki gerçeği ve şöyle 
anlatıyor Sevgen: “Son sınıfta iken 'dizel motorları yakıt donanımında kompensansasyon' gibi bir konudaki 
dersine girmiştim. Şunu söylemeliyim ki efsane mukavemet hocamız Mustafa İnan’dan sonra dinlediğim en 
iyi dersti. İkinci karşılaşmam 1961 yılındadır, sanırım Eylül ayıydı. Devrim otomobili motorunu çalıştırdığımız 
dönemdi. Motorun frenleme denemesi gerekiyordu. Devlet Demir Yolları (DDY) Motor Fabrikası’ndaki fren-
leme cihazı 600-1200 beygir motorlar için elverişliydi. Gümüş motorun imal edilen yegâne motor olduğunu 
düşünerek, Rıfat Serdaroğlu ile Erbakan’ın sahibi olduğu Gümüş Motor’a gittik. Tam öğle paydosu vakitleriy-
di. Fabrikaya girdiğimizde bütün işçilerin takunyaları ile abdest almaya gittiği bir koridordan geçerek Erbakan 
Hoca’nın yanına çıktık. İsteğimizin, bir küçük motor frenleme sistemi olduğunu anlattık. Rahmetli bize, kendi 
motorlarının çok denenmiş bir tip olduğunu, frenlemeye ihtiyaç olmadığı için yapmadıklarını ve frenleme 
cihazı olmadığını söylemişti. 

Bu tarihten yaklaşık dört ay önce DDY’nin İzmir banliyösünde olacağı ve sipariş ettiği, ancak yeni bir tip ol-
duğu için UIC normlarına göre 100 saatlik motor testlerinde bulunmak üzere Fiat’ın Torino’daki araştırma 
bölümünde kalmış ve Milano’daki OM fabrikalarında seri olarak imal edilen traktör motorlarının nasıl test 
edildiğini görmüştüm. Tabii durumu yadırgadık, daha sonra DSİ atölyelerinde yeni gelen bir cihazla istedi-
ğimiz ölçümleri yapmıştık. Yani birçok kez bu yanlış algıyı düzeltmek için açıklamalar yapıldı, bir kez daha 
belirteyim, Necmettin Erbakan’ın devrim arabası ile kesinlikle bir ilgisi yoktur.”
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arabalar vagonlara yüklendi, biz de 
günlerden beri ilk defa sabaha kadar 
uyumak üzere trene bindik ve kapalı 
vagonunun içinde yatıp uyuduk.” 

Büyük gün sonunda geliyor...

29 Ekim günü geldiğinde herkesten 
çok merak ve heyecan içinde olan-
lar elbette yapım ekibidir. O gece 
vagonda sabaha kadar uyumuşlar-
dır. Sabah elbiselerini değiştirmek 
üzere evlerine giderler ama acele 
olarak geri çağrılırlar. Çünkü trafik 
ekipleri gelmiştir ve yola çıkmak 
üzere onları beklemektedir. Progra-
mı söylerler, buna göre Sevgen krem 
rengi devrim otomobilinde nöbette 
bekleyecektir; Cumhurbaşkanı, Yük-
sek Mühendis Rıfat Serdaroğlu’nun 
kullanacağı siyah devrim otomobili 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 
(TBMM) Anıtkabir’e götürülecektir. 

Tren sabaha karşı Ankara’ya ulaşır 
ve iki Sıhhiye’deki Ankara Demir-
yolu Fabrikası’na indirilir. Arabalara 
transfer sırasında hiç benzin konul-
mamıştır ve o anda manevra imkânı 
sağlamak için depolarına sadece 
birkaç litre benzin konulur.  Asıl ik-
mal sabahleyin Sıhhiye’deki benzin 
istasyonundan yapılacaktır. Sevgen 
bunun nedenini, “Arabalar kömür 
yakan buharlı lokomotif ile taşına-
caktı ve yüklediğimiz vagonların da 
üstü açıktı.  Lokomotifin bacasından 
çıkan kıvılcımların arkaya kadar git-
mesi nedeniyle yangın çıkabilir diye 
düşündük ve arabalara benzin koya-
madık,” diye açıklıyor.

Hemen korteje girerler, önde giden 
ekibe de önce “süper benzin” satan 
bir benzincide mutlaka durulması ve 
benzin alınması gerektiği haberini 
ulaştırırlar. Ancak ekip ve ona eşlik 

eden refakatçiler bu uyarıya rağmen 
hiç durmaz ve direk Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gidilir. Sevgen ve 
arkadaşları başka bir arabayla kor-
teje katılmışlardır. TBMM’ye gelince 
Sevgen, krem rengi devrim otomo-
bilinin şoför koltuğuna geçer.

“Araba yaptık Türkiyeli gibi, 
benzin ikmali yaptık Şarklı 
gibi”

Rıfat Serdaroğlu’nun kullandığı siyah 
devrim arabası merdivenin başında, 
Sevgen’in kullandığı krem rengi dev-
rim arabası ise biraz daha geride du-
rur ve Cemal Gürsel Paşa’yı bekleme-
ye başlarlar. Yolda durulmadığı için, 
benzinin yetersizliğinden endişele-
nen Sevgen, beklerken oraya kendi 
arabasıyla gelen bir arkadaşından, 
küçük bir damacana benzin alıp de-
poya boşalttırır. 

Sevgen, Cemal Gürsel’in merdiven-
lerden inip siyah arabaya binişini 
uzaktan ve kalabalık arasından izler. 
Ancak kısa bir zaman geçmiştir ki 
koşarak gelen sivil bir memur, Cemal 
Paşa’nın kendisini beklediğini söyler. 
Duraklar önce ve söyleneni anlaya-

maz. Memur, “Araba kaldı, sizi bekli-
yorlar,” deyince toparlanır ve bunun 
üzerine krem rengi otomobille ileri-
deki kalabalığa yaklaşır. Gürsel, siyah 
arabayla hareket ettikten bir süre 
sonra,  “Niye öbür arabayı da alıp, 
ikisini beraber götürmedik, daha iyi 
olmaz mı?” demiştir. Bunun üzerine 
geri dönülür. Ama merdivenin başı-
na geldikleri sırada, siyah arabada 
benzin biter ve araba durur. Cemal 
Gürsel’i krem rengi almaya karar 
verirler. Sevgen, “İyi ki geri geldi-
ler, biraz daha ilerlese, benzin hal-
kın arasında bitecekti ve daha kötü 
olacaktı,” diyor. Sevgen’in kullandığı 
arabadaki benzin onları Anıtkabir’e 
götürmeye yetecektir.

“Atatürk olsaydı benzin 
ikmali yapar, yola devam 
ederdi”

Sevgen, kullandığı krem rengi dev-
rim otomobiliyle kalabalığa yaklaş-
tığında, haber muhabirleri ellerinde 
mikrofonları ile Cemal Gürsel’den 
izlenimlerini alıyorlardır. Ne konuşul-
duğunu o an tam anlayamaz. Sonra-
dan öğrenir ki Gürsel orada, “Araba 
yaptık Türk gibi, benzin ikmalini 
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yaptık Şarklı gibi,” şeklinde bir cümle 
kullanmıştır. 

Daha sonra zamanın Ulaştırma Ba-
kanı Orhan Mersinli arkada, Cemal 
Gürsel’de Sevgen’in yanında olmak 
üzere ikinci otomobile binilir. Cemal 
Gürsel, “Senin arabanda benzinsiz 
olmasın,” der. Sevgen, bir miktar ik-
mal yaptığını söyler ve bunun üzeri-
ne Anıtkabir’e doğru yola çıkılır. An-
cak o sırada içinden, “Şayet Atatürk 
olsaydı, o arabanın benzin ikmalini 
yaptırır ve ısrarla onunla yoluna de-
vam ederek bizlerin moralini takviye 
ederdi,” diye geçirmektedir. 

Cumhurbaşkanı Cemal Gülsel’in 
krem rengi Devrim Otomobilinin 
içinde olduğu kortej,  Gazi Mustafa 
Kemal Bulvarı’ndan Anıtkabir’e yöne-
lir. Yolda halkın durup alkışladıklarını 
ve “Devrim” arabasını işaret ettikleri-
ni görürler. Araba içinde ise “aceleye 
geldiğini ve göstergelerle şamandra 
konumu arasında ayarsızlık olabile-

ceği için arkadaşlarının yanılabilece-
ği” üzerine konuşulmaktadır. Sevgen 
o anda hissettiklerini şöyle aktarıyor: 
“Doğrusu, serinkanlı olmak aksiliğin 
üstesinden gelmek yerine, görevi 
bize verenlerin bu denli teessüre 
kapılması beni yadırgatmıştı. Hele 
ertesi gün, bütün gazetelerin söz 
birliği etmişçesine adeta sevinçle, 
“Devrim yolda kaldı,” “Şarklı kafası 
ile araba yaptık,” mealindeki yazıları, 
ümitsizlik ve başarısızlığı böylesine 
kolay kabullenişlerini görünce büs-
bütün şaşırmıştım. Hatta içlerinde 
bazıları, harcanan bunca paranın 
boşa gittiğinden falan bahsettiler. 
Oysa harcanan para, mevzu bahis 
edilecek türden bile değildi. Hiçbiri 
Cumhurbaşkanı’nın yedekteki ikinci 
devrim ile yoluna devam ettiğini ele 
almadı, hatta arızalı denen arabanın 
çalışarak döndüğüne değinmediler. 
Diğer taraftan, devlet memuru ola-
rak bizler, sesimizi çıkarmadan olay-
ları seyretmekle yetindik.” 

“Basının ne denli büyük bir 
güç olduğunu anladık”

Sevgen, “Basının ne denli büyük bir 
güç olduğunu ancak aralarında ger-
çekleri sabırla araştıran ve uzun va-
deli çıkarlarımızı gözetenlerin pek 
ender bulunduğu kanısına varmış-
tım,” diyor ve ekliyor: “Diğer yönden, 
özel bir konu olsa bile insanlara yü-
rekten güvenmeyen liderin ne kadar 
çabuk umutsuzluğa kapıldığına ta-
nık oldum. Hele bu ortam içerisinde, 
aslında başarılmış bir görevi yönetim 
kademelerinin örtbas etmekte ne 
denli gayret sarf ettiklerini gördüm.”

Sevgen ve ekip arkadaşlarını, o sıra 
basında yazılanların yanı sıra, birço-
ğu devlet memuru oldukları için ko-
nuşamamaları da çok üzüyor. Büyük 
bir sessizliğin başlangıcı oluyor bu. 
Bundan sonra devrim otomobilleri 
hakkında ne aileleriyle ne de kendi 
aralarında yıllarca söz birliği etmiş-
çesine hiç konuşmuyorlar. Şöyle 
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anlatıyor o günleri: “Teselliyi ken-
di felsefemizde aramaya yöneldik 
sonunda. Ben şahsen 'gayretlerin, 
fertler için olduğu kadar, millet ölçü-
sünde de semeresiz kalmayacağına' 
inanıyordum. Gerçekten gereksiz ve 
yersiz başarı beyanatlarını görmek, 
beni ne kadar huzursuz edecekti 
diye düşündüm ve gereksiz ümitsiz-
liği de haklı bulamadım. O olaydan 
yaklaşık iki gün sonra o iki araba, An-
kara Garı’nın giriş kısmında bir süre 
halka teşhir edildi. Bir ara ben de 
gittim oraya. Türk halkı ve özellikle 
gençlerin, güven ve gururla Devrim 
arabaları ve motorlarını okşadığını 
görmek, bu güzel uğraşta benim en 
büyük tesellim ve mükâfatım olmuş-
tur.”

“Devrim’i yapmasaydık 
Anadol o kadar satılamazdı”

Ticaret ve basın çevrelerinin göster-
diği büyük tepkiye rağmen, bu tarih-
ten birkaç yıl sonra satışa çıkarılan 
Anadol arabalarının hızla satılması 
için şu değerlendirmeyi yapıyor Sev-
gen: “Fiberglas” karasörüne ve kapı 
fitillerinden tamponuna kadar bir-
çok kusurları olan ilk “Anadol” araba-
ları satışa çıkarıldığında, halkımızın 
gözünü kırpmadan onları kapışması, 
Devrim otomobilinin yarattığı he-
yecan sonucu olmuştur. Aslında bu 
çalışmalar yurdun kalkınmasına ve 
ileri sanayi toplumlarına yetişmesi 
sonucunda, şartlar ne kadar elve-
rişsiz olursa olsun, göründüğünden 
çok daha fazla şey yapmanın müm-
kün olduğuna inanmış bir neslin 
yüzlerce çaba örneğinden birisidir. 
Çoğu, devletçiliğin noksan organi-
zasyonu içerisinde, hedefi iyi belir-
lenmemiş olmak nedeni ile başarı-
sız gibi görünüp, sebat yerine terk 
edilmiş ancak inanılmaz çabalardan 
birisidir.” 

Sebat yerine terk edilmiş 
inanılmaz bir çaba…

Tıpkı diğer ekip arkadaşları gibi bu 
olayların etkisinden uzun süre kur-
tulamayan Sevgen, bir süre daha 
DDY’de çalışmaya devam ediyor 
ve 1964 yılında oradan da ayrılıyor.  
Orhan Alp ve onun arkadaşlarının 
kurduğu Işık Makina’ya ortak oluyor 
ve bundan sonra tüm meslek haya-
tı boyunca burada çalışıyor. Yazının 
başında söylediğimiz gibi çoğunun 
memuriyeti de biten Devrim otomo-
bili mühendisleri, uzun süren sessiz-
likleri sonrası konuşmaya, yaşadık-
larını anlatmaya başlarlar. Secaattin 
Sevgen, yaşadıklarını ilk olarak 1979 
yılında Türk Traktör Dergisi’ne yaz-
dığı bir yazıda anlatmış. Daha sonra 
yapılan belgesel ve film çekimlerine 
de katılan Sevgen, konuya ilişkin ha-

zırlanan bazı araştırma yazıları için 
röportajlar yapılırken, seyahatte ol-
duğu için yer alamamış. Son dönem-
lerde özellikle torunları için, hem 
Devrim Otomobili hem meslek ha-
yatına dair anılarının yer aldığı, kendi 
el yazısıyla bir kitap hazırlamış. Konu 
hakkında kamuoyunda herhangi bir 
tartışma veya yanlış bir paylaşım gö-
rünce, gerçeklerin hafızalarda doğru 
yer etmesine katkı sunmak amacıyla, 
kitabına yine el yazısıyla eklemeler 
yapıyor… 

Yüzde yüz yerlimalı Devrim Otomo-
billeri günümüzde, Eskişehir’de ki 
Tülomsaş Müzesi’nde sergilenmek-
tedir. Hâlâ sağlam ve çalışır durum-
dalar. Sene 2019, yani bu güzel öy-
künün yaşandığı günlerden bugüne 
58 yıl geçti. Türkiye’de yerli malı oto-
mobil yapılıp yapılamayacağı tartış-
ması devam ediyor…
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Otomobil tasarım ve üretimi dün-
yada milyonları peşinden sü-

rükleyen bir tutku, Peter Drucker’ın 
söylediği gibi “Sanayilerin sanayisi” 
(Industry of industries). 1972 yılın-
da Anadol STC16 tasarım ekip lideri 
olarak çalıştığım günlerden beri ben 
de bu tutkudan ayrışamadım doğru-
su... Bugün her ne kadar bu sektörün 
çok içinde olmasam da, 55 metreye 
kadar boydaki yüksek hızlı hücum-
bot tasarım ve üretiminde dünya 
teknoloji lideri olan Yonca-Onuk 
Ortaklığı’nda Kaan sınıfı ONUK MRTP 
hücumbotlarını üretirken, bir yanda 
da kendi tasarımımız olan ONUK 
otomobillerini üretmekten kendimi 
alamadım: Mütevazi bir spor otomo-
bil olan ONUK STC20/E seri üretime 
hazırlanmakta. Çok daha üst düzey 
performansı hedefleyen, mühen-
dislik gücümüzü ve neler yapabi-
leceğimizi kanıtlamak amacıyla ta-
sarladığımız  ONUK Sazan’ı ise 2019 
yılından itibaren yılda 2 adet olarak 
üretmeyi hedefliyoruz. 

A. Tanımlar: Geleceğin 
Otomobili

Otomotiv piyasasında oturmuş dün-
ya devlerinin önünde şans sahibi 
olmak onların on yıl sonrası için he-
defledikleri teknoloji ve çözümleri 
incelemek ve bu hedeflerin ötesine 
geçebilmeye odaklanmayı gerektir-
mektedir. Günümüzdeki yükselen 

enerji maliyetleri ve eko-sistemi ko-
rumaya yönelik baskılar geleceğin 
otomobilini şimdiden büyük ölçüde 
tarif etmiştir. Buna göre (ve kanımca) 
geleceğin otomobili, ilk olarak hibrid 
tahrik sistemine sahip daha ziyade 
bir “şehir arabası” olacak, azami hızı 
150 km/saat sınırında ve 150-200 km 
çaplı bir daire içinde seyir yapacak 
şekilde tasarlanacaktır. Pazardaki 
payları giderek artan hibrid otomo-
biller bu eğilimin ciddi bir kanıtıdır. 
Uzun mesafeli seyirlerde hibrid çö-
zümler içten yanmalı motorların 
sağladığı enerji verimine ulaşama-
maktadır. Çok özel durumlar dışında 
uzun mesafelerdeki (şehirlerarası) 
taşıma artık tren, vapur, otobüs gibi 
kilometre başına daha az enerji har-
cayan toplu taşıma araçlarına yöne-
lecektir. İkinci olarak günümüzün 
nisbeten ağır çelik/metal ağırlıklı 
gövdelerinin yerine ileri malzemele-
rin kullanımına yönelerek hafiflemek 
zorundadır. Üçüncü olarak ise elekt-
ronik kullanıcı yardımcılarının yoğun 
şekilde kullanılacağı bir platform 
olacaktır.

B. Yöntem: Alışılmışın Ötesine 
Geçebilmek

Yerli bir marka yaratma konusunda 
hedef alışılmışın ötesine geçmek ol-
malıdır. Bu aslında sıfırdan başlayan 
bir kuruluş için ciddi bir avantajdır 
da. Ne kadar büyük ve güçlü olurlar-
sa olsunlar, piyasadaki ana oyuncu-
lar ellerindeki model gamlarını kısa 

sürede geçersiz kılmak, anlaşmaya 
dayalı teknolojiye göre kurulmuş 
üretim hatlarını çöpe atmak gibi bir 
riske asla giremeyeceklerdir. Onların 
bu envanter ve yatırımlarını eritme-
leri ve “alışılmamış” bu yeni teknolo-
jiye girmelerinin on yıldan fazla sü-
receği aşikârdır.  Dolayısıyla, şu anda 
birçok yapımcının yaptığı gibi aslın-
da içten yanmalı motorlar için tasar-
lanmış otomobilleri elektrikli kom-
ponentlerle donatarak bir dönüşüm 
sağlamak yerine, yapılması gereken 
şey, tamamen bu yeni konsepte 
göre tasarımı yapılmış özgün bir ara-
ca hedeflenmektir:

•	 İleri	 teknoloji	 malzemeler: 
Gelecekte otomobiller günü-
müzün nisbeten ağır çelik/
metal ağırlıklı gövdeleri yerine 
alüminyum-magnez yum-ti-
tanyum-kompozit ağırlıklı bir 
teknik platform üzerine karbon 
elyafı ağırlıklı ileri kompozit bir 
“yaşam modülü” yerleştirilerek 
yapılacaktır. Bu tarz bir üretimde 
günümüz otomotiv sanayisinde 
kullanılan yüksek yatırım mali-
yetli preshane-kalıplar-robotik 
kaynak hatları gibi teçhizata ih-
tiyaç olmayacaktır. İleri malze-
meler konusunda çok ciddi bir 
girişim yanı başımızda cereyan 
etmektedir: Bilindiği gibi Aksa 
dünyanın en büyük akrilik elyaf 

YERLİ BİR OTOMOBİL MARKASI 
YARATMAK...*

* Ekber Onuk, Onuk Taşıt Sanayii A.Ş. / Yonca-Onuk A.O
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üretim tesisine sahip %100 yerli 
bir şirkettir. Bu dev tesis karbon 
elyafı ham maddesi olan beyaz 
elyafı (white fiber) üretmektedir. 
Birkaç yıl önce Aksa elindeki bu 
imkândan yararlanarak karbon 
elyaf üretimine girmişti. Geçtiği-
miz günlerde Aksa karbon elyaf 
üretimini yapan bölümü ayıra-
rak yeni bir şirket haline getir-
miş, kimya devi Dow Chemical 
da bu şirkete %50 ortak olmak 
üzere formaliteler başlamıştır. 
Oluşacak bu dev kapasite hazır 
ve talebini teyit etmiş olan bir 
otomotiv devi için uçak sertifi-
kasyonuna gerek olmayan an-
cak yüksek standartta karbon el-
yafı üretecektir. Bu müşteri Ford 
Motor Company (ABD) şirketidir. 
Ford’un Boeing’den transfer et-
tiği ve ileri malzemeler konu-
sunda bilgi sahibi CEO’sunun bu 
vizyonu geleceğin otomobilinin 
nasıl olacağı konusunda çok cid-
di bir ipucudur.

•	 Seri	hibrid:	  Geleceğin otomo-
bili kısa mesafelerdeki dur-kalk’ı 
ve ivmelenmesi yoğun kullanım 
çevrimine çok uygun olan ve 
bir taşıtın tekerlek döndürme 
momentini gösteren “çekiş kuv-
vetleri hiperbolü”ne en yakın 
moment/hız özelliklerini sağla-
yan elektrik motoru tarafından 
tahrik edilecektir. Karmaşıklığı 
az ve “sıfır emisyonlu” seri hibrid 
geleceğin net tercihi gibi gözük-
mektedir. “Seri hibrid” tekerlek-
lerin sadece elektrik motoruyla 
tahrik edildiği bir çözümdür. Bu 
motor gücünü batarya grubun-
dan veya yakın bir gelecekte 
seri üretime uygun hale gele-
bilecek yakıt pilinden alacaktır. 
Aracın motoru yavaşlama/fren 
durumlarında jeneratör gibi ça-
lışarak enerjiyi geri kazanabile-

cektir. İçten yanmalı bir motor 
geliştirmek yerine dünyadaki 
tüm otomobil üreticilerinin 
şu anda uğraştıkları gibi yeni 
bir konsept olan bir elektrik 
motor sistemi geliştirmek 
tüm rakiplerin de oldukça 
yeni girdikleri bu alanda yerli 
yapımcıya rekabetçi bir avantaj 
sağlayabilecektir. Kritik hallerde 
batarya grubu “range extender” 
tipi küçük bir elektrojen grupla 
desteklenebilmektedir. 

•	 Modüler	 yapı:	 Geleceğin oto-
mobili ucu açık bir mimariye 
sahip olacaktır. Yukarıda kısaca 
bahsedildiği gibi alüminyum-
magnezyum-titanyum-kompo-
zit ağırlıklı bir teknik platform 
üzerine karbon elyafı ağırlıklı 
ileri kompozit bir “yaşam modü-
lü” yerleştirilerek yapılacaktır. Bu 
yapıda bataryalar platform altın-
da, motor ve dişli kutusu arkada 
koltuğun altında olacaktır. Bu 
şekilde ideale yakın ve boş/dolu 
çok değişmeyen bir ağırlık dağı-
lımı sağlanabilecektir. 

•	 Yüksek	 manevra	 kabiliyeti: 
Geleceğin otomobili bir “şehir 
arabası” olarak tasarlanacak, ar-
kadaki motor grubu ön teker-
leklerin dönme sınırını ortadan 
kaldıracak, ön ve arkadaki kısa 
taşıntılar (overhang) göreceli 
uzun bir aks aralığına (wheel-
base) rağmen aracın boyutlarını 
sınırlı tutacaktır. 

C. Yol haritası: Özgün Bir Fikre 
Yönelmek, Dünya Pazarında 
Şans Sahibi Olabilmek

Her ne seviyede olursa olsun seri 
üretimi hedeflenen bir aracın tasarı-
mı ciddi bir tecrübe gerektirecektir. 
Hata yapmadan bir seviyeye ulaş-

mak için yol haritasını dikkatle oluş-
turmak şarttır. Kanaatimce başlangıç 
modelinin bir taksi olması akılcı ola-
caktır. Çünkü;

•	 Taksi pazarı uluslararası rekabet 
kurallarını çiğnemeden devletin 
kural koyup koruyabileceği, süb-
vanse edebileceği bir alandır,

•	 Taksi modeli devlet (veya beledi-
ye) tarafından empoze edilebilir. 
Çevre dostu ve sıfır emisyon gibi 
kriterler buna yardımcı olacaktır,

•	 Üretime yeni başlayan bir tesis 
için yılda 10.000 gibi bir üretim 
dev yatırımlara girmeden ulaşı-
labilecek bir hedeftir, 

•	 Türkiye büyük şehirleri yaklaşık 
100.000 taksi kullanmaktadır. Bu 
gençlik problemlerini çözmek 
ve seri üretimi sağlıklı hale getir-
mek için düşük riskli bir korun-
muş pazardır, 

•	 Bu şekilde başlanan bir tasarım/
üretim süreci mühendislik ekibi 
için çok ciddi bir eğitim süreci 
oluşturacak, bu çekirdek takım 
gelecekteki yılda 200-300 bin 
ünitelik üretimler için deneyim 
sahibi olacaktır. Türkiye’de bu 
tarz bir ekibi oluşturacak ele-
man kaynağı mevcuttur,

•	 Başarılı bir taksinin dünyadaki 
çeşitli büyük şehirlere satılabil-
me şansı yüksek olacaktır,

•	 Modüler yapıya dayanan plat-
form çok rahatlıkla bir sedan için 
kullanılabilecek özellikte yapı-
lacağından bir sonraki aşama 
olan “aile otomobili”ne sağlam, 
çevre dostu, ekonomik ve güve-
nilir bir temel oluşturacaktır. Bu 
otomobil dünyada da rekabetçi 
olabilecektir.
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1 Ekber Onuk, Onuk Taşıt Sanayii A.Ş. / Yonca-Onuk A.O.

Ekber Onuk1

Niçin Bir Spor 
Otomobil?
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Başlangıç

Bütün bu tip hikâyeler hep “ben çok küçükken...” diye baş-
lar. Ama benim otomobil tutkumu böyle anlatmak çok 
yanlış olmayacak. 

Anneannem’in kuzenleri Sakallı Celal ve Kemal Porsun 
Bahriye Nazırı ve Birinci Ferik Hüseyin Hüsnü Paşa’nın 
oğulları. Celal Galatasaray mezunu, ünlü bir filozof, Kemal 
ise mühendis. Kurtuluş savaşı esnasında çok iyi Fransızca 
bildiklerine güvenerek Fransız üniformasıyla Anadolu’ya 
silah kaçırmışlar. Savaştan sonra Kemal İsveç’e gitmiş, ev-
lenmiş, 28 yıl orada yaşamış. Önce otomotiv sektöründe 
çalışmış, sonra hayatını patent alarak kazanmış. Karısı 
ölünce bizi arayıp, onu misafir edip edemeyeceğimizi sor-
du... Buna çok sevindik tabii... Ben 3 yaşındaydım...  

Bana bir şeyler yedirmek hep problemdi... Anneannem 
beni Kemal Dede’nin yanına götürüp küçük iskemleme 
oturturdu. Kemal Dede 05:30'da kalkar sabah jimnasti-
ğinden sonra çizim masasına oturur çalışırdı. O göz ka-
maştırıcı Caran d’Ache kalemleriye bir şeyler karalamama 
izin verir, bana mühendisliği, otomobilleri, tasarımı anla-

tırdı... Bu müthişti, ben de kararımı verdim: Otomobil mü-
hendisi olmalıydım. 5 yaşına gelmemiştim.  

Tabii bütün hayatım otomobil mühendisi olmak üze-
re yönlendi. Saint Joseph bana otomobille ilgili yaban-
cı yayınları izleyecek lisanları verdi... Sonra İTÜ Makina 
Uçak... Sınıf arkadaşım Sinan Önalp ile eski Malibu SS’yi 
hazırlayıp Cadde’de geçilmez olduk, bu o günlerde yarı-
şan çocuklar için bilemedikleri bir rekabetti... Ama tüm 
ukalalığımızla “artık kendi arabamızı yapsak” dedik. Şasi, 
ve mekaniği kendimizce çözüp ölçekli maketlerimizi yap-
tık. Ama gövde bizi aşıyordu... Model uçakçı Muammer 
Okumuş’a derdimizi anlattık. Her şeye çok kritik gözle 
bakan, hiçbir şeyi kolay kabul etmeyen tanıdığım en özel 
insanlardan biriydi Muammer. Bir anda “yapalım” dedi, işe 
omuz verdi... İlk modellerimiz oldukça iyiydi, ama bunları 
tam boy yapacak imkânımız yoktu, pek olacak gibi de gö-
zükmüyordu...  

İTÜ bitince Otosan’a başvurdum. Büyük bir şansla mamul 
geliştirme bölümüne atandım. 30 kişiden az bir ekip, ama 
çok özel insanlar: Günay Atuk ağabey, Nejdet Oral, Eralp 
Noyan bugün aramızda olmayanlar; ve Kadri Nişel, Zeki 
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Diker. Ama bu profesyonel başlangıcı en büyük şans 
haline getiren şey rahmetli Erdoğan Gönül’ün, “yerli 
tasarıma sahip bir spor otomobil yapalım,” kararı oldu. 
Erdoğan Gönül bu başlattığı projeyi büyük bir vizyon 
ve kararlılıkla korudu, önümüzde kalkan oldu. Sonunda 
Türkiye otomotiv tarihinin milat projesi Anadol STC16 
ortaya çıktı... Bugün Ford-Otosan’ın gurur veren 1200'ü 
mühendis 1500 kişilik ürün geliştirme takımı bu çekir-
dekten yeşerdi.  

Ben önce elimdeki Anadol’un motorunu 2800 cc/260 
HP bir motorla değiştirdim, sonra gövdeyi kestim biç-
tim... Hazırladığım bir STC-16 Rallye’de çok başarılı 
oldu... Sonra otomobilsiz birkaç yıl geçti...

1985 yılında arkadaşım Şakir Yılmaztürk, “Gel tekne ya-
palım,” dedi. Otomotiv tecrübem, kompozit bilgim bize 
yardımcı oldu. Sonra oğlum Kaan işlerimize bulaşmaya 
başladı. MRTP hücumbotları onun fikriydi, onun tasarı-
mıydı.  Acı kaybından sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı 
büyük bir nezaketle bu botlara “Kaan Sınıfı” resmi adını 
verdi. 

Bugün Yonca-Onuk üretimi ONUK MRTP hücumbotları 
dünya teknoloji lideri konumuna geldi, 8 ülkede 146 
adet MRTP görevde...  Elimizdeki mühendislik gücü 
ve iyileşen ekonomik imkânlarımız içimizdeki tutkuyu 
tekrar su yüzüne çıkarttı. Artık ONUK otomobillerinin 
zamanı gelmişti. 

ONUK marka bir otomobil

Spor otomobil / yarış otomobili deyince akla (belki sa-
dece...) İngiltere gelir. İngiltere’deki küçük üreticiler mü-
tevazi imkânlarla ve bizim Otosan MG benzeri küçük 
ekiplerle yüksek performanslı otomobil tasarımında çok 
büyük tecrübe edinmişlerdi. Ken Miles, Mike Parkes Roy 
Lunn, Gordon Murray'den şimdiki Formula1’in sihirbazı 
Adrien Newey’e kadar tüm bu mühendisler bu şekilde 
yetişmişlerdi. Biz de boyumuzdan korkmadan detayı/
lüksü çok olmayan bir spor otomobil ile başlama kara-
rı aldık. Kaan’ın idolü Porsche 904 GTS idi. 650 kg, 180 
BG, ortadan motor, kompozit gövde... ONUK CT böyle 
olmalıydı. Biz de Renault motor ve transmisyonu ile ilk 
projemizi yaptık. Gökhan Akış’ın modelini Ford-Otosan 
bize jest olarak A-Class yüzey haline getirdi... Her şey iyi 
giderken Kaan’ı kaybettik... Her şey durdu...  
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Sazan

Ama Kaan’ın projesini bırakamazdık... 1998'de yeniden 
başlayan proje Kaan’ın okuldaki takma adı olan ONUK 
Sazan olarak değiştirildi. Enzo Ferrari’nin kaybettiği oğlu 
Dino adına yaptığı arabanın logosu Dino’nun el yazısıy-
laydı. Biz de Sazan’ı Kaan’ın el yazısıyla yazıp logomuzu 
oluşturduk.  Eralp Noyan da artık bizimleydi ve müthiş 
bir güçtü: eğitiyor, çözüyor, yol gösteriyor bazen de fıkra 
anlatıyordu. 

Yapılmakta olan İstanbul Park F1 pisti ve onun müsaa-
de edebileceği performans seviyesi bizi hedeflerimizi 
büyütmeye itti. ONUK Sazan 300 km/h hedefli bir araç 
olmalıydı. 460 HP ortadan motorlu 980 kg bir araç. 
Gökhan’ın çizgisiyle prototipimizi 8 Kasım 2009'da bası-
na takdim ettik. Neyse ki stilimizi fazlasıyla andıran Pors-
che 918’in Cenevre 2010 fuarında takdim edilmiş olması 
da bizi “kopyacı” damgası yemekten kurtardı. 

Ancak ONUK Sazan’ı yaparken acı bir gerçeğin farkına 
vardık. Bu bir "süper araba" olarak yapılmıştı. Ama Ferra-
ri, McLaren gibi bir ismi olmayan bir süper arabayı kimse 
almazdı... Artık bu sadece bizde kalacak bir arabaydı. 

Eralp Noyan, “Evladım ayaklarınızı yere basın, Lotus 
Elise’in pazarına girsek bunu pek güzel yaparız,” dedi. 
Küçüğe dönüş kaçınılmazdı. Ortadan boyuna motorlu 
ültra hafif CT biraz hayaldi. Yeni küçük aracımız yine or-
tadan motorlu seri üretimden gelen modern ama enine 
bir güç grubuna sahip olacaktı. Eralp ve Gökhan’ın çalış-
maları yeni aracı ortaya çıkarttı. 

STC, o büyülü isim

Bu küçük araca isim dediğimizde tüm ekip “STC” dedi... 
Bu isim tescil edilmemişti. Hemen adımıza tescil ettirip 
Ford Otosan’a da STC-16 adını tescil ettirdik. Artık ara-
cımız bir ONUK STC20/E. “E” bize evladı gibi bakmaktan 
üşenmeyen Gökhan’ın annesi Erten Akış hanımefendiye 
ithafen. Kızım Dila’nın bana hep söylediği gibi, “Sen Ge-
neral Patton gibi geçmişte yaşayan bir savaşçısın,” doğ-
rultusunda arkamızdaki unutulmaz kişileri, hatıralarını 
hep yanımızda tutuyoruz. ONUK STC20/E'lerin gövde 
tanıtım plaketi şöyle olacak: “ONUK STC20/E Sayın Erdo-
ğan Gönül’ün anısına ithafen Ford-Otosan’ın izniyle.”
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NUK STC20/E Tekerlek Asılış Eğrileri

ONUK STC20/E

Şimdi STC20/E kendi genç ekibimin geliştirdiği şasi ve te-
kerlek asılışlarını kullanıyor. Aks aralığı 2440 mm ve top-
lam 980 kg. 350 BG'ye kadar motor taşıyabiliyoruz. Stan-
dart (7x16 ön, 8x17 arka) veya spor paketimiz var. Tabii 
8,5x18 önler, 10x18 arkalar, AP racing fren, Öhlins amor-
tisörler vereceğiz. 

Şasimiz opsiyon olarak yarış amaçlı ortadan boyuna mo-
tor kullanabilecek. İlk ONUK STC20/R de şu anda üretim-
de, sadece 850 kg...  

VW Kaplumbağa

Hiçbir otomobilci Dr. Ferdinand Porsche’nin ölümsüz 
eseri Kaplumbağa’ya kayıtsız kalamaz. Şimdi bir de (ben 
Mr. Hyde diyorum, gençler Ninja Kaplumbağa diyor) VW 
projemiz var. Biraz uzatılmış (2500 mm) ONUK STC20 şa-
sisine genişletilmiş bir kompozit gövde koyuyoruz. İlki 

benim olacak. Sadece bu arabada arka aks Porsche 930 

Turbo’dan. Motoru da 340 BG bir Porsche Almeras, gücü-

nü G52 transmisyon üzerinden iletiyor. Bu VW'leri kendi 

motoruyla veya ortadan bir Audi V6 dizel ile yapmayı dü-

şünüyoruz. İnanılmaz ama bizim “çok alımlı” spor otomo-

billerimizden kat kat fazla talep görüyoruz. 

ONUK Sazan LM

Tabii Kaan’ın Sazan projesini öyle bırakamazdık. Yola çı-

kartamayacağımız Sazan yerine saf bir GT3 yarış otomo-

bili yapma kararı aldık. Şu anda 2650 mm akslar arası FIA 

onaylı şasimiz 500 BG ötesi GT3 de yasak olsa bile test için 

seçtiğimiz 650 BG bir motor ve Hewland transmisyonla 

yürür vaziyette. Biraz klasik/retro gövdemizi karbon ola-

rak yeniden yapıp aracı bu yaz yürütmeyi planlıyoruz. 

Bütçemiz yeterse 2020 gibi yarıştırabiliriz. ABD için yol 

versiyonları da planımızda.

29
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... ve Dan Gurney...

1964 yazında beni Fransa’ya götüren annemi, “Küçük bir 
yarış, gelmişken lütfen seyredelim,” diye kandırıp Le Mans 
için 24 saat esir etmiştim. Dan Gurney – Bob Bondurant’ın 
kullandığı Cobra Daytona (5 numara, Viking Blue) o ye-
nilmez Ferrari GT'lerin önünde finişi geçtiğinde oraday-
dım. Bu hayranlık yıllar sonra Dan Gurney’e ulaşıp onun-
la iyi dost olma şerefine sahip olmaya kadar gitti. ONUK 
MRTP'leri incelerken ben ona hep Le Mans 1964'ü, Cobra 
Daytona’yı soruyordum. Dan bana döndü, “Madem bu 
kadar istiyorsun, bu botlar gibi üst düzey teknolojiyle 
bir replica yapabilirsin,” dedi... ONUK Coupé’64 böylece 
doğdu. 1964 yılında 2 ayda alüminyum levha döverek ya-
pılmış gövdeyi elektronik olarak taradık. 1,91'lik Dan Gur-
ney bile konforla kullanabilsin diye %10 büyüttük, ama 
safkan havasını daha da arttırmak için greenhouse’ı %8 
büyütüp iddialı bir duruş sağladık. Hatlar Gökhan’ın elin-
de nerdeyse Icem Surf yapmış gibi düzeltildi, ergonomisi 
mükemmel hale getirildi. Motor bir Katech LS7 (750HP) 
transmisyon arkada bir Xtrac olacak Hedefimiz Porsche 
Singer’ın pazarını daha iyi bir arabayla sarsmak. Üretim 

Gurney’in şirketi AllAmericanRacers'ta yapılacak ve ora-
dan satılacak. 

Ne yazık ki Dan Gurney’i 14 Ocak 2018 günü kaybettik. 
Şimdi onun anısına çok daha dikkatle çalışıyoruz. Bu 
Coupé’64 2020 de görücüye çıkacak. 

Sonuçlar ve sonrası

ONUK gerek dünya lideri olduğu yüksek hızlı hücumbot 
tasarım ve üretiminde gerekse ONUK otomobilleri tasa-
rım ve üretimine devam edecektir. Çizgi roman kahrama-
nı Kızıl Maske efsanesindeki Ölümsüz Ruh’u hatırlayalım. 
Burada ölümsüz olan o maskeyi taşıyan değil, o ölümsüz 
ruh doğrultuısunda maskeyi kendinden sonra taşıyacak-
ları yetiştirip ölümsüzlüğü sağlamak görevidir. Biz de bizi 
geçebilecek gençleri yetiştirerek bu misyonu yerine getir-
meyi amaçlıyoruz. 

Unutulmaması gereken gerçek Arie de Geus’un “Yaşa-
yan Şirket” kitabında söylediği gibi sürdürülebilir yegâne 
yarışmacı avantaj, rakiplerden daha büyük bir hızla 
öğrenebilmektir.”
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Türkiye’de Bir Girişim Hikâyesi 
“EVT S1”

“Sayfalara sığmayacak bir hikâyenin özeti olan bu yazı, proje boyunca başarılı ve sürdürülebilir bir ürün ortaya çıkarmak üzere, 
projenin son zamanlarında ise projeyi ayakta tutmak için omuz omuza vermiş proje ekibine ithafen kaleme alınmıştır…”

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Buhar enerjisi ile çalışan ilk otomobilin icat edildiği 18. yüz-
yılın sonlarından günümüze kadar otomobiller, çok büyük 
değişim ve gelişim göstermiştir. Geçmişten günümüze dün-
yanın en önemli sektörlerinden birisi haline gelen otomotiv 
sektöründe elektrikli otomobillerin ayrı bir önemi ve tarihsel 
gelişim süreci vardır.

Elektrikli araçlar 19. yy’nin ortalarında ve 20. yy’nin baş-
larında oldukça popüler olmuştur. O dönemde elektrikli 
otomobiller, konforu ve kullanım kolaylığı ile fosil yakıtlı 
otomobillere göre daha üstündü. İçten yanmalı motor 
teknolojisindeki ilerlemeler bu üstünlüğü tartışmalı hale 
getirmiştir. Fosil yakıtlı otomobillerin geniş çeşitliliği, 
daha hızlı yakıt doldurulabilmeleri ve seri üretilebilir sevi-
yeye ulaşmaları, petrollü otomobillerin elektrikli otomo-
biller ile aynı fiyata gelmesine hatta daha ucuz olmasına 
sebep olmuştur. Bu gelişmeler, 1930’larda elektrikli oto-
mobillerin piyasadan silinmesine sebep olmuştur [1].

Türkiye'de ilk elektrikli otomobil 1888 yılında II. Abdülha-
mit tarafından İngiltere'de MessrsImmisch&Co şirketine 
sipariş edilmiştir. Şirketin mühendisleri Magnus Volk ve 
Moritz Immisch'in özel olarak hazırladıkları bu otomobil 
dört tekere ve 20 A'lık, 48 V'lik, 1 beygirlik, patentli bir mo-
tora sahipti. Abdülhamit Han tarafından ödüllendirilen 
mühendisler bu sayede uluslararası bir üne kavuşmuşlar-
dır. Sultan için hazırlanan bu otomobil o zamanın teknik 
dergilerinde de görülebilmektedir [2].

1970 ve 80’lerdeki enerji krizleri, hidrokarbon (petrol) 
enerji piyasasındaki dalgalanmalar sebebiyle elektrikli 
otomobillere olan ilgi tekrar yenilenmiştir. 1990’ların baş-
larında, hava kirliliğinin artması sebebiyle CARB (Califor-
nia Air Resources Board) daha verimli ve daha az emis-
yonlu araçlara geçişi öngören bir çalışma başlatmıştır [3].

2000’li yılların başında ciddi bir şekilde tekrar gündeme 
gelen elektrikli otomobiller, yaygınlaştırılması ve önem 
kazanması için devlet politikaları haline gelmiştir. Bazı 
Asya ve Avrupa ülkelerinde elektrikli otomobiller konu-
sunda önemli teşvikler sağlanmakta, geleceğe dönük 
radikal kararlar alınmaktadır. Ülkeler, şehir altyapılarını, 
gelecekte bu teknolojinin yaygın ve sağlıklı kullanımını 
sağlayabilmek adına hazırlamaktadırlar. 

 
Resim 1. Messrsımmisch&Co Şirketinin Elektrikli Araç 
Çalışması
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Tarihte ve yakın geçmişte, elektrikli otomobiller konu-
sunda küçük veya büyük ölçekli birçok girişim olmuştur. 
Zaman içerisinde bu girişimler, petrol endüstrisinin bas-
kıları ve çok çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleşememiş 
veya sona erdirilmiştir. 21. yüzyıl elektrikli otomobiller 
için yeni bir çağın başlangıcı olmuştur. Büyük ve küçük 
ölçekli birçok otomobil markası mevcut ve gelecek ürün 
gamlarına elektrikli ve hibrit versiyonlar ekleme yoluna 
gitmektedir. Bu konuda son 10 yıllık zaman içerisinde 
60’ın üzerinde elektrikli araç modeli geliştirilmiş olup ge-
lecekte var olması planlanan yeni çalışmaların sinyalleri 
de verilmektedir.

Elektrikli otomobiller temelde hibrit ve saf elektrikli ol-
mak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Klasik içten yan-
malı motor veya alternatif yakıt kullanılan bir motor ile 
kombine, seri veya paralel konfigürasyonda elektrik mo-
toru kullanılan otomobiller hibrit olarak adlandırılmak-

tadır. Bu otomobillerde fosil yakıt, konfigürasyona göre 
elektrik enerji kaynağı veya ilave hareket enerji sağlayıcısı 
olarak kullanılmaktadır. Elektrik enerjisinin doğrudan de-
polanmış olarak batarya ünitelerinden alarak motor yar-
dımıyla hareket enerjisine çevrildiği otomobiller ise saf 
elektrikli otomobiller olarak anılmaktadır.

İçten yanmalı motorlar yerleşik yakıt enerjisini itme 
gücüne dönüştürürken verimsizdirler, enerjinin çoğu 
ısı olarak harcanmaktadır. Diğer taraftan, elektrikli 
motorlar depolanmış enerjiyi mekanik hareket enerjisine 
dönüştürürken çok daha verimlidir. Tipik olarak, sıradan 
benzinli motorlar aracı hareket ettirmek için veya güç 
aksesuarları için yakıt enerjisinin yaklaşık %30 kadarını 
etkin bir şekilde kullanır. Dizel motorlar %40 civarı bir 
verimliliğe sahipken, elektrik motorları %90 ve üzeri bir 
verimliliğe sahip olabilmektedir [5].

SEKTÖRE YÖN VEREN YABANCI BİR 
GİRİŞİMİN HİKÂYESİ

Tesla, elekrikli otomobil sektöründe yer alan 
en önemli girişimlerden birisidir. Adını, mucit 
ve elektrofizik uzmanı Nicola Tesla’dan alan 
şirket 2003 yılında başladığı serüvenine yak-
laşık 16 yılda sayısız çalışma ve rekabetçi pi-
yasada yer edinen çeşitli ürünler sığdırmayı 
başarmıştır. 2008 yılında ilk ürünü olan 
Roadster aracı, Lotus Elise platformu üzerine 
inşa edilmiş olup 30 ülkede 2500 adet satış 
rakamına ulaşmıştır. Devamında geliştirilen 
ve 2012 yılında satışa sunulan Model S aracı, 
platformu, altyapısı, güç, depolama ve kontrol 

sistemleri şirket bünyesinde geliştirilmiş bir araçtır. Şirket 
bu projesi kapsamında bütün patentli çalışmalarını 
sektörün faydalanabilmesi adına açık kaynak halinde 
paylaşıma sunmuştur. Zaman içerisinde çeşitli ekonomik 
zorluklar yaşayan şirket, sürekli gelişim ve büyüme yolunu 
seçerek Model X, Elektrikli Tır ve son olarak da yeni Roads-
ter ve Model 3 modellerini geliştirmiştir. Tesla markasının 
gelişim sürecinde her zaman ABD devlet politikalarının 
da önemli katkısı olmuştur. Bugün bakıldığında Tesla, 
dünya otomotiv devleri sıralamasında marka değeri ola-
rak önemli bir yere oturmuştur. Diğer oluşumlara kıyasla 
çok daha kısa sürede edilen bu başarının en önemli sırrı 
elektrikli araç felsefesinin eksiksiz uygulanmasıdır. Tesla 
ayrıca, yenilenebilir enerji, batarya teknolojileri, enerji is-
tasyonları ve uzay sistemleri üzerine de önemli yatırımlar 

Resim 2. Yıllara Göre Dünyada Öngörülen Elektrikli Ve Hibrit Araç Yoğunluğu [4]

 

Resim 3. Saf Elektrikli Otomobillerin Temel 
Bileşenleri 
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ve çalışmalar yapan büyük oluşumlar ile de organik bağ-
lara sahiptir. Bugün bakıldığında Tesla, dünyada teknolo-
jiyi en iyi kullanan otomobil üreticisi konumundadır.

EVT S1

EVT Motor, 2012 yılının mart ayında aylar süren ön hazırlık 
faaliyetleri ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü 
sınırları içerisinde, spor otomobil sınıfında yerli elektrikli 
bir araç geliştirmek üzere kurulmuştur. O yıllarda dikkat 
çeken markalardan birisi olan Tesla, Model S aracının ge-
liştirmesini yeni tamamlamış, seri üretim hazırlıkları içe-
risindeydi. 2000’lerin başında yoğun bir şekilde tekrar 
gündeme gelen ve popülerlik kazanan elektrikli otomo-
biller için 2010 yılı sonrası dünyada ciddi bir atağa geçme 
dönemi olmuştu. Hazır böyle bir döneme girilmişken bu 
oluşum, ülkemizin daha fazla zaman kaybetmeden kaçan 
trenin elektrikli vagonundan treni yakalayabilmek adına 
kolları sıvamıştı. Bu istikamette 2 proje lideri akademis-
yen, farklı disiplinlerde 5 tasarımcı mühendis ve 2 teknik 
personel ile çalışmalar başlamıştır.

Neden elektrikli spor otomobil?

Yüz yılı aşkın tarihe sahip birçok markanın yer aldığı oto-
motiv sektöründe, yeni bir oluşum olarak mevcut piya-
sadaki araçlar gibi bir araç tasarlayıp üreterek hayatta 
kalmak pek mümkün değildir. Bu durum bulunduğunuz 
ülkenin global otomotiv sektöründeki konumu ile de 
birleşince ilk adımların doğru atılması çok önemlidir. Bu 
doğrultuda hızla önem kazanmakta olan elektrikli araç-
lara yönelmek, hem derin bir altyapı gereksinimine olan 
ihtiyacı ortadan kaldıracağı gibi aynı zamanda günümüz 
akımlarına de uyum sağlamayı mümkün kılacaktır. Bir di-
ğer önemli konu ise bir marka olabilmektir. Bunu sağlaya-
bilmenin yolu ise başarılı bir araç ortaya çıkarmak kadar 
insanoğlunun ilgisini ve beğenisini çekebilmekten geçer 
[5]. Bu doğrultuda, 7’den 70’e bütün kesimin ilgisini çeke-
bilecek, ilk etapta piyasada rekabet etme kaygısına dü-
şürmeyecek ve butik üretim yaklaşımı ile nispeten daha 
küçük AR-GE bütçeleri ile hayata geçirilebilecek elektrikli 
iki kişilik bir spor otomobil geliştirmek üzere yola çıkılmış-
tır. Ana hedef bir marka değeri kazanabilmek olmuştur. 
Proje sonunda seri üretime uygun iki adet prototip geliş-
tirilmesi hedeflenmiştir.

Yola ilk çıkış noktası, geliştirilecek araca bir model ismi 
vermek olmuştur. Şirket, EVT adını “Elektrikli Vasıta Türki-
ye”  veya “Electric Vehicle Turkey” ‘den almakta olup mo-

delin adının kısa ve öz bir biçimde S1 yani spor otomobi-
lin 1 numaralı modeli olmasına karar verilmiştir.

Proje boyunca belli ana başlıklar altında toplanabilecek 
birçok kapsamlı faaliyet gerçekleştirilmiştir.

ARACIN BOYUTLANDIRILMASI VE KONSEPT TASARIM 
ÇALIŞMALARI

Kapsamlı bir literatür araştırması ile piyasada yer alan iç-
ten yanmalı motora sahip ve elektrikli bütün otomobil-
ler incelenmiştir. Projeye referans olabilecek birkaç farklı 
modelin teker iz açıklığı ve aks aralığı referans alınarak 
S1’in dört teker konumlandırması yapılmıştır. Bu ilk aşa-
ma, projenin yaşam döngüsündeki ilk nefesi sayılmakta-
dır. Bu aşamayı takiben aracın arkadan motorlu, arkadan 
itişli konfigürasyona göre şasi ve alt sistem gereksinimleri 
oluşturulmuştur.

Aracın iz açıklığı ve aks mesafesi belirlendikten sonra ilk 
iterasyon geometrik ölçüleri (en, boy, yükseklik) tayin 
edilmiş beş eksenli CNC’den üretilen 1:5 ölçekli plastik 
araç silüeti üzerine kil model çalışmaları başlatılmıştır. 
Aracın zaman içerisinde değişime uğrayan ilk karakter 
çizgileri bu kil model üzerinde oluşturulmuştur. Bu ça-
lışma belli bir olgunluğa eriştikten sonra tersine mühen-
dislik yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Elde 
edilen 3B model üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak 
bundan sonraki tasarım aşamaları bilgisayar ortamında 
devam etmiştir. 

EVT S1 konsept oluşum sürecinde projenin teknik özel-
liklerinin (ağırlık, menzil, 0-100 hızlanma, maksimum hız, 
dönüş yarıçapı vb) de yer aldığı gereksinim matrisi oluş-
turulmuştur. Araçta kullanılacak motor tipi ve özellikleri 
ile beraber batarya tipi ve kapasitesi, fren ve direksiyon 
sistemi ekipmanları, iklimlendirme sistemi ve daha birçok 
entegre alt sistem ekipmanları için alternatifli seçenekler 
oluşturulmuştur. Bu çalışma, aracın gereksinimleri doğ-

 
Resim 4. EVT S1’in İlk Kil Model Çalışması
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rultusunda gerçekleştirilmiş olup tedariği zaman alabile-
cek ve proje takvimini etkileyebilecek sistemlerin önce-
den temin edilebilmesine olanak sağlamıştır.

ŞASİ VE MEKANİK ALTYAPI

Spor otomobiller sınırlı sayıda üretimleri ve performans 
gereksinimlerinden dolayı şasi tiplerine ve tasarımlarına 
göre normal binek otomobillerden farklılık göstermek-
tedir. Bir spor otomobilden yüksek burulma direncinde 
rijit bir şasiye sahip olması beklenmektedir. Spor oto-
mobil kavramına bir de aracın elektrikli olması eklen-
diğinde ağırlık, en önemli tasarım parametresi haline 
dönüşmektedir [5]. S1 aracının özgün küvet-kafes tipi 
şasisi kolay üretilebilir modüler yapıda, yüksek burulma 
direncine sahip ve düşük ağırlıkta tasarlanmıştır. Şaside, 
ağırlıklı olarak yüksek mukavemetli alüminyum alaşım 
tercih edilmiştir.

S1’de şasi olarak adlandırılan ana taşıyıcı yapısal dört ayrı 
modülden oluşmaktadır. Her bir modül kendi içerisinde 
kaynaklı bir yapı olmak üzere, yüksek mukavemetli ya-
pıştırıcılar ve mekanik bağlayıcılar ile bir araya getirilerek 
şasiyi oluşturmaktadır. Şasiyi oluşturan elemanların kenar 
birleşimlerinde kaynak uygun bir yöntem iken, geniş yü-
zey birleşimlerinde mekanik bağlayıcı destekli yapıştırma 
yöntemi tercih edilmiştir. Bu sayede birleşim yüzeylerin-
de tam kontak ve rijit yapı elde edilmiştir.

Şasi ön tasarımı, aracın geometrik ölçüleri ve konsept 
tasarımına göre oluşturulmuştur. Detay tasarımda, şasi 
üzerinde gerçekleştirilen çeşitli analizler yardımı ile mo-
dülleri oluşturan her bir profilin ekstrüzyon kesit detay-
ları ve kalınlıkları optimize edilmiştir. Ayrıca bu analizler, 
modüllerin bağlantı şekli ve arayüzlerinin detay tasarım-
larına da yön vermiştir. S1 şasisi, %30 özel üretim %60 
standart ekstrüzyon uygulanmış profillerden ve %10 CNC 
işleme parçalardan oluşmaktadır. Aracın şasi ağırlığı 114 
kg'dır ve araç piyasada yer alan muadilleri arasındaki en 
düşük ağırlığa sahiptir.

Şasi tasarım sürecinde hem parça hem de bütün sistem 
bazında birçok analiz ve simülasyon gerçekleştirilmiş 
olup bu analizler tasarıma önemli girdiler sağlamıştır. Bu 
kapsamda şasinin burulma, değişken hızlarda çarpışma, 
yanal çarpışma ve takla analizleri, standartlara uygun bir 
şekilde gerçeğe en yakın parametreler tanımlanarak ger-
çekleştirilmiştir. Bu analizlerde, şasi üzerinde aracın nihai 
ağrılığı tanımlanmış, özellikle ön ve yan çarpışma simü-
lasyonları ile takla analizi standartlarda tanımlanan yön-
temlere göre kurgulanmıştır.

Araçta yer alan güç grubu, batarya ünitesi, süspansiyon 
sistemi ve gövde panelleri başlıca olmak üzere neredey-
se bütün sistemler şasi ile doğrudan ilişkide olduğu için 
şasi üzerinde gerçekleştirilen analizlere ek olarak bu sis-
temlerin konumlandırılmaları da şasi tasarımına önem-
li ölçüde yön vermiştir. Özellikle çarpışma testlerinde 

 

 
Resim 5. S1’in Modüler Küvet-Kafes Tipi Şasi Tasarımı [5] 

 

 Resim 6. Şasi Üzerinde Gerçekleştirilen Burulma, Çarpışma ve Takla Analizleri [5]
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araçta yer alan sistemlerin konumu ve çarpışma anındaki 
davranışlarının analizlerin sonucuna olan etkileri 
tasarımda önemli girdiler olmuştur. Özetle şasi tasarımı 
en temelde aracın oluşumuna yön verirken aynı zamanda 
bütün sistemler ile etkileşiminden ötürü canlı bir sistem 
olup proje sonuna kadar güncelleme gerektirmiştir. Bu 
sebeple S1 şasi tasarımı bütün alt sistem tasarımları ta-
mamlandıktan sonra belirli bir olgunluğa erişmiştir.

OTOMOTİV ALT SİSTEMLER

Projede gerçekleştirilen alt sistem faaliyetlerini mekanik 
ve elektrik-elektronik sistemler olarak temelde ikiye ayı-
rabiliriz. Mekanik sistemler kapsamında aracın süspansi-
yon sistemi sıfırdan özgün bir şekilde geliştirilmiştir. Fren, 
direksiyon, havalandırma sistemleri ve silecek, kapı-ka-
pak mekanizmaları, açılır kapı camları gibi kinematik sis-
temler de bir kısım hazır ekipmanlar kullanılarak tersine 

mühendislik ve tasarım çalışmaları ile araca uygun hale 
getirilmiştir. Elektrik-Elektronik çalışmalar kapsamında 
aracın güç grubu, batarya ünitesi, kontrolcüler ve diğer 
bütün ilgili sistemler mekanik ve yazılımsal anlamda ara-
ca konfigüre edilmiş, aracın bütün kablaj tasarımı ve ara-
cın özgün yazılımı şirket bünyesinde gerçekleştirilmiştir. 

Süspansiyon sistemi aracın konfor, yol tutuş, frenleme 
ve performans karakteristiklerini doğrudan etkileyen 
en önemli sistemlerden biridir. S1’in çift salıncaklı, dört 
tekerden tam bağımsız süspansiyon sistemi şirket bün-
yesinde sıfırdan yaklaşık altı ayda geliştirilmiştir. Ön-
celikli olarak süspansiyon sisteminin temel kinematik 
modeli oluşturulmuştur. Bu model üzerinde kullanım 
senaryoları (frenleme, viraj alma, kasisten geçme) baz 
alınarak kinematik analiz metodu geliştirilmiştir. Analitik 
çözümlemeler yapılarak kamber, kaster, kingpin ve toe 
varyasyonlarına göre aracın süspansiyon geometrisi 
oluşturulmuştur.

 

 

 
Resim 7. Sistemin Kinematik Modeli, Analiz Çalışmaları ve Detay Tasarımı [6]
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Süspansiyon sistem geometrisi başka bir deyiş-
le çalışan uzaysal sistemin her bir bağlantı noktası 
uzayda tayin edildikten sonra yine kullanım senaryoları 
baz alınarak kötü senaryolara göre sistemin analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu analizler yardımı ile sistemi 
oluşturan her bir parçanın geometrisi oluşturulmuş, kul-
lanılacak malzemeler tayin edilmiş ve detay tasarımı ta-
mamlanmıştır.

Araçta kullanılacak direksiyon sistemi dönüş yarıçapı ge-
reksinimi ve süspansiyon sistemi tasarımına uygun olarak 
piyasadan seçilmiştir. Tersine mühendislik ve sistem üze-
rinde revizyonlar yapılarak sistem araca uygun hale geti-
rilmiştir. Fren sistemi ise sıfırdan araca göre geliştirilmiştir. 
Sistemin fren merkezi ve bazı ekipmanlar piyasadan kon-
figürasyona uygun olarak tedarik edilse de fren diskinden 
fren pedalına kadar birçok sistem hesaplamalar ve analiz-
ler ile şirket bünyesinde geliştirilmiştir. 

S1 aracında 105 kW’lik AC motor, kontrolcü ekipmanları 
ve tek redüksiyonlu şanzuman aracın arkasında yere ya-
kın konumlandırılmıştır. 35 kW/saat kapasitesindeki LiFe-
PO4 batarya ünitesi ise kabin bölgesinde yer almaktadır. 
Araçta kullanılacak bataryalar fiziksel darbelere dayanıklı 
ve dış ortama karşı izole yapıda olduklarından güvenlik 

açısından hiçbir sakınca görülmemiş, aksine analizlerde 
aracın yapısal bir unsuru olarak değerlendirilmişlerdir. 
1.000 kg öngörülen aracın yaklaşık 350 kg’lik kısmı 110 
adet üniteden oluşan batarya sistemidir. Ve bu sistemin 
konumu aracın ağırlık merkezi önemli ölçüde etkilemek-
tedir. Bu sebeple kullanıcı ergonomisini de hesaba ka-
tarak araç içerisinde yere en yakın ve en güvenli şekilde 
konumlandırılmışlardır.

Ciddi bir elektrik-elektronik altyapıya sahip olan aracın 
bütün sistem tasarımı ve güç gurubu yazılım çalışmaları 
şirket bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Sistemin ulaşabil-
diği yüksek akım ve voltaj değerleri sebebiyle sistemin 
izolasyonu üzerine çok ağırlık verilmiştir. Aynı şekilde 
elektronik sistemlerde oluşabilecek gürültü kaynaklı arı-
zaların da önüne geçilebilmiştir. 

GÖVDE VE İÇ TASARIM

Projenin başında genel boyutları ve karakter çizgileri 
oluşturulan gövde, şasi tasarımı ve yerleşim çalışmaları 
paralelinde akış analizleri desteği ile belli bir olgunluğa 
erişmiştir. Günümüz seri üretim araçlarında, şasi aynı za-
manda gövdenin büyük bir kısmını oluşturmaktadır ve 
bu yapılara unibody (monokok) adı verilmektedir. Farklı 
bir yaklaşım egzotik spor araçlarda uygulanmaktadır. Bu 
araçlar, kafes tipi traversler ile destekli monokok yapı üze-
rine gövde panelleri giydirilmesi yaklaşımı ile üretilmek-
tedir.

Gövde konsept tasarımı sonrası detay çalışmaların-
da aerodinamik analizler önemli rol oynamıştır. Yüksek 
performans ihtiyacı aracın rüzgar direncini minimumda 
tutma gereksinimini doğurmuştur. Bu kapsamda göv-
de üzerinde detaylı akış analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu 
analizler yardımı ile yüksek direnç oluşturan bölgeler 
tasarımsal olarak tekrar ele alınmıştır. Neticede spor 
otomobil sınıfında iddialı sürtünme katsayısı değerlerine 
erişilmiştir.

S1 aracında egzotik araçlardaki yapıya benzer bir yakla-
şımda traversler ile destekli küvet tipi şasi üzerine gövde 
panelleri giydirilmesi yöntemi uygulanmıştır. Bu yaklaşı-
ma, literatürde yapısal destekli panel giydirme adı veril-
mektedir. Bu tarz bir yaklaşımda en önemli husus, göv-
de panellerinin şasi üzerinde homojen ve izole edilmiş 
bağlantı noktalarına sahip olmasıdır. Gövde panellerinin 
gereksinimlere (hasar dayanımı, yük taşıma gereksinimi 

 

Resim 8. S1 Tam Bağımsız Süspansiyon ve Fren Sistemi Gösterimi

 

 

Resim 9. Bazı Alt Sistemlerin Şasi Üzerinde Yerleşimi
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Resim 10. S1’in Elektrik Elektronik Sistem Mimarisi*

 

       

 Resim 11. Gövde Akış Analizleri 

vb) göre fiber ve karbonfiber kompozit kombinasyonu ol-
masına karar verilmiştir. Burulmanın en çok görülebilece-
ği şasi bölgelerinde esnek bağlantı tercih edilmiş, rijitlik 
beklenen karbon elyaf paneller ve aracın camlarının bağ-
landığı gövde yüzeyleri şasiye çoklu noktadan yine esnek 
arayüzler ile bağlanmıştır. 

Gövde tasarımında ergonomi önemli bir parametredir. 
Cam boyutları, sürücünün görüş alanını artırmaya yönelik 
tayin edilmekle birlikte camlar, aracın aerodinamik yapı-
sını korumak üzere tasarlanmıştır. Aynı şekilde kapılar 
ve ön-arka bagaj kapağı yüksek kullanım ergonomisi 

sağlamaktadır. S1 aracında B sınıfı binek otomobillere 
yakın olarak toplamda 350 lt bagaj hacmi sunulmuştur. 

Ergonomi faktörü en çok iç tasarım sürecinde belirleyici 
olmuştur. Direksiyon ve koltuk konumlandırmasından 
başlayarak aracın havalandırma sistemi, gösterge, kulla-
nıcı ekranları yerleşimleri ve ön-orta konsol tasarımına 
kadar bütün konularda ergonomi faktörü standartlara 
uygun şekilde ele alınmıştır. İç tasarımda, renk geçişlerin-
de ve kullanılacak malzemelerde ise ergonominin yanın-
da estetik kavramı göz ardı edilmemiştir.

*  Charge station (şarj istasyonu), charge (şarj cihazı), battery management unit (batarya kontrol ünitesi), battery pack (batarya ünitesi), vehicle management unit (araç kontrol ünitesi), 
user input (kullanıcı girdisi), body control unit (göde kontrol ünitesi), 12V accessories (12V ekipmanlar), auxiliary battery (harici batarya), heater (iklimlendirme), converter (dönüştürücü).
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ÜRETİM VE ENTEGRASYON FAALİYETLERİ

Aylarca bilgisayar ortamında ele alınan bir tasarımı, hayal 
edileni gerçeğe dönüştürmek, somutlaştırmak zorlu bir 
süreçtir. S1 aracının bütün tasarım süreçlerinde hayal edi-
leni gerçeğe dökebilmek adına üretilebilirlik çalışmaları 
yer edinmiştir. Şasi üretiminde kullanılacak yüksek mu-

kavemetli yapıştırıcının kimyasal ve fiziksel 
testlerinden, gövde panellerinin üretim de-
nemesine kadar birçok çalışma gerçekleşti-
rilmiştir. Aynı zamanda elektronik sistemler 
haricen deney düzenekleri oluşturularak 
test edilmiş ve yazılım çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir.

Üretim süreci, sistem bazında şasi üretimi 
ile başlamıştır. Bu kapsamda şasiyi oluştu-
ran bütün elemanlar, profil tipleri ve şaside 
kullanılacakları bölgeye göre kodlandı-
rılmıştır. Ham boylarda tedarik edilen her 
bir profil çeşitli mekanik işlemlerden geçi-
rilerek toleranslar dahilinde istenen geo-
metride elde edilmiştir. Yüzlerce parça ve 
profilden oluşan şasi, şirket bünyesinde ge-
liştirilen hassas ve düşük maliyetli takım ve 
fikstürler kullanılarak bir araya getirilmiştir.

Toplamda bir deneme üretimi ve iki adet 
prototip için olmak üzere üç şasi üretilmiş-
tir. Deneme üretiminden sonra şasi üzerin-
de özellikle süspansiyon sistemi bağlantı 

arayüzleri olmak üzere kritik bölgeler lazer tarama yön-
temi ve manuel CMM ile kontrol edilmiştir. Doğrulanan 
deneme üretimi ve fikstürler sonrasında geliştirilecek iki 
prototip araç için aynı yöntemlerle iki şasi üretilmiştir. 
Aynı zamanda deneme şasi üretimi sonrası şasinin kay-
nak, yapıştırıcı ve mekanik bağlantı talimatları çıkarılmış, 
seri üretime yönelik iyileştirme aksiyonları alınmıştır.

 

 

Resim 12. S1 Gövde ve İç tasarımı

 

 Resim 13. Şasi ve Kapı Fikstürleri ile Gerçekleştirilen Üretimler

   

 Resim 14. Üretimi, Doğrulaması ve Alt Sistem Montajı Tamamlanan S1 Şasileri [5]



39

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

Şasi üretimleri tamamlandıktan sonra, paralelde gelişti-
rilen süspansiyon, fren ve direksiyon sistemlerinin şasiye 
entegrasyon çalışmaları yapılmıştır. Devamında testleri 
tamamlanan güç grubu ve elektrik elektronik sistemin, 
şasi üzerinde montajı gerçekleştirilmiştir. Gövde panel-
lerinin kalıp hazırlıkları ve ürün elde edilmesine kadar 
geçen uzun süreçte bütün otomotiv alt sistemlerin şasi 
üzerinde test edilmesi mümkün olmuştur. Bu kapsamda 
S1 araçları şasi halde iken yani üzerinde gövde panelleri 
olmadan farklı yol koşullarında yaklaşık 1000 km yol kat 
etmiştir.

Gövde panelleri üretildikten sonra her bir panelin boya 
ve kaporta işçilikleri dışardan hizmet alımı ile şirket bün-
yesinde gerçekleştirilmiştir. Aracın elektrik elektronik sis-
tem ağı oluşturulduktan ve bütün alt sistemlerin montajı 
tamamlandıktan sonra iç döşeme ve gövde panellerinin 
montaj aşamasına geçilmiştir. Gövde, camlar ve iç döşe-
me montajında araçta su sızdırmazlığı ve ses izolasyonu 
sağlamak amacı ile otomotiv endüstrisinde sıklıkla kulla-
nılan fitil ve izolasyon malzemelerinden faydalanılmıştır. 
Proje başında hedef konulan aynı konfigürasyonda tu-
runcu ve mavi olmak üzere iki prototip araçtan mevcut 
bütçe ile önce turuncu olan ilk prototip geliştirilmiştir. 

PROJENİN SON AŞAMALARI VE AKIBETİ

Gelişimi tamamlanan turuncu renkli ilk prototip 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı'nda ilk defa görücüye çıkarılmıştır. Hayat 
bulduğu Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde 
fotoğraf çekimleri yapılan EVT S1 için çeşitli basın yayın 
kuruluşlarında ve fuar organizasyonlarında boy göste-
receği tanıtım süreci de başlamış bulunmaktaydı. Birçok 
televizyon ve internet kanalına bir başarı öyküsü olarak 

konu olan araç yine birçok büyük fuar organizasyonuna 
ve üniversite etkinliğine de katılım sağlamıştır. Katılım 
sağladığı bütün organizasyonlarda büyük beğeni topla-
yan araç için yerli yabancı birçok yatırımcı kolları sıvamış 
bulunmaktaydı.

Araç tanıtım organizasyonları ve etkinlikler paralelinde 
test edilmeye devam etmekteydi. Bu kapsamda ağırlıklı 
olarak üniversitenin kampüs sınırları içerisinde farklı yol 
koşullarında sürüş ve performans testleri gerçekleştiril-
miştir. Turuncu renkli ilk prototip yaklaşık 5000 km’lik yol 
testlerine tabii tutulmuştur.

Konu en temelde bir mühendislik problemi, hedef 
sıfırdan her detayı ile bir araç geliştirmek ve yerleşke de 
bir üniversite olunca proje kapsamında birçok akademik 
AR-GE çalışmasının gerçekleştirilmesi kaçınılmazdır. 
Şirket, proje boyunca birçok lisans öğrencisine değişken 
sürelerde staj imkânı sunmuştur. Staj süreleri boyunca 
öğrenciler, aktif çalışma ve gelişimlerine yardımcı olacak 
birçok farklı işi deneyimleme fırsatı bulmuşlardır.

Proje ekibinde yer alan üç mühendis, proje boyunca li-
sansüstü eğitimlerini tamamlamıştır. Bu kapsamda EVT 
S1 projesinin konu olduğu iki yüksek lisans tezi çıkarıl-
mıştır. Proje ile ilgili ve patente konu olabilecek sayısız 
çalışmanın yanında birisi yayın aşamasında olan ve birisi 
uluslararası dergilerde kabul görmüş makale kaleme alın-
mıştır.

2012 yılında, dünyada kaçan bir treni ülkemizde bir mar-
ka değeri kazanıp yakalayabilmek gayesi ile kurulmuş 
EVT Motor şirketi, yaklaşık dört yılda sıfırdan geliştirdiği 
birisi tamamlanmış diğeri de bütçe kesintisi sebebi ile ya-
rım kalmış iki S1 prototipi ile 2016 yılında faaliyetlerine 
son vermek zorunda kalmıştır.

Resim 15: Bilgisayar Görseli Araç Maketi ve Üretilen Prototipler
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Otomotiv Sanayisinde Bilgisayar Destekli 
Mühendislik Uygulamaları

1. GİRİŞ

Bilgisayar destekli mühendislik, ürün geliştirme sürecinin 
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. İlk pratik uygu-
lamaları, 1970’li yıllarda havacılık ve uzay sanayinde gö-
rülmeye başlanmıştır. Bir süre sonra otomotiv sanayisi bu 
mühendislik araçlarını keşfetmiş ve günümüzde yapılan 
çalışmaların büyük çoğunluğu otomotiv sanayisi tarafın-
dan yapılır duruma gelmiştir. Bu yazıda, bilgisayar destek-
li mühendislik uygulamalarına, tasarım doğrulama amacı 
ile yapılan analiz ve simülasyon çalışmalarının otomotiv 
sanayisindeki yerine ve önemine değinilecektir.

2. BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK

BDM2, en geniş anlamda, mühendislik çalışmalarının, bil-
gisayar yazılımları yardımı ile sanal ortamda gerçekleşti-
rilmesi, tasarımların sanal ortamda test edilmesi ve tasa-
rım doğrulama çalışmalarının sanal ortamda yapılmasıdır.

2.1 Simülasyon ve Analiz

Simülasyon, bir sistemin bilgisayarda modellenmesi ile 
nasıl çalıştığının incelenmesidir. Simülasyon modelindeki 
parametreler ve elemanlar değiştirilerek, sistemin davra-
nışı hakkında tahminler yapılabilir [1]. Bir aracın süspan-
siyon sistemi mekanik sistem simülasyonu yazılımlarında 
yay ve damper elemanları kullanılarak modellenebilir. 
Böylece basitçe yay ve damper değerinin değiştirilmesi 
ile tüm aracın dinamiğinin nasıl etkilendiği, yani aracın 
yol tutuş karakteristiği incelenebilmektedir. 

Analiz ise kompleks bir yapının, daha iyi tanınması, an-
laşılabilmesi için küçük parçalara ayrılıp, incelenmesidir 
[2]. Sonlu elemanlar analizi (SEA), bir yapının eleman de-

nilen küçük parçalara bölünmesi ve yaklaşık fonksiyon-
larla tüm sistemin çözülmesi yöntemidir. Katı mekaniği, 
sıvı mekaniği, akustik, elektromanyetik ve ısı transferi gibi 
farklı displinlerdeki mühendislik problemlerini çözmek 
için kullanılır.

Sanal ortamda analiz ve simülasyon çalışmaları, tasarım 
süresince yapılan sanal testleri ve optimizasyon çalışma-
larını içermektedir. Bu analizler “mekanizma çalışır mı?”, 
“bu parçaya gelen yükler nelerdir?”, “yapı bu yüklere da-
yanır mı?”, “yapının ömrü nedir?”, “sistem yeterince güven-
li mi?”, “sistem yeterince konforlu mu?”, “gürültü seviyeleri 
regülasyonlara uygun mu?” gibi soruların cevaplarını ver-
mektedir. BDM ile henüz tasarım aşamasında, fiziksel bir 
prototip üretmeden, ürünü belirli bir güvenilirlikte ince-
lemek ve test etmek mümkündür.

2.2 Otomotiv Sanayisinde Bilgisayar Destekli 
Mühendislik

Daha hafif, daha dayanıklı, daha sessiz ve daha yakıt ve-
rimli araçlar üretmek hedefinde olan otomotiv sanayisi, 
BDM çözümlerini ilk kullanan sanayilerden biri olma-
nın yanında, günümüzde en yaygın kullanan sanayidir. 
Yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araçlarda çözülmesi 
gereken mühendislik problemleri, analiz ve simülasyon 
gereksinimlerini arttırmaktadır. Her firma, pazara, en iyi 
aracı en kısa sürede sunma telaşındadır. 2016 yılında 
BDM pazarının %33’ü otomotiv sanayi kullanıcılarından 
oluşmaktadır [3].

Firmalar, simülasyonları, tasarım sürecinde mümkün ol-
duğunca öne çekmeye çalışıyorlar. Tasarımı erken aşa-
mada doğrulamak ve problemleri erken tespit etmek, 
tasarım çevrim ve deneme sayılarını azaltmaktadır. Bu da 
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prototip sayısını ve fiziksel test sayısını azaltmaktadır. Do-
layısıyla tasarım süreci hem daha kısa sürmekte, hem de 
maliyeti daha az olmaktadır.

BDM çözümlerinin çok farklı disiplinlerde uygulama alan-
ları vardır. Bu uygulamalar bir boyutlu, üç boyutlu veya 
yapısal, akışkanlar, elektromanyetik ve ısı gibi farklı şekil-
lerde kategorize edilebilir. Her nasıl kategorize edilirse 
edilsin, sonuçta bu çözümler, aynı amaç için yaygın olarak 
kullanılmaktadır.

Otomotiv sanayinde yapılan analiz ve simülasyonlardan 
bazıları şu sırayla verilebilir:

•	 Çarpışma Analizleri,
•	 Direngenlik/Katılık Analizleri,
•	 Gürültü Titreşim Analizleri (NVH),
•	 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizleri (HAD)3, 
•	 Havalandırma Konforu Analizleri,
•	 Havalandırma Sistemi Performans Simülasyonları,
•	 Yorulma Hesaplamaları ve Ömür Tahmini Analizleri,
•	 Araç Dinamiği Analizleri,
•	 En İyileme (Optimizasyon) Analizleri,
•	 Mekanik Sistem Simülasyonları, Mekanizma 
 (Ör. Süspansiyon, Aktarma Organları) Analizleri, 
•	 Bir ve Üç Boyutlu Sistem Simülasyonları,
•	 Motor İçi Yanma Analizleri, Yakıt/Performans 

Analizleri,

•	 Termal Dayanıklılık Analizleri,

•	 Akustik Analizler, Gürültü Seviyesi Tespiti, Ses Yutum 
Performansı Hesaplamaları,

•	 İmalat Simülasyonları,

•	 Kompozit Malzeme Analizleri (Mikro ve Makro Seviye 
Modelleme).

Aşağıda ise sadece bazı simülasyon/analiz çalışmaların-
dan örnekler verilmiştir.

2.2.1 Çarpışma Analizleri

Araç çarpışma analizleri, otomotiv sanayisinde en bilinen 
uygulamaların başında gelmektedir. Çarpışma analizle-
rinde araçların, çarpışma sırasındaki davranışları hesap-
lanmaktadır. Analizler sonucunda gerekli görülen tasarım 
değişiklikleri, fiziksel testlerden önce yapılabilmektedir. 
Bu testlerin ne kadar maliyetli olduğu aşikârdır.

Çarpışma analiz veya testlerindeki gereksinimler, değişik 
çarpışma senaryoları (duvara çarpma, yandan çarpma 
gibi) için regülasyonlarla belirlenmiştir. Her ülkenin ken-
dine has düzenlemeleri vardır. ABD’nin çarpışma yönet-
melik gereksinimleri ile Avrupa’nınkiler farklılıklar göster-
mektedir. Temel olarak hedef, çarpışma sırasında belirli 
seviyede enerjinin araç tarafından emilmesi ve yolcuya 
zarar gelmemesidir. Tipik bir çarpışma analiz sonucu aşa-
ğıda gösterilmiştir.

Şekil 1.a. Çarpışma Analiz Sonucu [4] (MSC Software izni ile)

3 CFD (Computational Fluid Dynamics)
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Çarpışma analizi için bir araç modellemesi, uzman bir 
ekip tarafından 1-2 ay kadar zaman alabilmektedir. Mo-
del hazırlandıktan sonra çarpışma analizleri, iş istasyon-
larında 20 saat civarında sürebilir. Çok güçlü bilgisayar-
lar ve yazılımlarla bu süreler çok daha azaltılabilir. Örnek 
olarak aşağıda resmi verilen araç çarpışma simülasyonu 
32 CPU’da yaklaşık 6 saat sürmüştür. Bu modelde, 10,3 
milyon düğüm noktası ve 10,5 milyon eleman vardır [6].

Günümüzde çarpışma analizlerinde, sürücü ve yolcular 
için, sanal mankenler (dummy) kullanılmaktadır. Bu man-
kenler, çocuk, erkek, kadın ve farklı ağırlıklarda olabil-
mektedir ve çarpışma sırasında insanın nasıl davranacağı 
konusunda fikir vermektedir. İnsan boynuna gelen ivme 
değerleri hesaplanabilmektedir. Çarpışma analizlerinde 
hava yastıkları da araç modeline eklenmektedir. Hava 
yastıklarındaki çok kısa sürede olan, ufak çaptaki patlama 
olayı da analize dahil edilebilir.

Şekil 1.b. Çarpışma Analiz Modeli ve Sonucu [5] (LSTC izni ile)

Şekil 2. Araç Çarpışma Modeli [6]
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2.2.2 Direngenlik ve Katılık Analizleri

Araçların maruz kalacağı yükler altında, yeterince muka-
vim olması beklenir. Eğilme ve burulma yükleri buna bir 
örnektir. Aracın burulma ve eğilme yükleri altında ne ka-
dar deformasyon yapacağı hesaplanır ve bu direngenlik 
veya katılık değerleri hesaplanır. Bir araçta katılık değeri 
ne kadar yüksek olursa, araç, o kadar mukavim olur, an-
cak o mertebede de ağır olur. Dolayısıyla optimum bir 
değer yakalanmaya çalışılır.

Bir aracın uzun ömürlü olması ve garanti süresince ma-
liyetlerinin minimumda olması oldukça önemlidir. Da-
yanıklılık analizlerinin yapılabilmesi için malzeme bilgisi, 
gerilme analizleri ve yükleme senaryolarının elde edil-
mesi gerekmektedir. Yükleme senaryolarının, yol ve hava 
şartlarına ve sürücü farklılıklarına göre değişiklik göstere-
ceği ve dolayısıyla neredeyse sonsuz sayıda olduğu düşü-
nülebilir ve firmaların kendi bilgi birikimleridir. Parçaların 
yorulma ömrünün hesaplanabilmesi için üzerindeki yük-
lerin büyüklüğü ve zamanla değişiminin elde edilmesi 
gereklidir. Süspansiyon, direksiyon sistemi ve aktarma 
organlarındaki kuvvet-zaman eğrisini tespit etmek kolay 
değildir. Prototip araç varsa test ile, yok ise mekanik sis-
tem simülasyonları ile tespit edilmeye çalışılır.

2.2.3 Gürültü-Titreşim (NVH) Analizleri

NVH4, araçlardaki gürültü ve titreşim seviyelerini ve bun-
ların yarattığı konforu tanımlar. Gürütü (N) ve titreşim (V) 
ölçülebilen parametrelerdir, ancak rahatsızlık “Harshness” 
subjektiftir ve ölçülemez.

NVH çalışmaları için, araçdaki farklı parçaları ve farklı fizik-
sel disiplinleri bir arada düşünmek gerekir. En önemli ko-
nulardan biri, araç içi gürültü seviyesidir. Bir araçta deği-
şik ses kaynakları mevcuttur – lastik, transmisyon, motor, 
dış hava akışı vb. Bu kaynaklardan oluşan ses, araç üze-
rinde ve araç içindeki havada yayılarak sürücü ve yolcuya 
ulaşıp, rahatsızlık verebilir. Akustik analizler, araç içindeki 
yolcuların maruz kalacağı gürültü seviyelerini hesapla-
makta kullanılır. Bu hesaplama, aracın yapısal modelinin 
ve araç içindeki havanın CFD çözümünün bütünleşik ola-
rak birlikte çözülmesi ile mümkün olur. Ses yutucu koltuk, 
halı ve akustik astarlar da modele eklenebilir.

Bir araçtaki temel titreşim kaynakları motor ve yol düzen-
sizlikleridir. Titreşim analizleri ile aracın doğal frekansları 
tespit edilir ve titreşim kaynaklarının yapının doğal fre-
kansları ile çakışıp, çakışmadığı kontrol edilir. Çakışan fre-

Şekil 3. Bir Aracın Akustik Analiz Sonucu [4]

4 Noise, Vibration, Harshness
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kans değerlerinde istenmeyen, aşırı titreşimler olacaktır. 
Frekans cevap analizleri ile de, frekans düzleminde aracın 
vereceği titreşim cevabı hesaplanır. Bu çalışmalar sonu-
cunda uygun motor takozu, burçlar gibi sönümleyici ele-
manlar seçilir.

2.3.4 Motor ve Aktarma Organları Analizleri

Araç içindeki en karmaşık yapı belki de motor ve aktarma 
organıdır ve analiz etmek oldukça zordur. Motor, içerisin-
de yanmanın gerçekleştiği, yüksek sıcaklık ve basınçların 
olduğu, oldukça dinamik bir yapıdır. Dolayısıyla analizi 
sırasında dinamik etkiler ve sıcaklıklar göz önünde bu-
lundurularak, termal, yanma, yapısal ve akışkan dinamiği 
disiplinleri birlikte çözülmelidir.

2.3.5 HAD Analizleri

Otomotivde HAD analizleri, aerodinamik, akış hızı, basınç 
düşüşü, ısı analizleri (soğuma, buğu çözme, iklimlendir-
me), motor yanma ve egzoz sistemindeki gibi akış prob-
lemlerinde kullanılır. HAD analizleri uzun süren analizler-
dir ve genellikle çok işlemcili bilgisayarlar gerektirir. Akış 
içeren sistemlerin testlerini yapmak zor ve maliyetlidir. Bu 
sebepten HAD analizleri testlerin gereksinimlerini azalt-
mak için elzemdir.

2.2.6 Araç Dinamiği Analizleri

Araç dinamiği analizleri ile bir aracın, yol şartlarına bağlı 
olarak, sürücünün verdiği girdilere nasıl cevap vereceği 
hesaplanır. Bu çalışmalar kavramsal tasarım aşamasından 
başlanarak yapılır. Süspansiyon sistemi, fren sistemi, ağır-
lık dağılımı, aktarma organları ve lastik özellikleri analizle-
re dahil edilip, etkileri incelenir. Aşağıdaki şekilde bir araç 
dinamiği modeli gösterilmiştir.

Şekil 4. Formula 1 Aracı HAD Aerodinamik Analizi [4]

Şekil 5. Tüm Araç Dinamiği Modeli, Lastiklerdeki Kuvvetlerin Hesaplanması [4]
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Araç dinamiği modelleri, daha gerçekçi sonuçlar için es-
nek yapılardan oluşturulabilir ve kontrol algoritmaları ile 
entegre çalıştırılabilir. Böylece ABS gibi sistemlerin mo-
dellenmesi mümkün olur. Araç modeli sanal ortamda, 
yolda sürülüp, süspansiyon parçalarına gelen yükler (kuv-
vet, ivme vb) hesaplanabilir. Ek olarak, modeldeki bazı 
kritik parçalar esnek modellenip, araç yolda giderken, bu 
parçalar üzerinde gerilme hesaplaması yapılabilmektedir.

2.2.7 İmalat Simülasyonları

Otomotiv sanayisi başta olmak üzere, analiz ve simülas-
yonlar imalat sürecinin iyileştirilmesi için de kullanılabil-
mektedir. Sac şekillendirme ve dövme simülasyonları en 
sık kullanılan imalat simülasyonlarıdır. Otomotivde sac 
parçalar sıklıkla kullanılmaktadır ve bu saclar çok farklı 
şekillerde olabilmektedir. Analizler ile “sac bu kalıpta nasıl 
şekil alır?”, “geri yaylanma ne kadar olur?”, “kalıp üzerinde-
ki yükler ne kadardır?”, “ne kadar büyük bir prese ihtiyaç 
vardır?”,  “sac yırtılır mı, buruşur mu?” sorularına cevap bu-
lunabilir. Aşağıdaki şekilde sanal ortamda şekillendirilmiş 
sac ve yırtılma ihtimali olan yerler (kırmızı renk ile) tespit 
edilmiştir.

Son zamanlarda özellikle çarpışma analizleri, sac şekil-
lendirme simülasyonlarının sonuçları kullanılarak yapılır. 
Yani çarpışma analizine dahil edilecek sac parçalar, şekil-
lenmiş olup, üzerlerinde kalıntı gerilmeler mevcuttur. Bu 
da çarpışma analizlerinin gerçeğe daha yakın olmasını 
sağlamaktadır.

Mekanik bağlantı elemanlarının ve birleştirme yöntemle-
rinin analizlerini de yapmak mümkündür. Punto kaynağı, 
lazer kaynağı, cıvata bağlantısı, perçinleme, perçinli çivi-
leme (clinching) analizleri ile yapılan bağlantının yeterin-
ce iyi olup olmadığı sanal ortamda test edilebilir. Punto 
kaynaklarının sayısının ve yerleşimlerinin optimizasyonu 
da bir analiz konusudur ve firmalar maliyetleri düşürmek 
için bu konuda da çaba harcamaktadırlar.

3. ERKEN SAFHADA ANALİZİN ÖNEMİ

Müşteriler daha ucuz, daha hafif, daha hızlı, daha güçlü 
ve aynı zamanda şık görünen ürünler talep ediyorlar. Bu 
istekleri karşılamak için analizler, tasarım geliştirme sü-
reçlerine erken safhalarda dâhil edilmektedir. 

Şekil 6. Sac Şekillendirme Analizi Sonucu [7]
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Analizlerin, kavramsal tasarım aşamasında başlaması ve 
tasarım olgunlaşırken, tasarıma yön vermesi gerekmek-
tedir. Aksi takdirde tasarımın ilerleyen aşamalarında ana-
liz sonuçlarına göre, tasarım değişikliği çok daha maliyetli 
olacaktır, ürünün pazara çıkmasında gecikmeler yaşana-
caktır. Bazı analizlerin tasarımın tamamlanmasından son-
ra yapılması zorunludur, ancak mümkün olduğunca er-
ken yapılması geliştirme maliyetleri açısından son derece 
önemlidir. Aşağıdaki şekilde tasarımın ilerleyen aşama-
larında, tasarım değişikliğinin ne kadar maliyetli olduğu 
gösterilmeye çalışılmıştır.

Temel bazı analizlerin kavramsal tasarım aşamasında 
yapılması, analizlerin tasarımcılar tarafından yapılmasını 
gerekli kılmaktadır. Bunun için, mühendislik çözümleri 
hem CAD programlarının altından çalışır duruma gelmiş, 
hem de kullanımı giderek basitleştirilmiştir. Ancak tüm 
analizlerin tasarımcılar tarafından yapılması olası ve uy-
gulanabilir değildir. Analiz konusunda uzmanlaşmış ya-
zılım ve insan kaynağına her zaman ihtiyaç duyulacaktır.

4. SİMÜLASYON VE TEST

Simülasyonlar, gerçek dünyanın benzetimi ve incelenme-
si konusunda en efektif, hızlı ve ucuz yöntemdir. Ancak 
simülasyon ve analiz modellerinin doğruluğundan emin 
olmak için de model doğrulama testlerinin yapılması ay-
rıca önem arz etmektedir.

Gerçekte test edilmesi zor veya çok pahalı sistemler, si-
mülasyon ve analizlerle  bilgisayar ortamında test edile-
bilir. Örnek olarak çarpışma testleri yapılması mümkün-
dür, ancak bunlar pahalı testlerdir.

Analizlerde varsayımlar yapılır ve analizlerin doğruluğu 
bu varsayımların doğruluğuna bağlıdır. Simülasyon mo-
delleri ve analiz sonuçları testlerle doğrulanmalıdır. Test 
edilmesi kolay durumların analizleri yapılıp model ve 
varsayımlar doğrulandıktan sonra, daha zor durumlar ve 
farklı senaryolar sanal ortamda analiz edilip fiziksel test 
maliyet ve sayıları azaltılabilir. 

Simülasyonların, testlerin yerini alacağı yönünde bir kanı 
vardır. Ancak bu, en azından günümüzde pek de müm-
kün değildir. Simülasyonların testlerin sayısını ve maliye-
tini azaltmak için kullanılması daha uygundur. 

5. SİMÜLASYON DÜNYASINDAKİ YENİ TEKNOLOJİLER

Simülasyon ve analiz çalışmaları her sene yaklaşık %8,5 
oranında artış göstermektedir ve bu konudaki AR-GE ça-
lışmalarına da kayda değer miktarda yatırım yapılmakta-
dır [8]. Yeni teknolojiler çıkmakta ve kendisine uygulama 
alanları bulmaktadır.

5.1 Bulut Hesaplama

Donanımların güçlenmesi, çözümlerin daha hızlı olma-
sının yanında, simülasyon modellerinin daha kompleks, 
daha detaylı ve çok disiplinli (mekanik+ısı+akustik vb) ol-
masını sağlamıştır. Ancak her firmanın süper-bilgisayarla-
ra sahip olması ve o sistemi ayakta tutmaya çalışması ko-
lay değildir. Bu noktada çözüm, bulut hesaplama olabilir.

Bazı mühendislik çözümleri günümüzde buluta taşınmış-
tır, böylece en yeni hesaplama gücü, yazılımların en gün-
cel sürümleri, verilerin saklanması ve veri güvenliği konu-
larına erişim sağlanabilmektedir. Bulut hesaplamasındaki 
en güzel noktalardan biri de kullanılacak yazılıma sahip 
olmaya gerek olmamasıdır. Sadece kullanıldığı kadar 
ödeme yöntemi ile yazılım maliyetleri de düşürülmek-
tedir. Ancak simülasyon sonuçları ve model dosyalarının 
transferi, hâlâ sorunlar içeren bir konudur.

5.2 Gelecek Teknolojiler

Zaman içinde donanımların çok daha güçlü duruma ge-
lecekleri aşikârdır. Bunun yanında yazılımlarda da geliş-
meler devam edecek ve farklı çözüm metodları (meshless 
metodlar ve voxel-tabanlı çözücüler) kullanılmaya başla-

Şekil 7. Tasarım Süreci Maliyet Grafiği
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nacaktır. Yeni kullanıcı arayüzleri5 görmek mümkün ola-
cak. Bu kullanıcı arayüz programları ile farklı disiplinler-
deki çözücülere erişim mümkün olacak. Ayrıca bu farklı 
disiplinlerdeki çözücüler de aynı anda çalışarak, birbirleri-
ne veri alışverişinde bulunarak kompleks problemleri çö-
zebilir duruma gelecekler. Örneğin, bir mekanizmanın ça-
lışması sırasında ortaya çıkan gürültünün hesaplanması 
veya arabadaki ABS sistemindeki kontrol algoritmasının, 
bir fren sistemindeki mekanizmanın bir parçası olarak 
analiz edilmesi günümüzde mümkündür. Yakın zamanda 
da simülasyon ve analizler daha fazla, farklı disiplini kap-
sayacak duruma gelecekler.

Gelecekte lisans satın almak yerine “kullandıkça öde” mo-
deline geçiş olacak gibi görünüyor. Ayrıca yazılıma sahip 
olmak yerine, akıllı telefonlardaki gibi üye olma şeklinde 
kullanımlar artacak.

Son zamanlarda sık duyulmaya başlanan nümerik ikiz6 
daha da yaygınlaşacak ve her ürün için konuşulur olacak. 
Gerçek dünyada çalışan ürünlerin her noktasına farklı du-
yargalar (sensor) yerleştirilecek ve duyargalardan gelen 
veriler, merkezi bir yerde toparlanacak. Bu veriler, ürün 
geliştirme, iyileştirme ve karar verme mekanizmalarında 
kullanılır duruma gelecek, ürünlerin analiz ve simülasyon-
larında sınır koşulu olarak kullanılıp, ürünlerin en iyileme 
çalışmalarına daha hassas girdiler olarak kullanılacak ve 
ömür hesaplamaları daha hassas yapılacaktır.

Gelecekten bahsederken, üç boyutlu yazıcılar ile ekleme-

li imalattan7 bahsetmemek olmaz. Seri imalatta olmasa 
bile, prototip aşamasında kesinlikle çoklukla kullanılacak 
olan eklemeli imalat yöntemlerinde de analizlerin kulla-
nılması günümüzde mümkün. Hem metal hem de lastik 
bazlı malzemeler ile yapılan eklemeli imalatın sanal or-
tamda gerçekleştirilmesi mümkün. Böylece elde edilecek 
ürünün çarpılıp çarpılmayacağı, yazıcıdan çıkan ürünün 
nasıl olacağı, içindeki kalıcı gerilmelerin ne mertebelerde 
olacağı hesaplanabilir. Sanal imalat simülasyonları ile de 
prototip sayısı azaltılmış olacaktır. Günümüzde bu çalış-
malar yapılmaktadır ve yakın gelecekte çok daha yaygın-
laşacaktır.

Bu noktada bir konudan daha bahsetmek gerekli. Ekle-
meli imalat kullanılarak geleneksel yöntemlerle gelen 
bazı kısıtlamalar ortadan kalktığı ve çok farklı geometriler 
imâl edilebilir olduğu için, topoloji optimizasyonu daha 
da önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta. Simülas-
yon ve analiz araçları ile de optimizasyon çalışmaları 
kolaylıkla yapılabilmektedir. Daha önceden topoloji en 
iyileştirme çalışmasıyla elde edilen geometriler, klasik 
yöntemlerle imâl edilemezken, 3B yazıcılar ile bu prob-
lem ortadan kalkmış görünüyor.

5.3 Otonom Araçlar ve BDM

Bu konu başlı başına bir yazı konusu olup, bu yazıda sa-
dece kısaca değinilecektir. Otonom araçların, otomotiv 
sektöründeki yeri aşikârdır. Neredeyse tüm otomotiv 
firmaları, bazı teknoloji firmaları ve bir çok yeni kurulan 

Şekil 8. Otonom Araç İçin Bir Senaryo Örneği [4]

5 User Interface (UI)  
6 Digital twin
7 Additive manufacturing
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firma, bu sektörde yer almak ve teknoloji geliştirmek için 
çalışmaktadır. Otonom araçlar konusunda simülasyon 
hayati önem taşımaktadır. 

Gerçek zamanlı8 analizler daha önemli hale gelmektedir. 
Araç dinamiği çalışmaları onlarca yıldır yapılmaktadır, 
teknoloji belirli bir seviyeye gelmiştir. Otonom araçlar ve 
simülasyonları için katedilecek çok yol vardır. Bir otonom 
araç düz yolda ve hatta virajlı bir yolda rahatlıkla yol ala-
bilmektedir. Ağaç kostümü giyen bir çocuğun karşıdan 
karşıya geçtiğini algılayan otonom araçdaki duyargaların 
araca nasıl bir manevra yaptıracağını henüz bilmiyoruz. 
Araçların güvenli bir şekilde yollarda olabilmesi için bu-
nun gibi yüzlerce farklı senaryonun, hava koşulunun, ışık 
koşulunun (gece, gündüz, yoldaki suyun yansıması vb) 
test edilmesi gerekmektedir. Bu testlerin en kolay ve hızlı 
yapılacağı ortamlar, simülasyonlardır. Aşağıdaki şekilde 
otonom bir aracın sensörleri ile çevreyi ve trafiği algıla-
ması ve örnek bir senaryo gösterilmiştir.

6. SONUÇ

Bilgisayar destekli mühendislik, ürün geliştirme süreci-
nin çok önemli bir unsuru durumuna gelmiştir. Otomotiv 
sanayi, simülasyon ve analiz kullanımı konusunda önder 
durumdadır. Çarpışma, mukavemet, akışkanlar dinamiği, 
gürültü, titreşim, konfor, motor içi yanma, mekanik sis-
temlerin incelenmesi, imalat simülasyonları gibi çok farklı 
disiplinlerde çözümler elde edilmektedir. Simülasyon ve 
analiz çalışmalarının mutlaka testler ile doğrulanması 
gerekmektedir. Doğrulanan modeller ile gerçek testlerin 
maliyetleri ve sayıları azaltılabilir. Gelecekte de BDM uy-
gulamalarının etkisi ve kullanımı artacak ve farklı çözüm-

lerin eklenmesi ile daha da yaygın hale gelecektir.

KISALTMALAR

BDM: Bilgisayar Destekli Mühendislik

CAD: Computer Aided Design

CAE: Computer Aided Engineering

CFD: Computational Fluid Dynamics

FEA: Finite Element Analysis (Sonlu Elemanlar Analizi)

HAD: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

MBD: Multibody Dynamics

NVH: Noise Vibration Harshness
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Elektrikli Araçlarda Müşteri 
Beklentilerini Karşılamaya Yönelik 
Geliştirilen NVH Teknoloji Trendleri

Elektrikli araçlar üzerine yapılan çalışmalar son üç 
yılda hız kazandı; etrafımızda hibrit ve elektrikli 
araçlar görmeye başladık. Elektrikli araç teknolojisinde 
lokomotif markalardan biri olan Tesla modelinin 
dünya çapında satış rakamları da bu veriyi destekler 
niteliktedir.  Özellikle emisyon regülasyonları üzerine 
gelen kısıtlamalar ve gereksinimler doğrultusunda 2020 
yılından itibaren Avrupa’da dizel araç kullanımı ciddi 
oranda azalacaktır. Bu bağlamda, hibrit ve elektrikli 
araçlar üzerine çalışmalara yoğunlaşılmıştır. 

İçten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara 
geçildiğinde farklı gürültü ve titreşim kaynakları ortaya 
çıkmaktadır ve ilave olarak mevcutta var olan ancak 
içten yanmalı motor sesi tarafından maskelenen gürültü 
kaynakları baskın hale gelmektedir. Bu durum, sürüş 
konforunu olumsuz etkilemektedir. Elektrikli araçlarda 
sürücü kabininde yüksek frekansta elektrikli motor 
kaynaklı şanzıman sesine benzer inilti sesi, yol ve 
rüzgâr gürültüleri, klima sistemi gürültüsü duyulur ve 
baskın hale gelmiştir. Elektrikli araçlarda NVH (Gürültü, 
Titreşim ve Sertlik) iyileştirme çalışmaları kapsamında 
içten yanmalı motorların güç hissiyatını verecek yapay 
ses modülasyonları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. 
Buna ilave olarak, mevcut gürültüleri iyileştirmek ve 
sürüş konforunu arttırmak amacıyla elektrikli araçlara 
özgü yeni teknolojiler geliştirilmeye çalışılmaktadır. 
Bu makalede, elektrikli araçlarda yeni geliştirilen 
teknolojiler kapsamında tekerlek ve motor sesini 
iyileştirmeye yönelik çözümler açıklanmıştır.

1. İÇTEN YANMALI MOTORLU ARAÇLARDAN ELEKT-
RİKLİ ARAÇ SÜRECİNE GEÇİŞTE BASKIN HALE GELEN 
VEYA YENİ KARŞILAŞILAN NVH PROBLEMLERİ

Elektrikli araçlar ilk bakışta sessiz düşünülmesine rağ-
men, NVH açısından geliştirilmeyi beklemektedir. İçten 
yanma motorlu araçlarda, motor ana gürültü ve titreşim 
kaynağı olup, klima kompresörü, HVAC (ısıtma, soğutma, 
havalandırma), şanzıman, hava emiş, egzoz, yol ve rüzgâr 
sesi gibi diğer gürültü kaynak ve katkılarını maskelemek-
tedir. Elektrikli araçlarda ise içten yanmalı motorun sesi 
ortadan kalktığı için bahsedilen gürültü kaynakları (Şekil 
1) daha baskın hale gelmektedir [1]. 

Şekil 2’de belirtildiği gibi, düşük ve orta araç hızı seviyele-
rinde elektrikli araç içten yanma motorlu araca göre orta-
lama 10 dB(A) daha sessizdir. Yüksek hızlara çıkıldığında, 
rüzgâr sesi ve tekerlek sesi arttığı için kabin içerisindeki 
ses seviyesi artmaktadır [1]. 

Benzer olarak, Şekil 3’te de içten yanma motorlu ve elekt-
rik motorlu araçların iç gürültü seviye örneği sunulmuş-
tur.

Mevcut gürültü kaynaklarının yapısal ve hava yollu olarak 
iç kabine yayılım etkilerini azaltmak için komponentlerin 
frekans bantlarına bağlı olarak önlemler alınmaktadır. Şe-
kil 4’te katkıların genel yüzde değerleri görülebilir.
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Şekil 1. Elektrikli Araçlarda Iç Kabindeki Gürültü Seviyesini Oluşturan Baskın Gürültü Kaynakları [2]

 

 

Şekil 2. İçten Yanma Motorlu ve Elektrikli Araçlarda Sürücü 
Kulak Seviyesindeki Gürültü Seviyesi Karşılaştırması [1]

Şekil 3. İçten Yanma Motorlu ve Elektrik Motorlu Araçların 3. Viteste Gaz Verme Seviyelerine Göre İç Kabin Gürültü 
Seviyeleri [3]
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1.1 Elektrik Motoru Sesi Problemi

İçten yanmalı motorlarda, yakıt hava karışımının yanma-
sı sonucu oluşan patlama sesi ve yanma sonucu oluşan 
basınçla silindirlerin hareketi sonucunda meydana gelen 
mekanik titreşimler, sürücü iç kabinine iletilmektedir. Bu 
konu ‘araç motor sesi’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Elekt-
rikli araçlarda ise, elektrik motoruna hareketi kazandıran 
kutup akımlarının sesi ve oluşan akım etkisiyle dönen mi-
lin yataklarda oluşturduğu titreşimin iç kabinde yarattığı 
ses ve titreşim etkisi incelenmektedir.  

İçten yanma motorların, özellikle dizel motorların gürültü 
seviyelerine yönelik yıllardır süren çalışmaların ardından, 

otomotiv NVH dünyası yeni bir konu ile karşı karşıya kal-
mıştır: elektrik motorlu ve hibrit motorlu araçlarda motor 
sesi optimizasyonu. Elektrikli araçlarda, elektrik motoru 
sesinin içten yanmalı motorlara göre çok daha düşük ol-
masına rağmen, yüksek frekans etkisiyle oluşan tonâl algı 
araç iç kabininde rahatsızlık etkisi yaratmaktadır [5]. 

Elektrik motorunun tasarımına bağlı olarak, motorun tork 
itkisi eş elektromanyetik itkisi çok güçlü olabilir. Bu ise, 
motorun dış muhafazası tarafından hava yollu ve motor 
destek parçaları tarafından iç kabine yapısal yollarla gü-
rültü olarak taşınır. Motorun muhafazasından hava yollu 
yayılan ses yüksek frekans bandında olup 1000 Hz'nin 
üzerindedir [4]. Buna ilave olarak, içten yanma motorların 

Şekil 4. İçten Yanma Motorlu ve Elektrik Motorlu Araçlarda Gürültü Dağılımları [4]

 

Şekil 5. (a) İçten Yanmalı Motora Ait İç Gürültüdeki Renk Haritası, (b) Elektrikli Araca Ait İç Gürültüdeki Renk Haritası [6]

İçten Yanmalı Motorlu Elektrik Motorlu
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diğer gürültü kaynaklarını maskeleme etkisi elektrik mo-
torlu araçlarda ortadan kalktığı için aktarma organı (şan-
zıman, aks vb.) sesleri baskın hale gelmektedir ve sürüş 
esnasında NVH açısından kabin içerisinde rahatsız etkisi 
oluşturmaktadır. 

FEV firmasının, satış sonrası için dönüştürdüğü Fiat 500 
elektrikli araçta yaptığı ölçümler sonucunda bulunan 2. 
vites 85 km/h hızdaki frekans özellikleri, motor kaynaklı 
frekans içeriğini anlamak amacıyla Tablo 1’de belirtilmiş-
tir [7]. 

4 silindirli içten yanmalı bir motorun baskın harmonikleri 
2, 4 ve 6. harmonikler olup 20-500 Hz frekans bandında 
etki gösterirler. Tablo 1’de belirtildiği gibi, elektrikli mo-
torun ana harmonikleri 100-500 Hz, elektrik akımından 
kaynaklı kutup harmonikleri ise 5000-11000 Hz arasında 
etki yaratmaktadır. Bu sebeple, motor kaynaklı yayılan 
gürültünün frekans bandı, içten yanmalı motora nazaran 
çok daha yüksek frekanslara kaymaktadır. Yayılan hava ve 
yapısal yollu bu gürültünün kabin içerisine iletimini azalt-
mak amacıyla kullanılan motor destek parçalarının ha-
mur yapısı ve izolasyon malzemelerinin frekans değerleri 
ve iletim kaybı değerleri içten yanmalı motorlarınkinden 
farklılık gösterebilmektedir. 

1.2 Tekerlek Sesi Problemi

Aracın hareketi esnasında, lastiğin yüzey ile temasından 
kaynaklı aksonlarda meydana gelen kuvvetler, aracın 
gövdesinin sertliğine bağlı olarak iç kabine yapısal kay-
naklı olarak taşınmaktadır. Tekerleğin ön ve arka yüze-
yinde, kanallar arasında ve tekerlek çamurluk bölgesinde 
araç hızına bağlı hava akışı ve sonucunda tekerlek sesi 
oluşmaktadır. Tekerlek sesinin iç kabine iletimi Şekil 6’da 
gösterildiği gibi, yapısal ve hava yollu olmak üzere ikiye 
ayrılmaktadır.

Tekerlek sesi Şekil 4’te de gösterildiği üzere elektrik mo-
torlu araçlarda NVH açısından, kabin içerinde oluşan gü-
rültünün genel seviyesinin (overall level) %40’lık bir kısmı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam tekerlek sesi içten 
yanma motorlu araçlara göre değişmemektedir. İçten 
yanmalı motorun maskeleme etkisi ortadan kalktığı için 
tekerlek sesinin iç kabine olan katkısı artmış olmaktadır. 
Gürültü kaynağı olarak, rüzgâr sesi ve elektrik motoru 
sesine göre daha düşük frekans bandında sürücü iç 
kabinine etki yaratmaktadır. 

Yapısal yolla taşınan ve gövdenin sertliğine göre iç kabin-
de etki oluşturan frekans bandı genel anlamda 20-500Hz 
olup, bunun kök nedenleri lastik kavitesi, lastik ve jant 
rezonans frekanslarıdır. Hava yollu olarak iç kabine ileti-
len frekans aralığı ise 500-5000 Hz olarak belirtilebilir [8]. 
Ancak, iç kabinde hava yollu olarak taşınan ve yapısal ile-
tilene göre baskın karakter gösteren frekans bandı 500-
1000 Hz aralığıdır. Hava yollu iletilen ses, yüksek frekans 
bandında baskınlık gösterdiği için rüzgâr sesi ile karıştırı-
labilmektedir. 

2. BASKIN HALE GELEN VEYA YENİ KARŞILAŞILAN 
NVH PROBLEMLERİNE YÖNELİK ÇALIŞILAN ÇÖZÜM 
YÖNTEMLERİ

2.1 Elektrik Motoru Sesini Azaltmaya Yönelik 
Yenilikçi Çözüm Yöntemi

İçten yanmalı motorlarda kullanılan motor braketlerindeki 
kauçuk hamur malzemesi, elektrikli motorun titreşim 
yaydığı yüksek frekans bandında doğal frekansa sahip 
olduğu için elektrikli araç teknolojisinde kullanımı için 
geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda, yük-
sek frekanslarda doğal frekansa sahip olmayan, elektrikli 
araç teknolojisine uygun hamur malzeme üzerinde ça-

Tablo 1. Elektrikli Motorun 2. Vites 85 km/h Hızdaki Frekans 
Özellikleri [7]

UYARI KAYNAĞI HARMONİK FREKANS 
(85km/h)

E-Motor 1.-5. 100-500 Hz

E-Motor Kutup 
Harmonikleri

3., 4., 6. ve 
diğerleri

5000-11000 Hz

 
Şekil 6. Tekerlek Sesinin Sürücü İç Kabinine Iletimi [9]
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lışmalar yapılmaktadır. Bu konuda, mikro hücreli yapıya 
sahip poliüretan (MCU – Mikrohücreli Poliüretan) malze-
me teknolojisi, motor braketlerine hamur malzeme ola-
rak kullanılmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamınsa 
gerçekleştirilen analiz sonucu Şekil 7’de belirtilmiştir.

MCU malzemesi, hamur olarak kullanıldığında braketin 
doğal frekansını yüksek frekansa taşımakta ve yüksek 
frekanslarda kauçuk hamurlu brakete göre daha düşük 
genlikte ve daha az sayıda doğal frekans karakteristiği 
göstermektedir. Bu karakteristik tamamen elastomerin 
davranışıyla ilgilidir. Bu özelliği ile, MCU malzemesinin ka-
rakteristiği göz önünde bulundurulduğunda iç kabindeki 
gürültü seviyesini iyileştirmeye yönelik, elektrik motoru 
braketleri için uygun olduğu ortaya konulmaktadır.

2.2 Tekerlek Sesini Azaltmaya Yönelik Yenilikçi 
Çözüm Yöntemleri

Tekerlek sesinin baskın olduğu frekans aralığı 80-400 Hz 
arasıdır. Bu frekans aralığında, genel olarak zirve yapan 
frekanslar 100 Hz ve 200 Hz civarında olmaktadır. 100 Hz 
civarındaki rezonans piki süspansiyon sistemi kaynaklı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bunu tetikleyen las-
tik kavite frekansıdır. 200 Hz civarındaki rezonans zirvesi-
nin kaynağı, lastik kavite ve lastiğin rezonans frekansları-
dır. Dolayısıyla, elektrikli araçlarda içten yanmalı motorun 
maskeleme etkisinin ortadan kalkmasıyla baskın kaynak 
haline gelen tekerlek sesini azaltmak için kök nedenlere 
karşı önlem almak gerekmektedir. Yani, baskın olan 80-

400 Hz frekans bandında kök neden olarak karşımıza çı-
kan lastik kavite ve/veya lastik doğal frekanslarının genli-
ği düşürülmelidir. Son zamanlarda Şekil 8 ve Şekil 9’da da 
görüleceği gibi elektrikli araçlara özgü lastik çalışmaları 
yapılmaktadır.

Benzer amaçla, Goodyear tarafından elektrikli araçlar için 
özel geliştirilen lastik Şekil 9’da görülebilmektedir. Bu 

 

Şekil 7. MCU ve Kauçuk Hamur Malzemeli, Eştasarıma Sahip İki Motor Braketi Hamurunun 
Yüksek Frekanstaki Davranışlarının Karşılaştırılması [10]

 
Şekil 8. Elektrikli Araç İçin Özel Üretim Lastik [11]

 
Şekil 9. Elektrikli Araç İçin Özel Üretim 
Lastik-Goodyear [12]
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sayede, yuvarlanma direnci ve lastik kaynaklı ses birlikte 
azaltılmaya çalışılmıştır.

Lastik kavitesi kaynaklı tekerlek sesini azaltmak için lastik 
üzerine mikro gözenekli izolasyon malzemesi yapıştırma, 
jantın üzerine rezonatör tasarımı çalışmaları yapılmakta-
dır. 

Şekil 10’da görülen uygulama, lastik kavite rezonansının 
etkili olduğu 200 Hz frekans bandında ortalama 2 dB(A) 
bir iyileşme sağlamaktadır. Şekil 11’deki uygulama ile bu 
değer, aynı frekans aralığında 4 dB(A)’e kadar çıkmaktadır.

3. SONUÇ

Elektrikli araç geliştirme çalışmaları son yıllardaki regülas-
yon düzenlemeleri sebebiyle hız kazanmış durumdadır. 
Şimdiye kadar otomotiv NVH dünyasında yapılan bütün 
çalışmalar içten yanmalı motorlar üzerinde gerçekleş-
tirilmiştir. Elektrikli araç teknolojisine geçiş sürecinde, 
içten yanmalı motorların maskeleme etkisinin ortadan 
kalkmasıyla birlikte otomotiv NVH dünyası için yeni mü-
cadele alanları ortaya çıkmıştır. Bunlardan en dikkat çeke-

Şekil 10. Lastik İç Yüzeyine Mikro Hücreli 
İzolasyon Malzemesi Yapıştırılma Uygulaması [13]

 

 
Şekil 11. Jant Üzerine Rezonatör Tasarımı [14] 

ni, elektrikli motorun araca montesi ile iç kabine taşınan 
yapısal ve hava yollu titreşim ve gürültünün frekans içeri-
ğinin değişmesi olmuştur. Ayrıca, içten yanmalı motorun 
maskeleme etkisinin ortadan kalkmasıyla tekerlek sesi de 
daha baskın hale gelmiştir. En dikkat çekici bu iki konu 
üzerinde iyileştirme amacıyla çalışmalar başlatılmış ve 
çözümler geliştirilmiştir. Elektrikli motordan yayılan yük-
sek frekans içerikli frekansların genliklerini düşürmek için 
mikrohücreli poliüretan malzeme teknolojisi kullanılarak 
motor braketleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Tekerlek 
sesi için ise birçok farklı çözüm ortaya konulmuş durum-
dadır. 
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